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VOORWOORD 

Dit rapport is het resultaat van ruim twee jaar onderzoek 
door de werkgroep Bouwproduktie - Stadsvernieuwing 
(BPSV) van de afdeling Bouwkunde THE, in het kader van 
haar doelstelling, verricht. 
De realisatie is mede mogelijk gemaakt door een financiele 
bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte
lijke Ordening en Milieu. 
Dit neemt niet weg dat de inhoud van dit rapport geheel 
onze verantwoordelijkheid is. 
De begeleiding vanuit het Ministerie vond plaats door een 
kommissie bestaande uit medewerkers van de Direktie 
Onderzoek van het D.G.H. V. en een lid van het Q en Q -

team van de gemeente Rotterdam. Het opnemen van een 
"extern deskundige" heeft ons inziens een zeer positieve 
bijdrage geleverd aan het funktioneren van de begeleidings
kommissie. 
Zonder de bereidwillige en openhartige wijze waarop vijf 
architektenburo's en elf bouwbedrijven ons informatie 
hebben verschaft, was dit o'nderzoek niet mogelijk geweest. 

Hopelijk vind dit rapport zijn weg naar al diegenen die 
zich bezighouden met het initieren, voorbereiden en maken 
van woningbouwplannen in stadsvernieuwingsgebieden, in 
het bijzonder de middelgrote steden en de grotere opdracht
gevers. 

ir. Hans Hofman, projektleider 
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INLEIDING 

Het realiseren van (vervangende) nieuwbouw in stadsvernieuwingsgebieden brengt vele 

problemen met zich mee. 
Kontingenten, eigendomsverhoudingen, verwerving, herhuisvesting, uitplaatsen van bedrijven 
en de financiele positie van de aanwezige bewoners remmen veelal een voortvarende aanpak. 
Waar dit soort problemen zijn opgelost krijgt men te maken met een bouwproces, dat zowel 
qua randvoorwaarden als qua inrichting veelal wezenlijk verschilt van dat bij sociale woning

bouw in de uitbreidingen. 
De omvang van projekten is sterk afhankelijk van bestaande open gaten, kwaliteit en eigen
dom van de aanwezige bebouwing en van overwegingen ten aanzien van herhuisvesting en 
behoud van sociaal- en ekonomies draagvlak. 
De aanwezige stedebouwkundige situatie vraagt aanpassingen in volumina en vormgeving. 

Funktiemenging is veelal gewenst of onvermijdelijk. 
De woningdifferentiatie komt niet alleen op overwegingen van beleid ten aanzien van de 
woningvoorraad tot stand, maar ook eisen en belangen van aanwezige bewoners spelen 
hierbij een rol. 
De bouwplaatsomstandigheden zijn over het algemeen verre van ideaal. 
Al deze overwegingen komen de eenvoud en haalbaarheid van bouwopgaven in de stads
vernieuwing niet ten goede en leiden tot komplexe, eenmalige, specifieke oplossingen. 
Dit alles in een teruglopende ekonomie en de daarmee gepaard gaande versobering legt een 
zeer grate claim op de effektiviteit van het bouwproces. Het stelt nadrukkelijk de vraag hoe 
kwaliteiten tot kosten leiden en hoe hierover in het bouwproces beslissingen tot stand 
komen. 
Het bouwproces, waarvan wij als belangrijkste kenmerken zien : 

de belangentegenstell ingen tussen de betrokken participanten. Het proces is daardoor eer 
ruilgericht dan produktgericht. 
een stringente scheiding tussen produktontwikkeling (ontwerp) en produktie (uitvoering) 
in de vorm van de aanbesteding. 
per proces wisselende participanten, met verschillende kennis, inzichten, mogelijkheden 
en beperkingen. 
een groot verschil in kennisnivo van de participanten over de aan de orde komende 
aspekten, in stand gehouden door de eerder genoemde kenmerken . 
het ontbreken van een instrumentarium om beslissihgen die kwaliteit en kosten 
betreffen op uitgangspunten zowel als op mogelijkheden in de produktie te toetsen. 

In het bijzonder bij stadsvernieuwing speelt de gemeente een belangrijke rol in het bouw
proces, voor een belangrijk deel reeds voordat de andere participanten op het toneel 
verschijnen. Aan de band van de verwervingssituatie, de mate van de leegstand, de herhuis
vestingsvraagstukken, de stand van zake bij de ontwikkeling van stedebouwkundige plannen 
en de eventuele noodzaak om bouwlokaties tot een bouwstroom'te koppelen, worden 
lokaties aangewezen en wordt veelal overleg met bewoners gestart. Stedebouwkundige eisen 
zoals dichtheid, funkties, vorm, hoogte, rooilijnen, differentiatie naar woninggrootte en 
-type en procedurele eisen ten aanzien van bewonersinspraak, architektenkeuze en de 
invloed van de gemeente tijdens het proces, worden veelal vastgelegd alvorens de feitelijke 
opd rachtgever (won i ngbouwcorporatie) wordt benaderd. 



8 

Deze heeft dan, evenals de eventueel betrokken bewoners, nog eigen eisen ten aanzien van 
gebruiks- en beheerskwaliteiten toe te voegen . Maar al met al wordt hij grotendeels voor een 
puzzel gezet waarvan hij de stukjes niet zelf heeft gezaagd. Toch is de opdrachtgever degene 
die geacht wordt, met hulp van zijn adviseur de architekt en eventueel een kostenbewaker, 
de puzzel zo te leggen dat bij de aanbesteding de verhouding kosten/kwaliteit optimaal 
uitvalt. 
De eerder genoemde kenmerken van het bouwproces maken dit eufemisties gezegd niet 

eenvoudig. 

Bij een vorig onderzoek 1 
) is gebleken dat de bovengenoemde problematiek van de opdracht

gever in het bijzonder bij de grote gemeenten heeft geleid tot een veel verder gaande 
gemeentelijke bemoeienis met het bouwproces dan voorheen. Naast de procesfunkties 
initiatief en beschikbaarstellen van de grond, waaronder de eerder genoemde gemeentelijke 
taken te vatten zijn, wordt daar ook een belangrijke bijdrage geleverd in de taken van 
opdrachtgever en architekt: koordinatie/organisatie van het bouwproces, voorbereiding van 
de architektenkeuze, planbeoordeling, aannemersselektie, kosteninformatie, kosten
bewaking, het opstellen van ontwerpspelregels. 
Waar dit niet het geval is zal de opdrachtgever zelf zijn weg moeten zoeken, bijgestaan door 
de architekt. Maar ook deze weet weinig van het systematies inzichtelijk maken van plan
keuzes in kwaliteitsaspekten en kostenkonsekwenties. Eigen kwaliteitsopvattingen over 
architektuur en gebruik spelen vaak een belangrijke rol in de interpretatie van de opdracht 
en anticiperen op de mogelijkheden van het uitvoerend bouwbedrijf is niet eenvoudig. 
Vooral daar het uitvoerend bouwbedrijf eer geneigd is te stellen dat het alles kan maken, dan 
om in voor het ontwerpen relevante termen naar buiten te brengen wat de eigenlijke kracht 
van het bedrijf is. 
Het inschakelen van een kostenbewaker kan soulaas bieden. Maar bij komplexere opgaven , 
vooral gestapelde bouw met een grote differentiatie, kan ook deze eigenlijk pas op een ter 
tafel liggend voorstel reageren. Dan zijn echter veel belangrijke plankeuzes al gemaakt. 

Juist in die eerste stappen bij het maken van het ontwerp, waarbij uitspraken gedaan worden 
over afmetingen, opbouw en profielen van het bouwblok, basistypen en hun afgeleiden, 
stapeling en ontsluiting en daarmee over de aard van de draagstruktuur, worden veelal verre
gaande beslissingen over de bouwwijze en de wijze van uitvoeren genomen. 
In dit stadium van het proces zou de opdrachtgever veel meer huiswerk moeten (laten) 
maken ten aanzien van mogelijkheden om de gewenste kwaliteiten te verkrijgen en hun 
konsekwenties naar de mogelijkheden cq. kosten bij de diverse bouwwijzen. Een toetsings
kader hiervoor ontbreekt echter. 
Dat het hierbij overigens niet slechts gaat om het bereiken van lage kosten, maar uiteindelijk 
om het bereiken van lage prijzen, spreekt voor zich. Op werkhonger, prijsduiken of ver
schrijven van winsten cq. verliezen valt, alleen al gezien de tijd die een bouwproces vergt, 
geen plan te maken. Het bewust benutten van bestaande konkurrentieverhoudingen binnen 
het aanbod van bouwkapaciteit kan echter plankeuzes zeker bei'nvloeden. 

De positie van de opdrachtgever was in de na-oorlogse jaren, bij de toen heersende grote 
woningtekorten en de noodzaak tot vooral veel produceren, sterk uitgehold. Onder de 
huidige omstandigheden is de positie van de opdrachtgever potentieel veel sterker. Volgens 
Burie2

) zjjn de belangrljkste machtsmiddelen in het bouwproces informaties en relaties. 
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Relaties vallen buiten het kader van dit onderzoek, informaties gaat het hier juist over. 

Als kennis macht is, dan betekent een vergroting van de kennis van de opdrachtgever over de 

inhoud van het werk van architekten en aannemers en de samenhang daartussen een 
vergroting van de macht van de opdrachtgever. 

Dit onderzoek wil de opdrachtgeversfunktie, door wie terzake ook feitelijk vervuld 
(gemeente, woningbouwcorporatie, adviseurs), ondersteunen. Hiertoe hebben we materiaal 
aandragen om de samenhang tussen zaken waarvoor in het bouwproces bij stadsvernieuwing 
de verschillende participanten staan - eisen op stedebouwkundig en programmaties n1ivo 
- ontwerp - uitvoering -, of anders gezegd de afstemming van vraag naar en aanbod van 
bouwkapaciteit op de woningbouwmarkt, beter bespreekbaar te maken. Dat in de afgelopen 
jaren het verschil tussen gestapelde nieuwbouw bij stadsvernieuwing en gestapelde nieuw
bouw in de uitbreidingen vervaagd is, maakt dat het aangedragen materiaal zelfs een wijdere 
bruikbaarheid heeft gekregen dan oorspronkelijk de opzet was. 

(1) H. Hofman, J . Persoon, Verkenning van de wijze waarop vraag naar en aanbod van 
bouwkapaciteit bij de stadsvernieuwing op elkaar afgestemd kunnen worden, 

Eindhoven, 1980. 

(2) Burie, Turpijn, de Wit, Buurtvernieuwing, Den Haag, 1978. 
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HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING, AFBAKENING, METHODE, WERKWIJZE 

1.1. Doelstelling van het onderzoek 

De in de inleiding beschreven problematiek leidde bij de aanvang van dit onderzoek tot de 

volgende doelstelling: 
het ontwikkelen van een instrumentarium om de relatie c.q. afstemming van vraag naar en 
aanbod van bouwkapaciteit ten behoeve van nieuwbouw bij stadsvernieuwing beter bespreek

baar te ma ken. 

Nadere uitwerking: 

1.1.1. De vraag naar bouwkapaciteit 

De vraag naar bouwkapaciteit komt op de woningbouwmarkt als bestek en bestektekeningen. 
Het resultaat van een veelal langdurig en moeizaam proces. In dit proces spelen een groot aan
tal faktoren en belangen een rol: 

randvoorwaarden ten aanzien van kwaliteit (Ven W, bouwverordening) en financierings
ruimte (toetsingsprijs). 
eisen en belangen van de diverse partijen die aan het bouwproces deelnemen, (zoals ge
meente en gemeentelijke diensten, opdrachtgever, bewoners, architekt). 
de plaats waar deze eisen en belangen geprojekteerd moeten worden (de situatie). 
de inrichting van het bouwproces, de wijze van besluitvorming en de machtsverhoudingen 
tussen de deelnemers. 
de inschatting van de deelnemers van de uitvoerbaarheid van verlangens en oplossingen. 

De architekt is veelal degene die een en ander zo goed en zo kwaad als mogelijk binnen het 

kader van zijn eigen architektuur- en kwaliteitsopvattingen tot een synthese moet brengen. 
Bestek en bestektekeningen zijn het resultaat. 

Om het begrip vraag naar bouwkapaciteit hanteerbaar te maken naar de wijze waarop de vraag 
tot stand komt, onderscheiden we de volgende drie faktoren: programma, lokatie en proces: 

het programma, datgene wat aan funkties en aantal1len wordt gevraagd en de aan die funkties 
gestelde eisen. 
Belangrijke ingredienten van het program ma zijn: 
aantal woningen 
differentiatie naar financieringskategorie 
differentiatie naar woninggrootte 
woningtype 
eisen ten aanzien van de woningplattegronden 
situering van de bergingen 
ontsluitingswijze 
parkeermogelijkheden 
voorzieningen 
Bij de opzet van dit onderzoek gingen wij ervan uit dat "bouwen voor de buurt" (mede
beslissen van bewoners en het recht van bewoners om een nieuwbouwwoning te betrekken) 

algemeen als uitgangspunt zou dienen. In de grate steden is dit het geval. Na een korte rond-
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vraag bij een aantal middelgrote steden bleek deze veronderstelling niet houdbaar. 
Het komt voor dat het programma in belangrijke mate onder invloed van bewoners tot stand 
komt, maar het komt evenzogoed voor dat het programma nagenoeg volledig op basis van het 
gemeentelijk woningbouwbeleid, gemodificeerd door haalbaarheidsopvattingen, tot stand 

komt. 
Lang niet overal is de rol van bewoners in het bouwproces zo eenduidig geregeld als in de 
twee grote steden (Amsterdam en Rotterdam). Veelal is pas aan het eind van de rit te zeggen 
hoe groot de bewonersinvloed was. 
Deze konstatering maakte het onmogelijk in algemeen geldende kategorieen iets te zeggen 
over programma's van nieuwbouw bij stadsvernieuwing. Wei lijkt de veronderstelling gerecht
vaardigd dat bij het tot stand komen van het programma, het uiteindelijke programma een 
door haalbaarheidsoverwegingen gemodificeerde vereenvoudiging is van oorspronkelijke ver
langens. 
In de inleiding is reeds gekonstateerd dat de haalbaarheidsvraag bi] gestapelde bouw het 
moeilijkst bespreekbaar is te maken. Het spreekt voor zich dat dat in het bijzonder geldt voor 
de komplexere programma's bij gestapelde bouw. 
Wij zullen ons hiertoe beperken. 

de lokatie, de karakteristieken van de bouwmassa waarin het programma ondergebracht moet 

worden . 
Vorm en grootte van lokaties bij stadsvernieuwing zijn te verklaren uit: 

de aanwezige stedelijke struktuur: funkties, afmetingen van bouwblokken, richtingen van 

wegen, type bebouwing, eigendomssituatie, ligging van kwalitatief slechte bebouwing. 
de wijze van vaststelling van nieuwbouwlokaties: eventuele fasering, wijze van verwerven, 
het hanteren van minimum afmetingen. 

Er zijn een aantal hoofdgroepen te onderscheiden: 
open gaten : lokaties van beperkte omvang, ontstaan door het slopen van een beperkt 

aantal woningen. 
In principe moet het bestaande straatbeeld weer volledig gemaakt worden: aanpassing aan 
de aanwezige stedebouwkundige struktuur. 
vervanging van komplexen woningen: de geringe omvang per projekt komt niet voort uit 
kwaliteits- of eigendomsverschillen, maar uit de noodzaak van faseren. 
De invulling kan als bij open gaten zijn, maar een verandering van de stedelijke struktuur 
tegelijkertijd is, zij het vaak moeilijk, mogelijk. 
voormalige bedrijfsterreinen, veelal binnenterreinen, door woningen omringd. 
Hier is voornamelijk sprake van inpassing in de stedelijke struktuur. 
voormalige bedrijfsterreinen, soms ook 60-er jaren sloopgebieden, die een zelfstandige 
plaats in de stedelijke struktuur innemen. 
Hier is het feitelijke onderscheid van de invulling met het nieuwbouwen in uitbreidings
gebieden minimaal. 

Aangezien open gaten en gefaseerde vervanging het meest specifiek voor de stadsvernieuwings
opgave zijn, zullen wij ons hiertoe beperken. 

het proces, het geheel van handelingen, aktiviteiten en beslissingen dat leidt tot het tot stand 
komen van een bouwwerk. 

In de inleiding is al een en ander gezegd over de wijze waarop de stadsvernieuwingsproblema
tiek de inrichting van het bouwproces bei'nvloedt. Daar het doel van dit onderzoek is 

materiaal aan te dragen om in het bouwproces de afstemming van vraag naar en aanbod van 
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bouwkapaciteit beter bespreekbaar te maken, zijn algemene beschouwingen over de inrichting 
van het proces hier minder relevant. Wei ligt er uiteraard de vraag: bespreekbaar tussen wie? 
Het antwoord hier op hangt sterk af van de wijze waarop de besluitvorming in het bouw
proces plaatsvi ndt: 

getrapt, van boven naar beneden (van struktuurplan tot detaillering) of van beneden naar 
boven (het extreem van bouwen voor de buurt, de buurtaanpak). 
integraal, waarbij de "stedelijke belangen" en de "bouwplanbelangen" gelijktijdig warden 
vertaald in oplossingen en afgewogen. 

Het hier aan te dragen materiaal zal in alle gevallen bruikbaar kunnen zijn, maar de wijze van 
toepassen zal sterk verschillen, afhankelijk van de inrichting van het proces. 
Bij de konklusies en aanbevelingen komen we hier nader op terug. 

1.1.2. Het aanbod van bouwkapaciteit 

In een hieraan voorafgaand onderzoek1 
) is gekonstateerd dat de vraag naar bouwkapaciteit 

die uit de stadsvernieuwing voortkomt specifiek is te noemen. Bij het aanbod van bouwkapa
citeit is dit echter geenszins het geval. Een specialisering op woningbouw is niet ongebruike
liik, een specialisering op sociale woningbouw komt al minder voor, een specialisering op 
nieuwbouw in stadsvernieuwingssituaties komt bij ans weten niet voor. 
Het benoemen van het aanbod van bouwkapaciteit op de markt van nieuwbouw in stadsver
nieuwing zal dus slechts in termen van de op woningbouw gerichte bouwkapaciteit kunnen 
geschieden: de woningbouwbedrijven. 

Verschillen in bouwbedrijven zijn onder andere te benoemen naar: 
bouwwijze 
grootte van het bedrijf 
mate van prefabrikage 
materieelinzet 
scholingsgraad van het personeel 
mate van onderaanneming 
organisatie op het werk 
aktieradius 
Grootheden die allemaal weer op een bepaalde wijze zullen samenhangen. 

Omdat hier de taal waarin de kenmerken van bouwbedrijven warden uitgedrukt nog ont
wikkeld moet warden en om zo dicht mogelijk bij het dagelijks "spraakgebruik" aan te 
sluiten, hebben wij het onderscheid naar bouwwijze als uitgangspunt gekozen: 
Grote elementenbouw, gietbouw, mengbouw (de gietbouwer die geen bezwaar heeft tegen 
wat dragend metselwerk), houtskeletbouw en traditioneel of stapelbouw. 

1.2. Afbakening van het onderzoeksterrein 

In het voorgaande zijn hier en daar al punten aangegeven die de afbakening van het onderzoek 
betreffen. 
De oorspronkelijke doelstelling: "het ontwikkelen van een instrumentarium om de relatie c.q. 
afstemming van vraag naar en aanbod van bouwkapaciteit ten behoeve van nieuwbouw 
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bij stadsvernieuwing beter bespreekbaar te maken" is verder ingeperkt. 
Deze inperkingen komen voort uit de noodzaak om de vraagstelling voor de beperkte duur en 

kapaciteit van een onderzoek hanteerbaar te maken. 
De wijze van inperken is zodanig gebeurd dat: 

de instrumentele aard van het onderzoek zoveel mogelijk recht wordt gedaan: beperking 
tot de relatie programma/lokatie/bouwwijze. 
dicht bij de bestaande praktijk van de nieuwbouw bij stadsvernieuwing wordt aange
sloten: beperking tot sociale woningbouw, komplexere programma's, beschrijving bouw
kapaciteit in termen van bouwwijzen. 
het in de praktijk van de stadsvernieuwing meest problematische deel van het gebied 
bestreken wordt: beperking tot kleinere projekten, gestapelde bouw (3-5 lagen), lokaties 
waar aansluiting bij de bestaande bebouwing en het volgen van de bestaande rooilijnen 

vereist zijn. 

De vraagstelling luidt nu dus feitelijk: 
het ontwikkelen van een instrumentarium dat de relatie programma - lokatie - bouwwijze 
voor het bouwen in open gaten van gesubsidieerde woningen in projekten van beperkte 
omvang bespreekbaar maakt. 
Hierbij moeten nag twee dingen opgemerkt: 

de inperking tot projekten van beperkte omvang (20-80 woningen) betekent dat in verband 

met de haalbaarheid iedere woning extra telt (de rondvraag bij aannemers, hoofdstuk 4, 
heeft dit bekende gegeven nogmaals bevestigd). I mpliciet is hiermede dus oak het bereiken 
van een hoge dichtheid als uitgangspunt gesteld. 
in het verdere verloop van het onderzoek is het vraagstuk van de kwaliteit niet aan de 

orde. 
Dit betekent geenszins dat wij iedere oplossing of ieder alternatief dat in het onderzoek 
gepresenteerd wordt, kwalitatief toereikend of gelijkwaardig achten. Daar echter het 
begrip kwaliteit voor de verschillende deelnemers aan het bouwproces, verschillende 
inhoud heeft is het hier niet opportuun het te ontwikkelen instrumentarium met onze 
meningen te kleuren. 2

) 

1.3. Methode 

Gekozen is voor een opzet waarbij de relatie programma - lokatie - konkreet bouwplan en de 
relatie konkreet bouwplan - bouwwijze min of meer autonoom onderzocht kunnen 
warden. 
De koppeling van de beide deelonderzoeken vindt plaats op het nivo van het konkrete bouw
plan. Van de vele mogelijkheden om een bouwplan te beschrijven is gekozen voor het be
schrijven van de konstruktie (skelet en ontsluiting). De keuze voor de konstruktie (skelet en 
ontsluiting) als scharnierpunt bij het beschrijven van vraag naar en aanbod van bouwkapaciteit 
lijkt voor de hand te liggen aangezien juist daar een belangrijk deel van de extra problemen 
die het nieuwbouwen in stadsvernieuwingssituaties met zich meebrengt zijn terug te vinden, 
zowel ten aanzien van arbeids-, materiaal- als bouwplaatskosten. 
Bovendien warden juist bij het vaststellen van skelet en ontsluiting beslissingen genomen die 
later in de besteksfase (bijvoorbeeld bij het volgen van een beperkte bouwteam procedure) 
niet meer zijn terug te draaien. 

Voor beide deelonderzoeken gezamenlijk is middels een rondvraag bij 11 bouwbedrijven (die 
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de verschillende bouwwijzen vertegenwoordigen) op basis van een 10-tal aan de praktijk ont

leende bouwplannen nagegaan, welke problemen bouwbedrijven zien, redenerend vanuit hun 
eigen bouwwijze, in stadsvernieuwingsplannen. 
De aandachtspunten die in deze rondvraag boven kwamen, zijn getransformeerd naar enkel
voudige probleemstell ingen; "kwesties". 
Deze "kwesties" dienen om op het nivo van skelet en ontsluiting de relatie tussen bouw
plannen en bouwwijzen bespreekbaar te maken. 

Dit betekent voor de deelonderzoeken toegespitste vraagstellingen: 
hoe is de relatie programma - lokatie - skelet en ontsluiting zodanig systematies te be
schrijven dat keuzemomenten hierin zijn te relateren aan de ontwikkelde "kwesties". 
hoe is de relatie bouwwijze - skelet en ontsluiting zodanig te beschrijven dat het gewicht 
van de ontwikkelde "kwesties" en hun eventuele samenhang in relatie met de bouwwijze 
meetbaar wordt gemaakt. 

Voor het totale onderzoek betekent dit de vraag in hoeverre op basis van de ontwikkelde 
"kwesties" de vraag naar en het aanbod van bouwkapaciteit bij stadsvernieuwing, binnen de 
gestelde afbakening, bespreekbaar gemaakt kan warden. 

1.4. Werkwijze in de beide deelonderzoeken 

1.4.1. Van programma en lokatie naar skelet en ontsluiting 

De eerste vraag die wij ans hierbij gesteld hebben, luidde: is te benoemen welke programma's 
en welke lokaties bij stadsvernieuwing voornamelijk voorkomen. 
Ten aanzien van programma's is reeds gekonstateerd dat dit in z'n algemeenheid niet mogelijk 
blijkt. De ingredienten van programma's zijn te benoemen, maar de kombinaties en hoeveel
heden waarin zij voorkomen zijn te zeer afhankelijk van de wijze van totstandkomen van het 
programma. 
Ten aanzien van lokaties bleek uit het bij een aantal grate en middelgrote gemeenten ver
zamelde materiaal dat lokaties als vorm van de bouwmassa zijn te typeren uit de aanpassing 
aan de aanwezige stedelijke struktuur. 
De maatkarakteristieken van lokaties verschillen echter sterk. Zoals eerder gezegd hangen 
deze in grate mate samen met de kenmerken van de oorspronkelijke stedelijke struktuur en 
die verschilt in de diverse steden aanzienlijk. 

Deze konstateringen maakten dat wij de omgekeerde weg zijn gaan vol gen: Kenmerken van 
oplossingen die voor de uitvoering wellicht problematisch zijn (de "kwesties") voeren we 
terug op de programmatische eisen en/of lokatiekenmerken waaruit zij voortkomen. Pas 
daarna wordt de weg terug bewandeld en geven wij aan hoe programmatische eisen al dan niet 
in relatie met lokatiekenmerken tot eigenschappen van de oplossi.ng leiden. 

Analoog met deze gedachtegang hebben we de kenmerken van lokaties oplossingsgericht 
benoemd: gat-, knik-, hoek-, kop-, bloklokaties en vrije lokaties. 

Analyse van uitgevoerde projekten leert dat in principe in de horizontale doorsnede ieder plan 
is terug te voeren op een samenstel van standaardsegment(en), hoekoplossing(en) en pasop
lossing(en). 
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Knikken zijn in principe te beschouwen als varianten op de standaardoplossing(en). Sprongen 

als de overgang van het ene standaardsegment op het andere of als een bijzondere vorm van 

pasoplossing. 

Maatvoeringsproblemen worden opgelost: 

of in de keuze van het standaardsegment 
of in de hoekoplossing 
of in de pasoplossing. 
In dit licht bezien is het hiervoor gemaakte onderscheid in kenmerken van lokaties terug te 

brengen tot het onderscheid gatlokatie en hoeklokatie. 
Een gatlokatie = standaardsegment(en) + eventuele pasoplossing. 

Een hoeklokatie = standaardsegment(en) + hoekoplossing. 
Om de terminologie standaard-, hoek- en pasoplossing operationeel te maken zijn een groot 
aantal gerealiseerde projekten geanalyseerd - de belangrijkste kenmerken hiervan zijn gesyste

matiseerd in "boekjes"; overzichten van portiek-etage-oplossingen, gestapelde laagbouw-op

lossingen, hoekoplossingen en pasoplossingen. 
Het verband van deze oplossingen met kenmerken van programma en lokatie is gelegd door ze 
te benoemen naar aantallen kamers, aantallen VE's, maatkarakteristieken en naar hun moge

lijkheden voor bijzondere invulling op begane grond en 5e bouwlaag. 

In bijlage 4 wordt verslag gedaan hoe met deze ingredienten van uit programma en lokatie 

kenmerken van skelet en ontsluiting benaderd kunnen worden. 

Ter toetsing aan de ontwerppraktijk van de ontwikkelde begrippen, de typenoverzichten en 

de werkwijze, zijn gesprekken gevoerd met een aantal architektenburo's die hun sporen in dit 

soort bouw verdiend hebben. Een ander doel van deze gesprekken was enig nader beeld te 

krijgen van de invloed van de architekt op de formulering van de vraag naar bouwkapaciteit 
bij stadsvernieuwing en daarmee naar de reikwijdte van dit deel van het onderzoek. 
Resultaten van deze gesprekken zijn op diverse plaatsen in de tekst van dit rapport verwerkt. 

Van de gesprekken zelf wordt in bijlage 3 verslag gedaan . 

1.4.2. Van skelet en ontsluiting naar bouwwijze 

Hier ging het om de vraag welke problemen ten aanzien van de maakbaarheid bouwbedrijven 

zien in de stadsvernieuwingsopgaven, of deze problemen terug te voeren zijn op kenmerken 
van skelet en ontsluiting (en daarmee dus op kenmerken van programma en lokatie) en hoe 
op de kenmerken van bouwwijzen. Vervolgens diende getoetst te worden hoe problematisch 

gesignaleerde problemen in termen van k osten voor de diverse bouwwijzen nu werkelijk zijn. 
Het ging hierbij niet om de goedkoopste "oplossing" vanuit het bouwen gezien, maar om de 
relatie produkt - produktiewijze op kontroleerbare, verifieerbare wijze bespreekbaar te maken. 
Met de ontwikkeling van een taal hiervoor moest nog een begin gemaakt worden. 
De al onder 1.3. genoemde rondvraag onder bouwbedrijven diencle om in een open konfronta
tie de belangrijkste punten die bespreekbaar gemaakt moesten worden te genereren. 

In een tweede ronde zijn, om het bijzondere van de bouwwijzen ten aanzien van de gegene

reerde punten te expliciteren, de resultaten van de eerste rondvraag vertaald in een aantal 

- 26 - zogenaamde kwesties: enkelvoudige probleemstellingen ten aanzien van bouw(deel)
problemen in de vorm van een in komplexiteit varierende reeks piktogrammen. 

Dezelfde 11 aannemers hebben deze lijst voorgelegd gekregen. Hen werd gevraagd zich verge
lijkenderwijs over de benoemde bouwproblemen uit te spreken : niet alleen hun eigen 
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mogelijkheden te benoemen maar ook hun konkurrentiepositie ten aanzien van de "kwesties" 

in te schatten. 
Vervolgens is de stap gemaakt van het beoordelen van het specifieke en gei'soleerde deel
probleem naar het beoordelen van datzelfde probleem in z'n samenhang met andere pro
blemen binnen een bouwprojekt. 
Hiertoe zijn een aantal bouwplannen getekend. In deze plannen zitten uit de aard van de 
gestelde lokaties en programma's veel van de "kwesties" verwerkt. 

De keuze om de konstruktie (skelet en ontsluiting) als scharnierpunt te nemen bij het 
bespreekbaar maken van vraag naar en aanbod van bouwkapaciteit betekent dat het feitelijke 
"taal" probleem bij dit deelonderzoek lag. Een beschrijving in elementen moet vertaald in een 
beschrijving in arbeidsgangen en vice versa. 
Hiertoe is de produktiematrix ontwikkeld. In deze matrix wordt per element een kostenover
zicht gemaakt volgens de relevante hoofdstukken en paragrafen van het standaard referentie 
bestek. De produktiematrix is dus in wezen een projektie van zowel projekt (produkt) als 
produktiewijze. 
Van de 11 bouwbedrijven waarmee wij in de twee gespreksronden getracht hebben de stads
vernieuwings-bouwproblemen te lokaliseren en aan de bouwwijzen te relateren, 
hebben wij er 5 (grote elementenbouwer, traditionele bouwer, houtskeletbouwer en twee 
gietbouwers) gevraagd en bereid gevonden te reageren op een projekt uit de door ons 
getekende bouwplannen. 
De bedrijven hebben hun projekt in de terminologie van de produktiematrix begroot (en dus 
gepland). Deze door de bedrijven geleverde informatie is vergeleken met en getoetst aan onze 
eigen invulling van de produktiematrix. 
Vergel ijkenderwijs heeft dit geleid tot een nader inzicht in de konkurrentiemogelijkheden van 
de diverse bouwwijzen bij stadsvernieuwingsopgaven en hier en daar tot een relativering van in 
voorgaande ronden gedane harde uitspraken. 

(1) Zie lnleiding voetnoot (1). 

(2) Een methode om gebruikskwaliteit bespreekbaar te maken is 
onder andere ontwikkeld door R. Lijbers en S. Pasteuning in 
hun boek Vervangende Nieuwbouw, Delft, 1982. 
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HOOFDSTUK 2 VAN SKELET EN ONTSLUITING NAAR PROGRAMMA EN LOKATIE 

2.1. Doelstelling 

In dit deel van het onderzoek zijn de begrippen en de werkwijze ontwikkeld waarmee, vanuit 
kenmerken van programma en lokatie, de mogelijke oplossingen voor skelet en ontsluiting 

systematisch zijn te benaderen . 
De termen waarin we skelet en ontsluiting zullen benoemen sluiten aan bij de uit de proef

ronde onder aannemers ontwikkelde aandachtspunten. 
De struktuur van skelet en ontsluiting zullen we in het vervolg om praktische redenen struk
tuurkenmerken noemen. 

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is aangegeven volgen we de weg van vraagstelling naar op
lossing eerst in omgekeerde richting: kenmerken van oplossingen die voor de uitvoering wel
licht problematisch zijn voeren we terug op de kenmerken van programma en/of lokatie 
waaruit zij voortkomen. 
Hiertoe beginnen we met het ordenen van konkrete oplossingen (bouwplannen) naar voor het 
bouwen relevante struktuurkenmerken (de aandachtspunten) . 
De ordening brengen we aan met behulp van de begrippen "type" en "typologie van de op
lossing" zoals die in 2.4. gedefinieerd warden. 
Vervolgens gaan we na welke kenmerken van programma en lokatie bepalend zijn geweest 
voor het gebruik van bepaalde typen en typologieen van de oplossing. 

Nadat we op deze wijze de bepalende elementen uit "programma" en "lokatie" benoemd 
hebben geven we aan hoe en wanneer de oplossing te voorspellen is vanuit de kenmerken van 
programma en lokatie en tot welke struktuurkenmerken dat leidt (hoofdstuk 3). 
Het resultaat wordt niet in pasklare oplossingen beschreven, maar als een wijze van werken 
met behulp van de aangedragen begrippen : programma en lokatie, type en typologie van de 
oplossing. 

Deze methode wordt getoetst aan de hand van 12 voorbeelden. In deze voorbeelden zullen we 
laten zien hoe op een systematische wijze de weg van programma en lokatie, via type en 
typologie van de oplossing naar kenmerken van de struktuur verloopt. (Bijlage 4). 

2.2. Methode 

Om struktuurkenmerken te kunnen koppelen aan kenmerken van programma en lokatie 
benoemen we eerst (kornbinaties van) struktuurkenmerken in gerealiseerde oplossingen. 
Vervolgens geven we aan hoe die oplossingen bepaald zijn door kenmerken van programma en 
lokatie, om tenslotte de wetmatigheden hierin te bepalen. 
Het basismateriaal, de gerealiseerde oplossingen, bestaat uit gerealiseerde nieuwbouwplannen 
bij stadsvernieuwing. Dit materiaal is gesystematiseerd naar struktuurkenmerken in typen
overzichten van portiek-etagewoningen, gestapelde laagbouwwoningen, pasoplossingen, hoek
oplossingen en in typologische variaties ten gevolge van bijzondere eisen . 
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2.3. Kenmerken van de struktuur van het skelet 

De voor het bouwen relevante kenmerken zijn als zodanig benoemd op basis van de proef
ronde onder aannemers. Hier beschouwen we slechts die struktuurkenmerken die ken 
merkend zijn voor de oplossing en die tevens te koppelen zijn aan programma en lokatie. 
Dit levert kenmerken van skelet en ontsluiting op betreffende: 

het "patroon" van de bouwmuren en de plaats van het trappehuis ten opzichte van de 
bouwmuren en de gevel. 
de regelmaat en overspanningsmaten van de traveen, de bouwdiepte, doorbrekingen in de 
wanden. 
hoekpatronen en ontmoetingen van bouwmuren . 
in de vertikale doorsnede: souterrains, de kombinatie van maisonettes en etagewoningen, 
verschillende ontsluitingswijzen, verschillende verdiepingshoogten, verschillende kon
struktietypen, veranderingen in woningscheidingen, dieptesprongen, poorten, leidingen
verloop. 
in de horizontale doorsnede: verschillende vertikale doorsneden, dieptesprongen . 
balkons, materialisering van de gevel, trapvormen. 

2.4. Type en typologie/systematisering van oplossingen 

Uit observatie van gerea ~ iseerde projekten met een projektgrootte van meer dan 20 woningen 1
) 

blijkt dat de oplossingen zijn op te vatten als een optelling van de volgende elementen: 
een zich vertikaal en/of horizontaal repeterende eenheid van 1, 2, 3 of 4 woningen. 
een onderbouw die hierop een variatie vormt of afwijkend is. 
variaties op de repeterende eenheid in de horizontale en vertikale doorsnede. 
hoekoplossingen. 

De repeterende eenheid welke kenmerkend is voor een oplossing noemen we het type. Het 
geheel van de in een oplossing samengevoegde typen, variaties op het type en afwijkende 
elementen noemen we de typologie van de oplossing. 
Het belangrijkste ordenende element in een oplossing blijkt het type. Het type bevat ken
merken van het skelet, zoals overspanningsmaten en de plaats van de ontsluiting. Het refereert 
tegelijkertijd aan kenmerken van programma en lokatie zoals woninggrootte en -afmetingen. 

Deze mogelijke operationaliteit van het type naar zowel programma en lokatie als naar de 
bouwwijze is het kriterium voor de gehanteerde ordening van typen. 
Voor meergezinswoningbouw in de vervangende nieuwbouw zijn 3 hoofdgroepen van typen 
te kenmerken : 

het portiek-etage-type: gebaseerd op horizontale en vertikale repetitie van een eenheid 
van 2 etage-woningen rond een trappehuis in 3 tot 5 bouwlagen. 
gestapelde laagbouw: er is geen sprake van een kenmerkend woningtype maar van een 
kenmerkende doorsnede, gebaseerd op de zo individueel mogelijke ontsluiting van de 
woningen op de verdieping (meestal maisonettes). Er is slechts sprake van horizontale 
repetitie. Het aantal bouwlagen is 3 tot 4. 
galerijtype: gebaseerd op de horizontale koppeling van etagewoningen of maisonettes 
door een galerij en op de vertikale repetitie van een of meer bouwlagen . 

Overigens betekent het onderscheiden van deze hoofdgroepen geenszins dat ze niet tegelijker
tij,d in een projekt kunnen voorkomen. 
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2.5. Typenoverzichten 

Binnen de drie hoofdgroepen zijn typen nader te onderscheiden naar verschillen in struktuur
kenmerken en/of naar verschillen in kenmerken van programma en lokatie waar zij aan 

refereren. 
De typen die dit oplevert (het aantal mogelijkheden wordt ingeperkt door voorschriften, 
normen, gangbare bouwwijzen, etc.) zijn gesystematiseerd in typenoverzichten: 

portiek-etagetypen, deze verschillen vooral in woninggrootte (in kamers en VE's), globale 
organisatie van de plattegrond, breedte- en dieptematen, orientatie ten opzichte van de 
zon, struktuur van dragende wanden en trappehuis en in overspanningsmaten. 

gestapelde laagbouwtypen, deze varieren vooral in de wijze van stapeling. De overspan

nings- en dieptematen zijn erg soortgelijk. De doorsneden, de voor het stapelingstype ken
merkende plattegrond en de woninggrootte binnen de stapeling zijn aangegeven. 
galerijtypen, hierbij is slechts het onderscheid etage-woning of maisonette van belang. 

De variaties in de overspannings- en dieptematen en de differentiatie naar woninggrootte 
zijn gering. De vertikale doorsnede is in principe konstant. 

Deze konstateringen waren aanleiding om van galerijtypen geen apart overzicht op te 
nemen. 

In de typenoverzichten (bijlage 1) zijn de in de vervangende nieuwbouw gangbare woning
typen aangegeven. Hiermee is echter nog niet aangegeven in welk geval welk type gebruikt zal 
warden, hoe dan de typologie van de oplossing er uit ziet en wat dat dan betekent voor de 

kenmerken van de struktuur van het skelet. 

2.6. Relevante kenmerken van programma en lokatie 

Om aan te kunnen geven in welk geval welk type gebruikt zal warden en hoe de typologie van 
de oplossing er dan uit ziet, moet vastgesteld warden welke kenmerken van programma en 
lokatie bepalend zijn voor de keuze van het type en de typologie van de oplossing. 
Bepalende kenmerken van het programma kunnen zowel "hard" als "oplossingsgericht" zijn . 
Het aantal woningen kan een harde eis zijn, maar de eis van portiek-etageontsluiting gaat van 
een bepaalde oplossing uit. Beide kategorieen zijn niet zuiver te scheiden, omdat een "harde" 
eis impliciet een oplossing in kan houden. Daar het ons gaat om het aangeven van de mogelijk 

bepalende elementen is het onderscheid op dit moment niet van belang. 

Bepalend in het programma voor de keuze van type en typologie van de oplossing blijken te zijn: 

het programma van de onderbouw: winkels of andere voorzieningen, woningen, ge-
bouwde parkeervoorzieningen, verkeersdoorgangen, bergingen. 
de dichtheid (het aantal woningen). 
de differentiatie naar woninggrootte. 
het woningtype en de plaats van de won lngen in de horizontale en vertikale doorsnede. 
de ontsluitingswijze. 
eisen aan de woningplattegronden (bijvoorbeeld de ligging van de keuken). 

Analoog aan het programma levert ook de lokatie "harde" en "oplossingsgerichte" ken
merken: 

de lengte- en breedtematen . 
de richtingen en de bezonning. 
de gestelde stedebouwkundige voorwaarden zoals rooi lii jnen, bebouwingshoogte(n) en 
lbebouwi ngsdiepte( n) . 
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2.7. Maatgevende kombinaties van kenmerken van programma en lokatie 

Nu de relevante kenmerken van pragra,mma en lokatie benoemd zijn is het mogelijk aan te 
geven welke kombinaties van kenmerken van pragramma en lokatie maatgevend zijn voor de 
keuze van het type en de typologie van de oplossing. 
Het blijkt hierbij steeds om twee mogelijkheden te gaan: 

de kombinatie van kenmerken van het programma leidt direkt tot een bepaald type en 
een typologie van de oplossing. 
Bijvoorbeeld de kombinatie van gemiddeld 3 ~ VE etagewoningen met maisonettes op de 
4e en 5e bouwlaag in portiekontsluiting leidt direkt tot bepaalde typen en struktuurken

merken. 
de kombinatie van kenmerken van het programma leidt tot een bepaalde maatkarakte
ristiek. De kombinatie hiervan met de gegevenheden van de lokatie en resterende 
programmatische kenmerken bepaalt het type en de typologie van de oplossing. 
Bijvoorbeeld een pragramma van gemiddeld 3 ! VE woningen in 4 bouwlagen, met 
trappehuis en keuken aan de gevel en portiek-etageontsluiting, leidt tot een portiek
breedte van ongeveer 15 m. De kombinatie met 5-kamerwoningen kan van grote invloed 
zijn op het te kiezen type. Uit de globale breedte van 15 m. kunnen tevens maatpra
blemen bepaald worden. 

Bepalende kenmerken voor de keuze van het type en in belangrijke mate voor de typologie 
van de oplossing zijn : 

een kombinatie van ongelijksoortige pragrammatische elementen in de onderbouw, zoals: 
woningen of bergingen gekombineerd met een 1 ! verdiepingshoge voorziening; souter
rains gekombineerd met woningen op de begane grond. 
een kombinatie van het pragramma van onder- en bovenbouw: een, ten opzichte van de 
verdiepingen, graot aantal woningen en bergingen op de begane grand is kwantitatief be
palend; een voorziening met grote gevellengte op de begane grand en woningen in portiek
etageontsluiting op de verdiepingen is typologisch bepalend. 
een kombinatie van elementen uit het programma van de verdiepingen, zoals : de 
benutting van de 4e en 5e laag voor maisonettes en woningen van ca. 3 ! VE in portiek
etageontsluiting daaronder. 

Bepalende kenmerken voor de keuze van het type zijn: 
de kombinatie van de bebouwingshoogte in bouwlagen gekombineerd met de differentia
tie en het woningtype. 

de kombinatie van een geringe bebouwingsdiepte met portiek-etagewoningen. 
de kombinatie van de bezonningssituatie met de eis de woonkamers aan de straat te 
leggen (bereikbaarheid balkon vanuit het wonen). 

Niet bepalende kenmerken voor het type, maar wel in kombinatie met het type bepalend 
voor de typologie van de oplossing zijn: 

bijzondere woningen in de onderbouw. 
verkeersonderdoorgangen. 
sterk afwijkende woninggraottes in de bovenbouw. 
de uit vorm en maat van de lokatie voortkomende hoeken en passingen. 

( 1) Deze observatie steunt voornamelijk op een inventarisatie van 
de in de amsterdamse vervangende nieuwbouw ge real iseerde 
projekten, onderdeel van het afstudeerwerk van L. Versteylen, 
Eindhoven, 1981. Aan een groat aanta l projekten uit andere 
steden is de juistheid van ·deze observatie getoetst. 
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HOOFDSTUK 3 VAN PROGRAMMA EN LOKATIE 'NAAR SKELET EN ONTSLUITING 

3.1. lnleiding 

De in het vorige hoofdstuk gevolgde weg kan nu omgekeerd gevolgd warden: aangeven hoe 

(kombinaties van) kenmerken van pragramma en lokatie leiden tot bepaalde typen en typolo

gieen en daarvan de struktuurkenmerken benoemen. 
Omdat we hierbij gebruik maken van de typeoverzichten die gebaseerd zijn op gerealiseerde 
prajekten ontstaan geen nieuwe oplossingsmogelijkheden (zie oak 6.4.1.). 

Stapsgewijs verloopt de benaderingswijze als volgt: 
Analyse van pragramma en lokatie op "bepalende" kenmerken; principe-oplossingen . 

Analyse van pragramma en lokatie op "bepalende" kombinaties van kenmerken; principe

oplossingen. 
De invloed van aan het programma "toegevoegde eisen" op de principe-oplossingen . 

De invloed van maten en orientatie van de lokatie; analyse en principe-oplossingen voor 
het maatprobleem. 

Mogelijke werkwijzen om de problemen van programma en lokatie gekombineerd op te 
1lossen. 

3.2. Analyse van programma en lokatie op (type en typologie) bepalende kenmerken; 
pr inc ipe-opl ossingen 

3.2. 1. De keuze van de soort ontsluiting: portiek-etage, gestapelde laagbouw, galen/ 

In de grate steden warden voornamelijk portiek-etage-typen in 4 tot 5 bouwlagen gebouwd. 
Deze ontsluitingsvorm is daar veelal een programmatische eis. 
In de middelgrote steden warden veel vaker gestapelde laagbouw-typen in 3 tot 4 bouwlagen 
toegepast, eventueel gekombineerd met eengezinswoningen en in de hoekoplossing portiek
etage-typen. 
Deze verschillen zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op kwalitatieve kriteria. Maar 
oak de stedebouwkundige situatie en de kenmerken van het programma spelen een ral. 

ontsluitingswijze en kwaliteit 

De soort ontsluiting is vooral een kwalitatieve keuze welke meestal in een vroege fase van het 

praces of soms zelfs impliciet met de keuze voor een architekt gemaakt wordt. 1 
) 

In kwalitatief opzicht verschilt gestapelde laagbouw van portiek-etage op de volgende punten: 
de soort woningen; maisonettes i.p.v. etagewoningen 
het aantal woningen per trap (onderhoud) 
de relatie van het wonen tot de straat 
veelal gezinswoningen op de begane grand 

een verschil in straatbeeld, het kleinschalige karakter van gestapelde laagbouw 
Bij galerijontsluiting is er geen relatie tussen de ontsluitingswijze en de soort woningen, zowel 
maisonettes als etagewoningen zijn toepasbaar. Vanzelfsprekend heeft ook de keuze voor een 
galerijontsluiting kwalitatieve konsekwenties. 
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ontsluitingswijze en verkave/ingsvorm/stedebouwkundige struktuur 

In de 19e eeuwse stadsvernieuwingsgebieden in de grate steden is het portiek-etage-type reeds 
in de bestaande bebouwing aanwezig. De toepassing van dit type is dus ten dele te verklaren 
uit een historische kontinuiteit, portiek-etage-typen 'passen' binnen de bestaande stedebouw
kundige struktuur. 
Daarentegen sluit gestapelde laagbouw veel beter aan bij de kleinschaligheid in ontsluitings
vorm die de middelgrote gemeenten kennen. 
Een ontsluiting met galerijen wordt over het algemeen slechts toegepast waar de verkavelings
wijze van de bestaande bebouwing minder van invloed is. 
Gesloten bouwblokken hebben een uitgespraken voor- en achterkant, over het algemeen 

wordt de woonkamer aan de voorzijde gelegd (mede afhankeli9k van het karakter van het 
binnenterrein en de bezonning). Bij galerijtypen wordt bij voorkeur de galerij aan de achter
gevel georienteerd. lndien deze tevens de zonzijde is warden de privacy van het balkon en de 
bruikbaarheid ervan prablematisch. 
Oak dichtheid en profielen van een verkaveling zijn van invloed op het ontsluitingstype. In 
uitbreidingsverkavelingen met kleinschalige woonstraten of in zeer smalle bestaande straten is 
vooral gestapelde laagbouw te verwachten in verband met de plasticiteit van de gevels. Het 
gesloten, hardere karakter van portiek-etage vereist een gratere gevelafstand. 
Voor gestapelde laagbouw is het behalen van een hoge dichtheid vooral afhankelijk van de 
verkavelingsvorm. De speling in de breedte van gestapelde laagbouwtypen is gering en ze 
kunnen oak niet bijzonder diep warden (op een type na liggen alle dieptes rand de 10 m). 
Oak in uitbreiding van het aantal bouwlagen tot 5 valt geen verhoging van het aantal 
woningen te vinden. 
Voor portiek-etage-typen is de dichtheid maximaal indien: 

de bebouwingsdiepte maximaal is en de gevelbreedte minimaal. Afhankelijk van differen
tiatie en kwaliteitskriteria voor de woningen varieert de gevelbreedte van 9-21 m per 
portiek. 
het aantal bouwlagen maximaal is. De 5e laag kan benut warden als slaaplaag van 
maisonettes of voor HAT-eenheden. 

Bij portiek-etage-typen is de dichtheid dus vooral een kwestie van het aantal woningen per 
strekkende meter gevel. Vandaar dat vooral in gaten met een onbeperkte bebouwingsdiepte 
(tot 15 ml en in gaten waar de bebouwingshoogte 4-5 bouwlagen mag zijn, het portiek-etage
type de hoogste dichtheden oplevert. 

het woningtype en de p/aats van de woningen in de vertikale doorsnede 

Sams warden in een programma de typen woningen en de plaats ervan reeds bepaald. Deze 
eisen kunnen rechtstreekse konsekwenties hebben voor het type ontsluiting. 

de benutting van de 2e en 3e of 3e en 4e bouwlaag met maisonettes verwijst naar 
gestapelde laagbouw of galerijtypen. 
de stapeling van een maisonette op de begane grand (en 1e verdieping) en een etage
woning op de 2e verdieping verwijst naar een galerijoplossing. 
de volledige benutting van de 4e en 5e bouwlaag bij portiek-etage-prajekten leidt tot het 
driespannerprincipe (met ingewikkelder wandenstruktuur) of tot een galerijontsluiting 
voor de 4e laag. 
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differentiatie in woninggrootte 

De differentiatie is meestal niet direkt bepalend voor de ontsluitingswijze. 

een niet gedifferentieerd pragramma leidt tot de toepassing van een van de hoofdgroepen 

(ontsluitingswijzen) en een type daarbinnen. 
een extreem gedifferentieerd programma, waarbij het verschil tussen belangrijke groepen 
uit de differentiatie grater is dan 2 kamers, kan aanleiding zijn tot opsplitsing van een 
projekt in delen met verschillende types of tot de toepassing van bijzondere typen. 

een gemiddelde differentiatie van 2, 3 of 4 kamers per woning is van invloed op de keuze 
van een van de hoofdgroepen en de typen daarbinnen . 
een pragramma waarin alleen kleine woningen (2 en 3 kamers) gevraagd wordt sluit 
gestapelde laagbouwoplossingen uit. 

bijzondere kenmerken van programma of lokatie 

De keuze voor het type ontsluiting heeft natuurlijk alles te maken met het aantal mogelijke of 
wenselijke stijgpunten in een struktuur. Het aantal mogelijke stijgpunten is afhankelijk van 

het onderbouwprogramma en de lokatie: 

winke/s en voorzieningen: een grate ononderbraken voorgevellengte bepaalt de ontslui
tingspunten voor de erboven gelegen woningen. Deze eis leidt snel tot een galerij op de 2e 

bouwlaag van waaruit de overige verdiepingen ontsloten warden . 
Sams biedt echter de lokatie mogelijkheden om de woningen aan de achtergevel te ont

sluiten of de voorziening te kombineren met een hoekoplossing. 

gebouwde parkeervoorzieningen: behalve dat de overspanningsmaten de bouwstruktuur 
beperken is de eis tevens van invloed op de ontsluitingspunten voor de woningen erboven . 

lokatie: bij bijzonder kleine lokaties kan het mogelijk zijn om vanuit een trappenhuis alle 
woningen te ontsluiten met een steekgalerijtje. 

3.2.2. de type(n)keuze als de ontsluitingswijze bepaald is 

portiek-etage-typen 

In de gerealiseerde produktie is veel variatie waar te nemen in: 
breedte en diepte (traveematen) 
struktuur (recht of bajonet) 
organisatie van de plattegrond 
kwaliteiten 

De specifieke vorm van het portiek-etage-type in een prajekt wordt bepaald door de karakte

ristieken van het pragramma en de lokatie (daarnaast speelt in de praktijk oak de ervaring van 
architekten of aannemers met bepaalde vormen een rol). 

In het typenoverzicht (bijlage 1) is uitgegaan van een ordening op basis van pragrammatische 
kriteria en verschillen in struktuurkenmerken. Getekend is slechts de (kenmerkende) 
verdieping. 

Er zijn 4 verschillende basistypen onderscheiden : 

symmetrisch met het trappehuis op het hart van de bouwmuur 

symmetrisch met wisselkamer en trappehuis in een eigen travee 
asymmetrisch met trappehuis binnen een travee 

symmetrisch met het trappehuis in een bajonetoplossing van de woningscheiding 
Vervolgens ontstaan hierap variaties in aantallen traveeen, de karakteristieken hiervan 
('bajonet' of 'recht') en de ligging van het trappehuis (aan de gevel of inpandig). 
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Als belangrijkste programmatische karakteristiek van een type is gekozen voor het aantal 
kamers van de woningen, die vanuit het portiek ontsloten worden: 2 kamers, 2 en 3 kamers, 

3 kamers, 3 en 4 kamers of 4 kamers. 
Van ieder van de door deze kriteria bepaalde typen is een voorbeeld getekend. Aangegeven 
zijn de breedte- en dieptegrenzen waarbinnen het type toepasbaar is en de hiermee korrespon
derende variatie in aantallen VE's. Vanzelfsprekend kan het type altijd overgedimensioneerd 

worden. 
De kodes Tg/Ti (trappehuis aan de gevel of inpandig) en Kg/Ki (keuken aan de gevel of in
pandig) zijn vermeld, omdat deze vaak belangrijke kriteria vormen bij de keuze voor een type. 
De orientatie 1 of 2 vertelt iets over de toepasbaarheid van het type in verschillende bezon
ningssituaties, bij de voorwaarde dat het balkon in relatie moet staan met het wonen. 
Orientatie 1: de zijde waar de woonkamer ligt dient tevens zonzijde te zijn . 
Orientatie 2: de woonkamer hoeft niet aan de zonzijde te liggen. 
Een nadere toelichting op het hanteren van het overzicht van portiek-etage-typen is te vinden 
in de inleiding van het typenoverzicht (bijlage 1). 

gestape/de laagbouw 

Bij gestapelde laagbouw komen veel geringere variaties in breedte en diepte voor. 
Variaties binnen projekten en tussen projekten ontstaan vooral door de toepassing van ver
schillende stapelingsvormen, welke te verklaren zijn uit programmatische karakteristieken 
(woningtypes, de grootte en de plaats ervan) en het toegestane aantal bouwlagen. In tegen
stelling tot de portiek-etage-typen is het dus niet mogelijk van een kenmerkende plattegrond 
te spreken, de doorsnede is kenmerkend. 
Er zijn 2 principieel verschillende stapelingsvormen te onderscheiden: 

een maisonette op de 1 e en de 2e bouwlaag. De 3e bouwlaag wordt ingenomen door een 
etagewoning of de 3e en 4e bouwlaag door een maisonette. 
De 3e bouwlaag wordt ontsloten door een binnentrap vanaf de 2e bouwlaag. Als de 
woningtoegangen op de 2e bouwlaag aan de voorgevel dienen te liggen kan de buitentrap 

van begane grond naar 2e bouwlaag slechts evenwijdig aan de voorgevel liggen. Staat deze 
daar wel loodrecht op dan ontstaat de zogenaamde Haagse portiekoplossing. Hiervan zijn 
in het typenboekje twee oplossingen opgenomen, namelijk de stapeling van 2 maisonettes 
in 3 bouwlagen waarbij de 2e laag verdeeld is. 
een etagewoning op de begane grond en een maisonette op de 2e en 3e (en eventueel 4e) 
bouwlaag. De 2e bouwlaag wordt vanaf de begane grond ontsloten door een binnentrap of 
een gemeenschappelijke buitentrap. Deze gemeenschappelijke trap kan evenwijdig aan de 
voorgevel liggen of er loodrecht op staan. 

Naast deze variatie in stapelingsvorm en ontsluitingswijze van de 2e bouwlaag zijn er een aan
tal programmatische kriteria op basis waarvan verschillende typen benoemd kunnen worden. 

de organisatie van de plattegronden vooral wat betreft de plaats van de woonkamer 
(voor-achter, bouwlaag). 
de woninggrootte in aantallen kamers. De variatie hierin is slechts gering, maisonettes met 
3 of 4 kamers, etagewoningen met 2 kamers of HAT eenheden. 

Analoog aan het portiekenoverzicht is van elk van de door deze kriteria bepaalde typen een 

voorbeeld getekend. Vermeld zijn de kodes voor de orientatie en de ligging van de keuken, 
alsmede de maten van breedte en diepte en aantallen VE's. 
Een nadere toelichting op het hanteren van het overzicht van gestapelde laagbouw is te vinden 
in de inleiding van het typenoverzicht (bij lage 1). 
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ga/erijtypen 

In de typenoverzichten zijn de galerijtypen niet opgenomen. De galerijtypen verschillen weinig 
wat hun struktuur betreft. De aanwezige verschillen zijn voor onze doelen niet voldoende relevant. 
Er zijn 2 belangrijke galerijtypen namelijk de etagewoningen en de maisonettes. Van beide 
komen veel variaties voor, al deze variaties betreffen echter de interne organisatie van de 
woningen. De struktuur voor galerijprojekten bestaat bijna altijd uit gelijke traveeen in over
spanningsmaten tussen 4.5 m en 6.90 m. Soms komen toegevoegde smatle traveeen of in 
tweeen gedeelde brede traveeen voor om grote etagewoningen te kunnen maken. 
Bij 3 - 5 lagen worden galerijtypen weinig in de stadsvernieuwing toegepast en dan nog slechts 
in bijzondere situaties. De ontsluiting van galerijen op enkele punten over grote afstanden en 
de daarmee gepaard gaande koncentratie van parkeren en bergingen past over het algemeen 
niet in stadsvernieuwingsgebieden . Wei is veelal het galerijtype in kombinatie met andere ont
sluitingswijzen bruikbaar. 

3.3. Analyse van programma en lokatie op bepalende kombinaties van kenmerken; 
principe-oplossingen 

Nu de relevante elementen uit programma en lokatie benoemd zijn kunnen we aangeven 
welke kombinaties van kenmerken van programma en lokatie bepalend zijn voor de keuze van 
het type en de typologie van de oplossing: 

3.3.1 De kombinatie van ongelijksoortige elementen in het onderbouwprogramma 

de kombinatie van woningen of bergingen met 1 ~ verdiepingshoge voorzieningen 

Hierbij zijn twee gevallen te onderscheiden. De voorziening komt in oppervlak overeen met 
het oppervlak tussen 2 trappen(huizen) of het oppervlak van de voorziening is groter. 
De uit de principe-mogelijkheden voortvloeiende oplossingen kunnen bijzonder zijn voor het 
betreffende segment, of een variant vormen op het type van het projekt en op die manier aan
leiding geven tot een bepaalde type(n)keuze voor het gehele projekt. 

Zie schema's: 
voorziening 1 ~ verdieping portiek etage 
voorziening 1 ~ verdieping gestapelde laagbouw 
grote voorziening portiek/galerij 
grote voorziening gestapelde laagbouw 

de kombinatie van een souterrain met woningen op de begane grand 

De eis van een souterraingedeelte en een begane grond gedeelte in een opgave is op zich niet 
bepalend voor de in het projekt gehanteerde typen. Wei bepalend is deze eis voor de doorsneden 
en de verdeling van een projekt in 2 segmenten met daartussen een halve verdiepingssprong. 

De halve verdiepingssprong kan via een trappehuis overbrugd worden of het projekt kan 
gesplitst worden in aparte portieken. De aanpak is afhankelijk van de maatproblemen: 
pas- of hoekoplossingen. 
een souterrainoplossing kan van invloed zijn op de ligging van het trappehuis. 
het trappehuis aan de achtergevel is een relevant alternatief indien het achterterrein laag ligt. 
bij gestapelde laagbouw wordt aan de gevel een halve trap toegevoegd. 
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3.3.2. De kombinatie van het programma van onder- en bovenbouw; als kwantitatief 
probleem en als typologisch probleem 

kwantitatief probleem: een groat aantal woningen (en inpandige bergingen) op de begane 

grand ten opzichte van de verdiepingen. 
Dichtheid is vooral een kwestie van gevelbreedte, als de optelling van de noodzakelijk aan de 
gevel gelegen funkties. Daarnaast een kwestie van oppervlak. 

Zie schema's: 
etagewoningen en inpandige bergingen op begane grand bij portiek-etage. 

- etagewoningen en inpandige bergingen op begane grand bij gestapelde laagbouw. 

typologisch probleem: een voorziening met grate gevellengte op de begane grand en 
woningen in portiek-etage- of gestapelde laagbouwontsluiting op de verdiepingen. 

3.3.3. De kombinatie van elementen uit het programma van de bovenbouw onderling 

De be nutting van de 4e en 5e bouwlaag met maisonettes en woningen van gemiddeld 3 ~ VE 
in portiek-etage-ontsluiting eronder. 
De meest voor de hand liggende oplossing is natuurlijk dat per portiek 2 maisonettes op de 4e 
laag ontsloten warden vanuit het trappehuis. De 5e laag is de slaaplaag. 
Bij een portiek met woningen van gemiddeld 3 ~ VE warden de maisonettes dan echter veel 
te groat. Zo'n portiek van gemiddeld 3 ~ VE heeft een geschat oppervlak van 160-180 m2 • 

lndien 2 maisonettes per portiek 2 bouwlagen beslaan heeft ieder een oppervlak van 
160-180 m2 hetgeen ver buiten de subsidiegrenzen valt. 
Een verkleining van het oppervlak door een dieptesprong (een terras bijvoorbeeld) zet geen 
zoden aan de dijk. 
Het probleem en de oplossingen ervoor zijn afhankelijk van de relatie tussen de grootte van de 
maisonettes en de grootte van de etagewoningen eronder. 

lndien de etagewoningen op de onder de maisonettes gelegen verdiepingen 2- of 3-kamer
woningen zijn is er geen probleem omdat het portiekoppervlak klein is (± 120-140 m2

). 

In dat geval is het mogelijk 2 maisonettes te kombineren met 2 etagewoningen en wordt 
het oppervlak verkleind door een dieptesprong in de doorsnede. 
De gemiddelde differentiatie in de opgave en een beperkte bebouwingsdiepte bei·nvloeden 
de struktuurkenmerken sterk. Bij een bebouwingsdiepte beneden de 12 m is bijvoorbeeld 
het 3-spannertype niet langer relevant. 

Zie schema's : 
volledige benutting 5e laag als slaapverdieping, portiek-etage. 

- benutting 5e laag als slaapverdieping, gestapelde laagbouw. 

3.4. De invloed van aan het programma "toegevoegde eisen" op de principe-oplossingen 

Onder resterende elementen uit het programma verstaan we die eisen, die niet bepalend zijn 
voor het type, maar wel in kombinatie met het type tot struktuurkenmerken leiden die 
relevant zijn voor de bouwwijze. 
In het onderbouwprogramma kunnen dit bijvoorbeeld bijzondere woningen of verkeersdoor
gangen zijn. In het bovenbouwprogramma sterk afwijkende woninggroottes of woningtypen. 
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In de eenvoudigste vonn komt de voorziening in oppervlak overeen met 
het oppervlak tussen 2 trappehuizen: 

Inventarisatie van de rinci e-oplossin en Qij portieken zie schema 
en e angr1J e ran voorwaar e voor e op oss1ng is e moge 1J e1 of 

wenselijkheid van een souterrain in de oplossing. Dat hangt o.a. af 
van bouwtechnische mogelijkheden, maar ook van het aantal woningen dat 
rechtstreeks vanaf de straat op de begane grond ontsloten moet worden. 
Indien de anderhalve-verdiepingshoge voorziening grenst aan een sou
terrain + beletage liggen de vloeren op de erboven gelegen verdiepingen 
op hetzelfde niveau. Er is geen hoogtesprong die tot bijzondere struk
tuurkenmerken voor het projekt lei dt. 
Indien er echter wel woningen op de begane grond gevraagd zijn, zijn de 
halve verdiepingsprong en het oppervlak van de voorziening op 2 wijzen 
binnen de nonnale portiekstruktuur onder te brengen. 

1. De voorziening korrespondeert met een portiek dat "opgetild" is; 
de ontsluiting van het trappehuis dat de woningen boven de voor
ziening ontsluit is problematisch: 

of ontsluiting van het trappehuis aan de achtergevel door een 
poort of als bijzondere mogelijkheden aanwezig zijn, bijv . een 
hoek-oplossing, daar gebruik van maken; 
of in de vorm van een doorbreking van de gevel van de voorziening 
met een gang naar de achtergevel of een trap naar de eerste ver
dieping. 

2. De voorziening ligt tussen 2 trappehuizen. Nu is niet de ontslui
ting problematisch, maar de overbrugging van de halve verdiepings
sprong over het trappehuis. 
Het belangrijkste probleem bij de overbrugging van een halve ver
diepingssprong over het trappehuis is de ontsluiting van de wonin
gen. De binnenkomst in een portiek-etagewoning is altijd centraal, 
zodat voor- en achtergevel optimaal kunnen worden benut. 
De overbrugging van de halve verdiepingssprong betekent ontsluiting 
aan beide zijden van het trappehuis; het trappehuis moet dus zodanig 
geplaatst zijn dat aan beide zijden de woningen centraal ontsloten 
worden. 
Hiertoe zijn 3 principe-mogelijkheden: (zie schema) 
A. het trappehuis ligt evenwijdig aan de voorgevel, de ontsluiting 

van beide wonin~n is vergelijkbaar; 
B. het trappehuis ligt centraa l, voor- en achtergevel blijven vol

ledig benut. De verandering in binnenkomst wordt als variant in 
de plattegrond opgelost; 

C. de halve verdiepingssprong wordt gekombineerd met een diepte
sprong, waardoor het trappehuis aan de gevel ligt en beide wo
ningen toch centraal worden ontsloten. 

schema 1 Voorziening 1 ~ verdieping bij portiek-etage. 
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Inventarisatie van principe-opl ossingen bij gestape lde laagbouw (zie 
sc ema 
- Ahaloog aan de portiek-etagetypen zijn de voorziening en de halve ver

diepings s prong op 2 wijzen bi nnen de normal e struktuur onder te bren
gen: 
1. Vanaf een steekga leri jtje aan de achtergevel warden de resterende 

2 of 3 lagen ontsloten. De trap naar de 2e bouwlaag ligt evenwijdig 

schema 2 Voorziening 1 ~ verdieping bij gestapelde laagbouw. 

aan de achtergeve l. De op l ossing i s een eenvoudige variant op de 
typen met de trap i n 2 vleuge l s aa n de voorgeve l . 

2. De voorziening l igt tussen 2 steektrappen naar de 2e bouwlaag. 
lndien ge kozen wordt voor een soute rrain-oplossing ter overbrug
gin g van de ha l ve verdiepingssprong heeft dit geen bijzondere kon
sek1-1en ti es voor he t type . Indien de halve verdiepingsprong over
brugd wordt door de steektrap, wordt deze met een halve trap ver
lengd ten opz i chte van het referent ie type uit het gestapelde l aag
bou1·1boekje . Oe komb inat ie met ee n dieptesprong ka n hier zeer goed 
van pas komen om de binnenkomst in beide 1-10ningen identiek te ma
ken . 
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Indien een voorziening in oppervlak niet overeenkomt met het oppervlak 
van !!n portiek zijn in de vraagstelling 2 problemen gekombineerd: 

het probleem van de halve verdiepingssprong langs de randen is verge
lijkbaar met de reeds beschreven l~-verdiepingshoge voorzieningen : 
splitsen portieken, 
nalve verdiepingssprong over trappehuis, 
souterrainoplossing. 
door de afmetingen is de voorziening niet op te nemen in een "normale" 
portiekstruktuur, hoe worden de erboven gelegen woningen ontsloten? 

Inventarisatie principe-oplossin en (zie schema 
- de principe-op ossingen voor de l }-verdiepingshoge voorziening zijn 

reeds beschreven; 
- ontsluitingswijzen voor 3 lagen woningen boven de voorziening: 

1. lndien het mogelijk en toelaatbaar is het blok aan de achterzij de 
te ontsluiten is een nonnale portiek-etage-ontsluiting voor de 
boven de voorziening gelegen woningen mogelijk . De enige rand
voorwaarde voor het type is dat het trappehuis aan de achtergevel 
gelegen is. 

2. Indien het mogelijk is de gevel van de voorziening plaatselijk 
te doorbreken met een doorgang of opgang naar een trappehuis 
(waarbij de voorziening langs de achtergevel doorloopt) zijn vele 
portiek-etagetypen toepasbaar. 

3. Zijn de beide voorgaande mogelijkheden niet aanwezig dan blijft 
slechts ontsluiting langs de randen van de voorziening voor de er 
boven gelegen woningen. Op de eerste verdieping ontstaat dan een 
galerij, eventueel op net dak van een uitgebouwde voorziening. 
Vanuit dit niveau worden nog slechts 3 verdiepingen ontsloten . 
Er zijn verschillende ontsluitingstypen mogelijk met verschillende 
programmati sche konsekwenti es: 
A. een maisonette gestapeld op een etagewoning (gestapelde laag

bouw-oplossing). 
B. 3 verdiepingen galerij-etagewoningen (kleine woningen) met 

trappehuizen langs de randen. 
C. 3 verdiepingen portiek-etagewoningen (eventueel bijzondere wo

ni ngtypen) . 

schema 3 Grote voorziening bij portiek-etage. 

Voorwaarden uit het programma die van invloed zijn op de te kiezen op-
loss1ngen . . . 
- B1Jzondere groepen woningen uit het programma. Grote w?n1n$en WlJZen 

in de richting van gestapelde laagbouw , kle1ne in de r1cht1ng van ga
lerijontslu i ting. 

- Het niet toestaan van bepaalde ontsluit i ngstypen. 
- Inpandige bergi ngen be reikbaar vanuit het trappehuis . 

Indien gekozen wordt voor onts1uiting langs de randen zal _aldaar een 
grote concentratie bergingen optreden hetgeen snel zal le1den tot de 
keuze voor een souterrain. 

- Het is afhankelij k van het karakter van de voorziening of een door
breking van de gevel ervan, in de vorm va~ een op- of doorgang naar 
he t trappehuis van de erboven gelegen won1ngen, toelaatbaar is. 

w w 
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Principe-oploisingen voor het gestelde kwantitatieve probleem: (zie schema) 

- Het oppervlakteprobleem: 
vergroot het oppervlak van de begane grand door het uitbouwen 
van de bergingen of de ontsluitingsruimte voor het trappehuis 
(het uitbouwen van de kleine woningen heeft bij een diepte van 
12-13m geen zin); 
verklein de ruimte voor trappehuis en ontsluiting op de begane 
grand; 

Het gevelbreedteprobleem bij portiek-etage-ontsluiting : 
verklein het beslag op de gevelbreedte van de verschillende 
funkties door bergingen en trappehuis voor elkaar te leggen (de 
bergingen geconcentreerd aan de achtergevel) of door de breedte 
t.b.v. de ontsluiting van bergingen en trappehuis te beperken 
(een steektrap naar de eerste verdieping). 

schema 5 Etagewoningen en inpandige bergingen op begane grond bij portiek-etage. 
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Inventarisatie van de principe-oplossin en voor benu~t ing Se laa 
z1e sc ema 

- De kombinatie van 2 maisonette~ met 2 klei ne portiekwoningen . 
In het portiekenboekje komen slechts typen in aanmerking waarbij 
het totale oppervlak kleiner is dan ~ 140m. Oat zijn de typen be
staande uit 2 brede traveen, met het trappehuis centraal of aan 
de gevel. 

- De komb inati e van 2 maisonettes met 2 grotere portiekwoningen. 
Alhoewel in het voorgaande aangegeven is dat een dergelijke kom
binatie niet zinvol is bestaan er wel oplossingen voor. 
Een brede travee van een 3-kamerwoning op de 4e laag wordt op de 
Se laag herhaald. De Se laag is dus niet volledig benut, hetgeen 
ten koste gaat van de dichtheid. 

- De kombinatie van meer dan 2 maisonettes met 2 grotere portiek
woningen. 
Het ging hierbij om 2 hoofdproblemen: 

hoe ontsluit je de 3e woning; 
. hoe kombineer je de struktuurkenmerken van de maisonettes met 

die van de eronder gelegen portiek-etagewoningen. 

De 3e woning kan op 3 verschillende manieren ontsloten worden (zie 
schema): 

rechtstreeks op het portiek d.m.v. het 3-spannertype; 
m.b.v. een steekgalerijtje vanuit het portiek; 
door een galerij worden al le maisonettes onts l oten. 

Door invulling van de aan de gevel gelegen funkties ontstaan struk
tuurkenmerken voor de 3e verdieping (de woonlaag). Er zijn een aan
tal variaties: 

binnen het 3-spannertype is het mogelijk de woonkamer van de 3e 
woning aan de achtergevel te orienteren . Een konsekwentie van 
het 3-spannerprincipe is dat een woning slechts een gevel heeft. 
De eis dat al le woonkamers aan de voorgevel dienen te liggen die 
tegelijkertijd noordgevel is maakt toepassing van dit principe on
mogelijk. 
verdere variaties in struktuur en woninggroottes ontstaan door het 
trappehuis op het hart of langs een van de woningscheidende wanden 
te leggen. Een bijzonder probleem is tevens de ontsluiting van het 
steekgalerijtje vanuit het portiek. 

- De struktuurkenmerke~ voor de slaaplaag vol gen uit die van de woon
laag . 
Er zijn wel voorkeurstraveebreedten aan te geven die volgen uit de 
invulling van de slaaplaag: voor S-kamerwoningen (met 4 slaapkamers 
in de slaaplaag) is de minimale traveebreedte 4 .80m (hart or hart). 
Indien echter voor de slaapkamer naast de onderslaapkamer een kapa 
citeit van 1 VE gewenst is bedraagt de minimale traveebreedte S.lDm 
(= 2.70 + 2.lOm), deze is tevens optimaal. Voor 4-kamerwoningen 
(met 3 slaapkamers in de slaaplaag) is de minimale traveebreedte 
3.90m. 

Ind ien voor de slaapkamers een kapaciteit van lVE gewenst is be
draagt de minimale traveebreedte 4.SOm (= 2 x 2. lOm). 
Deze traveebreedte hoeft niet optimaal te zijn, omdat voor de 4e l aag 
een bredere travee van S.lOm (met beide "woonmatjes" naast elkaar) 
wenselijk kan zijn. 

- Uit de voorgaa nde ana lyse van de 3e en 4e verdieping resulteren de 
struktuurkenmerken en minimale + voorkeurstraveebreedten voor de 
eronder gelegen portieken . In de meeste geva l l en korresponderen 3 
mai sonettes met 2 portiek- etagewoningen (3 tot 4 kamers). In het 
portiek-etageboekje zijn de bijpassende typen op te zoeken. 

- In de aard van het programma of in de maten van de lokatie kan ech
ter ook aanleiding zijn om 2~, 3} of zelfs 4 maisonettes met een 
portiek te laten korresponderen. 
2~ maisonette op een portiek leidt tot betrekkelijk kleine etage
woningen voor de eronder gelegen verdiepi ngen en tot een smal ler 
portiek. 
3~ maisonette per portiek korrespondeert met grote etagewoningen en 
een breed portiek. 
4 maisonettes per port iek l eidt tot 4 kle i ne ma i sonettes (4-kamer
woningen) die korres ponderen met een breed portiek of tot 4 grotere 
maisonettes gekombineerd met een 3-spanneroploss ing voor de onderste 
lagen. 
Een aantal van deze oplossingen komen specifiek uit de opgave voort 
en komen daarom te incidenteel voor om in een typenboekje op te ne
men. 

De hierboven genoemde principes zijn natuurlijk ook toepasbaar wanneer 
maisonettes op de 3e en 4e bouwlaag gekombineerd worden met port iek
woningen. 

3. 1. Toegevoegde eisen . 
Eisen zoals al le woonkamers aan de voorgeve l en de ontsl uiting recht
streeks op het portiek van de woninge n beperken het aanta l moge lijke 
oplossi ngen. · 
Een 2e beperkende faktor is de bezonning. 

schema 7 VoJledige benutting 5e laag als slaapverdieping bij portiek-etage. 
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Qr,ientatie van de woonkamers op de begane grond 
Het is afhankelijk van woonwensen, kwaliteit van het binnenterrein en bezonning of het 

acceptabel of wenselijk is dat aan de achterzijde gewoond wordt. 
Wonen aan voor- of achterzijde is van grote invloed op de te kiezen principe-oplossingen voor 
de begane grond en daarmee voor het struktuurtype van het projekt. 

5-kamerwoningen bij portiek-etage-ontsluiting blijken sterk bepalend voor de typologie van 
de oplossing. Hier volgen enkele oplossingen: 

een oplossing met maisonettes op de 3e en 4e bouwlaag (eventueel gedeeltelijk). Zie ook 

schema's benutting 5e laag: 
of 3 maisonettes ontsloten op het trappehuis door een 3-spanneroplossing: hierbij is de 

3e woning slechts eenzijdig georienteerd of aan de straat of aan het binnenterrein. 
of maisonettes ontsloten via een galerij. Ook hier vormt de orientatie een probleem. 

lndien bij een noord-orientatie de galerij aan de voorgevel (noordzijde) ligt zijn de 
woonkamers op het binnenterrein georienteerd, indien de galerij aan de achtergevel 
ligt wordt de situering van balkons aan de zonzijde problematisch. 

een oplossing met maisonettes op de begane grond en de eerste verdieping. Aan een 
3-kamerwoning op de eerste verdieping worden 2 tuinkamers toegevoegd. Het ruimte
beslag van funkties op de begane grond wordt dan nog groter. De oplossing valt veelal 
slechts te realiseren indien geaccepteerd wordt dat de bergingen van de woningen op de 
begane grond in de tuin geplaatst zijn . 
de eenmalige toevoeging van een smalle travee met 2 slaapkamers aan een 3-kamerwoning 
levert een 5-kamerwoning op. • 
een oplossing waarbij in de gekozen portiekstruktuur door verplaatsing van de woning-
scheiding een 5-kamerwoning ontstaat. 

3.5. De invloed van maten en orientatie van de lokatie; analyse en principe-oplossingen voor 
het maatprobleem 

3.5.1. De invloed van de lokatie op het type 

Kenmerken van de lokatie die in kombinatie met het programma het type bepalen, veelal in 
het voorgaande alter sprake gekomen, zijn: 

de bebouwingshoogte(n) in aantallen bouwlagen gekombineerd met differentiatie of 
woningtype: 
Een bebouwingshoogte van 3 bouwlagen met maisonettes op de 2e en 3e bouwlagen 
verwijst naar gestapelde laagbouw. 
Een bebouwingshoogte van 4-5 bouwlagen en een gedifferentieerd programma verwijzen 
naar portiek-etage-typen. 
Binnen het gestapelde laagbouwtype is een hoogte van 3 of 4 bouwlagen een maat
gevende voorwaarde (z'ie typenboekje). 
Binnen het portiek-etage-type is 5 bouwlagen een maatgevende voorwaarde, omdat dan 
tevens het programma voor de 5e bouwlaag beperkt is door de liftgrens: slaaplaag van 
maisonettes of HA T -een heden. 
de bebouwingsdiepte(n): voor portiek-etage-typen beperkt een toegestane bebouwings
diepte van minder dan 13 m het aantal toe te passen typen en wordt rond de 10 m een 
maatgevende voorwaarde (zie typenboekje). 
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de bezonningssituatie: indien de straatgevel op het noorden georienteerd is en de woon

kamer aan de straat dient te liggen, vallen een aantal typen uit de typenboekjes af 

(namelijk die met orientatie 1). 

Ook een projekt op meer lokaties kan zo tot beperking in de typekeuze leiden. 

eisen ten aanzien van het bebouwingsprofiel voor de bovenste bouwlaag zijn niet van in
vloed op de toe te passen typen. 

De mogelijkheid om in de onderbouw de bergingen uit te bouwen of op het binnenterrein 

te plaatsen, of een grotere toegestane bebouwingsdiepte van de onderbouw, kan tot 

gevolg hebben dat aangegeven typologische invloeden anders uitpakken. 

de soort lokatie (gat of hoek) gekombineerd met een funktie waarvan de plaats bepaald is: 
Een voorziening op de hoek of in de standaardstrook. 
Kleine woningen op de hoek, bijvoorbeeld gekoppeld aan een splitsing in typen; portiek
etage-ontsluiting op de hoek en gestapelde laagbouw in de overige delen. 

3.5.2. Hoek- en pasoplossingen 

In het voorgaande zijn de voor de typologie van de oplossing en voor struktuurkenmerken 
maatgevende kenmerken van programma en lokatie benoemd. Uit de kombinaties van deze 

kenmerken zijn reeds struktuurkenmerken van de oplossing aan te geven . Het is nu tevens 

mogelijk de maatkarakteristieken in breedte en diepte van een "standaardsegment" aan te 

geven. 
Dit stelt ons in staat in tweede instantie struktuurkenmerken te benoemen die voortkomen 

uit de maat van de lokatie. 

Het gaat hier om de volgende vragen: 
wat voor pasoplossingen zijn er in gatlokaties te voorzien bij een bepaalde restmaat ont

staan na invulling van een (of meer) standaardsegment(en). 

wat voor soort hoekoplossingen zijn er voor hoeklokaties te voorzien bij bepaalde 

kombinaties van restmaten in beide richtingen van de hoek. 

Deze vraagstelling impliceert dat in eerste instantie noch de grootte van de lokatie noch de 
karakteristieken van het programma in beschouwing genomen worden (deze bepalen de 
mogelijkheden tot wisselwerking van programma en lokatie, zie 3.6.). 

Tevens betekent deze vraagstelling dat ook de (altijd aanwezige) mogelijkheid van verbreding 
van het standaardsegment als pasoplossing niet bezien wordt. Deze mogelijkheid dient bezien 
te warden in de samenhang lokatie en overige voorwaarden . 

3.5.3. Gatlokaties 

De kleine repeterende maat van gestapelde laagbouw en galerijtypen maakt specifieke pas

oplossingen voor deze typen overbodig. Voor gestapelde laagbou.w zijn veelal 2 of 4 woningen 
samengevoegd tot een segment met een grate repeterende maat. Deze segmenten zijn zonder 

grote aanpassingen weer te splitsen. 
Daarom beperken we ons tot het portiek-etage-type. 
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De meeste pasoplossingen in portiek-etage-projekten vormen variaties op het type zonder 

specifieke struktuurkenmerken; het toevoegen van een smalle travee van 2,50 m voor een 
testmaat van 2,5-3 m; het weglaten van een smalle travee (indien aanwezig in het type) voor 
een restmaat van 10-15 m (een smal portiek). 
Slechts in de wisselwerking van programma en stedebouwkundige voorwaarden ontstaan 
afwijkende strukturen. 
Pasoplossingen die de "normale" bouwstruktuur verstoren ontstaan bij restmaten tussen 3 
en 10 m. Toevoeging van een brede travee (4.50-6.30 m) vergroot in de meeste gevallen de 
woning te sterk. Slechts de mogelijkheid van toevoeging v1rn een woning met afwijkende ont
sluiting blijft dan over: een half portiek, gestapelde laagbouw als pasoplossing, ontsluiting 
van een derde woning op het portiek door middel van het driespannertype. 

3.5.4. Hoeklokaties 

Hoekoplossingen vormen een aanpassing aan de situatie in richting en maat. De struktuur
kenrnerken van het standaardsegment worden daarbij zo dicht mogelijk benaderd. 
Een hoekoplossing is in de invulling bij de planvorming nooit autonoom. De struktuur en de 
plattegronden van het standaardsegment zullen altijd van invloed zijn . 
Ook is er geen sprake van een direkte relatie tussen het programma en de hoekoplossing 
omdat het aandeel van de hoekoplossing in de totale programmering voor een lokatie relatief 
klein is. 
Alleen als er in de hoek bepaalde funkties gevraagd worden (zoals kleine woningen) of aan de 
hoek bepaalde stedebouwkundige voorwaarden gesteld worden (zoals een tweezijdig gelijk
waardig uiterlijk: een diagonale oplossing) is er sprake van een direkte relatie. 

Hoekoplossingen verschillen naar: 
richtingen van de bouwmuren: evenwijdig, diagonaal of loodrecht. 
ontrnoetingen van de bouwmuren. 
overspanningsrjchting van de vloervelden. 
ontsluiting (portiek-etage of galerij) en binnen de portiek-etage ontsluiting 2 of 3 
woningen op het trappehuis. 

Een hoekoplossing bestaat minimaal uit 2 woningen: een hoekwoning waarin de richtings
verandering overbrugd wordt en eeh of meer paswoningen die de hoekwoning aan het 
standaardsegment passen. Bij diagonale hoekoplossingen is er sprake van 2 symmetrische 
hoekwoningen. 
We gaan uit van gesloten hoekoplossingen in 3-5 lagen. 

Bij de koppeling van hoekoplossingen aan de situatie is het niet mogelijk de precieze 
struktuurkenmerken (zoals de overspanningsmaten en de ligging van het trappehuis ten 
opzi9hte van de bouwmuren) aan te geven. Deze kunnen vooral bepaald worden door de 
struktuurkenmerken van het standaardsegment of door de eisen die de bouwwijze stelt. 
We spreken daarom over de s66rt hoekoplossing. 

De soorten hoekoplossingen S, V, Den DV in bijlage 2 zijn getypeerd met de hoekwoning. 
De struktuur van de paswoning en daarmee van de konkrete hoekoplossing is afhankelijk van 
het standaardsegment en de situatie. Zodoende kan eenzelfde soort hoekoplossing tot ver
schillende struktuurkenmerken leiden. 
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De oplossing van hoeken bij portiek-etage en bij gestapelde laagbouw verloopt in beginsel 

soortgelijk. Bij gestapelde laagbouw zal de breedte van een standaardsegment meestal 
beduidend kleiner zijn. De hoekoplossing wordt dan vooral door de dieptematen bepaald. 

Bepalende faktoren voor de ontsluitingsvorm en richting van de dragende wanden: 
de kombinatie van restmaten van de lokatie, programma en ontsluitingsvormen in het 
standaardsegment. 
De wens of strategie om bepaalde woninggroottes of -typen in de hoek onder te brengen 
kan, in relatie tot de maat van de lokatie, bepalend zijn voor de ontsluitingsvorm van de 
hoekoplossing. Zo kunnen een aantal kleine woningen op de hoek door een steekgalerij 
ontsloten worden, maar in dezelfde maat zijn waarschijnlijk ook 3 grote woningen onder 
te brengen, die rechtstreeks vanuit een portiek ontsloten worden. 
Een begane grond met winkels of gebouwde parkeervoorzieningen kan aanleiding zijn om 
voor een galerij of portiek/galerij kombinatie te kiezen. 
Wanneer in het standaardsegment een of meer verdiepingen door een galerij ontsloten 
worden, wordt deze galerij vaak vanuit het hoekportiek ontsloten. 
Wanneer een halve verdiepingssprong over de hoek gewenst is, souterrain of 1 ~ ver
diepingshoge voorziening, worden vanuit beide bordessen van het trappehuis woningen 
ontsloten. In 3.6.1. komen we hier nog op terug. 
het streven naar het benaderen van of juist het afwijken van het standaardsegment, gerela
teerd aan de stedebouwkundige situatie. 
In de keuze voor een orthogonale of diagonale hoekoplossing speelt vooral de wens tot 
het maken van een op het standaardsegment gelijkende of daarvan afwijkende hoekop
lossing een rol. Een eenduidige keuze is op grond hiervan echter niet te maken: door de 
loodrechte richtingen van de wanden lijkt de orthogonale struktuur sterk op het 
standaardsegment, een diagonale struktuur gaat in de wanden zoveel mogelijk 
"standaard" de hoek om. 
Doorslaggevende faktoren in de keuze voor een diagonale hoekoplossing zijn veelal: 
een scherpe of stompe hoek, de wens de hoek architektonisch te artikuleren, het streven 
beide gevels zo gelijk mogelijk te houden, de kwaliteit van het wonen op de hoek (en een 
achtergevel op het binnenterrein), de mogelijkheid van afschuining van de hoek. 

Bepalende faktoren voor de overige struktuurkenmerken van hoekoplossingen: 
bezonningsrichting 
De hoekwoning heeft meestal slechts 2 loodrecht op elkaar staande gevels, waarvan er een 
dragend is. In de het meest gunstig ten opzichte van de zon gelegen gevel zijn veel door
brekingen nodig ten behoeve van ramen en balkon. Als deze gevel bij voorkeur niet 
dragend mag zijn kan de bezonningsrichting in de lokatie bepalend zijn voor de richting 
van de dragende wanden. 
belichting of bezonning van funkties in de binnenhoek 
Daglichttoetreding in het trappehuis, lichttoetreding ten behoeve van woonfunkties 
(keuken, slaapkamer, woonkamer) of de wens om de hoekwo.ning een gevel te geven aan 
het binnenterrein (indien gunstig ten opzichte van de zon) kunnen leiden tot vormvaria
ties zoals het ondieper maken of het dieper maken van de traveeen in de hoekoplossing. 
restmaten van de lokatie 

Omdat hoekoplossingen meestal tevens pasoplossingen zijn, zijn de maatvariaties groot. 
We hanteren restmaten van 5 tot 30 meter in beide richtingen, extrema die voortkomen 
uit een inventarisatie van lokaties en projekten in diverse steden. De gevonden maten zijn 
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begrijpelijk, bij grotere afstanden tussen hoek en standaard of hoek en belending wordt 
een extra standaardsegment toegevoegd. 
Maatvariaties komen zowel tot uitdrukking in het aantal woningen waaruit de hoekop
lossing bestaat (gekoppeld aan de ontsluiting), als in de aantallen traveeen, de travee
breedtes en de traveediepten (waarmee natuurlijk ook het gerealiseerde programma ver
andert). 
de diepte en opbouw van het aansluitende standaardsegment 
In de traveeopbouw en traveediepten van de hoekoplossing wordt veelal gestreefd naar 
een gelijkenis met het standaardsegment. De diepte van het aansluitende standaardseg
ment kan echter ook van groat belang zijn voor de belichtingssituatie van de binnenhoek, 
zeker indien gestreefd wordt naar een gesloten hoekoplossing waarin de voorgevelrooi
lijnen gevolgd warden. 

Kombinaties van deze faktoren leiden tot de soorten oplossingen S, V, Den DV. 

Soorten Sen V zijn orthogonale hoekoplossingen. 

Bij soort S (Standaard) is het principe van de hoekoplossing gebaseerd op een normale 
portiekstruktuur, dat wil zeggen een struktuur waarbij de richtingen van de dragende wanden 
gelijk zijn. 
Bij soort V (Variant) is het principe van de hoekoplossing gebaseerd op een in tweeen gedeeld 
portiek, de ene helft staat loodrecht op de andere. 
Belangrijke ontsluitingsvarianten zijn voor beide soorten de ontsluiting van een 3e woning 
vanuit het hoekportiek, al dan niet met ! verdiepingssprong, en de aansluiting van een (steek)
galerij. Maat-vorm-variaties bestaan uit het dieper en ondieper maken van de traveeen. 

Soorten D en DV zijn diagonale hoekoplossingen. 

Bij soort D (Diagonaal) ontsluit een trappehuis, op het hart van de "diagonale" bouwmuur 
2 symmetrische woningen. 
Bij soort DV (Diagonale Variant) bestaat de hoekoplossing uit 2 symmetrische portieken . 
Het uitgangspunt wordt gevormd door het standaardportiek, de struktuur gaat de hoek om 
door de laatste woningscheidende wand schuin te plaatsen. 
Belangrijke ontsluitingsvarianten zijn de ontsluiting met steekgalerij en voor soort D de ont
sluiting van 4 woningen op het trappehuis 
Door te varieren met de hoek waaronder de bouwmuur staat die de hoek in tweeen deelt, 
ontstaan vormvarianten voor scherpe en stompe hoeken. Door tegen een afgeschuind portiek 
van soort DV een normaal portiek te plaatsen ontstaat een knik (deze knik kan in kombinatie 
met een orthogonale hoekoplossing weer een scherpe hoek opleveren). 

3.6. Mogelijke werkwijzen om de problemen van programma en lokatie gekombineerd op te 
lossen 

Tot nu toe hebben we gepoogd stap voor stap de oplossing te benaderen. Hierbij zijn gegevens 
uit de lokatie niet gebruikt om de oorspronkelijke uitgangspunten met betrekking tot de 
typologie van de oplossing bij te stellen. 
In deze werkwijze vormt het programma het uitgangspunt, hieruit warden de typologie van 
de oplossing en de maatkarakteristieken van het standaardsegment bepaald. Vervolgens 
warden uit de restmaten de soorten hoek- of pasoplossingen afgeleid. Uiteindelijk is de keuze 
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van de konkrete hoek- of pasoplossing vooral afhankelijk van de "restproblemen" uit het 
programma. Voor deze keuze hebben we het hoekwoningenoverzicht als basismateriaal 

ontwikkeld. 

Deze benaderingswijze is legitiem, maar sluit een aantal mogelijkheden uit. Het is mogelijk dat 
een aantal van de bepalende programmatische voorwaarden in een hoek- of pasoplossing opge
lost hadden kunnen worden. Metals mogelijk gevolg een andere typlogie van de oplossing. 
Soms kan het verstandig zijn uit te gaan van de hoek- en pasoplossing alvorens het standaard
segment te bepalen. 
In het kombineren van de gegevenheden uit programma en lokatie zit een kreatief moment. 
Het is niet mogelijk hierin richtlijnen te geven of de precieze koppeling tussen beide te 
beschrijven. We geven slechts aan dat het probleem van meer kanten te benaderen is. 
Wei volgen hier een aantal gevallen waarin de rechtstreekse koppeling van kenmerken van 
programma en lokatie en de hoek- of pasoplossing voor de hand ligt. 

3.6.1. Kenmerken van programma en lokatie die van invloed kunnen zijn op de werkwijze 

De projektgrootte. 
lndien het totaal aantal woningen klein is en dus het aantal woningen in de hoek- of pasop
lossing relatief groot, kan het programma bepalend zijn voor de oplossing van hoek of passing. 

Bij opgaven met bijzondere programmatische voorwaarden valt te denken aan een kombinatie 
van deze voorwaarden met de hoek- of pasoplossing. Een paar voorbeelden: 

In het voorgaande hebben we een voorziening van 1 ~ verdieping hoog een voor de op
lossing maatgevende programmatische voorwaarde genoemd. Een kombinatie met een 
hoekoplossing waarin de halve verdiepingssprong overbrugd wordt ligt voor de hand. Het
zelfde geldt voor de overgang van een souterrain- naar een begane-grond-oplossing. 

Zoals reeds aangegeven bij de principe-oplossingen voor een 1 ~-verdiepingshoge voor
ziening zijn de belangrijkste problemen die hierbij moeten worden opgelost: de over
brugging van de halve verdiepingssprong binnen de struktuur en de ontsluiting van de 
bovenliggende woningen. lndien de voorziening op een hoek ligt verandert er een en ander: 
Er zijn efficiente hoekoplossingen die een halve verdiepingssprong kunnen overbruggen; 
met 3 woningen op het trappehuis bijvoorbeeld. 
De ontsluiting van het portiek aan de achterzijde wordt eenvoudiger. 
De voorziening maakt geen onderdeel meer uit van de 'normale' portiekstruktuur. 
Het is dus altijd zinvol te zoeken naar de kombinatie van een dergelijke voorziening met 
de hoekoplossing. (Zie schema: voorziening op de hoek .) 
een voorziening met een grote ononderbroken gevellengte, kan gekombineerd met de 
hoek- of pasoplossing leiden tot bijzondere struktuurkenmerken. 
verkeersdoorgangen of poorten vallen te kombineren met pasoplossingen. 

een extreem gedifferentieerd programma kan aanleiding zijn tot splitsing van het projekt ... 
in 2 verschillend opgeloste vleugels, waarbij in de hoek een dieptesprong of hoogte-
sprong opgelost wordt. 
indien een klein aantal grotere of kleinere woningen gevraagd wordt, kunnen deze 
woningen in de hoek- of pasoplossing gekoncentreerd worden. 

Overigens is een hoekoplossing met 3 kleine woningen rond een trappehuis altijd een voor de 
hand liggend uitgangspunt in verband met de optimale benutting van het trappehuis. 
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Inventarisatie van principe-oplossingen (zie schema) 
We koppelen rechtstreeks de maten van de lokatie aan de ontsluiting 
en het doorsneeprincipe. 
A. Hoeklokaties met een kleine afstand van hoek tot 'belending" 

(hbl = 10-20m). 
De hoekoplossing bestaat uit een portiek. De mogelijkheden om de 
halve verdiepingssprong op te lossen door het trappehuis dwars in 
de oksel te leggen zijn beperkt omdat het trappehuis een obstakel 
vormt binnen de voorziening. Dit leidt dan weer tot bijzondere 
oplossingen voor de begane grond. 
Door de richting van het trappehuis zijn hoekoplossingen van soort 
V beter geschikt. 
Indien de afstand van hoek tot belending iets groter wordt kan 
soort V met een steekgalerijtje toegepast worden . 

B. Hoeklokaties met een grote hbl = 20-25m. 
Nu zijn er meerdere verkavelingsmogelijkheden: 
ontsluiting van 2 trappehuizen aan beide zijden van de voorziening 
of een smalle diepe oplossing met 3 woningen op het trappehuis, 
soort S en V. 

schema 10 Voorziening 1 ~ verdieping op hoek, 150-200 m2 • 

U1 
w 
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Soms komt het in opgaven voor dat bijzondere eisen aan de hoekoplossing zelf gesteld 

warden. 
Bijvoorbeeld programmatische eisen zoals een winkel op de hoek ofter plekke van een 

dieptesprong, kleine woningen (of HAT-eenheden) op de hoek, de benutting van de 5e laag 

van de hoekoplossing als slaaplaag. 
Ook kunnen andere soorten voorwaarden van invloed zijn, zoals een diagonale doorgang op 
de hoek van het binnenterrein of de eis om 3 woningen op het hoekportiek te ontsluiten. 

De afstand van de hoek tot de belending kan op zich maatgevend zijn voor de hoekoplossing. 

lndien de afstand van hoek tot belending 20-25 m bedraagt, past de invulling met een 

standaardsegment (portiek) + hoekoplossingen niet goed. De maat kan daarom leiden tot 
bijzondere oplossingen bijvoorbeeld met een steekgalerijtje. Hetzelfde geldt voor koplokaties 

met een afstand tussen beide hoeken van± 30-35 m. 
lndien de afstand van hoek tot belending erg klein is, kleiner dan ± 10 m, kunnen bijzondere 

hoekoplossingen ontstaan (afhankelijk van de orientatie) . 

3.6.2. Programmatische mogelijkheden van hoek- en pasoplossingen 

Bepalend voor de programmatische mogel'ijkheden van de pasoplossing is de soort oplossing. 
Deze hangt samen met de restmaten van de lokatie. Specifi.eke programmatische voorwaarden 
kunnen aanleiding zijn voor de keuze van een bepaald soort oplossing. Bij een restmaat van 

ca. 6 m bijvoorbeeld valt te kiezen tussen toevoeging van kleine woningen middels het "drie

spannerprincipe" of grate woningen in een "gestapelde laagbouwoplossing". 

De kapaciteit van de hoekoplossingen is afhankelijk van het totale oppervlak en van het aantal 
woningen dat daarbinnen gerealiseerd wordt. Dit hangt samen met de ontsluitingswijze en de 
soort hoekoplossing. lnvulling van de hoekoplossing en van een of meer paswoningen kan met 
behulp van het hoekwoningenoverzicht en het portiekenboek. 

In het voorgaande zijn reeds een aantal bijzondere gevallen genoemd waarin programma en 
hoekoplossing te kombineren zijn. Zoals een winkel van 1 ~ verdieping hoog op de hoek, 
waarbij de halve verdiepingssprong door het trappehuis overbrugd wordt. Een halve ver
diepingssprong binnen de hoekoplossing maakt vooral de kombinatie met 3 woningen (kleine) 
op het trappehuis voor de hand liggend. 

Een ander voorbeeld is een grate winkel op de hoek gekombineerd met kleine woningen die 
via het dak van de winkel op afwijkende wijze ontsloten warden. 
Dit samennemen van een aantal programmatische voorwaarden op de hoek kan een belangrijk 
thema vormen bij het bepalen van de oplossing. 

De uitwerking van dit thema is sterk afhankelijk van de restmaten van de lokatie. In de uit

werking van de voorbeelden in bijlage 4 warden hiervan een aantal gevallen aan de orde 
gesteld. 

Soms zijn nog differentiatiewijzigingen tijdens het proces te verwachten. Het kan dan raad
zaam zijn hiervoor in de hoek "speelruimte" te houden. Oftewel het maken van een 

royale(re) hoekoplossing waarin gewijzigd kan warden zonder het standaardsegment aan te 

tasten. 
In dat geval zal de keuze van het standaardsegment bei·nvloed warden door de gewenste 

"ruime" hoekoplossing. 

(1) Ziebijlage3. 
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HOOFDSTUK 4 VAN SKELET EN ONTSLUITING NAAR BOUWWIJZE 

4.1. lnleiding 

Ondanks een toenemende bewustwording van de eigen rol in het bouwproces en een ogen
schijnlijk groeiend begrip voor elkaars moeilijkheden en mogelijkheden, staan vraagzijde 
(opdrachtgevers, architekten) en aanbodzijde (aannemers) ver uit elkaar. De struktuur van het 
bouwproces blijkt steeds zowel het ekskuus voor moeizaam verlopende fasen in het proces, 
als ook het aangrijpingspunt voor verbeteringen. De uitvoerende bouwbedrijven zien hun 
mogelijkheden beknot door de rol die de aannemer wordt toebedeeld, die van prijsmaker. 
Dat prijzen te maken hebben met kosten en dus met technische coefficienten - waarvan de 
oorsprong aan het eind van de rit ondoorzichtig is - , zal voor vele betrokkenen in het bouw
proces een open deur zijn. 
Echter, een oordeel over de aannemerstaak in termen van moeilijkheden en mogelijkheden is 
voor de vraagzijde veelal niet te geven. 
Het inzicht reikt niet dieper dan de gebruikelijke konstateringen: geen sprongen, geen ver
draaiingen, geen hoeken en geen. architektuur. De vraag is of het gebrek aan kennis en inzicht 
de aanbodzijde moet warden verweten. lmmers, de gebruiksaanwijzing bij de verschillende 
bouwwijzen is niet eenvoudig te vergaren. 
Het is dan ook opmerkelijk dat een onderzoek naar vraag en aanbod in de stadsvernieuwings
bouw gelijkenis vertoont met het determineren van flora en fauna; blijkbaar is het houvast 
aan de gangbare kennis, verbrokkeld en versteend als deze is, te gering om in een dynamisch 
gebouwontwikkelingsproces toereikend te zijn. 
De uitvoerende bouwbedrijven zouden hun typische kenmerken in technisch en taktisch op
zicht beter kunnen etaleren. De huidige recessie heeft het rollenspel van vraag en aanbod 
drastisch gewijzigd. De positie van het uitvoerend bouwbedrijf is meer dan voorheen afhanke
lijk van de handelwijze van de vraagzijde. Van bouwondernemer terug naar uitvoerend bouw
bedrijf is een grate stap in een krimpende markt. 

4.2. Werkwijze 

Lever de gebruiksaanwijzing van de aanbodzijde en de bouw kan 'naar wens' verlopen. De 
wensen kunnen per bouwopgave echter zeer uiteen lopen en 'naar wens' betekent dan ook 
niet bij voorbaat zo goedkoop mogelijk . 

Op geeigende en gekontroleerde wijze de bouw te initieren, stimuleren en reguleren, dat is de 
ondertoon van dit onderzoek. 

Het onderzoek dat bouwwijzen expliciteert is bijzonder schaars. In Nederland hollen onder
zoekers achter de feiten van de praktijk aan of zonderen zich van de praktijk af. Het lijkt wel 
alsof in onderzoek (en ook in onderwijs) de uitvoeringswijze op zich bekend is en gekend 
wordt, zodat de aandacht gericht kan warden op bijzondere facetten, zoals funderingen, nok
vorsten, dubbele beglazing, isolatie enz.; de produktkeuze. De strategie, de planning en de 
samenhang warden zo verdoezeld. 
Een open konfrontatie met een vertegenwoordiging van de uitvoerende bouwbedrijven leek 
ons een mogelijkheid een tip van de sluier op te lichten. De werkwijze was als volgt: 
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stap 1 Elf geselekteerde bedrijven zijn gevraagd om in de eerste ronde te reageren op tien 

(gerealiseerde) stadsvernieuwingsprojekten. In deze projekten komen naar onze 
mening voldoende ingredienten voor om een vergelijk met de eigen bouwwijze moge

lijk te maken. 
stap 2 Uit de reakties selekteerden we de gewichtigste thema's en transformeerden ze daarna 

tot enkelvoudige vraagstellingen, kwesties. 
stap 3 In de tweede ronde vroegen we de elf bedrijven te reageren op een uit de - 26 -

kwesties opgebouwde multiple choice quiz. 
De vraag was simpel, namelijk, geef aan waarin de kracht van de eigen bouwwijze 
schuilt. Een verkapte vorm van value engineering in de bouwproduktie bedrijven. 

stap 4 Ten behoeve van de volgende stap enter illustratie van hoofdstuk 3 hebben we een 
twaalftal referentieplannen ontwikkeld. 

stap 5 Aan vijf bedrijven (een traditionele bouwer, een grate elementenbouwer, een hout
skeletbouwer en twee gietbouwers) is gevraagd om deel te nemen aan een uitvoeriger 
derde ronde. Een ronde, waarin in stap 3 aangedragen "spelregels" werden getoetst 
aan drie projekten uit de twaalf ontwikkelde referentieplannen en waarin verschillen 
tussen de bouwwijzen verder benoemd warden. 

11 bedrijven. 
A 

)~ 
0 

+ 

[ I I I I I I 9 lokaties. 
+ 

D D 0 3 progra mma's. 
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y 
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Zoals uit de verslaglegging blijkt zijn de reakties uit de eerste ronde zo natuurgetrouw moge
lijk weergegeven. Zij leidden tot het vaststellen van aandachtspunten. 
Uit de tweede ronde wordt de betekenis van de aandachtspunten, getransformeerd in 
"kwesties", duidelijk en ontwikkelt zich de eerste grammatika van de taal. In het verslag van 
de tweede ronde, warden de kwesties bekommentarieerd in plaats van de bouwbedrijven. 
En al blijft het beeld van de onderscheiden bouwwijzen wazig, de kwesties werken ver
helderend en enig zicht door de bril van de bouwbedrijven wordt mogelijk. 

De derde ronde met vijf bouwbedrijven is een dieper gravende ontmoeting; hieruit volgen 
maatgevende verschillen en bepalende spelregels. 

Een waarschuwing bij het bestuderen van het materiaal is hier op zijn plaats: het inzicht is 
weliswaar vergroot in de produktie van stadsvernieuwingsbouw, maar gei·soleerde gevolg
trekkingen per bouwwijze zijn naar onze bevindingen onmogelijk. 
De uitvoerende bouwbedrijven in ans onderzoek hebben vele registers open getrokken en ze 
reageren spontaan, bleven stimulerend en gastvrij; tegelijkertijd bleven wezenlijke deuren 

gesloten. De toegankelijkheid is beperkt mogelijk, onder andere omdat beperkingen niet 
bestaan. Dit klinkt paradoxaal maar de oude zegswijze dat 'alles gemaakt kan warden als er 
maar voor betaald wordt' leeft verder. 

Aannemen is voor de buitenstaander nag steeds als een sprang in het meer, waarvan de oevers 
niet zichtbaar zijn. Ze warden bereikt, vroeger of later. Wij hebben ans bezig gehouden met 
de vraag in welke richting in principe de oevers gezocht moeten warden en welke faktoren 
een voorspoedige tocht bei"nvloeden. Meer is nauwelijks mogelijk. De aannemerswereld is een 

moeilijk te doorgronden geheel. Opvattingen en mogelijkheden zijn vaak strijdig. Logika wint 
niet per se. 

De uitzonderingen op de -schaarse- spelregels staan niet in de boeken. 

4.3. Een nabeschouwing vooraf 

Wellicht is een van de meest wezenlijke kenmerken van het uitvoerend bouwbedrijf - de aan
nemer - dat de macht over het produkt ontbreekt. Hoewel enkele bedrijven, mede afhankelijk 
van de bouwwijze, de produktiemogelijkheden hebben gei"ntensiveerd en dus beperkter, maar 
tegelijkertijd slagvaardiger kunnen opereren, is het gemiddelde bouwbedrijf in hoofdzaak een 
montagebedrijf, waarvan de inkoopafdeling een belangrijke schakel vormt. De invloed van het 
traditionele bouwbedrijf op de produktie van produkten en half-fabrikaten is gering. Slechts 
in de projektspecifieke geprogrammeerde onderdelen valt te varieren en dan nog meestal 
alleen in afmetingen. 
De ontwikkeling van de bouwwijze vindt dan oak hoofdzakelijk buiten de bouwbedrijven en 
de bouwplaats om bij de toeleverende industrie plaats. 
Maar ook deze is zo gefragmenteerd dat daar niet veel te vragen valt. 
De specifiekere bedrijven daarentegen kunnen de ontwikkelingen vanuit het eigen bedrijf, de 
eigen techniek en de eigen middelen stimuleren, ondanks het feit<lat beperkingen de kwets
baarheid verhogen. 

De tegenstelling' tussen wat wel de generieke en specifieke techniek wordt genoemd, staat met 
betrekking tot de huidige produktietechnische mogelijkheden in een ander daglicht dan 
enkele decennia geleden. De aanbodzijde kan tot op zekere hoogte de variatie van de vraag
zijde aan. Weliswaar met eigen en strakke spelregels, maar daardoor oak slagvaardig en 

konkurrerend. 



BASIS 

traditionele bouwer 

Grondwerk·uitzetten
heiwerk-koppensnellen 
fundering stellen. 
st on en. 
metselwefk tot deur 
rioleringen/ leidingen 
tot peil 
beg. gr. vloer 

houtskelet bouwer 

Uitzetten. grondwerk 
hoekbaak, piketten, 
heiwerk, maatvoeren. 
snellen, afvoer koppen, 
bouwraam, 
grondleidingen. egalis&ren 

Bek istingsschot ten, 
werkvloer, wapening, 
doorvoeringen, sparing, 
storten 
ontkisten. opruimen 

Sttl· + metselwerk gevel · 
rand 

gr. e4ementen bouwer 

Uitgraven bouwput 
uitzetten piketten 
heien prefab palen 
koppensnellen 
werkvloer sto tten 
fund. balken stonen 
leidingen onder beg.gr. 
vloer 
beg. gr . vloer leggen en 
storten 
vloer souterrain storten 
buitenw., draagwanden 
souterrain 
syn. vloer op sou terrain 
leggen en storten 

gietbouwer 1 

Heien 
Stellen + storten 
fund. balken 
aanbrengen leidingen 
leggen + storten beg. 
gr. vloer 

gietbouwer 2 

Uinenen 
grondwerk 
uitiemm piketten 
heiwerk 
paalkoppen op hoogte 
werkvloer 
betonwetk fundering 
leidingen 
beg. gr. vloer 

SKELET 

t raditionele bouwer 

1. stel ·metselwerk, beg. gr. 
le, 2e, 3e verdieping 

2. stellen, storten le verd . 
vloer,2e, 3e,dakvloer 

3 . vloerleidingen (o.a .I 
4. prefab betontrappen 
5 . balklaag • kap 

bergingen 

houtskelet bouwer gr. elementen bouwer 

0 . prefabrikatie HSB elem. 0. produkt ie betonele· 
1. aanbrengen in beton van me nten, 

won. sch. ktossen , boren gieten souterrain 
grate sparingen in vloer· 1. monteren elementen 
balken • st aatkonstr. 

2 . stelwerk wanden beg. gr., prefab betontrappen 
1e verd .. 2e, 3e 2. vloergaten bo ren t.b.v. 

3 . le vc:rd . vloer balklaag + installaties 
andreaskruis + beplating 3. gordingen, balklaag 
2e verd .. 3e .. dakvloer 5e bouwlaag 

4. ondervoegen beg. gr. 4. houten Happen 
wand 5e bouw taag 

5. bordHsen trappehuis 
6. trappen stellen 

1. stellen. s1011en wanden 
beg. gr., l e vtrd.,_2e, 3e, 
metselwerk wanden met 
verd . sprong 

2. stutten. leggen breed· 
p laatvloere n 

3 . bekisten randen + spa· 
ringen + vloerleidingen 

4. stonen en ontkisten 
le verd., 2e, 3e dakvl. 

5. prefab betontrappen 
stellen 

6. gordingen • 5e bouw· 
laag 

inboren ankers in gevel 
rand 

SEPARATIES • RUWE AFWERKINGEN 

metselen + voegen gevel· 
rand 
aanvulltn rondom 

Leidingen onder beg. gr. vi. 
isolatie gevelrand 
aanbrengen beg. gr. vloer 
sparingen, doorvoeringen, 
k rimpnet, 
afstonen vlocr. aanbrengen 
won. sch. klossen 

Muurplaat op gevelrand 

I . stel· en metse\y,,erk 
bergingen 

2. stel· en lijmwerk 
separaties 

3 . sleuven frezen 
4. lcidingwerk 
5 . cement dekvloeren 
6 . stuk. werk en repar. 
7 . narooien, poetsen 

De terminologie van de bedrijven zoals we die aantroffen, een "taalkundige" vergelijking. 

0. prefab HSB scheidingsw. 0. prefab separatiewanden 1. stel· en metselwerk 
I , stelwerk wanden beg. gr. 1. monteren sepa r. etem. bergingen 

le, 2e. 3e verdieping 2. metselwerk , kozijn 2 . stel· en lijmwerk 
2. ondervoegen beg. gr. bergingen separaties 

wanden 3. leid ingwerk op vloeren 3 . sleuven frezen etc. 
3 . achterhout skelet 4. cementdekvloeren 4 . leid ingwerk elek .. 
4. le id ingwerk 5. betonatw .. purschuim. water, cv, gas 
5 . ccmentdek+&nhydrithvl. 6 . opruimen, poetsen 5 . cementdekvloere n 
6 . rachelwerk, lsolaties 6 . reparaties 

gipsbcplatingen 7 . opruimen. poetsen 

gietbouwer 2 

1. stellen, storten wand&n 
beg. gr .. le, 2e. 3e verd. 
(ink I. 1 I verd . hoge ) 

2. stellen, storten vloeren 
inkl. prefab (balkonsl 

3 . nutten, leggen breed· 
plaat l e verd., 2e, 3e, 
dakvtoer 

4. elektra. rio le ringsleid. 
leggen. randkisten en 
sparingen le verd .. 2e. 
3e 

5 s1orten en ontkisten 
6 . prefab betont rappen 

I . stel · en metsetwerk 
bergingen 

2. stel· en liifT'Mlerk 
separaties 

3. sleuven frezen etc. 
4. leidingwerk e lek., 

water, cv, gas 
5 . cementdekvloeren 
6 . reparaties 
7. opruimen. poetsen 

(J1 
00 
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De elementenbouw en in zekere zin de houtskeletbouw zijn bouwwijzen die net voordat de 
markt hen afstootte volwassen zijn geworden. De traditionele diskussie over en tussen giet

bouwers en elementenbouwers - of abstrakter, tussen vormers en samenstellers (op de bouw
plaats) - ging over kwantiteit en marktaandeel, tegenwoordig zou de kwaliteitsvraag (prijs/ 
prestatie) overheersend kunnen zijn en in het voordeel van de elementenbouw werken. Mits 
men de spelregels kent en toepast. 

Een betere afstemming tussen vraag en aanbod houdt in dat beide zijden warden verkend en 
dat vanuit het verkregen inzicht, met meer kennis van zaken over het gevolg van bouwakties 

kan warden besloten. 
Wij hebben niet de pretentie dat de resultaten van dit onderzoek de woningbouwopgave in 
stadsvernieuwingsgebieden tot een eenvoudige en transparante zaak maken, maar wel dat met 
name in de eerste fasen van het proces beslissende instanties beter zicht kunnen verkrijgen op 
de konsekwenties voor de uitvoerende bouwbedrijven. De taal die daarvoor nodig is moet 
warden ontwikkeld. De konfrontaties met de bedrijven in dit onderzoek dienen als 

katalysator. 
De methode is onorthodox, immers normaliter verschuilen onderzoekers op dit terrein zich 
achter of wel statistisch materiaal dan wel achter deskundigen. De konklusies die daaruit 
voortvloeien bevestigen dan ook het gebruikelijke. 

Vragen naar de bekende weg leidt tot uitspraken in de trant van : 
'5,40 mis ideaal', 'gietbouw heeft de toekomst', 'modulaire koordinatie is dringend gewenst' 
etc. Deze antwoorden vormen de geldende opinie bij de voordeur, wij hebben geprobeerd tot 
op de drempel van de keuken te komen. Op die drempel bestaat geen ideale maat, is gietbouw 
niet op alle punten sterk en is modulaire koordinatie alleen van wezenlijk belang binnen een 
wat betreft de draagkonstruktie gesloten produktiewijze. 
In de 26 kwesties lijken specifieke opvattingen soms te wedijveren met 'hele gewone aan
nemers-logika'. Met andere woorden 'op de drempel staan' betekent, dat de ingredienten te 
herkennen zijn, dat de receptuur bekend is, maar dat de fijne kneepjes verborgen blijven. 
Voor een deel schuilen daarin de mogelijkheden van het moment, zoals bijvoorbeeld in over
kapaciteit, maar het is tevens de fase waarin de bouwwijze wordt versluierd. Opmerkelijk is 
dat in de 26 kwesties de meeste bouwbedrijven wel hun kracht weten aan te geven (hoewel 
het gegoochel van de houtskeletbouw moeilijk blijkt in te schatten) maar in de volgende 
ronde worden de projekten toch 'gewoon' uitgerekend. 

De potentiele kracht die uit de 26 kwesties kan worden gedestilleerd voor iedere bouwwijze, 
verdwijnt in het additieve begrotingswerk. Zoals in hoofdstuk 5 wordt beschreven, laten 
konkrete resultaten van de analyse van de begrotingen en planningen weinig ruimte voor 
spekulaties. De opmerkelijkste verschillen komen tot uiting in de tijdsplanningen, bouwplaats
kosten en staartkosten. 

Onze ervaring is dat bouwbedrijven van elkaar weinig weten. Tecf,nische know-how, 
produktietechnische kenmerken en bijzondere kwaliteiten worden moeizaam of niet inge
schat, tenzij men verschillende bouwwijzen in huis heeft. 
De door ons opgestelde tijdsplanningscyclogrammen (hoofdstuk 6.4) van de vijf bedrijven, die 
voor de laatste ronde waren uitgenodigd, werden gelezen als rapportcijfers. De schrilst af
tekenende verschillen met de konkurrentie warden snel weggevaagd door nieuwe kalkulaties 
of door een alternatieve planning (twee bouwstromen in plaats van een). De beelden zijn voor 
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de bedrijven zelf nogal onbekend, zeker in direkt vergelijk met konkurrerende bedrijven. Wij 
willen de zwaarte van dergelijke 'totaalplaatjes' niet wegstrepen, maar enige relativering is wel 

op zijn plaats. 
De hellingshoek van de verschillende fasen waardoor de snelheid wordt aangegeven is flexibel 
blijkt achteraf. Toch is deze hoek een maatstaf voor de afstemmingsproblemen in de uit
voering. Zolang zij kleiner is dan 90° is het interessanter te weten in welke mate de hoek nog 
zou kunnen worden opgeruimd. 
Daarnaast is het beginpunt van de faselijn een variabele . Manipulatie van deze twee zaken 
leidt het beeld van minimale tot maximale bouwtijd . 
Voor een optima le relatie tussen bouwtijd en faselijnen, hebben we gevraagd naar de extreme 
tijdstippen en hoekverdraaiingen. Houtskeletbouw en grote elementenbouw lijken in de 
planning de grenzen van de marges te hebben bereikt. 

lnteressant is bij alle bedrijven de relatie tussen afbouw en opleveringslijnen. De houtskelet
bouwer levert snel op dankzij de vertikale bouwwijze : dus per portiek, de traditionele bouwer 
levert opals het projekt gereed is. De afbouwlijnen bjj de twee gietbouwers liggen in het 
beginpunt ver uit elkaar. Bouwtijdverlenging als gevolg van een trage afbouwlijn wordt ver
dedigd door te wijzen op de vergrote flexibiliteit in de afbouw. 'Er kan met een overigens 
vrije kleine ploeg nog heel wat recht getrokken worden'. 
De snelle lijnen van de grote elementenbouw en de houtskeletbouw vereisen een nauwkeurig 
geschreven draaiboek en een nauwkeurige produktie in de voorfase. Overigens moet men 
beseffen dat in tegenstelling tot industriele produktiewijzen de totale produktiestilstand per 
eenheid op de bouwplaats aanzienlijk is. Cyclogrammen mogen in een wispelturig gebeuren 
niet te dicht naast elkaar wordt geprojekteerd. In de bouw kunnen het weer, de toelevering en 
goedkeuringen het werk onderbreken waardoor strikte schema's in gevaar komen. 
De afgevlakte afbouwlijnen duiden op een korrigerende, regulerende fase. Houtskeletbouw 
neemt daarin een uitzonderingspositie, omdat afbouwen dan niet op afwerken duidt maar op 
afmaken. De werkplanningen in hoofdstuk 4 maken het eigenaardige met betrekking tot aard 
van de werkzaamheden en de daarvoor uitgetrokken tijd duidelijker. 

4.4. Een inventarisatie van problemen, elf bedrijven over tien gerealiseerde projekten 

Aan elf bouwbedrijven hebben wij gevraagd te reageren op tien (schetsmatig getekende) 
bouwplannen. 
Bij de elf bouwbedrijven zijn zowel traditionele bouwers (2), gietbouwers (zowel pure als 
mengbouwers) (6), grote elementenbouwers (2), alsmede een houtskeletbouwer vertegen
woordigd. Waarbij nog komt dat een drietal bedrijven twee bouwwijzen in huis heeft en veelal 
vanuit beide invalshoeken reageerden. 
De keuze van de bedrijven is verder gebaseerd op een landelijke spreiding, op een spreiding in 
bedrijfsgrootte (omzet van tien tot enige honderden miljoenen) en op het feit dat deze 
bedrijven als goed en inventief bekend staan. 
De voorgelegde plannen vormen een betrekkelijk willekeurige doorsnede van de tot nu toe 
gerealiseerde nieuwbouwproduktie bij stadsvernieuwing. 
De vraagstelling waarmee we de, overigens open, gesprekken met de elf bouwbedrijven aan
gingen, komt er op neer dat gevraagd is aan te geven welke projekten (geheel of gedeeltelijk) 
passen bij de eigen bouwwijze, dus konkurrerend zijn te bouwen. Alsmede welke projekten 
uitgesproken slecht passen bij de eigen bouwwijze. 
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Hierna volgt het gegroepeerde kommentaar op de tien projekten. Daarbij hebben we eerst de 

gemeenschappelijke kenmerken vastgelegd per bouwwijze. Daarna was het voor de ont

wikkeling van de latere (in de tweede ronde) kwestie van belang te zien waarin de traditionele 

bouw, de gietbouw, de grate elementenbouw en de houtskeletbouw bijzonder zouden zijn. 

De volledige vraagstelling en een gedetailleerd uittreksel van het gesprek per bouwbedrijf zijn 

als bijlage toegevoegd. Juist daarin wordt de filosofie en opstelling van menig bedrijf duide-
lljk. Het uitvoerend bouwbedrijf bestaat niet. Een rijk geschakeerd bont gekleurde en wel zeer 

op de eigen intrinsieke mogelijkheden gefixeerde aannemerij troffen wij aan . Het kommentaar 
dat gerubriceerd onder de verschi llende projekten is genoteerd, kan dan oak niet volledig 

begrepen worden zonder kennis van en enig inzicht in de struktuur en strategie van de bedrijven. 

(Bijlage 5.) 
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+ fraaie architektuur 
+ gunstig terrein, behalve overbouwing 

van de straat 
+ regelmatige drager, hoewel straatover

bouwi ng heel andere struktuur heeft 
dan de langsbebouwing 

+ gunstige stramienmaat van 5, 10 m 
+ balkons over de vol le travee 
+ gunstige situatie, afgezien van de vraag 

of het kleine blokje meegenomen kan 
word en 

trappehuis op hart bouwmuur 

weinig tempo mogelijk 
verschillende lengtes van wanden 

dwars- en langs-struktuur zijn vervlochten 

verschillende kapvormen 

+ gunstig terrein 
+ rede'lijk regelmatige drager 

+ gunstige stramienmaat van 5, 10 m 
+ eenvoudige kap 

dwarsgeplaatste bouwmuren 
trappehuis op hart bouwmuur 
moeilijke en teveel verschillende balkons 
inpandige loggia's 



+ eenvoudige verkaveling 

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

+ weinig ontmoetingen bouwmuren 
+ leuke oplossing trappehuizen, al zouden 

die meer gelijkvormig gemaakt moeten 
worden 

+ zal voor de anderen wel moeilijk 
zijn (EAM) 

ronde gevel aan trappehuis 
afkalvende wanden 
verschillende en moeilijk opgelegde 

balkons 
onvoorspelbare doorbrekingen 
verspringende gevel 
inpandige loggia's 
souterrain 
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s.1tuat1e 
s.chaat 1 1000 

trappehuis op hart van bouwmuur 
veel niet-haakse wandaansluitingen 
nivo-verschi llen 
moeilijke en verschillende balkons 
veel verspringing in de gevel 
ongunstige verhouding gevel/vloer 
inpandige loggia's 
grote overspanning (hsb) 
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pl at tegronden 
ee r ste 'terd1eping 
sc haal: 1c200 

eenvoudige basisoplossing met regel-
matige en gunstige drager 
bij 3 bouwlagen geen stabiliteits-
voorzieningen 
geringe overspanning (HSB) 
helder principe hoekoplossing 
"breien" met trappehuis 

souterrain 
trappehuis op hart bouwmuur 
vreemd aangehangen balkons op de 
hoek en in de basisoplossing 
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1° ~erdleprq 
sthaal 1 200 

:7(tff 1. 11 

. · l J[ HI 
doorsnide A- A 
sthac.l 1 2CO 

+ gesloten bouwblok "hopelijk is de 

sparing daarin groat genoeg .... " 
+ regelmatige traveestruktuur, al zou 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

je de twee smalle beuken van 
gelijke maat moeten maken 

trappehuis in eigen travee 

in principe eenvoudige balkons 
(hoekbalkons nog eens bekijken!) 

vijf bouwlagen ! 
wanden van gelijke en voldoende 
lange lengtes 

rechte gevel 
tempo mogelijk 

geen schuine kap 

schuine aansluitingen, duur 
inpandige loggia's 
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+ architektuur 

sltuo tie 
schoo l \ tOOO 

1e Yerd1ep1ng 
uhao! 1 200 

doorsnede 
schaol 1. 200 

+ regelmatig konstruktieprincipe 

+ lange wanden 
+ gunstig blok 

trappehuis op hart bouwmuur 
insteekbalkons en inpandige loggia's 

dure straatgevel 
onduidelijke oplossing binnenhoek 

dure extra aansluiting voorzijde 

hoekoplossing 
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+ 

+ gesloten bouwblok 
+ regelmatige traveestruktuur 
+ trappehuis in eigen travee 

doors.ne~ e 
schoo l 1: 200 

+ in principe goede balkonoplossing 

souterrain 
splitlevel 
ongunstige verhoudi ng breedte/diepte 
verschillende en in de hoekoplossing 

onduidelijke balkonsituaties 

inpandige loggia's 
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situol1e 
schoat 1 1000 

doorsnede A·A 
!.C.hoal 1 200 

+ eigen travee voor ontsluiting 

+ typisch voor eigen bekistingssysteem 
(GAT) 

+ moeilijk voor de anderen; voor ons geldt: 

geringe overspanning, weinig bouwlagen 
(HSB) 

ongunstige verhoud ing gevel/vloer
oppervlak 

veel sprongen in de gevel 
moeilijke, veel en zeer ongelijke balkons 
erg lange wanden met onregelmatig 
geplaatste sparingen 
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sltuatie 
s.ct-.::al 1·1000 
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l e: ..-erd1ep!ng 
~thGGl ~ 200 

doonnede 
school I 200 

ingewikkelde en sterk verspringende 

gevels, voor en achter 
verloren ruimte door vreemd trappehuis, 
ook oorzaaR van veel wisselende over
spa n n i ngsmaten 
erg veel, onverklaarbare ontsluiting 

moeilijke, anderssoortige hoekoplossing 
met schuine wanden en penanten plus 
rond balkon (hoe opgelegd?) 
moeilijke situatie ( Rozengracht) 

inpandige loggia's 
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De kritiekpunten samenvattend, blijkt een relatief beperkt rijtje van kriteria aan de opper
vlakte gekomen. In feite simpele dingen, die we al lang wisten ..... ? Wij vragen ons af, want 
weten en weten is twee, de literatuur over dit onderwerp is spaarzaam, als we tenminste de 
onkontroleerbare ideologieen weg laten. 
Wat we in ieder geval niet wisten, is dat de verschillende bouwwijzen in feite zo weinig van 
elkaar verschillen, waar het aankomt op het onderkennen van technische problemen. 
Althans, en hier toont zich het eerste grote mankement van dit oppervlakkig rondvragen, 
er ontbreekt aan de voorgelegde projekten op twee nivo's wezenlijke informatie, het nivo 
van de installaties en het nivo van de details. En met name op deze twee nivo's werd ge
suggereerd dat de verschillende bouwmethodes ook inderdaad gaan verschillen van mogelijk
heden en dus van rnening. In de tweede ronde zullen we dan ook verder op de technische 
infrastruktuur en de detaillering ingaan. 

In deze rondvraag werden feitelijk de volgende nivo's bekeken ("door de oogharen"): 

1. de lokatie 
2. de draagkonstruktie 
3. de ontsluiting 
4. dak en gevel 

Het nivo van de draagkonstruktie kan warden opgesplitst in: 

a. vorm en omvang van het "blok" 
b. verhouding wand/vloer, de overspanning 
c. regelmaat, travee- of beukopbouw 
d. nivoverschillen 
e. balkonoplossingen 

Per nivo geven we voor de verschillende bouwwijzen (traditioneel, gieten, grote elementen, 
houtskelet) de kriteria, zoals die zich uit de gesprekken laten destilleren. 
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T G E H 

TRADITIONEEL GIETEN GROTE HOUTSKELET 
ELEMENTEN 

LOKATIE - bewaakbaar - bewaakbaar - bewaakbaar - bewaakbaar 

- voldoende op- - kraanbaan - bereikbaar voor - lichte mobiele kraan 

slagruimte - manoeuvreer- mobiele kraan en moet erbij kunnen 

- beloopbare af- ruimte voor zwaar transport 

stand en kistencyclus 

- ruimte voor - opslagruimte 

kraan 

DRAAG-
KONSTRUKTIE 

a. vorm en - tempo van bouwen - omvang elementen - tot 4 ! agen geen 

omvang van sterk bepaald door bepaald door voor- voorzieningen 

het blok bekistingscyclus schriften weg- stabiliteit 

- meer dan 5 lagen transport 

extra stabiliteits- - tot 4 bouwlagen 

voorziening nodig stabiliteit in de gevel 

- ankerloze spouw - tot 6 extra stabili-

is duur teitsvoorzien i ng 
- 6 en meer lagen: 

natte knopen 

- ankerloze spouw 

geeft voordelen 

bij sprongen 

b. wand/vloer- - marges van hou- - voorkeur voor re- - graag modulair - marges van houten 

verhouding, ten vloerkon- latief lange wanden - 5.40 maakt tussen- vloeren : tot 4.70 m = 

overspannings- strukties of - overspanningsmaat spant overbodig 23 cm hoge balken 

maat - marges van tussen 4,50 en 6,00 - 6 .30 m min of meer max. 5.20 m met 
breedplaat optimum 5, 10/5,40 het maximum balkhoogte = 27 cm 

- probeer de toppen 
in de kist te houden 

c. regelmaat - als er maar enig - zo min mogelijk - minder elementen - regelmaat sterk be-
in de travee- systeem in zit, wisselingen van is altijd goedkoper palend voor de moge-
opbouw voordelen bij de maat, zeker niet - niet-haakse ont- lijkheden van pre-

inkoop binnen de beuk zelf moetingen zijn fabrikage 
- probeer de lengtes altijd duurder 

min of meer gelijk 

te houden 

- zo min mogelijk 

dwarse aansluitingen 

van bouwmu ren 
- geen schuine ont-

moetingen van 

bouwmuren 
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T G E H 

TRADITION EEL GIETEN GROTE HOUTSKELET 
ELEMENTEN 

d. nivo- - souterrains - souterrains zijn - souterrains zijn - souterrains zijn 

verschillen zijn duur duur duur duur 
- splitlevel te ver- - uitgevoerd in anker- - woningscheidende 

mijden of zeer zorg- laze spouwmuren wanden altijd anker-

vuldig toe te passen geven hoogte- loos, dus alleen extra 
(let op de manier sprongen geen pro- gevelkosten bij 

van bekisten) bleem (behalve hoogtesprongen 
- hoogteverschillen extra kopgevel!) 

tussen de woningen 
eisen extra bouw-

muren 

e. balkon- - maatvoerenl - liefst als prefab - let op mogelijke - geen problemen 

oplossingen beton laten aan- koude bruggen behalve maatvoeren ! 
brengen op konsoles 

- als mee te storten 
deel van het skelet 
liefst over de voile 
beukbreedte 

GEVEL EN - zo snel mogelijk - zo snel moge!ijk - zo snel mogelijk - zo snel mogelijk 

DAK wind- en water- wind- en waterdicht wind- en waterdicht wind- en waterdicht 
dicht - binnenspouwbladen - binnenspouwbladen - voorkeur voor half-

- gevel is altijd van beton hebben warden in cyclus open elementen i.v.m. 
duurder dan voordeel van vocht- meegenomen "vliegeren" in de wind 
bouwmuur ... bestendigheid maar - gevel is duur verge- - prijsverschil tussen 

- langskappen zijn nadeel van extra leken met bouw- gevel en bouwmuur is 
goedkoper dan kraan muur ... relatief gering 
dwarskappen - gevel is duur verge- - langskappen zijn - langskappen zijn goed-

leken met bouw- goedkoper dan koper dan dwars-
muur ... dwarskappen kappen 

- langskappen zijn 
goedkoper dan 
dwarskappen 

ONTSLUITING Algemeen: 

- galerijen sparen steigers 
- trappehuis is duur, dus hoe meer woningen op een 

trappehuis, des te goedkoper 

- beneden 5 bouwlagen geen I ift verpl icht 
- een situering van het trappehuis op het hart van een 

ingekorte bouwmuur, veroorzaakt een verandering 
in de vloeroverspanningsmaat! 
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4.5. De bouwwijzen doorgelicht en vergeleken 

Aannemen betekende 'alles kan'. Het exploiteren van de eigen bouwwijze is iets anders. 
Tegenover de mogelijkheden zouden oak de beperkingen van de bouwwijze kenbaar gemaakt 
moeten warden, willen opdrachtgevende en ontwerpende partijen de eerste bepalende 
schreden op het juiste spoor zetten. In de afwijkingen van het geijkte bouwspoor immers 
schuilen de kosten. 

Onze interesse ging in eerste instantie uit naar de bouwwijze-typische kwesties. Uit de eerste 
ronde bleek dat naast open deuren en eensluidende opmerkingen bijzondere aspekten werden 
bekommentarieerd. 
De opgave voor de tweede ronde betrof het bijzondere van de bouwwijzen te expliciteren. 
Daartoe zijn uit de eerste ronde een aantal kwesties vertaald in een in komplexiteit varierende 
reeks van vier piktogrammen. Deze zijn voorgelegd aan de zelfde bouwbedrijven die aan de 

eerste ronde deelnamen. 
De bouwbedrijven werd gevraagd per kwestie aan te geven, waarin de kracht van de bouw
wijze schui It en oak we Ike van de vier geschetste bee Iden het eenvoudigst te realiseren is. 
Om de sterkte van de eigen bouwwijze aan te geven moet men de zwakke plekken van de 

konkurrentie kennen. 

Het hierna volgende verslag is de neerslag van zowel de wijze waarop de bedrijven hebben 

gereageerd als van het gesprek dat daarna naar aanleiding van de beantwoording volgde. De 26 
vraagstellingen warden boven ieder verslagje weergegeven. De bedrijven werd gevraagd door 
een H (houtskeletbouw), E (grate elementenbouw), G (gietbouw) of T (traditionele bouw) 

onder het piktogram kenbaar te maken waar de sterkte van de bouwwijze ligt . 
In tegenstelling tot de gebruikelijke vraag naar kosten is dit voor het bedrijf moeilijk te 
verifieren: kracht valt niet te berekenen door optelling. Met name de keus te verantwoorden 
bij een situatie waarvoor men aangeeft sterker dan de konkurrentie te zijn is lastig. 
En alhoewel de resultaten keurig verwerkt zijn in scoringslijsten, hebben wij ans niet laten 
verleiden tot een kwantitatieve verslaglegging. Het is onze overtuiging dat de bouw met haar 
bedrijven niet eenvoudig in vakjes en cijfertjes kan warden vertaald. De gesprekken met de 
aannemers over de kwesties maakten dat duidelijk. Naast pertinente huisstijlen ('zo doen we 
dat') is er onzekerheid over de geldende situatie: hoe is de markt, waar staan mijn kisten etc. 
maar ook over de mogelijkheden van de konkurrentie, waarvan de houtskeletbouw als 
vreemde eend wordt bekeken, nauwelijks als mededinger in stadsvernieuwingsopgaven leek 
ans. 
Wij hebben de meest relevante opmerkingen onder de verschillende kwesties genoteerd. Het is 
een stukje van de ziel van het uitvoerend bouwbedrijf, nogmaals niet in guldens of harde 
termen. 

Vervolmaking van een dergelijke enquetering door uitbreiding van de vraagstelling en het 
aantal bedrijven leidt in onze ogen naar een boekwerk dat in ieder geval bij iedere opkomende 
bouwopgave door de vraagzijde dient te warden gelezen . 
De gedachte dat de bouwtechniek uit handen van ontwerpers en opdrachtgevers dient te 
blijven wordt er door ontzenuwd. 

Het is een misvatting te denken dat de bouwwijze onontkoombaar en niet te manipuleren is: 
de bouwbedrijven blijken best bereid om de keukendeur open te zetten. 
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1. SOUTERRAINS 

111111;1111111111n 

I 11 1 lill 
GEEN TOTAAL GEGROEPEERD AFWISSELEND 

Voor geen van de bouwwijzen zijn souterrains een eenvoudige zaak. Pas boven maaiveld 
wordt de bouwwijze volwassen, daarander wordt de opgave opportunistisch benaderd . 
'Wat onder de grand zit, kun je uitbesteden', met andere woorden geen van de bouwwijzen 
lijkt te warden aangewezen als 'souterrainvriendelijk'. 
De betonbouwwijzen scoren sterk in 2 en 3, omdat de konkurrentie daar kan warden weer
staan, dankzij het materiaal en de methode (bijvoorbeeld A Ivon wandsystemen). De traditio
nele bouwer wordt geplaatst in de moeilijkste hoek: de afwisselende souterrains. Een situatie 
die door de traditionele bouwers zelf - zij het niet volmondig - wordt beaamd. 

De kracht van de gietbouwers wordt zeer verschillend ingeschat. Zowel door eigen schaar als 
door anderen. Tussen het extreem alleen konkurrerend op 1 (geen souterrains) en het 
extreem op alle vraagstellingen konkurrerend (GRM) liggen vele niet zo duidelijke uitspraken. 
Onze inschatting naar aanleiding van de interviews. 

Souterrains zijn prablematisch. 
De projektgraotte is in hoge mate be pa lend voor de konkurrentiepositie (G> E> H> T> ) 
en voor de uitvoeringswijze. 
Afwisselende souterrains zijn niet noodzakelijkerwijs moeilijker dan de andere situaties 
uit de probleemstellingen. De aard van de uitvoering, de bereikbaarheid en de traveematen 
kunnen voor een elementenbouwer een gunstiger effekt hebben op prableemstelling 4 dan 

bijvoorbeeld 3. 
Een bouwbedrijf uit de grate elementen hoek ziet daar ook de kracht (EAM), terwijl 
overigens geen van de andere bouwers de elementenbouwer in die positie plaatse . Elkaars 
mogelijkheden en kracht, zo blijkt van meet af aan, zijn moeilijk te peilen, zeker wat 
betreft de elementenbouwer en de houtskeletbouwer. 
Het vermijden van souterrains is zinvol; indien echter souterrains warden verlangd, dan is 
een bouwwijze-typisch arrangement uit de beantwoording vooralsnog niet te bepalen. 
Er wordt met wisselend pessimisme tegen een opgave inklusief souterrains aan gekeken. 
lndien souterrains (evenzo als bijvoorbeeld kapkonstrukties) niet als een onlosmakend 
onderdeel van de bouwopgave warden bezien, dan treedt het beginsel van de gemengde 
bouwwijze op: uitbesteding van onderdelen van de bouwopgave, zodat het resterende 
bouwwijze - eigen is. (GAM). 
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2. patroon BOUWMUREN 

a 
a 

De door ons geschetste patronen zijn in ieder geval geen deel van de verzameling der 'een
voudigen'. Het inregelen, programmeren, organiseren van een bouwmuren patroon in het 
bouwproces is een probleem. De gietbouwers zijn de meest gevoelige. Het patroon wordt door 
hen ontleed op zoek naar symmetrie, repetitie, hoeveelheid wanden en de omzetwijze (het 
omzetten van gelijke kisten gerelateerd aan de cyclustijd). Eenvoudig is schijn, wanneer blijkt 
dat de inrichting van de kist voor zogenaamd gelijke wanden verschillend is. Regelmaat is 
altijd een plezierige bijkomstigheid, maar vooral repeterende elementen dienen in voldoende 
mate in de bouwopgave voor te komen. 
De grootte van het projekt is hierbij van eminent belang. Elementenbouwers en houtskelet
bouwers ondervinden minder beperkingen in het patroon van de bouwmuren. Het aantal ver
schillende elementen is een belangrijke moeilijkheids-/haalbaarheids graadmeter, de uiteinde
lijke plaats en de relatie tussen de geplaatste elementen, zijn dat in mindere mate. De grote 
elementenbouwer kan dan ook ender voorwaarden konkurreren met de traditionele bouwer. 

De traditionele, die zo bleek in de vraaggesprekken nog steeds wordt ingeschat als alleskunner 
en duizendpoot, wordt in deze kwestie tezamen met de elementenbouwer in patroon 3 
geplaatst gemeten naar de relatieve sterkte. 

Het patroon van de bouwmuren is een belangrijke kwestie; de gietbouw lijkt daarvoor het 
gevoeligst te zijn. 
De (letterlijke) repeteerbaarheid, het omzetten van de cyclusgrootte zijn in samenhang 
met de totale projektgrootte bepalende faktoren; daarnaast is het inbrengen en lossen van 
de kisten uiteraard een belangrijke kwestie, echter niet in eerste instantie. 
De grote elementenbouwer organiseert de produktie vooraf. De seriegrootte per element 
is een graad meter ( 13-wandelementen/9-vloerelementen). 
Het inschatten van de eigen sterkte ligt bij de elementenbouwers verdeeld: met name de 
organisatie van de werkzaamheden op de bouwplaats (instruktie) lijkt bij opgave 3 
problematisch (EWD), terwijl EAM daarin (gelet wederom op de sterkte) geen problemen 
ziet. 
De traditionele bouwwijze kan de variatie aan, zij het, dat ook het 'regelen' (uitzetten, 
infra, stelwerk) van de komplexere patronen moeizaam kan zijn. 
De opdrachtgever en ontwerper doen er verstandig aan met betrekking tot het patroon 
van de bouwmu ren zich van de regie van de verse hi llende bouwwijzen te vergewissen: 

Een aparte travee reserveren voor uitzonderingen (GGN) zeals trappenhuizen. 
Doorbrekingen in bouwmuren in hoogte gelijkhouden (EAM). 
Regelmaat is een zwaarder wegend kriterium dan (ogenschijnlijke) komplexiteit (EWD). 
Het patroon van de bouwmuren kan gevolgen hebben voor een horizontaal of vertikaal 
opgezette en aflopende bouwwijze. 
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3. hoekpatroon BOUWMUREN 

0- 1-----------i 

Hoekoplossingen leveren trauma's op voor bouwbedrijven. Hoeken zijn nooit eenvoudig, 
vormen altijd uitzonderingen, leiden tot verstoringen en onderbrekingen, zijn zelden typisch 

voor een bouwwijze. De getekende patronen zijn zeker niet hypothetisch, ze komen regel

matig voor, echter de bouwer zal ze nooit zo voorstellen of bedenken. 
Hoeken warden bekeken op de afwijkingen met betrekking tot het orthogonale stelsel, op 

regelmaat, op vloervelden, op gevelsluitingen en op de mogelijkheid op gelijke bouwwijze 
door te bouwen. Dit laatste veroorzaakt een voorkeur voor patroon 2: de gietbouwer kan met 
de kisten de hoek om. De gerende vloervelden zijn uiteraard vervelend, maar 'met dit soort 
hoekoplossingen moet je toch zagen'. De grote elementenbouw ziet de kracht zowel in 1 als 
2. De keuze is komplex omdat kleinere elementen relatief goedkoop zijn (bezettingsgraad in 
produktie is dan hoog), aan de andere kant zijn de 'handling'kosten hoog (EAM). Aan de uit

voering van de hoek herkent men de flexibiliteit van de bouwwijze. Tevens wordt een af
lopende reeks G-E-H-T duidelijk: afhankelijk van de soort hoek, de omvang van het projekt 
en de lokatie schuift het bouwprobleem op: een gerend vloerveld is een (oplosbaar) 

elementenprobleem, niet haaks op elkaar aansluitende wanden een (oplosbaar) stapel- of 
vloerprobleem. Met andere woorden: de bouwwijze in de hoek is noodgedwongen opportu
nistisch. 'Hoeken moet je zien als uitzonderingen' (GAM), 'als iemand anders de hoeken doet, 
dan doen wij de rechte stukken' (GGN). 

Gietbouwers beoorde.len hoeken naar omzetten kisten (GGA), gave wanden (GGN) vloer
velden (GAM, G RM), knopen (GGA), geknikte wanden en niet haakse aansluitingen 
(ALLEN). 

De komplexiteit van de hoek is een afgeleide van de mate van verstoring van de rechte 

stukken. Een kontinue komplexiteit (vergelijk Odham's Covent Garden, London) of een 
'thematische' hoekoplossing zou relatief beter uit te voeren zijn. 

Opvallend is dat zowel de gietbouwers als oak de anderen de sterkte van de gietbouwwijze 
in probleemstelling 2 zien: de kist kan de hoek om. 
Elementbouwers schatten hun konkurrentiepositie in op 2 (EAM) en 4 (EWD). Potentieel 
kan de elementenbouwer met een goede voorbereiding in de hoek redelijk uit te voeren. 
Het merendeel van de gei'nterviewden zien de traditionele en de houtskeletbouw in 
stelling 3 en 4. 
De afwijkingsgraad in de gevel wordt gemeld (HAT). In situatie 2 zouden de afwijkingen 
in de gevel het grootste kunnen zijn. 
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4. ontmoetingen BOUWMUREN 

De kwestie van de bouwmuur ontmoetingen of knopen was opgenomen ter verifikatie van de 
problematiek van de gietbouwer. Ecf;'iter niet alleen de gietbouwer oak de andere bouwers 
spelen op de gestelde kwestie in, omdat de hoeveelheid knopen kan warden gerelateerd aan 
vloervelden, opleggingen, m2 wand/m2 vloer, gevelelementen en stabiliteit tijdens het 

bouwen. 
Situatie 4 is rampzalig voor de bouwplaatsgebonden bouwwijzen, de prefabrikage kan de 
konkurrentie aan (H>E). 
De elementenbouwers (zowel in beton als hout) zien afgeleide problemen in de vloerop
leggingen. Situatie 1 is gelet op de vloerkonstruktie ingewikkeld, ook situatie 3 waar een hoek 
uit het vloerveld niet is ingevuld wekt argwaan. 
Overigens wordt in de gesprekken duidelijk dat de geschetste situaties als hoekoplossingen te 
prefereren zijn boven de in vraag 3 geschetste. 
De resultaten van de enquete tonen een geschakeerde beantwoording. De sterkste posities van 
nagenoeg alle bouwwijzen komen in alle kolommen voor. De gietbouwer zelfs in situatie 4 
(GTZ). De houtskeletbouwwijze komt niet in situatie 1 voor. De konklusies naar aanleiding 
van de beantwoordingen zijn niet eenduidig. Om deze reeks kwesties speelt de relatieve on
bekendheid met de andere bouwwijzen een (te) grate rol. De onderliggende vraag naar de 
voorkeurpositie wordt wisselend toegekend aan situatie 1 of 2. 

De gietbouwers zijn verdeeld. 1 en 2 zijn als konkurrentiepositie even sterk, maar ook 
3 (GAM) en 4 (GZT) komen in aanmerking. 
De traditionele bouwers zien positie 3 als sterkste plaats. Het vervlechten van de struktuur 
dat in situatie 4 wordt afgeschilderd is lastig: bereikbaarheid, opperen, steigerwerk, 
overzicht. 
Elementenbouwers staan diametraal tegenover elkaar: voor EAM situatie 4 als relatief 
sterkste positie: voor EWD positie 2, terwijl 3 en 4 als volstrekt hopeloos warden gezien . 
De houtskeletbouw is zeer geschikt om te vervlechten. Kleine overspanningen , halve 
wandkonstrukties en het voordeel dat de bouw open blijft, zolang de beplating niet is 
aangebracht, warden genoemd (HAT ). 
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5. doorbreki11g BOUWMUREN 
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Doorbrekingen in bouwmuren kunnen op velerlei wijzen in projekten voorkomen: als uit
zonderingen in de onderbouw ten behoeve van dwarscirculatie of bergruimte, danwel als 
thematisch element ten behoeve van woningdifferentiatie of als ontsluiting van een travee. 
Onze vraagstelling betrof in eerste instantie (zie ook kwestie 6) een thematische onder
breking met variaties op plaats en afmeting. De geschetste situaties zijn in opklimmende volg
orde van komplexiteit genoteerd, zo werd bevestigd. 
De bouwbedrijven waren eensluidend in hun voorkeur: situatie 1: gelijke maat, gelijke plaats. 
Over de kracht van de bouwwijze ten opzichte van de andere scoorde de helft van de deel
nemende bedrijven (alle bouwwijzen vertegenwoordigd) voor positie 4. Zowel de E-, G-, 
T-, H-bouwwijze kunnen in de meest komplexe vraagstelling konkurrerend zijn. Opvallend is 
de houding van de gietbouwers. In beginsel twee visies: aan de ene kant de mening dat de 
onderbrekingen uitzonderingen in de kist vormen en dat zulks al erg genoeg is en aan de 
andere kant dat de onderbrekingen uitzonderingen in de kist vormen en dat het dan ook niet 
meer uitmaakt waar je de schotten plaatst, tenminste als seriegrootte, omsteltijd en cyclus 
gunstig ljggen. (GGA cyclus van 3 wanden). 

Doorbrekingen in bouwmuren zijn in alle bouwwijzen mogelijk. Bij een redelijke serie 
30/40 zijn traditionele bouwers in het nadeel (GAM). 
De komplexiteit ligt niet zo zeer in de plaats, vorm en maat van de gaten , als wel in de 
organisatie van de uitvoering (GAT, GGA). 
De afmetingen van de gaten zijn bij de elementenbouwwijze bepalend . De openingen 
moeten in relatie tot elkaar worden bezien. Boogwerking kan bij overschrijding van 
kritische afmetingen verloren gaan. Rondom de openingen moet voldoende materiaal 
(vlees) overblijven (30 cm) (EAM). 

Maatafstemming komt niet ter sprake. Er is geen sprake van verzachtende omstandig
heden, wanneer A, B en C in maat verwant zijn. De vloerelementen maken de maat en 
bepalen eventueel de variatiegraad. 
Houtskeletbouwers hebben relatief de minste problemen met doorbrekingen, omdat de 
HSB in eerste instantie !outer 'gaten maakt' en daarna dichtzet (HAT). 

De konkurrentiepositie van de traditionele bouwer is niet zo sterk als wellicht gedacht 
wordt. Uitzonderingen blijven bij een traditionele bouwwijze uitzonderingen omdat 
'traditioneel datgene is wat je reeds eerder gedaan hebt' (TAN). 
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6. SKELETKONSTRUKTI ES 
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GEEN INCIDENTEEL REGELMATIG ALLEEN ONDERBOUW 
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Als vervolg op kwestie 5 wordt hier gevraagd naar een reaktie op wandperforaties. Berg
ruimten, ontsluitingen, woningdifferentiatie en bijzondere voorzieningen kunnen de oorzaak 
zijn van een geniepig kolommetje in de draagstruktuur, al dan niet regelmatig optredend. Uit 
de voorkeur voor 1 spreekt bij a lie partijen een aversie tegen dat soort plannen. Korte frag

menten wanden geven problemen in elke bouwwijze. De afwijking van de gangbare doorge
trokken wanden wordt zoveel mogelijk opgelost binnen de eigen bouwwijze. 

Een geperforeerde onderlaag met bij:wndere voorzieningen wordt gezien als een probleem 

bij de gietbouw (opzetstukken in verband met hoogte boven 3 ml en elementenbouw 
waar een onderbouw hoger dan 264 + 25 cm vloer wordt beschouwd als utiliteitsbouw 
(EAM). Gevelschillen zijn in hoogte tot 325 cm te realiseren. 
Opvallend is dat de houtskeletbouwer als enige HSB in positie 4 plaatst en daarin ook de 

sterkte peilt. 

Elementbouwers zien in situatie 3 een mogelijkheid om de elementen midden over het 
korte fragment wand te de l'en (minimale lengte fragment 60 cm). 

Gietbouwers hebben altijd een hekel aan bijzonderheden in de kist, zo ook in dit soort 
situaties. Overigens wordt niet gedacht aan prefabkolommen: de wand blijft als wand 

beschouwd en door inzetstukken in de kist geperforeerd. 
De traditionele bouwers zien de verhoogde opengewerkte onderbouw uit positie 4 als hun 
geeigend terrein. Behoudens de houtskeletbouwer (HAT) zijn alle anderen het daarmee 
eens. 

7. onderbreking in DRAGENDE GEVEL 

llJil IP~DI 
GEEN REGELMATIG OPEN ONDERBOUW TOTAAL SKELET 
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Juist in de beeindigingen van de stroken wil de stadsvernieuwingswoning zich nogal eens 

manifesteren. De normale gesloten bouwmuur wordt opengewerkt. Hoe reageren de bouw
wijzen op deze problematiek? Wei, in dit overzicht moeten we stellen dat de antwoorden 

duidelijker zijn dan de vraagstelling. Geen uitzonderingen uiteraard als voorkeur en geen 
mening over het totale skelet (situatie 4). E en G zijn sterk vertegenwoordigd in de eerste 

twee posities en T in de derde. HSB 'blijft over' op positie 4, hoewel de houtskeletbouwer 
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daar juist de gietbouw plaatst. (HAT: 'als gietbouwer kun je veel, als volle-wand-gietbouwer 
weinig'). 

Elementenbouwers duiden op de noodzaak van een wand van minimaal 30 cm rondom de 
sparing: met andere woorden een onderbreking van de schijf is uitgesloten. De sparing is 
een gat in de wand . 
In de houtskeletbouw is het mogelijk de overspanningsrichting te wijzigen in het laatste 
travee, dat zou tot bijzondere kopgevel-oplossingen kunnen leiden. 
Oplossingen voor vraagstelling 4 kun je zoeken in spanbeton ofter plekke gestort (GGN). 

8. VERDIEPINGSHOOGTE 

GELIJK WONEN o;: SLAPEN UITZONOERING BOVEN
LAAG 

TOTALE VARIATIE 

Meest opvallende score bij de beantwoording van deze kwestie is dat naast de houtskelet
bouwer en de traditionele bouwer ook een gietbouwer en elementenbouwer zich het sterkst 
achten in situatie 4. (EWD/GAM). Geen van de andere respondenten versterkt die mening. De 

invulling laat zien dater nogal wat verschil van inzicht bestaat over de invloed van de proble
matiek op de bouwwijze. Situatie 3 is voor een gietbouwer problematisch (GAM), terwijl de 
elementenbouwer daar juist de sterkte ten opzichte van de anderen ziet (EWD). 
Overigens verwachten de meeste bedrijven dat situatie 2 volledig zal verdwjjnen en een 
standaard verdiepingshoogte van 270 cm (b.k.vloer/b.k. vloer) zal worden opgelegd. 

De problematiek van de variatie en de uitzonderingen in de vertikale doorsneden heeft 
minder betrekking op de hoofddraagstruktuur, doch eerder op hetgeen later wordt aange
bracht, zoals gevels, binnendeurkozijnen, binnenwanden, infra etc. 
Uitzonderingen worden regel wanneer ze in voldoende mate voorkomen. In die zin zijn 
zowel doorsnede 2 als 3 voor gietbouwers aantrekkelijk. De voorwaarden zijn stringent: 
horizontaal aflopende bouwwijze en goede korrelatie tussen de kisthoogte en de gewenste 
afwijking (opzetstukken of schotten). 
Een situatie zoals geschetst in doorsnede 3 is aanleiding om te overwegen de gehele top
laag anders uit te voeren en te beschouwen als kap: houtskeletbouw of utiliteitsbouw op 
gietbouw (GAM) . 

De elementenbouwer kan in beginsel situatie 4 goed aan, omdat de variatie in elementen 
groot kan zijn. De minima le seriegrootte voor de produktie van een identiek element 
bedraagt voor wandelementen 9 (gevelelementen 13). 
Bij voldoende seriegrootte is het voor de gietbouwer interessant de afweging tussen tafel/ 
wand en tunnels te maken. Voor de keuze voor het tunnelbekistingsysteem zijn gelijke 
verdiepingshoogten essentieel. 
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9. voorzieningen ten behoeve van STABI LITEIT, aantal lagen 
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Onze vraagstelling had betrekking op het aantal lagen dat ongestraft (zonder bijzondere voor
zieningen) kan warden gerealiseerd. De gietbouwers zijn eensgezind voor 6 lagen of meer. 

(All1een GWD ziet zijn kracht in 3 lagen). De andere bouwers hebben een voorkeur voor 3 
lagen (situatie 1). 

Twee uitschieters met betrekking tot de konkurrentiepositie; de traditionele bouw (TGV: 
'als traditionele bouwer kun je oak gieten') en de elementenbouw (EWD) durven de strijd met 
de gietbouwers aan. 

Het aantal lagen zonder stabiliteitsvoorzieningen is per bouwwijze vrij eenvudig aan te 
geven: H 3/4, T 4/5, E 4-> 4, G n. 
De elementenbouwwijze heeft een omslagpunt vanaf 4 lagen. Tot 4 lagen wordt de 
stabiliteit verzekerd door de gevelschillen, vanaf 4 lagen door ringbalken (EAM). 
Het bouwtempo wordt vertraagd bij de elementenbouw indien wordt gewerkt met natte 
knopen (nat = bouwtijd bei'nvloedend). 

Voor elementenbouw geldt lager bouwen is goedkoper ( EAM). 

10. VERDIEPINGSSPRONG 
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Terwille van een slimme ontsluiting warden in plannen woningen toegankelijk gemaakt via 

bordessen met een verschil van een halve verdiepingshoogte. De sprang in de vloerkonstruktie 
kan op vers~hillende wijzen en plaatsen warden gerealiseerd. In onze vraagstelling tweemaal 
een situatie waarin de gevolgen zijn genoteerd voor de wandkonstruktie ( 1 en 3) en tweemaal 
de gevolgen random de ontsluitingstravee (2 en 4). 
In de beantwoording komt het onderscheid tussen makers (gietbouw, traditionele bouw) en 
plaatsers (houtskeletbouw, elementenbouw) naar voren. Een dilatatie is voor houtskeletbouw 
en elementenbouw een natuurlijke zaak, terwijl de gietbouwer in hoofdzaak zijn sterkte zoekt 
in situatie 3, zij het niet van harte. 

De vraagstelling was niet duidelijk omdat 2 en 4 in wezen de mate van komplexiteit voor 1 en 
3 aangeven. In de gesprekken bleek echter dat voldoende stof 1in deze kwestie ligt en dat ver

banden met naastliggende zaken werden gelegd. 
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Gietbouwers schatten de problematiek bij situatie 3 verschillend in. Het realiseren van de 
sprang in de (volle) wandkonstruktie is voor GRM, GZT en GWD een haalbare zaak. 

Men denkt aan gladde stekeinden opgenomen in de wand door middel van stekdozen. 
Het realiseren van een ankerloze spouwwand in gietbouw met een zogenaamde spouwkist 
levert naast uitvoeringsproblemen ook ruimteverlies op . De minimale spouw bedraagt 
8-10 cm (GRM , GGA). Het storten tegen een isolatielaag is te prefereren, ook al betekent 
zulks twee stortgangen. 
De traditionele bouwer kan de onregelmatigheden in de vertikale en horizontale door
snede (situatie 4) aan dankzij het feit dat in de traditionele bouwwijze de bouwdelen ver
vlochten kunnen warden. 
Halve wandsystemen zoals houtskeletbouw en elementenbouw kunnen de konkurrentie 
aan, zij het dat problemen kunnen warden verwacht met betrekking tot flankerend geluid 
bij woningscheidende wanden ( EAM). Een gangbare wandkonstruktie 9/2/9 blijkt in ge
voelige (bejaarden/gezinnen) situaties niet voldoende. De stap naar 20/20 is uit konkur
rentieoverwegingen niet haalbaar (vergelijk max. wanddikte gietbouw = 23 cm) . 
Het wisselen van vloernivo's naast of voor de ontsluitingstravee heeft bouwtechnisch 
weinig voordelen. Uiteindeljjk dient de oplossing toch in een wand/vloeraansluiting te 
warden gevonden. In voorkomende gevallen valt zelfs te overwegen de totale ontsluitings
travee met w isselkamers te beschouwen als toegevoegd aan de gangbare bouw: een invul
ling achteraf in een daartoe geschikte bouwwijze zoals HSB of traditionele bouw. (GGN). 

11. BLOKDIEPTE 
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De vraagstelling is gebaseerd op de verwachting dat voorkeurs- of syJteemmaten een rol 
kunnen spelen. Zeker nu van buitenaf voorschriften warden opgesteld met betrekking tot 
modulaire koordinatie kan men verwachten dat de bouwwijzen daarop zullen inspelen. Aan 
de andere kant zijn stadsvernieuwingsbouw-lokaties niet bij voorbaat vrij naar afmetingen en 
maatverhoudingen in te richten: welk antwoord moet dan op deze kwestie warden geformu
leerd? En als repeterende maten belangrijk warden geacht, is dat dan met de aandacht op de 
onderdelen, de mallen of de organisatie? lndien de bouwwijze gebaseerd is op een hechte 
samenwerking tussen de onderdelen in vorm en performance dan kun je niet anders dan ook 
de maat en dus de afmetingen afstemmen. (EAM). In dat geval zijn de bouwtechnische op
lossingen systeemeigen en niet projektgebonden. De technische mogelijkheden en onmogelijk
heden zijn zwaarderwegende faktoren dan de eis of wil tot vaste maatafspraken (GGN). Onze 
vraag naar de noodzaak van een vaste maateenheid 120 cm wordt vanuit bovenstaande 
optieken begrepen en beantwoord. 

De traditionele bouwer spreekt geen voorkeur uit. Zo ook een enkele gietbouwer (GAM). 
De elementenbouwers prefabriceren hun elementen en hebben de bouwknopen bepaald. 
Ze kiezen voor 1 (EAM) en 2 (EWD). Daarin ligt (uiteraard) ook de keus voor de sterkste 
positie opgesloten. 
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Gietbouwers werken met kisten die kunnen warden opgebouwd uit systemen. De 

systeemmaat kan Z'iin 60, 120, 125, 250. De plaats van het kopschot bepaalt de lengte van 
de wand (GGA). "Het biedt voordelen om enige overmaat in de kist te hebben; ze steken 
ten opzichte van de wand altijd iets door" (GAT) . De gietbouw kan elke maat in beginsel 
aan en heeft weinig problemen; interessanter dan het kistverhaal is de relatie met de vloer
konstruktie. Hoewel GGA de sterkte in 4 zoekt, ligt de voorkeur in 2, omdat met een 
60 cm strook zuiniger met bijkomend materiaal kan warden gewerkt, zoals bijvoorbeeld 
wapeningsstaal. 
In bekistingssystemen komen veelal passtukken of randstroken voor, daardoor kan de ge
wenste maat eenvoudig warden gerealiseerd. 
Elementenbouwers werken met een scenario en een draaiboek. De principes staan vast, de 
maten zijn gekoordineerd. De relatie tussen vloerelementen en wandelementen vraagt om 
maatafspraken. lngebrachte plannen warden bewerkt zodat ze in het systeem passen 
(EAM). 
De houtskeletbouw volgt de wetten van de overgeleverde houtskeletbouwwijze. De 
systeemmaat van de HSB is derhalve ± 40 cm (stijlafstand) en 122 cm (plaatafmeting). 
In tegenstelling tot elementenbouw is het aanpassen op afwijkende maten geen groat 
probleem. Je kunt in het uiterste geval met een stapel staven en platen de bouw op. 
(HAT). 
In het algemeen kan gesteld worden dat zowel voor gietbouwers als elementenbouwers 
geldt dat in eerste instantie moet worden bezien of de wandlengte goed gerealiseerd kan 

worden. 
Eerst het aantal elementen en kisten minimaliseren (EAM, GRM). 

12. TRAVEEBREEDTE 
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De beantwoording levert een analoog beeld met kwestie 11 op. De 30 cm is een bekend 
gegeven maar geen noodzaak voor de gietbouwer en de traditionele bouwer. Zolang op de 
bouwplaats 'maat gemaakt' wordt en onderdelen op maat (in toenemende mate) te verkrijgen 

zijn leveren afwijkingen weinig problemen op. De grate elementenbouwer heeft de produktie 
afgestemd op 30 cm ( EAM) of 30 ± 15 cm ( EWD) en zal de vraag daar naar terug voeren. 
De houtskeletbouwer heeft gelet op de handelsmaten een voorkeur voor 30 cm. 

De konsekwenties van de modulaire traveematen leiden in beginsel tot niet-modulaire 
( J 3 M) gevelsluitende en traveeopdelende elementen. Het voeren van een spouwmaat 
betelkent dat de elementenbouwer n x 30 -spouw als traveemaat hanteert (EWD). 
lndien een volstrekte invoering van de modulaire maat plaatsvindt, wordt het wellicht 
interessant; vraag is dan welke bouwvraag is aan de orde. (GAT). 
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1~. aantal TRAVEEBREEDTEN 
........ ' . ,. . ... • ! 

2 3 4 

Wisselende traveebreedten leiden tot een ingewikkelder en minder ekonomische bouwwijze. 
Op zichzelf hebben de bouwers met de gestelde kwestie geen problemen, echter vanuit de 
sterktepositie spreekt de terughoudendheid. Een gietbouwer ziet de kracht in 4 (G RM) bij 
een groot (> 120) aantal woningen. De elementenbouwers hebben gelet op de organisatie en 
de voorbereiding van de bouw voorkeur voor 1, zij zien hun kracht bij de grootste variatie
graad. Het materiaalgebruik is bij wisselende overspanningsmaten en gelijkblijvende vloer
konstruktiehoogte niet optimaal. 

Het streven moet zijn om de balkzwaarten gelijk te houden, vandaar dat zeker in hout
skeletbouw een extreme variatie uit den boze is (HAT). 
11ndien de vloerkonstruktie uit andere gronden gebonden is aan een minimum doorsnede 
is het verstandig daar van te profiteren door een daarop afgestemde overspanningsmaat. 
Het herleiden van verschillende traveematen tot gelijke traveematen met lichte scheidings
wanden kan in een vroeg stadium van het ontwerp geschieden. 
Hoewel door de traditionele bouwer en de houtskeletbouwer verschillende traveebreedten 
"naar maat" kunnen worden gerealiseerd is de organisatie van het werk een moeizaam 
gebeuren. (HAT). 

14. OVERSPANNINGSMATEN 

~300 390 480 570 

330 420 510 600 

360 450 540 ~630 

0-

Een simpele kwestie: waar ligt grofweg de ideale overspanningsmaat. De Nederlandse bouw 
heeft zich met moeite ontworsteld aan de regie van de houten balklagen, dus interessant te 
weten waar met huidige bouwwijzen het summum ligt. In ons vragenvuur een van de uit
voerigst beantwoorde kwesties. Echter de wijze van enqueteren en andere dan overspannings
perikelen maken dat de beantwoording als totaal troebel is. 
Twee gietbouwers (GZT, GRM) tonen voorkeur voor groep 1, wellicht met het oogmerk: 
geringe overspanning betekent veel wand. De verhouding wand/overspanning speelt een be
langrijke rol, zeker in samenhang met de buitenwand of gevel. Elementenbouwers en traditio
nele bouwers zijn vrijwel eensluidend in (gelijke) voorkeur en sterkte: respektievelijk voor 
groep 4 en 3. De houtskeletbouw is beperkt tot groep 2 in hoofdzaak en de gietbouwers staan 
sterk in groep 3 en ook 4, naar voorkeur en sterkte (G RM, GAM). 
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De ideale overspanningsmaat voor tunnelbekisting is 480 (G RM), boven de 600 zijn 
bijzondere bekistingsystemen noodzakelijk, zoals Scanform (tot 780). 
De elementenbouw gaat tot 750 (zonder onderbrekingen in het vloerveld zoals trap
gaten). Vloeren word en weliswaar goedkoper naarmate de overspanning groter wordt, de 

keerzijde is dat gevels duurder worden. De totaalsom wordt negatief boven het 
(imaginaire) optimum van 600 x 600 (EAM). 
480, 510, 540 zullen de toekomstmaten voor de sociale woningbouw zijn in de komende 
jaren. Grotere overspanningen zijn ekonomisch (nog) niet haalbaar (EWD) . 
Boven 540 treedt een aanzienlijke verzwaring van het vloerpakket op; 540 is om die reden 
voor de gietbouw een suksesvolle maat (GGA). 
Balklagen moeten beperkt worden tot 28 cm hoogte. In houtskeletbouw kan bij bij
zondere overspanningen overwogen worden de overspanningsrichting te verdraaien en met 
(gelamineerde) onderslagen te werken (HAT). 
De traditionele bouwwijze maakt een oplegging over meerdere steunpunten en dus ook 
een grote overspanning mogelijk (GGN). 
Een kritsiche beschouwing van de hoeveelheid benodigde wapening in konstruktieonder
delen, rekening houdend met een redelijke veiligheidsfaktor, kan tot een aanzienlijke be
perking van de kosten leiden ( GAT). 
Een grote overspanning werkt gemakkelijk (GAM). 

15. BALKONS 

ITJJctn 
0-

De bouwbedrijven maken van balkons in ieder geval niet hun hobby. Balkons blijven uit
zonderlijke bouwopgaven met risiko's op het bouwfysisch vlak. De voorkeur ligt voor alle be
trokkenen dan ook in situatie 1: geen balkons. Laten we na deze konstatering die situatie 
buiten beschouwing dan blijkt dat de gietbouwers hun sterke positie kiezen in situatie 2 en 4. 
De mening over situatie 4 (in stadsvernieuwingsplannen een bekend tafreel) loopt sterk uit
een. Het merendeel van de antwoorden duidt er op dat die situatie de meest vervelende is, 
eigenlijk alleen uitvoerbaar voor de traditionele bouwer en waarschijnlijk de houtskelet
bouwer. Merkwaardig omdat drie gietbouwers (GZT,GRM, GWD) en een elementenbouwer 
(EAM) daar hun kracht zien, naast inderdaad de houtskeletbouw en de traditionele bouw. 
Misschien is de konklusie wel, dat de komplexiteit van de balkonopgave schoksgewijs stijgt 
van: geen - op konsoles - of anders. 

De gietbouwer neemt een prefabbalkonelement in de kist mee in situatie 4 (G RM). 
Balkons zoals in situatie 4 kunnen worden gerealiseerd door de balklaag te verdraaien en 
de balklaag te verjongen . (HAT). 
De detaillering en de oplegwijze zouden geprefabriceerde balkons mogelijk moeten 
maken. In situatie 4 wapeningsproblemen in de vloerkonstruktie. (GGA). 
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In systeembouw is de uitvoering van situatie 4 niet onmogelijk, echter zeer kostbaar, 
omdat de oplossing moet warden gezocht in een speciaal vloerelement, waarvan het 
balkongedeelte ingepakt wordt. ( EAM) . 
Bij een vrije uitkraging vanuit de vloer (4) of vanuit de belendende bouwmuren (3) dient 
men er voor te waken dat de zwaartepunten van de velden binnen de kantellijnen komen 
te liggen (ELEMENTENBOUW). 
Balkans op konsoles warden door de ene gietbouwer problematisch gevonden (GRM: kist 
heel laten). Door andere aangegeven als (tweede) voorkeur. (GGN, GAT). 

16. bouwkundige voorziening LEIDINGVERLOOP, primair in koker 

D 

0-

Het leidingverloop (standleidingen, hoofdtoevoerleidingen, ventilatie, etc.) wordt als het even 
kan gekoncentreerd. De plaats, maat en aard van deze schachten of kokers kunnen verschillen 
en van betekenis zijn voor de verschillende bouwwijzen. 

In principe twee kwesties in vier vraagstellingen vervat: wat is de relatie leidingen of leiding
koker met het opgaand werk of de bouwmuren en wat is het verband tussen de plaats(en) 
(hoofdtravee, tussentravee, voor, achter, etc.) en het opgaand werk. Het blijkt dat de reakties 
nogal uiteenlopen en dat 'het laatste woord nag niet over deze kwestie is gezegd' ( EAM). 
Een kwestie in ontwikkeling misschien, tevens een kwestie waarvan de keus (de leidingen) 
niet des aannemers zijn en de grip beperkt. 

De traditionele bouwers nemen al het opgaand werk in een gang mee, zowel de separatie
wanden als de leidingkokers. Of leidingkokers los staan van of onderdeel zijn van bouw
muren maakt weinig uit (TGV, TAN) . Het voordeel van invullen op schone vloeren is 
betrekkelijk: uiteindelijk warden de vloeren als laatste gesmeerd, waardoor alle onrecht
matigheden warden gladgestreken. (TAN). 
Elementenbouwers hebben de principeoplossingen bepaald. Trapgaten en sparingen zijn 
voorgeprogrammeerd in afmetingen, maatreeksen en potentiele plaatsen. 'Zomaar ergens 
een doorbreking van de vloer is lastig'. De wapening is gezoneerd en laat willekeurige 
sparingen niet toe. (EAM). 
Gietbouwers geven boven alles de prioriteit aan de wanden. 'De wanden hebben voor
rang.' (GGA), 'de wanden dienen gaaf te blijven' (GAM), 'zo weinig mogelijk program
mering in de kist' (GRM) zijn de eerste reakties; niet op de kokers maar op de wanden. 
Men is verdeeld over het voordeel dat een installatiewand zol.l'betekenen. lmmers in 
situatie 1 warden de leidingen opgehangen of in een frame geplaatst, in de andere situaties 
kan de bouwmuur als installatiewand dienen (GGA). De voorkeur ligt verdeeld over 1 en 2 
bij de gietbouwers. Het werken met een leidingkist tevens separatiewand heeft alleen de 
voorkeur bij (GWD en EWD). 
lndien leidingkokers niet in het systeem van de bouwwijze zijn opgenomen hoeft dat bij 
een juiste afstemming in het werk geen vertraging te geven . De meeste aktiviteiten hebben 
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rechtstreeks met de inzet van de kraan te maken; de vrijloop die ontstaat door kraanstil
stand kan door onder andere werkzaamheden aan leidingsschachten worden opgevangen 
(G RM). Vandaar dat vanuit een dergelijke optiek bezien, de plaats(en) van de kokers 
weinig relevant is/zijn. (Situatie 4: GRM, GZT, TGV). 
Houten bouwmuren zijn in wezen wanden met kanalures en kunnen op eenvoudige wijze 

de leidingen herbergen dus situaties 2, 3 en 4 vervallen. (HAT). 

17. gevel/dak SPRONGEN 

GECOMB OIEPTESPRONG 

Deze kwestie kan niet buiten beschouwing blijven, al was het alleen maar omdat voor het 
merendeel der beschouwers hierin de werkelljke kostenverhogende elementen liggen opge
sloten. Versprongen daken en gevels zijn tevens het duidelijkst in het eindresultaat afleesbaar, 
ons koren op de kosten molen. Echter wij spreken niet over kosten, wij vragen naar de moei
lijkheidsgraad van de kwestie aan de aanbodzijde. "Over kosten diskussieren heeft geen zin, 
het zijn de prijzen die het hem doen." (EAM) . De problematiek van deze kwestie ligt dieper 
dan louter de verschijningsvorm. Het samenkleven van bouwmassa, het aanrijgen van daken 
aan vertikale vlakken, het aanbrengen van een spouwblad bij een uitstekende of doorlopende 
wand en het voorkomen van bouwfysische blunders spelen de hoofdrol: de vorm van de 
toeters en bellen is binnen grenzeh ondergeschikt. Halvewandbouwers zoals elementen
bouwers, houtskeletbouwers en in dit geval ook traditionele bouwers kunnen veel van ver
springingen binnen de bouwwijze oplossen. De voile wandbouwkonstruktie bij de gietbouw, 
betekent extra middelen toevoegen waar de vertikale vlakken buiten komen te liggen: be
plating, betimmering of spouwblad op hoeklijn. 

De moeilijkheidsgraad wordt in volgorde als 1, 3, 2, 4 gesteld. 
De bouwwij~en zijn naar sterkte evenredig in situatie 4 aanwezig (T, E, H, G). 
De verspringing in de vloeren (situatie 2) is voor de gietbouw moeilijk, echter indien het 
voorkomt dan kan de gevelsprong er nog wel bij. (G RM). 
De uitzonderingen op de doorsneden zouden moeten worden gekoncentreerd aldus 
(sommige) gietbouwers. Op specifieke punten in de bouw kan de aard van de bouwwijze 
worden aangepast. Gangbare techniek tegenover selected choice techniek. 
Het uiterlijk van het projekt, zoals dat door de ontwerpers wordt gepresenteerd, laat 
weinig speelruimte voor een bouwwijze-typische strategie over. 
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18./19. KAPKONSTRUKTI ES 

0- 1-

0-
Bij de verwerking van het kommentaar op vraag 18 en 19 bleek het weinig zinvol om de 
reakties per vraag te behandelen. De vraagstelling betreft een verzameling voorkomende kap
typen en aansluitingen. De scoringslijst spreekt hier voor zich zelf, slechts enkele uitspraken 
werden gedaan die het vermelden hieronder waard zjjn. 

Een type dakvorm heeft de voorkeur. De maximale hoogte van de elementen is 260 cm, 
18/3 is een situatie waarin 2 elementen voorkomen in de top. ( EAM). 
Situatie 18/4 betekent twee afzonderlijke ploegen, namelijk pannendekkers en platdak
werkers (TGV). Hemelwaterafvoeren zijn moeilijk te realiseren van het platte stuk: lastige 
lijndetails (EWD). Twee dakvlakken aan een kisthoge wand is niet veel moeilijker en in 
ieder geval goedkoper dan een extra volledige laag. (GGA). 
Lessenaardaken warden alleen door de houtskeletbouwer positief gewaardeerd. (HAT). 
De vraag of de gietbouwer wel of niet de top in de kist krijgt is niet zo relevant; het top
stuk zelf bestaat meestal uit een geprefabriceerd element. (GGA). 

Een grote overspanning leidt tot een hulpspant (19/1) en mogelijk tot extra wapening in 
de randvloerplaten. ( EAM). 

Een bijzondere vorm zoals de mansardekap levert de elementenbouwer een goed gevulde 
mal op (bezettingsgraad) en een doorlopende dakafwerking. Goede mogelijkheid om met 
voorgespannen dakplaten te werken. (EAM). 
19/3 en 19/4 brengen kriebels teweeg. De ommezwaai van langskap naar dwarskap is te 
realiseren door de kaplaag volledig van de onderbouw in bouwwijze te scheiden, maar de 
in die situatie geschetste kilgoot is rampzalig! Daarmee vergeleken is een keperkonstruktie 
heilig. (EAM). 
Beschouwingen over kapkonstrukties hebben, losgeknipt van de totale bouwopgave, 
weinig zin. De reakties tonen aan dat de komplexiteit en de daaruit voortvloeiende ver
vaardigingsproblematiek aan de aanbodzijde, verder reiken dan het simpele schetsje kan 
aangeven. De ervaringen uit gerealiseerde projekten spelen een grote rol, daarom wordt 
waarschijnlijk de haalbaarheid ook verschillend beoordeeld. (TGV-GGA). 
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20. overgang DAK GEVEL 

~= 

De kwestie stelt de positie van dak en gevel ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de 
naastliggende travee (2 en 4) aan de orde. De score is eenduidig. Voorkeur voor positie 1, 
elementenbouwers sterk in 3, traditionele bouwers 4, gietbouwers in 1 (en restgroep in 2). 

De aansluiting van de gevel op het dak, de gootlijn, levert voor gietbouwers problemen op, 
wanneer de aansluiting 'halverwege' moet worden gerealiseerd. Niet zo zeer vanwege deaf
sluiting van de wand alswel vanwege de timmerklus die daarna kan beginnen. (GGA). 
In principe moet je in de gietbouwwijze van 'vast naar vast' werken. De elementenbouwer ziet 
in positie 3 de sterkte omdat de gevelelementen kunnen doorsteken tot op goothoogte. In 
principe is de geschetste doorsnede 3 goedkoop, omdat relatief veel dakvlak voorkomt. 
Huiver bij een ieder ten aanzien van 4 en 2, juist vanwege de beloopbare platte vlakken en de 
bouwfysische perikelen. 

Bij overspanningen groter dan 540 cm in elementenbouw worden de dakvlakken vanwege 
de stabiliteitsvoorziening uitgevoerd in beton, ( EAM). 
De profilering van de dwarsdoorsnede kan beter gebaseerd zijn op uitstulpingen dan in
stulpingen. (GGA). 
Situatie 2 zal - wanneer uitgevoerd als ingesloten travee - duurder zijn dan wanneer de 
aldus gekreeerde buitenruimte wordt gesloten. Platte beloopbare dakvlakken zijn proble
matisch. (GGA, EAM). 

21. verhouding WONINGSCHEIDENDE WAND/GEVEL 

II II 

II 

DIEP t3 GEMIDDELD t2 ONDIEPi1 BREED !1f2 

Bestaat er per bouwwijze een ideale verhouding tussen de woningscheidende wand en de gevel 
bij gelijke oppervlakte. In artikelen duikt het verhoudingsgetal al9 graadmeter regelmatig op, 
een toetsing door de bouwbedrijven leek ons zinvol. De voorkeur wordt uitgesproken voor de 
verhoudingen uit situaties 1 en 2. Gietbouwers en elementenbouwers zijn verdeeld. 

De kostenverhouding wand/gevel loopt grofweg van 1/2 (gietbouw) via 2/3 (elementenbouw) 
naar 4/3 (houtskeletbouw) . 
De traditionele bouwer werk nauwelijks met m2 -prijzen: "de projekten zijn te verscheiden" 

(TGV). EAM hanteert absolute afmetingen als optimaal namelijk 960 cm wand en 660 gevel 
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(verhouding 3/2). De houtskeletbouwmethode onderscheidt zich als enige met relatief goed
kope gevels : het verschil tussen een halve wand en een wandafwerking. 
Tezamen met vraag 14, overspanningen , kan met enig gemanipuleer de ideale situatie voor de 
bouwwijzen worden geschetst. Echter welke ingang (overspanning of verhouding wand/gevel) 
de hoogste prioriteit krijgt is niet duidelijk. De elementenbouwers zoeken naar optimale ver
houdingen, omdat de ingredienten en receptuur bekend zijn. Gietbouwers zoeken naar de 
ideale kistlengte en leiden daaruit de verhouding af. 

De door sommige bronnen gehanteerde verhoudingsgetallen stellen weinig voor. Er 
kunnen hooguit vuistregels aan ontleend worden, veelal niet meer dan een open deur. 
In de reakties wordt de voorkeur kenbaar gemaakt: veel wanden (gietbouwer), afgestemde 

maten (elementenbouwer) . 
De houtskeletbouw staat apart, niet alleen door de uitzonderlijke wand/gevel prijzenver
houding, ook omdat ondiep/breed door verdraaiing van de balklagen mogelijk is. 
De maximale diepte voor de gietbouwer is 15,00 m (GGA) en 15,60 m (tunnel, GRM), 
zie ook vraag 23. 
De traditionele bouwer kan de konkurrentie met de gietbouwer in de diepe situatie aan 
(geen wand zo goedkoop als een gemetselde bij 40 woningen). (TGV). 
De traditionele bouwer werkt met m3 prijzen en niet met m2 -prijzen en verhoudingen, de 
variatie in de projekten maakt dat niet mogeljjk. Tegenwoordig voor de gemiddelde stads
vernieuwingsprojekten met een bijzondere onderbouw ca. 500/m 3

• (TAN) . 

22. GEVELPATROON 

D D 
D D 
D D 
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OPGEBOUWOE GEVEL 
(STAVEN I PLATEN ) 

PLASTISCHE GEVEL 
(ERKER / BALKONS) 

De wijze waarop de gaten worden gedicht of in woningen worden gespaard is in een viertal 

situaties weergegeven. Grote voorkeur bestaat voor gevelsluitende elementen in lichtbeton of 
hout. De tweede situatie, de traditionele wijze: kozijnen opgenomen in een huid, wordt door 
de helft der respondenten aangegeven als sterkte. En van elke bouwwijze een, ligt de sterkte 

ten opzichte van de andere in situatie 4 (TAN, G RM- bij grote serie, EAM-units, HAT). 
Gevelinvullingen zijn afhankelijk van de markt. Zijn metselaars en stenen goedkoop: 

situatie 2, zijn ze schaars dus duur, situatie 1. De markt schommelt nogal de laatste jaren . 
(GRM). 

Snelle dichting of vlot bouwtempo pleit voor gevelsluitende elementen. De vraag of de 
kraan nog aanwezig is of dat een kraan in tweede instantie moet worden ingezet, kan de 
keus tussen 1 en 2 bepalen. 

Systeemeigen ruimtelijke gevelsluitingen "units" zijn in elementenbouw onder voor
waarden haalbaar. ( EAM) . 

Gevelsluitingen zijn in de elementenbouw van wezenlijk belang voor de dwarsstabiliteit. 
Situatie 2 en 3 pleiten voor natte knopen (zie ook kwestie 9). (EAM). 
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Traveesluitende elementen kunnen in principe wel, mits de richtlijnen in acht worden ge

nomen; "laat ons de detaillering verzorgen". (EAM). 
Ruimtelijke eenheden kunnen waterdicht en beloopbaar worden opgeleverd. (EAM). 
Juist in de gevelopbouw en afwerking is voor het bouwbedrjjf eer in het werk te leggen. 
Vlakke gevels leveren weinig arbeids- en gebruiksvreugde. (TAN) . 

23. BOUWDIEPTE maten (in cm) 

~600 800 1000 1200 

\ \ \ \ 
800 1000 1200 ~1400 
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De vraag naar de ideale bouwdiepte levert een gegroepeerde opstelling op. De elementen
bouwers van 600-1000, de gietbouwers van 1000-1400. 
De traditionele bouwers hebben een voorkeur voor een geringe diepte, maar kunnen de grote 
maat aan. De stabiliteit van de kisten over grotere lengte tijdens het omzetten is een belang
rijke kwestie. De limiet is eigenlijk bij 1400 wel bereikt. (GAT). Bij GGN bij 1200. 

De ideale wandlengte heeft direkt te maken met de ideale ploegbezetting. Het omslagpunt van 
een enkele naar een dubbele ploegbezetting moet in de gaten worden gehouden. (GRM). In 
onze interviews bleek de 1000 cm maat veelvuldig naar voren te komen: een maat waar 
weinig problemen in de 'handling' te verwachten zijn en redelijke woningen mee kunnen 
worden gerealiseerd. De houtskeletbouwer bepaalt mede aan de hand van de gevraagde bouw
diepte de mate van prefabrikage. 
Houten elementen met een grotere lengte dan 700 zijn weinig zinvol. 

24. BOUWRUIMTE 

DIEP EN KORT 
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ONOIEP - LANG OPEN HOEK SMALLE GESLOTEN 
HOEK 

Stadsvernieuwing betekent vaak moeizame bouwlokaties. De ber-€ikbaarheid, manoeuvreer
ruimte, opslagruimte en kraaninzet vormen de vaste afcheckpunten. Onze vraagstelling betrof 
het peilen van de perikelen en mogelijkheden door vier 'enge' terreinen met bebouwingsp 1lan 
voor te leggen. 

De verschillen tussen de bouwwijzen en representanten van bouwwijzen onderling komen in 
deze kwestie sterk naar voren. De traditionele bouwers zijn eensgezind: voorkeur en sterkte 
in lokatie 3, de andere lokaties om het even. De gietbouwers zijn sterk verdeeld . Situatie 2 is 
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voor G RM en GWD (geen enkele situatie acceptabel) onmogelijk, dezelfde lokatie heeft de 

voorkeur van GZT en GGl\J. Tegenover elkaar staan twee afzonderlijke op zich niet strijdige 
aspekten, namelijk de bereikbaarheid en de armslag op het gebied (GGN/minimaal 15 m, 
GAT 10 m voldoende) en de lengte (absoluut) van het bouwblok. 
Lengte = ruimte en door een sparing in het bouwblok kan het achterterrein bereikbaar blijven 
(GGA, GG N). Elementenbouwers bouwen 'vanaf de wagen' en voe I en zich sterk in lokatie 2. 
(EWD, EAM). 
En zoals zo vaak in eerdere kwesties, ook hier is de houtskeletbouw een hoofdstuk apart. In 
wezen is de oppervlakte van het te bouwen objekt voldoende. In het extreme geval fungeert 
het bouwwerk zelf als bouwplaats en opslagruimte. Een bijzonder voordeel van de houtskelet
bouwwijze is de permeabele woningscheidende wandkonstruktie. Door de beplating in de af
bouwfase aan te brengen, is er tijdens de ruwbouwfase 'dwarsverkeer' mogelijk. 

Een diepe korte lokatie (1) vereist een zware kraan; een licht kraan kan worden ingezet 
op een ondiepe lange situatie (2). (EAIVl). 

Ops lag op de bouwplaats uitbannen en direkt vanuit de produktie monteren. ( EAM, 
EWD). 
Een uitrijbreedte van 3 mis onvoldoende. (GAM). Een volledige travee sparen biedt meer 

mogelijkheden. 
Lokaties zijn pas interessant bij voldoende lengte: straten. (GGN). 

25. BOUWSTROOM 

20 a 30 
WONINGEN OP 
1 LOKATIE 

0- r---------1. 

40 a 60 
WONINGEN OP 
1 LOKATIE 

40 a 60 
WONINGEN OP 
2 LOKATIES ONDER
LINGE AFSTAND 
:tlOOOM 

so a 120 
WONINGEN OP 
2 LOKATIES ONDER
LINGE AFSTAND 
:tlOOOM 

Vele kleintjes maken een grote. Hier en daar een plukje woningen op redelijke afstand van 
elkaar, een goede planning, een uitvoerder op de fiets en we spreken van een bouwstroom. De 
vraag of de onderscheiden bouwwijzen daartoe geschikt zijn komt in deze kwestie door vier 
aangegeven scenario's aan de orde. De hoeveelheid woningen en het aantal lokaties worden ge
varieerd. De traditionele bouwers kiezen voor een lokatie, zelfs bij een onbenullig kleine 
afstand is er sprake van twee afzonderlijke projekten. (TGV). 
De gietbouwers vinden hun voorkeur in scenario 4. Eerst de totale omvang van de bouwop
gaaf, dan pas het bouwstroomverhaal. Dat geldt voor de elementenbouwers ook, echter zij 
tonen aan met de aangegeven sterkte in scenario 1 dat de elementenbouw slagvaardig is op 

a lie bouwstroomfronten: er is maar een stroom namelijk van de fabriek naar een bouwplaats. 
(EAM). 

Bij een afstand van 1000-2000 m kunnen door een afgestemde planning de bouwplaats
kosten doorlopen. (GGA). 

Een hoog bouwtempo en een korte bouwtijd zijn risikoverminderde faktoren waardoor de 

elementenbouwer minder afhankelijk is van georganiseerde bouwstromen. 
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Het bouwstroomverhaal gaat alleen op bij gelijke plannen. Wijzigingen in het ontwerp 
leiden tot hernieuwde voorbereiding, planning etc. kortom tot een volgende en niet een 
opeenvolgende bouwopgave. (GAM). 
Voor een efficient te realiseren bouwopgave zijn de aantallen uit scenario 4 aan de lage 
kant. (GAM). 
De houtskeletbouwer kan een bouwstroom op meerdere lokaties organiseren, omdat de 
ingredienten steeds dezelfde zijn. De vraag is of de ploegbezetting te organiseren valt. 
(HAT). 

26. DIVERSEN 

0-
Hoewel de meeste interviews in tijdnood zijn beeindigd, hebben we een aantal bedrijven 
kunnen vragen naar kwesties die op onze lijst niet voorkwamen en waar bouwbedrijven wel 
degelijk mee kampen. 
Door de meeste bedrijven werd de 'bewaakbaarheidskwestie' opgevoerd. De vernielingen en 
ontvreemdingen aan en op bouwwerken en bouwplaatsen, nemen grote vormen aan. 
(f 5.000,-/woning is geen uitzondering). (EAM). De kwetsbaarheid van het bouwwerk heeft 
veel te maken met materiaaltoepassing en wijze van bouwen. Snel sluiten met zware 
elementen is in sommige buurten de enige remedie. In toenemende mate worden gevels 
geselekteerd op bestandheid tijdens de bouw. (EAM, GRM). 

Daarnaast is door enkele bedrijven expliciet en door sommige tussen de regels door gepleit 
voor een 5% regeling voor de 'opsmuk'. Net zo goed als er een 1 % - regeling voor overheids
gebouwen bestaat, kunnen woningbouwprojekten worden toebedeeld met een procenten
regeling, zodat over de resterende zaken de bouwwijze kan worden gerationaliseerd. 

Veel is gewezen op een versterking van de relatie tussen aannemer en architekt, hoewel 
bedoeld wordt tussen bouwer en ontwerper, zodat bouwwijzen te gelde kunnen worden 
gemaakt. Doordat veel bedrijven zich in plaats van ondernemend weer aannemend moeten 
opstell~n, is het verlangen naar bouwteam en turn-key situaties groot. 

Ter afsluiting enige opmerkingen over modulaire koordinatie, kosten en prijzen. 

Een van de aardigste probleemstellingen in onze piktogrammen vonden wij zelf nummer 11 
en 12 (Blokdiepte en Traveebreedte). De vraag daar, was of in de ruwe konstruktie het 
ontwerpen op moduul belangrijk is. Steeds kregen wij te horen dat de 30 cm moduul 
(de MCnorm 2880/83) waarschijnlijk wel algemeen verplicht wordt en dat is natuurlijk dan 
wel een voordeel. 
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Doorvragend bleek dat voordeel toch moeilijk benoembaar: 
de gietbouwer houdt graag wat extra ruimte in de kist, werkt met kisten (wand en tafel) 
die net zo goed op een 1.20 m als een 1.25 m stramien gebouwd kunnen zijn, waarbij 
eigenlijk altijd gerekend wordt met passtukken ("als die maar enkelvoudig voor het hele 
projekt te gebruiken zijn, dan kan het ons niet schelen of we Nx30 of Nx31.50 moeten 
werken"). 
De elementenbouwer werkt altijd met Nx30 + 2x oplegging (voor de traveebreedte). 

Net als de anderen vaak, wordt de bouwdiepte geoptimaliseerd met behulp van hooguit 
eenmaal in tweBen zagen van platen van 50, 60, 70, 90, 100 of 120 cm wat dus de formule 
levert Nx30 + 10, 15, 25 of 35 cm. 
In de praktijk is feitelijk alles mogelijk, zonder dat een beeld gegeven kan worden van wat 
"niet-modulaire-ruwbouw" nou eigenlijk meer kost dan "wel-modulaire", in ieder geval 
schijnt het geen erg belangrijke kwestie te zijn. 
Temeer daar wij ondervonden dat bij de bedrijven zelf nauwelijks enig idee of beleid in die 
richting bestaat, zij wachten af en nemen aan dat de autoriteiten het voorschrijven. Onze 
vraag bijvoorbeeld, wat volgens hen modulair zou moeten zijn: de kast, het laatje, de 
enveloppen die in het laatje moeten passen of het papier dat in de enveloppen moet? werd 
steevast beantwoord met de aanvullende vraag: of de ruimte waarin de kast moet staan? 
enzovoort ...... Ze wisten het niet. Belangrijk is dat als je dingen in en op elkaar wilt laten 
passen, dat je dan goed moet zorgen dat ze "net niet passen": bouwen en ontwerpen met 
toleranties. Het verbinden en in juiste volgorde stapelen, dat proces stroomlijnen en plannen, 
goed koordineren, daar gaat het om. 
Wat maatafspraken daarmee van doen hebben, dat is voorlopig nog niet precies duidelijk; 
wel echter is zeker dat koordinatie vooraf gaat aan modulair. 
En dan vooral koordinatie ten bate van betere afstemming tussen vraag en aanbod en dat 
weer ten bate van lagere kosten. Of lagere kosten ook lagere p1rijzen betekenen, blijft 
natuurlijk een vraag. Alleen voorzover die pure bouwkosten aan het begin van de prijs
vorming en kwaliteitsgarantie staan, is werken aan verbetering van de verhouding tussen 
vraag en aanbod, ontwerpen en uitvoering, opdracht en bouw van woningen voor de stads
vernieuwing een belangrijke zaak. 
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HOOFDSTUK 5 DE BOUWWIJZEN NADER BEKEKEN 

5.1. lnleiding 

Steeds is uitgangspunt geweest, dat veel van de bouw(deel)problemen samenhangen met de 
specifieke kombinatie van programma van eisen met de kenmerken van de lokatie en de 
daarop rustende stedebouwkundige voorwaarden. 
Daarnaast wisten we en werd ook in het voorgaande bevestigd, dat de bouw(deel)problemen 
veelal uiteindelijk pas in hun samenhang, dus binnen een bouwprojekt, beoordeeld kunnen 
word en. 
Om deze samenhangen zichtbaar en bespreekbaar te maken, hebben we een aantal bouw

plannen getekend . 

Hiertoe zijn eerst 9 soorten lokaties en 3 soorten programma's, allen met typiese stadsver
nieuwingskenmerken, vastgesteld. 
Op basis van deze lokaties en programma's zijn de 12 door ons het meest interessant geachte 
kombinaties in bouwplannen uitgewerkt. De afleidingen van deze 12 plannen dienen als 
illustratie bij hoofdstuk 3 en zijn opgenomen in bijlage 4. 
Drie van de plannen zijn gebruikt als werkmateriaal bij het invullen van de produktiematrix. 

In de lokaties is gevarieerd met: 
de soort lokatie : gat, hoek en kop c.q . dubbele hoek. 
de afmetingen: lengten van 35 - 148 men de afstand van de hoek tot de belending. 
de ligging van de rooilijn: dieptesprongen. 
de hoogte van de vloer van de eerste woonlaag: hoogtesprongen ten gevolge van 
souterrains of 1 ~ verdieping-hoge voorzieningen. 
de maat van gevraagde 1 ~ verdieping-hoge voorzieningen. 
de goothoogte, c.q. de bebouwingshoogte. 
de bezonningssituatie. 

Met variaties in en kombinaties van deze faktoren zijn negen verschillende lokaties benoemd 
die alien typiese kenmerken van stadsvernieuwingsopgaven vertonen . 
Binnen een lokatietype komen uiteraard maatverschillen voor . 

In de 3 soorten programma's zijn die voorwaarden verwerkt, die van overwegend belang zijn 
voor de typologie van de oplossing. Voorwaarden ten aanzien van: 

het gebruik van de onderbouw. 
de differentiatie in woninggrootte en VE's. 
de woningtypen en de plaats van de woningen in de horizontale en vertikale doorsnede. 
de ontsluitingswijze. 
de woningplattegronden. 

Binnen de programmasoorten komen variaties vbor in de voorwaarden die niet direkt tot 
geheel andersoortige oplossingen leiden. 

De programma's zijn samengesteld uit elementen, die ontleend zijn aan de praktijk van de 
stadsvernieuwing. Dit maakt ze herkenbaar. Ze zijn echter niet representatief, daar de 
gemaakte keuzes ten aanzien van die elementen volledig arbitrair zijn. 

Daarnaast dient opgemerkt, dat in de realiteit programma's zelden zo stringent, zonder wissel
werking met het planvormingsproces, gehanteerd zullen worden als hier is gebeurd. 
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De ontwikkelde werkwijze is dan oak niet bedoeld om rechtstreeks tot resultaten te geraken, 
doch veeleer om een redeneertrant aan te geven, op basis waarvan de wisselwerking tussen 
programmering en planvormingsproces beter beargumenteerd kan plaats vinden. 
De 3 soorten programma's zijn omschreven in bijlage 4. 

Elk van de projekten vertoont een aantal van de 26 in de rondvraag aan de orde gestelde 
bouw(deel)problemen. Door nu de reakties van de verschillende aannemers op de (deel)
problemen en hun modifikaties te kombineren met de aanwezigheid van die (deel)problemen 
in de projekten was het mogelijk per projekt een uitspraak te doen over welke bouwwijze zich 
als meest geeigende aandient. 
Overigens is dat niet bij alle projekten op dezelfde manier even duidelijk. Stel dat bij een 
bepaald projekt de volgorde van preferenten G,E,H,T is, dan maakt het nogal wat verschil 
of dat G ....... E, H .. ..... T is (waarmee we willen zeggen, dat het projekt sterk voor gietbouw 
geschikt is en traditioneel bouwen eigenlijk helemaal niet aan de orde is) of dat we 
G,E,. .. ... .. . H,T zouden moeten schrijven (wat zoveei' wil zeggen als dat gietbouw en 
elementenbouw beide in aanmerking komen; houtskeletbouw en traditioneel nauwelijks). 

Tegelijkertijd moeten we ans realiseren, dat de resultaten van de laatste rondvraag beperkte 
betekenis hebben. Al was het alleen al vanwege het feit, dat gereageerd moest warden op min 
of meer losgeknipte of verzelfstandigde deelproblemen. In het verslag van deze rondvraag kan 
men dan oak herhaaldelijk lezen dat antwoorden anders zouden kunnen luiden wanneer een 
deelprobleem in samenhang met andere besproken zou zijn. 
Een van de belangrijkste enkadrerende kwesties (daar was iedereen het over eens) is bijvoor
beeld en met name de projektgrootte. 
Het is vanwege dit laatste, dat wij begonnen zijn met de projekten op referentienivo, 40 a 
50 woningen, over de bouwwijzen te verdelen. Dat was oak de projektgrootte die wij ver
ondersteld hebben bij de gesprekken in de rondvraag over de 26 bouwproblemen (kwesties). 
Vanwege het specifieke van de woningbouw in de stadsvernieuwing hebben we ans vervolgens 
nag verder beperkt tot de hoeklokatie. Zo bl even de projekten IV, VI en IX over. 

De "score" op deze drie projekten vertoont het volgende beeld : 
IV T,H .. ... E,G 
VI : H,E,T,G 
IX : G .. . E, H ... .. T 
De " scoren" op de andere projekten, voor de volledigheid: 
I E,T 
II E,G,T,H 
111 T,E, .. .. H .... G 
V T,E,M ..... G 
VI I G,E, ...... T 
VI II E,G,T, .... H 
X G,E,. ... T .... H 
XI E,T, .... H 
XII G,E, .... T 

Aan vijf van de elf bouwbedrijven is gevraagd elk op een projekt te reageren. 
Dat wil zeggen dat aan TAN gevraagd is als traditionele bouwer een werkschema en een 
kostenbegroting te maken voor projekt IV. 
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Hetzelfde is gevraagd aan HAT, voor hetzelfde projekt IV, als houtskeletbouwer. 
EAM is gevraagd als grote elementenbouwer te reageren op projekt VI, evenzo GAM als 

gietbouwer. 
Projekt IX is bewerkt door een tweede gietbouwer, G RM. 
Deze begrotingen en werkplanningen van de projekten IV, VI en IX zijn door ons omge

bouwd naar de produktiematrix. 

Voorzover niet anders vermeld, zijn hier genoemde prijzen exclusief winst, risiko en BTW; 

prijspeil januari 1983. 

5.2. De produktiematrix, een projektie van produkt en produktiewijze 

Als architekten en aannemers over een bouwopgave praten, spreken zij twee verschillende 
talen. Op het moment dat de architekt nog bezig is met het interpreteren en vertalen van de 
opdracht, denkt en spreekt hij in termen van gebruiksruimten, ontsluitingsmogelijkheden, 
woning- en plattegrondtypen etc.; de aannemer zit dan nog te wachten op de ook voor hem 
(be)grijpbare uitspraken en dokumenten - in zijn achterhoofd koestert hij de illusie, dat wat 
die architekt wil, waarschijnlijk erg veel lijkt op het projekt dat hij, de aannemer, juist onder
handen heeft .... maar eenmaal een stap verder, de fase waarin het schetsontwerp op tafel ligt, 
is die illusie vaak snel verdwenen: een geheel nieuwe opgave, waarvan niemand kan zeggen of 
die goed geformuleerd is. 
Toch weet iedereen dat de juiste vraag het halve antwoord is; in de bouw, de woningbouw 
voor de stadsvernieuwing met name, is de nog steeds bestaande scheiding tussen de makers 
van de vraag en de producenten van het antwoord, een strukturele garantie voor het niet op
gaan van dit spreekwoord. Vraag en antwoord bedienen zich immers, als gezegd, van een ver
schillende taal. 

Aangezien de architekt, als bemiddelaar tussen vraag en aanbod van bouwproduktie-kapaci
teit, in eerste instantie geen WERK-tekening maakt, maar een ontwerp levert van wat hij 
denkt of vindt dat de opdrachtgever aan het eind van de rit wil hebben, zal hij, samen met de 
opdrachtgever gei'nteresseerd in de kosten, vragen naar een elementenbegroting. 
Het bouwbedrijf daarentegen, eveneens gei'nteresseerd in het budget waarbinnen het produkt 
moet kunnen worden gemaakt, zal een vertaling van de kosten willen zien in de vorm van een 
besteksbegroting . 
Histories-pragmaties gegroeid, kent met name de besteksbegroting een aantal feitelijke 
elementen-posten, zodat het verschil in taal en benadering tussen beide soorten begrotingen, 
niet onoverkomelijk schijnt. 
Als echter ergens de schijn bedriegt, dan is dat wel hier. ledereen kan denken dat het ge
middeld mogelijk is om een buitenspouwblad te metselen voor, zeg f 700,- per duizend 
stenen. Het besef dat duizend stenen in een ononderbroken vlak zich in prijs verhoudt ten 
opzichte van diezelfde duizend in penanten en borstweringen als wellicht 3 tot 8, maakt zo'n 
richtgetal redelijk waardeloos. 
Zo is een kalkulatie van de prijs van een tralieliggervloer uitgaande van de Missetnorm van 
0,285 manuur per m2 (platen van 2.10 x 4.50) niet terzake, wanneer we het hebben over een 
travee in een bouwblok dat in de overige traveeen met tunnelkisten gemaakt zal worden. 
Zo'n breedplaattravee, met name wanneer die op een ongunstig moment in de cyclus ligt, is 
niet alleen op zichzelf veel duurder dan gemiddeld, hij veroorzaakt misschien ook een kosten-
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stijging in de gemiddelde betonvloer van de tunnelbouw. 
Het is duidelijk, en iedereen weet dat ook, dat een kostenraming paste maken is, als de voort
gang van het werk, de planning dus, gereed is. De taal van zo'n planning is evenwel steeds de 
kombinatie van een of meer termen uit de taal van het werk (bijvoorbeeld betonwerk) met 
een of meer termen uit de taal van het produkt (bijvoorbeeld verdiepingsvloeren). 

Wileen aannemer de produktiviteit verhogen door bepaalde soorten werk in omvang te ver
mi nderen (bijvoorbeeld door ze beter op elkaar af te stem men), dan kan men niet zonder die 
planning. Hetzelfde kan gezegd worden voor de architekt die bepaalde elementen van zijn 
gebouw goedkoper wil maken (bijvoorbeeld door ze beter met elkaar "in verhouding" te 

brengen). 
Homerisch uitgedrukt: zoals de architekt zou moeten willen weten wat voor werk er allemaal 
gedaan moet worden aan de gevel behalve metselen, zo zou de aannemer precies moeten 
weten waaraan zijn metselploeg nog meer moet werken behalve de gevel. 
Een matrix lijkt de oplossing: plaatsnemend in het vakje van de koefficient "metselwerk
gevel" kijkt de architekt langs de vertikale as (van het element gevel) om te zien wat voor 
ander werk er aan te pas komt; de aannemer gaat langs de horizontale as (van het werk 
metselen) op zoek naar andere produktie voor dezelfde ploeg. 

Wanneer wij met de vraagzijde praten over de vraag of het niet goedkoper kan, hebben we een 
profiel nodig van de elementenkosten; met de aanbodzijde pratend, willen we een profiel 
hebben van de kosten van de verschillende soorten werk. 
Die profielen tonen ons, gegeven de produktiewijze, de belangrijkste kostendragers . 
Die, op hun beurt, moeten geanalyseerd kunnen worden op de oorzaak van hun omvang en 
op de vraag of ze niet geringer (of juist groter) zouden kunnen of moeten zijn. Om die analyse 
te kunnen doen is het dus noodzakelijk dat beide profielen aan elkaar gerelateerd kunnen 
worden. Daarvoor gebruiken we de produktiematrix, waarachter ofwel de begroting volgens 
de C-lijst van het BKI schuilt, ofwel de werkplanning en begroting van de aannemer. 

Al in de eerste periode van haar ontwikkeling, heeft het BKI een programma gemaakt waar
mee het mogelijk is om per element een kostenoverzicht te maken volgens de relevante hoofd
stukken en paragrafen uit het S.R .W. Nog, nooit heeft iemand naar deze zogenaamde C-lijsten 
gevraagd. Afhankelij,k van de positie in het bouwproces vroeg en vraagt men naar A-lijsten 
(elementenbegroting) of 8-lijsten (besteksbegroting). Met behulp van die C-lijsten echter, is 
het niet moeilijk om de voorgestelde produktie-matrix te maken. 

Die produktiematrix is dan in wezen een verslag (projektie) van twee dingen: 
het projekt 
de produktiewijze. 

5.3. Werkwijze, gebruik van de produktiematrix 

Het principe van de produktiematrix biedt ons inziens grote mogelijkheden bij het bespreek
baar maken van de relatie bouwplan - bouwkosten. De feitelijke vorm van de matrix is af
hankelijk van het gewenste gebruik. De voor dit onderzoek ontwikkelde matrix kent relatief 
grove element-kategorieen. Van de totale matrix is bovendien slechts een gedeelte, proces
kosten en skeletkosten, ingevuld. De gereedschapskosten (materieel + gereedschap) zijn 
alleen voor het skelet opgenomen. 
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Hierbij hebben een aantal overwegingen een rol gespeeld; gezien het orienterend karakter en 

de beperkte looptijd van het onderzoek, hebben wij ans beperkt tot het typeren van de 

relatie bouwwijze - bouwopgave. 
Alie bedrijven (bouwwijzen) bleken globaal gesproken voor dit soort projekten elkaar te 

kunnen bekonkurreren. 
Dit, gevoegd bij het eerder genoemde feit dat in de direkte kosten feitelijk alle bedrijven hoe

veelheden telden en van een prijskaartje voorzagen en bij de beperking dat gegevens van 

slechts 5 bedrijven te weinig algemeen geldig zijn om tot detailkonklusies ten aanzien van de 
· konkurrentiepositie van de diverse bouwmethoden te geraken, maakt het slechts interessant 

(voor de lezer) om te vergelijken op een algemener nivo. 
Hiermee beperken wij ans in principe tot: 

de technische konsekwenties van de bouwmethoden. 

het aandeel en de opbouw van de indirekte kosten. 

het voor de bouwmethode benodigde organisatievermogen. 
Uitgebreider onderzoek, meer bedrijven en verder in detail tredend, zou zeker van de 
computer gebruik moeten maken. In dit geval kon daar nag geen sprake van zijn, hoewel de 
kodering van de matrix hier reeds op is aangepast. 

De vraagstelling van het onderzoek richtte zich in de eerste plaats op skelet en ontsluiting. 

Het is in het skelet dat het "eigene" van de bouwwijze het meest uitgesproken tot uitdruk
king komt. Geen van de onderzochte bedrjjven laat het skelet in onderaanneming uitvoeren. 

De relatie van het skelet met de overige bewerkingen is zichtbaar gemaakt door de volledige 

planningen op te nemen. 
De verschillen in benodigde tijd voor de overige bewerkingen zijn over het algemeen eer als 

bedrijfseigen te beschouwen dan als systeemeigen. Hoewel uiteraard een systeem dat een zeer 
strakke planning vraagt tot een bedrijfsvoering zal leiden, waarmee oak andere bewerkingen 

strak zijn te organiseren en visa versa. Als zodanig is de relatie bedrijfseigen - systeemeigen in 

organisatoriese zin wel degelijk aanwezig. 

Om de operationaliteit van het gehele model te toetsen en te demonstreren is de matrix van 
de traditionele uitvoeringswijze volledig ingevuld. 

De invulling van de matrix is gebeurd aan de hand van door de vijf bedrijven verstrekte 
begrotings- en plannings-gegevens. 
De (werk)begrotingen van de bouwbedrijven zijn getoetst aan de planningen en aan begro
tingen volgens het BKI. 

Bij het bepalen welke bewerkingen al dan niet tot het skelet behoren is uitgegaan van het 
skelet in termen van het systeem. Deze wijze van definieren heeft als voordeel dat duidelijk 
wordt welk gedeelte van het totale werk in direkte zin tot het systeem behoort en wat voor 

soort werk dat dan betreft. 

Het maakt daarentegen in het geheel niet duidelijk hoeveel bijvoorbeeld een dragende wand in 

termen van gereed element aan materiaal en arbeid kost. De dragende wanden van elementen
bouwer en in 't algemeen gietbouwer zijn behangklaar, die bij de traditionele uitvoering 

moeten nag gestuct warden en die bij de houtskeletbouwer moeten nag van gipsplaten voor
zien alvorens er behangen kan warden. 

Nadrukkelijk zij er in dit verband dan oak op gewezen, dat vergelijken van deze "gei·soleerde" 
cijfers weinig zinvol is. 

Wei geven veranderingen in de cijfers ten gevolge van wijzigingen in de "externe" omstandig

heden (zoals verlenging van de bouwtijd, veranderingen in het aantal woningen, een bewerke
lijker voorbereiding) indikaties over de gevoeligheid voor deze wijzigingen van de diverse 
bouwmethoden. 



104 

5.4. Resultaten, de produktiematrices ingevuld 

5.4.1. Traditionee/, projekt IV, 46 woningen, bedrijf TAN 

Uitvoering: woningscheidende en/of dragende wanden: kalkzandsteenblokken 
vloeren: breedplaten 

Volgorde: 

binnenspouwbladen: kalkzandsteenblokken 
binnenwanden: gibo 
ruwbouw: horizontaal, laag na laag over het gehele projekt 
afbouw: vertikaal per portiek 

Kengetallen: start skelet: na 4,2 weken 

Cyclogram: 

start glasdicht maken: na 24,4 we ken 
start afbouw: na 17 weken 
start opleveren: na 41 we ken 
gereed: na 42 we ken 

. 2. 4. 6. B. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 

B ijzonderheden: 
met het stellen van de breedplaatvloeren op de eerste verdieping kan pas gestart warden 
als de balken die de (op de begane grond niet voorkomende) woningscheidende wanden 
achter de trappehuizen moeten dragen, gereed zijn. Dit kost 1 week bouwtijd ekstra. 
de binnenwanden in kalkzandsteen bij het metselwerk meenemen (in plaats van Gibo) zou 
de start van de afbouw 4 weken kunnen vervroegen. 
Het bouwbedrijf ziet hier echter weinig brood in aangezien een kortere bouwtijd ekstra 
afstemmingsproblemen met de onder-aannemers oplevert. 
ten opzichte van een eerder gemaakte planning wordt met de afbouw 4 weken eerder 
gestart en is het metselen 4 weken ingekort, totaal 8 weken minder bouwtijd. 
Verder inkorten van de afbouwtijd wordt door het bedrijf als te riskant beschouwd, 
wederom in verband met afstemmingsproblemen. 
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5.4.2. Grote elementen, projekt VI, 46 woningen, bedni"f EAM 

Uitvoering: woningscheidende en/of dragende wanden: prefab 
betonelementen 

Volgorde : 

vloeren: elementenvloer 
binnenspouwbladen: prefab betonelementen met ingemonteerde kozijnen 
binnenwanden : verdiepingshoge prefab betonelementen 
ruwbouw: vertikaal in drie delen. Met de montage wordt in de hoek gestart, 
zo ver mogelijk van het souterrain vandaan. 
wanden, vloeren, binnenspouwbladen, binnenwanden en trappen warden in een 
arbeidsgang weggezet, inklusief eventuele benodigde stalen (onderslag)jukken 
afbouw: vertikaal per portiek 

Kengetallen: start skelet: na 5 weken 

Cyclogram : 

start glasdicht maken: na 8,6 we ken 
start afbouw: na 8,4 weken 
start opleveren: na 16 weken 
gereed: na 21,2 we ken 

2. 4. 6 . 8. 10. 12 . 14. 16. 18. 20. 22. 

Bijzonderheden: 
het bedrijf heeft alle tekeningen opnieuw gemaakt, waarbij het eigen maatsysteem is inge
voerd . 
door de driedeling in de ruwbouw geeft het souterrain geen verlenging van de bouwtijd. 

5.4.3. Houtskeletbouw, projekt IV, 46 woningen, bedrijf HAT 

Uitvoering: woningscheidende en/of dragende wanden : open prefab-elementen 
vloeren: aan bovenzijde gesloten prefab-elementen 

Volgorde: 

gevel : aan buitenzijde gesloten (multiplex) prefab-etementen zonder kozijnen 
binnenwanden: open prefab-elementen 
trappen en bordessen: hout 
buitenspouwblad begane grand: metselwerk 
ruwbouw: vertikaal per portiek. Wanden, vloeren, gevels, binnenwanden en 
trappen warden in een arbeidsgang weggezet. 
afbouw: vertikaal per portiek 
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Kengetallen: start skelet: na 7 weken 

Cyclogram: 

start glasdicht maken: na 9,5 weken 
start afbouw: na 9 weken 
start opleveren: na 21 weken 
gereed: na 30 we ken 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22 . 24. 26. 28. 30. 

Bijzonderheden: 
de bajonetoplossing in de plattegrond, waarvan wjj hadden aangenomen dat deze bij 
houtskeletbouw geen problemen zou opleveiren, is door het bouwbedrijf eigener beweging 
recht getrokken. 
Voornaamste reden hiervoor is een geringer materiaal gebruik (gelijke balkhoogtes in een 
ruimte gewenst). 
de benodigde tijd tot aan de start van het skelet is relatief groat (7 weken). Men stelt prijs 
op een lange aanloopperiode. 

5.4.4. Gietbouw, projekt VI, 46 woningen, bednjf GAM 

Uitvoering: woningscheidende en/of dragende wanden: gietbeton in stalen wandkisten, 
samengesteld uit modulen van 2 meter (3 x 2 kisten). Met dezelfde kisten 
wordt oak het souterrain gestort. 

Volgorde: 

dwarswanden bij trappehuizen en wanden ter plaatse van halve verdiepings
sprong (dubbel) metselwerk van kalkzandsteen 
vloeren: breed platen 
binnenspouwbladen: kalkzandsteen 
binnenwanden: gibo 
ruwbouw: in 2 gedeelten, horizontaal laag na laag, 
doorlooptijd per laag 7 dagen 
afbouw: vertikaal per portiek 

Kengetallen: start skelet : na 5, 6 weken 
start glasdicht ma ken: na 11, 8 we ken 
start afbouw: na 15 weken 
start opleveren: na 27 weken 
gereed: na 35 weken 
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Cyclogram: 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 

alternatief zonder .. knippen'.' 

Bijzonderheden: 
door het skelet in 2 fasen uit te voeren (2 x 3 portieken) wordt de bouwtijd van het skelet 

met 10 dagen verlengd. De start van de afbouw (gevel sluiten) komt daarentegen 20 dagen 

vroeger te liggen. De totale bouwtijd wordt door het "knippen" dus met 10 dagen 
verkort. 
het bouwbedrijf heeft gerekend met bouwen vanaf het souterrain naar de hoek in beide 

fasen. 
Door de geringe omvang van de 5e laag (een portiek) stagneert hierbij de bekistingscyclus 

4 dagen. Zou men bij de 2e fase in de hoek gestart zijn, dan was de bouwtijd van het 
skelet slechts met 6 dagen verlengd en dus de totale bouwtijd met 14 dagen ingekort. 
het bouwbedrijf heeft eigener beweging de doorsnede van de 5e laag rechtgetrokken, 
zodat de normale skeletstruktuur gebouwd kan warden. 
zowel bij in een als in twee fasen bouwen bepaalt hier het tempo van de vloeren ( 1 por
tiek per 2 dagen c.q. bij "knippen" 3 portieken per 7 dagen) de bouwsnelheid. In beide 
gevallen is de kapaciteit van de ingezette 3 x 2 wandkisten over-bemeten. Dit betekent dat 
het overigens gekompliceerd te gieten hoekportiek in deze opgave geen ekstra tijd kost, 
hoewel het bij de struktuur van deze hoek altijd noodzakelijk is om in 3 stappen te 
bekisten. 
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5.4.5. Gietbouw, projekt IX, 49 woningen, bedrijf GRM 

Uitvoering: woningscheidende en/of dragende wanden : gietbeton in stalen wandkisten, 

lengte 13,60 m (2 x 2 kisten) 

Volgorde: 

vloeren: gietbeton op tafelkisten, in de hoeken breedplaten 
binnenspouwbladen: kalkzandsteen 
binnenwanden : gibo 
ruwbouw : horizontaal, laag na laag 
afbouw: vertikaal per portiek 

Kengetallen : start skelet : na 6, 4 we ken 

Cyclogram: 

start glasdicht maken: na metselwerk gevel = na 18 weken 
start afbouw: na 18 weken 
start opleveren : na 32 weken 
gereed: na 38 weken 

2. 4 . 6. 8 . 10 . 12. 14. 16. 18 . 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 

Bijzonderheden : 
het inzetten van tafelkisten is op ons verzoek gebeurd. Tafelkisten inzetten in een projekt 
van ca. 50 woningen valt feitelijk slechts te overwegen als een ander projekt direkt in de 
buurt gelijktijdig gebouwd kan warden of indien alle overspanningen en kistinkledingen 
gelijk zijn . 
pas toen het bouwbedrijf vernam, dat GAM projekt VI in 35 weken voltooide, bracht 
G.R .M. de bouwtijd van 42 naar 38 weken terug door de voor het skelet benodigde tijd 
drasties te verminderen. 
de 1 ~ verdieping-hoge wanden warden met een halve verdieping hoge opzetkist uitgevoerd. 
hoewel projekt IX meer woningen telt dan projekt VI is het aantal wanden aanzienlijk 
minder. Vandaar dat met de inzet van 2 (dubbele) kisten een kortere bouwtijd voor het 
skelet wordt bereikt dan in projekt VI met de inzet van 3 (dubbele) kisten (waarvan de 
derde kist overigens niet kontinu in gebruik is) . 
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5.4.6. Opmerkingen en konk/usies 

Vooraf moet hier in herinnering gebracht worden dat ieder bouwbedrijf een projekt toebe

deeld heeft gekregen, dat ons inziens, hoe relatief dan ook, paste bij de door het bedrijf 
gehanteerde bouwwijze. 
Deze handelwijze sluit extremiteiten uit. Het heeft uiteindelijk geen zin om deuren die sinds 
de enquete-rondes open stonden, opnieuw te laten intrappen. Dus geen uitkragende wanden 
voor de elementenbouwer, geen insteekbalkons voor de elementenbouwer en de houtskelet

bouwer, geen balkons en galerijen op konsoles voor de traditionele bouwer, geen trappe

huizen op het hart van de bouwmuur en bajonetoplossingen voor de gietbouwers. 
De in de enqueterondes geformuleerde kriteria voor het toepassingsgebied van de bouwwijzen 
bleken in globale zin korrekt. Geen van de bedrijven was bij het plannen van het toebedeelde 
projekt genoodzaakt buiten de grenzen van de door het bedrijf gehanteerde bouwwijze te 

stappen. 
Dit betekent dat het in dit hoofdstuk getoonde materiaal, hoe "incidenteel" dan ook, 
geschikt zou moeten zijn om de karakteristieken van de gehanteerde produktiewijzen te 

illustreren. 

Als we de planningen in de matrices en de daarvan afgeleide cyclogrammen vergelijken, zijn 
duidelijk de onderlinge verschillen te zien: 

de tijd tot de start van het skelet verschilt nogal per bouwwijze. In extremen, de traditio
nele bouwer TAN heeft hier slechts 4 weken voor nodig, de houtskeletbouwer HAT 
7 weken. 
de bouwsnelheid van het skelet varieert van 3 tot 8 woningen per week: TAN ca. 3 won./ 
wk., HAT ca. 4 won./wk., GAM ca. 4,3 won./wk., GRM ca. 7 won./wk., EAM ca. 8 won./wk. 
Hierbij dient te worden aangetekend, dat de projekten IV en VI goed vergelijkbaar zijn wat 
aantallen te maken wanden in het skelet betreft. Deze aantallen liggen bij het projekt IX 
(GRM) aanzienlijk lager. 
bij de afbouw zjjn de verschillen in startpunt extreem groot. In alle bouwwijzen worden 
de portieken vertikaal, dus per portiek, afgebouwd. 
De grote elementenbouwer EAM en de houtskeletbouwer HAT kunnen, doordat ze ook 
het skelet vertikaal bouwen, al zeer snel (respektievelijk 1 week en 2 weken na de start 
van het skelet) met afbouwen beginnen . 

De gietbouwer GAM kan in projekt VI (met relatief veel betonwanden per laag) de start 
van de afbouw met 4 we ken vervroegen door het skelet in 2 fasen uit te voeren. Op zich is 
deze gedachtegang bij daartoe geschikte projekten (voldoende lange cyclus) ook voor de 
traditionele bouwer en de andere gietbouwer te volgen. Zij tekenen er echter wel bij aan 
dat de planning dan zeker gevoeliger voor verstoringen wordt. 
de tijdsduur van de afbouw is het laagst bij de grote elementenbouwer EAM en de giet
bouwer GAM. Respektievelijk 16 en 19 - 2 = 17 weken. Hieruit spreekt vertrouwen in 
eigen organisatievermogen, in het bijzonder ten opzichte van de onderaannemers. 
De traditionele bouwer TAN neemt voor de afbouw het meeste tijd, 23 weken. Deze 
sprak hierbij nadrukkelijk uit, dat verder inkorten tot verstoringen zou leiden. 

De hiervoor genoemde faktoren leiden tot grote verschillen in totale bouwtijd. TAN 42 
weken, GRM 38 weken, GAM 35 weken, HAT 30 weken en EAM 21 weken. 
Als we dan bovendien nog de wijze van opleveren in de resultaten betrekken, worden de ver
schil len bij de gemiddelde bouwtijd nog groter. De snelste bouwer EAM levert in 6 weken op, 
gemiddelde bouwtijd dus ca. 18 weken. 
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De langzaamste bouwer TAN levert alle woningen in een keer op, gemiddelde bouwtijd dus 

42 weken. 

Naast deze algemene typeringen zijn er uit de planningen een aantal zaken ten aanzien van de 
uit de enquete's voortgekomen aandachtspunten te distilleren: 

Glasdicht maken/gevel sluiten 
Het snel' glasdicht zijn van de gevel komt in de enquetes als zeer belangrijk naar voren. Het 
voornaamste argument hiervoor ligt in een betere beveiliging tegen diefstal. 
In de konkrete aanpak van de diverse bedrijven is hier weinig van terug te vinden. 
Uit de aard van hun bouwwijze is de gevel bij elementenbouwer en houtskeletbouwer snel 
gesloten. De andere bedrijven verwierpen op diverse praktische overwegingen de mogelijk
heden om prefab binnenspouwbladen te gebruiken. Zij verwierpen hiermee tevens de 
mogelijkheden om sneller de gevel te dichten . 

Souterrains 
Het souterrain in projekt VI levert zowel voor de elementenbouwer als voor de gietbouwer 
geen problemen op wat betreft de bouwtijd. De elementenbouwer begint zover mogelijk van 
het souterrain vandaan te monteren. Het souterrain is gereed als de montage van het skelet 
daar ter plaatse is aangeland. De gietbouwer neemt de dragende wanden in het souterrain mee 
bij het gieten van het skelet. 
Uiteraard geeft het souterrain, door ekstra grondwerk en een dubbele wand over alle ver
diepingen + ekstra gevelmetselwerk op de 5e laag, wel een (in element prijzen te benoemen) 
verhoging van de direkte kosten. 

Hoekoplossingen 
De hier voorgestelde hoekoplossingen leveren zo te zien in bouwtijd geen problemen op. Bij 
een vergelijking in elementhoeveelheden per m2 vloeroppervlak kunnen wellicht wel ver
schillen zichtbaar warden. 
Het blijft bij G RM, projekt IX, voor ons de vraag of de hoekoplossing in breedplaatvloeren, 
bij deze korte bouwtijd van het skelet in wand en tafelkisten, toch niet tot bouwtijdver
lenging zal leiden ten gevolge van organisatorische problemen .1 

) 

Het verhaal van de hoekoplossing bij GAM in projekt VI is gekompliceerder. Zoals het nu is 
treedt geen verlenging van de bouwtijd op. In het geval echter waarin de inzet van wandkisten 
zou korresponderen met het tempo van de vloeren, zou de hier getekende hoek wel degelijk 
tot bouwtijdverlenging leiden. 

Veel of weinig wanden in het skelet 

G RM heeft in projekt IX beduidend minder wanden te storten (per laag) dan GAM in 
projekt VI. 

Alleen de "vele" wanden maken het voor GAM mogelijk het skelet in 2 fasen uit te voeren en 
zodoende sneller met afbouwen te beginnen. 
Bij een geringer aantal wanden zou evenwel een geringere kistinzet mogelijk zijn geweest. 
Tevens zou minder wanden tot een kortere bouwtijd van het skelet hebben geleid (vergelijk 
GRM, projekt IX). Beide zaken hadden een vermindering van materieelkosten betekend 
(minder m2 en tjjd kisthuur en minder kraantijd). 

Daarentegen zou de hoekoplossing dan tot ekstra bouwtijd hebben geleid (zie onder hoek
oplossingen). 
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Bajonet oplossingen in dragende wanden 
In afwijking van onze verwachtingen bleek het enthousiasme van de houtskeletbouwer voor 
een bajonetoplossing niet bijster groot. 
Verschillende overspanningen in ruimten waar het plafond op gelijke hoogte moet doorlopen 
betekent gedeeltelijke overdimensionering van vloerbalken. Hieraan werd voldoende zwaar 
getild om de getekende oplossing eigener beweging te herzien. 

Niet gedragen woningscheidende wand 
In projekt IV is achter het trappehuis op de eerste verdieping een woningscheidende wand 
getekend, die op de begane grond niet terug komt. 
De traditionele bouwer moet hier onderslagen storten die, afgezien van de direkte kosten die 
dat met zich mee brengt, een bouwtijdverlenging van 1 week betekenen. 
Gezien de aard van zijn bouwwijze heeft de houtskeletbouwer op dit punt geen enkel 

probleem. 

5.5. Een vergelijking op proceskosten 

5.5.1. ln/eiding 

Zoals in hoofdstuk 3 al is aangegeven, is van een vergelijking van de direkte kosten weinig te 
verwachten. De bouwbedrijven blijken hoofdzakelijk in m2 prijzen te begroten. Een aantal 
uitzonderingen hierop zijn in de vorige paragraaf naar boven gekomen. 
In dit hoofdstuk is er eerder op gewezen, dat het dus vooral veranderingen in de cijferopstel
lingen zijn, ten gevolge van wijzigingen in de "externe" omstandigheden of van verstoringen 
in het "normale" patroon, die ons meer kunnen vertellen over de eigenschappen van de 
betreffende bouwmethode. 
Zulke wijzigingen, zoals verlengirm van de bouwtijd, verandering van het aantal woningen en 
een moeizamer c.q. moeilijker voorbereiding, werken vooral door in de proceskosten. 

5.5.2. De proceskosten bij de verschi/lende bouwwijzen (tabel 1) 

De proceskosten zoals ze in de matrices zijn aangegeven, zijn onderscheiden in initiele kosten 
(PERSEE) en procesgebonden kosten (DIAPRO). 
lnitiele kosten zijn die kosten, die bij aanvang van het projekt vastliggen. Onafhankelijk van 
de bouwtijd van het projekt. De initiele kosten zijn dus projektgebonden maar niet proces
gebonden ( kode - 0 -) : 

101 - Voorbereiding 
De kosten van werkvoorbereiders, kalkulatie, projektleiders en uitvoerders voordat 
het projekt van start gaat. 
Deze kosten zijn specifiek voor het bedrijf en voor de bouwmethode. 

104 - lnrichting bouwplaats 
Deze kosten zouden bij deze projekten per bedrijf weinig mogen verschillen. Ze zijn 

daarom hier gelijk gehouden. 
105 - Uitzetten 

Ook hier is, om dezelfde reden, een vast bedrag genomen. 



Overzicht TAN EAM HAT GAM GRM 
Proceskosten 

in guldens, excl. Ko de lnitieel Proces lnitieel Proces lnitieel Proces lnitieel Proces lnitieel Proces 
winst en risiko gebonden gebonden gebonden gebonden gebonden 
en B.T.W. per 
1.1.1983 

Voorbereiding 101 12000 76400 33460 69500 44660 

Begeleiding en adm. 112 23100 58580 39060 56390 60000 

lnrichting bouw-
plaats 104 10880 10880 10880 10880 10880 

Uitzetten 105 4840 4840 4840 4840 4840 

Kontrole, 
uitvoering 115 88705 45810 63360 73890 80255 

Verzorgen, bewaken, 
opruimen 116 71400 37740 51000 59500 64800 I\.) 

I\.) 

Aansl. nutsbedr., 
opruimen, 
opleveren 109 15705 15705 15705 15705 16375 

Vaste kosten bedrijf 200 47800 56000 50500 52000 58000 

Keten, afrasteringen 213 39270 19820 28950 32725 35530 

Verbruiksmiddeleh 217 22470 11340 17550 18725 20330 

Gereedschap + 
materieel skelet 2-8 104805 46360 19975 10110 84820 62910 86150 

Totaal 440975 383475 335280 489085 544530 

Per woning 9585 8335 7290 10630 11110 

Tabel 1 
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109 · Aan~luiten nutsbedrijven 
Een door de aannemer niet te bei"nvloeden vast bedrag per woning. 
Opleveren, kosten per woning, daar ook deze kosten elkaar nauwelijks kunnen ont· 

lopen, zijn deze gelijk gehouden. 
Ontruimen bouwplaats, analoog met - 104 - . 

200 - Vaste kosten van het bedrijf voor afschrijving van bedrijfsgebouwen en inventaris. 
Oeze zijn bij een bekende omzet als kosten per woning te berekenen. De hier opge

voerde bedragen z!jn h~t reslj_lt.9.at v~n onze eigen ramingen. 
Procesgebonden kosten zijn die proceskosten die bouwtijdafhankelijk zijn (kode - 1 -) : 
112 - Begeleiding en administratie 

De bestedetijd.per,week en het nivo (uurtarief) van de in te zetten kapaciteit ver
schillen per bedrijf sterk. 

115 - Uitvoerders, maatvoering en kontrole 
Hierbij ontlopen de gehanteerde tarieven elkaar weinig. 

116 - Verzorging, bewaken en opruimen bouwplaats 
Hiervoor is in alle gevallen hetzelfde bedrag per week opgevoerd. 

213 - Huur van keten, kontainers, afrasteringen e.d. is per week voor ieder projekt gelijk 
gehouden. 
Alleen bij HAT zijn ekstra kosten gerekend voor de loods waar de prefab wordt 
gemaakt. 

217 - Verbruik op de bouwplaats van GEB, PTT, kantoorbehoeften, hulpmaterialen enz. 
Ook hier is een zelfde bedrag per week voor alle projekten gerekend, met dien 
verstande, dat bij HAT voor de prefabrikage op de bouwplaats ekstra kosten zijn 
opgevoerd. 

Alie voorgaande procesgebonden kosten zijn in principe aan de volledige bouwtijd gebonden. 
2 - 8- Bij1 gereedschap en materieel zijn (behalve in de matrix van TAN) slechts de aan het 

skelet toe te rekenen kosten opgenomen. Deze zijn over het algemeen bouwtijdaf
hankelijk (kode 218). Bij de gietbouwers echter dient het gereedmaken van de kisten 
als een initiele kostenpost beschouwd te worden (kode 208). De kosten van de fabriek 
bij de grote elementenbouwer zijn in de materiaalkosten opgenomen. 
De kosten per week voor gereedschap en materieel zijn sterk bedrijfs- c.q. bouwwijze
afhankelijk. 

5.5.3. Wijzigingen in de bouwtijd van het skelet (tabel 2) 

Oat een gedeelte van de proceskosten bouwtijdgebonden is, betekent dat verlenging c.q. ver
korting van de bouwtijd, bij eenzelfde materiele en personele inzet per tijdseenheid, in ge
volgen voor de proceskosten per woning is uit te drukken. 
Aangezien wij ons tot het skelet zouden beperken, beperken wij ons ook tot wijzigingen in de 
bouwtijd van het skelet. Bij niet te grote wijzigingen in de bouwtijd is het reeel te veronder
stellen dat de bouwtijd-gebonden kosten (kodes 112 - 115 - 116 -'213 - 217) per week gelijk 
blijven. 

De materieelkosten bij het skelet (kode 218) bestaan voornamelijk uit kraankosten en waar 
van toepassing de huur van bekistingen. In die gevallen waar de kraan volledig is bezet, is het 
niet reeel te veronderstellen dat verkorting van de bouwtijd van het skelet tot besparingen 
leidt. Dit is het geval bij EAM (bij een zelfde aantal elementen per woning) en bij G RM. 
De kraan bij TAN en GAM is bij de gegeven bouwtijd van het skelet nog niet volledig bezet. 
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Bij HAT treden geen wijzigingen in de kraankosten per woning op, daar van een mobiele 
kraan gebruikt wordt gemaakt, die alleen wanneer nodig op het werk aanwezig is. 
Verstoren, c.q. stroomlijnen van het uitvoeringsproces bij de diverse bouwmethoden met 
gevolgen voor de bouwtijd, levert dan de in tabel 2 opgenomen resultaten op. 
Hieruit is onder andere af te lezen dat de week ekstra bouwtijd bij TAN projekt IV (5.4.1 .), 
veroorzaakt door het moeten storten van balken onder de vloer van de eerste verdieping ter 
plaatse van trappehuizen, f 224,- per woning ekstra kost. 
De bij GRM (5.4.5.) genoemde verkorting van de bouwtijd met 14 dagen, bij dezelfde 
materieelinzet, bespaart 2,8 x f 150,- :== f 420,- per woning, maar kost in het skelet 
1,2 x f 134,- = f 161,- per woning meer. 
In hoeverre de gereedschaps- en materieelkosten van andere elementen dan het skelet nog een 
verdere verhoging c.q. verlaging kunnen betekenen, is uiteraard met de gegeven cijfers niet te 

bepalen. 

5.5.4. Wijzigingen in het aanta/ te bouwen woningen (tabe/ 3 en 4) 

Een andere interessante vraag is die naar de gevolgen van een wijziging in het aantal te 
bouwen woningen. 
Zolang wijzigingen in het aantal woningen relatief bescheiden zijn zal een aantal projektge
bonden kosten niet of nauwelijks wijzigen. Slechts de kosten die per woning gerekend zijn en 
de kosten die aan de bouwtijd zijn gebonden veranderen. 
Uit praktiese overwegingen is gerekend met een toename van het aantal woningen met een 
portiek, ca. 8 woningen. De dan optredende bouwtijdverlengingen zijn opgenomen in tabel 3. 
De wijzigingen die de verlengingen van bouwtijd in de proceskosten met zich mee brengen, 
levert een nieuwe opzet van de proceskosten op. 
Vergelijking van deze proceskosten bij 8 woningen meer met de oorspronkelijke proceskosten 
(tabel 1) levert verschuivingen op in de proceskosten per woning zoals aangegeven in tabel 4. 
Oat de besparing bij G RM het grootst zou zijn, liet zich verwachten daar het gebruik van 
tafelkisten pas bij een projektomvang van ca. 80 woningen konkurrerend heet te zijn (zie 
eerste enquete), deze konkurrentiepositie moet theoreties bereikt warden door een snel lere 
relatieve verlaging van de proceskosten bij toename van het aantal woningen. 

5.5.5. Algemene kosten (tabel 5 en 6) 

Een opvallend punt bij het verzamelen van de gegevens voor het invullen van de matrices 
kwam naar boven bij de hoogte van de voorbereidingskosten. 
Van de voorbereidingskosten, zoals ze in de matrices zijn opgenomen, werd door alle 
informanten gesteld dat ze minimaal gerekend zijn. Afhankelijk van de omstandigheden, 
waarbij stadsvernieuwings-opgaven als zeer verzwarende omstandigheden gelden, kunnen 
deze volgens de bedrijven een faktor 3 - 10 hoger uitvallen. Om Rate gaan wat de gevolgen 
voor de bouwkosten zouden zijn van hogere voorbereidingskosten hebben we, aan de voor
zichtige kant blijvend, uitgerekend wat 3-voudige en 5-voudige voorbereidingskosten aan de 
totale proceskosten wijzigen. De resultaten zijn te zien in tabel 5. 

Voorbereidingskosten (kode 101) + begeleiding en administratie (kode 112) + afschrijving 
van bedrijfsgebouwen en inventaris (kode 200) vormen tesamen wat normaliter in een 
begroting als AK (algemene kosten) wordt opgenomen. 
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Het is gangbaar om voor algemene kosten 4-5% over het totaal van direkte en indirekte 
kosten te rekenen. Wij hebben nagegaan hoe de in de proceskosten opgenomen bedragen voor 
algemene kosten (kode 101 + 112 + 200) zich hiertoe verhouden (tabel 6). 

Bij de oorspronkelijke opstelling, voorbereidingskosten minimaal, zijn de uitkomsten redelijk 
in overeenstemming met de gebruikelijke, 4-5% . De verschillen tussen de bedrijven leveren 
geen verrassingen op. De overhead van een traditionele bouwer is bekend laag, die van een 
elementenbouwer met zijn fabrieksmatige produktiewijze bekend hoog. 
Van bedrijf G RM hadden wij reeds horen zeggen dat het een hoge omzet in verhouding tot de 
omvang van het apparaat haalde. Van bedrijf GAM werd het tegendeel beweerd. 
Bij 3 c.q. 5 maal de voorbereidingskosten zien we de verschillen tussen de bedrijven tot op
vallende proporties toenemen. 
Naar de uitersten kijkend, kunnen we konstateren, dat de traditionele bouwer redelijk goed in 
staat is een uit de hand gelopen voorbereiding van een projekt te overleven. 
Voor de elementenbouwer echter zal het risiko van een voorbereiding die uit de hand loopt al 
snel veel te groat zijn (tabel 6). 

5.5.6. Renteverliezen tijdens de bouw (tabel 7) 

Naast de hiervoor benoemde invloeden van de bouwtijd op de proceskosten en daarmee op de 
aanneemsom, leiden de grate verschillen in gemiddelde bouwtijd bij de diverse bouw
methoden tot aanzienlijke verschillen in renteverliezen tijdens de bouw. 

Wijziging proceskosten in guldens per woning per week meer/minder bouwtijd van het skelet 

Bedrijf Bouwtijdgebonden Skelettijdgebonden Totaal Opmerking 

TAN ± 127 ± 97 ± 224 
EAM ± 178 ± 135 ± 313 vermindering 

niet reeel 

HAT ± 145 ! 145 
GAM ± 150 ± 134 ± 284 
GRM ± 140 ± 160 ± 300 vermindering 

niet reeel 

Tabel2 
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Bouwtijdverlenging in weken bij toename van het aantal woningen met 8 (ca. een portiek) 

Bedrijf Verlenging skelettijd Start afbouw later Verlenging afbouw Bouwtijd verlenging 

TAN 2,5 2,5 1,5 4,0 

EAM 1,0 1,0 1,0 

HAT 2,0 2,0 2,0 

GAM 2, 1 2,1 1,5 3,6 

GRM 1,4 1,4 1,0 2,4 

Tabel 3 

Afname proceskosten per woning in guldens bij 8 woningen meer 

Bedrijf 

TAN 

EAM 

HAT 

GAM 

GRM 

Tabel4 

Proceskosten 

oorspronkelijk bij 8 woningen meer 

9585 9125 

8335 7615 

7290 6715 

10630 9980 

11110 10245 

Afname proceskosten per woning 

460 

720 

575 

650 

865 



Toename proceskosten in guldens bij hogere voorbereidingskosten 

Bedrijf P roceskoste n Toename bij Toename per Proceskosten Toename bij Toename per Proceskosten 
per woning 3 x voorber. woning bij per woning bij 5 x voorber. woning bij per woning bij 

3 x voorber. 3 x voorber. 5 x voorber. 5 x voorber. 

TAN 9585 24000 520 10105 48000 1045 10630 

EAM 8335 152800 3320 11655 305600 6645 14980 

HAT 7290 66920 1455 8745 133840 2910 10200 

GAM 10630 139000 3020 13650 278000 6045 16675 

GRM 11110 89320 1825 12935 178640 3645 14755 I\.) 
'-I 

Tabel 5 



% Algemene kosten bij hogere voorbereidingskosten 

Bedrijf AK=(101)+ % AK AK bij 3 x (101) + % AKbij3x(101) + AK bij 5 x (101) + % AK bij 5 x ( 101) + 
(112) + (200) (112) + (200) (112) + (200) ( 112) + (200) ( 112) + (200) 

TAN 1800 2,8 2320 3,6 2845 4,5 

EAM 4155 6,7 7475 12, 1 10800 17,5 

HAT 2725 4,3 4180 6,6 5635 8,9 

GAM 3865 6,2 6885 11, 1 9900 16,0 

GRM 3320 5,3 5140 8,2 6965 11, 1 
N 
00 

GEMIDDELD 5,1 8,3 11,6 

Tabel6 
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Renteverliezen tijdens de bouw. Per woning over een aanneemsom van f 80.000, rente 9 % 

Bedrijf Tijd tot oplevering Gemiddelde tijd tot oplevering 
in werkbare weken in kalender weken 

TAN 42 52,5 

EAM 16,2-21,2 23,4 

HAT 21 - 30 31,9 

GAM 27 - 35 38,8 

GRM 33 - 38 44,8 

Tabel 7 

(1) Zie hiervoor: J. van Erp, E. van Diepen, Produktie van woning

wetwoningen in 19e eeuwse buurten, Afstudeerskriptie, 

Eindhoven, februari 1981 . 

Renteverl ies 
in guldens 

3635 

1620 

2210 

2685 

3100 
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HOOFDSTUK 6 SAMENVATTING EN KONKLUSIES 

Doel van dit onderzoek is bij te dragen aan een betere afstemming van vraag en aanbod op 
de woningbouwmarkt voor nieuwbouw bij stadsvernieuwing. 
Hiertoe hebben wij ons verdiept in de spelregels die gelden bij ontwerpen en uitvoeren en in 

hun onderlinge samenhang. 
De nadruk heeft gelegen bij vervangende nieuwbouwprojekten in gestapelde bouw met een 

omvang van ca. 50 woningen. 
Veel van wat in de voorgaande hoofdstukken naar boven is gekomen is ons iriziens waarde
vol materiaal voor al diegenen die trachten meer greep te krijgen op het bouwproces. 
Wij denken hierbij in de eerste plaats aan opdrachtgevers en/of gebruikers, diegenen in het 
bouwproces die een rechtstreeks belang hebben bij het realiseren van een bepaalde gebruiks
waarde tegen zo gering mogelijke kosten. 
Op de tweede plaats aan gemeenten, die dit belang delen maar daarnaast ook andere 
belangen in het bouwproces hebben, zoals onder andere geformaliseerd in stedebouw
kundige (rand)voorwaarden en welstandseisen. 
Over het algemeen is het hier aangedragen materiaal slechts in zijn kontekst, het feitelijke 
bouwproces, te bezien. Het zal dan ook duidelijk zijn dat in dit afsluitende hoofdstuk de 
resultaten niet tot simpele algemeenheden gereduceerd mogen worden. 

Om het begrip vraag naar bouwkapaciteit, het bouwplan zoals het op de markt komt, 
hanteerbaar te maken naar de wijze waarop deze vraag tot stand komt, hebben we de 
volgende drie faktoren onderscheiden: programma, lokatie en proces: 

het programma, datgene wat aan funkties en aantallen wordt gevraagd en de aan die 
funkties gestelde eisen. 
de lokatie, de karakteristieken van de bouwmassa waarin het programma ondergebracht 
moet worden. 
het proces, het geheel van handelingen, aktiviteiten en beslissingen dat leidt tot het tot 
stand komen van een bouwwerk. 

Uit observatie van gerealiseerde projekten met een projektgrootte van meer dan 20 woningen 
blijkt dat de oplossingen zijn op te vatten als een optelling van de volgende elementen: 

een zich vertikaal en/of horizontaal repeterende eenheid van 1, 2, 3 of 4 woningen. 
een onderbouw die hierop een variatie vormt of afwijkend is. 
variaties op de repeterende eenheid in de horizontale en vertikale doorsnede. 
hoekoplossingen. 

De repeterende eenheid welke kenmerkend is voor een oplossing noemen we het type. Het 
geheel van de in een oplossing samengevoegde typen, variaties op het type en afwijkende 
elementen noemen we de typologie van de oplossing. 
Het belangrijkste ordenende element in een oplossing blijkt het type. Het type bevat ken
merken van het skelet, zoals overspanningsmaten en de plaats van de ontsluiting. Het 
refereert tegelijkertijd aan kenmerken van het programma en van de lokatie. 

Analyse van uitgevoerde projekten leert dat in principe in de horizontale doorsnede ieder 
plan is terug te voeren op een samenstel van standaardsegment(en), hoekoplossing(en) en 
pasoplossing(en). 
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Maatvoeringsproblemen warden opgelost: 

of in de keuze van het standaardsegment 
of in de hoekoplossing 
of in de pasoplossing. 

Om de terminologie standaard-, hoek- en pasoplossing operationeel te rnaken zijn een groat 

aantal gerealiseerde projekten geanalyseerd - de belangrijkste kenmerken hiervan zijn 
gesystematiseerd in "boekjes"; overzichten van portiek-etage-oplossingen, gestapelde laag

bouw-oplossingen, hoekoplossingen en pasoplossingen. 
Daarnaast zijn schema's gemaakt van de invloed van bijzondere invul lingen op de begane 
grand ( 1 ! verdieping hoge voorzieningen/relatief veel woningen + inpandige bergingen) en 

op de 5e bouwlaag. 
Het resultaat wordt niet in pasklare oplossingen beschreven, maar als een wijze van werken 
met behulp van de aangedragen begrippen: programma en lokatie, type en typologie van de 

oplossing. 
Het blijkt zeer wel mogelijk, bij de vele voorwaarden die de bouw bij stadsvernieuwing ken
merken, in verifieerbare termen de weg van voorwaarden (program en lokatie) naar bouw
plan af te leggen en wel zodanig dat ook de keuzemomenten tijdens het trajekt duidelijk 
blijven. 
Dat deze werkwijze niet tot een simpele gebruiksaanwijzing is te herleiden, liet zich raden. 
Allemaal omdat de ontwikkelde werkwijze, uit zijn aard, achter de ontwikkelingen aanloopt, 
nooit tot "nieuwe" oplossingen kan leiden. 
Toch is ons inziens de werkwijze, na enig inwerken, oak voor de geschoolde leek te volgen. 
Pas waar het op kiezen uit mogelijke opties aankomt wordt het moeilijker. Dan dient een 

afweging plaats te vinden van: 
de maakbaarheid (vermoedelijke bouwkosten) 

- · de gebruikskwaliteit 

- de architektonische/stedebouwkundige kwaliteiten. 
Seide laatste aspekten zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
Slechts de vraag naar de maakbaarheid was hier aan de orde. 
Hierbij ging het voornamelijk over die zaken die in een vroeg stadium van het proces warden 
vastgelegd en later, bijvoorbeeld in de besteksfase, niet meer ter diskussie kunnen staan: 
de kenmerken van skelet en ontsluiting. 
Om het materiaal uit hoofdstuk 2 en 3 volledig te maken, zou het gekompleteerd moeten 
warden qua typen en zouden ook HAT-woningen moeten warden opgenomen. Om het 
volledig operationeel te maken zouden nog de konsekwenties voor het leidingverloop van 
typen en bijbehorende typologieen nader onderzocht moeten warden . 
Daarnaast zou het aktueel houden van het materiaal, zowel naar nieuwe oplossingen als naar 
wijzigingen in de betreffende voorschriften, voorwaarde zijn. Nu is alles per januari 1983 
gedateerd. 

Parallel met hoofdstuk 2 en 3 hebben wij vraaggesprekken gehouden met een aantal 
architektenburo's (bijlage 3). 
Hierbij bleek dat alle benaderde buro's het tot hun taak rekenen de konsekwenties van 
beslissingen in de planvorming aan te geven en om alternatieve oplossingen te schetsen. 
Deze gelijke intenties leiden echter tot geheel verschillende resultaten, afhankelijk van 

ervaringen en visies (opvattingen) van de verschillende buro's. 
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Veel van de in het planproces mogelijke keuzes warden feitelijk al, in meer of mindere mate 

impliciet, met de keuze voor een architekt gemaakt, hetgeen de zin van hoofdstuk 2 en 3 

nag eens onderstreepte. 
Nader onderzoek naar de rol van de architekt in de uiteindelijke formulering van "de vraag" 

lijkt ans zeer gewenst. 

Waar in het planvormingsproces, al dan niet expliciet, reeds is uitgegaan van een wijze van 

vervaardigen, moet in het gangbare bouwproces de aannemer toch telkens weer de al opge

loste "puzzel" opnieuw oplossen. 
In hoofdstuk 4 zijn we op zoek gegaan naar spelregels voor de gangbare bouwwijzen. 
Op basis van een 10-tal aan de praktijk ontleende bouwplannen is nagegaan, welke 

problemen bouwbedrijven zien, redenerend vanuit hun eigen bouwwijze, .in stads

vernieuwingsplannen. 

In een tweede ronde zijn, om het bijzondere van de bouwwijzen ten aanzien van de 

gegenereerde punten te expliciteren, de resultaten van de eerste rondvraag vertaald in een 
aantal - 26 - zogenaamde "kwesties": enkelvoudige probleemstellingen ten aanzien van 

bouw(deel)-problemen. 
Dezelfde aannemers hebben deze lijst voorgelegd gekregen. Hen werd gevraagd zich 
vergelijkenderwijs over de benoemde bouwproblemen uit te spreken: niet alleen hun eigen 

mogelijkheden te benoemen maar oak hun konkurrentiepositie ten aanzien van de 
"kwesties" in te schatten. 
Vervolgens zijn een aantal specifieke en gei·soleerde deelproblemen beoordeeld in samenhang 

met andere problemen binnen een bouwprojekt (hoofdstuk 5). 

Dit materiaal biedt vele handvatten om de systematiek in het ontwerp af te stemmen op de 
specifieke spelregels en mogelijkheden van de te kiezen bouwwijze. 
In de loop van de gesprekken met de bouwbedrijven hebben wij meermalen het gevoel 
gekregen dat juist op dit terrein ook bij de bedrijven zelf nag weinig ontwikkeld is. 

Misschien is dat wel de oorzaak van het verschijnsel dat vaak de nadelen van het zondigen 

tegen, of slordig omgaan met de algemene en specifieke spelregels van de bouwtechniek, in 
het niet verdwijnen bij de voordelen van het algemeen erkende kruciale punt: een zo groat 
mogelijke produktiestroom. Deze dominante wet van de grate aantallen dwingt de ver

schillende bouwwijzen vooral de universele kapaciteit van hun specifieke techniek te 
proklameren en te ontwikkelen ("ons specialisme is z6 sterk, je kan er alles mee"). 

Hetgeen betekent dat het bouwbedrijf in de eerste plaats "aannemer" blijft. De vraag naar 

spelregels is in dat licht bezien feitelijk de vraag naar het onmogelijke. Het is de dood van 
het "aannemen" om spelregels te geven. Het zijn de incidentele spelregels van het moment 

die tellen. 
Toch gaat het hier om verschillen van duizenden guldens per woning die verloren kunnen 
gaan door niet voldoende in te spelen op de specifieke mogelijkheden van het bouwbedrijf. 

Zoals te doen gebruikelijk in onderzoeken naar het wezen of de struktuur van het bouwen 
en de bouwnijverheid bleken ook nu de prijzen elkaar nauwelijks te ontlopen. De relatief 

nieuwe bouwwijzen gietbouw en grate elementenbouw evenals de recente houtskeletbouw, 
zijn in prijs per woning nagenoeg gelijk. Vandaar wellicht de opvatting dat waar de kosten 
bekend zijn en niet algemeen geldend het weinig zin heeft vanuit de vraagzijde daarop in te 
spelen. En vanuit die opvatting wordt dan ieder projekt tegelijkertijd voor geen enkele en 
voor alle bouwwijze(n) geschikt gemaakt. 
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Daarbij komt dat garanties over prijzen bij voorbaat dan slechts zijn te verkrijgen, indien 
zowel de voorstellende als realiserende partij in neutrale performance-termen zouden 
opereren. Daartoe is een up-to-date informatie systeem met betrekking tot vraag- en aanbod
zijde noodzakelijk. Bouwbeursberichten over strukturele en incidentele kapaciteit (bijvoor

beeld bekistingen), en over de toekomstige vraag (lokatie, grootte, type etc.) zouden regel
matig moeten worden uitgewisseld. 
Vanuit kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bouwwijzen inspelen op de 
toevallige mogelijkheden van de situatie lijkt een renderend alternatief. 
Afstemming van vraag en aanbod komt pas uit de steer van toevalligheden door juist op 
toevalligheden in te gaan. 

Duidelijk is uit de cijfers in hoofdstuk 5 dat de min of meer gelijkwaardige konkurrentie
positie bij de voorgelegde projekten op geheel verschillende wijze tot stand komt. De voor
bereidingskosten spelen hierbij een belangrijke rol: 
De grote elementenbouwer kan meekomen als de voorbereiding weinig risiko's met zich 
meebrengt en als de afstanden van fabriek tot bouwplaats binnen de perken blijven. 
Transportkosten vormen een belangrijk deel van de totale kosten. 
De traditionele bouwer konkurreert juist waar de voorbereiding veel risiko's met zich brengt. 
Zijn geringere administratie- en begeleidingskosten, inherent aan een bouwwijze die weinig 
"eisen" stelt, worden min of meer teniet gedaan door, maar hangen ook samen met, een 
langere bouwtijd. De traditionele bouwer loopt bij mogelijkheden tot bouwtijdverkorting al 
gauw tegen de beperkingen van het eigen organisatievermogen op. 
De "traditioneel" duurdere dragende wanden zijn slechts te kompenseren door geringere 

voorbereidingskosten. 
Bij de gietbouwer speelt naast de voorbereiding de "toevallige" aanwezigheid van, of 
ervaring met, een bepaald soort bekisting een grote rol. 
Daarnaast lijken vooral voor de gietbouwers de incidentele mogelijkheden om vroeger met 
de afbouw te kunnen beginnen en zo de bouwtijd te beperken van groot belang. Bij de 
andere bouwwijzen speelt dit in veel mindere mate. Grote elementenbouwer en houtskelet
bouwer bereiken een hoge bouwsnelheid, maar deze is grotendeels afhankelijk van de totale 
elementenhoeveelheid van dragende wanden, gevel en binnenwanden . Speelruimte zit daar 
nauwelijks in. 
Hier dient tevens nog opgemerkt, dat houtskeletbouw ons inziens slechts een beperkt deel 
van de vraag kan afdekken. Zowel de kwetsbaarheid in de onderbouw als de beperkte 
mogelijkheden in de bouwhoogte vormen prakties belemmeringen . Daarnaast is het nog een 
open vraag of houtskeletbouw zich op deze markt wel kan handhaven. 

We konstateerden dat de bouwbedrijven in de direkte kosten slechts hoeveelheden tellen. 
Dat de hoeveelheid elementgebruik van een oplossing uiteindelijk een belangrijke kosten
bepalende faktor is spreekt voor zich, maar viel buiten het kader van dit onderzoek. Bij het 
vergelijken van oplossingen zijn in principe enige eenvoudige richtgetallen voor de direkte 
kosten van de belangrijkste elementen (dragende wanden, binnenwanden, gevel, trappen, 
vloeren) voldoende om een indikatie te geven in het prille ontwerpstadium waar we hier 
over praten. 
Voor alle zekerheid; het is het totaal van indirekte en direkte kosten, geprojekteerd in een 
marktsituatie, waar het uiteindelijk om gaat. 
Over het gewicht van enige van de in hoofdstuk 4 aan de orde gestelde kwesties bestaan 

nogal verschillende opvattingen, afhankelijk van de kant van de tafol waar men zit. 
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In de uitwerkingen van de plannen in hoofdstuk 5 zijn een aantal van deze kwesties weer aan 
de orde gekomen : hoekoplossingen, souterrains, hoeveelheid dragende wanden. 
Zoals te verwachten bij zulke extreme standpunten (van fataal tot irrelevant) blleek de waar
heid genuanceerd . 
In hoofdstuk 5 is aangegeven dat in de daar beschreven gevallen het souterrain en de bij 
behorende ~ verdiepingssprong in bouwtijd geen konsekwenties hadden. Hetzelfde kan 
gezegd van de hoekoplossingen. Zelfs een door gietbouwers als notoir ongelukkig aange
merkte oplossing leverde in dit geval geen problemen op. 
De gevolgen ten aanzien van het elementgebruik (direkte kosten) zijn eenvoudig te berekenen, 

maar zullen ook door niemand betwist worden. 
Een gekompliceerder kwestie ligt bij de hoeveelheid dragende wanden (overspann,ingsmaat). 
Voor elementenbouwer en houtskeletbouwer zal dit in bouwtijd nauwelijks uitmaken . 
De totale hoeveelheid van dragende wanden en lichte scheidingswanden samen zal niet veel 

wijzigen en wordt in een arbeidsgang geplaatst. Dragende wand is echter in direkte kosten 
aanmerkelijk duurder dan scheidingswand. 
Het verschil in prijs van dragende wand en scheidingswand ligt bij de traditionele bouwers nog 
extremer. Daarbij komt dat minder dragende wanden "traditioneel" betekent sneller met 
afbouwen kunnen beginnen. Dit laatste geldt ook voor de gietbouwers. 
Bij de gietbouwer is echter het verschi l tussen de dragende wanden en scheidingswanden in 
direkte kosten geringer. De hoeveelheid dragende wanden kan bovendien in dit soort 
projekten van invloed zijn op de mogelijkheid om het projekt in 2 fasen uit te voeren, hetgeen 
een aanmerkelijke vervroeging van de start van de afbouw betekent. 

In de stadsvern ieuwing is een streven naar grote dichtheid over het algemeen al aanwezig om 
redenen van stedebouwkundige aard : vormverlangens (gesloten bouwblokken, benutting 
5e laag) en programmatische verlangens (zo groot mogelijk behoud van draagvlak) . 
In hoofdstuk 4 is aangegeven dat een woning meer bij dit soort projekten gemiddeld zo'n 
f 90,- per won ing bespaart (inkl.) . Er is hier dus iets te verdienen. Aanmerkelijk minder echter 
dan bijvoorbeeld met een vermindering van bouwtijd is te bereiken en zeker minder dan veelal 
wordt aangenomen. Dichtheid is vooral ook een kwalitatieve keuze en zal met de grootste 
zorgvuldigheid tegen andere mogelijkheden om goedkoper te zijn moeten worden afgewogen. 

In dit onderzoek trokken wij ten strijde tegen de opvatting dat ieder bouwplan anders is, 
zowel qua plan als qua mogelijkheden voor de aannemer. Wij menen voldoende materiaal te 
hebben aangedragen om aan te tonen dat deze opvatting niet houdbaar is. Wat meer huiswerk 
van opdrachtgeverszijde kan heel wat verbanden en wetmatigheden bloot leggen en bespreek
baar maken . Hierop wordt in het volgende hoofdstuk nog nader ingegaan . 
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HOOFDSTUK 7 AANBEVELINGEN 

7 .1. lnleiding 

Waar het in dit onderzoek de bedoeling is de relatie tussen vraag naar en aanbod van bouw
kapaciteit bij stadsvernieuwing beter bespreekbaar te maken, is het van belang om na te gaan 
op welke wijze en door wie de resultaten in het bouwproces zijn toe te passen. 
Dit scenario is te schrijven. De feitelijke effektuering vraagt evenwel nag een verdere ont
wikkeling van het materiaal: uitbreiding met HAT-eenheden, gevolgen van menging met laag
bouw en een vergroting van de hanteerbaarheid. Metals enige hulpmiddel een potlood blijft 
het een moeizaam karwei de weg van programma en lokatie via typen naar varianten en van 
varianten via bouwplanningen en elementenbegrotingen per bouwwijze naar bouwplan af te 

leggen. 

7 .2. Het bouwproces bij stadsvernieuwing 

In het bouwproces bij stadsvernieuwing zijn de volgende fasen te onderscheiden: 
initiatief en planvoorbereiding, 

het signaleren van de behoefte (te slopen en) te bouwen (kwaliteitsonderzoek, keuze 
nieuwbouw-vernieuwbouw, opsporen van open gaten) 
behoefte-onderzoek (wonen, andere bestemmingen, soort wonen, voor wie) 
verwerving, uitplaatsen bedrijven 
bepalen van de stedebouwkundige voorwaarden (struktuurschets, bestemmingsplan) 
opstellen herhuisvestingsplan, fasering 
programmeren, budgetteren 
uitgeven van de grand 

planvorming, 
organisatie, inrichting van het bouwproces door de opdrachtgever (procedurele 
afspraken, rol van toekomstige bewoners, taken ten aanzien van ontwerp, 
kostenbewaking/aanbesteding, direktievoering) 
architektenkeuze 
maken van het voorlopig ontwerp 
maken van het definitief ontwerp 
aannemersselektie, maken van het bestek 

aanbesteding, 
uitvoering, 

- uitvoering, direktievoering 
- oplevering. 
Deze min of meer chronologiese opsomming zegt nag niets over de wijze waarop de besluit
vorming tot stand komt en weinig over wie in de verschillende fasen het feitelijke werk doet. 
In de grate steden bijvoorbeeld zijn veelal initiatief en planvoorbereiding volledig taak van 
de gemeente. Tijdens planvorming en aanbesteding, als de formele opdrachtgever (de 
woningbouwcorporatie) zijn plaats al heeft ingenomen, wordt nag een belangrijke vinger in 
de pap gehouden via de gronduitgifte en door het beschikbaar stellen van deskundigheid. 
Het komt oak voor dat de gemeente zich beperkt tot zijn formele taken. Grand uitgeeft, 

goedkeuringen verleent en zaken als stedebouwkundige voorwaarden en programma's 
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formaliseert. In dat geval behoren taken in de fase van initiatief en planvoorbereiding mede 
tot het pakket van de opdrachtgever (woningbouwcorporatie). Deze laatste situatie komt 

vooral voor in kleinere plaatsen of waar een woningbouwcorporatie eigen bezit gaat 

vervangen. 
Tussen deze uitersten zijn vele variaties mogelijk. Bij de hier wellicht belangrijkste doel
groep, de middelgrote gemeenten, zal over het algemeen de gemeente de belangrijkste rol 
spelen in de fase van initiatief en planvoorbereiding. In het bijzonder door de verantwoorde
lijkheid voor de voortgang van de stadsvernieuwing waarop zij aangesproken wordt. Na de 
gronduitgifte is het dan vooral de opdrachtgever die het proces tot een goed einde moet 

brengen. 
In de fasen van planvorming en aanbesteding kan, afhankelijk van de eigen deskundigheid 
van de opdrachtgever en van het eventueel inschakelen van een kostenbewaker, de rol van de 
architekt sterk verschillen. 
In het eerste hoofdstuk is al gewezen op de invloed van de wijze van besluitvormen. 
Bij een getrapte (in de fasering van het proces hierarchiese) besluitvorming liggen de stede
bouwkundige voorwaarden en de programmering (lokatie en programma in de door ons ge
hanteerde begrippen) vast, alvorens het ontwikkelen van het bouwplan aanvangt. Zij zullen 
dan veelal nog maar moeilijk weer ter diskussie gesteld kunnen worden en hiermee feitelijk 
buiten de afweging van kosten en kwaliteit worden gehouden. 
Bij een integrale besluitvorming kunnen tijdens de planontwikkeling ook nog de stedebouw
kundige en programmatiese voorwaarden ter diskussie staan. In de afweging van kosten en 
kwaliteit hebben dan stedebouwkundige en programmatiese opvattingen niet bij voorbaat 
prioriteit. 
Dat juist deze laatste vorm voorkomt in beide eerder genoemde uitersten ten aanzien van de 
taakvervulling van gemeente en opdrachtgever is minder verbazingwekkend dan het lijkt. 
Waar een participant in meer fasen taken vervult, ligt een integrale benadering nu eenmaal 
meer voor de hand dan bij een strikte scheiding van verantwoordelijkheden. 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat, als we hierna aangeven hoe de resultaten uit dit 
onderzoek in het bouwproces bij stadsvernieuwing toepasbaar zijn, niet zonder meer is te 
zeggen wie wat moet doen. Dit is te zeer afhankelijk van de lokale omstandigheden: des
kundigheden, kapaciteit, afbakening van verantwoordelijkheden en de aard van het besluit
vormingsproces. Vandaar dat de hier volgende aanbevelingen in eerste instantie aan de 
diverse fasen in het bouwproces worden gekoppeld. 

7.3. lnitiatief en planvoorbereiding 

In deze fase van o.a. verwerven, faseren, vaststellen van stedebouwkundige voorwaarden en 
programmeren is, zonder de tekenstift ter hand te nemen, reeds het een en ander bespreek
baar van de konsekwenties van programma en lokatie voor produkt en techniek. 
Daarbij spelen de volgende overwegingen in hun samenhang een roi: 
de geschatte projektgrootte. Over het algemeen zal een groter projekt de traditionele bouwer 
in het nadeel stellen. Projekten kleiner dan 30-40 woningen zijn voor gietbouwer (met 
wandkisten en breedplaatvloeren) en grote elementenbouwer niet meer interessant. Met dien 
verstande dat voor de grote elementenbouwer de omvang van de produktie in de fabriek 
belangrijker kan zijn dan de omvang van de produktie op de bouwplaats. 

Gieten met wand- en tafelkisten wordt gemiddeld interessant bij 70-80 woningen, bij zeer 
grate "regelmaat" eventueel wat eerder. 
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de wens of noodzaak meer lokaties tot een bouwstroom samen te voegen geeft naast indika
ties voor het woningtype (bezonning) oak indikaties voor de te hanteren bouwwijze. De 
vertikaal bouwende grate elementenbouwer en houtskeletbouwer zijn hier in het voordeel. 
Bij projekten van geringe omvang valt aan traditioneel te denken. Voor gietbouwers zal veel 
afhangen van de grootte van de afzonderlijke lokaties en van hun onderlinge afstanden. 
Slechts indien lokaties zo groat zijn dat zij zonder verlies van bouwsnelheid in een volledige 
cyclus zijn volte bouwen, of indien de onderlinge afstand van de lokaties zo gering is dat de 
cyclus over meer lokaties tegelijkertijd kan lopen, bevindt de gietbouwer zich in een 

konkurrentiepositie. 
bouwplaatskenmerken, eventueeLgekoppeld aan de verkavelingsvorm zeggen iets over de 
mogelijkheden van kraangebruik en opslag. De houtskeletbouwer heeft slechts af en toe een 
mobiele kraan nodig en kan als hij niet prefabriceert eventueel helemaal zonder. De grate 

elementenbouwer heeft relatief de minste weken een kraan nodig. Grote elementenbouwer 
en gietbouwer hebben veel zwaairuimte nodig om elementen c.q. kisten weg te zetten. De 
houtskeletbouwer kan met weinig opslagruimte toe. De grote elementenbouwer monteert 
vanaf de wagen. 
bebouwingshoogte. De houtskeletbouwer moet boven 3-4 lagen aan stabiliteitsvoorzieningen 
gaan denken, de traditionele bouwer boven 4-5 lagen en de grate elementenbouwer bij meer 
dan 4 lagen. Vooral bij gelijktijdig voorkomen van hoge en lage gedeelten kan dit verstoringen 
in de werkwijze opleveren. Onafhankelijk van het aantal lagen kunnen verschillen in het 

aantal lagen voor de gietbouwer problemen geven. 
het gewenste tijdstip van opleveren en de snelheid van opleveren hangt veelal samen met de 
voortgang van het stadsvernieuwingsproces in een gebied, bijvoorbeeld ten gevolge van eisen 
ten aanzien van herhuisvesting. Over de konsekwenties van de diverse bouwwijzen ten aan
zien van dit punt is in hoofdstuk 4 een en ander aangegeven. Waarbij overigens bedacht moet 
warden dat de grate elementenbouwer, afhankelijk van de drukte van het moment, 
alvorens met de bouw aan te vangen 2-12 maanden nodig heeft voor de prefabrikage. 
De gevoeligheid voor vertragingen door weersinvloeden is het minst bij grate elementen
bouwer en houtskeletbouwer, het graotst bij de traditionele bouwer en bij de mengbouwers 
onder hen die gieten. 
het vermogen om onzekerheden in het proces en veranderingen in de vraagstelling gedurende 
het proces op te vangen kan vanuit de voortgang van het stadsvernieuwingsproces van belang 
zijn. Hier scoort de traditionele bouwer hoog. Ook de houtskeletbouwer zou hier nog 
redelijk goed moeten kunnen meekomen. 
Overigens zijn er t.a .v. dit punt ook andere mogelijkheden aangegeven om hierop te antici
peren: 

ontwerpprincipes zo kiezen dat wijzigingen zonder de struktuur aan te tasten mogelijk zijn, 
of door koncentratie van moeilijkheden en eventuele aanpassingen in bijzondere punten, 
bijv. de hoekoplossing. In extremum valt hier te denken aan een opsplitsing in de uitvoering 
van het projekt in een vast (gestroomlijnd) en een variabel (moeilijk) deel, waarbij voor die 
delen dan ook verschi'llende bouwwijzen toegepast warden. In zijn simpele vorm vraagt dit 
om een bouwbedrijf dat meer dan een bouwwijze in huis heeft. ... 
de plaatselijke c.q. regionale woningbouwmarkt zal zeker van invloed zijn op de te ambieren 
bouwwijze. De houtskeletbouwer is sterk aangewezen op relatief veel, eigen, in het systeem 
geschoold personeel. Reiskosten kunnen hier dus een belangrijke rol spelen. Bij de grate 
elementenbouwer maken de transportkosten van fabrieken naar bouwplaats een niet onaan
zienlijk deel van de kosten uit. 
Daarnaast kan de kennis over de bereidheid van een of meer (kategorieen) bouwbedrijven 
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om op dat moment konkurrerend te prijzen een rol spelen. Evenals de op dat moment 
beschikbare algemene of specifieke kapaciteit . Hierbij dient wel bedacht dat in dit vroege 
stadium van het bouwproces nag slechts aan een mogelijke bouwwjjze gedacht wordt en dat 
het feitelijke tijdstip van inschakelen van een bouwbedrijf (veel) later ligt. 

Wordt bij het vaststellen van programma en lokatie, alvorens tot gronduitgifte over te 
gaan, een haalbaarheidsstudie verricht, dan kunnen de hiervoor genoemde overwegingen 
gekoppeld warden aan de procedure zoals die hierna onder planvorming beschreven is. 

7.4. Planvorming 

1.4.1. De keuze van een architekt 

In de vraaggesprekken met architekten werd duidelijk dat de "faktor" architekt een belang
rijke rol speelt in de feitelijke formu le ring van de vraag naar bouwkapaciteit . 
In het uiterste geval is met de keuze van de architekt de l<euze voor een ontsluitingswijze 
reeds gemaakt. 
In hun opstelling ten opzichte van programma en stedebouwkund~ge voorwaarden en in de 
keuzes uit alternatieven spelen vooral ervaringen en visies van de architektenburo's een door
slaggevende rol, konkludeerden wij. 
Wilde in dit verslag aangedragen methode om alternatieven en keuzemomenten open te 
leggen en aan produktiekenmerken te relateren bruikbaar zijn, dan zal de opdrachtgever zich 
in het bijzonder moeten bezinnen op de ervaringen en visies (opvattingen) van waaruit een 
architektenburo opereert, alsmede op de bereidheid om over alternatieven in ruime zin te 
praten. 
Oaarnaast biedt het aangedragen materiaal aanknopingspunten voor de opdrachtgever zelf 
om, in ieder geval vergelijkenderwijs, de door de architekt aangedragen oplossingsmogelijk
heden op hun waarde te schatten. 
Het kiezen en sturen van de architekt in het ontwerpproces kan op deze wijze beter 
toegankelijk warden. 

7.4. 2. Het ontwikke/en van mogelijke oplossingen 

In hoofdstuk 3 is aangetoond, dat uitgaande van programma en lokatie min of meer objek
tief is aan te geven tot welke oplossingen zij leiden . In bijlage 4 is aan de hand van een aantal 
voorbeelden de ontwikkelde werkwijze gei"llustreerd. 
Als programma en lokatie bekend zijn is het dus mogelijk in een zeer vroeg stadium van de 
planvormingsfase (eventueel al voordat een architekt wordt geselekteerd) de oplossings
mogelijkheden na te gaan. 
l\Jadrukkelijk zij er hierbij op gewezen dat deze oplossingsmogelijkheden per definitie tot het 
hier ( hoofdstuk 2 en 3, bijlage 1 en 2) verzamelde materiaal ten aanzien van typen en 
typologieen beperkt zijn. Waar zich andere oplossingen aandienen, kan het ontwikkelde 
materiaal als referentie dienen. 
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Oplossingsmogelijkheden voor de in programma en lokatie gestelde eisen kunnen voor de 
diverse bouwwijzen globaal op hun levensvatbaarheid getoetst worden. Hierbij is gebruik te 
maken van de in hoofdstuk 4 ontwikkelde termen - de 26 kwesties - ; 
Zonder de nuances van de daarbij gegeven overwegingen geweld aan te doen, komen daarbij, 

al dan niet door kombinatie van overwegingen en uitspraken, een aantal zaken naar voren 
die zeker op hun "onvermijdelijkheid" getoetst dienen te worden. 

Vermijdt waar mogelijk de genoemde problemen en probeer vervolgens binnen de preferen
ties te blijven en de systematiek in het ontwerp af te stemmen op de specifieke spelregels en 

mogelijkheden van de te kiezen bouwwijze. 

7.4.3. Een methode van kostenbewaken 

Met oplossingen die ook kwalitatief (in termen van konsekwenties t.a.v. uiterlijk, gebruik en 
beheer) voldoen is nog een stap verder te maken. 
Als in de ontwerpfase de weg van programma/lokatie naar bouwplan op een systematische, 
rationele wijze wordt afgelegd, lijkt het mogelijk het kip/ei dilemma van de kostenbewaker 
bij gestapelde bouw op te lossen. 
Waar we konstateerden dat de bouwbedrijven in de direkte kosten toch slechts hoeveelheden 
tellen, is bij het afwegen van alternatieven een methode van kostenafwegen voor te stellen 
waarbij per bouwwijze de hoeveelheden van de belangrijkste elementen in elementprijzen 

worden vertaald. 
De indirekte kosten bleken sterk afhankelijk van de tijdsduur waarin een projekt te 
realiseren valt, de planning. 
Al in een zeer pril stadium kunnen per bouwwijze de indirekte kosten op basis van een 
principeplanning geschat worden. Uiteindelijk zou toch iedere architekt of kostenbewaker 
een planning op de achterkant van een sigarendoosje moeten kunnen maken. 
Direkte en indirekte kosten kunnen vergelijkenderwijs dan nauwkeurig genoeg zijn om in 
een afweging van alternatieve strukturen gebruikt te worden . 

7.4.4. Kiezen of de/en 

Resultaten uit het voorgaande kunnen leiden tot: 

het bijstellen van programma of lokatie als deze oorzaak zijn van moeilijke, onhaalbare 
of kwalitatief ongewenste oplossingen of indien deze leiden tot (b.v. uit marktover
wegingen) ongewenste bouwwijzen. 
het vanuit de eerste resultaten verder toewerken naar de in die situatie gewenste positie 
op de woningbouwmarkt. 

Bij deze laatste strategie zijn er in principe weer twee mogelijkheden, zich richten op een 
specifiek deel van de markt of de keuze voor een bouwwijze zo open mogelijk houden. 

Specifiek werkt men verder zo veel mogelijk naar de preferenties van een bepaalde bouw
wijze toe. Dit heeft als voordeel dat een nauwgezette afstemming op de potenties van deze 
bouwwijze mogelijk is. Dat de mogelijkheden in de planvorming daarmee verder feitelijk ook 
tot de voor deze bouwwijze "geschikte" mogelijkheden zijn ingeperkt is mutatis mutandis 

een nadeel, evenals de beperking van de konkurrentieverhoudingen die deze werkwijze met 
zich mee brengt . 



140 

Het specifiek naar een bouwwijze toewerken lijkt vooral zinvol als er sprake is van specifieke 
eisen, zoals het bebouwen van veel kleine gaatjes of het bebouwen van opvallend moeilijke 

lokaties. 

De keuze van een bouwwijze is ook open te houden. In die zin dat minstens de op de markt 
ruim vertegenwoordigde bouwwijzen globaal gesproken goed uit de voeten zouden moeten 
kunnen. Deze strategie zou dan wel gekoppeld moeten worden aan een wijze van aan

besteden: onderhands op uitnodiging, na een verkenning van de markt op specifieke 
mogelijkheden om in het plan voorkomende problemen op te lossen (materieel) . 

Voordeel is hierbij dat de konkurrentiemogelijkheden bij de prijsvorming goed zijn te 
benutten. Moeilijk is het om, bij de grote breedte in aanbod van bouwcapaciteit die gehand

haafd moet blijven, goed in te spelen op specifieke mogelijkheden c.q. problemen. 

In dat verband dient nog een kanttekening geplaatst te worden. 
Als gelijkheid, respektievelijk planning, zeg maar regelmaat, standaardisering, stroomlijning 
etc. zo belangrijk zijn, dan worden uitzonderingen (die juist in de stadsvernieuwing eerder 
regel zijn) per definitie nogal problematies. Het is verrassend te zien hoe de bouwbedrijven, 

inklusief de traditionelen op zoek naar regelmaat en systeem, op de uitzonderingsmomenten 

in die stadsvernieuwingsbouwopgaven reageren. Hun mening is eigenlijk heel origineel: 
"als je de voordelen van de basisprincipes wil behouden dan moet je de uitzonderingen 
uitbuiten". Wat botter gezegd: in hun streven de standaardoplossing maximaal voordelig 

te maken, pleiten zij voor het koncentreren van zoveel mogelijk problemen in de uit

zonderingssegmenten. Met name de hoekbebouwingen en passegmenten, de dilataties of 
een bijzonder trappehuis, een plaatselijke extra bouwlaag (met wat zich in een bepaald 

projekt als uitzonderlijk moment aandient), dat zijn de plaatsen waar zij voorstellen het 
gebruiksnut, de architektuur en/of de stedebouwkundige eisen te max'imaliseren . 

7.5. Aannemersselektie en aanbesteding 

Aangezien de hier aangedragen werkwijze bij het leggen van de relatie tussen planvorming en 
uitvoering per definitie globaal, op hoofdlijnen gericht blijft, is het ons inziens aanbevelens

waard om gedurende de besteksfase in een "beperkt" bouwteam met de aannemer samen te 
werken . Zo kan ook de afstemming in detail van plan op uitvoering adekwaat geschieden. 

Voor de selektie van een bouwbedrijf zijn in het voorgaande al velerlei overwegingen genoemd. 
Belangrijk lijkt het in dit verband nogmaals te wijzen op de mogelijkheid te selekteren (uit te 
nodigen) mede op basis van de specifieke kapaciteit van een bedrijf (dus bijvoorbeeld welke 
soort kisten zijn voor dit projekt "ideaal"). In de resultaten van dit onderzoek zien wij aan
leiding om bij de aannemersselektie eer dan naar prijzen, naar planningen te vragen. 

Het werken in een volledig bouwteam is sterk af te raden . Vroegtijdig inschakelen van een 
aannemer en dus het aantrekken van specifieke bouwkapaciteit zvnder de konsekwenties 

van de opgave reeds te overzien, staat een optimale verwezenlijking van programmatische 
verlangens in de weg. Wat voor het ene bouwbedrijf/bouwwijze een moeilijke (dure) 
oplossing is, is voor het andere een gemakkelijke (goedkope). 
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7.6. Het maken van werktekeningen 

Uit de rondvraag bij bouwbedrijven bleek dat alle bedrijven met uitzondering van de 
traditionele, de werktekeningen van de architekt opnieuw maken om ze in hun produktie

proces te laten passen. 
Het lijkt een vereenvoudiging om het bouwbedrijf de werktekeningen dan ook maar direkt 
te laten maken. Dit behoeft de verantwoordelijkheid van de architekt in deze niet aan 

te tasten. 

7.7. Tot slot, kapaciteit en kapaciteiten 

In de loop van de voorgaande aanbevelingen zijn gedachten ontwikkeld ten aanzien van de 
toepassingsmogelijkheden van dit onderzoek. We hebben daarbij vaak in het midden gelaten 
wie van de in het bouwproces betrokken participanten deze suggesties zou kunnen oppakken. 
Dit vooral om twee redenen: 

om te voorkomen dat het noemen van de ene participant tot gevolg zou hebben dat de 
niet genoemde participanten, mede gezien de omvang van dit rapport, de lust zou ver
gaan om zich nog verder in het aangedragen materiaal te verdiepen. 
daarnaast is (ook eerder in dit hoofdstuk) gekonstateerd dat de inrichting van bouw
processen, afhankelijk van de lokale/regionale kondities, sterk kan verschillen. Het was 
hier niet de plaats daar in te treden. Het voornaamste doel van dit onderzoek lag in de 
bevordering van deskundigheid. 

Ook hebben we hier op diverse plaatsen al aangegeven dat met de resultaten van dit 
onderzoek het laatste woord over deze materie bepaald nog niet gesproken is. Maar er speelt 
nog een andere kwestie. 

Specifieke kapaciteiten (deskundigheid) vragen voldoende (personele) kapaciteit, opdat 
kennis verder ontwikkeld kan worden en opdat eigen resultaten teruggekoppeld kunnen 
worden naar de wijze van werken en naar de kontekst waarin ze zijn ontstaan. Hetgeen 
betekent dat in een specialisme voldoende omgezet moet worden om een voor goed 
funktioneren minimaal benodigde kapaciteit te kunnen handhaven. 

Analoog met pleidooien van o.a. Hendriks zijn wij voorstander van een versterking van de 
opdrachtgeversfunktie in het bouwproces. In de opdrachtgeversfunktie zijn het gemeente 
en/of woningbouwcorporatie die de belangrijkste taken te vervullen hebben. En juist dat zijn 
de participanten die op meer dan zakelijke belangen zijn aan te spreken. Daarbij komt dat 
ons inziens juist bij stadsvernieuwing de opdrachtgeversfunktie ingang biedt voor bewoners/ 
gebruikers om invloed uit te kunnen oefenen in het bouwproces. 
De positie van de opdrachtgever is te versterken door het opbouwen en aanwenden van de 
deskundigheid waar dit rapport op gericht is. Een grondige kennis van de lokale/regionale 
woningbouwmarkt is daarnaast een vereiste. 
Uit hoofde van haar politieke verantwoordelijkheid voor de voortgang van de stadsvernieuwing 
en uit overwegingen van omzetgrootte lijkt in de middelgrote steden de gemeente de eerst 
aangewezen partij om deze deskundigheid op te bouwen. 
In het geval dat bij een gemeente niet voldoende wordt omgezet om de benodigde kapaciteit 
op te !kunnen brengen, lijken de beste mogelijkheden in federatief verband te liggen. Of het 

dan zou moeten gaan om een gemeente met zijn ommeland of om een regionale samen
werking van woningbouwcorporaties kan hier als vraag onbeantwoord blijven. 
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BIJLAGE 1 TYPENOVERZICHTEN 

U itgangspunten 

Bij de in de overzichten opgenomen typen is de relatie gelegd tussen de organisatie van de 
woningplattegronden en de minimaal benodigde afmetingen van ruimten. Deze kenmerken 
zijn vertaald in minimaal benodigde travee- en dieptematen voor de totale woning. 
Bij het bepalen van maten en oppervlaktes van ruimten, in de organisatie van de platte
gronden en bij de inrichting is uitgegaan van Voorschriften en Wenken en van de Model 
Bouwverordeni ng. 

De maat van traveebreedtes is een veelvoud van 30 cm (3 M), gemeten op het hart van de 

bouwmuren. 
Dieptes zijn gegeven inklusief de gevels en afgerond op 5 cm. De maksimale diepte is 15 m, 

konform de M.B.V . 
De diepte van een trappehuis bedraagt 4.50 m, inklusief de wanden. 
Bij het bepalen van afmetingen van woonkamers is er, in afwijking van Ven W, in alle gevallen 
van uitgegaan dat een eetmatje ( 1.70 x 2.60 m), een zitmatje (3.20 x 3.50 m) en een kast 
ondergebracht moeten kunnen worden. 
De plaatsingsruimte voor de wasmachine is waar mogelijk in de badkamer gehouden. 
De eksakte plaats van meterkast, C.V., werkkast en bergruimte is niet aangegeven. Er is over 
het algemeen voldoende ruimte aanwezig om deze onder te brengen. 
Voor de dikte van binnenwanden is met 10 cm gerekend, voor dragende en woningscheidende 
wanden met 20 cm en voor de gevel met 27 cm. 

Portiek-etagetypen 

lnleiding 

De typen zijn geordend op basis van programmatische kriteria en verschillen in struktuurken
merken. 

Struktuurkenmerken van portiek-etagetypen: 

Er zijn 4 basistypen aangegeven : 

symmetrisch met het trappehuis op het hart 
van de bouwmuur 
symmetrisch met wisselkamer en trappehuis in 
een eigen travee 
a-symmetrisch met het trappehuis boven een 
travee 
symmetrisch met het trappehuis in een bajonet
oplossing van de woningscheiding. 

Op deze basistypen bestaan variaties in aantallen traveeen, in de karakteristieken van de 
traveeen ("bajonet" of "recht") en in de ligging van het trappehuis (aan de gevel of inpandig) . 



148 

Programmatische kenmerken van portiek-etagetypen: 

Als belangrijkste programmatische karakteristiek van een type is gekozen voor het aantal 

kamers van de woningen, die vanuit het portiek ontsloten worden . 
Daarnaast wordt een type beschreven in een aantal kodes die kenmerken benoemen die vaak 
bepalend zijn bij de keuze voor een type. 
T g/Ti : het trappehuis aan de geval of inpandig 
Kg/Ki: de keuken aan de gevel of inpandig. lnpandige keukens die verbonden zijn met 

een van de woonkamer afsluitbare eetkamer aan de gevel zijn ook Kg gekodeerd. 
Orientatie 1: de zijde waar de woonkamer ligt (de straatzijde meestal) dient tevens zonzijde 

te zijn. 
Orientatie 2: de woonkamer hoeft niet aan de zonzijde te liggen. 

Van elk type is aangegeven bij welke breedte- en dieptematen het toepasbaar is en de hiermee 
\ 

korresponderende aantallen VE's. Vanzelfsprekend kan een type altijd overgedimensioneerd 
worde11. Opgemerkt dient te worden dat binnen een bepaald type vaak nog variaties mogelijk 
zij n, bijvoorbeeld : 

indien het trappehuis met wisselkamer in een eigen travee ligt zijn de posities van beide 
funkties uitwisselbaar; het trappehuis kan zowel voor als achter liggen. 
in veel gevallen zijn de posities van keuken en slaapkamers uitwisselbaar. 

Zoeken in het boekje 

Voorwaarden uit program ma en lokatie die de keuze van een type bepalen zijn: 
de globale karakteristiek van het programma en de orientatie. Deze bepalen de 
organisatie van de p'attegrond. 
Allereerst is de gemiddelde differentiatie in aantallen kamers per woning bepalend. 
Vervolgens de genoemde karakteristieken van de ligging van trappehuis en keuken en het 
gewenste aantal VE's per woninggrootte. 
Een ekstreem gedifferentieerd programma, waarbij het verschil tussen voor de 
differentiatie maatgevende aantallen woningen groter is dan 2 kamers, kan aanleiding 
zijn tot splitsing van een projekt in verschillende typen portieken. 

De orientatie van het bouwblok en het al dan niet wonen aan de voorzijde bepalen de 
organisatie ten aanzien van woon- en slaapgedeelte en balkon. 
de toegestane bebouwingsdiepte en gewenste dichtheid bepalen globaal de diepte/ 
breedteverhoudingen van het type binnen de eerder bepaalde mogelijkheden. 
Omdat bij portiek-etagewoningen steeds 7-8 woningen gerealiseerd wordeh per portiek, 
is dichtheid vooral een kwestie van gevelbreedte per portiek. 
bijzondere eisen uit het programma bepalen verdere variaties in traveematen en 
struktuurkenmerken. Op bijzondere eisen voor begane grond en 4e en 5e bouwlaag 
wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan. 
een projekt hoeft niet uit een eenduidige invulling in een straatwand te bestaan. De in
vulling kan een of meer keren de hoek omgaan, er kan sprake zijn van verschillende 
lokaties of stroken, die tot een bouwstroom aaneengeschakeld worden, er kan onzeker
heid zijn met betrekking tot de preciese lokatie-afmetingen (verwervingsproblematiek), 
er kunnen tijdens het bouwproces veranderingen in het programma optreden. 
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Om binnen een projekt deze verschillende voorwaarden toch zoveel mogelijk binnen een 
soort struktuur op te lossen, zullen veelal de universaliteit en de fleksibiliteit van een 
type belangrijke keuze-aspekten zijn. 
Fleksibiliteit leidt tot voorkeur voor plattegronden met een centrale positie van het 
sanitaire blok. Woon- en slaapvertrekken kunnen hier omheen op verschillende wijzen 
gesitueerd worden . Daarnaast leidt het tot voorkeur voor plattegronden met orientatie 2, 
in alle bezonningssituaties toepasbaar, en tot het streven naar plattegronden waarin met 
dezelfde standaardtraveeen grote en kleine, brede en smalle woningen gemaakt kunnen 
word en. 

• 
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dinptoi volgt uit c!t: optelling van de 

1D<lt) 1.'1:, i.11nit.<1.ir .. n hoo!d&l;,apk.a!"..ar in 

di! t.l.'f?<.•k..lrr.l'r-· ... cnir:q. l'.)c extra 0,5 VE 

r.i t in di!' kP..uken. 

I 

OJ 2K/3K 

213 VE 
2,5/ 3,5VE 

Tg/ Kg 
ori-entatie 

Dt• roi.nin:i.'>lc brt" i:dt.c wo,-dt. ~paald door 

·' dr _..,Jt. wm hr•t. t.t:~pchuis en d1> aiini111J

lll brc~dtP. Vilfl de ,.laapka=wtr bi) du t.WIJ P.. 

k.4lfl c r-woninq , ~ diopt.e woi::dt bep<1..t.ld 

dcor de Vl..'n•l.~t~ groottc 11an dC" 1 .. ·c~:mJ.:.a

r:lf.' r inclus lP.f dt> 111.!i:plichtu ovcrJ11:1o1.t 

(bi) d•• dri(·k .ucr-·~·cnir.gl. Do W>rgro

ting met O,S VE wordt gt>rrali flf>l!rd door 

vrirqroting van de woonk.Jr,icr. 
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OJ 2K/3K 

2 I 3 VE 
2,5/ 3,5 VE 

Ti/Kg 
orient at ie 2 

De r.iini""'!le brcedte vol9t. uit dr! bn•ed

tcs van bC!u:~ -.ooW:.ll.l:!ers en Cc hoo!d

:;l.i.ipk,,.r::f•f' .,,:m du voori;cv.il. Do dieptt• 

;.;ordt d .. n D.::p .... .ld door d e m.ttjes • k.u1t.

rui:r.t.c in cle •00:·1ka~tlr, nat.t.a rub1ten 

"" hoo!d!llaapka:ner (in de twcck&lll(!r

"'°"inrJ). 

[[] 2K/3K 

2/ 3 VE 
2,5/ 3,S VE 

Tg I Kg 
orientatie 2 

Dv JJJini~alt! breedte wordt b<!pd.ald door 

minlm..ole breedto van de hoofd:sl11.<1pkacer 

1~n du keuken. De dicpto h dan hct. 9e

volq van dt" vcr~hit.e 9roottc van do? woon

i;.11:1t::- (inclusief verpli.chtc overYM.'U!.t.), 

6e nat.te crl, cm <le diepte von <le oudcr-

1:110.apk.i~r (bi j de driek.)l!'.f'r-wooi1.1oq). 

IN vt•rqrotinq flC t 0,5 VE wordt qerc•li

i;(!+~ r<l door ver9rotlll\I "''"de voonk.lcw.r, 

N.S.: bij dlt type zijn de posit.iC'!< van 

wt1>1>c\kdl!ler en trappehui i!i uit.Wis

!;ftl"-'.ir. 

2K/3K 

2.5 / 3.S VE 

Kg !Tg 
onentatie 2 

Ot> tirflo>dtc ii!! hct ')evolq vAn de 11W..\t van 

n.,tt" e el (lncl:Jsicf wa11.>.1.1t.o1MAt) , l'f't

:r..:.tjc t>n l oopstrook. Oct di~ptc ls hvt. re~ 

t:altot.i.t van do optol li.m;i v.:.n 7.it.r:latjo, 

n.stt.c eel, 1r.in1J1W1lr tirct1dU: qanq (l!IC't 

k.ip• toic) on :n.ini:alc d1npte van d(' 11l11.ap

k;u11er (om da vcre1Ste 9roottc U? hall!n). 

Dit typo vomit fcit.elljk ocn v.1rhtic op 

!wt voorq.i.olndP. type, de po•1UeG v<ln 

sldtlpk~r r>n kcuken zijn vc""il'inC'ld. 
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so w 

3VE ffiO~ 
3.5VE·~ 

so 

2,5/3,5 OJ.~ 
3/1.VE~ 
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DJ 3K 

3 VE 
3.5 VE 

Ki I Ti 
orienlalie 

a.• r;;.i.r.ir...Jlt' broudt.c wordt. bvp•ald docir 

mini1:1<1lc br::cc;tte v ... n d(." woonluar..o·r, O..• 

111iddl•nbcult i.11 3.00 h.oh. ~,1t. bij uo:

rechc+.rvoninq de a.iarln qed t.ucc:rdri 

:o<.lJ;ipkaw~r ontsloten "'or dt. viii de woon-

icodlcr, e n ckrhalvn oudOrl\la.,pk,1111~·r mo1•t. 

z:ijr., DI! diepc:c wordt. hep..ti.ld door du 

1:1iniri.alc dicpt.11 van t.r1tppt..-huit1 t'll sla;iip

k!ll::era. 

[JJ 4K 

3 VE 
t. VE 

3.5 VE 
t.,5 VE 

Ki I Ti 
orientatie 

0.. 111ini:r:.:1l\• b=•cdt.e vordt. bupeald door 

chi ~iullllillh: bre•dt.• van cl" .llru:ic:n1. ~ 

mlddcni:leuk 111 l . CCri brf"e:I ~t. d.tarin 

de hoo!d!'IL41.1pka1111?r~ 9c!'lit_uc1Hd z:i j n . Dt• 

di.uptc l a hot. (i(tVOlq V411n de liqqlnq van 

d<" .at.jcs, kvuken, nl\tt.o rui111t.t'r. ("n 

n l.,11pkair.tu·s. De verqrot.inqcn r.ut. 0,5 VE 

z:ijn ~n 9cvol9 van ht'l v~· rbrcd1•n v..ii 

c!I! sl4apkru:il"rs en het. vu·qrot.cn vqn de 

DJ 3K/4K 

2,5/ 3,5 VE 
3/1. VE 

Tg/Ki 
orientatie 

Dto n1ini~u.lll!' hrll!'lldtll' volqt. llit het naa~t. 

l!'lk.J.,u l.Hj!qen van bo1do woor&at.jC!I in di~ 

l:lredu trilvec. Ind1cn c!o l:lrode tr.1.vt1a 

\-,,rdf'r \0f'r11a11.ild .,,ordt., hecft dit ll!'en 011-

~vcnrcdiq st.crkc vll!'HJrot.lnq v.ton de dlep

tr t.ot. qt'Vol9. Nu u de dif'ptfl ~pa..ld 

door f#n WOOMIAt.je, di! kaukon , natte 

ruimt.on en hoo!d•laapk-er . Do vcnJrot.ir.q 

-t. ecn hA 1 vc VE YOrdt in de 2e " laapka

JD('r 9ere?Jlioeord. 

S'.ft., bij dit. typo zl 1n de p0Bit.ie11 v.Jn 

.,.lt1aclk<1111er en t.rapp•hui" :..iit..,.b1-
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[JJ 3K/4K 

2,5/3,5 VE 
3/4 VE 

Tg I Kg 
ori'entatie 

dkptc wordt. cldn OOp.w ld UCor de Vll'rl!iS

t e qroott•i Vdn 1o1oonkdl'llc r en hoofd~lo1.1p

k.,1111.•r. lX· e xtra 0, 5 VE ontr.tli~ot door d1: 

vrrqrotinq w.ul dt:' "'Ollnk.:inoff, 

DJ 3K/4K 

3/1. VE. 
3,5/l.,5 VE 

lg/Kg 
orientatie 2 

De lflini1'1.llU breedt.c wo:dt. bcpa<lh! door 

de brllcdtcts voor woonk.>at•C en t1lao!ipil.1-

r1er. ~ dieptct wo rdt bop.'>4ld d:>0r woon

:wtj e ,; • l oo:;>5trook, M1t.tct rui:.ten l!n 

hoofdsl-pk-r. Do 0 , 5 VE ext.ril on t

"t.aat door de Vl! r bredinq wi.n de sl""o!l.pk.i

vw:r tot 2,10&. 

314K 

311. VE 
3,5/1.,5 VE 

Tg/Kg 
orientat1e 

0"1 111.niJN.le breedtc• v.ur <k brf'.J.c' trav.-" 

wordt. b epaald door de brer<lt.<"s .,.a.n d r 

hooid:Jlaa pk..-.ner en 211 !!; l4.ipk:.i.1111•r. De 

d i <-pt.c volqt dan ul t de raatJPS i n de 

YOOnk<lllll'r , de nat t.t" ru1.-.t1m " :' d r hoofd 

:1lJ11pkamcr. 0... extra 0, ~· VE onu1t11.1 t 

door v"r 1Jr otinq van di! kouken . 
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so so 
V'/ 'N 

3.5/ 5VE~~ 
LJ;10 \11:®~- 810 \ 
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[JJ 3K/4K 

3.5/ 4,5 VE 
4/ 5 VE 

lg/Kg 
orientatie 2 

Cc i:ii.n111klb: bril"vdtQ \.'.Olqt u J. t d u brc~d

t e s ,.-oor teitJe !t l J.:ipk~.,r~ . Clo! <l i c.pt.e 

v:::ilqt 1.11 t i!f': opt.., J. linq wm tit: r.i.1t.j,.t> v.:r.n 

de ...oonk.a.T.l·r, n .. 1ttc ru1mtcr: on hoofo-

~l.t•pk~•·r. Or: extra 0,5 VE ont!lt<lilt 

doot du vl•rbn·rHnq Vdn du sla.ipkaml·r. 

I ITJ 3K/4K 

3/4 VE 

35/45VE 

lg/Kg 
orientatie 2 

Dit typ, o n hut vo l9r1h:IC vorll:C:n vilrla.n

ten O? t;et \'oor q.i.11n;.h: , no e chter ~t 

tra.pp<!i1u1,.; .. um c.!e .teht.Pr<je\•e1, Bij c-en 

breodtu v.m c!c a.•1o1llc t ci.1v-ec v,•m J.OOr.: 

9 ... r o.1li!!i<ecrd. 

OJ. 3K/4K 

3,5/ 4.5 VE 
3,5/ S VE 

lg I Kg 
orienta tie 2 

.,..oc b I"P.ec!t" worclt bl·p.tald door de minlzrio.

le brccclte · voor d11 hoordtildJpk .. 111f<r l'!n 

door de l'1 inifl'"~1h· Nten voor q.tnq, nc1tte 

ruilnten en lmulcl'n. Clo dicpte vorcit bc

p<1.:1ld <'.!oar &• i::.atjcs wn de l oopstrook 

in du- ....aonitlllllc r e n de lllAtctn van de n .. t.t~ 

r uimt('n e n k l cino• "la.>pk~-= r. 
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OJ 3K/4K 

\I 
I• 

3/4 VE 
3,5/ 4.SVE 

lg /Kg 
orientatie 2 

O.• :niriJ.cwlv bi-oi-=dte voor du brud~• tra 

vet'l,n ..,ordt bepa11ld door de 111t.nl111o.1l1• 

brf'odt<' voor hoofd1<l.iapkan.11r en s laap

kilNr. DI.! di••ptc is dan een q(!volq voon 

de vC'celt:te qroott.e voor do voonk4111er, 

~e dieptl? v1u1 de !;l.,apkalllllr en de t~

IJIU•'J tot k.:tukcn 1•n J\lltte rui•ten. Oo 

vcrqrotifl<j 111Ct 0,5 VE ontst..i:at. do::a'. 

V<!rqrotin(J Vf:U\ dv keukcn tot eetkcuken 

of \'Crt')rotimJ van ~" :i. ln.apk.uoer. 

3K 

3,5 VE 
L. VE 

lg/Kg 
ori en tat ie 

011 travffafmeUnqcn zijn bc!p.Jald dool 
hC!t strcven dez.o veolvcud v.in )l<t te 

~(!n ~ 2 x <I. SO t 2 x 3.00 v06r en 

2 x 6.00 + l.00 11.c htec !let porUek kM ' 

vt:tfSIH1ld women tot 2 x l. 90 + :i'. x 2. 70 

v66r. IN dio.:pt<" wordt bepaald door do 

19.atj<'S, hct 1uanltair cm de hootdslaepka-

111er. Do extrA 0,5 ve wordt i n de wooJ'lkA

rter ~f'ealls<"llrd. 

ITJ 3K 

4 VE 

lg I Kg 
orienta tie 2 

De hrl'edte wordt. bep;aeld dcor de 1:11.ni. -

m.'ll<' b re<!dt.<' van <le hoo!dFola.ipkAr.;er .r!n 

dobr dt! .. 1ni.1M.le !II.II.ten voor 11enq, nat.t.e 

ruicit.Pn en keukttn. 00 d i ept'' t r. het. qt:

volg ... an de li.<Jqin<J van de cat.je~ in di" 

lotOOl'\k.-.r , de loop 11t.r ook e n di! vecplJ.ch 

te Ov<!r11144t. die in de 1<. .. u.1ten wordt. 9erea

ii~eecd. 

I 
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4K 

4 VE 
4,5 VE 

lg/Ki 
orientat ie I 

o.., t.r .. voc.-fl!ll!t.in'Jen i.ijn bepiMld door hl: t 

uitq:J.nq:5punt T.l! ~" v(!clvoud v.an Jl'J t.it 

m<lkcni 7. x 4.50 -+ 2. x l.00 v66r un 

2 x G.CO + J.oo achter, n.:t portil'k k·m 

ccht.cr vnnirodld ;mrdcn tot 2 x .LCJIO + 

2 x :!.00 v66r. De cxtril 0,5 v~: -.ordt in 

dc -.·oonk~·r 9erc<olisl!erd. 

QJ 4K 

3 VE 
3.5 VE 

lg/Kg 
orientatie 2 

[;u r: inim<tl'-' tro.1.Ye('br<1~dtc:• i:iJn lM!pa.lld 

(::;-,or du bn••!d.te~ var. beide ~l•1tpkam1:"rt: 

"'" de k•"lkt•n a~IJ dlP achtt'£9Cvt:·l. °" 
di.,pt:.' ·.iordt Can bepc1ald door dH vcr

£"-ist"' 9rc.ottc '.'<rn .,..oo;ik,;11..cr un s.ladp

k a"u'rs, n11.ttP. ruimt<'~ en de tocqauq tot 

du k•.mkcn, De 0,5 VE extra .,.ordt ln de 

woonkanmr gcrcnlise-erd. 

DJ 3K 
2,5 VE 
3 VE 
3.5 VE 

Tg I Kg 
orien tat ie 2 

De t.r;avceaCllU!tinr,en zijn bepMLd door" 

..... r.et strcvcn r-l'r. v1o.clvoud v.tn lM t~ md-

door de pl.iats v.m c:!c haof:1sl .. apk"m.:r1 

in d1· <'•llil lle tr-avee- (),CO) of ind~ brl'-

door n.1t m.itj•r in de ~r.k1111".C'r, nftttc 

n.iiWltt'n t'n hoofdsl<'<apkamer, Ov C'xtr.l 

VE:'" \olOrdC'n in de sl.t.apk.-cr- !l'n dC' k~u

k~n gei-calisC'erd. 
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4K 

3.5 VE 
4 VE 

Tg/Kg 
orientatie 

o.;, t.rav1~reed t<t s zij n bep84ld door het 

,;t.rrvcm zu c .:in vcc l voud v,ln lM t.i" 1114ken. 

Hl't port.i~ l 'J echtcr t.u vcn;~llen tot. 

2 x S . 10 + 2. 7() v66r. De diept.c i r. bc

p;a;old door de r.wotjcs i n de woonk.uncr , dt.• 

n a t.t.e n1 i 1Dccn 1m de hootd~lAe.pk .-micr. Ott 

e :nr" 0 , S VE WOE'dt. in de sl.wpk¥1cr 9e

CQ.:all &oo nl. 

QJ 4K 

3,5 VE 
4 VE 

lg/Kg 
oriental ie 2 

D<- u·dvecbnicdws z.ijn Ccp..i.dld door 

h.-t. 1'it.n•ven d11ze een •1eil'l•1oi..:d van ]~ tc 

:i<ske n: v06r a: l jn dez.e s teed!> 2 x 6.00 ~ 

J, 00 . IX' po&ltiPS Y&n hoo!dsla11pkucer PR 

k <eWten in de Crc dv 1tn 11:=:11Lle tr.nee zi }n 

vcn;i:;~ lb.1.ai- . 6i1 ecn SIJL!llllP t.ra .. -ce v11n 

l.C:l acht•i r ligt. de hoofdslaiipkAJnCr a l 

dao1r, Ik> d i ept:c l ll dan bep;a.i. Ld door woon

f.iolt.jet> , na t.t.e rulmten en h.oofdsl3.ipk&mer . 

In het. voorbceld is de diepte bep.io11 ld 

door de raat.je!J t loopst.rook r.<l.!lr d P. vPr

qrotJll kcuXl'n. 

OJ L.K 

4 VE 

Tg I Kg 
orientat ie 

~ brecdtc 1.s bcpa..t.ld door dt.• br1m dtos 

v<tn WQOnluamer en tr.t.ppohu!!\ , De. d i opte 

wordt d.:an bep&il:ld door de aeht.OJ' t'lk11."'r 

<Jl'h"<Jcn mat jes ln de lolOOn.lr.nt:'ll,?r, d l' Q11onq 

v n c3e dictpte win dct hoofd11 la11.pklU"lt•r. 
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0 4K 

4 VE 

4,5 VE 

Tg /Kg 
orientatie 

°'-' :airii .. alt" bre.,,dt<o? van de \o'OOntr•v., .. 

'olordt. bl!pil<Jld door t~t WOOl".111.,t)e + l oop

"t-nxik nuur dl' ke uk•n. IA• r..inic-... 1~ br,,cd-

t.- voor dl' ;mdcrt! t.r.avc e 'olordt. bep.l.11.ld 

door <!r bC'ide !ll11apkt1111l'r~. O.:.• dicptt• 

volgt dun uif. dt! di('ptc;o voor n:cp.iktie

V•: lijk trilppe)1uis, gar.q en ~lt1(1.pk<1J11cr. 

De cxtr11. 0,5 VE ont.11t..1<'lt door vcrbredinq 

van f•'!'n s;l ,.llpko\lllcr tot 2. 1/)rn . 

L ____ ~ 

4K 

4 VE 
4,5 VE 

Ti/Kg 
orientatie 

Otl ~1ni~o:t. l" b r c cdt.'1. wordt bep.i..i.ld door de 

) Rl..ia~..._n •l•m de ac:htcn;eV<>l. De dicpto 

'olordt. dun bcpdl,ld door Ce 1:111.t.jes in dl! woon· 

k."11\N', n.itt<• n:irnten en h0oafd~laap}l:,a~r. De 

•1Xtr,) O,.') VE 1,1ol9t uit vcrbrcding v.i.r. cen 

iol 11 <1pk..vncr of verqroting van de lo'oorJta1:11cr. 

ITJ 4K 

4 VE 
4,5 VE 

Ti /Kg 
orientatie 2 

De r..ini~..i.lc brredtt\ "ordt bep.iald door de 

. .,..oo t'dsln.ilpk ... ..,'-"I" +>n •oonkame r, Ct: diepte 

volqt dan uit d<i opt.cll1m;i v•11 de afmetin-

gen \"OOI" di'! l!\dtj~9' in c!o \o'OOnk~"I"• de 

n ... ttl.' I"uiccte-n en de 'l<'lapkac::er, Do:! l:lltI"ll 

0,5 VE: ont.st.11.;1t dooI" veI"bre
0

clin9 v11.n de 

.o; l,,11.pk11nH'.", Ind.I.en de a111alle t.r •vtu• 2 . 7011 

i&, l i.qt d"' hoofdsla;or.pkamer in de bn1dc 
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I lIJ 4K 
I 

3 VE 
I.. VE 

Ti/Kg 
orientatie 

CC ai n1.-.. , J., b r a<iclt\I i~ bep.i.1ld door woc;n-

it-· ( +~ r1 hc.o!t:l.::.l..,,:ipk;;i:tt'r. In d"'t 9~vc1.1 

hqt. hvt. ~nit • .u r ~n do s~1<ll !'! trllVl!l'· 0<' 

du•ptc vol gt d.1n u:i. t <JC! <1cht.t'r <.'lk11;>r qc

l(lc;..:n i:wtj ftS + pln.ttsruimt<r deur in do 

wox.nk.i:r.cr, dt! t.Ol''1<1:1q1dearl'n, n11tt.c:- ru 1:n· 

ten en hoofdfild&pit.:ar.ier. De extrJ 0,5 VE 

onts U1Jt df)Or v1n-l:itl'dinq V<1.:-i beide sla.•p

kaffrn tot 2 . ICir.. 

OJ 4K 

3 VE 
I.. VE 

Ti /Kg 
orient at ie 2 

O..t.• pl•tt1qror.d von:it 1en \•aria.tie o; 

de VQOrq•ar.de, de potl t1e• van O".:d1r-

1laapku.1tr en k•uken zl j n ver-ii1Hld. 

ITJ 4K 

t...5 VE 
5 VE 

·---i 

Ti I Kg 
ori·entatie 2of 1 

Uj:: ln de SJHllte 1itu11tic onqell~k . 

Voor i.1 1r. i.o bepa.ald d=r woo.U.:a1':C!r t>Tl 

hoofd11'u1opk<1..~r, a chter door d e ~idit 

slt1apkar .. r1>: 4.2C:-1. Oe dlepte U1 da r. be 

p&41ld door het. trappehu11 an dt! aangren• 

~f'n:le 1111.,,pk-n. Bi j 1or..t:i ge plat.u·9rcn

der. b innon di t. t.ype Ujn d~ poait.ies van 

~1.de lllaapkat".l!rs •n "o.'OCnkamer uit.win•l· 

baar, du• orll!nut.ie l.2. 
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[JJ 3K/4K 

2,5 I 3.5 VE 
3/l VE 

T1 I Kg 
orientatie 

wordt brpa•rd Coor i:fl' t IOCOn:"IJt j r· • lc-op

Htrook r.11.ir de iu:~~i<en. Dt.· ri i n:: r. 1i 1.1 broe d-

t.tt voor de .w,.:jo•n• trJv.:oo; IOOtd t b(•p..1ald 

door sl..iapko!11"'.' r en trJppuhuif' .. De"· dU' lltll 

volqt ult de ~inir.ldle ciiepte voor kcu.k~·n, 

trappehuis en Sldapk.!l•er. Cc :iia:iclrr..1lc 

bn•cdt.e volqt uit. de 1M>:i=i..1lo:o ov0ri;p<ln

nin9 voor- da t.rav11c dcht.c1r hot. t.rapp(!

huis. De ext.i.:i 1'..1, S Vt.: wordt. in de 11l<lap

k.iner qenral.iseer-d. 

QJ 3K/4K 

3.5/l,SVE 

Tg/Kg 
oriental ie 

o. a1.r.1.r.lale bnedte ..:ordt bopscald do:>r de 

vooMacer, keuken ... toilet on trappehuia. 

De diepte wordt. dan bepeald door de lc.eu

kencpauUir.9, qar.9, natu eel en sll..ap

k&r.i.cr (I V'EJ. 

lIJ 3K/4K 
3/l v E. 
3.5/l.5 VE 

Tg I Kg 
orientatie 2 

Dt nin1.i:ale brcodte "'ordt. bepaald door 

wooMllr'.t!r, hooCdslaapkacer en trappohuis. 

De cliep:.e Yolgt uit hoo!dslaapk~r, qanq 

en 2e al aapka..-.er (de natte rui:r;ten l 1'11Jt:n 

d.m 1111n de 9ev•l in de woontravee naast 

de ke.,kenl. De extra 0 ,5 VE or.staat. r!oor 

ver<l'rotinq van de 1ooonka.....:er, zeal• in h•t 

voarb<leld i;•tekend, 



so so 

w 

3.5 VEL§_9_Q_~ 
4 / 5 I 170 \/300\[ •20 =yjQQ\ 

u~o \~neo---v-~o_:: -\ 
.L:~_Q_\/3TO: y_~ 

Ww 
>> 
':!;· U) --"' M '-' 

r1 ( 
I 1 I 
I~~ 

3,5 /4 ,5 VE 

164 

ITJ 3K/lK 

3.5 14.SVE 

4 I 5 VE 

Tg _I Kg 
orien t at ie 2 

De s.ini..."Dal.._• brt"(tdte wordt b.-p.:i.lld c.!oor 

woortic.~·r, hoofdi;la.ipk..r.:i::r en tr.tppf!t1uh;. 

o.o. dicptt! -.:o r dt bep..ald door de os;.t.1.•llin'} 

in c!c =~•1lt i lCfl\'Cc Vdn hoofd11lA.1pk,.r.o.!r, 

na t.t.c eel C.K't. 2l• w.c.J en i!ll ;1.11pkd.l:Wr. CC'i 

cxtc.:a 0,5 VE '"'lltdt door vcrqrotin<; V4fl de 

o.;oonk .. uiwr 'J~rn.ili,.;ecrd. 

[ 11 de lirllt.irvoninq en in de rechtcr bij 

de .'ldddent ra 1.•c.-o 'lllll l .O:J kan hot toi lct 

in de n l a.:1.ptr .\V4KI ko:::.?n. 

OJ 3K/lK 

3,5 /4 .5 VE 

Tg I Kg 
orien tat ie 2 

O<e ;;: t ni1:1Jl1t br.'1tdtc \'OOt Chi u .-,,..._•11. volot 

ult d1.• bn•t"dt•it voor troppi.•hu1.s "" r.l..!.&p

k11~r. Cu dioptil vol9t dan ult Cu cpt.cl

lir.:t \',tn t r .. pp..,l'u.;i..tl, tOO<Joll:'} hC'Otdlll.t"'pk.&

:-:cr cm d~ept• ·111r1 c!a nut~ rul:i:itln <hr i n 

6.t t c;c \•.il ,,,..,.•:t de hcoidv.lolJplt.&r:t" r .111n ~ ... 
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Gestapelde laagbouwtypen 

lnleiding 

De typen zijn geordend op basis van programmatische l<riteria en verschillen in stapelings
vorm . 

Stapelingsvormen in gestapelde laagbouw: 

Er zijn 2 principieel verschillende stapelingsvormen te onderscheiden: 
een maisonnette op de 1 e en 2e bouwlaag, waarbij 

de 3e bouwlaag wordt ingenomen door een etage
woning of de 3e en 4e bouwlaag door een 
maisonnette. 
een etagewoning op de begane grond en een 
maisonnette op de 2e, 3e (en eventueel) 4e bouw
laag. 

Op deze basisoplossingen worden variaties gevormd door de ontsluitingswijze (loodrecht op 
of evenwijdig aan de gevel) en de ligging van de trap ten opzichte van de bouwmuur (op het 
hart of binnen een travee). 

Programmatische kenmerken van gestapelde laagbouw : 

In de stapelingsvorm zijn ook reeds de belangrijkste programmatische kenmerken van het 
type benoemd. De variaties in woninggrootte zijn gering : maisonnettes met 3 of 4 kamers, 
etagewoningen met 2 kamers of HAT-eenheden. 

Een type wordt verder gekenmerkt door de ligging van de woonkamer aan voor- of achter
zijde, en door de bouwlaag waarop de woonkamer gesitueerd is. 
Voor elk van de op basis van deze kriteria bepaalde typen zijn de kodes met betrekking tot de 
orientatie van de woonkamer en de ligging van de keuken en de variatie in breedte, diepte en 
aantallen VE's vermeld. 

Zoeken in het boekje 

Voorwaarden uit programma en lokatie, die de keuze van een type bepalen: 
het aantal bouwlagen en de wenselijkheid van maisonnettes of etagewoningen op de 
begane grond bepaalt de stapelingsvorm. lndien beide vormen gevraagd of gewenst zijn, 
zal worden gekozen voor het universele type, waarin beide stapelingsvormen op soortge
lijke wijze opgelost worden. 
voor de verdere keuze is de orientatie ten opzichte van de zon"v'an belang. Zoals uit het 
typenboekje blijkt, komt de kode "orientatie 1" altijd voor bij kleine woningen in een 

travee. 
Dit betekent dat de woonkamer van deze woningen altijd gunstig ten opzichte van de zon 
gelegen moet zijn. Het is afhankelijk van de situatie of aan de achterzijde gewoond kan 
worden, ofwel dat aan de achterzijde de steektrappen naar de 2e woonlaag gelegd kunnen 
worden. Een derde belangrijke voorwaarde is de plaats van de woonverdieping van de 
maisonnettes, boven of onder de slaapverdieping. 
de differentiatie is op zich niet bepalend voor de keuze van een type maar bepaalt wel de 
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variaties op het type; het toevoegen van een ekstra bouwlaag, het samenvoegen van 
2 traveeen tot een grotere etagewoning, het dieper maken van een bouwlaag ten behoeve 
van etagewoningen. 

bijzondere eisen uit het programma kunnen verdere variaties veroorzaken. Deze komen in 
hoofdstuk 3 aan de orde. 
Op de gestapelde laagbouwtypen zijn variaties te maken als aanpassing aan wisselende 
voorwaarden uit programma en lokatie. Deze aanpassingen zijn op zich niet belangrijk 
voor de typekeuze. 
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HVAJ 3,5: I. VE 

OD 8.G. 1 & 2 

~ 
Ki Kg 
or. or. 
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D<' ~inii:htlu broecl t u wordt bf'pl\J l d door de 

brco<.lt~ y,.n cl •• s l uupk aiter r.n cloJ r.,t tt~ C•Jl , 

n.-. d h •p t!.! wordt bop.1 ..i ld door du JJ 11 .:i•in-

sch.tk eling vJn s l ;aopk<tMer, entr<.·i:i •' 11 qa

rc<ti: n!l'ch.ippclijkc tr<'lp. v ..,_r u r o ti11<1 >t<.'t 

0 , 5 VE wordt gorualiRcerd door vur g r ot inq 

v.>n de sl.lapk.imer . Op de beiJ..>.m• 9 r ond OC?n 

H. V .A . T ,-wouiriq rr:11t wonc n 4.>n dr. otcht<.·r-

:i:i jdc <: 11 1: .l. tq~bouwde .. ntt1w. 

OJ 2 K 3K 
HVAT. 15 VE 

[IO BG. 1&2 

~ 
Ki Kg 
or. or. 2 

~ ~ini i;iulc hreeJ:l' wordt J:mpa ..1 l d dcor dt· 

brcn.'<!tt·~ vcm dlo' s l aa;pita.lt!Cr, de ttM 1'r cm dit 

binncntrap, De dicpt c v o rdt. OOp.:.alcl door 

dl" ;.; ,(! . , bi nncn tra.p , 4!nt r ee (•n g<.'r.lecr1-

r\Ch o!lpp<1lijko:: t rap. Oi t is t evcns d <.' roinl

r.1<t.lc di(!pt~·, 01;l e r.tr .. !'! voo r dr bn9<1n t> 

g r ondwoninCJ is ni t.qeboi..vd. 

ITJ 2 K 4 K 
2 VE 4: s VE 

DIJ 8.G. 1&2 

~ 
Ki Kg 
or. or. 2 

~ ci n i tw l c= b r C'edtC! wordt bep..i o. ld door 

"' de bn·edta v.m c!c 11. l.i.:tpkame r s ,u1.r. d" .lCh

tc rzi jdc, [X< dillpt.c wo r d t b t1p c:ulld c!oor a ,,. 

r·~i::itc 1.o.1 l q voar sl.inpi<ar. . .:ir, binnentr.ip, 

eritra~ e n !JOti.-.•c nsch4p;:ie li ,ka t.r ,l p . D" o,: t"!' r-

9 1:otinq :-;1! t. I VE: wo r dt 9or.:rali11t!enl d . i:: .v. 

ver <1r o l inq v a n do sl.tapk;l.i:<' r ;:aot. 0,5 Vt:: 

en W • ll d« wooM.v.if' r i:tPt 0 ,5 VE . De c- n t r e c 
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DJ 2 K 4 K 
2 VE 4,5:5 VE 

8 .G. 1&2 

Ki Kg 
or I or. 2 

i: .. · fll U'li::).•h bn•.-dt" wo rd t. bep • .ald Coor 

C.. hA.'...- ~l.1..o~k~rr. op do sl.iuapvt>rdu.•

pi n9. li.: di cpl.~ wor dt. Lll'p.wld door de 9.,

necnSchJFpr1l1jkP tr.1p, t:l'lt.rt•e, W.C., cet.-

11..a j •• .,, WOONl'~•tj• • . Di:- V'll'!Jl'Ot.in9 J!,(l t. 0,5 

vi:: wordt. q1·r ... Jli u,•e.rd door vergrotin'1 vJn 

c!c !i: ltlolpk..r..l)rs. Op do tw9.1ne qrond slJpo:ir. 

mm d'"' voonijde un wonf'n ;1cht.t•r. De <.-n

tr••l' v..11'. clmm wc~i nq !11 uito:;ubo::wd. 

[JJ 2 K 4 K 
2 VE 3,5:4,5 VE 

[IO B.G . 1&2 

~ 
Ki Kg 
or or. 2 

v.. 111.nlm.&l e bnil!dte v o rdt tep,a<ild c!oor c!r 

br('o.-dtc: van keukcn , 9"-r~ <1.n binn..intrJp. De 

d i eptw k<*t. Y'QCrt \.it. C.e iil.1nt't'nschflit ;•linq 

v;:m w.c., 9t1r.=:, binne11t.rap, cmtrcc en ql

~ ... m1ch.1p;:i.·lljk .. t.rJ.p . \.'er9rot.in9 -.ct 1 

VE 1o1ordt. c:en.•,.ali.c>•rd door verqrot.in";J v.m 

df.' •l.1l\fkA.'rtf l"$ . De ont.ree voor c!e bcg.'Ulf' 

g:ron:11«mi nq in uit.g••bouw.1. 

[JJ 4 K 4 K 
4,5 ; 5 VE L. : 4,S VE 

ITO 00&1 1 & 2 

~ 
Kg Kg 
oc 1 or. 1 

Ck> m.inb111.le brC!tidto: wordt. bepMld door ~ 

bn·•1.:tu• v111n de twee 15l!htip)(Ntcr.'I er. d•? 9 r.

llll.'ensch.:tp~Ujk.ft t u p. [)(! d b ptl! wordt be

()4.ald ~oor ~ • l <tapk.P1er, nat.t.c CPl, n8tto 

c..,l "" ,!,, sl.1 aplc<1.e1.,r. De bovenvonin9 ls 

0,5 Vt: illd.ncr door een XlQJ.nen t .Uaspk,1-

r.;cr. \'••rqrotin9 -t O,S Vl: door vcrgro

tin<J V41\ de :ol1i.1plta.•rs. De entr.w voor &! 

~g.lnt 1 qronctwonlnq i !I uit.9ebouwd. 
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2/2:2.5 VE rn •. 5: 5 VE 

DJ] B.G. 1 & 2 

~ 
Ki Kg 
or 1 or. 2 

C:c r1inuml"' lH•'•-tftc wocdt. OOp .... ld d<Xlr do;, 

oud<..•r~L1..,~ ..lYA.:r •:n de n<1ttc c<:l . ~ •Ii t·p

tC woctlt l>c:pJJ Id t!oor d<:" ·•M:cc n:..cn....k•· l lnq 

\'Jll trappehoin, cnt.rcc en .:.1 ... ,FkJa l'r . !let 

wonC"n qd;cr.urt. op dc t.1J""°C"' v.::n'.H~pi nq. 011! 

i:ntr .. C" V<:K>r cfo bcq.:tnc 9ro:-.dwoni1'9 l!,: uit

q.:001.. .. ·d. !Jc ver!Jrotin'l r::ct O, S Vt: <Jcbourt 

dcor w.•r 9rotir.-c; v.m dt• i.:l""'Pk•.IJCl'f, 

ITJ 2 K 4 K 
2 I 2:2.5 S/5:5,5 VE 

QI] B.G 1 & 2 

~ I 
Ki Kg 
or or. 2 

L'oi • lnii-Ml(· t>ruc:jt.e 1o1ordt. bept1<1ld door 

~rot .,.oon::.1tj\' en Cll q('.~eonschnpr..t~)il.e 

t;r<if>. Cr diP.pt.~ ''"'ordt bep&..ild d=r JJr.

c1;11;1..;h,ik1· l inq •1an t.rappr.aiis, ~orCt·~ . 

b lnn(mtr ..1p t•n •.;.c, Cc \•erqrot.lr~ r:.~t. 0,5 

Vt:: wordt g•1n·.tli~ccrd Coor v<'rgrotin•/ 

v.1.n de sl<1<.1.plca.~r. Pe entro·u voor do.· bc

<;fJ lll" qrond,,,cninq ill ui tqc:bc-~wd, 

ITJ 4 K 4 K 
4.5:5.5/4.5;5.5 4;45/L.S;SVE 

ITO B.G.& 1 1 & 2 

~ 
Kg Kg 
or 2 or. 2 

o.., 1' ini!." . ..1lv br<:edt.e wordt. 'bepd.al.:l door '111 

t:"-'·J..i.r.c <u:cr.~. De breedtc is: eetn <WVOlq 

win '.IQOfll:.Jl j ,•, loop..it..roolc ..-n ruii::.t.<.· q'.1-

ll:(!a=cr."p~'ll'll jk,;> tr.lp. Co t!ic.pt.c v ordt 

bcp<1<.1lcl cl<:oJr 11-ln.ipk<v-.rr, nitt.t.c eel, n.it-

l"' C<'l en s l 11..iplt<lr.er. De vari.1tt<' v:.n 0 , 5 

VI:.: z. it. in de grCQtte v.:in d~ Blm:tplit3~r~. 

Verqrot.ing rr.e_t. 0,5 V'f. door v'·r:9.r-ot.lr.c; "':m 
dt> u.l,1.1pkar.~•r0l. 
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[IJ 2 K 4 K 
HVAI G.5 VE 

[JTI B.G. 1 & 2 

~ 
Ki Ki 
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°'"' rini.".:'o:tl •· br.:o.;>dt ... ~ordt. t...·pJJld dcor ec 

t r .if' ~·cor Ga: bovt-r1vonln9, ~ ln9i1nq voor de 

t:"ri<.~lo. n...;,nuiy •·n dt: bn:•l'dt.c Vltn Cf· slaap.k.i

a-r. DI' dit,ptL• wordt bcpadld de.o r de ruirJtL 

b<rnodi9d v0<.ir sluapki.ll!ler, n.1tt ... c:cl, de\lr 

-...x:mr11iir:tt' <!n r.i.t:....t.jt.l. 

[IJ 2K 3/3K 
HVAT. t.13 VE 

[ill B.G. 1 & 2 

~ 
Ki Kg 
or. or. 2 

De 1\ir.iCJh: bn•L-dte wordt l;cpwla door 

de C'.oO.•r:sl:1.1r-k.L"':A.'L en de n.1.tt.t" n·l. Vl.' 

dlL·phr w.;irdt bo~p111"&ld door c!e. O'.l.:!.f:' r slAJp

kU .. ·r, ~lultpk.lr~r •'fl 9~~nsct-..oppc::lijke 

tr.lip. tt.>t \'Crcchil tus11cr, d<' wcnir.q .. •n z1t 

in dl" !l:l .. JpkJDc"l'.t.. Cp de. b1i9ar.t! 9l·ond 

link~ •···n wonir.9 r.:.ot <-Co ;rote en r.echtts 

t:e11 vcninq :rt •l•n kl~ine slaapAilD..•r. 

[IJ 2 K 4/3K 
HVAl t./3,5 VE 

[IO BG. 1 & 2 

~ 
Ki Kg 
or. or. 2 

Dv Jtlnll:lillc broedte 1o1ordt tl'p..o<aid door 

c!ot b r cedte \'.Ml Ou t1o1eti r.l..id~k .. • rs .:1.•n d•' 

acht11r:t.iJde. De dieptl! vo rdt ~ .. Jld door 

dr u.v.r..T.-...oning op do: boo-<;!"lr.,· grond. Oil 

ii.o;:it door d.:i a.u:c-en:.d.Mclinq v.ln zitr."tje, 

t:l:c't..:.l t. J••. k••Wt.,n, nut.t.e cei ~n slJJpk.J,.~r. 

l'Wt v<-n1chil •.t..ar: 0,5 'vt: t.u"~•n ~ won1n<1un 
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<Jf!r.,.o.li~enl (Joor \'l!r<)-rotinq v.ln ck sLo;J.p
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d1UpU: vordt ~paald d.OOJ" woonm;itje , b1n

M<nt.rap, c ntn1c cm dr. brct:dtf: v"n dl' c;c

r."eUr.•chappvl1 ~k1• t.r;ip. Op ~e beg.inc nrond 

Ur.ki. aim wonlnq l':'N. cl.•n 9 1:otr s l .::t.1pk1'UQ4tr 

en r<-c~t.s llOCt. t~lln klcinc s la;:ipk411lC:r. Vcr

q i:o t i raq ~t O,S VE door verqrotiriq van de 

i;l .i.lpkdr..l!C. 
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binr:cntrup . DI' di.,pt." volgt. uit dP. ;i.1n

ONlKC:hakclin<) van ndtte eel , ovcrloop, 
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[[] 4/3 K 2 K 
4:4-513-5 VE HVAI 

[JI] BG.& 1 2 

~ 
Kg Ki 
or. 2 or. 

Dr' ,.,inir:..il" bru~dt•! ... o rd t lil' fXIJ l d door cto.: 

t;ovet1 ';ch~•.l < ' lt ll.Y.l1.T. - wun.i.n9. Df• dil'pt l' 
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BIJLAGE 2 OVERZICHT VAN HOEKOPLOSSINGEN 

lnleiding 

Hoekoplossingen vormen een aanpassing aan de situatie in richting en maat. Een hoekop

lossing in een invulling is nooit autonoom. De struktuur en plattegronden van het standaard

segment en de bouwwijze zullen altijd van invloed zijn. 

Bij het bepalen van een hoekoplossing zijn verschillende benaderingswijzen mogelijk. Veelal 

wordt de hoek gebruikt om afwijkende woninggroottes onder te brengen en zodoende het 

standaardsegment te vereenvoudigen. 

In andere gevallen wordt de hoek zoveel mogelijk analoog met het standaardsegment opgelost 

en warden de programmatische en maatproblemen elders opgelost. 

Door deze verschillende benaderingswijzen is het aantal verschillende hoekoplossingen zeer 

groot. 

We bepalen ons hier tot hoekoplossingen in 3-5 lagen. Hierbij zijn een aantal soorten oplos

singen aan te geven. We spreken over de soort hoekoplossingen, omdat het bij de koppeling 

van de h<tekoplossing aan de situatie niet mogelijk is de preciese struktuurkenmerken (zoals 

de overspanningsmaten en de ligging van het trappehuis ten opzichte van de bouwmuren) aan 

te geven. Deze warden vooral bepaald door de struktuurkenmerken van het standaardsegment. 

Soorten hoekoplossingen 

We onderscheiden soorten hoekoplossingen allereerst naar de richtingen van de bouwmuren 

en de ontsluitingsvorm. 

- Richtingen van de bouwmuren : orthogonale hoekoplossingen 

- Ontsluitingsvormen 

diagonale hoekoplossingen: een wand dee It de hoek in 

twee symmetrische delen 

gerende hoekoplossingen: stapsgewijs de hoek om. 

portiek-etage: vanuit het trappehuis warden 2 of 3 

woningen ontsloten 

portiek/galerij: vanuit het trappehuis wordt (tevens) 

een (steek)galerij ontsloten. In de hoekenschema's zijn 

deze slechts voor diagonale strukturen aangegeven. 

galerij : alle woningen in de hoekoplossing warden 

vanuit een galerij ontsloten. 

gestapelde laagbouw: de oplossing voor een hoek wijkt 

in beginsel niet af van een oplossing van het standaard

segment bij gestapelde laagbouw en wordt daarom 

verder niet behandeld. 

In de keuze voor portiek en/of galerij-ontsluiting spelen vooral pr5grammatische argumenten, 

de maat van de lokatie en de ontsluitingswijze van het standaardsegment een rol. Er is geen 

sprake van een direkte relatie tussen het programma en de hoekoplossing. Het aandeel van de 

hoekoplossing in de totale programmering is relatief klein. De wens of strategie om bepaalde 

woninggroottes of woningtypen in de hoek onder te brengen, kan in relatie tot de maat van 

de lokatie bepalend zijn voor de ontsluitingsvorm. Zo kunnen een aantal kleine woningen op 

de hoek door een steekgalerij ontsloten warden, maar in diezelfde maat zijn waarsthijnlijk 
oak drie grate woningen onder te brengen, die rechtstreeks op een portiek ontsloten warden. 
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Een begane grond met winkels of gebouwde parkeervoorzieningen kan aanleiding zijn om 

voor (portiek) galerij-ontsluiting te kiezen. lndien in het standaardsegment een of meer 
verdiepingen door een galerij ontsloten worden, wordt deze galerij vaak vanuit een hoek
portiek ontsloten. 
In de keuze voor een van de soorten hoekoplossingen: orthogonaal, gerend of diagonaal speelt 
vooral de wens tot het maken van een standaard- of afwijkende oplossing in de stedebouw
kundige situatie een rol. Een eenduidige keuze is op grond hiervan echter niet te maken. 
Door de richtingen van de wanden lijkt de orthogonale struktuur het sterkst op het standaard
segment. Daar kan echter tegenin gebracht worden dat de struktuur bij de diagonale en 
gerende oplossing in de gevel zoveel mogelijk "standaard" de hoek om gaat. 
Diagonale en gerende hoekoplossingen lenen zich vooral voor het maken van scherpe en 
stompe hoeken, hoewel deze ook met orthogonale strukturen mogelijk zijn. 
Vaak zijn architektonische en/of stedebouwkundige argumenten doorslaggevend bij de keuze 
voor een diagonale of gerende oplossing: de wens om de hoek architektonisch te artikuleren, 
het streven beide gevels zo gelijk mogelijk te houden, de kwaliteit van het wonen op de hoek 
(en een tweede gevel op het binnenterrein), de mogelijkheid tot afschuining van de hoek. 

Orthogonale hoekoplossingen 

Binnen de orthogonale hoekoplossingen onderscheiden we twee soorten, Sen V. 
Bij soort S (Standaard) is het principe van de hoekoplossing gebaseerd op een normale 
portiekstruktuur, een struktuur waarbij de richtingen van de dragende wanden gelijk zijn. 
Bij soort V (Variant) is het principe van de hoekoplossing gebaseerd op een in tweeen gedeeld 
portiek, de struktuur van het ene deel staat loodrecht op de struktuur van het andere deel. 
In veel situaties zijn beide soorten reele oplossingen en zijn de verschillen (programmatisch, 
struktuurkenmerken) slechts marginaal. 
De keuze voor soort S of V kan dan bepaald worden op grond van de bezonningssituatie, 
de restmaten van de lokatie en de variatiemogelijkheden: 

Bezonningssituatie. De hoekwoning heeft meestal slechts twee (loodrecht op elkaar 
staande) gevels, waarvan er een dragend is. 
Het balkon moet gunstig ten opzichte van de zon gelegen zijn, maar is moeilijk aan een 
dragende gevel te hangen. Dus kan de bezonningsrichting in de lokatie bepalend zijn voor 
de richting van de dragende wanden in de hoekwoning. 
Restmaten van de lokatie. Omdat hoekoplossingen meestal tevens pasoplossingen zijn, 
komen zij in allerlei maatvariaties voor. Alhoewel de hoekoplossingen soort S over het 
algemeen vierkanter zijn dan soort V, zullen deze maatverschillen slechts in ekstreme 
situaties doorslaggevend zijn. lndien 3 woningen op het trappehuis ontsloten worden, zijn 
de maatverhoudingen voor beide soorten gelijk. 

Variatiemogelijkheden. Seide soorten hebben een aantal specifieke kwaliteiten en 
mogelijkheden. Zo is de ontsluiting van een derde woning op het trappehuis bij soort V 
eenvoudiger dan bij S. 
Maar indien een halve verdiepingssprong gewenst is, kan daarentegen de derde woning bij 
soort S rechtstreeks op het portiek ontsloten worden. 
De principes achter de verschillende variaties zijn in de beschrijving van soort S verwerkt. 
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Hoekoplossing soort S 

De hoekoplossing is gebaseerd op een normaal portiek en bestaat uit kombinaties van 3 

soorten traveeen: 

- hoektravee 

- aansluittravee(en) 

- tussentravee(en) 

een (brede) travee van de hoekwoning met twee loodrecht op 
elkaar staande gevels. Het principe voor de inrichting, bij ver

schillende diepten, van deze travee is het achter elkaar leggen van 
funkties aan de lange buitengevel. 
travee(en) van de 2e (en 3e) woning gelegen aan voor- en achter

gevel. lnrichtings- en struktuurvarianten zijn identiek aan die van 
normale portieken. Slechts indien een groot deel van de achter

gevel belemmerd wordt ontstaan afwijkende varianten. 
traveeen met slechts een gevel. De donkere achterzijde wordt 
zoveel mogelijk benut voor funkties die geen daglicht vergen: in

pandig trappehuis, inpandige keuken, sanitair en bergruimte. 

De positie van het trappehuis kan zowel "voor", "achter", als centraal zijn, inpandig of aan 
de gevel. 
Met het hoekportiek valt in breedte en diepte te varieren, evenals met afmetingen en 

struktuur van de traveeen (en daarmee met het interne programma). In de hoekenschema's 

staan in horizontale richting voorbeelden uit de grote reeks van oplossingen geschetst, in hun 

maatvariaties benoemd. 
lndien een derde woning op het trappehuis ontsloten wordt, zal het trappehuis "achter" 

liggen, om zo de ontsluiting van de derde woning mogelijk te maken. Er zijn dan 2 ontslui

tingsvarianten: een binnengangetje of direkt, in kombinatie met een halve verdiepingssprong. 

Varianten op de hierboven beschreven struktuurprincipes zijn gebaseerd op het dieper of on

dieper maken van de verschillende traveeen. Het gevolg van het ondieper maken van traveeen 
is verweving van struktuurwanden, hetgeen een belangrijk produktie-technisch gegeven kan 
zijn. 

Argumenten hiervoor kunnen zijn: 

aanpassing aan de diepte van het standaardsegment door de verlenging van de aansluit

traveeen. 
aanpassing aan de restmaat van de lokatie door de verkorting vah de hoek- en tussen
traveeen. De verkorting van het binnengangetje naar de derde woning kan ook een reden 

zijn. 
Het dieper maken van traveeen betekent dater wanden van grotere lengte of ongelijke vloer
velden ontstaan. Argumenten kunnen zijn: 

de lichttoetreding in de binnenhoek, het belichten van het donkere gedeelte van de 

tussentravee(en) of het belichten van de hoektravee indien de bezonning voor beide gevels 
ongunstig is. 

Het dieper maken ten behoeve van de belichting van de binnenhoek is vooral een belangrijke 
struktuurvariant indien het trappehuis centraal of aan de voorgevel ligt en indien inpandige 
keukens en trappehuizen niet gewenst zijn. 
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Hoekoplossingen soort V 

De opbouw in hoek-, aansluit- en tussentraveeen is voor de soort V vergelijkbaar met die bij 

S. 
Een belangrijk verschi I in de organisatie van de plattegrond is echter het achterin binnen 
komen bij de hoekwoning (en de derde woning). Dit kost veel cirkulatieruimte. 
Breedte en dieptevariaties zijn in beide richtingen mogelijk door traveeen toe te voegen en te 
varieren met de diepte van de traveeen . De belangrijkste variant op de struktuurkenmerken is 
het ondieper maken van de traveeen, waarbij de aansluittraveeen aangepast blijven aan de 
diepte van het standaardsegment. Dit ten behoeve van een meer centrale binnenkomst in de 
derde woning ofter aanpassing aan de maat van de lokatie. 

Diagonale/gerende hoekoplossingen 

Ook binnen de diagonale hoekoplossingen zijn er 2 soorten benoemd, Den DV. 
D (Diagonaal) een trappehuis op het hart van de bouwmuur die de hoek in 

tweeen deelt, ontsluit twee symmetrische woningen. Door 
plaatsing van het trappehuis centraal of achter, ontstaan varianten. 

DV (Diagonale Variant) : de hoekoplossing bestaat uit twee symmetrische portieken. Het 
uitgangspunt wordt gevormd door het stmdaardportiek, door het 
schuin plaatsen van de laatste woningscheidende wand gaat de 
struktuur de hoek om. 

Door te varieren met de hoek waaronder de schuine wand staat, ontstaan varianten voor 
scherpe en stompe hoeken. 
Door tegen een afgeschuind portiek van soort DV een normaal portiek te plaatsen, ontstaat 
¥n knik . Deze knik kan in kombinatie met een orthogonale hoekoplossing weer een scherpe 
hoek opleveren . 
Een andere reeks variaties ontstaat door veranderingen in de ontsluitingsvorm: binnengang of 
steekga lerij. 

De diepte van de verschillende oplossingen wordt bepaald door het streven naar zoveel 
mogelijk daglichttoetreding in de binnenhoek. Vandaar dat deze hoekoplossingen vaak veel 
ondieper zijn dan de aansluitende standaardsegmenten. 
Voor gerende hoekoplossingen zijn dezelfde ontsluitings- en hoekverdraaiingsvarianten aange
geven. 
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Type S lrappehuis achier 
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Type S drie op trappehuis. 
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Een hoekoplossing soort S, 
trappehuis voor, 2 woningen op 
trappehuis. 

Het dieper maken van de traveeen 
t.b.v. de belichting van de binnen
hoek is vooral een belangrijke 
struktuurvariant indien het trap
pehuis centraal of aan de voor
gevel ligt • 

Een hoekoplossing soort S, 
trappehuis centraal, 2 woningen 
op trappehuis. 



184 

.oo .10 

~=====6:=========:::il · · · ................... . 

w so 

k 

so 

<== ____ fili:= ___ .=:> 

w 

Een hoekoplossing soort S, 
trappehuis achter, 2 woningen 
op trappehuis 

De hoekoplossing bestaat uit 
3 soorten traveeen: hoektravee (H) , 
tussentravee (T) en aansluit
travee (A) . Een groat deel van 
de achtergevel van de aansluit
travee wordt belemmerd. 
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Type V drie op troppehuis . 
halve verdieping nivoverschil. 
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TypeV drie op troppehuis . 
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Type V drie op troppe huis. 

halve verdieping nivoverschil. 
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Een hoekoplossing soort V, 
trappehuis achter, 2 woningen 
op het trappehuis. 

Bij soort V staat de struktuur 
van het ene deel van het por
tiek loodrecht op het andere . 

Een hoekoplossing soort V, 
trappehuis achter, 3 woningen 
op het trappehuis. 

Het ondieper maken van de 
traveeen t.b.v. een meer centra
le binnenkomst in de 3e woning. 



Type "Os" diagonaal stomp 
twee of vier op trappe huis. 
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Type "D" diagonaal 
twee of vier op trappehuis, 
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Type "Dsch"diagonaal scherp 

twee of vier op trappe•huis . 
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Type"Os"d iagonool stomp. 

met gale rijontsluiti hg 

vier of meer op trappe huis. 
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Type "O" diogonool. 

met galerijontsluiting 

vier of meer op trappehuis. 
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Type "Dsch" diagonoal scherp. 
met golerijontsluiting 

vier of meer op trappehuis . 
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Een hoekoplossing soort D, 
trappehuis achter, 4 woningen 
ontsloten vanuit steekgalerij. 

Een reeks variaties op soort 
D ontstaat door veranderingen 
in de ontsluitingsvorm. 

. 0 

Een hoekoplossing soort D, 
trappehuis centraal, 4 woningen 
ontsloten vanuit trappehuis 
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Type "Ds"diagonaal stomp. 

varieties . 
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Type "Dsc.h"diagonaal scherp. 
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BIJLAGE 3 GESPREKKEN MET VIJF ARCHITEKTENBURO'S 

Vraagstell ing 

In vraaggesprekken met een vijftal in de woningbouw/stadsvernieuwing werkzame architekten, 
hebben we de ontwikkelde begrippen, de typenboekjes en de werkwijze getoetst aan de 

ontwerppraktijk. 
De resu ltaten hiervan zijn verwerkt in het rapport. 
Een tweede doel van de vraaggesprekken was het in beeld brengen van het belang van de 
faktor "architekt" in de formulering van en het omgaan met de vraag naar bouwkapaciteit: 

de invloed van de architekt op programma, stedebouwkundige voorwaarden en plan
vormingsproces. 
verschillen in werkwijze bij architekten. 
verschillen in argumenten bij de keuze uit alternatieve oplossingsmogelijkheden. 

De uitgenodigde buro's hebben zich alien een zekere naam in de woningbouw bij stadsver
nieuwing verworven. Daarnaast heeft de spreiding in werkterrein een rol gespeeld bij onze 
keuze (voornamelijk in de grate steden - voornamelijk in de randstad - voornamelijk in de 
"provi ncie"). 

Opbouw van het verslag 

Na een beknopte beschrijving van de 5 architektenburo's is de verslaggeving van de vraagge
sprekken verder uit 2 delen opgebouwd . 

Hoe gaan de architekten om met het programma, de stedebouwkundige randvoorwaarden 
en het proces? 
In het onderzoek zijn we noodzakelijkerwijs uitgegaan van vooraf vastgestelde 
programma's en stedebouwkundige randvoorwaarden, waarvan de konsekwenties voor de 
kenmerken van de struktuur aangegeven zijn. 

Aan de architekten is gevraagd in hoeverre de konsekwenties van het programma voor het 
ontwerp in de praktijk aanleiding zouden zijn om te streven naar een bijstelling of ver
ruiming van het programma. Voorgelegd zijn een programma voor portiek-etagewoningen 
in hoge dichtheid met veel kleine woningen en inpandige bergingen op de begane grand en 
een programma voor portiek-etagewoningen waarbij gevraagd is om de benutting van de 
5e laag als slaaplaag voor maisonnettes (respektievelijk programma 1 en 2 uit bijlage 4). 

Welke argumenten warden gebruikt bij de keuze uit alternatieve oplossingen voor 
dezelfde opgave? 
De verschillende alternatieve oplossingen voor een hoeklokatie met programma 1 (opgave 

IV uit bijlage 4) zijn in de vorm van schema's voorgelegd aan <le architekten. In deze alter
natieven komen de volgende keuzeaspekten aan de orde: 

a. de keuze voor een volgorde van aanpak, beginnen bij de hoek of bij het standaard
segment. 

b. de keuze voor een standaardsegment: de ontsluitingswijze en het type. 

c. de keuze voor een hoekoplossing: orthogonaal of diagonaal, klein of groat, 
ontsluitingswijze. 
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De 5 architektenburo's 

Vijf architekten van verschillende buro's zijn gei.nterviewd. 
De buro's opereren op verschillende markten, hebben alle een (min of meer uitgesproken) 
visie op woningbouw en verschillende specialismen. 

Buro A is het buro voor gestapelde laagbouw. Het heeft een uitgesproken visie op de voor
delen van gestapelde laagbouw ten opzichte van de (gangbare) portiek-etagetypen en zal daar
om altijd streven naar toepassing van een gestapelde laagbouwoplossing en afstemming van de 
stedebouwkundige voorwaarden daarop. De architektenkeuze is hier een essentieel moment. 
Met de keuze voor deze architekt worden direkt de belangrijkste keuzen met betrekking tot 
ontsluitingstype, struktuur en aanpak gemaakt. De opdrachtgevers waarmee het buro ervaring 
heeft, kiezen over het algemeen gevoelsmatig. Bij de architektenselektie laten ze zich over
tuigen door het materiaal dat de architekten aandragen. 

Buro B houdt zich bezig met woningbouw in alle sektoren, zowel in stadsvernieuwings
gebieden als in uitbreidingen. Men konsentreert zich vooral op Oost-Nederland en heeft dien
tengevolge ervaring met stadsvernieuwingsopdrachten in middelgrote gemeenten, zoals 
Hengelo, Enschede en Nijmegen. De visie van het buro is ontstaan uit de opdrachtsituatie in 
de regio. Centraal in de visie staat het in de hand houden en integreren van de verschillende 
disciplines in het bouwproces. Door een kontinue kontrole ontstaan in een laat stadium van 
het proces geen verrassingen meer voor de opdrachtgever inzake de haalbaarheid van zijn 
eisen. Het buro kan een totaalpakket aanbieden waarin de verschillende disciplines gei"nte

greerd zijn. Het buro maakt onderdeel uit van een groter geheel, waarin naast een tweede 
architektenburo ook een adviesburo voor opdrachtgevers en een buro voor bouwkosten
informatie opgenomen zijn . 

Buro C houdt zich voornamelijk bezig met woningbouw, de architekt waarmee wij spraken 
vooral met grote woningbouwprojekten in de Rotterdamse stadsvernieuwing (Crooswijk en 
Kralingen) . 
De architekt zit in deze opdrachtsituaties meestal al gebonden aan vastgelegde programma's 
en won i ngtypen. 
Refererend aan ervaringen in de Rotterdamse stadsvernieuwing heeft de architekt in het 
gesprek en in diverse publikaties grote nadruk gelegd op het open leggen van het keuzeproces 
en het ontwikkelen van plattegronden, waarin veranderingen en wisselende omstandigheden 
in het planvormingsproces flexibel opgevangen kunnen worden. 

Buro D is een typische stadsvernieuwingsarchitekt. 90% van de opdrachten betreffen woning
bouw in de stadsvernieuwing, vooral in Rotterdam en Den Haag. Het is een buro dat vaak van
uit de bewonershoek gekozen wordt. Het heeft een ruime ervaring in het werken met gekom
pliceerde programma's. De inzichtelijke manier van werken, het streven naar optimale 
gebruikskwaliteit en het vermijden van overtollige vormgeving zijo belangrijke argumenten 
waarop het wordt gekozen. 

De architekten van buro E noemen zich bij voorkeur geen specialisten maar integralisten. 

Daarom leggen ze zich bij voorkeur niet vast op een soort opdracht of oplossing. Ook in de 
woningbouwsektor worden zowel grote als kleine projekten ontworpen, in diverse steden en 
in diverse vormen; zowel galerij- portiek-etage-, als gestapelde laagbouwprojekten. Het buro 
zoekt zijn kracht in het technisch kunnen en het goed in de hand hebben van het proces. 
Het buro heeft opdrachten in de 3 grote steden. 
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Verslag van de vraaggesprekken 

lnv/oed op programma, stedebouwkundige voorwaarden en proces 

Alie architekten gaan uit van de mogelijkheid tot enige invloed op het programma en de 
stedebouwkundige voorwaarden. De mate van invloed en de manier waarop ze ermee omgaan, 
hangt af van de visie van het buro en van de opdrachtsituatie. 
In de visies van de voornamelijk regionaal opererende buro's A en B vormt een vroege in

schakeling en invloed op de programmering een voorwaarde voor goed funktioneren. 
In de visie van gestapelde laagbouwspecialist A is vooral ruimte in de stedebouwkundige voor

waarden belangrijk. Het buro wordt bijvoorbeeld vaak gekonfronteerd met stedebouwkundige 

haalbaarheidsstudies die gebakken zitten aan gesloten bouwblokoplossingen, een verkavelings

vorm die vooral op portiek-etageoplossingen is afgestemd. In gestapelde laagbouw kan een 

dichtheid behaald worden als in portiek-etage, mits de verkaveling op gestapelde laagbouw af

gestemd is. Het buro heeft een voorkeur voor de toepassing van een 4-laagse drager of een
gezinswoningen. lndien om stedebouwkundige redenen 5 lagen gevraagd worden, zal men 
pogen deze te vermijden door in het blok eindwoningen van 5 lagen te maken met daartussen 

4 lagen. Een menging van 3 en 4 lagen past men bij voorkeur niet toe, omdat de drager

principes voor 3 en 4 lagen sterk verschillen. 

De formule van buro B is gebaseerd op een vroege inschakeling in het planvormingsproces. 
Alvorens het architektenburo aan het ontwerp begint, wordt het programma van eisen door 

het bijbehorende adviesburo op de technische en financiele mogelijkheden gekontroleerd. 

Het adviesburo geeft vervolgens aan het architektenburo adviezen: of in de vorm van rand
voorwaarden voor het ontwerp (het ontsluitingstype bijvoorbeeld) Of in de vorm van een 

advies om het programma van eisen bij te stellen . 
De buro's A en B zijn vooral ingesteld op een vroege inschakeling in het proces. Met name 
buro B treedt daarin opals vervanger voor een niet ervaren opdrachtgever. 
De overige buro's zijn meer gewend te werken met ervaren opdrachtgevers. Ook dan treden ze 
vaak sturend op ten aanzien van proces en programma. 

Buro D noemt een uitgesproken voorkeur voor onderhandse aanbestedingen. De kennis van 
de markt en de ervaring waarover het buro zegt te beschikken, vormen hiertoe een voor

waarde. fioe minder kennis en ervaring architekten en opdrachtgevers hebben , des te groter is 
hun neiging in een bouwteam te gaan zitten. In alle gesprekken wordt benadrukt, dat de 
bijdrage van de buro's in de programmering vooral gericht zal zijn op het vermijden van die 

programmatische randvoorwaarden, die huns inziens de efficiency van het projekt hinderen of 
kwalitatief niet akseptabel zijn . 

lnzicht in ontwerpmogelijkheden en -konsekwenties vormt hiertoe een voorwaarde. Dit 
inzicht is bij opdrachtgevers niet aanwezig. 

Ze blijken gevoelig voor de door de architekten aangedragen argumenten. Het gaat hier veelal 
om: 

beperking van het aantal typen, helderheid van de struktuur. De beperking van het aantal 

typen is in Rotterdam vaak een eis. Als de architekt in het planteam meedeelt dat een be

paalde eis meer typen oplevert, blijkt de opdrachtgever geneigd zijn eisen bij te stellen. 

Ook de tijden dat voor elke lokatie de voor de totale bouwstroom afgesproken differen

tiatie gehaald moest worden zijn voorbij. De gronden voor deze inperking van het eisen
pakket zijn echter niet duidelijk. In Rotterdam zijn bouwkosten en huur niet gekoppeld. 
Om de kosten van een projekt wordt in een planteam vaak smalend gelachen. 
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Ook de dienst Volkshuisvesting in Amsterdam is momenteel weer geporteerd voor een 
vereenvoudiging van plannen naar bepaalde veel voorkomende typen. Zelfs ten koste van 

het programma. 
Om de konsekwenties van het programma aan te kunnen geven, werkt buro E met 
differentie-aanzichten. Daarbij vooral gebruik makend van de tabel waarin kernoppervlak 
en VE's gekoppeld zijn. Deze worden aangevuld met overzichtjes van mogelijke typen. 
het aangeven van alternatieve mogelijkheden die meer recht doen aan de kwaliteitsnormen 
en visie van de architekt. 
Een eis zoals die om de 5e laag als slaaplaag te benutten is slechts te beschouwen in het 
kader van de verdichtingsproblematiek, zei de architekt van buro C. De bebouwing van de 
5e laag vormt dan een kwalitatief aantrekkelijk alternatief voor een heel smal en diep 
portiek, waarmee dezelfde dichtheid gehaald wordt. 
Buro D is echter van mening dat de grote gezinnen dan te ver van de begane grond wonen 
en vult de 5e laag liever met HAT-eenheden, terwijl de maisonnettes voor de grote 
gezinnen in een apart deel van het projekt gerealiseerd worden. 
Te eisen dat zowel direkt uit het portiek bereikbare bergingen als veel bejaardenwoningen 
van voldoende kwaliteit gerealiseerd worden, is teveel van het goede volgens de architekt 

van buro C. 
Oplossingen moeten dan gezocht worden in het konsentreren van de bergingen om het 
andere portiek of in het plaatsen van de bergingen buiten het kasko. 
Daarentegen heeft de architekt van buro Been broertje dood aan teveel bergingen in de 
gevel op de begane grond. Hij zal ten alle tijde proberen de bergingen daar weg te krijgen. 
De kombinatie van bergingen en bejaardenwoningen past in die opvatting uitstekend. 

De keuze uit alternatieve oplossingen 

De keuze van een volgorde van aanpak, beginnen bij de hoek of bij het standaardsegment. 

In de ontwerppraktijk wordt deze keuze voor een volgorde van werken nooit zo eksplisiet 
gemaakt als de vraagstelling veronderstelt. Hoekoplossing en standaardsegment zullen altijd 
simultaan ontwikkeld worden. Toch is er sprake van duidelijke verschillen. 
De buro's C en D beginnen bij het standaardsegment. Het standaardsegment is namelijk het 
universele element waarvan de hoekoplossingen afgeleid zijn; of konform de standaard of 
zodanig afwijkend, dat ze slechts toepasbaar zijn in een specifieke situatie. Het standaard
segment dient efficient te zijn omdat het kostendrukkend dient te zijn voor een heel projekt 
(in de ervaring van beide buro's veelal een bouwstroom). 
De buro's B en E beginnen bij de hoek. De hoek is stedebouwkundig/architektonisch het 
meest uitgesproken deel van een projekt en biedt tevens de mogelijkheden om bijzondere 
onderdelen uit het programma te realiseren, bijvoorbeeld middels een afwijkende ontsluitings
vorm. 

De keuze voor een standaardsegment; ontsluitingswijze en type. 

Evenals bij de keuze voor een hoekoplossing speelt vooral de ervaring van de architekt met 
bepaalde oplossingen een doorslaggevende rol. 

Voor de gestapelde laagbouwspecialist A ligt de ontsluitingswijze reeds vast. De ervaring van 
de architekt van buro C leert hem in Rotterdam de portiek-etage-ontsluiting niet ter diskussie 
te stellen. Soms is datgene wat in een stad leeft bepalend voor de ontsluitingswijze. 
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De buro's B, Den E spreken zich niet duidelijk uit. Alie drie de buro's zien veel mogelijk

heden in de menging van portiek- en galerij-ontsl~ iting in een projekt; of door een afwijkende 

ontsluitingsvorm voor de hoekoplossing of door de toepassing van verschillende standaard

segmenten. 
In de keuze voor een type binnen een ontsluitingswijze laat de architekt van buro C zich zo 
min mogelijk leiden door de toevalligheden in de situatie . De fleksibiliteit en universaliteit van 
het type zijn doorslaggevende faktoren in de keuze, het type dient toepasbaar te zijn in ver
schil lende orientaties en situaties . 
De architekt van buro B laat zich daarentegen sterk leiden door de (toevallige) architek
tonisch/stedebouwkundige situatie, de ritmiek van de gevels kan bepalend zijn voor de keuze 
voor een bepaalde portiekmaat en een bepaalde afwisseling van traveeen. Binnen het aldus 
bepaalde type kan altijd een goede plattegrond gerealiseerd warden. De opdrachtgevers van 
buro B zijn voldoende fleksibel om deze architektonische argumenten zwaar te laten wegen. 
Tussen de ekstremen van Ben C staan de buro's Den E; het type dient fleksibel en universeel 
te zijn, maar wordt tevens bepaald door bijvoorbeeld de orientatie en door het streven in het 
standaardsegment het programma reeds zo ver mogelijk op te lossen. Bij hun keuze uit het 
voorgelegde materiaal komen ze, evenals buro C, uit op het a-symmetrische 3 en 4 kamertype, 
dat ze alle drie goed kennen. Oak het type dat architekt B uiteindelijk kiest, heeft hij eerder 
gebouwd. 

De keuze voor een hoekoplossing. 

Alie buro's kiezen in hun benadering van de hoekoplossing voor de grate hoekoplossing. Deze 
oplossing laat namelijk het meeste ruimte voor de architekt . 
Oak hier weer is de tegenstelling tussen de buro's C en B het meest ekstreem: 

de hoekoplossingen van buro C warden ontwikkeld vanuit het standaardportiek. Slechts 
in ekstreme stedebouwkundige situaties, zoals een scherpe hoek zou voor een (in dat geval 
scherpe) afwijkende hoekoplossing gekozen warden. 
bij buro B wordt de hoekoplossing bepaald door de stedebouwkundige situatie. Gelijk
waardigheid van beide gevels komt het best tot uitdrukking in een diagonale struktuur. 
in de ogen van de architekt van buro D dienen in de hoek de maatproblemen en 
programmatische problemen opgelost te warden, die overblijven na invulling van het 
standaardsegment. Bepalend in zijn keuze was echter de ervaring met een hoekoplossing 
waarvan de hoekwoning een gevel heeft op het binnenterrein. 

in de keuze voor een hoekoplossing spelen voor de architekten van buro E alle 3 voor
noemde argumenten een rol. 

Konklusies 

De door ans voorgestelde methode en het materiaal warden door de meeste architekten her
kend: het werken met differentiatie-aanzichten, typen, alternatie.ve oplossingen enz. 
De architekten reageren echter afhoudend : aan de opdrachtgever wordt zo een hoeveelheid 

informatie aangeboden waar hij zelf geen weg mee weet. Het is de taak van de architekt de 
konsekwenties aan te geven van beslissingen in de planvorming en om alternatieve oplossingen 
op te stellen. Het gevaar dreigt dat het materiaal misbruikt wordt, doordat opdrachtgevers 
oplossingen gaan voorschrijven. 

Tevens is een punt van kritiek dat het materiaal te specifiek is, de programma's zijn te hard, 
de onderzochte verbanden te gekompliseerd. 
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Uit de vraaggesprekken blijkt, data lie architekten het tot hun taak rekenen de konsekwenties 
van beslissingen in de planvorming aan te geven en alternatieve oplossingen te schetsen. 
Opvallend is echter dat deze gelijke intenties totaal verschillend uitpakken. In de opstelling 
ten opzichte van het programma en de stedebouwkundige voorwaarden en in de keuzes uit 
alternatieven spelen vooral de ervaringen en visies van de verschillende architektenburo's een 
doorslaggevende rol. 
De faktor "architekt" lijkt van belang voor de feitelijke formulering van de vraag naar bouw
kapaciteit. In de planvorming speelt de architekt niet die objektieve rot, die hij zichzelf graag 
toedenkt. In die zin bevestigden de vraaggesprekken onze opvatting dat dit soort onderzoek, 
waarin het architektenwerk geobjektiveerd wordt, nuttig is. 
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BIJLAGE 4 VOORBEELDEN BIJ HOOFDSTUK 3 

Van programma en lokatie naar skelet en ontsluiting, de werkwijze beschreven aan de hand 

van 12 opgaven 

In dit stuk is uitgewerkt, aan de hand van 12 opgaven, hoe de in hoofdstuk 3 ontwikkelde 

methode gehanteerd kan worden. 

In de 12 opgaven zijn 3 soorten programma's en 9 soorten lokaties verwerkt. Programma's en 

lokaties zijn zo geformuleerd dat een aantal van de door ons van belang geachte thema's met 
betrekking tot de struktuur van het skelet in ieder geval aan de orde komen: ontsluitingswijze 
(portiek, galerij, gestapelde laagbouw), woningtype (etage, maisonnette), hoekoplossingen, 

pasoplossingen, afwijkingen in de vertikale doorsnede(n). 

Met gebruikmaking van de typenboekjes (bijlage 1-2: portiek-etage, gestapelde laagbouw, 
hoek- en pasoplossingen) worden voor ieder van de 3 program ma's en 12 opgaven alternatieve 

oplossingen opgesteld. De bedoeling is aan te geven waar ten aanzien van de struktuur keuze

momenten liggen, zowel in de aanpak van het (ontwerp)probleem, als in het vaststellen van 

randvoorwa.arden. 
Deze keuzemomenten worden allereerst in de vorm van schematische overzichten van soorten 
oplossingen, voortvloeiend uit het soort program ma, aangegeven: 

1. Analyse van het programma (en/of /okatie) op maatgevende elementen. 
2. Principe-oplossingen voor de belangrijkste gekonstateerde problemen in de vorm van 

typen, ontsluitingsvormen, doorsnede-principes. 
3a. De invloed van eventuee/ aan het programma toegevoegde eisen op deze principe

oplossingen. 
3b. De /okatie: ma ten en oriiintatie. Analyse van en principe-oplossingen voor het maat-

prob/eem. 
Vervolgens worden de keuzemogelijkheden aangegeven voor het specifieke programma in 

kombinatie met de lokatie in de vorm van alternatieve oplossingen voor de opgaven: 
4. lnventarisatie van moge/ijke werkwijzen om de problemen van programma en /okatie ge-

kombineerd op te /assen. Het aangeven van op/ossingen en a/ternatieven. 
In de kombinatie van programma en lokatie in een opgave worden de mogelijke werkwijzen 

getoond waarmee een programmatisch probleem in die lokatie opgelost kan worden. Door 

hetzelfde programma te projekteren op verschillende lokaties ontstaat een beeld van de 
wisselwerking tussen programma en lokatie, met name de rol van de grootte van de lokatie 

hierin en die van hoek- en pasoplossingen als aanleiding om bijzondere programmatische pro
blemen op te lossen. 

In de 3 programma's zijn slechts die elementen opgenomen die maatgevend zijn voor de 
typlogie van de oplossing, dat wil zeggen eisen ten aanzien van: onderbouw, dichtheid, 
differentiatie in woninggrootte en VE's, woningtype en plaats van de woningen in de 
horizontale en vertikale doorsnede, ontsluitingswijze, eisen aan de woningplattegronden. 

Een gemeenschappelijk kenmerk van alle programma's is een 40-40-20 differentiatie, dat wil 
zeggen 40% 3-kamerwoningen en kleiner, 40% 4-kamerwoningen en groter en 20% marge. 
Als gemiddeld aantal VE's is steeds 3 ! VE aangehouden. 
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Programma 1 (opgave I t/m IV) is een voorbeeld van een programma waarin het beslag op 

de onderbouw (woningen en bergingen) zeer groot is. Gevraagd is om portiek-etage-ont
sluiting, met bergingen bereikbaar vanuit het portiek , 20 % van het totale aantal woningen 
op de begane grond en een hoge dichtheid voor het hele projekt. De hoge dichtheid 
beperkt de gemiddelde gevelbreedte per woning en dus per portiek sterk . De beperkte 
portiekbreedte staat slechts enkele verkavelingsvormen toe voor de onderbouwfunkties : 
wonen, bergingen, ontsluiting van het portiek. 
Programma 2 (opgave Ven VI) is een voorbeeld van een programma waarin kombinaties 
van elementen uit de bovenbouw onderling konflikteren. Benutting van de 4e en 5e 
bouwlaag met maisonnettes, de overige bouwlagen gevuld met portiek-etagewoningen 

(van gemiddeld 3 ! VE). 
Omdat het oppervlak van een etage van een maisonnette veel kleiner is dan dat van de 
etagewoning ontstaan kombinatieproblemen. De traveebreedtes en ontsluiting van de 
maisonnettes op de 4e laag zijn bepalend voor de portiek-struktuur. 
Programma 3 (opgave VI I, VI 11, IX, X, XI I) is een voorbeeld van kombinatie van ongelijk
soortige elementen uit het onderbouwprogramma; verdiepingshoge woningen en 

bergingen met 1 ! verdiepingshoge voorzieningen. De programma's voor de verschillende 

opgaven zijn niet identiek. Steeds wordt de invloed van andere programmatische voor
waarden getoond. Zo is in opgave V 11 en V 111 tevens de benutting van de 5e laag gevraagd, 
in opgave IX, X en XI I is de plaats van de voorziening op de hoek vastgelegd, in opgave X 
en XI is de ontsluitingsvorm niet voorgeschreven terwijl' in de andere gevallen portiek
etagewoningen gevraagd zijn . 
Programma 4 (opgave XI) vormt een variant op programma 2 waarbij de ontsluitingsvorm 
en het woningtype voor de onderste 3 lagen niet voorgeschreven zijn. In programma 2 is 
naast woningen op de begane grond een souterrain gevraagd waarmee het probleem van 
een halve verdiepingssprong wordt gei.ntroduceerd. 

De lokaties zijn zodanig gekozen dat een aantal specifieke problemen aan de orde komen: 
goothoogte, orientatie, bebouwingsdiepte, hoek- en pasproblemen, de grootte van de lokatie. 
Alie lokaties zijn gat- of hoeklokaties, behalve bij opgave X 11 waarin gei"llustreerd wordt dat 
een koplokatie als optelling van 2 hoeklokaties te beschouwen is. Er zijn 3 orden van grootte 
gehanteerd : kleine lokaties waar ongeveer 20 woningen inpassen, middelgrote met ongevaer 
45 woningen en grote met ongeveer 70 woningen. 

Programma 1 wordt gekombineerd met een kleine en een middelgrote gatlokatie (resp. 
opgave I en II) en met een kleine en middelgrote hoeklokatie (resp. opgave Ill en IV). 
Daarbij komen wisselende orientaties voor. 
Programma 2 is gekombineerd met een middelgrote gat- en hoeklokatie (resp. opgave V 
en VI) met een beperkte bebouwingshoogte. In opgave VI wordt op de hoek een be
bouwingshoogte van 5 lagen gevraagd. De toegestane bebouwingsdiepte van 10 m is sterk 
maatgevend voor de oplossing. Voor opgave XI (programma 4) is eerder de lokatie dan 

het programma maatgevend voor de oplossing door een extreem kleine afstand tussen 
hoek en belending. 
Programma 3 is gekombineerd met een grote en een middelgrote gatlokatie in opgave V 11 
en VI 11. Bij opgave V 111 is de toegestane bebouwingsdiepte van 10 m maatgevend. Bij 
opgave VI I valt de halve verdiepingssprong samen met een voorgeschreven dieptesprong, 
hetgeen tot bijzondere oplossingen leidt. 
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Zoals reeds aangegeven, is een voorziening op de hoek voorgeschreven voor opgave IX en 
X (een middelgrote en een grote hoeklokatie). De problematiek rond de hoek varieert 

echter doordat de afstand van hoek tot belending in opgave X aanzienlijk groter is dan in 
IX. 
In opgave XI I is de plaats van een voorziening op de kop van een koplokatie bepaald. 
Voor de oplossing van de beide vleugels zijn de geringe bebouwingsdiepte van 10 m en een 
toegestane bebouwingshoogte voor een van de vleugels van 3 lagen maatgevend. 

De in de tekst genoemde schema's zijn te vinden in hoofdstuk 3. 
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PROGRAMMA 1 

Opgaven I t/m IV 

1. Analyse van het programma op maatgevende e/ementen 

Kenmerken van het pragramma: 

Onderbouw: 
20% van het totaal aantal woningen op de begane grand in een woninggraotte van 

2!-3VE. 
inpandige of gedeeltelijk inpandige bergingen direkt bereikbaar vanuit het trappehuis. 

Differentiatie: 
gemiddeld 3 ~VE. 
40% van de woningen 3 kamers of minder 
40% van de woningen 4 kamers of meer 

20% speling. 
Woningtype: 

portiek-etagewoningen in 4 bouwlagen. 
woonkamers aan de voorgevel voor de verdiepingen. 
voor woningen met 3 kamers of meer de keuken aan de gevel of in verbinding met de 
gevel via een eetkamer. 

Dichtheid: 
- een hoge dichtheid. 

Konklusies uit het pragramma: 
Wat betekent "hoge dichtheid" binnen dit programma? 
Omdat in het pragramma een gelijke verdeling naar woningen van 3 kamers en kleiner en 
4 kamers en grater gevraagd is, komen slechts 3- en 4-kamerportieken en 2 x 4 kamer
portieken in aanmerking. De 4-kamerportieken zijn relevant omdat een groat deel van de 
gevraagde kleine woningen op de begane grand gerealiseerd wordt. 
Dichtheid is vooral een kwestie van gevelbreedte, de optelling van de verplicht aan de 
gevel gelegen funkties, en daarnaast van oppervlak. 
Voor een 3- en 4-kamerportiek (Kg, 3/4 VE of 3 U4 ! VE) blijkt uit het typenboekje de 
minimale gevelbreedte 13.80 m te bedragen, het minimale oppervlak 157 m2

, maximaal 
186 m2 

• Voor een 2 x 4 kamerportiek is de minimale gevelbreedte 13.80 m (met in
pandig trappehuis), het minimale oppervlak bedraagt 170 m2 (3 ~VE) of 176 m2 (4 ~VE). 
Omdat er in deze opgaven geen sprake is van een beperkte bebouwingsdiepte is vooral de 
gevelbreedte maatgevend voor de dichtheid. 
De meeste gevelbreedtes voor de portieken liggen tussen het minimum 13.80 m en 
16.20 m (2 x 8.10). Een geschikte streefbreedte voor een hoge-dichtheid is binnen dit 
pragramma 15 m. Het minimum aantal woningen in een lokatie is bepaald met een op 
deze breedte gebaseerde formule. 
Wat betekent dit dichtheidsstreven voor het onderbouwpragramma? 
Minimaal 20% van de woningen op de begane grand betekent in 4 bouwlagen per portiek 
2 woningen (= 25% ). 
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De optelling van de eisen uit de onderbouw: 
2 woningen: 2 x 2 ! -3 VE = ± 120 m2 (een woning met een traveebreedte van 

5.10 m, 12 m diep) 
8 bergingen met ontsluitingsruimte = ± 60 m2 (een bergingentravee van minimaal 

4.80 m met een gang van 1.50 mis minimaal 13 m diep) 
het trappehuis en de hal voor het trappehuis = ± 20 m2

• 

Het totaal van ± 200 m2 korrespondeert slechts met de grootste 2 x 4-kamerportieken. 
De optelling van breedtes aan de voorgevel voor funkties in de onderbouw: 

2 woningen : minimaal ouderslaapkamer en entree 2 x ± 4.80 m = 9.60 m 
een bergingentravee: 4.80 m 

trappehuis + hal: minimaal 2.70 m 
Het totaal van± 17 m is breder dan in het programma toegestaan is. 

2. Principeoplossingen voor het gestelde kwantitatieve probleem 

Het oppervlakteprobleem: 
vergroot het oppervlak van de begane grand door het uitbouwen van de bergingen of de 
ontsluitingsruimte voor het trappehuis (het uitbouwen van de kleine woningen heeft bij 
een diepte van 12-13 m geen zin); 
verklein de ruimte voor trappehuis en ontsluiting op de begane grand. 

Het gevelbreedteprobleem: 
verklein het beslag op de gevelbreedte van de verschillende funkties door bergingen en 
trappehuis voor elkaar te leggen (de bergingen gekoncentreerd aan de achtergevel) of door 
de breedte voor de ontsluiting van bergingen en trappehuis te beperken (een steektrap 
naar de eerste verdieping). 

lnvulling van deze principeoplossingen binnen de relevante portiekafmetingen van 13.90 m -

15 men invulling van de aan de gevel gelegen funkties: 
bergingentravee(en), optimale breedte ± 4.80 m 

ontsluiting 
woonkamer 
slaapkamer(s) en keuken. 

Zoek in het portiek-etageboekje de bijbehorende typen: 
waarvan de struktuurwanden korresponderen met die van de begane grand. 

- waarvan de keuken aan de gevel ligt en de gevelbreedt niet meer dan ± 15 m is. 
- die ongeveer voldoen aan de gestelde differentiatie van 40-40-(20) % en 3 ~VE. 
lndien gekozen wordt voor een 3- en 4-kamertype warden 8 woningen per portiek gereali
seerd waarvan 5 van 3 kamers of kleiner (= 63%, geringe overschrijding van de marge in het 
program ma). 

lndien gekozen wordt voor een 2 x 4 kamertype warden 8 woningen per portiek gerealiseerd 
waarvan 2 van 3 kamers en kleiner (= 25%, forse overschrijding van de marges, elders moeten 
kleine woningen gerealiseerd warden). 

3.a. Aan het programma toegevoegde eisen/voorwaarden 

Een of meer 5-kamerwoningen. 

Binnen een 3- en 4-kamertype of 2 x 4-kamertype wordt een 5-kamerwoning over 

het algemeen gerealiseerd door gebruikmaking van een wisseltravee. 
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Fig. 1: 5 kamerwoningcn in 4k. resp. 3/4 k. portiekstruktuur. 

Deze eis legt nogal sterke beperkingen op aan het type. 
Daarom worden deze woningen dan ook vaak op een bijzondere plaats in de vertikale 
doorsnede (als maisonnette bovenin of op de begane grond) of in kombinatie met 
pas- of hoekoplossing gerealiseerd. 
Omdat slechts een gering aantal 5-kamerwoningen gevraagd is en omdat een oplossing in 
kombinatie met vertikale doorsnede, hoek- of pasoplossing voor de hand ligt wordt deze 
eis pas in een later stadium in beschouwing genomen. 
Orientatie van de woonkamers op de begane grond. 
Het is afhankelijk van woonwensen, kwaliteit van het binnenterrein en bezonning of het 
akseptabel of wenselijk is dat aan de achterzijde gewoond wordt. 
Wonen aan voor- of achterzijde is in dit programma van grote invloed op de te kiezen 
principeoplossingen voor de begane grond en daarmee voor het struktuurtype van het 

projekt. 
De "bajonettypen" zijn vooral geschikt indien aan de voorzijde gewoond wordt, de 
woningen bestaande uit een brede travee indien aan de achterzijde gewoond wordt. 

3.b. Opgave /: gatlokatie 

+------3b I 

Fig. 2: lokatie 1. 

de orientatie van het blok is oost-west, dus heeft geen invloed op de typenkeuze. 
de goothoogte is beperkt tot 8.40 m bij een bebouwingshoogte van 4 lagen. 
de maten: een gat van 36 m breedte en onbeperkte toegestane bebouwingsdiepte 
(maximaal 15 m vol gens de Modelbouwverordening). Het aantal woningen dater 

gerealiseerd moet worden wordt bepaald met de streefbreedte voor het portiek van 15 m. 
In ieder portiek dienen 8 woningen gerealiseerd te worden (2 op begane grond en 6 op de 
verdiepingen). 
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breedte lokatie 
Aantal woningen x aantal woningen per portiek 

portiekbreedte 

36 

15 
x 8 = 19( ,2) woningen 

20% op begane grond = 4 woningen. 

In het gat passen 2 portieken van ongeveer 15 m, met daarin 16 woningen . De overige 3 tot 
4 woningen zullen in de restmaat van maximaal 6 m gerealiseerd moeten worden. 
Een verbreding van beide portieken tot 18 mom het gat te vullen is slechts mogelijk indien dan 

ook 9-10 woningen per portiek gerealiseerd worden. Binnen de toegestane bebouwingshoogte 
van 4 lagen kan dit slechts bereikt worden door van een portiek een 3-spannertype te maken. 

3 woningen per verdieping worden ontsloten vanuit het trappehuis. 
Een tweede principeoplossing om aantal woningen en de maat van de lokatie op elkaar af te 
stem men is het versma llen van de portieken tot 12 m, zodat met 3 portieken het gat gevu Id is. 
Het derde principe bestaat uit de toevoeging van een bijzondere oplossing aan beide portieken 
van ± 15 m binnen de restmaat van ± 6 m. Binnen deze 6 m kan een portiek-etageoplossing 
gemaakt worden waarbij het portiek per verdieping slechts een woning ontsluit (een half 

portiek dus). Ook kan gekozen worden voor het vullen met een stapeling van 2 maisonnettes 
of een etagewoning en een maisonnette ontsloten door een steektrap naar de le verdieping 
(een gestapelde laagbouwoplossing). In schema 9 zijn de soorten pasoplossingen gekoppeld 
aan de restmaat weergegeven. 

4. lnventarisatie van mogelijke werkwijzen, opgave I 

Resultaten uit het voorgaande: 
een reeks typen en typologieen relevant voor het programma met 2 woningen en inpan

dige bergingen op de begane grond per portiek. 

een beperkte goothoogte. lndien op de 4e bouwlaag etagewoningen gerealiseerd worden 

zijn deze kleiner dan de woningen eronder. 
een nog niet opgelost probleem van de 5-kamerwoningen. 

een pasprobleem van± 6 m, waarin gegeven de dichtheid 3-4 woningen gerealiseerd 
moeten worden. 

In hoeverre kunnen programmatische problemen gekoppeld worden aan het pasprobleem. 
Randvoorwaarden uit programma en lokatie die van invloed kunnen zijn op de aanpak (zie 
hoofdstuk 3): 

projektgrootte; 
de pasoplossing speelt in de projektgrootte een belangrijke rol, namelijk ± 20% van de 
woningen. 

programmatische problemen ; 
20% kleine woningen op de begane grond met inpandige bergingen; 
moeilijk te realiseren 5-kamerwoningen. 
pasoplossingen; 
de verschillende mogelijke pasoplossingen voor het probleem van restmaat en dichtheid 
hebben verschillende programmatische konsekwenties: in de 3-spanneroplossing worden 
kleine woningen toegevoegd, hetgeen ook geldt voor de oplossing met een half portiek 

in een breedte van 6 m. Bij een gestapelde laagbouwoplossing worden grote woningen 
(maisonnettes) toegevoegd. 

Het lijkt dus verstandig de programmatische problemen te koppelen aan de verschillende pro

grammatische mogelijkheden binnen de pasoplossingen om vervolgens de konsekwenties voor 
de typologie van de oplossing aan te geven. 
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1. Het gat wordt gevuld met 3 smalle portieken van 12 m breed. 
Op de begane grond zijn minimaal 4 woningen gevraagd. Dit betekent 1 woning en in
pandige bergingen voor 2 portieken, en voor het 3e portiek 2 woningen op de begane 
grond. Niet alle bergingen zijn dan rechtstreeks vanuit het portiek te bereiken. 
In een portiek van 12 m breedte kunnen 2 3-kamerwoningen gerealiseerd worden, zoals 
blijkt uit het typenboekje. Het teveel aan kleine woningen kan slechts gekompenseerd 
worden door de 3e en 4e laag te vullen met maisonnettes. Een aantal van deze maison
nettes kunnen 5-kamerwoningen zijn. De beperkte goothoogte levert voor de 4e laag, die 
slaaplaag is, geen problemen op. Er worden slechts 16 woningen gerealiseerd. 

Fig. 3: mogelijke invulling lokatie I, 3 smalle portieken. 

2. Het gat wordt gevuld met 2 portieken waarvan er een verbreed is tot een 3-spannerop
lossing. 
Aan het projekt worden kleine woningen toegevoegd welke in de kapoplossing tot een 
5-kamerwoning worden samengevoegd. Door de benutting van de ekstra travee op de 
begane grond ten behoeve van bergingen ontstaan nieuwe mogelijkheden. 
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Fig. 4: mogelijke invulling lokatie I, 3 spanneroplossing. 

Het gat kan ook gevuld worden met 2 identieke portiekenvan 18 m, beide in een 
3-spanneroplossing voor de 2e laag en op de 3e en 4e laag 4 meisonnettes per portiek 
ontsloten. Ook hier ontstaan voor de begane grond nieuwe mogelijkheden. Een belang
rijke konsekwentie van deze oplossing is dat een van de 3 woningen in de 3-spanner
oplossing slechts aan een gevel ligt. 
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I I I I I •. 
Fig. 5: mogelijke invulling lokatie I, 3 spanncroplossing. 

3. Het gat wordt gevuld met 2 portieken en een half portiek. 
In de pasoplossing warden 3 tot 4 woningen toegevoegd in gemiddeld 3 ~VE of iets 
kleiner. (In de reeds geschetste principemogelijkheden voor typologie van de oplossing 
verandert niets.) 
Omdat in de pasoplossing zowel op de begane grand als op de 4e laag kleine woningen 
gerealiseerd warden, zal het portiek-etagetype voor de 2 standaardportieken uit 4-kamer
woningen bestaan. 
Het type voor de opgave is dus een 2 x 4-kamerportiek dat voldoet aan de eisen met 
betrekking tot de onderbouw, en waarbinnen een 5-kamerwoning gerealiseerd kan warden 
(een 4 + 5-kamerportiek is te breed om het aantal woningen dat gevraagd is te kunnen 
realiseren). 
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Fig. 6: mogelijke invulling Lokatie I, half portiek. 

4. Het gat wordt gevuld met 2 portieken en een gestapelde laagbouwoplossing. 
Grotere woningen warden toegevoegd aan het projekt. 
Het probleem van de 5-kamerwoning kan hierin warden opgelost. Voor de pasoplossing 
zijn 2 doorsnedeprincipes mogelijk. 
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Fig. 7: moge lijke invulling opgave I. 
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Op de begane grond en in de 4e laag worden kleine woningen gerealiseerd. De resterende 
woningen zijn 4-kamerwoningen. lndien de verkleining van de 4e laag niet gepaard gaat 
met een verlies in aantallen kamers is eventueel een 3- en 4-kamertype ook toepasbaar. 

Het minimum van 40% woningen groter of gelijk aan 4 kamers wordt dan ook gehaald . 
Voor de oplossing met gestapelde laagbouw en een 2 x 4-4-kamertype is gekozen in 
projekt I. De overige principes zijn verwerkt in schema 9. 

3.b. Opgave 11: gatlokatie 

---------- -----1 
rig . 8: lokatie II . 

orientatie: 
de straatgevel ligt op het noorden. Binnen de typenreeks komen slechts typen met 
orientatie 2 in aanmerking. 
(Orientatie 2: plattegronden met keuken (en eetplek) en balkon aan de achtergevel op de 
zon, voorkamer aan de voorgevel). 
een beperkte goothoogte 
maten : 
een blok van 92 m breedte waarin bij de gegeven dichtheid minimaal 46 woningen gereali
seerd moeten worden. Er passen 6 portieken in van minimaal 15 en maximaal 15.30 m 
met daarin 48 woningen. 

4. lnventarisatie van mogelijke werkwijzen: opgave II 

resultaten uit het voorgaande: 
een reeks typen en typologieen orientatie 2 
kleine woningen op de begane grond 
geen pasprobleem 

een onopgelost probleem van de 5-kamerwoning 

Een pasoplossing zal nooit een belangrijke (kwantitatieve) rol spelen binnen deze opgave. 
Tevens blijkt dater 6 identieke portieken passen binnen het gat. lndien hiervoor gekozen 
wordt dienen in het standaardportiek de beide programmatische problemen t .w . onderbouw 
en 5-kamerwoningen opgelost te worden. 
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Omdat in opgave 11 geen aanleiding is tot het maken van een pasoplossing of splitsing van het 
plan in 2 delen met verschillende typen (het probleem van de onderbouw herhaalt zich 

steeds) zijn de mogelijke variaties gebaseerd op verschillen in pragrammatische opbouw: 

1. de kleine woningen in de kapoplossing en op de begane grand, de gratere op de verdie
pingen. Deze gratere woningen zijn 4-kamerwoningen met orientatie 2 en de mogelijk
heid om 5-kamerwoningen binnen de struktuur te realiseren zoals aangegeven in de 

schetsen van opgave I. Belangrijke beperkingen zijn de orientatie en de maximale portiek

breedte van 15.30 m. 
2. een kapoplossing zonder kapaciteitsverkleining in aantallen kamers per woning. Het stan

daardtype van het prajekt kan dan een 3- en 4-kamertype zijn, binnen de randvoor
waarden ten aanzien van onderbouw, orientatie 2, de mogelijkheid 5-kamerwoningen 

binnen de struktuur te realiseren en de maximale portiekafmeting van 15.30 m. 
Een 5-kamerwoning is slechts binnen 3- en 4-kamertypen die 2 smalle beuken hebben te 

realiseren: 

Fig. 9: portiektypen opgave II. 

Het 3- en 4-kamerportiek wordt een 5- en 2-kamerportiek. Omdat voor de 2-kamerwoning 

keuken en ouderslaapkamer aan de achtergevel liggen is de minimale breedte van de brede 

travee 4.80 m. 
De traveeafmetingen van het struktuurtype met de bajonet warden bepaald door de op

lossing van de woningen op de begane grand. 

Omdat de 5-kamerwoningen sterk bepalend blijken voor de typologie van de oplossing is het 
zinvol hiervoor enkele alternatieven aan te geven die buiten het pragramma vallen. 

Een oplossing met maisonnettes op de 3e en 4e bouwlaag (eventueel gedeeltelijk). In de 

bespreking van programma 2 warden hiervoor enkele principes aangegeven: 

3 maisonnettes ontsloten op het trappehuis door een 3-spanneraplossing is hier geen reeel 
alternatief omdat de 3e woning slechts eenzijdig georienteerd is namelijk: of aan de straat, 
op het noorden, of op het binnenterrein op het zuiden. 

maisonnettes ontsloten via een galerij. Ook hier vormt de orientatie een prableem. lndien 
de galerij aan de voorgevel (noordzijde) ligt zijn de woonkame.rs op het binnenterrein 
georienteerd, indien de galerij aan de achtergevel ligt wordt de privacy van balkons 
prablematisch. 
Een oplossing met maisonnettes op de begane grand en de eerste verdieping. Aan een 

3-kamerwoning op de eerste verdieping warden 2 tuinkamers toegevoegd. Het ruimte
beslag van funkties op de begane grand wordt dan nog grater. De oplossing valt slechts te 
realiseren indien geaksepteerd wordt dat de bergingen van de woningen op de begane 
grand in de tuin geplaatst zijn. 
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De eenmalige toevoeging van een smalle travee met 2 slaapkamers aan de 3-kamerwoning 
levert een 5-kamerwoning op. De konsekwentie hiervan is dat iedere portiek smaller 

wordt, namelijk 14.90 m. Hierv9or is geen ruimte in het programma. 

3.b. Opgave Ill: hoeklokatie 

orientatie: 
de lange gevel ligt op het noorden. In aanmerking komen slechts typen orientatie 2. 

goothoogte: 
is beperkt over de lange gevel. 
maten: 
een hoek van 35 x 15 m waarin bij de gegeven dichtheid minimaal 20 woningen gereali
seerd moeten worden . Er past een standaardportiek in van± 15 m met daarin 8 woningen . 
De resterende 12 woningen in de hoekoplossing. Voor de soort hoekoplossing zijn 

bepalend : 
de restmaten van de lokatie: 
hbl (de afstand van hoek tot belending) = 15 m 
hst (de afstand van hoek tot standaard) = ± 20 m 
de orientatie van de hoekwoning, Ven W 
de dieptemaat van het aansluitende standaardelement 11 .50 - 13 m. 
2 of meer woningen op het hoekportiek ontsloten, hier minimaal 3. 

35 

I 
I 

I 
I I 
L_ ____ l-t 

Hr -:-
1,.bl 

Fig . 10: lok a tie ITI met restmaten. 

Slechts hoekoplossingen met minimaal 3 woningen op het trappehuis ontsloten komen in 
aanmerking. In de inventarisatie van soorten hoekoplossingen hebben we 2 hoofdgroepen 

onderscheiden : 
de meest eenvoudige (standaard) hoekoplossing S: 3 woningen op een trappehuis zonder 
hoogtesprong betekent een omloopje bij het trappehuis om de 3e woning te ontsluiten. 
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J.eJil 
~ l L ____ 1 v 

Fig. 11 : hoekoplossingen soort S/V; 3 won . o p· t rappehuis . 

de (variant)-hoekoplossing V : 3 woningen op een trappehuis warden ontsloten door het 

kreeren van een halletje in de loodrecht op het trappehuis staande travee. 

Gekonfronteerd met de orientatie van de hoekwoning komen binnen soort Sen V slechts 

de getekende richtingen van de bouwmuren in aanmerking. 

I 
5E I' 10 

._i= f+ 1 
L-- -20--_,. ----20----

Fig. 12 : hoekopl ossingen soort S/V, 3 won . op trappehuis , lokatie I II. 

Het begane grand programma met voor de hoekoplossing 3 woningen en inpandige bergingen 
kan vervolgens lei den tot variaties in de struktuur van de hoekoplossingen: het dieper maken 

van de traveeen waardoor vervlechting van struktuurwanden ontstaat. 

f--12.. -+t 
t- t I f o 15 

•l. 

ls 
12. 

~ I 
l 1 ~v 
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FirJ . 13 : hoekoplossingen soort S/V , verweven s truktuun-.ra nde n . 
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4. lnventarisatie van mogelijke werkwijzen: opgave Ill 

Resultaten uit het voorgaande: 
een reeks typen en typologieen, orientatie 2 
kleine woningen op de begane grond 
een onopgelost probleem van de 5-kamerwoning 
hoekoplossingen soort S en V. 

Het aandeel van de hoekoplossing in de totale programmering is dusdanig groot, 8 woningen in 

het standaardelement en 12 op de hoek, dat het niet meer zinvol lijkt om uit te gaan van een 
standaardsegment waaruit de hoekoplossing voortvloeit. Het programma is namelijk ook 

rechtstreeks bepalend voor de struktuurkenmerken van de hoekoplossing. 
Hergedefinieerd luidt de opgave dus: 
20 woningen, waarvan minimaal 4 op de begane grond en inpandige bergingen en dus 
16 woningen op de verdiepingen. Kon.klusie: ga uit van 5 woningen per verdieping. 
Mogelijke oplossingen: 
1. splitsing in 2 portieken : een hoekportiek en een 2e portiek. 

A: 3 woningen per verdieping op .het hoekportiek 
2 woningen per verdieping in het 2e portiek 

B: 3 woningen per verdieping in het 2e portiek 
2 woningen per verdieping op het hoekportiek 

2. een andere ontsluitingsvorm voor het projekt (afwijkend van het program ma) : 
galerijontsluiting 

- gestapelde laagbouw. 

ad 1 A: 
Omdat er ook nu nog 2 woningen op de begane grond voor het ene en 3 voor het hoekportiek 
gevraagd worden verandert er niets aan de oorspronkelijke analyse. 
De 5-kamerwoning wordt gerealiseerd door een wisseltravee in de hoekoplossing. 
Bepalend voor de struktuur van de hoekoplossing blijkt de onderbouwprogrammering: 
3 woningen op begane grond en 12 inpandige bergingen. 
Binnen soort V leidt dit tot de in projekt 111 getekende hoekwoning en aansluitende 
woningen waarvan de overspanningsmaten en begane grond-oplossing zoveel mogelijk lijken 
op die van het 2e portiek. 
In projekt 111 is voor het portiek uitgegaan van een 3- en 4-kamertype, dat had ook een 
2 x 4-kamertype kunnen zijn, zoals aangegeven in schema 5. 

7 ><. 21<: I 
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""l I 

I 3 "' S" 

I I 2. 

r 
1 

;:)!)' 

Fig . 14 : moge lijke invullingen opgave III. 
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Ook binnen soort S zijn kombinaties te maken met een 3- en 4-kamertype of een 2 x 4 

kamertype. 

9 x2 k I 10X 2 k 
2X. 31< 

+ " )(_ 3~ ___ j +-Gx'\k " )(_" k 3 .,_ 5"1< 

2S 
I ( 5 1 5" 

Li 5 

I I 

'3 4 s l z. c. 
Z>5 

--t- ___ 1 

_j_ 3.5 

I 
- - _/.____,__..._.......__..____. _ __._ __ ___. 

Fig . 15: mogelijke invullingen opgave II I. 

ad 1 B: 
3 woningen in het standaardportiek en 2 in het hoekportiek. 
Binnen de restmaat van hbl = 15 men de gegeven orientatie ligt een hoekoplossing S voor de 
hand. De principeoplossingen voor het begane grond-programma zoals geschetst in de analyse 
van programma 1 zijn ook toepasbaar voor de hoekoplossing. 

Fig .. 16: hoekopl ossing , soort S , 2 woningen. 

In de geschatte restmaat voor het 2e portiek van 24 m wordt een portiek gerealiseerd met 
3 woningen die op het trappehuis ontsloten worden. De 3e woning kan op verschillende 
wijzen vanuit het trappehuis ontsloten worden: 

een steekgalerijtje vanuit het trappehuis. Omdat de achtergevel op het zuiden ligt zal het 
steekgalerijtje aan de voorgevel liggen. 
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Fig . 17: moge li jke invulling, opgave III. 
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rechtstreekse ontsluitilig vanuit het trappehuis door een 3-spanneroplossing is bij deze 

orientatie niet mogelijk. 

ad 2 
Aan een gestapelde laagbouwoplossing valt te denken als alternatief voor de onder 1 B om
schreven portieken met 3 woningen op het trappehuis. In het gestapeld laagbouwboekje dient 
gezocht te worden naar een doorsnede met 4 bouwlagen: etagewoningen op de begane grond 
en de eerste verdieping, maisonnettes op de 2 erboven gelegen lagen. Dit doorsnedeprincipe 
komt niet in het boekje voor en kan slechts bereikt worden door aan een gestapeld laagbouw
type in 3 lagen een laag toe te voegen. Op de begane grond etagewoningen vanaf de straat ont
sloten, op de eerste verdieping een galerij of een groot bordes van waar uit steektrappen 
maisonnettes op de 3e en 4e bouwlaag ontsluiten. 

I 

I 
Y XLk I 

r--.-,---r--..,--;--nr.r;n:3,~~----1I~ 
f-JWl......._---t 1 s-

- _ -~L..._f'.._'.Jnn_O.~-=-~L5 __lL _ __J_J ---~:'::::::::::::~=='=~---1 + 
Fi g . 18: mogelijke invulling , opgave III. 

De hoekoplossing blijft een portiek met 2 etagewoningen per verdieping, soort S2 zoals reeds 
aangegeven. 

3.b. Opgave IV: hoeklokatie 

___ [,__ ____ ____ _ 
t__ _ _ _______ _ 

82 

Fig. 19 : lokatie IV . 

orientatie: 

de straatgevel van het lange stuk ligt op het zuiden, zodat zowel typen met orientatie 1 als 
2 in aanmerking komen. Omdat de achtergevel op het noorden ligt zullen op de begane 
grond de woonkamers aan de straat en de slaapkamer(s) aan de achtergevel liggen. Dit 
betekent een belangrijke beperking in de mogelijke principeoplossingen voor de begane 
grond. 
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maten 
een hoek van 82 x 20 m waarin bij de gegeven dichtheid minimaal 46 woningen gereali

seerd moeten warden. Er passen 5 portieken in van minimaal 15 m met daarin 40 
woningen of 4 portieken met daarin 32 woningen. Er zijn dus 2 mogelijke maten voor de 

afstand van de hoek tot het eerstvolgende standaardelement. 

hst = ± 7 m 
hbl = 20 m 
De afstand van hoek tot standaard is zo klein dat hij bepalend is voor de soort hoekoplossing, 
soort V. De oplossing leidt altijd tot vervlechting van struktuurwanden. 

- -- -
J 

:1 _J I I 
I !5< 15~ 7'5 

Fig . 20 : hoekoplossing soort v. 

hst = ± 20 m 
hbl = 20 m 

- - - __ J 

l 
nttl 

I '"'7 

Het te bebouwen oppervlak van de hoek is ongeveer 300 m2 (bij een bebouwingsdiepte van 
10 m). Er warden dus 3 grote of 4 kleine woningen in gerealiseerd. Denkbaar is ook een ruim 
opgezette diagonale hoekoplossing met 2 woningen op het trappehuis maar dan wordt het 

gevraagde aantal woningen niet gehaald. 
3 woningen op het trappehuis: in aanmerking komen de soorten Sen V. 

-

t 

LJ llH -.j, 

/ 

~ .. ·=-+ 

l 
hhl ~ 20 

--+---~·n-,,B _ __.._1 
Fig. 2 1: hoekop l oss i nge n soort S/V . 

4 woningen op het trappehuis dit is mogelijk door het toepassen van een steekgalerijtje, in 
aanmerking komen de soorten Ven D (diagonaal). 
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Fig. 22 : hoekopl ossingen soort D/V. 

4. lnventarisatie van mogelijke werkwijzen: opgave IV (zie schema 5) 

Resultaten uit het voorgaande : 
een reeks typen en typologieen. De begane grond-oplossing is beperkt door de orientatie. 

- een onopgelost probleem van de 5-kamerwoning(en). 
- de keuze tussen een ekstreem kleine of zeer grote hoekoplossing. 
Omdat de belangrijkste keuzemogelijkheden vooral in de hoekoplossing zitten lijkt het ver
standig uit te gaan van de hoekoplossing. 

1. De kleine hoek 
Zoals reeds aangegeven laat de kleine restmaat van 7 m slechts een hoekoplossing soort V 
toe. Binnen de restmaten ontstaat een hoekportiek met 2, 3 of 4-kamerwoningen. 
lndien in de hoekoplossing alleen kleine woningen gerealiseerd worden zijn er in totaal op 
de begane grond en in de hoekoplossing 18 woningen met 3 kamers of minder. Dit 
betekent dat de overige woningen 4-kamerwoningen moeten zijn, terwijl binnen de 
struktuur ook nog enkele 5-kamerwoningen gerealiseerd moeten worden. 
Randvoorwaarden voor het 4-kamertype: 

woningen op begane grand met woonkamer aan voorgevel. 
- 5-kamerwoningen binnen het type. In aanmerking komen: 

13• ' "' 
t OJ. ~k 

2o1-'1k" 
z~ enc 

-- '1 5x. ,~.,, ---f-1\,5£.+b,1"1~+ 

Fig. 2 3: mogelijke invulling opgave I V . 

lndien in de hoekoplossing grotere woningen gerealiseerd worden is het ook mogelijk voor het 
standaardportiek een 3- en 4-kamertype te kiezen. Binnen dezelfde randvoorwaarden als voor 
het 4-kamertype komen in aanmerking : 
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Fig. 24 : mogelijke invull i ng opgave I V . 

Bij een grote hoek is het aandeel van de hoekoplossing in de totale programmering veel 

belangrijker; 14 woningen op een totaal van 46. In de bepalende invloed van het onderbouw

programma op het standaardportiek verandert niets. In de 4 portieken worden reeds 8 
woningen op de begane grond gerealiseerd. In het hoekportiek moeten dus 1 tot 2 woningen 
op de begane grond gerealiseerd worden, hetgeen geen bepalende randvoorwaarde is voor de 

struktuur ervan. 
In hoeverre is het probleem van de 5-kamerwoningen of dat van de gemiddelde differentiatie 

van 3 ~VE, 40-40-20 % te koppelen aan de verschillende soorten hoekoplossingen? 

2. S1 en V1 met 3 woningen op het trappehuis geven een toevoeging van 2 grote en 1 kleine 
woning. De 5-kamerwoning wordt in de hoek opgelost. 

Voor het standaardportiek betekent dit een 3- en 4-kamertype met de woonkamer op de 
begane grond aan de voorgevel. 
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Fig . 25: moge lijke invul ling opgave IV . 

3. Diagonale hoekoplossing met 4 woningen op het trappehuis of oplossing V met steek
galerijtje. 

De oplossing leidt tot 4 kleine woningen per verdieping, een tQtaal van 14 (2 op de begane 
grond). Voor het standaardportiek leidt dit tot een 2 x 4-kamertype, waarbinnen 

5-kamerwoningen gerealiseerd kunnen worden, woonkamers op de begane grond aan de 
voorgevel . 
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Fig . 26: mogelijke invulling opgave IV . 
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Voor de diagonale oplossing met binnengang en een 2 x 4-kamertype is gekozen in prajekt IV. 

gestapelde laagbouw als alternatief voor programma 1 

1. Analyse van het programma op maatgevende elementen 

Kenmerken van het pragramma: 
Bij een gelijkblijvend programma laten we de voorwaarde van portiek-etagewoningen vallen. 
Tevens is bij gestapelde laagbouw de eis dat de bergingen direkt bereikbaar moeten zijn vanuit 
het trappehuis niet langer relevant. 

\ 

De stapeling in 4 bouwlagen met een etagewoning op de begane grand is het belangrijkste 
kenmerk van het pragramma. Deze stapelingsvorm komt niet in het typenboekje voor. Een 2e 
op te lossen probleem is de kombinatie van maisonnettes met een klein oppervlak per etage 
(± 50 m2

) met etagewoningen 2 ~ - 3 VE(± 60 m2 
). Uit het typenboekje blijkt de etage

woning meestal een HAT-eenheid te zijn. 

2.a. Principe-op/ossingen {zie schema 6) 

stapel i ngsvormen: 
zoals uit het typenboekje blijkt komen stapelingen in 3 bouwlagen, met een etagewoning 
op de begane grand en maisonnette op de 2e en 3e laag, wel voor. De 4e bouwlaag kan 
een gedeeltelijke toevoeging zijn aan de maisonnette. De dichtheid per strekkende meter 
gevel wordt dan erg laag (2 woningen per 5 m' vergeleken met 8 woningen per 15 m' bij 
portiek-etage). 
Een tweede stapelingsvorm is met een maisonnette op de 3e en 4e laag en etagewoningen 
op de begane grand en 2e laag. 
oppervlakte : 
vergroot het oppervlak door het uitbouwen van de begane grand, bij een traveebreedte 
minder dan 5.10 m h.o.h. tot ± 13 m. Bij een traveebreedte van 5.10 m of grater wordt de 
benodigde diepte geringer, omdat dan de beide matjes in de woonkamer naast elkaar 
passen. Af en toe wordt een travee gevuld met bergingen of deze warden op het binnen
terrein geplaatst. 
vergroot het oppervlak door samenvoeging van 2 traveeen. Een deel van de 2e travee wordt 
gebruikt ten behoeve van bergingen. 
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Vervolgens zijn deze principe-oplossingen gekombineerd en vertaald in doorsnedeprincipes en 

plattegronden. 
De stapelingsvorm met 3 (of 4) bouwlagen refereert rechtstreeks aan het typenboekje, 

behoudens de bijzondere oplossingen voor de begane grond (vandaar de gebruikte term 
referentietype). 
Bij de stapelingsvorm met 4 lagen zijn de ontsluiting en inrichting van de 2e bouwlaag en de 
ontsluiting van de maisonnettes op de 3e en 4e bouwlaag nog onopgelost. De stapelings
vormen uit het typenboekje vormen ook hier de referentie: 

de vertaling van de stapelingsvorm van 4 bouwlagen met 2 maisonnettes op elkaar naar 
een maisonnette en 2 etagewoningen. De maisonnettes op de 3e en 4e woonlaag worden 
op de normale wijze ontsloten. De inrichting van de 2e bouwlaag met etagewoningen is 
problematisch. Het oppervlakteprobleem van de kombinatie van etagewoningen en 
maisonnettes kan ook hier op twee wijzen opgelost worden. Ten eerste door 2 traveeen 
samen te trekken tot een grote etagewoning, ten tweede door een travee te vullen met een 
HAT-eenheid of kleine 2-kamerwoning (met uitbouw). 
Door de normale binnentrap-ontsluiting voor de maisonnettes op de 3e en 4e laag is de 
gevelbreedte voor de woningen bij deze laatste oplossing minimaal. Er is dan naast de 
binnentrap geen ruimte meer om de woning te ontsluiten en de woonkamer aan de voor
gevel te orienteren. Als principe is daarom getekend de centrale ontsluiting van deze 
wqningen door een steektrap vanaf de begane grond. Deze oplossing sluit voor de begane 
grond echter de oplossing met etagewoningen ter breedte van een travee uit. 
Een tweede referentie vormt de stapeling in 3 bouwlagen van een maisonnette en een 
etagewoning. Deze stapelingsvorm is geplaatst op een uitgebouwde begane grond. Hier
door ontstaat op de 2e laag een galerij welke plaatselijk ontsloten wordt. 

3. Toegevoegde eisen 

lndien 5-kamerwoningen gevraagd zijn, zijn deze gemakkelijk in een maisonnette over 3 
bouwlagen onder te brengen. 
De orientatie van de woonkamers op de begane grond aan de voor- of achterzijde is in dit 
programma van grote invloed op de te kiezen principe-oplossingen (over een of twee traveeen). 
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PROGRAMMA 2 

Opgave(n) Ven VI 
(Voor benutting 5e laag tevens opgave VII en VIII) . 

1. Analyse van het programma op maatgevende elementen 

Kenmerken van het program ma : 
onderbouw: 

10% van het totaal aantal woningen op de begane grond. 
inpandige of gedeeltelijk inpandige bergingen waarvan min. 70% direkt bereikbaar vanuit 
het trappehuis. 
een gedeelte met souterrain; daarin ondergebracht bergingen en een algemene ruimte. 

differentiatie: 
gemiddeld 3 ! VE 
40% van de woningen 3 kamers of minder 
40% van de woningen 4 kamers of meer 
20% speling 

woningtype: 
portiek-etagewoning met op de 4e en 5e bouwlaag maisonnettes. 

- voor woningen met 3 kamers of meer de keuken aan de ge"'.el of in verbinding met de 
gevel via een eetkamer. 

dichtheid: 
- hoog 

In het programma zijn zowel specifieke eisen voor de onderbouw als voor de woningtypen 
opgenomen. Ten behoeve van de analyse bespreken we beide apart op hun konsekwenties 
voor de typologie van de oplossing. 

De benutting van de 4e en 5e bouwlaag met maisonnettes gekombineerd met portiek-etage
woningen, gemidde/d 3 ! VE op de eronder ge/egen verdiepingen 

Konklusies uit deze eis: 
De meest voor de hand liggende oplossing is natuurlijk dat per portiek 2 maisonnettes op de 
4e laag ontsloten worden vanuit het trappehuis. De 5e laag is de slaaplaag. Bij een portiek met 
woningen van gemiddeld 3 ~ VE worden de maisonnettes dan echter veel te groot. Zo'n 
portiek van gemiddeld 3 ~ VE heeft een geschat oppervlak van 160-180 m2 

. lndien 2 maison
nettes per portiek 2 bouwlagen beslaan heeft ieder een oppervlak van 160-180 m2 hetgeen ver 
buiten de subsidiegrenzen valt. Een verkleining van het oppervlak door een dieptesprong (een 
terras bijvoorbeeld) zet geen zoden aan de dijk. 
Het probleem en de soorten oplossingen ervoor zijn afhankelijk van de relatie tussen de 
grootte van de maisonnettes en de grootte van de portiekwoningen eronder. 

lndien de portiekwoningen op de onder de maisonnettes gelegen verdiepingen 2- of 
3-kamerwoningen zijn, is er geen probleem omdat het portiekoppervlak klein is 
(± 120 - 140 m2 

). In dat geval is het mogelijk 2 maisonnettes te kombineren met 2 etage
woningen en wordt het oppervlak verkleind door een dieptesprong. 
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lndien de portiekwoningen groter zijn dienen minstens 2 ~ VE of 3 maisonnettes te kor

responderen met een portiek. Deze kombinatie van meestal 3 maisonnettes met 2 etage

woningen stelt voorwaarden aan de struktuur van het portiek en levert problemen op voor 

de ontsluiting van de 3e maisonnette. 

lnventarisatie van de principeoplossingen voor benutting 5e laag 
(zie schema 7) 

de kombinatie van 2 maisonnettes met 2 kleine portiekwoningen. 
In het portiekenboekje komen slechts typen in aanmerking waarbij het totale oppervlak 
kleiner is dan ± 140 m. Dat zijn de typen bestaande uit 2 brede traveeen , met het trappe

huis centraal of aan de gevel. 
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Fig . 27 : benutting Se laag , 2 ma i sonettes/portiek. 

de kombinatie van 2 maisonnettes met 2 grotere portiekwoningen. Alhoewel in het voor
gaande aangegeven is dat een dergelijke kombinatie niet zinvol is bestaan er wel oplos

singen voor. Een brede travee van een 3-kamerwoning op de 4e laag wordt op de 5e laag 
herhaald. De 5e laag is dus niet volledig benut, hetgeen ten koste gaat van de dichtheid . 

de kombinatie van meer dan 2 maisonnettes met 2 grotere portiekwoningen . 
Het ging hierbij om 2 hoofdproblemen: 

hoe ontsluit je de 3e woning 

hoe kombineer je de struktuurkenmerken van de maisonnettes met die van de eronder 
gelegen portiek-etagewoningen . 

De 3e woning kan op 3 verschillende manieren ontsloten worden (zie schema 7). 

rechtstreeks op het portiek, het 3-spannerprincipe; 
met een steekgalerijtje vanuit het portiek; 
door een galerij worden alle maisonnettes ontsloten . 

Door invulling van de aan de gevel gelegen funkties ontstaan struktuurkenmerken voor de 3e 
verdieping (de woonlaag). Er zijn een aantal variaties: 

binnen het 3-spannerprincipe is het mogelijk de woonkamer van de 3e woning aan de 
achtergevel te orienteren. Een konsekwentie van het 3-spannerprincipe is dat een woning 
slechts een gevel heeft. De eis dat alle woonkamers aan de voorgevel dienen te liggen, die 
tegelijkertijd noordgevel is, maakt toepassing van dit principe onmogelijk. 
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Fig. 28: bezonningsproblemen 4e laag. 

Verdere variaties in struktuur en woninggroottes ontstaan door het trappehuis op het hart 
of langs een van de woningscheidende wanden te leggen. Een bijzonder probleem is dan 

tevens de ontsluiting van een steekgalerijtje vanuit het portiek. 

De struktuurkenmerken voor de slaaplaag volgen uit die van de woonlaag. Er zijn wel 
voorkeurstraveebreedten aan te geven die volgen uit de invulling van de slaaplaag: voor 
5-kamerwoningen (met 4 slaapkamers in de slaaplaag) is de minimale traveebreedte 

4.80 m (hart op hart). 
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Fig . 29: voorkeursgevelbreedtes slaaplaag , 5k . woning. 

lndien echter voor de slaapkamer naast de ouderslaapkamer een kapaciteit van 1 VE 
gewenst is bedraagt de minimale traveebreedte 5.10 m (= 2.70 + 2.10 m), deze istevens 
optimaal. Voor 4-kamerwoningen (met 3 slaapkamers in de slaaplaag) is de mini male 
traveebreedte 3.90 m. 
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Fi g. 30: voorkeursgevelbreedtes slaaplaag, 4k . woning. 
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lndien voor de slaapkamers een kapaciteit van 1 VE gewenst is bedraagt de minimale 

traveebreedte 4.50 m ( = 2 x 2.10 m). 

Deze traveebreedte hoeft niet optimaal te zijn, omdat voor de 4e laag een bredere travee 
van 5.10 (met beide "woonmatjes" naast elkaar) wenselijk kan zijn. 

Uit de voorgaande analyse van de 3e en 4e verdieping resulteren de struktuurkenmerken en 
minimale + voorkeurstraveebreedten voor de eronder gelegen portieken. In de meeste geval
len korresponderen 3 maisonnettes met 2 portiek-etagewoningen (3 tot 4 kamers). In het 

portiek-etageboekje zijn de bijpassende typen op te zoeken. 
In de aard van het programma of in de maten van de lokatie kan echter ook aanleiding zijn 

om 2 L 3 ~of zelfs 4 maisonnettes met een portiek te laten korresponderen. 
2 ! maisonnette op een portiek leidt tot betrekkelijk kleine etagewoningen voor de eronder 
gelegen verdiepingen en tot een smaller portiek. 
3 ~ maisonnette per portiek korrespondeert met grote etagewoningen en een breed portiek. 

4 maisonnettes per portiek leidt tot 4 kleine maisonnettes (4-kamerwoningen) die korrespon
deren met een breed portiek of tot 4 grotere maisonnettes gekombineerd met een 3-spanner

oplossing voor de onderste lagen. 
Een aantal van deze oplossingen komen specifiek uit de opgave voort en komen daarom te 

incidenteel voor om ze in een typenboekje op te nemen. 

De hierboven genoemde principes zijn natuurlijk ook toepasbaar wanneer maisonnettes op de 
3e en 4e bouwlaag gekombineerd worden met portiekwoningen. 

3.a. Toegevoegde eisen 

Eisen zoals alle woonkamers aan de voorgevel en de ontsluiting rechtstreeks op het portiek 
van de woningen beperken het aantal mogelijke oplossingen. In de projekten Ven VI zijn 

beide beperkingen opgelegd. Een 2e beperkende faktor is de bezonning. 
De gemiddelde differentiatie in de opgave en een beperkte bebouwingsdiepte bei'nvloeden de 
struktuurkenmerken sterk. Bij een bebouwingsdiepte beneden de 12 m is bijvoorbeeld het 
3-spannertype niet !anger relevant . 

Een souterrainoplossing gekombineerd met woningen op begane grand 

Konklusies uit deze eis 
In het programma is om een souterrain gevraagd, het is echter ook een logisch uitvloeisel van 

de vraag naar zowel inpandige bergingen als een algemene ruimte van 100 m2
• 

Het beslag van deze 2 funkties op de begane grond gevel zou zo groot worden dater een on

aangenaam woonmilieu ontstaat. 
De eis van een souterraingedeelte en een begane grond gedeelte in een opgave is op zich niet 
bepalend voor de in het projekt gehanteerde typen. Wei bepalend,is deze eis voor de door
sneden en de verdeling van een projekt in 2 segmenten met daartussen een halve verdiepings
sprong. 
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lnventarisatie van principeoplossingen voor souterrains 

De halve verdiepingssprong kan via een trappehuis overbrugd warden of het projekt kan 
gesplitst warden in aparte portieken. De aanpak is afhankelijk van de maatproblemen: 

pas- of hoekoplossingen. 
Een souterrainoplossing kan van invloed zijn op de ligging van het trappehuis: 

Lt' LA,..c;. 
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Fig. 31: souterrainoplossingen. 

In deze opgave wordt gevraagd om 100 m2 algemene ruimte + bergingen in een souterrain 
en 10% van de woningen op begane grand. Niet alle bergingen hoeven per portiek te 

warden ontsloten. 
Voor kleine projekten houden deze eisen in dat per portiek in hE;lt begane grand gedeelte 
2 woningen en een aantal inpandige bergingen (70% = minimaal 4-5 bergingen) gereali
seerd moeten warden. De opgave is dan vergelijkbaar met programma 1. 

3.b. Opgave V: gatlokatie 

----j 

I 

I 
I 

Fig. 32: lokatie V. 

orientatie: 
oost-west; dus niet van invloed op de oplossing. 
bebouwi ngshoogte: 

~-

' 

een toegestane bebouwingshoogte van 14 m, hetgeen 5 bouwlagen inhoudt (5 x 2.80 m). 

Door deze maximale bebouwingshoogte kunnen echter boven het souterrain slechts 
4 bouwlagen gerealiseerd warden. 
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maten: 
een gat van 81 m breedte waarin bij de gegeven dichtheid ongeveer 44 woningen gereali
seerd moeten warden. (Als norm voor het begrip "hoge dichtheid" is hier zoals in 

pragramma 1 een streefbreedte voor het portiek van 15 m aangehouden). Minimaal 
5 woningen dienen op de begane grand gelegen te zijn. 

In het gat passen 5 portieken van ongeveer 15 m met een restmaat van ongeveer 6 m. In een 
portiek met ma isonnettes op de 4e en 5e bouwlaag van ongeveer 15 m breedte word en: 
3 maisonnettes gerealiseerd op de 4e en 5e laag 
4 etagewoningen gerealiseerd op de 2e en 3e laag 
1 etagewoning + inpandige bergingen op begane grand 
Totaal: 8 woningen. 
In een portiek met souterrain en 4 lagen etagewoningen werden ook 8 woningen gerealiseerd. 
Totaal in 5 portieken 40 woningen. Dit is te weinig. De resterende 4 woningen kunnen 

warden gerealiseerd: 
op de begane grand: 2 woningen per portiek en 4 tot 5 inpandige bergingen. De op
lossingen zijn vergelijkbaar met die van programma 1 metals ekstra komplikatie de benut
ting van de 5e laag. De portieken warden verbreed tot het gat gevuld is: 81 /5 = 16.20 m 
per portiek. 1 portiek met souterrain en 8 etagewoningen, 4 portieken met 3 maison
nettes en 6 etagewoningen, totaal 44 woningen. 
in de restmaat van± 6 m, volgens de bekende principe-oplossingen voor dit pasprobleem: 
een half portiek, gestapelde laagbouw, 3-spanner. 
door het versmallen van de gemiddelde portiekbreedte tot 13.50 m, zodat er 6 portieken 
in de lokatie passen. 

Deze principes zullen in de hierop volgende paragraaf nader uitgewerkt warden. 

4. lnventarisatie van mogelijke werkwijzen 

Resultaten uit het voorgaande: 
een beperkte typenreeks voor de kombinatie van de benutting van de 4e en 5e laag met 
maisonnettes en etagewoningen eronder in gemiddeld 3 ~ VE. 
een nog onbekende verdeling van het projekt in een deel met souterrain + 4 lagen en een 
deel met 5 bouwlagen. 

een restmaat van± 6 m en een tekort van 4 woningen zijn op een aantal manieren met 
elkaar te kombineren. 

Enkele mogelijke invloeden van randvoorwaarden uit programma en lokatie op de aanpak: 
de splitsing van het projekt in delen samen laten vallen met een splitsing in 2 typen. 
In het deel met 5 bouwlagen kan bijvoorbeeld gekozen warden voor de kombinatie van 
2 kleine portiek etagewoningen met 2 maisonnettes terwijl de grotere etagewoningen in 
de 4 lagen boven het souterrain (in een apart type) ondergebracht zijn. 
wel lie ht valt de restmaat van de lokatie te koppelen aan de halve verdiepingssprong ter 
plaatse van de overgang souterrain - begane grand. 

Mogelijke werkwijzen: 
1. Splitsing van het projekt in 2 typen: 

2 kleine portiek-etagewoningen korresponderen met 2 maisonnettes, grate portiek-etage
woningen boven het souterrain . 
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De mogelijke typen voor de kleine portiek-etagewoningen zijn in het voorgaande reeds 
genoemd; een portiek bestaat steeds uit 2 brede traveeen, tussen 4.50 m (slaaptravee 
4-kamer-maisonnette) en 6.00 m (maxi male overspanning). De begane grond van de 
portieken is afwisselend gevuld met een woning en een travee bergingen. 
Het gevraagde aantal van 5 woningen op de begane grond bepaalt de verdeling tussen het 
"begane grond gedeelte" en het "souterraingedeelte" , namelijk minimaal 5 portieken in 
het "begane grond gedeelte". 
Om de gemiddelde differentiatie van 3 ! VE te halen is uitgegaan van een 3-kamertype. 
Met keuken aan de gevel is de minimale breedte 5.70 m (6.00 m). 
In het gat passen 5 portieken van 12 m met een restmaat, van 21 m voor een groot 
portiek. Het aantal grote woningen in het grote portiek en in de 4e en 5e laag is te klein, 
vandaar dat het gedeelte boven het souterrain uitgebreid is door te kiezen voor een halve 
verdiepingssprong over het laatste kleine portiek. 
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Fig . 33 : moge l i j ke invulling opga v e V. 

2. Het vullen van het gat met 5 portieken van 16.20 m ieder. Op de begane grond van de 
portieken met maisonnettes bovenin worden 2 woningen met inpandige bergingen gereali
seerd. De oplossing bestaat uit een kombinatie van struktuurkenmerken uit programma 1 
en 2. 
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Fig. 34; mogelijke invu lling opgave V. 
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3. Het vullen van het gat met 6 portieken van 13.50 m ieder. De portiekmaat is te gering om 
3 maisonnettes te kombineren met 2 etagewoningen , een portiek van ± 13.50 is namelijk 

opgebouwd uit 2 brede en een smalle travee. De enige oplossing is om 2 ! maisonnette te 
kombineren met 2 etagewoningen hetgeen overeenkomt met 5 maisonnettes. 
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P 2 . k 2 x 13.50 5 40 . t er port1e en: 
5 

= . m per ma1sonnet e. 

Uit het schema voor de benutting van de 5e laag zijn de oplossingen voor 2 ! maisonnette 
per portiek af te lezen (schema 7). 
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Fig. 35: mogelijke invulling opgave v. 
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Deze eenheden van 2 portieken zijn in het projekt 2x te herhalen, 2x zonder en eenmaal 
met souterrain (zonder maisonnettes). In projekt V is deze oplossingsstrategie gehanteerd, 
maar nu met een 3-spannertype: dus ontsluiting van de 3e woning op het trappehuis. 

4. Benutting van de restmaat van 6 m voor een bijzondere oplossing. 
Benutting van de restmaat in kombinatie met de maisonnettes. 
Een portiek van 15 m wordt verbreed tot 21 m, met 4 maisonnettes op de 4e en 5e laag 
en 3 etagewoningen op de verdiepingen. (Eventueel 2 grote ondiepe etagewoningen) . De 
4 maisonnettes worden vanuit het portiek door een steekgalerijtje ontsloten. De 3 etage
woningen kunnen rechtstreeks vanuit het portiek ontsloten worden in een 3-spanner
oplossing of ook via een steekgalerijtje. Voor de overige portieken veranderen de moge
lijkheden niet. 

+- . ------------ 61 

~' iq . ·16: moq"li.jkC' invullin<J opgavc V. 

De kombinatie van de restmaat van 6 m met de halve verdiepingssprong leidt tot een 
3-spanneroplossing waarin het trappehuis dwars gelegd is. 
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"J '"~ Fig . 37 : moqeli jke i nvulli ng opgave V. 

3.b. Opgave VI: hoeklokatie 

...)_____._ ___ _________ _______ ~'1 

Fig . 30 : l okatie VI . 

orientatie 
zuid voor de straatgevel aan het lange gedeelte, oost-west voor de hoek. 
bebouwi ngshoogte: 
deze is voor de lange vleugel zodanig beperkt dater in maximaal 4 lagen (+ souterrain) 
gebouwd kan worden. Slechts op de hoek is de toegestane bebouwingshoogte 14 m, hier 
is gevraagd om benutting van de 5e laag, de slaaplaag voor maisonnettes. 
bebouwingsdiepte: 
beperkt tot 10 m voor het lange gedeelte. 
maten: 
een hoek van 94 x 15 m. 
De beperkte bebouwingsdiepte van 10 m vormt een belangrijke randvoorwaarde. 
Zoals uit het typenboekje blijkt zijn er slechts enkele portiek-etagetypen die beant
woorden aan de gemiddelde differentiatie en niet dieper zijn dan 10 m. 
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In de lokatie passen 4 of 5 standaardportieken. 

4 portieken van ongeveer 17 m breedte = 68 m. 
De restmaat voor de afstand hoek tot standaard, hst = ± 26 m. 
De afstand van hoek tot belending, hbl = 15 m. 
Een 2e randvoorwaarde voor de hoek is de benutting van de 5e laag. 
Het totaal te bebouwen oppervlak van de hoek bedraagt ± 300 m2

, ofwel 3 grote of 4 
kleine woningen. Vanuit het portiek zullen met een galerijtje 4 tot 5 maisonnettes ont
sloten worden op de 4e laag. De grote hst maakt dat slechts soort V als hoekoplossing 
toepasbaar is. 
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Fig . 40 : ho e kop lossing met s t ee kgalerij . 

5 portieken van ongeveer 17 m breedte = 85 m. 
hst = ± 9 m 

hbl = 15 m 
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Vanwege de geringe hst vervlechting van struktuurwanden in de hoek. 
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Fig . 41: hoekoplossing. 

4. lnventarisatie van werkwijzen, opgave VI 

Resultaten uit het voorgaande: 

de typenreeks voor het lange deel wordt bepaald door de beperkte bebouwingsdiepte. 
- in de lange vleugel warden zowel een souterrain met bergingen en algemene ruimte als een 

oplossing met woningen op de begane grand gevraagd. 
Het belangrijkste keuzeprobleem voor de opgave blijkt echter de hoekoplossing: 

de grootte ervan, hst = ± 26 m of hst = ± 9 m. 
de soort hoekoplossing S of V met of zonder galerij. 

de oplossing voor de maisonnettes. 

de eventuele kombinatie met het souterrain; overbrugging van de halve verdiepingssprong 
over het trappehuis. 

Werkwijzen: 

1. De grote hoekoplossing met 4 portieken gekombineerd. 
In de hoekoplossing warden 11 tot 14 woningen gerealiseerd en in de 4 portieken 
± 28 woningen, dus de hoekoplossing is van grate invloed op de totale programmering. 

3 grote woningen op het trappehuis, met of zonder halve verdiepingssprong over het 
trappehuis. Het type voor het projekt wordt dan een 3- en 4-kamertype . 
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Fig. 42: mogelijke invulling opgave VI . 

een galerijoplossing met kleine woningen met of zonder halve verdiepingssprong 

over het trappehuis. 
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Voor de rest van het projekt is er dan de keuze tussen een 4-kamertype of een 3- en 
4-kamertype, in beide gevallen wordt aan de 40-40-20% eis voldaan. 
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Fi g. 43: moge lijke invul ling opgave VI . 

2. De kleine hoekoplossing met 5 portieken gekombineerd . 
De restmaat en dus de soort hoekoplossing wordt bei"nvloed door de breedte van het 

portiek: 
het meest smalle portiek met een diepte van 10 m is 16.10. hst max. = 94 -
(5 x 16.10) = 13.50 m. 
het vullen van het gat met 5 portieken van 18.20 m. Het laatste portiek is in onze 
termen de hoekoplossing. 

Tussen deze 2 extremen liggen de mogelijkheden: 
hst max. = 13.50 m, hbl = 15 m. 

---------

Fi g. 44 : moge li jke i nvu lling opgave VI . 
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De oplossing V ligt het meest voor de hand gezien de bezonning, oplossing S vanwege 
de eis om maisonnettes op de 4e en 5e bouwlaag te realiseren. Het souterrain valt niet 
meer met de hoekoplossing te kombineren. 

Het breder maken van het standaardportiek verandert weinig aan de mogelijke op
lossingen. De hoekoplossingen warden dan steeds smaller,~de strukturen schuiven in 
elkaar. 
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Fig. 4 5 : mogelij ke invulling opgave VI. 

De in projekt VI gekozen oplossing is die met een restmaat. 
hst = 7 m en een portiekbreedte van 17.40 m. 
Vullen met 5 portieken van ieder 18.80 m.-De situatie is feitelijk: 
het vullen met 4 portieken van 18.80 m 
restmaat hst = 18.20 m 
oplossing hoek: soort S, gelijkend op een van de mogelij ke portiektypen. QP het 
trappehuis moet een derde woning ontsloten worden om het gat naar de belending te 
vullen. 
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Fi g . 46: mogel i j k e invulling opgave VI. 

Buiten het programma vallende alternatieven voor opgave VI zijn gestapelde laagbouwtypen 
en galerijtypen (met maisonnettes) . Het zijn reele alternatieven omdat deze·typen goed te 
maken zijn binnen de beperkte bebouwingsdiepte van 10 m. 
Een gestapelde laagbouwoplossing waarbij 2 maisonnettes gestapeld zijn is echter niet toepas
baar omdat op de begane grond etagewoningen gevraagd zijn. 

l ___ _ ,___hsh n---4------- 'H IB-=72. 

Fi g . 47 : mogelijke invulling opgave VI , gestapel de laagbouw . 
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gestapelde laagbouw als alternatief voor programma 2 

1. Analyse van het programma op maatgevende elementen 

Kenmerken van het programma: 
De twee in het programma vervatte eisen, namelijk ten aanzien van de onderbouw en de 
benutting van de 5e laag bespreken we apart. 

De benutting van de 5e bouwlaag als slaaplaag voor maisonnettes in gestapelde laagbouw. 
In het typenboekje komen geen stapelingsvormen met 5 lagen voor. 

lnventarisatie van de principe-oplossingen (zie schema 8) 

De in het typenboekje opgenomen stapelingsvormen zijn wederom de referentie om deze 
opgave te lijf te gaan. 
Aan de stapelingsvormen in 4 bouwlagen met 2 maisor:rnettes kan aan de bovenste een 
laag toegevoegd worden. De begane grond en de eerste laag kunnen ingevuld worden met 
maisonnettes en/of etagewoningen en bergingen. De invullingen van deze lagen zijn uitge
breid toegelicht in programma 1. Tevens kunnen, analoog aan het schema voor 
programma 1, de stapelingsvormen in 3 bouwlagen bovenop 2 bouwlagen geplaatst 
worden. De bovenste 3 lagen worden ontsloten door een galerij. De onderste 2 lagen 
kunnen ingevuld worden met etagewoningen en/of maisonnettes. 
Overigens is binnen dit laatste principe ook de 5e laag met HAT-eenheden in te vullen. 
De 3-laags-stapelingsvorm is namelijk ook te vertalen naar maisonnettes onder- en etage
woningen bovenin, zoals blijkt uit het typenboekje. 

Toegevoegde eisen 

Een hoge gewenste dichtheid kan voor de eerste principe-oplossing, met een maisonnette 
over 3 lagen bovenin, een belemmering vormen. 
Voor het tweede principe vormt het al dan niet toegestaan zijn van een galerij een 
belangrijke voorwaarde. 

De souterrain-oplossing gekombineerd met woningen op de begane grond. 

Principe-oplossingen 

De eis om een souterrain-oplossing te realiseren is niet van grote invloed op het type. Aan 
de trappen die aan de voorgevel liggen worden er 2 halve toegevoegd. 
Voor de verdeling van het projekt in segmenten of typen is de eis niet van belang. 
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PROGRAMMA 3 

Opgaven VII t/m X, XII 

In programma 3 wordt bij iedere opgave programmatisch gevarieerd rond de thema's: 
een 1 ~ verdiepingshoge voorziening wisselend in grootte en plaats. 

de benutting van de 4e verdieping als slaaplaag voor maisonnettes in verschillende ont

sluitingsvormen. 

het woningtype. 
Konstante in de verschillende programma's is de differentiatie: 

gemiddeld 3 ~VE 
40% van de woningen 3 kamers en kleiner 

40% van de woningen 4 kamers en groter (dus ook 5-kamerwoningen) 

20% speling. 
Een aantal woningen moet op de begane grond gelegen zijn. 

Opgave VIII 

1. Analyse van het programma 

Kenmerken van het program ma: 
een voorziening met een verdiepingshoogte van 4 m ( = 1 ~ verdieping) en een oppervlakte 
van± 150 m2

• 

de volledige benutting van de 4e en 5e bouwlaag met maisonnettes (en eventueel HAT

eenheden). 

portiek-etagewoningen voor de eronder gelegen verdiepingen. 

Konklusies ten aanzien van het programma: 
een voorziening van ± 150 m2 komt overeen met het oppervlak van een portiek. De voor
ziening kan dus in een "normale" portiekstruktuur opgenomen worden. Het belangrijkste 

probleem is echter hoe binnen die struktuur de halve verdiepingssprong tussen voor

ziening en woonverdieping opgelost wordt. Een probleem dat bepalend blijkt voor de 
struktuurkenmerken van het projekt of een deel daarvan. 
de kombinatie van maisonnettes met portiek-etagewoningen is reeds in het voorgaande 
verwerkt (programma 2). 

2. lnventarisatie van de principeop/ossingen (zie schema 1) 

Een belangrijke randvoorwaarde is de mogelijkheid of wenselijkheid van een souterrain in de 

oplossing. Oat hangt onder andere af van bouwtechnische mogelijkheden, maar ook van het 
aantal woningen dat rechtstreeks vanaf de straat op de begane grond ontsloten moet worden. 
lndien de anderhalve-verdiepingshoge voorziening grenst aan een souterrain + beletage liggen 
de vloeren op de erboven gelegen verdiepingen op hetzelfde nivo. Er is geen hoogtesprong die 
tot bijzondere struktuurkenmerken voor het projekt leidt. 
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lndien er echter wel woningen op de begane grond gevraagd zijn, zijn de halve verdiepings
sprong en het oppervlak van de voorziening op 2 wijzen binnen de normale portiekstruktuur 

onder te brengen: 
De voorziening korrespondeert met een portiek dat "opgetild" is; de ontsluiting van het 
trappehuis dat de woningen boven _de voorziening ontsluit is problematisch: 
of ontsluiting van het trappehuis aan de achtergevel door een poort of als er bijzondere 

mogelijkheden aanwezig zijn, bijvoorbeeld een hoekoplossing, daar gebruik van 

ma ken. 
of in de vorm van een doorbreking van de gevel van de voorziening met een gang naar de 

achtergevel of een trap naar de eerste verdieping. 

-- -- ->-------
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I 
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I I 
L __ - _J 
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Fig. 48: voorziening: ontsluiting portiekwoningen. 
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~--- ... ---

De toepassing van deze oplossing is afhankelijk van mogelijkheden en wenselijkheden 
binnen de situatie. 
De voorziening ligt tussen 2 trappehuizen. Nu is niet de ontsluiting problematisch, maar 
de overbrugging van de halve verdiepingssprong over het trappehuis. 
Het belangrijkste probleem bij de overbrugging van een halve verdiepingssprong over het 
trappehuis is de ontsluiting van de woningen. De binnenkomst in een portiek-etagewoning 
is altijd centraal, zodat voor- en achtergevel optimaal kunnen worden benut. 
De overbrugging van de halve verdiepingssprong betekent ontsluiting aan beide zijden van 
het trappehuis; het trappehuis moet dus zodanig geplaatst zijn dat aan beide zijden de 
woningen centraal ontsloten worden. Hiertoe zijn 3 principe-mogelijkheden (zie schema 1): 
of het trappehuis ligt evenwijdig aan de voorgevel, de ontsluiting van beide woningen is 

vergelijkbaar. 

of het trappehuis ligt centraal, voor- en achtergevel blijven volledig benut. De verande
ring in binnenkomst wordt als variant in de plattegrond opgelost. 

of de halve verdiepingssprong wordt gekombineerd met een dieptesprong, waardoor het 
trappehuis aan de gevel ligt en beide woningen toch centraal worden ontsloten. 

De uit deze principe-mogelijkheden voortvloeiende oplossingen kunnen specifiek zijn voor 
het betreffende segment of een variant vormen op het type van het projekt, en op die 
manier aanleiding geven tot een bepaalde typenkeuze voor het hele projekt. 
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3.b. Opgave VI 11: gatlokatie 
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Fig. 49: lokatie VIII. 

orientatie: 
de straatgevel is N georienteerd, dus alleen typen met orientatie 2 komen in aanmerking. 
bebouwi ngsdiepte: 
de bebouwi ngsdiepte is beperkt tot ± 10 m. 

maten: 
een gat van 84 m. 

De gemiddelde differentiatie van 3 ! VE, 40-40-20% levert gekombineerd met de beperkte 
bebouwingsdiepte een portiekbreedte tussen 14.90 m (met inpandig trappehuis) en 20.40 m 
(trappehuis aan de gevel). In het gat passen 5 portieken van 16.80 m of 4 portieken van 
21 m (met een eventuele restmaat). 

4. lnventarisatie mogelijke werkwijzen: opgave VIII 

Resultaten uit het voorgaande: 
oplossingsmogelijkheden voor een 1 ~ verdiepingshoge voorziening van ± 150 m2 

(= 1 portiek); oplossingsmogelijkheden voor de benutting van de 5e laag (programma 2). 
oplossingsmogelijkheden binnen de beperkte bebouwingsdiepte van 10 m (opgave VI). 
invulling met 4 of 5 portieken. 

Randvoorwaarden uit programma en lokatie die van invloed zijn: 

de toegestane bebouwingsdiepte van 10 m beperkt het aantal oplossingsmogelijkheden ook 
voor de benutting van de 5e laag en de voorziening: 

1. beperkte bebouwingsdiepte gekombineerd met oplossingsprincipes 1 ~ verdiepingshoge 
voorziening: 
De oplossing met centraal trappehuis (28) en dieptesprong (2C) zijn te diep. Er is een 
portiek-etagetype met centraal trappehuis binnen 10 m diepte. 
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I l·ftlf 111·1 I .. 
Fig. 50: centraal trappehuis, diepte minder dan lOm. 

Als mogelijkheden blijven dus over: 
splitsen portieken (1) 

halve verdiepingssprong over het trappehuis evenwijdig aan de gevel (2A) 
een souterrainoplossing voor een deel van het projekt. 

2. beperkte bebouwingsdiepte gekombineerd met oplossingsprincipes benutting 5e laag: 
smalle en diepe portieken waarbij 2 kleine etagewoningen korresponderen met 2 maison
nettes op de 4e en 5e bouwlaag zijn binnen deze diepte niet toepasbaar (uit het typen
boekje blijkt een minimumdiepte voor deze typen van 10.85 m). 
De minimumdiepte voor een 3-spanneroplossing waarbij de maisonnettes rechtstreeks op 
het portiek ontsloten warden bedraagt 12 m. 

~ 
~ 

Fig. 51 : minimal e diepte driespanneroplossing. 

Binnen deze diepte zijn dus vooral brede ondiepe typen met 3 of 4 maisonnettes per 
portiek ontsloten door galerij of steekgalerijtje toepasbaar. 

Ten opzichte van het totale projekt is de voorziening groat ( 1 portiek op een totaal van 4 of 
5). Het gat is slechts op een beperkt aantal manieren op te delen: 

de voorzier1ing tegen de belending, "opgetild" of met hoogtesprong. 
de voorziening geflankeerd door 1 of 2 portieken aan beide zijden, "opgetild" of met 
hoogtesp rong. 

de voorziening geflankeerd door 1 of 2 portieken aan beide zijden, de hoogtesprong 
repeteert steeds; de alternerende oplossing. 
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Principe 1: splitsing portieken: 
Er zijn geen bijzondere mogelijkheden in de lokatie voor ontsluiting van het portiek aan de 
achtergevel. Aangezien doorbreking van de gevel van de voorziening niet toegestaan is dient 
naast de voorziening een doorbreking naar de achtergevel gemaakt te warden. 
Het gat kan met 4 of 5 portieken gevuld warden: 

4 portieken = 4 x 21 m; 5 maisonnettes op 4e en 5e bouwlaag ontsloten door galerij of 
steekgalerij. De bezonning maakt vooral de galerijoplossing problematisch. 
5 portieken = 5 x 16.80 m; 4 smalle maisonnettes van 4.20 m of 3 ~ bredere (7 maison
nettes per ,2 portieken) korresponderen met 1 portiek. 

/ / / / / 

// 1 / <t I/ 
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" ~ 
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] I~ I 11 ~ I J I~ I ct~flJT--~ 
" I "t~l Fig . 52 : moge lijke invulling opgave VIII. 
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Fig . 53 : mog e lijke invulling opgave VIII. h J ,,.;_ 

Principe 2: hoogtesprong over het trappehuis 

2A: trappehuis evenwijdig aan de gevel 

Door het trappehuis evenwijdig aan de gevel te leggen wordt een halve verdiepingssprong over
brugd. Het is echter niet zo dat hetzelfde type ook zonder halve verdiepingssprong toegepast 
kan warden. Keuzemogelijkheden: 

het type wordt slechts ter plaatse van de halve verdiepingssprong toegepast; voor de rest 
van het projekt een invulling met portieken zoals onder (1) aangegeven. 
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h I "·~ Fig. 54: mogelijke invulling opgave VIII. 

voor de rest van het projekt wordt een variant op het type ontwikkeld zonder halve 

verdiepingssprong. 
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h+}.· 1 " Fig. 55: mogelijke invulling opgave VIII. 

het type wordt konsekwent toegepast met een halve verdiepingssprong, bergingen en 
souterrain. Problematisch is bij deze alternerende oplossing de invulling van de 4e en 5e 

laag met maisonnettes. 
Echter de bezonning van het blok bemoeilijkt ook de in het voorgaande beschreven ont
sluiting van de maisonnettes met een galerij of steekgalerij. Daarom is in projekt V 111 toch ge

kozen, voor een alternerende oplossing met een maisonnette rechtstreeks op het trappehuis 
ontsloten. lndien de 5e laag slechts slaaplaag voor de maisonnettes zou zijn, zouden deze te 
groot worden. Vandaar dat in deze laag zowel de slaaptravee van de maisonnettes, als op de 
5e laag ontsloten HAT-eenheden ondergebracht zijn. 
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Fig. 56: mogelijke invulling opgave VIII. , 1 "'1 n•L I" hF 
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28: trappehuis centraal 
De overbrugging van de halve verdiepingssprong is slechts een verandering in binnenkomst in 
de woning die geen konsekwenties heeft voor de organisatie van de plattegrond. Vandaar dat 
het zelfde type zowel met als zonder hoogtesprong toepasbaar is. 

/ I / / 
/ ~ I 

I/ .. 
/ / "I ~T:;-v \ / \ I 'I ., '4 

' " 'I 'I .. I ., 
'I I '1 ~ -- " > -- ' 3 3 -- -

Fig . 57: i n v ulling opgave VI II ;tevee l 4k. woningen ) . ., J ",. ~ 

De maisonnettes op de 4e laag worden ontsloten via een galerij langs voor- of achtergevel. 
Gekozen zal worden voor de oplossing met de voorziening naast de belending om de maison
nettes met een galerij te kunnen ontsluiten. 

Opgave IX 

1. Analyse van het programma 

Kenmerken van het programma: 
een voorziening van 1 ! verdieping hoog en een oppervlakte van ± 150 m2 op de hoek van 
een hoeklokatie 
een bebouwingshoogte van 4 lagen 
portiek-etagewon i ngen 
keuken en trappehuis mogen inpandig zijn. 

Konklusies ten aanzien van het programma: 
Zoals reeds aangegeven bij de principeoplossingen voor een 1 ! verdiepingshoge voorziening 
zijn de belangrijkste problemen die hierbij moeten worden opgelost: de overbrugging van de 
halve verdiepingssprong binnen de portiekstruktuur en de ontsluiting van het portiek. lndien 
de voorziening op een hoek ligt verandert er een en ander: 

er zijn efficiente hoekoplossingen die een halve verdiepingssprong kunnen overbruggen; 
met 3 woningen op het trappehuis bijvoorbeeld. 
de ontsluiting van het portiek aan de achterzijde wordt eenvoudiger. 
de voorziening maakt geen onderdeel meer uit van de 'normale' portiekstruktuur. 

Het is dus altijd zinvol te zoeken naar de kombinatie van een dergelijke voorziening met een 
hoekoplossing. 
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2. lnventarisatie van principeoplossingen (zie schema 10) 

We koppelen rechtstreeks de maten van de lokatie aan de ontsluiting en het doorsneeprincipe: 
hoeklokaties met een kleine afstand van hoek tot belending (hbl = 10-20 m). De hoekop

lossing bestaat uit een portiek. De mogelijkheden om de halve verdiepingssprong op te 
lossen door het trappehuis dwars in de oksel te leggen zijn beperkt omdat het trappehuis 
een obstakel vormt binnen de voorziening. Dit leidt dan weer tot bijzondere oplossingen 
voor de begane grond: 

I I 
1-~ ~- I I 

--"'' t :~-,)J L., 
+ ttttl!ltJ ~ h\i.l -:. / 0 . 7() 

• 
+ -~ I ~ ~ 

v "' r>.G,. 
I 

h I ~r~ Fi g. 58 : voor z i ening in hoekoplo ssing S . 

Door de richting van het trappehuis zijn hoekoplossingen van soort V beter geschikt. 

F'--'--------il t 
EEf-1-~----t l b l"O· !O . t .... 

Fig . 59 : voor z i e n ing in hoe k o plossing V. 

lndien de afstand van hoek tot belending iets groter wordt kan soort V met een steek
galerijtje toegepast worden . 

hoeklokaties met een grote hbl = 20-25 m. 
Nu zijn er meerdere verkavelingsmogelijkheden : 
ontsluiting van 2 trappehuizen aan beide zijden van de voorziening of een smalle diepe 
oplossing met 3 woningen op het trappehuis, soort Sen V. 
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3.b. Opgave IX: hoeklokatie 
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Fig. 60: lokatie IX . 

orientatie: 
de straatgevel ligt op het zuiden, dus zowel typen in orientatie 1 als in orientatie 2 zijn 
toepasbaar. 
maten: 
een hoeklokatie van 20 x 83 m. 
Binnen de geschetste mogelijkheden van de kombinatie van een voorziening met een 
hoekoplossing vormt opgave IX met een hbl van 20 m een twijfelgeval. 
Het gevraagde oppervlak van de voorziening ( 150 m2 ) is dusdanig klein dat de afstand van 
hoek tot belending er niet mee gevuld kan worden. 

Oplossingsmogelijkheden: 
een hoekoplossing bestaande uit een portiek, soort V. De orientatie van de hoek verklaart 
de voorkeur voor de richting van de struktuurwanden. 

I I I 

~ 
I I 

I 
I 

I __ It - 1. ' - - h\,l"o I'. "111 ttl ii 
-· ', /f >-. 

l~ .. + /< 
I// ~ e.c.. 

-+--1.s.\, 1>/1& +-13Ja : I 

Fig. 61 : hoekoplossing V. 

een hoekoplossing bestaande uit 2 portieken 
Er zijn 2 doorsnedeprincipes mogelijk: 

~ 

~· I 

\ I 

/\ 
\ 

of de woningen van de hoekoplossing op een nivo; overbrugging van het hoogteprobleem 
met een souterrainoplossing. 

of een halve verdiepingssprong over het trappehuis; woningen op de begane grond. 
In aanmerking komen hoekoplossingen met trappehuizen langs de randen van de voor
ziening: soort Ven de diagonale variant daarop: DV. 
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4. lnventarisatie mogelijke werkwijzen: opgave IX 

Resu ltaten u it het voorgaande: 
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oplossingsmogelijkheden voor voorziening op de hoek, soorten Ven DV met verschillende 
afstanden van hoek tot standaard (hst). 
onopgelost is het standaardportiek voor het projekt. 

We zijn in opgave IX tot nu toe uitgegaan van een omgekeerde volgorde: gestart bij de uit
zondering (de voorziening) om van daaruit de standaard te bepalen. De keuze voor een soort 
oplossing voor de hoek heeft zowel naar maten als programmatisch konsekwenties voor de 
standaard: 
- hoekoplossing V met 3 woningen op het trappehuis. (A) 

't 

_, + lo . -"- . -
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Fi g . 63: hoek opl ossing V, lok a tie I X. 

De restmaat voor de lokatie is 65-68 m. In het programma is niet gevraagd om een keuken 
of trappehuis aan de gevel. De mini male portiekbreedte is dus kleiner dan in de voor
gaande programma's. In het gat van 65-68 m passen 5 portieken van± 13.40 m. 
Programmatische toets: in de hoekoplossing worden 9 3- en 4-kamerwoningen gereali
seerd. In de standaardportieken kan zowel uitgegaan worden van een 3- en 4-kamer- als 
van een 2 x 4-kamerportiek. 
Een belangrijke voorwaarde vormt de eis 5-kamerwoningen te--realiseren. lndien uitgegaan 
wordt van een 3- en 4-kamertype: 
Uit het typenboekje zijn de smalle 3- en 4-kamerportieken met inpandige keuken (Kil en 
inpandig trappenhuis (Ti) te halen. 
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Fig. 64: 3- en 4-kamertypen/5-kamerwoningen. 

Binnen het type met een wisselbeuk zijn 5-kamerwoningen niet te realiseren, binnen het 
type met 2 wisselbeuken wel. lndien voor het eerste type gekozen wordt zal of de 
5-kamerwoning in de hoekoplossing ondergebracht moeten warden (A) of als maisonnette 
met tuinkamer op de begane grond of bovenin gerealiseerd moeten warden (B), of er zal 
een ekstra travee aan een portiek warden toegevoegd (C). 
lndien uitgegaan wordt van een 2 x 4-kamertype zijn 5-kamerwoningen wel te realiseren 
binnen een type met een wisselbeuk. 
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Fig. 65: mogelijke invulling opgave IX. 
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hoekoplossing V of DV met 2 woningen op het trappehuis. 
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Omdat ook in deze hoekoplossingen vooral 3- en 4-kamerwoningen ondergebracht zullen 
zijn verandert er weinig aan het onder A geschetste programmatische beeld . 
Restmaten voor de standaardportieken: 
DV: een symmetrische oplossing. Restmaten voor de lokatie: 83-20 = 63 m. 
Er passen 5 ekstreem smalle portieken in, 3- en 4-kamer- of 2 x 4-kamerportieken. Deze 
oplossing is getekend in projekt IX. 
Er passen 4 bredere portieken in. De dichtheid wordt dan lager. 
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Fig. 66: mogelijke invulling opgave IX. 

Fig. 67 : mogelijke invulling opgave IX. 
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V: In onze termen is dit een hoekoplossing met een ekstreem kleine afstand tussen hoek 

en standaard. 
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Fig. 68: mogelijke invulling opgave IX. 

De restmaten voor de lokatie zijn ± 77 m. Daarin passen 5 portieken van gemiddeld 
15.40 m, 3- en 4-kamer of 2 x 4-kamerportieken met keuken aan de gevel. Het 3- en 
4-kamertype is een type met dubbele wisselbeuk, 5-kamer-woningen zijn er eenvoudig in 
te realiseren. 
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Opgave VII 

1. Analyse van het programma 

Kenmerken van het program ma: 
een voorziening met een verdiepingshoogte van 4 m ( = 1 ! verd.) en een oppervlakte van 
± 400 m2

• 

de volledige benutting van de 3e en 4e verdieping met maisonnettes, voor het begane 
grondgedeelte. 
portiek-etageontsluiting voor de eronder gelegen woningen. 

Konklusies ten aanzien van program ma 
de kombinatie van maisonnettes met portiek-etagewoningen is reeds in het voorgaande 

verwerkt. 
de 400 m 2 gevraagd oppervlak van de voorziening komt niet overeen met het oppervlak 
van een portiek. In deze eis zijn 2 problemen gekombineerd: 
Het probleem van de halve verdiepingssprong langs de randen is vergelijkbaar met de reeds 
beschreven 1 !-verdiepingshoge voorzieningen: 
splitsen portieken, 
halve verdiepingssprong over trappehuis, 

souterrain-oplossing. 
Door de afmetingen is de voorziening niet op te nemen in een 'normale' portiekstruktuur, 
hoe warden de erboven gelegen woningen ontsloten? 

2. lnventarisatie principeoplossingen (zie schema 3) 

De principeoplossingen voor de 1 ! verdiepingshoge voorziening zijn reeds beschreven. 
Ontsluitingswijzen voor 3 lagen woningen boven de voorziening: 

indien het mogelijk en toelaatbaar is het blok aan de achterzijde te ontsluiten is een 
normale portiek-etageontsluiting voor de boven de voorziening gelegen woningen moge
lijk. De enige randvoorwaarde voor het type is dat het trappehuis aan de achtergevel 
gelegen is. 
indien het mogelijk is de gevel van de voorziening plaatselijk te doorbreken met een door
gang of opgang naar een trappehuis (waarbij de voorziening langs de achtergevel door
'loopt) zijn vele portiek-etagetypen toepasbaar. 
zijn de beide voorgaande mogelijkheden niet aanwezig dan blijft slechts ontsluiting langs 
de randen van de voorziening voor de erboven gelegen woningen over. Op de eerste ver
dieping ontstaat dan een galerij, eventueel op het dak van een uitgebouwde voorziening. 
Vanuit dit nivo warden nog slechts 3 verdiepingen ontsloten. 
Er zijn dan verschillende ontsluitingstypen mogelijk met verschillende programmatische 
konsekwenties: 
een maisonnette gestapeld op een etagewoning (gestapelde laagbouwoplossing); 
3 verdiepingen galerij-etagewoningen (kleine woningen) met trappehuizen langs de randen; 
3 verdiepingen portiek-etagewoningen (eventueel bijzondere woningtypen). 
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3.a. Voorwaarden uit het programma die van inv/oed zijn op de te kiezen op/ossingen 

bijzondere groepen woningen uit het programma. Grote woningen wijzen in de richting 
van gestapelde laagbouw, kleine in de richting van galerijontsluiting. 
Binnen dit programma zitten de grote woningen reeds in het maisonnette-programma 
voor de 4e en 5e laag. 
het niet toestaan van bepaalde ontsluitingstypen. 
In dit programma zijn galerijen uitgesloten behalve voor de maisonnette-oplossing. 
inpandige bergingen bereikbaar vanuit het trappehuis. 
lndien gekozen wordt voor ontsluiting langs de randen zal aldaar een grote koncentratie 
bergingen optreden hetgeen snel zal leiden tot de keuze voor een souterrain. 
het is afhankelijk van het karakter van de voorziening of een doorbreking van de gevel 
ervan, in de vorm van een op- of doorgang naar het trappehuis van de erboven gelegen 
woningen, toelaatbaar is. In dit programma zijn doorbrekingen niet toegestaan. 

3.b. Opgave VI/: gatlokatie 
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Fi g . 69 : lokatie VII. 

orientatie: 
oost-west, dus niet van invloed op de te kiezen typen. 

bebouwingsvorm: 
het gat is in 3 segmenten verdeeld. De beide 'zijvleugels' liggen 4 m naar voren ten 
opzichte van het middenstuk, waar de voorziening ligt. 
goothoogte: 

It- - -
I 

I 
I 
I 
I 
I --
I 

in het middenstuk zijn 3 bouwlagen boven de 1 ~ verdiepingshoge voorziening toegestaan . 
In de beide zijvleugels is gevraagd om benutting van de 5e laag als slaaplaag voor maison
nettes. De goothoogte is voor deze vleugels vastgesteld op 11 .20 m zodat de voorgevellijn 
van de slaaplaag terug ligt ten opzichte van de eronder gelegen verdiepingen. 
maten: 
een gat van 148 m, verdeeld in 3 segmenten. Gezien de groott-e van de lokatie en de 
ruimte in het programma lijkt het bepalen van soorten pasoplossingen in deze fase niet 
relevant. De pasoplossing zal waarschijnlijk rechtstreeks gekoppeld worden aan de diepte
sprong en de problematiek van de randen van de voorziening. 
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4. lnventarisatie moge/ijke werkwijzen 

Resulterend uit het voorgaande: 
de grate voorziening wordt in een apart segment gerealiseerd, de plaats van de voorziening 
ligt vast. 
voor de 3 erboven gelegen verdiepingen komen een aantal ontsluitingstypen in aan
merking : 
Gestapelde laagbouw: omdat in de 4e laag van de 'zijvleugels' reeds grate woningen in de 
vorm van maisonnettes gerealiseerd warden heeft toepassing van een gestapeld laagbouw
type met nog meer grate woningen konsekwenties voor de typen in de zijvleugels. 
Galerijontsluiting is in dit pragramma niet toegestaan. 
Portiekontsluiting. De portieken kunnen ontsloten warden via de achtergevel (in dit geval 
een oplossing met een poort) of via het dak van de voorziening. 
mogelijke oplossingen voor de benutting van de 5e laag: 3-spanner, steekgalerij of galerij 
(in het programma wel toegestaan voor de ontsluiting van de maisonnettes). 
principeoplossingen voor de overbrugging van de halve verdiepingssprong. 
Deze valt hier samen met een dieptesprong. 

De ~-verdiepingssprang langs de randen 
In de lokatie is weinig aanleiding om te kiezen voor ontsluiting aan de achtergevel van de 
portieken boven de voorziening. Daaram keuze voor een galerijontsluiting van de 
woningen boven de voorziening. De dieptesprong valt nu dus samen met een halve ver
diepingssprong en de plaats waar de galerij ontsloten wordt. Uit de analyse van oplos

singen voor een 1 ! -verdiepingshoge voorziening blijkt dat een dieptesprong en een halve 
verdiepingssprong over het trappehuis goed te kombineren zijn. 

• + 
~t ' I 
- ~ 

• .. 

Fig. 70: hoogtespr ong/di eptes prong. 

Een andere mogelijkheid voor de oplossing langs de randen is de splitsing van diepte- en 
hoogtesprong. 
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Benutting 5e laag 
In deze opgaven is er de mogelijkheid in het middensegment bijzondere woningtypen te kon
centreren : voortkomend uit de maatproblematiek van de lokatie en programmatische rest
problemen. 
Het lijkt dus verstandig uit te gaan van de zijsegmenten met de eis van de benutting van de 
5e laag om daarna de konsekwenties voor het middensegment aan te geven: 

de kombinatie van kleine etagewoningen met 2 maisonnettes metals konsekwentie: 
grote woningen in het middensegment. 
De voorziening is ongeveer 400 m2

• Bij een netto-diepte van 10 m bedraagt de breedte 
dus ± 40 m. Voor de beide zijvleugels bedraagt de restmaat dan ongeveer 50 m. 
In 50 m passen 5 portieken met kleine etagewoningen . 
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Fig . 72: moge li jke inv ulling opgave VII . 
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Per portiek worden 5 kleine en 2 grote woningen gerealiseerd, in totaal 20 grote woningen 
en 50 kleine woningen. 
In de restmaat van ± 46 m voor het middensegment worden grote woningen gerealiseerd. 
In 46 m passen 3 portieken met 4-kamerwoningen, in totaal 18 4-kamerwoningen. De op

lossing voldoet aan de differentiatie-eis. In 46 m passen ook &9 woningen per verdieping. 
In een gestapelde laagbouwontsluiting: in 3 bouwlagen 8-9 grote woningen en 8-9 kleine 
woningen. De oplossing telt teveel kleine woningen. 
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Fig. 7 3 : mogelijke invulling opgave VII. 

De kombinatie van grotere etagewoningen met 3 maisonnettes per portiek en kleinere 
woningen in het middensegment. 
3 maisonnettes per portiek, ga uit van de voorkeursmaten: 3 x 5.10 = 1 portiek. De keuze 
is er tussen de 3 ontsluitingswijzen: 3-spanner, steekgalerij, galerij. Alie 9rie zijn toepas
baar. 
In projekt VI I is gekozen voor galerijontsluiting. De keuze is te motiveren vanuit de 
grootte van het projekt en de mogelijkheid om de trappehuizen die de halve verdiepings
sprong overbruggen tevens te benutten voor de ontsluiting van de galerij. 
Het maatprobleem wat ontstaat is opgelost in de oplossing met de dieptesprong en in het 
middensegment door daar kleinere woningen en smallere portieken te leggen. 
Het bergingenprobleem is opgelost door 2 kleine souterrains toe te voegen aan het 
middensegment. 
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Fig. 74: mogelijke invulling opgave VII. 

Opgave X 

1. Analyse van het programma 

Kenmerken van het program ma: 

een grote voorziening (400 m2
) 1 ! verdieping hoog vult de hele hoek van een hoeklokatie. 

de volledige benutting van de 5e bouwlaag als slaaplaag voor maisonnettes in de lange 
vleugel. 
de ontsluitingswijze is niet voorgeschreven. 

Konklusie ten aanzien van programma 
- aan de reeds beschreven principeoplossingen voor de invulling met 5 bouwlagen wordt nu 
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een mogelijkheid toegevoegd, namelijk met galerijen. 

het 400 m2 gevraagd oppervlak van de voorziening is niet op te vangen in een 'normale' 
hoekoplossing. Er zijn 2 hoofdproblemen: 
de halve verdiepingssprong langs de randen; 
de ontsluiting van de woningen boven de voorziening. 

2. Principeoplossingen 

Benutting 5e bouwlaag: 
portiek-etageontsluiting + 3-spanner, steekgalerij of galerijoplossing voor de 4e laag. 
galerij-ontsluiting: 
of 3 lagen etagewoningen met een laag maisonnettes. 

/ / / / / 
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Fi g. 7S: benutting Se l aag, galerijopl oss ing. 

of 1 laag etagewoningen, 2 x 2 lagen maisonnettes door galerijen ontsloten. 
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Fig. 76: benutting Se laag, gal erijoplossing. 

Voorziening 400 m2 op hoek. 
De principeoplossingen voor de doorsnede blijven hetzelfde als in opgave VI I: 

3 lagen portiek-etage 
- 3 lagen galerij-etage 
- 1 laag etagewoningen ontsloten vanaf het dak van de voorziening + maisonnettes. 
De verandering ten opzichte van een voorziening in een straatwand is dater op het dak van de 
voorziening een hoekoplossing gemaakt zal moeten worden. 
De plaats van de hoogtesprong is afhankelijk van de diepte van de voorziening, daarom is ook 
de soort hoekoplossing afhankelijk van de diepte van de voorziening. 
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Fig. 77: soort hoekoplossing/diepte voorziening. 
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De diepte van de voorziening bepaalt tevens of rechtstreeks aan de achtergevel portieken 
kunnen worden ontsloten of dat de ontsluiting van de eerste verdieping via het dak geschiedt. 
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Fig. 78: ontsluit.ing portieken/diept.e voorziening. 

lndien de voorziening dieper is dan de erboven gelegen portiek-etagewoningen kunnen de 
trappehuizen slechts doorgetrokken worden naar de begane grond als er een 'hap' uit de voor
ziening gehaald wordt. 
lndien dit niet wenselijk is worden de woningen (en trappehuizen) via het dak op de eerste 
verdieping ontsloten. 

3.b. hoeklokatie: Opgave X 

orientatie: 
noord-zuid; de straatgevel ligt op het noorden; alleen typen met orientatie 2 komen in 
aanmerking. 
maten: 
een hoeklokatie van 133 x 25 m 
Gevraagd is een voorziening van 400 m2 op de hoek. Bij een maksimale breedte van 25 m 
betekent dat een diepte van 16 m: 

de voorziening is dieper dan het diepste woningtype; 

de diepte van de voorziening maakt een 'normale' hoekoplossing met de overbrugging 
van de halve verdiepingssprong over het trappehuis niet mogelijk, behalve als een grote 
"hap" uit de voorziening wordt geaksepteerd. 
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Fig. 79: lokatie x . 

De oplossing boven de voorziening wordt bepaald door deze keuze en door de afstand van 
hoek tot belending (hbl = 25 m) . Medebepalend is de oplossing voor de lange vleugel. 

4. lnventarisatie van moge/1jke werkw1jzen 

Resultaten uit het voorgaande : 
principedoorsneden boven voorziening en in de lange vleugel. 
verschillende mogelijkheden voor de hoekoplossing die problematisch is door de grote 
diepte van de voorziening. 

Portiek-etageontsluiting vanaf het dek. hbl = 25 m : 
- verdiepingssprong over het trappehuis, hoekoplossing soort V of S. 

L ___ __ j_ 
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Fig . 80: hoekoplossingen S en V, met h oogt esprong. 
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- splitsing hoekoplossing soort S of V zonder hoogtesprong. 

J __ _ ____ l 
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Fi g . 8 1: hoe kopl o s singen Sen V, 

Ontsluiting van het trappehuis door een steektrap naar het dek. Voor de keuze van de 
oplossing voor de rest van het projekt: 
hoekoplossing soort S met 2 woningen op trappehuis; woningen van gemiddelde grootte 
in hoekoplossing (3- en 4-kamer), heeft geen konsekwenties voor keuze; 
hoekoplossing soort V of Smet 3 woningen op het trappehuis, kleine woningen in de 
hoekoplossing dus grotere 'in de lange vleugel: 
keuze voor een portiek-etageoplossing of een galerijoplossing 2 x maisonnette + etage
woning op begane grond. 
Gestapelde laagbouwontsluiting vanaf het dek. Een gesloten hoekoplossing in gestapelde 
laagbouw ligt niet voor de hand. 
Galerijontsluiting met trappehuizen langs de randen. In projekt X is voor deze oplossing 
gekozen. De hoek is te groot om te kunnen volstaan met een trappehuis. De woningen 
worden aan de achterzijde gesloten. 
Een probleem dat zich hierbij voordoet is de ontsluiting van de hoekwoning vanuit de 
galerij en het dak. Bij een haakse hoekoplossing ontstaat een diepe insnijding (deze op
lossing is getekend in projekt X) om de hoekwoning te bereiken. Alternatieven hiervoor 
vormen een diagonale of een gerende hoekoplossing. 
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Fi g . 82: hoekoplossingen V en D, met galeri j. 
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Ook kan gekozen worden voor een trappehuis op de hoek dat de galerij ontsluit, het 
probleem met de hoekwoning is dan opgelost, maar er ontstaat een "hap" uit de voorziening. 
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Bij deze oplossingen worden de kleine woningen in de hoek gekoncentreerd. Samenhangend 
met de galerijontsluiting voor de hoek is galerijontsluiting voor de lange vleugel waarschijn
lijk; principedoorsnede: 2 maisonnettes + etagewoning op begane grond. 
De halve verdiepingssprong wordt overbrugd door het trappehuis. Twee lagen bergingen zijn 
gekombineerd met de voorziening (projekt X). 
Problematisch hierbij is echter de orientatie van het blok op de zon. De galerij ligt bij voor
keur aan de achtergevel, waardoor aan de straatgevel gewoond kan worden, in dit projekt is 
de achtergevel echter tevens de zonzijde. Alternatieven voor de benutting van de 5e laag 
gekombineerd met portiek-etagewoningen zijn: 

een 3-spanneroplossing; een woning heeft slechts een gevel, een konsekwentie hiervan is 
wonen aan de binnenterreinzijde. 
een oplossing waarbij de 3e woning door een steekgalerijtje ontsloten wordt. 
Het steekgalerijtje kan aan de straatzijde liggen; wonen aan de achtergevel. Of het kan aan 
de achtergevel liggen: wonen aan de voorgevel, dit laatste houdt een problematische 
bezonning van de 3e woning in. 
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Fig. 8 4: mogelijke invulling opgave X. 
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Opgave XII 

1. Analyse van het programma 

Kenmerken van het programma: 
een grote voorziening (400 m2 ), 1 ! verdieping hoog, vult de hele kop van een dubbele 
hoek lokatie. 
een bouwblok van 35 m diepte. 

! /~ "" ___ , 1 - - - \--, 
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Fig . 85: b e b ouwingsdiepte volgens mode lbo uwverordeni ng. 

Er is uitgegaan van een maksimale bebouwingsdiepte van 10 m (een bijzondere zone of vrij
stelling van de MBV): 

een bebouwingshoogte van 3 en 4 lagen (samenhangend met het probleem van de 
beperkte bebouwi ngsd iepte). 
de vorm van ontsluiting is niet voorgeschreven. 

· Konklusies uit het program ma : 
de principeoplossingen voor een grote voorziening op de hoek zijn reeds in het voor
gaande aangegeven . 
essentieel in deze opgave is de kombinatie van stedebouwkundige voorwaarden (3 en 4 
bouwlagen), beperkte bebouwingsdiepte ( 10 m) en gemiddelde differentiatie (40, 40, 
20%, gemiddeld 3 ! VE) welke gezamenlijk bepalend zijn voor de keuze voor het type 
ontsluiting. 

Over het algemeen is de dichtheid van gestapelde laagbouwtypen lager; de gemiddelde gevel
breedte bedraagt 2 x 5.10 m = 10.20 m tegenover een gemiddelde voor portiek-etage
woningen van 7.50 m. 
Bij een diepte van 10 m bedraagt de gemiddelde gevelbreedte voor portieken echter 9-10 m 
zodat de gestapelde laagbouw en galerijtypen (maisonnettes) wellicht konkurrerend zijn. 
De toegestane bebouwingshoogte van 3 lagen is ook zeer geschikt voor gestapelde laagbouw
typen (zie typenboekje). 
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Principeop/ossingen 

portiek-etage: alle typen met een diepte tot 10 m komen in aanmerking. 
gestapelde laagbouw: zoek in het typenboekje gestapelde laagbouwtypen die zowel in 3 
als in 4 bouwlagen toepasbaar zijn . 
galerijtypen: ook mogelijk, zowel maisonnettes als etagewoningen. 

3.a. Randvoorwaarden die het aantal moge/ijkheden verder inperken 

de eis om alle woonkamers op de straat te orienteren is vooral voor de gestapelde laag
bouwoplossing belangrijk . Het betekent meestal een verbreding van de woning tot 5.1 O m. 
de orientatie van de woning ten opzichte van de zon kan galerijoplossingen uitsluiten. 

het realiseren van inpandige bergingen heeft belangrijke konsekwenties voor de gestapelde 
laagbouwoplossingen. 

3.b. Koplokatie: Opgave XII 

Fig . 86: lokatie XII . ~o 

orientatie: 

noord-zuid voor de lange vleugels. lndien beide vleugels met een type opgelost worden zal 
dit een type moeten zijn waarvan beide gevels de zonzijde kunnen zijn (orientatie 2) . Een 
galerijontsluiting is dus niet mogelijk. 
maten : 

een koplokatie met zijden van 90.35 en 40 m. 
De oplossing voor het hele projekt zal sterk bei'nvloed worden door de oplossing voor de 
voorziening op de kop, het aantal woningen in dit kopsegmenMen opzichte van het totale 
aantal is groot. 

Problemen bij de voorziening op de kop: 

hoogtesprong : over het trappehuis of gesplitst (met of zonder souterrain) . 
principedoorsnede: portiek-etage, gestapelde laagbouw of galerij op dak. 
ontsluiting van het dak zoals reeds uit opgave X bleek vooral gekoppeld aan de hoekop
lossingen voortkomend uit de diepte van de voorziening: 400 m2 over 35 m breedte = 

minimale diepte 11.50 m. 
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De diepte van de voorziening is niet bepalend voor _het soort hoekoplossing. 
Soorten hoekoplossingen/doorsnede voorziening: 

portiek-etage: de kop is op te vatten als de optelling van 2 hoeken: hbl = 35/2 = 17 !· 
Het zijn dus eigenlijk 2 brede hoekoplossingen tegen elkaar gezet. 
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Fig. 07: hoekoplo_s singen , por tieketage. 

gestapelde laagbouw: vermijd een gesloten hoekoplossing, strokenbebouwing. 
galerij: 2 trappehuizen langs de randen van de voorziening. 
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Fig . 00: hoekoplossingen , gestape l d/gal eriJ . I 

4. lnventatisatie van moge/ijke werkwijzen 

Resu I ta ten u it het voorgaande: 
typenreeks gestapelde laagbouw 3 en 4 bouwlagen, portiek-etage, 10 m. 

- principedoorsneden voor de woningen boven de voorziening gekoppeld aan de soort hoek-
oplossing. 

lndien voor de beide vleugels uitgegaan wordt van gestapelde laagbouw betekent dit dat de 
kleinere woningen boven de voorziening gekoncentreerd worden: galerijontsluiting. 
- Doorsneden gestapelde laagbouw: 



259 

;--, - -. 
E§ 
rn .. OJ ,. CD ,. rn .. ~ ~3. 

Fi g . 89: ges tapelde laagbouwprincipe s. 

rn rn [Q 

Fi g . 90: begane grondprincipes, gestapelde laagbouw. 

Gezien de geringe diepte van het binnenterrein zijn bergingen daar onmogelijk . Dus in
pandige bergingen in de vleugels. 

In een vleugel passen dan 4 eenheden, totaal 76.80 m rest 13.20 m. In de andere vleugel 
een eenheid = 19.20 m rest 20.80 m. 

hoekoplossing met galerijontsluiting: 
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Een 2e mogelijkheid is het maatverschil van hoek tot standaard in beide vleugels op te 
vatten als pasprobleem in plaats van gerelateerd aan de hoekoplossing. Er ontstaan 2 
identieke hoekoplossingen en een pasoplossing in gestapelde laagbouw. 

Portiek-etageontsluiting in beide vleugels met portieken van 16.10 m tot 21 m breedte. 
De maatproblematiek en daarmee de soorten hoekoplossingen zijn vergelijkbaar met die bij 

gestapelde laagbouw. 
Een toegevoegde mogelijkheid is nog dat de kop met 2 portieken ingevuld wordt. 
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Een mengvorm van beide oplossingen is: portiek-etageontsluiting voor de korte vleugel met 
4 bouwlagen, gestapelde laagbouw voor de lange vleugel met 3 bouwlagen. 

Gestapelde laagbouw als alternatief voor programma 3 

1. Analyse van het programma 

Kenmerken van het program ma: 
Een 1 ~ verdiepingshoge voorziening in een gestapelde laagbouwstruktuur in 3 of 4 bouw
lagen. 
Vergelijkbaar met de portiek-etage-ontsluiting is ook voor gestapelde laagbouw het oppervlak 
en de ononderbroken gevellengte van de voorziening van belang. Beide voorwaarden bepalen 
of de voorziening opgenomen kan worden in de normale struktuur of niet. 
Op zich is de voorziening op de begane grond met daarboven 2 of 3 bouwlagen bepalend voor 
de stapelingsvorm. Boven de voorziening kan nog een woning in 2 of 3 bouwlagen gelegen zijn 
of een etagewoning met daarbovenop een maisonnette. De afwijk-ende verdiepingshoogte 
vormt een ekstra komplikatie jn het programma. 
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2. Principe-op/ossingen voor 1 ~ verdiepingshoge voorziening in gestape/de /aagbouw 
(zie schema 2 en 4) 

Analoog aan de portiek-etagetypen zijn de maat voor de voorziening en de halve verdiepings
sprong op 2 wijzen binnen de normale struktuur onder te brengen. 

Vanaf een steekgalerijtje aan de achtergevel worden de resterende 2 of 3 lagen ontsloten. 
De trap naar de 2e bouwlaag ligt evenwijdig aan de achtergevel. De oplossing is een een
voudige variant op de typen met de trap in 2 vleugels aan de voorgevel. 
De voorziening ligt tussen 2 steektrappen naar de 2e bouwlaag. 
I ndien gekozen wordt voor een souterrain-oplossing ter overbrugging van de halve ver
diepingssprong heeft dit geen bijzondere konsekwenties voor het type. lndien de halve 
verdiepingssprong overbrugd wordt door de steektrap, wordt deze met een halve trap 
verlengd ten opzichte van het referentietype uit het gestapelde laagbouwboekje. De 
kombinatie met een dieptesprong kan hier zeer goed van pas komen om de binnenkomst 
in beide woningen identiek te maken. 



PROGRAMMA 4 

Opgave XI 

1. Analyse van het programma 

Kenmerken van het programma: 
differentiatie: 
gemiddeld 3 ~ VE 
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40% van de woningen 3 kamers of minder 
40% van de woningen 4 kamers of meer 
20% speling 
woningtype: 
er warden geen eisen gesteld aan het woningtype 
benutting van de 5e bouwlaag als slaaplaag voor maisonnettes. 

Konklusies uit het programma 
het programma met de benutting van de 5e bouwlaag als slaaplaag is reeds besproken in 
het voorgaande. 

2. lnventarisatie principeoplossingen 

portiek-etagewoningen van gemiddeld 3 ~ VE gekombineerd met : 
maisonnettes: 3-spanneroplossing 

steekgalerijtje 
galerijoplossing 

portiekmaisonnette: 4 lagen + etagewoningen op de begane grond 
galerijmaisonnette : 4 lagen + etagewoningen op de begane grand 

3.b. Hoeklokatie: opgave XI 
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orientatie: de straatgevel is de zonzijde, dus geen beperkingen ten aanzien van het 

woningtype. 
maten: een hoeklokatie van 53 x 9 m (plaatselijk). 

Voor de bepaling van de soort hoekoplossing is vooral de afstand van hoek tot belending van 
9 m bepalend. De beperkte diepte van 9 m moet echter oak over een bepaalde breedte aan
wezig zijn: de afstand van de achtergevel van de belendende woningen tot de er tegenover 
gelegen zijgevel moet minimaal 7 m zijn. 
De hoekoplossing heeft dus minimale afmetingen van 9 x 17 m = 153 m2

• Hierin passen 
2 etagewoningen of 2-3 maisonnettes. 
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4. lnventarisatie mogelijke werkwijzen 

Resultaten uit het voorgaande: 
- oplossingen voor de benutting van de 5e bouwlaag als slaaplaag. 
- hoekoplossingen met 2 etagewoningen of 3 maisonnettes op portiek. 
Het aandeel van de hoekoplossing in de totale programmering is groat en het aantal mogelijke 
oplossingen binnen de beperkende maatvoering gering. Het lijkt dus verstandig van de hoek
oplossing uit te gaan en van daar uit de standaard te bepalen: 
2 kleine etagewoningen op trappehuis, hoekoplossing soort 51. Restmaat standaard: 
53-17 m = 36 m. 
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Standaard: 
portieketage gemiddeld 3~ VE met maisonnettes: 2 portieken van 18 m ieder, 
4 maisonnettes korresponderen met een portiek. Een 3-spanner komt vanwege de grote 
breedte niet in aanmerking. Een galerijoplossing komt niet in aanmerking omdat het 
projekt te klein is. 

3 

J ' J ·~· J , J . 111. 1.111. il 
--L- ,5 
Fig . 96: mogelijke invulling opgave XI. 

portiekmaisonnettes met een etagewoning op de begane grond, 1 portiek = 18 m, 
4 maisonnettes per portiek. Voor deze oplossing is gekozen. 
galerijmaisonnettes: er zijn 2 trappehuizen nodig (inkl. brandtrap + trappehuis), vanuit 
die trappehuizen kunnen alle woningen rechtstreeks worden ontsloten. Een galerijop
lossing is voor deze kleine lokatie dus niet erg relevant. 

Maisonnettes in de hoekoplossing, soort S of V. Restmaat standaard blijft ± 36 m. 
Standaard: 

kleinere woningen gekombineerd met maisonnettes op de 3e en 4e verdieping: 
portieketage: 3 portieken van 12 m gemiddeld, 2 ~ maisonnette per portiek. 
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BIJLAGE 5 ELF BEDRIJVEN OVER TIEN PROJEKTEN, INTERVIEWS 

In april 1982 zijn elf bouwbedrijven aangeschreven om een reaktie te geven op tien plannen. 
Wij waren niet uit op prijzen, laat staan kosten, maar op trefwoorden en kengetallen. De tien 
projekten fungeerden als middel. Algemene waarheden en vaagheden warden effektief 
bestreden aan de hand van reele zaken, dachten we. De vraagstelling verliep als volgt: 

Voor u liggen een tiental summier opgetekende projekten. 
Wij zouden u willen vragen u de volgende rol te willen inbeelden: u wordt gevraagd om deel 
uit te maken van een bouwteam dat in hoofdlijnen bestaat uit vertegenwoordigers van op
drachtgevende, ontwerpende en producerende zijde. U krijgt de opdracht om na de voorbe
reidingen binnen het bouwteam twee projekten uit te voeren. Het bouwteam neemt de voor u 
liggende plannen als beginpunt. Van zowel ontwerpende en opdrachtgevende kant is er 
bereidheid voorstellen tot produktietechnische verbeteringen te accepteren, indien de hoofd
lijnen en de gebruiksmogelijkheden niet warden aangetast. 
Onze vragen: 
1. Welke (twee) plannen zijn voor u aantrekkelijk en waarom? (Aantrekkelijkheid op te 

vatten als door uw bedrijf konkurrerend te bouwen.) 
2. Welke plannen zijn voor u op het eerste gezicht onaantrekkelijk dan wel rampzalig. 
3. Als u ten aanzien van de konstruktieve opzet van de door u uitgekozen projekten wijzi

gingen mag aanbrengen, we Ike voorstel len zou u dan doen? 
4. Wat zou uw houding binnen het bouwteam zijn met betrekking tot de keuze van deaf

bouw(principes en materialen)? 
5. De voorgelegde projekten zijn alle 10 min of meer kopieen van recentelijk uitgevoerde 

projekten. De omvang ervan schommelt rand de 40 woningen, soms inklusief bedrijfs
ruimten en H.A.T.-eenheden. als laatste vraag zijn wij gei"nteresseerd in uw reaktie wan
neer de omvang van de projekten verdubbeld (ongeveer 80 wooneenheden), resp. ver
drievoudigd (ongeveer 120 wooneenheden) zou warden. Is er in die twee gevallen dan 
sprake van een andere preferentie ten aanzien van de projekten en waarom? 

De gesprekken die wij gehad hebben duurden meestal een uur of twee, drie. Het waren open 
gesprekken in de dubbele betekenis. Opvallend was de openheid waarmee de mensen over hun 
bedrijf spraken en het verloop werd niet door een vaste vragenlijst gedikteerd. Dat laatste 
betekent dat we niet met behulp van de statistiek, de antwoorden en uitspraken in tabellen en 
grafieken kunnen weergeven. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Het ging ons er om van 
aannemerszijde de kriteria expliciet te krijgen ter beoordeling van een aantal typische stads
vernieuwingsprojekten, niet om de beoordeling van de plannen op zich. Met andere woorden: 
het is interessanter te weten waarom plan no. 10, 4 en 9 een slechte beoordeling kregen en 
waarom no. 6 en 5 vrijwel unaniem en no. 1, 8 en 7 regelmatig de voorkeur kregen; de volg
orde van best, goed ... moeilijk, slecht is nauwelijks interessant. De verzameling plannen is 
daarvoor te willekeurig en, nogmaals, de enquetemethode was daarvoor te gebrekkig. Maar in 
onze bedoeling zijn we geslaagd. Het is ons duidelijk geworden door welke bril de aannemers 
de moeilijke stadsvernieuwingsopgaven bekijken. 
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De traditionele bouwer TAN 

karakteristiek 

"Wij vinden onszelf specialist in het bouwen van goede, traditionele maar niettemin goedkope 
woningen. We werken in een straal van 40 tot 50 kilometer. We hebben ons nog steeds 
kunnen handhaven en het ziet er naar uit dat we met een paar grote projekten na de bouwvak 
op deze voet kunnen blijven doorgaan. We horen op zo'n 8 a 10 miljoen omzet te draaien". 
"Als traditionele bouwer kijken wij zeker naar de buitenkant. Niet voor degenen die er in 
woont, maar voor welstand en de burgemeester, het moet goed ogen, zeggen wij dan. Binnen 
kun jewel wat systemen voor goedkoper werken verzinnen, binnenwanden en bouwmuren 
met grotere blokken bijvoorbeeld, spuitwerk in plaats van behang. Verder is het erg belangrijk 
dat de leidingen onder elkaar zitten en dat het installatiewerk gerepeteerd kan worden. In ons 

gebeuren moet de installateur gelijk mee opwerken en dan moet hij toch zoveel mogelijk 
kunnen voorwerken anders lopenwe (qua tempo) uit elkaar en mekaar voor de voeten". 
"Natuurlijk zullen wij in een bouwteam ook wel proberen om bijvoorbeeld de overspannings
maten wat regelmatiger te krijgen. Neem bijvoorbeeld de vloeren : we kalkuleren in vierkante 
meters, maar als je dan in je inkoop honderd verschillende maten bestelt dan wordt 't wel 
f 29,- per meter, terwijl we rekenden met f 23,-. In de traditionele begrotingstechniek komt 
dater niet uit.. .... ". 

de projekten 

Dit soort projekten zou het bedrijf een maand na opdracht kunnen starten en dan in een 
tempo van 8 of 10 per week, van boven naar beneden, binnen een jaar kunnen opleveren 
(omvang 40 woningen). 
Bij het beoordelen van de voorgelegde plannen speelde de lokatie nauwelijks een rol. Souter
rains worden gezien als zeer duur en met veel risiko's. Verder spreekt uit het door het bed~ijf 
opgestelde antwoordenlijstje dat hierna volgt, opnieuw de filosofie van de "specialist in goed
ogende, traditionele, degelijke woningbouw". 

Van de plannen komen mij no. 1 en 7 het meest aantrekkelijk voor, omdat: 
hierin geen souterrain voorkomt. 
deze grotendeels traditioneel gebouwd kunnen worden, met eventuele in het werk te 
storten betonnen woningscheidende wanden. 

door het architektonisch ontwerp deze twee niet zo'n blokkendoosachtig aanzien hebben. 

·De voor mij minst aantrekkelijke zijn no. 6 en no. 9., daar deze praktisch geheel fabrieksmatig 
gebouwd kunnen worden. 

Bij zowel no. 1 als no. 7 zou ik ten behoeve van betere ,isolatie zowel in voor- als achtergevel 
van de woningen gedeeltelijk metselwerk toepassen, zodat dit niet een grote pui wordt van 
wand tot wand en van vloer tot plafond. Verder toepassen van brl!edplaatvloeren, alsmede er
voor zorg dragen dat leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen gemakkelijk in de afzon
derlijke woningen gemaakt kunnen worden. 
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Traditioneel en gietbouwer TGV 

karakteristiek 

In alle rust ontrafelden we de filosofie van dit, in de reeks, kleinere bouwbedrijf: "Het is 

gezond opgebouwd, dat blijkt als je ziet dat we in staat geweest zijn om van 40 miljoen omzet 
naar ruim 10 miljoen terug te gaan, zonder dat we daaraan ten onder gingen". 
Het is de filosofie die past bij het klassieke beeld van het aannemend bouwbedrijf: wij kunnen 

alles, wij hebben ans niet in een specialisme vastgebeten. 
"Je m6et ook alles kunnen, zeker in deze tijden van in elkaar gestorte bouwmarkten". "Niet 

alleen moet je kunnen opereren in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw, je moet in die 
sektoren ook de variaties kunnen maken, de bijzondere oplossingen en allerlei architekten

hobby's. lk denk zeker dat op dit moment de architekten profiteren van de aannemers. Wij 
kunnen niet meer zeggen dat iets niet kan, want dan loopt zo'n architekt gewoon naar een 

ander die om werk verlegen zit en die al blij is als ie aan het werk kan blijven". 

de projekten 

Geen van de plannen die wij voorlegden zijn echt moeilijk. Vergeleken met het politieburo 

waar hij nu mee bezig is, zijn ze heilig. Ze zijn allemaal redelijk eenvoudig te bouwen. Niette

min bestaat een lichte voorkeur voor plan 6 en 8. 

Belangrijkste argumenten: 
gesloten bouwblok is eenvoudig voor de kraan. 

- regelmaat in traveematen is belangrijk voor het wand- en tafelbekistingssysteem, dat hij 
in huis heeft. 

In een bouwteam zou de TGV ook op deze kriteria zich in de diskussie willen mengen, hoe

wel er zeker ook gekeken zal worden naar de plattegronden: "daar valt veel te verdienen, af
hankelijk van het moment waarop de aannemer in het team wordt opgenomen". 

Bij de keuze van de bouwmethode, gieten of metselen, kijkt hij eerst naar het werk en ver
volgens naar de kosten. 

Bedrijfsmatig zijn er twee zaken belangrijk: 
de arbeidskapaciteit van het eigen bedrijf, bestaande uit 6 a 7 metselploegen (2 opper
lieden + 5 metselaars), een aantal all-round geschoolde timmerlieden (ruwbouw, beton en 
afbouw) + sjouwers en betonwerkers. 
het aanwezige materieel: een wand- en tafelbekistingssysteem. 

Een projektgrootte van 40 woningen is klein als je beseft dat het bouwbedrijf in staat is om 
met een uitvoerder tot 150 woningen te bouwen. Kleine projekten worden duur vanwege die 
relatief hoge "overhead" - ook de voorbereidingskosten nemen niet of nauwelijks af met de 
vermindering van de projektomvang. 

Hoewel de kostendiskussie in de eerste plaats de ruwbouwsystematiek zal betreffen, mag niet 
onvermeld blijven dat de voorkeur voor afbouw met lichte scheidingswanden + spuitwerk 
niet zonder kostenargumenten bepaald is. 

In de loop van het gesprek werd toch een duidelijk somber perspektief geschetst betreffende 

de toekomstige bouwmarkt en de plaats daarop voor het kleinere, traditionele bouwbedrijf. 



269 

Gietbouwer GZT 

karakteristiek 

Het bedrijf, 25 jaar oud, met een omzet van rond de 45 miljoen, waarvan 95% in de sociale 
woningbouw en daar weer zo'n 25% van in de stadsvernieuwing, vooral in Amsterdam, komt 
voor waarschijnlijk meer dan de helft door persoonlijke acquisitie aan opdrachten. "Daar
achter steekt uiteraard der zaak ook onze prijs. Zeker daar waar we met de architekt de 
plannen mogen ontwikkelen, blijken we steevast onder de marktprijs te kunnen werken". 

Het bedrijf heeft een aantal beton- en bekistingsploegen in dienst plus bijbehorende maat
voerders, sjouwers en uitvoerders "voor 50% allemaal timmerlieden, rest ongeschoold". 
11 Ander werk besteden we uit, simpel omdat we te maken hebben met diskontinu i"teit en 
omdat we andere bouwberoepen niet de garantie van werk kunnen bieden die nodig zou zijn 
om ze rendabel in dienst te hebben". 

de projekten 

De voorkeur gaat uit naar de plannen 1 en 2 (in omgekeerde volgorde) en "uitgesproken 

rampzalig is nummer 10". 
Nummer 10 is niet alleen rampzalig vanwege de ingewikkelde gevelgeleding en de absurde 
trappehuizen, met alle overbodige maatreeksen ih de vloeren etc., maar zeker ook vanwege de 
zeer moeilijke bereikbaarheid en het probleem van de bewaking. 
De voordelen van 2 en 1 liggen in de gunstige terreine·n, vooral echter in de regelmatige en 
konsekwente opbouw van het skelet. Bij niet te veel variatie is sparingen maken geen 
probleem, net zo min als dwarse bouwmuren in de bajonetoplossingen. 
11 Als je maar kunt lossen, een eis die ook relevant is bij het beoordelen van de balkons. Vaak 
kun je de tafels niet onder die dingen door krijgen. Deze plannetjes zouden we dan ook waar
schijnlijk met gegoten wanden (stalen frame met houten beplatingen) maken en daarop 
plaatvloeren van Filigran bijvoorbeeld 11

• 

Kommentaar op de voorkeurplannen: 
11Trappehuizen op het hart van de bouwmuur is ongunstiger voor een gietbouwmethode dan 
het trappehuis in een brede beuk met een wand aangemetseld". 
11 Bij kleine projekten kom je toch niet aan tunnelen toe (meer dan 80 woningen nodig) dus 
maakt het weer niet zoveel uit11

• 

"Wat die projektgrootte betreft wil ik u wel zeggen dat onze ervaring is dat het optimum bij 
zo'n 400 woningen ligt. Liefst in plukken van zo'n 80. Minimaal is er eigenlijk niks, misschien 
zo'n 30 a 40 woningen, dus al uw plannetjes zijn voor ons interessant; bij nog kleinere 
projekten denk ik echter dat de opdrachtgever zich beter meteen maar tot een kleine aan
nemer kan wenden omdat dan de voordelen die wij te bieden hebben, die vooral liggen in een 
degelijke voorbereiding en begeleiding, toch verloren gaan". 
Die voorbereiding vergt een kleine drie maanden, vooral gericht op het betonwerk, het 
bestellen bij de timmerfabriek, inhuren van de installateurs, opstellen van een bekistings
schema en de algehele produktievoortgang. 
Ats aan de eisen van goede voorbereiding voldaan is, kan gewerkt worden in een tempo van 
maximaal 15 woningen, minimaal 5 per week. Eerste oplevering 8 a 9 maanden na start bouw
plaats. 
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Bij een projekt van 40 woningen, etagebouw, in de stadsvernieuwing, is de bezetting als volgt: 
bedrijfsleider voor 1/3 tot 1/2 van zijn tijd (zo'n 5 maanden) 

projektleider volledig 
1 hoofduitvoerder (al vanaf 2 maanden voor de start) 

1 a 2 begeleiders 
tunnelploeg van 6 man 
funderingsploeg van 4 man 
maatvoerders en hulparbeiders: 5 man. 

Wat betreft de afbouw: betonnen binnenspouwbladen of Coban-gevels: makkelijk te ver
werken, ver klaar, maatvast! 
De voorkeur voor binnenwanden blijkt afhankelijk van de uitvoerder. De een is gek van Debi
wandjes, vooral sinds die ook na de afwerkvloer kunnen worden gesteld (boven volschuimen, 
onderaan onderkauwen). De andere bedrijfsleider wil alleen maar Durox, Gyprox of Gibo. 

"Als je goedkoper wil bouwen, kun je beter een praktische en goede koordinatie opbouwen 
tussen architekt en aannemer". 
In een nog efficientere ruwbouw valt eigenlijk ook niet veel meer te halen, zo rekent men ons 
snel voor: "Een stalen bekisting gebruik je 300 of 400 keer, dat is dus zo'n f 3,- per m2

• 

Een betonploeg snelt door 1 ~woning per. dag, dat is dus 6 x 8 x f 35,- = f 1.600,-, maakt 
f 1.100,- per woning. Vlechten en dergelijke erbij en je zit op f 1.300,- per woning, plus dus 
die kistkosten. Nee, ik zie niet hoe dat nog goedkoper kan! lk begrijp wel hoe die ruwbouw 
duur wordt, vooral in de stadsvernieuwing. Het verbouwen van een kist kost gauw f 100.000,-; 
dan nog een zware kraan erbij en wat bewakingsproblemen, en het is niet meer te betalen". 

De policy van het bedrijf voor de komende tijd is stabiliseren, dus niet echt groeien; kleine in
novaties, samen met ontwerpende en opdrachtgevende, bekende, relaties. 

Gietbouwer GAT 

karakteristiek 

"Kijk, zo'n 10 jaar geleden hadden onze installateurs al een hele woningbouwtypologie opge
zet; het is nou eenmaal zo dat als je niet meer goedkoop kan bouwen (door heel het land met 
strengperswonigen volte zetten, waarbij je zoveel mogelijk weglaat zonder dat het opvalt), 
dan blijft er eigenlijk alleen de mogelijkheid van systematiseren van het hele installatie- en 
leidingwerk over". 
Oat is dan ook een van de belangrijkste onderdelen van de systematiek die het bedrijf op dit 
moment in de eigen plattegrondontwikkeling stopt. 
Aan bouwvakarbeiders heeft het bedrijf vooral allround- en afbouwtimmerlieden in dienst. 
Plus wat opperlieden/sjouwers en een C.V.-man plus een schilder,,vooral voor de oplevering 
en service. 
In deze periode van kleinschalige stadsinvullingen zou het zeker interessant zijn ook een paar 
goede metselaars in dienst te hebben, "maar ja, detijd maakt ze op dit moment op de vrije 
markt wel erg goedkoop". 
"Eigenlijk zou de opdrachtgever, maar vooral de architekt eerst aan de aannemer moeten 
vragen wat kunnen jullie eigenlijk"? 
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"Via een eigen materieeldienst beschikken we over lichte en mobiele maar ook zware kranen 

en over alle soorten kisten, tot en met tunnels". 
Kleine werken, zoals de voorgelegde plannen zou hij uitvoeren met gegoten wanden en daarop 
breedplaat-vloeren. "Pas bij 80 wonlingen, en dan nog alleen als er veel regelmaat in de beuk
breedte zit, begin ik te denken aan tafelen. En pas bij 100, alleen wanneer er veel ruimte is, 
valt te denken aan tunnelen. Eigenl jjk worden de grootste obstakels veroorzaakt door de 
beton-bouw-voorschriften. Bij bree¢1plaatvloeren hoef je enkel een rijtje stempels te laten 
staan, terwijl je anders moet stokeni om de kist eruit te mogen halen. Doe je dat niet dan staat 
de hele handel stil". 

de projekten 

Voorkeur bestaat voor de nummersf 6-9 en 3. 
"Kijk, de goedkoopste oplossing is ratuurlijk de galerijflat met voor en achter, op konsoles 
opgelegde balkons, dat scheelt steigerwerk. Oat wil niet zeggen dat we deze projekten niet 

I 

zouden kunnen maken, maar wij wi.llen er zeker voor pleiten dater goed gekeken wordt naar 
hoe de balkons zijn te ma ken, naar 

1

hoe bajonetplattegronden kunnen worden vermeden, hoe 
systeem gebracht kan worden in de leidingen en hoe de bouw bereikbaar blijft: laat ons 
zeggen langs een zijde minstens 8 meter. Heel belangrijk is ook hoe we de hoek omgaan". 

De voorkeur voor plan nummer 9 h:eeft veel te maken met het bedrijfseigen bekistingssysteem 
van koppelstukken in een reeks van1 250, 375 en 525, dat zich uitstekend leent voor dergelijke 
lange wanden als hier gevraagd worden. Het feit dat hier in de onderbouw bedrijfsruimte met 
hogere verdiepingen gevraagd wordt bleek op dezelfde manier gunstig, aangezien dit systeem 
de mogelijkheid van versterkte ond~rslagen kent, waardoor ze tot 420 hoog kunnen komen. 
Oat met deze argumenten nummer j10 zonder meer een ramp is, dat plan nummer 1 de 
handikap van de barriere der straat~verbouwing heeft en nummer 2 het probleem van de 
dwarse bouwmuur als nadeel, spreekt voor zich. 

Over de bouwtijd: l 
5 weken na start bouwplaats is de eganegrond-vloer klaar. "Na 185 dagen leveren we een 
projekt van 40 a 50 woningen wel p. Het tempo zal dan op 1 woning per dag liggen, grotere 
projekten, met een wat langere afbt uwperiode, misschien wel 2 woningen per dag". 

Over innovaties: 

"We zijn bezig met het ontwikkelen van polymeerversterkte glasvezelcement in de prefab 
binnenspouwbladen. Oat komt uit de HATjes, prima materiaal en onderhoudsvrij! Voor de 
woningbouw is het eigenlijk nog te ,duur". 

Gietbouwe·r GGA 

karakteristiek 

Het bedrijf opereert voornamelijk i de sociale woningbouw, waarvan voor 50% in de stads
vernieuwing. 

"We bouwden projekten van 22 w9ningen tot 160, verdeeld over meerdere lokaties. En aange
zien we sinds de oprichting, 15 jaarl geleden, nogal wat ervaring hebben in de gietbouw (we 
waren een van de eersten), doen we steeds alle moeite om de projekten ook voor die methode 
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van bouwen geschikt te maken. Natuurlijk zijn er grenzen, het goedkoopste is de tunnelkist, 
maar dat kan eigenlijk pas in projekten van minstens zo'n 120 woningen. Traditioneel 
bouwen kunnen wij ook heel goed natuurlijk en dat hoeft niet verschrikkelijk veel duurder te 
zijn. Ook dan is het belangrijkste om een goede lokatie te hebben, een slim ontwerp, een 
goede samenwerking dus tussen de partijen". 
Het bedrijf heeft zo'n 150 mensen in dienst. 
"In principe doen we zoveel mogelijk zelf, dat wil zeggen de fundering, het skelet, de kappen, 

stelwerk van kozijnen, puien en als de gevel zich daartoe leent de binnenspouwbladen van 
Coban bijvoorbeeld (liever geen beton, dan heb je weer een kraan nodig) . Al het aftimmer
werk doen we ook zelf. Metselwerk en de rest is voor derden. Verder hebben we een kleine 
werkplaats voor bekistingshout, timmerwerk van de renovatie, speciaal klein timmerwerk 
zoals dorpels en dergelijke. Dat is geen timmerfabriek hoor! Het materieel hebben we ook in 

eigen beheer, de kraan hoort bij de kist zogezegd". 

de projekten 

Een voorkeur bestaat voor de plannen 6, 5 en op de derde plaats misschien nummer 8. 
"Nummer 6 heeft maar twee keer een, overigens best moeilijke, hoek en verder is het plan 
5 lagen hoog en dat maakt de fundatie en het dak per woning goedkoper! Verder is het een 
zeer goede lokatie". 

Een projekt als dit (en de andere twee voorkeuren) zou hij uitvoeren met wandbekistingen en 
bijvoorbeeld Nebi-plaatvloeren met een mobiele kraan. Zonder verder specifiek in te gaan op 
de voorkeurprojekten geeft hij toch zijn argumenten bloot: "We hebben liever geen bajonet
plaatsingen van het trappehuis op de bouwmuren. Schuine wanden zijn niet moeilijk, de 
problemen komen in de vloeren. Kleine dwarswandjes doen weals het mag in steenmetsel
werk. Balkons zou ik als een prefabplaat op een konsole opleggen en dan meestorten in het 
vloerveld, liever hebben we een zo simpel en regelmatig mogelijk skelet waaraan we later de 
lateien en balkons aanbrengen. Als het even kan proberen we de stukadoor buiten te houden 
en, om het verhaal kompleet te maken: de leidingschachten graag boven elkaar, maar, zoals lJ 

ziet aan uw eigen plannen, dat is meestal wel zo". 

Na de opmerking dat 5.10 m een voor hun zeer optima le h.o.h. beukmaat gebleken is, gaan 
we in op de moeilijke plannen nummer 10, 4 en 9. 
Nummer 4 heeft konsekwent een moeilijk trappehuis met schuine hoeken, kent veel ver
springen in de gevel, veel te veel gevel op het gegeven vloeroppervlak ook. Verder een onver
klaarbare hoekoplossing met nivo-verschillen ook nog. 
Plan nummer 10 toont een rothoek die nota bene maar een keer voorkomt, verder hetzelfde 
probleem met veel gevelgeleding en verder een grote hoeveelheid verschillende overspannings
maten. 
Plan 2 lijkt gemakkelijk, al springt ook hier de ongunstige verhouding gevel/vloeroppervlak in 
het oog; belangrijkste problemen zitten in de vele en verschillend~ balkons. 
"We kunnen natuurlijk alles, en we doen ook alles, maar je hebt nu eenmaal te maken met 
scherpe kurveprijzen en dan willen we toch ook nog kwaliteit leveren"! 

Dit soort stadsvernieuwingsprojekten, maar dan in aantallen van rond de 80 woningen, zijn op 
te leveren in een tempo van 5 a 6 in de week. Na een periode van ca. 6 weken, voor het 
bestellen van de palen en het interne voorbereidingswerk, kan gestart worden; 180 werkdagen 
later wordt het eerste portiek opgeleverd. 
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Gietbouwer GGN 

karakteristiek 

"Wij hebben gaten gevuld van 33 of minder woningen. Voor ons is 't daarboven al gauw 
gewoon nieuwbouw met hooguit wat problemen bij de belendingen en in de materiaalaan
voer". 
"Wij hebben afgeleerd om eigenwijs te zijn en op de architektenstoel te willen zitten, als we 
maar wel zelf de werktekeningen mogen maken". 
"En als de gemeente de lokaties goed voorbereid, zodat we weten wat we tegen gaan komen, 
wel, dan is er veel mogelijk. Natuurlijk hebben we wel ideeen hoe het beter en goedkoper kan. 
Zo hebben we al eens in .een groot plan, met veel variatie, alle natte- en leidingboel ge
standaardiseerd en voor alle varianten toch min of meer gelijk gesitueerd; dat scheelde een 
heleboel werk en dus ook kosten". 
Het bedrijf is sterk regionaal gebonden, heeft ca. 150 mensen in dienst en op de bouwplaats 
lopen aan eigen mensen alleen all-round timmerlieden rond . Projekten met minder dan 40 
woningen zal ze het liefst in 82-blokken uitvoeren plus kanaalplaatvloeren, of Nebi. Tunnel
gietbouw kan pas bij 120 woningen of meer en bij voldoende manoeuvreerruimte voor de 
kraan . 

de projekten 

no. 1 is duidelijk de slechtste niet; vertoont redelijk veel gelijkvormigheid. 
no. 2 daarentegen is ongelijkvormiger, vertoont een aantal verschillende balkons die voor de 

kraan niet gemakkelijk gesitueerd zijn (met name in de uitwendige hoek). Bij dit plan 
stilstaand, blijkt ook voorkeur voor het trappehuis in een eigen beuk, dus niet op het 
hart van de bouwmuur. 

no. 4 "Zolang de bouwmaterialen niet zijn afgestemd op niet-haakse oplossingen zullen dit 
soort projekten duur zijn". Verder is splitlevel funest; een moeilijk plan alleen al van
wege het vele maatvoeren en uitzetten. 

no. 5 duidelijk de beste, al moet je je altijd realiseren dat spiegelen steeds 2 varianten 
oplevert! 

no. 6 ook goed, afgezien van de schuine plaatsing van de bouwmuur in de hoekoplossing. 
"Oat is hier wel zodanig gedaan dat je eigenlijk alleen wat problemen krijgt in de 
vloeren en het komt ook maar 2 keer voor, 2 keer op dezelfde manier" . Verder het 
voordeel van het trappehuis in een zelfstandige travee. 

no. 9 "Als je 't mag metselen vervallen een hoop bezwaren". Blijven echter de vele inge
wikkelde balkons, het vele maatvoerderswerk en de te allen tijde ongunstige verhouding 
gevel/vloerveld. 

"Als we nou cijfers geven dan krijgt no. 5 een 10, no. 8 een 9 en no. 1 een 7; verder no. 10 
een 1, no. 4 een 2 en no. 9 een 3". 

"Als je niet op staal kunt bouwen, begin dan niet aan souterrains.(' . Verder: "houdt de vloer
nivo's gelijk" . "Treedt voor de detaillering in overleg met de aannemer". 
Er blijkt voorkeur te bestaan voor Durox-verdiepingshoge wandelementen voor de separaties 
en binnen het bedrijf bestaat een soort voorbeeldboek van oplossingen die bij de verschillende 
isolatienormen van geluid en warmte horen. 
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Nafilosoferend: "Moeilijk hoor, om precies te weten hoe het bouwen goedkoper kan. lk heb 
zelf een tijdje bij Holborn gewerkt, een fabriek die opgezet was door een werktuigbouw
kundige. Die wist precies waar je moest knippen. lk zei toen al, met dit systeem kun je de 
moeilijkste opgave aan. Toch zijn ze failliet gegaan. Er spelen blijkbaar nog heel andere dingen 
dan wat we vanmiddag zoal bespraken". 

Gietbouwer GRM 

karakteristiek 

"Wij bouwen het liefst op een schone vloer, recht en in regelmatige beuken, bijvoorbeeld 

galerijwoningen, in tunnels dus. Oat is het meest dwingend, en dat kan soms al vanaf 50 
woningen. Daarna volgt de tafelkist. De wanden bepalen het tempo, als je de ruimte hebt om 
je wanden te zetten, dan kan je voort. En met ruimte bedoel ik dan ten eerste de tijdsfaktor: 
kun je ook met de snelheid werken die je kan, heeft dat zin, of loop je straks vast met een 
vertraging in de afbouw of met het programma van de dienst herhuisvesting; ten tweede gaat 
het bij de ruimte om de letterlijke ruimte, de lokatie, staat die alle noodzakelijke kraan-
ma noeuvres toe bi jvoorbeeld ". 

Als men nu de opdracht zou krijgen voor een van de voorgelegde projekten, zou de levertijd 
van ca. 6 weken voor de palen voldoende zijn voor de interne voorbereiding (minimaal 4 
weken). Na 12 of 13 maanden zou het projekt warden opgeleverd. Bij grotere projekten 
zouden ze de eerste woningen na 11 a 12 maanden opleveren en dan doorwerken in een 
tempo van 6 a 7 woningen per week. 
De techniek die ze in huis hebben is feitelijk terug te brengen op drie zaken: 

de know-how van het bedrijf op het vlak van organisatie maar ook zeker op het terrein 
van het vermijden van fouten in het ontwerp. 
de investeringen in de bekistingen. 
het arbeidsbestand in eigen dienst: timmerlieden, voor het betonwerk, voor de kap, voor 
het aftimmerwerk en voor de afmontage. 

"Funderingen maken we zelf, de beganegrond-vloer besteden we uit, het betonskelet doen we 
weer zelf, het stelwerk is voor de onderaannemer, voor de binnenspouwbladen nemen we het 
liefst betonnen prefab-elementen (hard en vochtbestendig) of een Caban gevelelement is ook 
prima; de kap doen we dus weer zelf behalve de bedekking natuurlijk; de rest is allemaal uit te 
besteden, afgezien dus van het eigen afbouwtimmerwerk". 
"Het vakmanschap van de aannemer hoort te zijn om de juiste techniek, het juiste bouw
systeem te kiezen, gegeven de opdracht". 

de projekten 

De plannen 6 en 7 zijn voor ons bedrijf aantrekkelijk, om de volgende redenen: 
gezien onze positie als middelgroot aannemingsbedrijf met het daarbij behorend AK.
percentage en het in bekisting en kranen geinvesteerd vermogen, is het vanuit konkurren
tie met kleinere aannemingsbedrijven noodzakelijk een bouwplan te realiseren, waarbij 
een hoog tempo mogelijk is. 
het wanden patroon is niet ingewikkeld. 
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de wanden zijn voldoende lang en van gelijke lengte, ca. 13 m. Als je daar boven gaat 

wordt misschien 1 wand maatgevend voor je kraan! 

de wanden in de hoekoplossingen zijn gedeeltelijk met de bestaande wandbekisting te 
realiseren (weinig verstoringen). 
in beide plannen komen weinig hoekoplossingen voor; een ander voordeel is, dat de 

hoeken elkaars spiegelbeeld zijn. 
de prefab beton is eenvoudig aan te brengen of mee te storten. 
beide projekten zijn in z'n geheel vanuit het middenterrein te bouwen, het verplaatsen van 
de kraan is niet nodig. 
in de ruwbouw is voldoende werklengte aanwezig, dit is noodzakelijk gezien het maat
gevende tempo van de wanden. 
vloervelden: lagere prijs m2 prijs door eenvoud, geen moeilijke voorzieningen. 
plan 6 is weer boven plan 7 te verkiezen omdat: eenvoudiger prefab; rechte gevel, gevel
sluitende elementen; waarschijnlijk minder m2 trappehuis/galerij/verkeersruimte; geen 
schuine kappen. 

De plannen 1 en 10 zijn voor ons op het eerste gezicht onaantrekkelijk en wel om de volgende 
redenen : 

plan 1: erg moeilijke hoekoplossing; veel verschillende lengtes in wanden; relatief veel 
korte wanden; verstoring door poortwoning; verschillende kapvormen; weinig tempo door 
het kleine blok. 
plan 2: grote verscheidenheid in wanden; trappehuizen bijna niet uit te voeren in beton; 
erg moeilijke prefab. 

Als u ten aanzien van de konstruktieve opzet van de door u uitgekozen projekten wijzigingen 
mag aanbrengen, welke voorstellen zou u dan doen? 

onderzoeken, of het bij 40 woningen niet goedkoper is de bouwmuren te metselen. 
de korte wandgedeelten, welke loodrecht of schuin op de bouwmuren staan metselen. 
nagaan of de leidingenkokers en meterkasten ook echt boven elkaar blijven. Zo min 
mogelijk slepen met het leidingenwerk. 

Wat zou uw houding binnen het bouwteam zijn met betrekking tot de keuze van de afbouw 
(principes en materialen)? 

in de woningwetbouw wijkt de materiaalkeuze tussen opdrachtgever en aannemer niet 
veel af. 

"Als we de kans krijgen werkelijk in een bouwteam de plannen mee te ontwikkelen en als er 
niet teveel variatie in al te kleine projekten gevraagd wordt, maken wij weinig moeilijkheden". 

Gietbouwer GAM 

karakteristiek 

Seriematigheid blijkt de filosofie. Seriematigheid betekent dat ge~ocht wordt plannen in serie
produkties te vertalen, hetzij door projekten in bouwstromen aaneen te sluiten, hetzij door 
binnen een plan zoveel mogelijk systeem aan te brengen, liefst door beide dingen. Zo probeert 
men de knopen uit de bouw te halen, en daarmee de bouw uit de knoop. 
"De bouw zit in de knoop, behalve wanneer je hem goed voorbereid". "Problemen ver
schijnen altijd op momenten binnen de fase waarin de werkvoorbereiding nog loopt, maar de 
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uitvoering al begonnen is. Die periode van faseoverlapping is te lang, de voorbereidingsfase 
zelf veelal te kort. Als je het bouwen goedkoper wilt maken moet je daar wat aan doen"! 

Wat heeft het bedrijf in huis aan mensen: 
Beton-timmerlieden, afbouwtimmerlieden, een enkele metselploeg, sjouwers, betonwerkers. 
Gemiddelde eigen bezetting op een projekt van 80 woningen = ca. 10 waarvan 4 of 5 staf. 
Verder is er veel know-how op het vlak van kosten. Een kalkulatie op 95% van de bouwsom 
kan binnen een week gegeven worden. 

de projekten 

Nummer 4 en vooral nummer 10 toonden zoveel sprongen, bijzondere vormen en/of schuine 
hoeken om nog maar te zwijgen van inefficient ruimtegebruik en moeilijke balkonop
leggingen, dat ze afvallen. 
Met name de maatvoering zou hier teveel hoofdbrekens en dus problemen opleveren. De voor
keur ging daarom uit naar de plannen 3 en 5: 
- regelmatig qua traveestruktuur. 
- weinig ontmoetingen van bouwmuren in de hoekoplossingen. 
Gevraagd naar wat de voorstellen zouden zijn, wanneer in een bouwteam verbeteringen 
zouden mogen aangebracht, kwamen nog meer kriteria te voorschijn: 

waar mogelijk sprongen vermijden. 
standaardiseren van de ontsluitingsunits. 
plan doorlopen nadat zoveel mogelijk elementen als "prefab" zijn bepaald. 
speciale aandacht daarbij voor het kreeren van mogelijkheden om met binnenspouw
bladen (bijvoorbeeld van Heembeton) te kunnen werken. Denk aan de snelheid waarmee 
de bouw dan klimaatdicht is, en het voordeel dat dat oplevert voor de bouwtijd. 
nagaan of geen bouwstroom over meer projekten kan worden opgezet: gefaseerd kunnen 
inzetten (planning kontinu ·1'teit) is belangrijker dan eenheid van materialen en/of 
elementen; 2 dezelfde elementen is bij veel leveranciers al een serie! 

Een projekt groter dan 80 woningen wordt interressant om volledig te gaan gieten. Zonder 
bouwstroom zouden zij kleinere projekten uitvoeren met wandkisten en breed/vol-plaat
vloeren. 
"Minder dan 40 woningen kun je waarschijnlijk beter metselen in kalkzandsteen. Werken met 
een tunnelbekisting heeft overigens pas zin boven een omvang van 120 woningen". 

"Vooral in de stadsvernieuwing geven wij de voorkeur aan eenheid van bouwmethode. Als je 
een redelijk systematisch plan hebt, maar op een paar punten moet je traditioneel gaan 
werken, dan geven wij de voorkeur aan het wat minder industriele of seriematige, om ten
minste zowel de regelmatige als afwijkende bouwonderdelen op dezelfde wijze, dus in een 
kontinue stroom te kunnen maken". "Of je moet de gelegenheid krijgen alle afwijkingen, on
regelmatigheden, passingen en bijzondere omstandigheden in een ... deel samen te voegen, 
bijvoorbeeld de hoekwoningen, een belending of een knik in het blok. Dan kun je die situatie 
apart behandelen". 

Pratend over de toekomst verwacht men veel van de automatisering voor zowel de eigen 
organisatie als binnen de toeleverende industrie. 
De scheiding drager-inbouw heeft zeker grote perspektieven, vooral als vertaling van 
problemen in financiering en beheer - daar liggen tenslotte de echte problemen van de heden-
daagse bouwmarkt. · 
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Gietbouwer/Grote elementenbouwer GWD/EWD 

karakteristiek 

Het bedrijf blijkt, gelet op de projektomvang en de bouwstroom-rnogelijkheden in de binnen
steden, goede perspektieven te zien in de elementenbouw. Dat heeft ook zeker te maken met 
slechte ervaringen die ze jaren geleden in de Leidse binnenstad hebben opgedaan met gieten 
en de recentelijk goed verlopen elementenbouw in de Delftse. 
"Misschien dat elementenbouw een iets langere voorbereidingstijd heeft, maar daarna loopt een 

hele snelle trein; een projekt van 20 woningen leveren we op in een tempo van 2 woningen 
per dag; de eerste ca. 90 dagen na start bouwplaats; gieten gaat in een tempo van 1 hooguit 

1 ~ per dag. 

de projekten 

De tien plannen doorlopend, kwamen de volgende opmerkingen: 
no. 1 Eenvoudig en duidelijk van opzet; balkons over de volle travee; hoekoplossing 

gemaakt door "breien" van de langs- op de dwarsstruktuur; gunstige situatie. 
Enig punt van kritiek zit in het feit dat de langsstruktuur anders van opbouw is dan de 
dwarse. 
"Dit projekt zouden we zeker konkurrerend kunnen maken. lk denk dat we de 
wanden zouden gieten en daarop elementenvloeren leggen. Gegeven de bouwhoogte 
van 4 lagen, kunnen we gebruik maken van mobiele kranen". 

no. 2 Lijkt wel op plan nr. 1 maar heeft een zeer belangrijk tegenargument: de insteek
balkons met nog een paar weer heel andere balkons in de hoekoplossing. 

no. 3 Zeer ongunstig: onregelmatige beuken, veel onvoorspelbare doorbrekingen, sterk ver
springende gevels, insteekbalkons, moeilijke ontsluitingen met daarin als enige regel
maat de ronde trappehuizen. 

no. 4 Helemaal moeilijk, vanwege de vele knikken in wanden, onregelmatige "vrije" op-
legging van de vloeren in de hoekoplossing, insteekbalkons en splitlevel. ..... . 

no. 5 Eigenlijk heel eenvoudig; goed te maken met wand- en tafelkisten. "Het idee om met 
een verzelfstandigde 'travee' de hoekoplossing te kreeren is natuurlijk niet slecht, zij 
het dat we hier wel een heel rare hebben: in deze hoekwoning liggen de vloeren ineens 
anders, hebben we te maken met een souterrain, rare aangehangen balkons en nog wat 
vreemde toestanden in het trappehuis" . 

no. 6 Geeft weinig problemen. "Het trappehuis ligt in een eigen travee en dat is gunstig, 
maar waarom is de belendende beuk dan ineens 30 cm breder? En ik denk dat we in 
de hoek wel iets zouden willen verbeteren aan dat balkonnetje van de koning"! ! 
Situatie is toch erg mooi, vooral als de sparing in 't blok maar groot genoeg is voor het 
bouwtransport. 

no. 7 Afgezien van moeilijke gevels en balkons, is hier nog sprake van onrustige opbouw van 
de ontsluitingen. "Het valt altijd te proberen om in de hoeken meer woningen per 
trappehuis te ontsluiten. Zo'n trappehuis kost al gauw 60.t>OO gulden dus als je van de 
hoeken gebruik maakt om meer woningen te ontsluiten verdien je een hoop van de 
extra bouwkosten die je toch altijd kwijt bent in de hoek, terug"! 

no. 8 Met zijn ongunstige breedte/diepte verhoudingen een ongunstig projekt. Splitlevel 

maakt 't nog duurder, net als al die verschillende balkonoplossingen. 

no. 9 Moeilijke balkonsituatie en vooral: zeer ongunstige verhouding geveloppervlak/vloer
oppervlak. 
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no. 10 Belachelijk projekt vanwege de ruimte slorpende ontsluiting, de talloze maatsprongen 
die dat trappehuis veroorzaakt en de overdreven gevels. 

"En nu hebben we 't nog niet gehad over een van de belangrijkste punten: de hele installatie 
geschiedenis. lk zeg altijd: je kunt de prijs van een woning aflezen aan de kosten van de 
installaties. Oeze tekeningetjes leveren te weinig informatie over die kosten. Dus onder het 
voorbehoud van wat ik in 't begin zei t.a.v. de randvoorwaarden en het proces en ten tweede 
van die installatie-zaken, mag je mijn voorkeur voor de plannen noteren: 6 en 1. Echt slechte 
plannen zijn dan 10, 4 en 8."" 

Ook de onderlinge afstand tussen de verschillende bouwplaatsen in de stroom speelt bij 
elementenbouw geen grate rol; 5 a 6 km kan zonder extra moeite. Het bezoek aan de bouw
plaatsen in Delft, gedeeltelijk opgeleverd, vrijwel helemaal klaar, bevestigde deze stelling en 
maakte zichtbaar dat het bouwtempo inderdaad hoog kan zijn als de "ruwbouw" maar veel 
afbouwwerk overbodig heeft gemaakt; zoniet dan lopen de cyclogrammen uiteen en ver
dwijnen in de loop van de bouw de voordelen. 

Grote elementenbouwer EAM 

k arakteristiek 

"Na de Bogaers-periode, de tijd van de grate bouwstromen kregen we in de jaren zeventig de, 
laten we maar eerlijk zeggen "excessen van de flower-power-architektuur" . Oat bracht 
van Egteren· in grate financiele problemen en Holborn ging eraan kapot. Neduco zat toen al 
op de lijn van perse zich te willen aanpassen. Het konsept moest veranderen , maar dan moet 
je als fabrieksmatig bouwer durven en kunnen investeren". 50 miljoen om min of meer 
precies te zijn, gespreid over 3 jaar en metals uitgangspunt drie doelstellingen: 

elementen aanpassen aan architektuur. 
- scherpe prijzen op kleinschalig nivo. 
- het skelet moet de verschijningsvorm niet dikteren. 
"En ik dacht dat als je ziet dat we in 1982 toch zo'n 5700 woningen gebouwd hebben en dat 
we in projekten van zelfs maar 20 woningen zeer konkurrerend kunnen meekomen, dan denk 
ik dat we aardig geslaagd zijn". 
Het geheim is de M-2-M methodiek, "als wij de kans krijgen de ontwerpen die jullie ons hier 
voorschotelen, te manipuleren of vertalen naar ons M-2-M-systeem, dan is er dus geen een 
rampzalig". 
Onderscheid wordt gemaakt tussen laag, middelhoog en hoog-bouw; een onderscheid dat 
vooral veroorzaakt wordt door het voor elementenbouw kenmerkende stabiliteitsprobleem: 
laagbouw wordt stabiel gemaakt met behulp van de binnenspouwbladen in de langsgevel 
(max. 3 bouwlagen). Middelhoogbouw (voor 6 lagen en meer) wordt met vaste kernen uitge
voerd, daarnaast met "natte knopen" gestabiliseerd. Vandaar dus .. liever niet hoger dan 5 
bouwlagen, nota bene: geen dilataties nodig! 
Met deze gegevens op tafel volgt dan een korte toelichting op de voorkeuren voor een drietal 
van onze tien plannen. 
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de projekten 

Die voorkeur gaat uit naar plannen 3, 5 en 6. 
"Voorkeur voor no. 3, met name omdat ik denk dat anderen daar toch problemen mee zullen 
hebben. Voor ons vormen de verspringingen geen probleem, net zo min als de dwarse woning
scheidende wanden. Het trappehuis zou ik wel wat regelmatiger willen hebben en dat zouden 
we dan gewoon bestellen". 
Alleen problemen bij de balkons: te weinig identiek {maakt het onnodig duur) en nagaan of 
een konsole-oplossing mogelijk is. 
Nummer 5 is natuurlijk voor iedereen erg gemakkelijk: "Bij drie bouwlagen hoeft helemaal 
geen stabiliteitsverhaal verteld te worden". 
Nummer 6 is misschien ook heel aardig: regelmatig, zij het dat niet-haakse bouwmuurplaat
singen niet de goedkoopste oplossing is. 

Wij leveren de elementen 8 weken na de eerste paal; 20 - 25 weken na die eerste paal leveren 
wij een projekt van ca. 40 woningen op. Het bouwtempo ligt op 8 a 10 woningen per week, 
sterk bepaald door het werkvermogen van de - mobiele - kraan . 
Funderingsploeg 3 a 4 eigen mensen. 
Montageploeg minimaal 8 mensen, plus, indien nodig een elektricien van de onderaannemer, 
om de elementen te koppelen "geen leidingen in de 9.2.9-ankerloze spouwmuren, wel moge
lijk in de 20 cm dikke massieve woningscheidende wanden · overigens geven wij de voorkeur 
aan de ankerloze spouw, zeker waar veel met horizontale en vertikale sprongen gewerkt wordt 
- leidingwerk zoveel mogelijk in de binnenwanden · kwestie van goed ontwerpen"! 
Beganegrond-vloeren Nebi {of soortgelijk), verdiepingsvloeren met Heembeton's M-2-M koker
vloeren. 
Geen stukadoors op het werk, alleen een eigen aanwerkploeg. Verder een timmerploeg van 3 a 
4 mensen, van daken beplaten tot alle soort van aftimmerwerk. Ook een metselploeg voor het 
buitenspouwblad. 
Zodra het skelet staat, kunnen de installateurs erin, samen opwerken met het aanbrengen van 
de liefst lichtbetonnen prefab binnenwanden. 
"Beglazen doen we meestal het liefst op de bouw hoewel we, afhankelijk van de mogelijk
heden of eisen, ook beglaasd kunnen leveren". 

Houtskeletbouwer HAT 

karakteristiek 

"Zeker, de HSB moet in de details nog behoorlijk verbeterd worden, nu zitten er nog veel te 
veel traditionele oplossingen in. Toch is houtskeletbouw in de kleinere projekten, of grote, 
verdeeld in kleine plukken, op moeilijke lokaties, zeker konkurrerend". 
Het leidingverloop is voor HSB niet zo'n probleem. "Wij maken houtskelet en de installateurs 
komen gewoon later. Die kunnen natuurlijk ook best gebruik maR.en van de holle ruimte in de 
wanden. Daarbij natuurlijk oppassen dat je de neven-, boven- of onderburen niet gaat 
storen ... , dat valt overigens in de praktijk mee, hoor". "Als je de woningen los van elkaar 
houdt heb je geen geluidsoverlast, al is het zo, dat je de bovenburen beter maar meteen een 
vloerbedekking moet meeleveren tegen het klossen". 
Die woningscheidende vloeren en wanden moeten goed afgewerkt worden opgeleverd, de rest 
is als kasko vaak al uitstekend. Die woningscheidende wanden zijn vergeleken met andere 
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bouwmethoden wel wat duurder, maar zodra je ze in een gevelsprong doorzet ben je meteen 
al weer goedkoper. Hetzelfde geldt voor de vloeren en balkons. 

de projekten 

Welke van de 10 voorgelegde projekten komen in aanmerking voor HSB? "Een moeilijk te 
beantwoorden vraag, omdat ons gebleken is dat HSB pas echt interessant is als je van meet af 
aan, dus al tijdens het ontwerp ook in HSB denkt. Nu denkt elke ontwerper al op voorhand aan 
een betonskelet, of in ieder geval een steenachtige draagstruktuur". 
Niettemin blijkt vanuit de houtbouwmethoden plan 5 en 9 geschikt te zijn. "Nummer 7 is 
ook goed, maar die is voor iedereen gemakkelijk. Vijf en negen hebben een geringe overspan
ning en dat telt in de houtbouw danig mee. 
Tot 4.70 m kunnen we met 23 cm toe. Maximum ligt op 5,20 m, maar dan heb je al balken 
van 28 cm. 
Een tweede argument is het aantal bouwlagen. 
"Boven de vier moeten we extra stabiliteit gaan maken en dan denken we toch meer in beton, 
hoewel we aan het proberen zijn of we die extra stabiliteit ook niet kunnen halen uit een lift
koker in staalkonstruktie". 
"Nummer 9 is met name interessant, voor zover ik weet dat gietbouwers bijvoorbeeld toch 
veel moeite zullen hebben met al die verschillende lengtes bouwmuren en de vele balkons. Die 
zaken maken ons niet zoveel uit. Net zo min als de sprongen eigenlijk. Bij de gietbouw en de 
traditionele methode zit je steeds met het probleem van de koude-bruggen om de balkons, 
zoals die hier vaak voorkomen, te kunnen maken". 

"Het voordeel van HSB ligt nou juist in de weinig arbeidsgangen". 
Dan blijft 1 dag verlies, door slecht weer bijvoorbeeld gewoon 1 dag verlies - de anderen lopen 
de kans dat daardoor de hele afstemming van de verschillende ploegen en werkzaamheden in 
de knoop raakt. Bij een projekt van 100 woningen haal je 't werk wel weer in, maar op 8 
woningen kan zo'n dag verlies dan echt rampzalig zijn". 

De plannen 4 en 10 zijn rampzalig. Met name vanwege de grote overspanning en de wel erg 
moeilijke gevels. lets wat voor no. 10 in nog sterkere mate speelt, o.a. in de inpandige loggia's. 
"Om dat goed te houden, want je weet nooit wat de bewoners allemaal gaan doen, zal je veel 
geld voor onderhoud moeten reserveren". 

Andere voordelen van HSB komen boven water wanneer we prater;i over de bouwsnelheid. 
"Na opdracht hebben we voor de interne organisatie 1 maand nodig, daarna leveren we 
binnen 6 maanden op. Gezien het geringe gewicht kunnen we met de lichtste en veelal 
standaardheipalen uit de voeten en dus is er niet die besteltijd van 6 a 7 weken". 
De beganegrond-vloer wordt met liggers en broodjes uitgevoerd; in plaats van de systeemeigen 
hardhouten trappen wil de brandweer vaak beton. Zo gaan vaak de typische houtbouwmoge
lijkheden verloren. 

Wat is de taktiek ten aanzien van prefabrikage? 

"Dat is af~ankelijk van de logistieke mogelijkheden. Verder moet je oppassen dat je bijvoor
beeld niet alle gevelplaten, vloer en dakdelen, wanden en zo kant en klaar, helemaal dicht gaat 
aanbrengen. Die dingen gaan werkelijk vliegeren in de wind. Onze ervaring is dat als je alles op 
de bouw laat timmeren, wat vaak veel voordelen heeft, dat je dan niet alleen goed geschoolde 
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maar vooral goed gei·nstrueerde timmerlieden nodig hebt, mensen met routine ook. Ze 

moeten eigenlijk in de kaskofase helemaal niet timmeren maar echt spijkeren. We hebben veel 

geleerd van onze hollandse Canadezen met hun speciale gereedschap en hun behendigheid van 

over een balklaag lopen alsof het een dichte vloer is. Zo importeren we ook veel van het 
materiaal uit Canada, omdat het daar toch allemaal beter op elkaar is afgestemd. Aanvankelijk 
hadden we de gevels uitbesteed aan een timmerfabriek, om het risiko te spreiden. Moet je niet 
doen, die maken het allemaal veel te mooi en daarnaast is het interessant te zoeken naar meer 
integratie van kozijnen en gevelbladen. Dan is voorlopig een vlakke tafel met wat niet
machines voldoende". 
Een projekt van 40 woningen kan door ca. 8 geroutineerde timmerlui helemaal gemaakt 
worden. Men probeert de schilder zoveel mogelijk te vermijden net als de tegelzetter. Bad
cellen bouw je met gipsplaten waarover een vinylafwerking, net als op de vloer. 
"Wij zijn altijd aannemer geweest, we laten de architekt graag op z'n stoel, vandaar dat je 
weinig reklame van ons zal zien. Wei zal die architekt veel van ons moeten leren .... ". 
"Toch heeft de aannemerij niet zo erg veel regels, de een zegt zus, de ander zo, het een kost 
zoveel en bij de ander zoveel meer of minder, en dat komt gewoon omdat de een dit materieel 
en die organisatie heeft en de ander gewend is om heel anders te werken. Je bent goedkoop in 
wat je gewend bent". 

"Wij zijn niet te beroerd om onze ervaringen met anderen uit te wisselen, dat hebben we ook 
geprobeerd, maar als we dan ontdekken de enige spreker te zijn, dan houdt natuurlijk ook 
voor ons de uitwisseling op". 


