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Voorwoord 

De belangstelling voor woningbouw is voor mij de laatste twee jaar van de studie weer op de 

voorgrond getreden nadat ik nog vóór de studie de woningbouw als eerste en meest 

duidelijke opgave van de architect had beschouwd; ontwerpen als dienende actie ten behoeve 

van de samenleving. 

Aan het einde van het tweede trimester in het P-atelier liet onze begeleider Piet van Drunen 

zijn studenten altijd hun werk presenteren voor een breder publiek dan de eigen groep. Na 

mijn presentatie van een ontwerp voor een schooltje vroeg één van de belangstellenden, 

professor Henket, of ik er rekening mee had gehouden dat de functie van mijn gebouwtje na 

een x-aantal jaren wel eens kon veranderen en zo ja, hoe ik dat gedaan had. 

De vraag kwam voor mij volkomen onverwacht want hier had ik helemaal niet bij 

stilgestaan, terwijl het me op dat moment een zeer voor de liggend probleem leek. Ik gaf toe 

hier niet aan gedacht te hebben maar bracht hier tegenin dat dit gebouw specifiek als school 

ontworpen was en daar optimaal voor zou moeten functioneren; een andere functie heeft 

andere eisen en kon dus nooit naar tevredenheid in mijn gebouw geplaatst worden. De, op 

zichzelf heel triviale, vraag van Henket zette me toen wel aan het denken want ze kwam me 

erg logisch voor. 

Achteraf is dat een heel belangrijk moment geweest voor mijn houding ten opzichte van 

ontwerpen en gebouwen. Het uitgangspunt was spontaan en niet gehinderd door enige kennis 

een functionalistische uitspraak geweest. Gedurende mijn studie zijn de gebouwen uit de 

periode van het Nieuwe Bouwen door hun duidelijke ontwerpuitgangspunten altijd goede 

voorbeelden geweest van vernieuwend bouwen. 

De architecten van het Nieuwe Bouwen streefden een duidelijke relatie na tussen functie en 

verschijningsvorm, een relatie waarin de onderlinge delen elkaar niet alleen aanvulden, 

maar bij voorkeur duidelijk versterkten. De ontwerpers spraken zich uit voor nieuwe 

materialen en probeerden deze op de eigen specifieke waarden te onderzoeken en toe te 

passen. Zodoende werden nieuwe constructies en materiaalcombinaties voor het eerst 

gebruikt waardoor de gebouwen vaak een soort proefstuk werden. De levensduur werd 

afgestemd op de functie, maar al te vaak werd het gebouw toch aangepast aan een nieuwe 

functie. Daarnaast zijn de gebouwen architectuur-historisch zo van belang dat het moeilijk 

is om ze, volgens de ontwerpuitgangspunten, na gebruik weg te werpen. 

De mentaliteit van ontwerpers die een gebouw zien als een interactie van vorm, functie en 

techniek en daarin durven te blijven experimenteren spreekt mij erg aan. Door te kiezen 

voor de kern van hun ontwerp zijn ze genoodzaakt nieuwe materialen, constructies en 

produktietechnieken te zoeken om te maken wat ze willen maken en zo brengen ze en passant 

de bouwtechnologie op een hoger peil; innovatie pur sang. 

Mijn speciale interesse bij gebouwen gaat uit naar dat punt in de gebruiksfase waarop een 

gebouw een aanpassing behoeft, hetzij aan een nieuwe functie, hetzij aan een opgetreden 

verandering in het bestaande gebruik. De drijfveer hiervoor zoek ik in de zorgvuldigheid 

waarmee we om moeten gaan met wat we hebben aan cultuurgoed, in het licht van het 

economisch en maatschappelijk belang dat deze voorraad vertegenwoordigt. Deze sociaal

maatschappelijke drijfveer heeft me in aanraking gebracht met de problematiek rond 

bestaande gebouwen. Het leek en lijkt me maatschappelijk relevant om structureel aandacht 

te schenken aan aanpassingen van onze gebouwde omgeving aan een dynamisch gebruik om 



onze steden prettig en leefbaar te houden voor alle gebruikers, tegen de culturele context van 

heden, verleden en toekomst. 

Een ander aspect van bestaande gebouwen is dat ze een min of meer vast kader bieden 

waarbinnen de opgave zich afspeelt. Dit kan belemmerend werken voor het ontwerp maar 

ook stimuleren om op zoek te gaan naar de wezenlijke waarde van het gegeven gebouw. Dit 

vond ik het meest aantrekkelijke aspect in mijn T9-project waar ik de kans kreeg om van een 

zuiver functionalistisch gebouw te onderzoeken hoe het ontstaan was en waarom het zo in 

elkaar zit zoals het in elkaar zit. De gesprekken met architect J.P. Kloos, die zelf middenin 

de discussies van het Nieuwe Bouwen gestaan heeft, zijn voor mij hoogtepunten geweest. Ook 

een studie naar W. van Tijen bood de gelegenheid me verder te verdiepen in de motieven van 

de jaren '20 en '30 op het gebied van bouwen en wonen. 

Voor het afstuderen gold hetzelfde als voor de meeste andere projecten; er moest een 

duidelijke binding zijn met de praktijk. Enerzijds om hiervan te kunnen leren hoe het 

'buiten' toegaat, anderzijds om de bevestiging te zoeken van de maatschappelijke relevantie 

van dat project. 

Het centrale thema van mijn afstudeerproject is 'Verandering in de woningvoorraad'. Het 

eerste project rond de Flat van de Toekomst was een goede gelegenheid om alle aspecten van 

nieuwe omwikkelingen tegen de achtergrond van de sociale woningbouw van dichtbij mee te 

maken. Het schaalniveau van de woning en het woningcomplex beviel me goed en de kans 

diende zich aan om weer tegen de achtergrond van recente technische omwikkelingen de 

gevormde gedachten over bouwen en wonen verder uit te breiden, maar dit keer in een meer 

teruggetreden setting. De voorliggende verkenning naar wonen in een min of meer 

intelligentere omgeving zou ik graag in praktijk gebracht zien worden. 

HansVos 

Eindhoven, juli 1993 



Samenvatting 

Op de woningmarkt zijn de laatste jaren grote veranderingen gaande; de aanbiedersmarkt 

verschuift naar een markt die bepaald wordt door de vraag. De 'woonconsument' wordt 

kritischer en stelt meer eisen aan de woning. De vraag naar woonruimte is in snel tempo 

gevarieerder geworden, zowel wat betreft de vorm als de omvang. Her standaardgezin besraat 

niet meer, er worden doelgroepen omschreven met hun eigen specifieke wensen. 

De differentiatie in huishoudens en leefstijlen wordt beïnvloed door thema's als 

mobiliteit, individualisering, milieuzorg en energiebesparing en her langer zelfstandig 

blijven wonen van ouderen. 

Consumentgericht bouwen en beheren vraagt om een visie op deze thema's om zo de 

gedifferentieerde vraag re bedienen. Deze visie zal niet alleen op nieuwbouwprogramma's 

geprojecteerd moeren worden, waar de twee BuitenRAl-wijken in Almere een voorbeeld van 

vormen, maar ook op her bestaande aanbod van woningen. 

Tegen de achtergrond van de aanwezige woningvoorraad en veranderende woonwensen en op 

basis van constateringen en verwachtingen ten aanzien van de woning, de bouwwijze en 

nieuwe informatietechnieken zijn in dit project ideeën-schersen gemaakt voor een drieral 

verschillende woningtypen en bewonersdoelgroepen. 

De constateringen en verwachtingen zijn uitgewerkt in scenario's voor woonvormen en 

woon-informatietechniek die regenover elkaar gezet zijn in een matrix. Met behulp van 

deze scenario-matrix kunnen de plannen voor de referentiewoningen uit dit project 

gepositioneerd worden en is een duidelijke insteek re formuleren voor nieuwe 

demonstratie-projecten. 

Uit deze verkenning kan geconcludeerd worden dat prestatieverhoging zich voornamelijk 

afspeelt op her gebied van: 

1. flexibilisering van her uirrusringsnivo van de woning waarbij her aanbieden van een 

geïntegreerde basisuitrusting een voorwaarde is; 

2. variatie in ruimrelijk-functionele zin (verandering van volume, scheiding tussen binnen 

en buiren en andere manieren van omsluiting en aansluiting). 

Tot slot is de aanbeveling gedaan om de rol die Home Sysrems in met name her aspect 

uitrusring kunnen spelen re demonstreren. Proefprojecten in de bestaande voorraad zijn goed 

uitvoerbaar, met name daar waar een zekere clustering mogelijk is. Hier is her namelijk 

mogelijk om een netwerk aan re leggen of een bestaand nee te gebruiken. Een groter voordeel 

nog is dat bij clustering van woningen in een rij of een stapeling ook de mogelijkheden 

voor een ruimtelijke verandering te onderzoeken zijn. Hierbij kan de gecombineerde 

kracht van een uitgewerkt woonmodel en het HS-scenario echt vormgegeven worden. 



Inleiding, bouwen en intelligentie 

De intelligente woning is al jaren onderwerp van studie en speculatie. Er wordt gedroomd 

over woningen waarin allerhande huishoudelijke ongemakken uit handen van de bewoner 

worden genomen terwijl de woning volop meewerkt om de toegenomen vrije tijd in te 

vullen. Dromen waarbij electronica veelal een hoofdrol speelt, de gebruiker soms willoos 

toekijkt en de woning zich min of meer schikt in de rol van lijdend voorwerp. 

Heel duidelijk werd dit geïllustreerd in het voorwoord van een special van Bouw over 
Home Systems uit 1987.1 Hierin worden alle gemakken waarvan de auto inmiddels wél is 

voorzien (telefoon, boordcomputer, airconditioning, elektrische bediening van ramen en 

stoelen) door de lankmoedige autofabrikant ter beschikking gesteld aan de woningbouwer. 

Via een vijftienpins aansluiting wordt de auto gekoppeld aan de woning door er voorzichtig 

tegen aan te rijden. De enige taak die de bouwende discipline rest is een vlakblijvende oprit 

aan te leggen om de manoeuvre te laten slagen. Als ook dat niet lukt, of zelfs het huis verzakt, 

ontwikkelt de auto-fabrikant wel weer een hydraulische vering die onder iedere hoek de 

pinnen recht voor de gaatjes krijgt. 

Het verhaal stelt indirect de vraag of 'intelligentie' iets is wat buiten bouwkundigen om in 

een woning gebracht wordt of dat er ook zoiets als bouwkundige intelligentie bestaat. De 

genoemde intelligentie wordt vrijwel rechtstreeks vertaald in high-tech toevoegingen aan de 

woning. Maar bouwen en wonen bevat meer dan het optellen van apparatuur; de kern ligt nog 

altijd in het aanbieden van ruimtes die uitnodigen tot een bepaald gebruik. Die ruimte, de 

wijze waarop ze gebouwd wordt en de manier waarop de ontwerper hierbij inspeelt op de 

huidige en toekomstige vraag van de gebruiker vormen het eerste uitgangspunt voor een 

betere gebouwde omgeving. Op het moment dat informatietechnologie een wezenlijke 

bijdrage levert aan het bouwkundig produkt is er sprake van een stap vooruit. Anders gezegd, 

het is beter om ongemakken te voorkomen dan ze te automatiseren. 

De woning is een gegeven waar iedereen bepaalde associaties mee heeft en deze zijn sterk. 

Ontwikkelingen met een technology push-karakter gaan moeizaam, zeker in een gebied wat zo 

persoonlijk is als de woning. Geschetste huizen van de toekomst met hun futuristische 

verpakkingen en dito mogelijkheden die 'binnen enkele jaren' de markt zouden overspoelen 

en dan toch uitbleven bij gebrek aan aansluiting op een breed publiek bezorgden Home 
Automation de naam van 'a technique lookingfor its applications:z 

Toch veronderstellen velen, ontwikkelaars van intelligente systemen en applicaties zowel als 

ontwerpers van gebouwen en bouwdelen, een zekere marktbehoefte. Ze zijn er allemaal van 

overtuigd dat home systems door gaan breken, niemand weet echter wanneer. Het is in ieder 

geval zaak om de mogelijkheden op hun waarde te onderzoeken en in te bedden in de 

veranderende bouwopgave. 

2 

De laatste lichting is geschied; R. Rovers, Home Systems-themanummer Bouw, nr. 21 ( 16.10.1987) 

Experiments with Home Systems in the Netherlands; minutes, conclusions and lectures, PCA-SEV meeting, 

May 6th 1992, Rotterdam 
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Aanpak van deze verkenning 

AANLEIDING 

Hertog Hendrik van Lotharingen (HHvL) is een Eindhovense woningcorporatie en wil als 

beheerder van een grote voorraad woningen (20.000 stuks) aandacht geven aan de 

mogelijkheden tot een technische en functionele opwaardering van de woning op het 

moment van mutatie. 

Hiervoor is contact gezocht met de TUE en een opdracht verleend om te inventariseren wat 

er op dit gebied gaande is of gaat komen.3 Voor de langere termijn is het zinnig om de 

ideeën die hieruit voortkomen ook te projecteren op de aanwezige voorraad. 

De vraag daarbij betreft een voorstudie naar de (on)mogelijkheden die de voorraad biedt 

m.b.t. het aanpassen van woningen aan een verhoogde prestatie, in het bijzonder op het gebied 

van domotica. Deze voorstudie wordt parallel aan de inventariserende studie uitgevoerd, wat 

meteen de beperking aangeeft tot bouwkundige zaken. 

PROBLEEMSTELLING 

Wat zijn de mogelijkheden en verwachtingen als het gaat om opwaardering van 

gebruiksprestaties en verdere afstemming op woonwensen binnen de bestaande 

woningvoorraad? 

DOELSTELLING 

Tegen de achtergrond van de aanwezige woningvoorraad en veranderende woonwensen en op 

basis van constateringen en verwachtingen ten aanzien van de woning, de bouwwijze en 

nieuwe informatietechnieken worden in dit project ideeën-schetsen gemaakt voor een 

drietal verschillende woningtypen en bewonersdoelgroepen. 

De constateringen en verwachtingen worden uitgewerkt in scenario's voor woonvormen en 

woon-informatietechniek die tegenover elkaar gezet worden in een matrix. Met behulp van 

deze scenario-matrix kunnen de plannen voor de referentiewoningen uit dit project 

gepositioneerd worden en is een duidelijke insteek te formuleren voor nieuwe 

demonstratie-projecten. 

UITGANGSPUNTEN 

• Het zoeken naar voorstellen gebeurt aan de hand van drie gegeven referentieplannen en 

gegeven doelgroepen. Zij vormen een representatieve doorsnede van de HHvL-voorraad. 

• De plannen bestaan uit drie typen, de woonomgeving blijft buiten beeld. 

Er dient hier nog wel iets gezegd te worden over de woonomgeving. 

Omdat de studie zoekt naar voorstellen tot opwaardering is het niet zinvol de ligging van de 

specifieke referentiewoningen mee te nemen bij de beoordeling van het aanbod. Dat neemt 

niet weg dat de lokatie van een woning van groot belang is in de beleving van die woning; de 

ligging is het eerste waar een aspirant-bewoner naar kijkt en speelt zodoende de rol van 

eerste en belangrijkste filter in de beslissing om het produkt nader te beschouwen of niet. 

Dit wil niet zeggen dat de opwaardering van het produkt niet zinvol zou zijn , maar deze 

activiteit dient wel in het juiste perspectief gezien te worden. 

Overigens is het wel zo dat bepaalde woningtypen overwegend in bepaalde woonmilieus 

voorkomen, waarmee toch een zekere link gelegd is. 

Voorraad, flexibilite it en home systems 3 



Aanpak 

AANPAK 

De aanpak is gebaseerd op de visie dat aanpassingen in samenhang gezien moeten worden met 

de gedifferentieerde markt van huishoudens. De verschillende groepen op de woonmarkt 

hebben verschillende eisen en wensen. De vraagprofielen van deze groepen vormen een 

aanknopingspunt voor de toetsing van de plannen aan de gewenste aanpassingen. Evenzo 

vormen de ook de referentieplannen een kapstok om een beeld te krijgen van de bouwkundige 

beperkingen; het is niet de bedoeling de ingreep in die specifieke woningen uit te voeren. 

De aanpak lijkt enigszins op de manier waarop het onderzoek naar de 3E-woning aan deze 
TU is opgezet.4 Deze onderzoeksgroep zoekt in een bestaand woningbouwproject naar 

veranderingen in en aan een bepaald type woning waaruit ze een woonscenario afleiden. 

Samen met een analyse van installatie-technische aspecten dient dit scenario voor het 

opstellen van een programma van eisen voor een drager. Dit dragersysteem is in een tweede 

onderzoeksdeel uitgewerkt. 

Mijn aanpak wijkt daar in zoverre vanaf dat de kennis van installatie-technische aspecten 

verkregen is uit literatuurstudie en voor een groot deel uit de praktijkervaringen van het 

eerste deel van mijn afstudeerproject, de celsgewijze inbouwvernieuwing van flatwoningen. 

De kennis over de vraagzijde heb ik, na een poging deze ook zelf te formuleren, betrokken 

uit de hierop gespecialiseerde literatuur. 

Een ander belangrijk verschil is de uitwerking van de 3E-groep naar een nieuw te bouwen 

drager, terwijl het mij erom gaat een concept te formuleren voor de bestaande voorraad. 

literatuur 

recente ontwikkelingen 
en projecten 

Flat v/d Toekomst 

toekomstvisies 

referentieplannen 

> woonmodellen & 
HS-scenario 

)> ~~------3-s-ch_e_t_s_p_la_n_n_e_n------~ 

conclusies & aanbevelingen 

aanpakschema 

3 Een gerieflijk thuis als centrum in de wereld. een inventarisatie naar automatiseringen voor het wonen; 

R.J. Pijper, D. van Overschot, SYNARGIO architecten, mei 1993 

4 3E Wonen, een studie naar het ontwerpen van dragers en hun energievoorziening; faculteit Bouwkunde 

TUE i.s.m. KEMA, dr.ir.J.T. Boekholt/ir.A.W.M. van Wunnik e.a., april 1993 
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Voorraad 

Op de woningmarkt zijn de laatste jaren grote veranderingen gaande; de aanbiedersmarkt 

verschuift naar een markt die bepaald wordt door de vraag. De 'woonconsument' wordt 

kritischer en stelt meer eisen aan de woning. De vraag naar woonruimte is in snel tempo 

gevarieerder geworden, zowel wat betreft de vorm als de omvang. Het standaardgezin bestaat 

niet meer, er worden doelgroepen omschreven met hun eigen specifieke wensen. 

De traditionele levensloop van leden uit een huishouden verliep tot de jaren '60 volgens een 

min of meer vast patroon. Bij verschillende fasen zijn verschillende woningdeelmarkten te 

onderscheiden. 

wonlngdeelmarict 

Bron VROM/Bertholet 1992. 

De levensfasen zoals hierboven geschetst worden nog steeds doorlopen maar niet meer door 

iedereen; door demografische, sociaal-culturele en sociaal-economische veranderingen 

volgen veelleden van huishoudens andere wegen. Momenteel bedraagt het aandeel één- en 

tweepersoonshuishoudens bijna de helft van de vraag. Het aantal huishoudens zal blijven 

groeien, een omslag is pas rond 2025 of 2030 re verwachten. Deze groei is tot 2000 een 

gevolg van het hoge geboorteniveau in het verleden. Daarnaast spelen gezinsverdunning, 

vergrijzing en immigratie een belangrijke rol. 

Naast de substantiële groei wordt de markt getypeerd door verschillen in leefstijlen. 

Lee(~tijlen van huishoudens onderscheiden zich door een verschil in inkomensposities en 

-perspectieven, in dagritmes en dagpaden (tijd-ruimtebudgerten) en hebben zodoende een 

verschillende oriëntatie op de woning, buurt en stad rot gevolg. 

De differentiatie in huishoudens en leefstijlen wordt verder beïnvloed door andere thema's. 

De mobiliteit neemt roe; in fysieke zin, maar ook is er sprake van een statische mobiliteit: 

zittend in dezelfde stoel kan de wereld rondzappend of mailend bereikt worden. 

Arbeidsmobiliteit betekent een afwisseling van verschillende werkkringen, freelance werk, 

pan-time contracten en telewerk. De trend van individualisering, her creëren van een eigen 

plek binnen het huis voor de eigen activiteiten, heeft een rechtstreekse invloed op 

woonprogramma's. Er vindt meer werk thuis plaats en er wordt meer ruimte gevraagd voor 

studie en individuele ontplooiing. Ouderen willen langer zelfstandig blijven wonen en 

zorgverlening kan op afstand plaatsvinden. Oe aandacht voor milieuzorg en 

energiebesparing zal verder toenemen. 

Consumentgericht bouwen en beheren vraagt om een visie op deze thema's om zo de 

gedifferentieerde vraag te bedienen. Deze visie zal niet alleen op nieuwbouwprogramma's 

Voorraad, flexibiliteit en home systems 5 



Voorraad 

geprojecteerd moeten worden, waar de twee BuitenRAl-wijken in Almere een voorbeeld van 

vormen, maar ook op het bestaande aanbod van woningen. Deze voorraad is na de oorlog snel 

en zonder veel variatie gebouwd voor een standaardbezetting. Aanpassingen zijn wel 

mogelijk, zeker in de systeembouw, maar vragen inventiviteit en vooral financiële offers. 

De bestaande voorraad heeft desondanks een behoorlijke mate van flexibiliteit, zeker in de 

aspecten ruimte en uitrusting van de woning waar het in eerste instantie om gaat in antwoord 

op de gedifferentieerde vraag. 

Experimenten in de voorraad vinden op beperkte schaal en meestal niet onder 

marktomstandigheden plaats, o.a. in de SEV-programma's Marktgericht Woningbeheer en 

Flat van de Toekomst waarin de rol van de grote hoogbouwcomplexen op de woonmarkt 
onderzocht wordt.5 

In het kader van consumentgericht bouwen lijkt het concept van Open Bouwen een nieuwe 

kans te krijgen. Een gescheiden aanpak van drager en inbouw komt tegemoet aan de belangen 

van de verhuurder en de bewoner.6 Bovendien kan het concept ook naar het steeds complexer 

wordende bouwproces vertaald worden wanneer er drager-aannemers en inbouw-aannemers 

ontstaan die zich beiden met hun eigen aandeel bezig houden. Deze nieuwe concepten voor 

de uitvoerende partijen in de bouw kunnen prima getest en verder ontwikkeld worden in 

kleinschalige (renovatie-) projecten, zeker in repeterende projecten zoals mutatie-ingrepen, 

waarin steeds verder geoptimaliseerd kan worden. 

5 Flats met Toekomst; SEV, januari 1993 

Ruimte voor woonwensen; J. Kullberg, H. Priemus, SEV, mei 1993 

zie tevens het eerste deelrapport van mijn afstudeerproject Celsgewijze inbouwvernieuwing, wat doen we 

met de drager?; H. Vos, TU Eindhoven, maart 1993 
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Consumentgericht ontwerpen, bouwen en beheren; beleidsplan Stichting Open Bouwen, oktober 1991 

Distributienet 

Interface Inbouwaansluitpunt 

lo>termediair systeem 

Interface toestelaansluitpunt 

Stekkerklare 
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VOOtlt'fWand plot'!· VethOOgde 
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leder 111:1oHirt ~1\a~ dootl'i9'~ 

e9c'n telding 

leidingsystematiek voor stekkerklare inbouwprodukten . TuHen de verschillende produktgroepen zijn interfaces gelegen. 

Deze moelen de onderlinge aansluitingen garanderen_ Tekening: OBOM-werkgroep. 



Flexibiliteit 

Om op de marktontwikkelingen in te spelen zullen zich veranderingen voltrekken op het 

gebied van de bouwwijze waarbij nieuwe technieken en constructies zullen ontstaan. 

Hiermee wordt in nieuwbouw en renovatie de flexibiliteit vergroot, het vermogen om aan 

te passen aan veranderde eisen en wensen. 

De aanpassing van de woning aan de verschillende wensen verloopt op verschillende sporen 

waarin twee zaken naar voren treden. 

Ten eerste zijn de plattegronden van ruimtes neutraal van aard en op verschillende manieren 

in te richten . 

Ten tweede worden de inrichtingselementen steeds meer gezien als losse woontoestellen die 

op eenvoudige wijze verplaatst en vervangen kunnen worden. Dit vraagt om een andere, meer 

geïndustrialiseerde wijze van produceren; in eerste instantie voor de losse elementen, maar 

zeker ook voor de onderliggende bouwkundige structuur. 

Ook weer op basis van het Open Bouwen-concept zijn er enkele inbouwsystemen ontwikkeld, 

waarbij de omwikkelingen van Matura en de EspritHuis-groep de twee meest uitgewerkte 

voorstellen vormen voor gebruik in de renovatie-sfeer.? 

Matura heeft als basis van haar concept een gepatenteerde vloertegel en een plintsysteem 

waarop bestaande produkten aangesloten kunnen worden. Het Matura-systeem is toegepast in 

een experimentele proefwoning binnen een complex etagewoningen in Voorburg en zal in 

dit project verder vervolgd worden. 

De EspritHuis-groep is een verzameling bedrijven die de handen ineen geslagen hebben om 

inbouwprodukten te ontwikkelen waarmee de consument zijn 'stekkerklare' woning kan 

(laten) inrichten. Het EspritHuis-concept gaat uit van een beperkte flexibiliteit; dat wil 

zeggen dat bewoners op bepaalde momenten hun woning willen aanpassen aan een veranderde 

samenstelling van hun huishouden. De woning dient dan een kader te bieden waarbinnen 

gevarieerd kan worden, hetzij met bestaande systemen en produkten, hetzij met de 

inbouwprodukten die door de EspritHuis-groep ontwikkeld worden. De EspritHuis

systematiek is in nieuwbouwwoningen in Zoetermeer in 1990 toegepast. De eerste 

ervaringen in de renovatie zijn opgedaan in het Flat van de Toekomst-experiment in 

Eindhoven. 

Hierna worden scenario's geschetst waarin richtingen gezocht worden volgens welke de 

woning zich kan gaan ontwikkelen. De veranderingen van de woning zijn in ruwweg vijf 

modellen te schetsen waarbij steeds vier trefwoorden zijn gehanteerd: 

ruimte - voorzieningen - toestelfonctie en -besturing 

Voorraad. flexibiliteit en home systems 7 



Flexibiliteit 

I. Openplan 

8 

Een veelzijdig in te delen neutrale, maar begrensde plattegrond; deze woningen worden 

hier en nu gebouwd. De ruimte kan naar eigen inzicht ingericht worden en is naast vaste 

leidingdragende kernen voorzien van een ruim vertakte infrastructuur voor electriciteit, 

verwarming en informatie. Deze flexibele infrastructuren zijn verpakt in 

intermediaire structuren waarmee een scheiding is aangebracht tussen drager en inbouw. 

Aangesloten woontoestellen zijn mono-functioneel en eenvoudig verwisselbaar, de 

besturing is per toestel(-groep) geregeld. 

Oe 'schuifdeurwoningen' noar ontwerp van Duink.er & Van der Torre zijn 

inmiddels beroemd. Deze komen op elf locoties in de Pijp 

te liggen (eerste pool moor! 1992}. De 

schuifdeuren in geopende stond leveren 

een doorlopende ruimte 

rond de vaste kern op. 

Het Matura-systeem 



Flexibiliteit 

2. Structuur 

Schakelbare structuren met neutrale en specifieke zones; een dragende 

kolommenstructuur biedt de mogelijkheid om volumes van verschillende grootte af te 

scheiden. Omdat niet duidelijk is waar de gebruiker binnen de structuur zijn grenzen 

trekt worden de complexe leidingstructuren in specifieke zones gelegd die dóórlopen, 

zowel in horizontale als verticale zin. De concentratie van hoofdleidingen is nu vereist, 

evenals een flexibel subsysteem. Aangesloten woonroestellen zijn mono-functioneel en 

eenvoudig uitwisselbaar, de besturing is per toestel(-groep) geregeld. 

O tto Steidle 
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Flexibiliteit 

3. Capsules 

10 

Prefab-inschuifmodules in een open structuur; hierbij worden capsules gemaakt -voor 

meer ruimte of een specifieke functie- en door de bewoner naar believen toegevoegd 

aan de woning, gedeeld met de buren of geruild voor een luxere variant. 

Ruimtescheidingen en -omhullingen staan los van de drager; functionele splitsingen 

zijn te herkennen in afzonderlijk geproduceerde maar onderling koppelbare capsules. 

De communicatie tussen de capsules vindt via de koppeling plaats, een netwerk is nu 

vereist omdat specifieke zones en kernen ontbreken. Hoofdleidingen voeden via de 

doorlopende structuur de ingeschoven delen die zelf verwerken en distribueren. 

Besturing van functies is universeel en uitwisselbaar en loopt via het netwerk. 
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Flexibiliteit 

4. Containers 

De PC-woning; personal containers die alle voorzieningen bevatten worden in vrije 

ruimtes geplaatst en kunnen door bewoners snel weer meegenomen worden op weg naar 

een volgende pleisterplaats. De dragers en ruimtebegrenzingen zijn gegeven en bieden 

aansluitpunten die hiermee geïntegreerd zijn. De container heeft een eigen subsysteem en 

legt aan volgens het principe 'plug & p!ay: Vanwege de minimale afmetingen en het 

beperkt verbruik van voeding moeten alle geïntegreerde functies vergaand op elkaar 

afgestemd worden, in produktie en gebruik. Controle en besturing binnen de container is 

een vereiste. De mobiliteit is groot; uitwisselbaarheid met behulp van ruimte en 

gestandaardiseerde aansluitingen biedt een dynamisch geheel. 

• 

• 
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Flexibiliteit 

5. Portables 

De draagbare variant hiervan is een rugzakwoning of ruimtepak met mogelijkheden tot 

opblazen en vastzetten; dit biedt volledige mobiliteit en vraagt slechts her en der 

tappunten in de omgeving om water, electriciteit en informatie te laden en afval te 

lossen. De benodigde ruimte wordt door de gebruiker zelf bepaald, koppeling met 

anderen is direct mogelijk met een plug. Het pak biedt een besturingseenheid, alle 

mogelijkheden tot communicatie, controle en comfort zijn aan boord geïntegreerd. 

The Cushicle Mike Webb 

The Cushicle is an invention that enables a 
man to carry a complete environment on his 
back. lt intlates-out when needed. lt is a 
complete nomadie unit - and it is fully 
serviced. 

Stage 6 
to tal Cush1cle fully opened out and in u se 
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Stage 2 
su1t unopened 



Flexibiliteit 

De scenario's geven een denkrichting aan waarbij het duidelijk is dat de traditionele 

benadering van wonen zal gaan veranderen. Belangrijker is wellicht nog dat de traditionele 

wijze van bouwen hier zeker te kort zal schieten. De vijf modellen hoeven niet 

opeenvolgend doorlopen te worden, de woonvormen kunnen zich ook naast elkaar voordoen, 

afhankelijk van plaats en tijd. Misschien worden ze door gebruikers wel in een cyclus 

doorlopen; solitaire individuen die wat rondsjouwen met een rugzakwoning keren terug 

naar een vaste ruimte, maar ze zullen hierbij niet meer terugkeren naar gefixeerde 

voorzieningen die in een traditioneel, optellend proces vervaardigd worden. Dat is winst. 

De produktie van kernen, intermediaire leidingdragers, capsules en containers zal niet op de 

bouwplaats plaatsvinden, de distributie en verkoop zal veel meer op de prestatie van het 

toestel gericht zijn, de mogelijke koppeling aan reeds aanwezige componenten in de 

woonomgeving krijgt de nadruk boven de locatie of de traditionele bouwwijze. 

Tegelijkertijd biedt de gang naar kleine, industrieel vervaardigde elementen om de woning 

wisselend vorm te geven een mogelijkheid om in de bestaande voorraad te beginnen met 

vernieuwingen. Naast de noodzaak om deze voorraad serieus te nemen vanwege het belang dat 

ze vertegenwoordigt in sociaal-economisch en cultureel-maatschappelijk opzicht, biedt ze 

natuurlijk een uitgelezen kans om een opwaardering te ondergaan. 

7 Bouw 14/15, 9.7.93, geeft een overzicht van 'the state of the art ' van flexibel bouwen en renoveren 
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Home Systems 

De ontwikkelingen in informatietechnieken laten zien dat na de miniaturisering van 

apparaten (de afmetingen van palmtop-computers worden door de hanteerbaarheid bepaald 

i.p.v. door de technische beperkingen) en de vergrotingvan geheugencapaciteit en processor

snelheid (deze zijn voor de meeste consumenten-toepassingen ruim voldoende) de nieuwe 

trefwoorden integratie van systemen (netwerken en multi-media) en mobiliteit van apparatuur 

zijn. 

De intrede van informatietechniek in de woning voltrekt zich op dit moment via de doe-het

zelf-sfeer waar jaarlijks een aardig bedrag wordt uitgegeven aan alarminstallaties, video

beveiliging, afstandsbedieningen, sprekende buitenlichten en andere gadgets. Daarbij steken 

de eindeloze onderhandelingen over communicatieprotocollen en informatiedragers in de 

professionele wereld mager af. Oppervlakkig gezien lijkt het of de intelligente woning in 

-draadloos verbonden- stukjes al bij de Gamma ligt en in die stukjes zit nu juist het 

verschil; de gadgets zijn allemaal op zichzelf staande toepassingen terwijl 

woningautomatisering juist inhoudt dat verschillende functies met elkaar gaan 

samenwerken over een geïntegreerd netwerk dat als ruggegraat door de woning loopt en waar 

nieuwe applicaties aan toegevoegd kunnen worden. Dat de produkten uit de DHZ-markt op 

een eenvoudige manier te koppelen zijn lijkt zeer onwaarschijnlijk; in dat geval zou ze de 

professionden voor zijn. De ontwikkeling van een geautomatiseerde woning speelt op een 

tweetal terreinen. In de eerste plaats is er de automatisering en integratie van verschillende 

functies en processen binnen de woning. Hierbij valt te denken aan energiebeheer, 

alarmering, beveiliging, amusement, hobby en werk. In de tweede plaats gaat het om vele 

vormen van telematica, dienstverlening en communicatie op afstand. Woning-

automatisering en telematica samen worden aangeduid met de term domotica. De technische 

systemen om domotica in werking te zetten heten home systems en moeten gaan zorgen voor 

een intelligente woning. 

Van automatiseren naar anticiperen 
De term intelligentie wordt overigens te pas en te onpas gebruikt, intelligentie is iets anders 

dan het geautomatiseerd uitvoeren van voorgeprogrammeerde taken -waar het in beide 

genoemde markten tot nog toe om gaat- maar heeft veel meer te maken met het bijleren 

tijdens gebruik. Het Iatijnse woord intel/egere is een samentrekking van inter (tussen) en 

legere (verzamelen, uitzoeken, lezen) wat eigenlijk betekent 'uit een hoeveelheid gegevens dat 

er tussen uitlezen wat een nirnwe eenheid, een nirnw begrip vormt: Intelligent heeft dus alles te 

maken met het waarnemen en begrijpen van zaken wat leidt tot het controleren en toepassen 

van die verworven kennis. Een aansprekend voorbeeld van miniaturisering, integratie en 

mobiliteit samen is de PDA, de personal digital assistant, zo groot als een kladblokje wat het 

onder andere ook is. Het apparaatje verenigt een agenda, notitieblok, fax en telefoon, 
afstandsbediening en databank in één hand.8 De digital assistant is zo'n intelligent apparaat 

wat van de gebruiker leert. Het handschrift wordt steeds beter herkend, de kring van 

kennissen en relaties wordt bijgehouden en uit ervaring weet het apparaat hoeveel tijd voor 

een bezoek aan de kapper uitgetrokken moet worden. Leg je rwee assistants tegenover elkaar 

om een afspraak in de komende week te regelen dan komen ze zelf met een datum; het 

apparaat zal op een gegeven moment ongetwijfeld voorstellen om een andere afspraak maar 

te schrappen omdat 'dat toch niets meer wordt, gezien je aantekeningen van de vorige keer. ' 
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Home systems 

De intelligente woning heeft in eerste instantie belang bij een infrastructuur en afspraken 

m.b.t. de wijze waarop hierover gecommuniceerd gaat worden. De homebus is een 

huisnetwerk waarop verschillende apparaten en applicaties aangesloten kunnen worden en 

waarover ze met elkaar, met de bewoner en met de buitenwereld kunnen communiceren. Zo 

zou bijvoorbeeld de vraag naar stroom door afwasmachine, hot-jill wasmachine en boiler in 

goed overleg in daluur-tarieven verdeeld kunnen worden. Via één en hetzelfde 

televisiescherm kunnen diverse zenders, tele-diensten, beelden van de camera boven de carport 

of de stookgrafieken van de afgelopen week bekeken worden. 

Om het netwerk te laten functioneren zijn communicatieprotocollen nodig; hierbij is 

standaardisatie van groot belang omdat met zo'n standaard als onderlegger onafhankelijke 

produktontwikkeling kan plaatsvinden. Standaardisering van de homebus is tot nu toe niet 

het geval. Naast ontwikkelingen in de VS en Japan wordt hier in Europees verband aan 

gewerkt door de European Home Systems Association (EHSA). Op dit moment heeft de 

EHSA een eerste versie van de Home Systems Specification klaar die de standaardafspraak 

kan gaan worden. 

De vraag rondom de introductie van de intelligente woning is steeds geweest wie erop zit te 

wachten. In de eindrapportage van het project 'De intelligente woning' van de Nederlandse 

Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek (NOTA) werden de volgende 
toepassingsmogelijkheden van geïntegreerde electronica genoemd: 9 

• energieverbruik reguleren en verminderen 

• alarmering en facilitering van thuiszorg 

• beveiliging en inbraakpreventie 

• rele-dienstverlening: communicatie met de dienstensector 

• tele-werken: thuis communiceren met werk- of opdrachtgever 

• amusement, educatie en cultuur 

De consument is niet op de hoogte van de mogelijkheden, afstemming op zijn wensen is dus 

moeilijk. Maar zonder toepassingen is het ook moeilijk daar achter te komen. Het Franse 

Minitel-project heeft deze kip-ei situatie gedeeltelijk doorbroken door op grote schaal 

gratis terminals te verstrekken. Het idee hierachter was dat deze onkosten in eerste instantie 

zouden opwegen tegen het afschaffen van telefoongidsen en 008-informatiediensten. 

Inmiddels vervult Minitel veel meer functies en is in ieder geval een deel van de franse 

consumenten vertrouwd geraakt met telematica. Daar staat tegenover dat een groot deel van de 

terminals niet gebruikt wordt en het meeste gebruik zich toespitst op zakelijke diensten of 

ontspanning. Vooralsnog wordt er in Nederland aan proefprojecten gedacht waarbij een 

ingang naar de markt nu gevonden lijkt in de doelgroepen ouderen en gehandicapten. I 0 

De groep vitale ouderen die wat minder mobiel maar nog wel volop actief zijn en ook de 

tweeverdienende stedelingen kunnen als early adaptors beschouwd worden. Zeer specifieke 

ontwikkelingen voor gehandicapten hebben enerzijds een duidelijk nut en worden niet snel 

afgedaan als overbodige speeltjes maar kunnen anderzijds stigmatiserend werken en een 

bredere marktintroductie beïnvloeden. 

Op basis van het voorgaande kan voor de intrede en de invloed van informatietechnieken in 

de woning het volgende scenario in 3 stappen geschetst worden waarbij weer vier 

trefwoorden zijn aangehouden: 

functie- koppeling- besturing- IQ 
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Home systems 

1. Accessoire 

Accessoire-niveau, weinig integratie. Hier en daar worden op zichzelf staande functies 

binnen de woning geautomatiseerd. Ze zijn eenvoudig verkrijgbaar en vragen geen 

ingewikkelde installatie. Onderling zijn ze niet gekoppeld, de besturing is per stuk 

geregeld en de werking berust op een keuze uit voorgeprogrammeerde acties. 
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Home systems 

2 Netwerk 

18 

Een huisnetwerk, dit verzorgt een integrale sturing van energie, alarmering, in-/externe 

communicatie en beveiliging. Relevante functies zijn direct gekoppeld en door de open 

systeemopbouw kunnen nieuwe applicaties eenvoudig aangesloten worden. Per functie 

worden verschillende mogelijkheden voorgeprogrammeerd, te onderscheiden in 

algemene acties en opties die afhankelijk zijn van de gebruiker op dat moment. De 

besturing van de aangesloten onderdelen is per stuk geregeld en dus nog specifiek voor 

een bepaalde functie. Met de buitenwereld is twee-weg communicatie geen probleem. De 

bijgaande afbeelding is van CHIMENE, een neewerk gebaseerd op het bestaande coax-net; 

hiervan is in de bijlagen bij dit rapport een uitgebreidere beschrijving opgenomen. 



Home systems 

3. Anticipatie 

De volgende stap is het inbrengen van anticipatie op de eigen gebruiker. Dit beslaat een 

geïntegreerde besturing en controle van ruimte en uitrusting tegelijk, elkaar aanvullend 

en liefst versterkend. Op ieder gewenst moment past de woning zich in ruimte en 

uitrusting aan; volumeveranderingen, voorkeursinstellingen voor temperatuur, 

lichttoetreding per ruimte & gebruiker, een slaapstand voor het huis. De besturing is 

multi-functioneel, waar de gebruiker zijn afstandsbediening op richt wordt geactiveerd. 

Door de vergrote toegankelijkheid en koppeling zullen verschillende voorzieningen 

die nu nog per woning aanwezig zijn via openbare netten gebruikt kunnen worden. 

- -· -

?7'-~ 
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Home systems 

Het bovenstaande is in regenstelling ror de losse scenario's m.b.t. de woning wel één scenario 

waarbij de stappen elkaar dienen op te volgen. Logisch, want de stappen stellen voorwaarden 

aan elkaar voor wat betreft de beschikbaarheid van een net. 

Her ligt nu voor de hand om re kijken naar de onderlinge verbanden tussen de beide 

ontwikkelingen. De geschetste woningmodellen en her home sysrems-scenario hebben 

naruurlijk sterk met elkaar re maken. Ze kunnen samengevoegd worden in een matrix om af 

te rasren war er in de combinaties van verschillende cellen gebeurt en welke voorwaarden de 

verschillende scenario's aan elkaar stellen. De matrix kan een derde dimensie krijgen door 

er doelgroepwensen voor nu en in de roekomst aan roe re voegen. 

accessoire 2 netwerk 3 anticipatie 
open plan + + 

structuur + + +I-
capsules + (+) 

containers + (+) 

portables + 

Voor her accessoire-niveau is het model van capsules, containers of portables nier geschikt, 

hier wordt integratie verlangd. Her netwerk-niveau kan in alle vormen behaald worden 

behalve de portables, hier schier een net alleen rekorr. Her anticiperende niveau kan in de 

capsules en containers wel gehaald worden maar besraar dan uit her roevoegen of afkoppelen 

van com plere eenheden, nier direer een imtant adaptation. Voor de portables is het hoogste 

niveau voorwaarde. Binnen een open en variabele structuur kan er op uitrusringsnivo wel 

geanticipeerd worden maar ruimtelijke variatie geeft problemen met de buren. Andersom 

geredeneerd is een conclusie dat het weinig zin heeft woningen of onderdelen daarvan in 

capsules of containers te produceren zolang een eenvoudige koppeling van fysieke eenheden 

en energie- en informatiestromen niet gerealiseerd wordt. De open plannen en koppelbare 

structuren -deze zijn nu realiseerbaar- zijn geschikt om de eerste netwerken re herbergen. 

Oir zijn ook de modellen zoals ze in de bestaande voorraad te vinden of re maken zijn. 

8 

9 

Nieuw digitaal knechtje maakt zijn baas bijna overbodig, Francisco van Jole, de Volkskrant, 26 juni 1993 

De intelligente woning; P. van Diepen, J. Fokkema, voorstudie V12, NOTA (Nederlandse Organisatie voor 

Technologisch Aspectenonderzoek), maart 1990 

10 Woningautomatisering ouderen en gehandicapten; SEV, maart 1993 

Ouderen automatisch langer zelfstandig; J. Fokkema, SEV, april 1991 
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Vergelijking produkt en markt 

Het is in het kader van deze studie interessant om te zien in hoeverre deze differentiatie van 

huishoudens en leefstijlen leidt tot verschillende voorkeursprofielen voor de woning. 

Hierbij is het de bedoeling verschillende doelgroepen hanteerbaar in beeld te brengen. 

Bertholetll hanteert negen huishoudenstypen in drie fasen, wat overigens niet wil zeggen dat 

dit opeenvolgende fasen zijn die per definitie doorlopen worden. 

Pre-gezinsfase: 

• alleenwonende starter 

• alleenwonende werker 

• stedelijk georiënteerd tweepersoonshuishouden 

traditioneel tweepersoonshuishouden 

Gezinsfase: 

• traditioneel gezin 

• stedelijk georiënteerd gezin 

• één-oudergezin 

Post-gezinsfase: 

lege-nest-huishouden 

• senwren 

Oe omschrijvingen van woonvoorkeuren van groepen zijn in deze studie veelvuldig bekeken 

maar dienden uiteindelijk 'slechts' als handvat voor het ontwikkelen van variantindelingen. 

Daarom zijn als uitgangspunt voor de vraag drie min of meer gedefinieerde groepen 

gekozen. Achtereenvolgens wordt hier een profiel geschetst van de senioren, het stedelijk 

georiënteerde huishouden en de traditionele gezinsvorm waarbij is aangegeven waar voor 

hen speciale belangen kunnen liggen m.b.t. een home system (HS). 

DE MARKTVRAAG 

Senioren 
doelgroep 

gewenste lokatie 

status/soc. samenst. 

woonvorm 

woonbehoefte 

HS-belang 

prijsindicatie 

(alleenwonende) senioren 

de ligging ten opzichte van het centrum is niet erg belangrijk, de 

aanwezigheid van voorzieningen voor de dagelijkse leefbehoeften en 

zorgverlening is wel van belang. Verder moer de wijk goed bereikbaar 

zijn door middel van auto en openbaar vervoer 

belangrijk, een sociale samenstelling 

gestapelde bouw met lift of eengezinswoning 

geschih voor bewoning op larere leeftijd; aan de hand van her 

Seniorenlabel zijn hun woonwensen goed hanteerbaar in kaart 

gebracht.l2 

zorg en alarmering op afstand, veelzijdige communicatie, 

verlichting van huishoudelijke taken 

tor f 650,= kale huur 

Stedelijk georiënteerde huishoudens 
doelgroep stedelijk georiënteerde tweepersoonshuishouden, zowel jonge 

tweeverdieners als lege-nest-huishoudens met een ruim budget maar 

vaak minder rijd 
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gewenste lokatie 

status/soc. samenst. 

woonvorm 

woonbehoefte 

HS-belang 

prijsindicatie 

stedelijk, centraal gelegen ten opzichte van winkels, dienstverlenende 

instellingen en uitgaansmogelijkheden, goed bereikbaar met auto en 

openbaar vervoer 

redelijk belangrijk, het bouwblok moet een zekere uitstraling hebben 

gestapelde bouw 

3 à 4-kamerwoning met buitenruimte; voor deze groep zijn de 

seniorenwensen en het Bouwbesluit bruikbaar als toetsing. Van belang 

voor de empty nesters is dat ze nog geen behoefte hebben aan zorg

voorzieningen en daarom ook niet aan een hierop voorbereide woning 

tijdbesparende dienstverlening, veelzijdige communicatie, tele-werk 

en -studie, overname van huishoudelijke taken, verder is deze groep 

gevoelig voor status-verhogende attributen 

f 650,= tot f 1 000,= kale huur 

Traditionele gezinsvorm 
doelgroep 

gewenste lokatie 

status/soc. samenst. 

woonvorm 

woonbehoefte 

HS-belang 

prijsindicatie 

traditioneel gezin of traditioneel tweepersoonshuishouden, dit type 

bereidt zich voor op de gezinsvorming, ook wel één-oudergezin 

de ligging ten opzichte van het stadscentrum is niet erg belangrijk, de 

aanwezigheid van voorzieningen voor de dagelijkse leefbehoeften en 

scholen voor kinderen zijn wel van belang. Verder moet de wijk goed 

bereikbaar zijn door middel van auto en openbaar vervoer 

niet direct belangrijk, wel dat (potentiële) gezinnen de dominante 

huishoudensvorm zijn in de buurt 

eengezinswoning met tuin 

per kind eigen kamer, ruime (woon-)keuken; de klassieke 

Voorschriften & Wenken evenals het Bouwbesluit zijn hier bruikbaar 

als toetsing 

verlichting van huishoudelijke taken, rele-dienstverlening 

rot f 650,= kale huur 

Het genoemde Seniorenlabel bevat een eisenpakket en bijbehorende roetslijsten. 

Afhankelijk van het doel dat men voor ogen heeft kan gekozen worden voor een globale toets, 

met daarin alleen de basiseisen, een tussentoets, met daarin ook de meer specifieke eisen of 

een gederailleerde toets met her gehele eisenpakket. Aan de hand van her Seniorenlabel zijn 

de woonwensen van senioren goed hameerbaar in kaart gebracht. Omdat in deze studie 

informatie verzameld wordt over de geschiktheid van de voorraad wordt slechts de globale 

en de tussentoets gebruikt. 

HET PRODUKTAANBOD 

De referentieplannen bestaan uit: 

• portieketage-woningen in 3 lagen op een onderlaag met bergingen. De woningen zijn 

traditioneel gebouwd, met plat dak, balkons aan voor- en achterzijde en een omsluiting 

van 6 woningen per portiek. 

• eengezinswoningen in rijen van circa 6 stuks met tuintjes voor en achter. De woningen 

hebben 3 lagen met een a-symmetrisch geplaatste kap. 

• twee-onder-een-kap eengezinswoningen in 2 lagen met een zolder. Ruime ruin voor en 

achter en een garage langszij. 

De drie typen worden hierna beschreven waarbij de belangrijkste beperkingen en 

mogelijkheden van her type in beeld worden gebracht. Na een positionering van her type t.o.v. 
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Vergelijking produkt en markt 

een doelgroep en in de scenario-matrix wordt een schets gegeven voor zowel de 

ruimtelijk/functionele vragen van de gebruikers als voor het herbergen van een flexibele 

infrastructuur voor de installaties. 

portieketagewoningen 
De portieketagewoningen liggen in drie lagen gestapeld op een onderlaag met bergingen. 

De woningen worden ontsloten via een portiek waar zes woningen op uitkomen. De 

plattegrond is tweebeukig opgebouwd rond het trappenhuis, er is geen wisselbeuk Aan beide 

langsgevels is een kleine loggia aanwezig. De beuk die over de hele woningdiepte loopt 

heeft een breedte van 3,60m, de andere beuk is ter plaatse van de slaapkamer 4,72m breed en 

naast het trappenhuis 3,45m. In deze smallere zone zijn nu alle natte ruimtes gesitueerd 

rondom een inpandig, gemetseld kanaal voor ventilatie en riolering. Ten behoeve van een 

kachel is er in de diepe 'woonbeuk' een extra rookkanaal aanwezig. Het gebruiksoppervlak 

van de woning bedraagt ruim 66 m2 , de balkonruimte bedraagt 10 m2 ,. De vrije hoogte 

binnen de woning is 2,6m, er is geen drempel van betekenis bij de entree. 

De woningen zijn uitgevoerd in beton met een metselwerk buitenbekleding. De betonnen 

vloeren zijn doorgezet in een opstand voor de balkons. De stabiliteit wordt ontleend aan het 

trappenhuis, de trap loopt steeds over de halve hoogte naar een tussenbordes. 
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Met behulp van het onderstaande overzicht worden de mogelijkheden van het type op een 

rijtje gezet waarna een opwaarderingsschets volgt. 

senioren sted. 2p huish. trad. gezin 

r::n + + -c ·-c 
0 

== accessoire netwerk anticipatie CIJ 
r::n 
la + + -..... 
CIJ 
~ 

CIJ 

"f open plan structuur capsules containers portables 
0 c. 

+ +I- - +I- -

Na bestudering van het plan en de globale toetsing volgens het seniorenlabel (zie bijlage 

3.1) kan geconcludeerd worden dat deze woning geschikt is voor tweepersoonshuishoudens en 

na enige ingrepen ook voor senioren. Het woningtype zal juist veel voorkomen in stadscentra 

en hun directe omgeving wat de aantrekkelijkheid voor stedelijk georiënteerde huishoudens 

voor de hand liggend maakt. Om voor senioren bruikbaar te zijn is de eerste voorwaarde dat 

het woongebouw toegankelijk gemaakt wordt voor rolstoelen. Dit kan door een lift op te 

nemen in het huidige trappenhuis en een nieuwe trap buitenom aan te leggen. Het is niet erg 

zinnig om een nieuwe trap aan te laten sluiten op de bordessen en zodoende het sloopwerk te 

beperken tot één zijde van het trappenhuis. Beter is het om het hele trappenhuis leeg te halen, 

een lift te plaatsen en nieuwe vloeren op het niveau van de woningentree aan te leggen. 

Her oppervlak per woning is naruurlijk beperkt, een vrije indeelbaarheid is zinnig als de 

tweebeukigheid doorbroken kan worden; verder worden de mogelijkheden van de woning 

vergroot als meerdere appartementen gekoppeld kunnen worden, dit is in de schetsen verder 

onderzocht. De hoofdingreep ligt in her aanbrengen van vrijheid in ruimte en 

voorzieningen. 

Binnen her gebouw is een nieuwe verzamelleiding geplaatst voor een CLV-kanaal, riolering 

en andere doorgaande voorzieningen zoals energievoorziening en de Jlatbus. Door boven de 

huidige hal een intermediaire structuur aan re brengen kunnen alle omliggende delen van de 

platregrond bereikt of aangestuurd worden. Het comfort voor de hele woning wordt 

verzorgd vanuit her harr, mervertakkingen van de grorere leidingen in een verlaagd plafond. 

Volledige vrijheid zou bereikt kunnen worden door een verhoogde vloer aan re leggen, dir 

gebeurt dan wel direct door het hele appartement waarmee bij de entree en de balkons 

drempels gecreëerd worden en vrije hoogte ingeleverd wordt. 

Door nu de russenwand re vervangen door een nieuwe balk op twee kolommen wordt de 

tweebeukigheid opgeheven terwijl de balk als slagader kan gaan fungeren, verbonden aan het 

voorzienende hart boven de entree. De balk bestaat uit twee UNP-profielen, met de ruggen 

elkaar toegekeerd waarrussen de homebus met allerlei aansluitpunten een plaats vindt. De 

balk is zo heel geschikt om roesrellen aan te hangen of ruimtescheidingen aan re laren sluiten 

terwijl de positie aan het plafond de balk nagenoeg altijd bereikbaar maakt voor bediening 

met infrarood. Met name vanwege deze balk is in dit geval gezocht naar voorzieningen 

vanuit het plafond in plaats van een verhoogde vloer. 
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Dit concept is uitgewerkt in een aantal varianten, waarbij alle ruimtescheidingen gezien 

worden als tijdelijk aan te brengen en instant verwisselbare kastenwanden, rolgordijnen, 

kamerschermen of schuifwanden. Een scheiding kan dan gewoon uit de omringende wand of 

uit het plafond getrokken worden en bevat van zichzelf een basisvoorziening voor 

aansluiting op stroom en de homebus. 

variantindeling en originele plattegrond 1 : 200 

. -...... . ·.··-····· ,, . 

. - .... -.. -· 
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rijtjeswoningen 
De eengezinswoningen in een rij zijn behoorlijk ruim met een begane grondlaag en twee 

verdiepingen onder de a-symmetrische kap. De hart op hart maat bedraagt 6,30m bij een 

diepte van 8,56m. Het vloeroppervlak bedraagt ruim 48 m2 , per verdieping en 33 m2 , op de 

laag onder de kap, totaal 128 m2 ,. De woningen hebben een betonnen draagconstructie met 

metselwerk gevelbekleding en onlangs vernieuwde puien. De hoekwoning is gespiegeld t.o.v. 

de andere woningen in een rij die gewoon geschakeld zijn. De plattegrond is functioneel 

opgedeeld in twee stroken, één voor verblijfsruimte en één voor voorzienende ruimten 

waaronder de trap. Er is ongeveer in het midden van de woning een penant opgenomen die 

deel uitmaakt van een plaatselijk verlaagde, 0,6m brede strook onder de vloer. 

Echte probleemruimtes heeft de huidige indeling niet. Het woningtype kan zowel in 

buitenwijken als in meer verdichte gebieden voorkomen, op kavels met of zonder een 

voortuin. 

Met behulp van het onderstaande overzicht worden weer de mogelijkheden van dit type op 

een rijtje gezet waarna een opwaarderingsschers volgt. 

senioren sted. 2p huish. trad. gezin 

at +I- - + 
c ·-c 
0 :: accessoire netwerk anticipatie 

"' c + + -.N 
CU 
at 
c 
CU open plan structuur capsules containers portables CU 

+I- + - +I- -

Het type lijkt vanwege de ruimte aantrekkelijk voor gezinnen. Het zou ook mogelijk zijn 

om hier een zogenaamde 'kangaroo'-woning van re maken, dat wil zeggen een woning waar 

op de begane grond een éénpersoonseenheid is gemaakt voor een alleenstaande oudere met 

daarboven een kleine woning waar een goede relatie woont die aanspreekbaar is voor de 

dagelijkse zorg of in geval van nood. Het onderste appartement zit als her ware in een 'zorg

buidel' t.o.v. de verzorgende partij . Hierbij is de ruimte voor de éénpersoonseenheid wel erg 

krap en kan ze zeker niet voldoen aan de eisen van her seniorenlabeL 

Dar wordt wel mogelijk wanneer woningen horizontaal gekoppeld worden. Dat is dan weer 

het aardige aan rijrjeswoningen. De koppeling is uit re werken volgens het Structuur-model. 

Specifieke zones kunnen worden toegevoegd in de voor- en/ of achtertuin. Vóór de kangaroe

woning is een entree- en transportzone gewenst voor de onder en bovenwoning. Tevens ligt 

het voor de hand hier de meterkast te plaatsen, of liever nog een veel kleinere en elegantere 

media-eenheid. 

Het uiteentrekken van een woning in wel en niet voorzienende of leidingvragende functies 

lijkt simpel opgelost door hiervoor de randen van her plan re gebruiken. Voor bestaande 

woningen zoals deze is het helemaal ideaal omdat er dan geen constructieve doorbraken 

gemaakt hoeven te worden maar gewoon wat met gevels geschoven wordt. De overgebleven 

russenruimte is afgezien van een subsysteem voor war distributie verder leeg. Het probleem is 
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begane grond en verdieping 1 : 200 
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echter dat de meest waardevolle ruimte, direct achter de gevel, ingenomen wordt door 

specifieke functies. Uitzicht en lichtinval worden zo opgeofferd. Het bezwaar kan vervallen 

wanneer we zover zijn dat de badkamer gewoon uit de gevel getrokken worden op het 

moment dat we ze nodig hebben en daarna weer verdwijnt, maar dit is nog niet het geval. Als 

er dus een tweede zone nodig is moet deze bij voorkeur binnen het plan gezocht worden. 

Hier is aan de voorzijde van het blok een wne toegevoegd met entree, keuken -een functie 

die wél past aan de gevel- en verticaal transport van leidingen en verkeer. De badruimte is 

dieper in de woning gelegen maar doorverbonden met de voorzijde. 

Bij een benodigde tweede wne kan vanuit de penanten midden in de woning vertakt worden. 

Voor een infrastructurele aanpassing leent zich de plaats naast de trap het best, met een 

vertakking naar de penant en de verlaagde strook waarbij de penant kan gaan fungeren als een 

verticale versie van de 'slagader-balk' in de portieketagewol)ingen. 
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originele plattegrond 1 : 200 
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seniorenvariant. 
alle hoofdfuncties gelijksvloers 
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twee-onder-een-kap-woningen 
De twee-onder-een-kap-woningen zijn opgebouwd uit twee beuken van 2,85 en 3,90m bij 

een diepte-binnenmaat van ?,lOm. Het gebruiksoppervlak bedraagt op de begane grond en de 

verdieping beiden 48 m2 , en nog eens ruim 24 m2 , onder de kap, totaal 121 m2 ,. De smalle 

beuk bevat alle voorzieningen zoals keuken, toilet, trap en badkamer. Leidingen voor 

ventilatie zijn nauwelijks nodig omdat alle natte ruimten tegen de gevel gelegd zijn . 

Leidingen voor de badruimte liggen in een verhoogde vloer. Hiermee is gelijk de lastigste 

ruimte uit de huidige woning benoemd want de afmetingen van deze ruimte zijn erg 

minimaal in vergelijking met de rest van de woning terwijl de verhoging de ruimte 

moeilijker toegankelijk maakt. De trap heeft twee draaien en verbindt de begane grond met 

de verdieping, de zolder is bereikbaar met een opklapbare zoldertrap. Het trapgat heeft 

zodoende een ruime lichtinval en geeft een schitterende ruimtelijkheid op de overloop. De 

entree is ruim en staat via een glaspui in verbinding met de woon-/eetkamer. Deze is 

eveneens erg ruim en kan via een schuifpui verbonden worden met het terras of de tuin aan de 

achterzijde. Verder is het inpandig gelegen balkon op de verdieping erg aardig. De zolder is 

wat minder toegankelijk vanwege de zoldertrap maar biedt onder de schuine kap nog veel 

ruimte. 

De woning is traditioneel gebouwd en stelt naast de dragende delen en de plaats van de trap 

niet al te veel beperkingen voor wat betreft een herindeling. 

Met behulp van het onderstaande overzicht worden weer de mogelijkheden van dit type op 

een rijtje gezet waarna een opwaarderingsschets volgt. 

senioren sted. lp huish. trad. gezin 

c.. + ta - + 
~ 

I 

1: 
Cll 
Cll accessoire netwerk anticipatie I ... 
Cll 

"0 + + -
1: 
0 
I 

Cll 
Cll open plan structuur capsules containers portables 3: ... 

+ - - - -

Na een bestudering van het plan en de globale toetsing volgens het seniorenlabel (zie bijlage 

3.3) kan geconcludeerd worden dat deze woning geschikt is voor gezinnen en senioren. Het 

woningtype zal niet veel voorkomen in stadscentra en hun directe omgeving wat de 

aantrekkelijkheid voor stedelijk georiënteerde huishoudens minder voor de hand liggend 

maakt. 

AJs gezinswoning dient er in de eerste plaats een ruimere en beter uitgeruste badruimte 

aanwezig te zijn. Dit kan door deze op de plaats van de kleine slaapkamer aan de achtergevel 

te leggen. Een andere mogelijkheid is het uitbreiden van de huidige badkamer ten koste van 

de overloop. Voor een gezinswoning is het ook verstandig de zolderruimte beter bereikbaar 

te maken, dit is hier met behulp van een spiltrap gedaan. 

Van de tweekapper kan ook een zeer bruikbare seniorenwoning gemaakt worden. Uit het 

Seniorenlabel is de gelijkvloersheids-eis vanuit het gebruiksgemak één van de meest 

bepalende; er wordt hier gevraagd om alle primaire functies gel ijkvloers te houden. Dit 
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betreft dan slapen, wassen, entree, eten, zitten en koken. Als gelijksvloersheid niet mogelijk 

is mag een rechte steektrap ook, mét de mogelijkheid om hier een zweefliftje aan te brengen. 

Op basis van deze eis zijn drie varianten gemaakt. 

De keuze om alle primaire functies op de begane grond te situeren is goed uitvoerbaar door 

een slaapkamer met badkamer in de garage te plaatsen. De overgebleven ruimte op de 

verdieping is dan wel erg groot. Hieruit kwam weer een variant voor een 

tweepersoonshuishouden met een praktijk aan huis. De verdieping leent zich uitstekend voor 

een klein bureau. 

De tweede variant gaat uit van functies op verschillende niveaus, maar met gebruik van de 

bestaande trap met twee draaien. Naast de trap is dan een plateau-liftje aangebracht, terwijl 

de badkamer aan de achtergevel op de verdieping geplaatst is. 

In de derde variant is geprobeerd om wel met een rechte steektrap te werken. Nadeel hiervan 

is het grote ruimtebeslag en de constructieve ingreep om een raveling aan te brengen. 

11 Stedelijke woonmilieus en stedelijke woonvoorkeuren; P. Bertholet, Ministerie van VROM, DGVH, mei 

1992, nummer 26 

12 Seniorenlabel, consumentenkeurmerk voor ouderenhuisvesting; SEV, ANBO, PCOB, Unie KBO, februari 

1993. Een korte beschrijving van de opzet is opgenomen in bijlage 2 van dit rapport. 
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Conclusies en aanbevelingen 

De bestaande woningvoorraad biedt een zekere vrijheid om aangepast te worden aan de 

veranderingen op de woningmarkt. Per woningtype verschilt de mate van vrijheid maar ze is 

overal aanwezig. De inhoud van een aanpassing die op een bepaald moment gewenst is zal 
waarschijnlijk meer bepaald worden door de potentie van de lokatie en de financiële 

haalbaarheid dan door de technische haalbaarheid van de ingreep. 

Uit deze verkenning kan geconcludeerd worden dat prestatieverhoging zich voornamelijk 

afspeelt op het gebied van: 

1. flexibilisering van het uitrustingsnivo van de woning waarbij het aanbieden van een 

geïntegreerde basisuitrusting een voorwaarde is; 

2. variatie in ruimtelijk-functionele zin (verandering van volume, scheiding tussen binnen 

en buiten en andere manieren van ontsluiting en aansluiting). 

Ad 1: Een verhoging van het uitrustingsnivo van de woning is veelal de beginstap om een 

beter presterende omgeving te scheppen. Dit is dan ook het vlak waar de kleine doe-het-zelver 

het meest actief is. Voor de beheerder beperkt de uitrusting van de woning zich in dat geval 

tot de aangeboden infrastructuur en de eigenschappen hiervan; betaalbaar voor de gebruiker 

die een minimaal pakket aansluit en tegelijk niet beperkend voor de huurder die 'alles wil' . 

Daarbij moet de structuur ook nog universeel toegankelijk zijn voor aan te sluiten 

toestellen. 

Ad 2: Variatie in ruimtelijk-functionele zin gaat verder dan de uitrusting. Het is echter het 

meest effectief om ze toch in samenhang te zien om het volledige profijt uit de integrale 

beschouwing te halen. 

Uit de woonmodellen blijkt dat voor bestaande woningen het intern openbreken van 

plattegronden en het onderling koppelen van wooneenheden mogelijk is. Dit vergroot de 

gebruiksmogelijkheden al aanzienlijk. Het openbreken van plattegronden is vooral zinnig 

voor gebruikers, die op een vrij indeelbare woning direct een eigen stempel willen zetten. 

Koppelen, vergroten en verkleinen van verhuureenheden is meer van belang voor de 

verhuurder die hiermee een middel heeft om delen uit zijn bezit aan te passen. 

Tot slot een aanbeveling; de rol die Home Systems in met name het aspect uitrusting kunnen 

spelen is veelbesproken maar vraagt om een demonstratie. Proefprojecten in de bestaande 

voorraad zijn goed uitvoerbaar, met name daar waar een zekere clustering mogelijk is. Hier 

is het namelijk mogelijk om een netwerk aan te leggen of een bestaand net te gebruiken. 

Uiteraard blijft het belangrijk om hierbij zoveel mogelijk uit te gaan van tot dusver 

bereikte afspraken over media en communicatie. 

Een groter voordeel nog is dat bij clustering van woningen in een rij of een stapeling ook de 

mogelijkheden voor een ruimtelijke verandering te onderzoeken zijn. Hierbij kan de 

gecombineerde kracht van een uitgewerkt woonmodel en het HS-scenario echt vormgegeven 

worden. 
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BIJLAGE 1 

Samenvatting afstudeerrapport deel 1: 

·celsgewijze inbouwvernieuwing. wat 

doen we met de drager?• 

De woningmarkt is de laatste jaren aan het veranderen van een aanbiedersmarkt naar een 

markt die bepaald wordt door de vraag. Marktgericht bouwen en beheren is een noodzaak 

geworden waar de aanbieders op de woonmarkt zich op moeten bezinnen. 

Gezien de grote voorraden bestaande woningen zullen de wensen van de verschillende 

doelgroepen ook geprojecteerd moeten worden op het bestaande woningaanbod, vooral daar 

waar de woonvorm een andere bezetting heeft dan het standaardgezin waar de na-oorlogse 

produktie vooral op gericht was. Dit is met name bij hoogbouwcomplexen actueel. 

Na de forse investeringen in de buitenschil van flats komt nu de binnenkant van de woning 

aan bod. Bij deze ingrepen gaat het voornamelijk om de indeling van de woning en de 

uitrusting van de keuken en de badkamer. 

Onder de veranderde marktverhoudingen zal aan de consument een grotere differentiatie aan 

woonprodukten en -diensten aangeboden moeten worden, waarbij het dan niet alleen om de 

prijs-kwaliteitsverhouding gaat, maar vooral ook de zeggenschaps-risicoverhouding. 

Indien de klassieke beheervormen 'huur' en 'koop' als de twee extremen worden gezien van 

een continuüm van beheersvormen dan kunnen afhankelijk van tijd, plaats en 

omstandigheden verschillende nieuwe beheersconstructies worden aangeboden. Eén van die 

nieuwe beheervormen zou in dit verband kunnen zijn 'dragerverhuur' in combinatie met 

' inbouw in eigendom' . 

Het inbouwvernieuwings-experiment in de Vlinderbuurt in Eindhoven levert een vrij 

indeelbare woning op waarin de bewoner in eigen beheer alles aan mag brengen wat hij of 

zij nodig vindt. Het experiment vindt plaats in een serie van vier woningen; de bedoeling is 

om echt per cel te gaan werken op mutatiebasis, dat wil zeggen dat de aanleiding voor een 

ingreep iedere keer gevormd wordt door een verhuizing. De beheerder kan de nieuwe 

huurder dan een nieuwe woning met dito huurcontract aanbieden. 

Het doel van het experiment is om zo in te spelen op de meer gedifferentieerde marktvraag 

die lijkt te ontstaan. Hiervoor is een tweeledige doelstelling uitgewerkt: 

I . Het aanbieden van een nieuwe beheersvorm tussen huren en kopen in , 

2. Het aanbieden van een door de bewoner zelf in te vullen woning. 

Inbouwvernieuwing wil zeggen dat er aan constructieve delen en dóórgaande 

dragervoorzieningen niets gebeurt. Uicgangspumen voor het nieuwe produkt 'invulwoning' 

en het te volgen uitvoeringsproces zijn: 

I. scheiding tussen drager en inbouw, ook in het beheer, 

2. individualisering van de voorzieningen in een flat, 

3. keuzevrijheid voor de bewoner aanbrengen, 

4. een celsgewijs uitvoeringsproces. 
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Samenvatting deel 1 

Het transformeren van een bestaande woning naar een invulwoning op basis van een 

celsgewijze uitvoering binnen een blok waarbij de rest van de woningen in de oude staat 

blijft functioneren vraagt om een afstemming van een groot aantal aspecten. Deze bevinden 

zich met name op installatie-gebied. 

Na de oplevering kunnen reeds de eerste aanbevelingen gedaan worden; meer informatie 

moet van de consument komen. Hiertoe is een modelwoning gemaakt waarin gedurende zes 

weken bezoekers zijn ontvangen en hun meningen zijn gepeild over een zelf in te vullen 

woning. Met het voorliggende rapport en de uitkomsten van het bewonersonderzoek kan het 

project in een eerste fase geëvalueerd worden. 

Voor het produkt invulwoning zijn de volgende aanbevelingen te doen: 

• er ligt een voorlichtende taak voor de verhuurder ten aanzien van de mogelijke inbouw 

• er is behoefte aan meer inbouwprodukten 

de huurovereenkomst moet duidelijk zijn in rechten en plichten 

• ingrepen binnen de woning moeten in balans zijn met ingrepen aan het woonbloken/of 

de woonomgeving 

• er zal een herverdeling moeten komen in ingrepen in een dragerronde en 

inbouwvernieuwing. 

Voor het proces zijn de volgende punten te noemen: 

• het proces moet echt celsgewijs gepland worden 

• de uitvoering moet in handen zijn van een kleine, multi-functionele ploeg 

• de uitvoeringstijd per woning moet geminimaliseerd worden 

• de materialen moeten gepakketteerd per woning geleverd worden. 

Een celsgewijs woningverbeterings-proces bestaat volgens deOBOM-werkgroep (Open 

Bouwen Ontwikkelings Model) aan de TU Delft uit rwee delen: 

1. drageringrepen om de drager voor te bereiden op de later apart 'in te pluggen' cellen 

2. inbouwingrepen op mutatiebasis binnen het kader van de vernieuwde drager 

Zowel in een Voorburgse proefwoning als in het experiment in Eindhoven is gebleken dat 

de eerste stap niet omzeild kan worden, zie vooral het aspect ventilatie. Ook op andere 

aspecten zullen de uitgangspunten van individualisering beter te realiseren zijn wanneer 

eerst de drager aangepakt wordt. 
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BIJLAGE 2 

Samenvatting Seniorenlabel 

Om te voorzien in de behoefte aan een eenduidig eisenpakket hebben de Stuurgroep 

Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen 

(ANBO) het initiatief genomen om een landelijk aanvaard en uniform eisenpakket voor 

ouderenhuisvesting op te stellen. Er worden eisen gesteld aan de woonomgeving en de 

woningen zelf. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het eisenpakket was dar een woning 

'levensloopbestendig' moet zijn: een bewoner van een woning die van het label is voorzien, 

hoeft niet meteen te verhuizen als de ouderdom mee gebreken blijkt te komen. De woning 

moet de mogelijkheid bieden om er erg lang te kunnen blijven wonen en moet geschikt zijn 

voor verschillende levensfasen. In die zin sluiten de eisen aan bij die van het aanpasbaar 

bouwen. Het label gaat echter verder omdat het ook eisen stelt aan de woonomgeving 

(voorzieningen in de buurt zijn belangrijk bij afnemende mobiliteit), veiligheid en 

gebruiksgemak, rekening houden mee functiestoornissen die kunnen optreden. 

Vanzelfsprekend is een woning die voldoet aan de eisen van her seniorenlabel niet alleen 

aamrekkelijk voor ouderen, maar ook voor andere doelgroepen, war een goede reden is om 

bij de plantoetsing in dit onderzoek mee de ouderen te beginnen. 

De eigenschappen van zo'n levensloopbestendige woning zijn verdeeld in vijf categorieën: 

1 woonomgeving, met als onderdelen de bereikbaarheid van voorzieningen, 

verkeersveiligheid en sociale veiligheid, 

2 veiligheid, mee eisen ter voorkoming van ongevallen in de privé-sfeer en vergroting van 

de sociale veiligheid, 

3 gebruiksgemak, mee eisen die samenhangen met de kans op lichtere functie-stoornissen 

en behoefte aan gerieflijkheid, 

4 toegankelijkheid, met eisen waardoor een woning/woongebouw toegankelijk (in de zin 

van bezoekbaar) is voor rolstoelgebruikers, 

5 aanpasbaarheid, wanneer de woning aan deze eisen voldoet is ze eenvoudig aan te passen 

voor rolstoelgebruikers en andere categorieën gehandicapten. 

Aan elk van deze categorieën is een eigen eisenpakket verbonden. Elke eis is gewaardeerd met 

10, 5 of3 punten. 

De tien punts-eisen zijn basiseisen en hieraan moet voldaan worden om het label te kunnen 

verdienen. De vijf punts-eisen worden beschouwd als zeer wenselijk en de drie punts-eisen 

als wenselijk. 

Als aan de basiseisen is voldaan moeten in de overige categorieën voldoende punten gescoord 

worden om het label te verdienen. Hierbij is het zo dat de eisen op het gebied van 

aanpasbaarheld niet gelden voor bestaande woningen. Voor bestaande woningen is het re 

problematisch en te kostbaar om aan alle eisen t.a.v. aanpasbaarheld te voldoen. Afhankelijk 

van het doel dat men voor ogen heeft kan gekozen worden voor een globale toets, met daarin 

alleen de basiseisen, een tussencoets, met daarin ook de vijf punts-eisen of een gedetailleerde 

roers met het gehele eisenpakket. 

Bijlage 3.0 is een blanco formulier voor de globale toets en de bijlagen 3.1 tot 3.3 bevatten 

de toersingen van de drie bestudeerde typen. 
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GLOBALE TOETS 
BESTAANDE WONINGEN 

categorieën zijn gewaardeerd voor de bestaande 
situatie en de mogelijkheden bij een ingreep 

project 

complex 

woningtype 

24-08-93 

pag eis punten veiligheid gebruiks
gemak 

toeganke
lijkheid 

aanpas
baarheld 

llllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

42 HET WOONGEBOUW, ALGEMEEN 10 
toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers 

45 LIFT 10 
aanwezigheid lift bij meerdere 
woonlagen 

45 lift geschikt voor rolstoelgebruik 10 

56 DE WONING, ALGEMEEN 10 
minimaal een drie-kamer woning 

56 primaire functies gelijkvloers, of 10 
veilige trap met lift-mogelijkheid 

58 aanpasbaar voor rolstoelgebruikers 10 

59 aanwezigheid uitloop naar buiten 10 

60 rolstoeltoegankelijk toilet 10 

65 ENTREE 10 
toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers 

69 WOONKAMER 10 
voldoende ruimte voor zit- en 
eetmat 

71 SLAAPKAMER 10 
voldoende maatvoering 

72 KEUKEN 10 
keukenblok eenvoudig te wijzigen 
of vervangen 

76 BADKAMER 10 
voldoende maatvoering voor 
rolstoelgebruik 

79 INSTALLATIES IN DE WONING 10 
aanwezigheid centrale verwarming 

llltllllllllllllllllllllllllllllllltllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllltlllllllffll 
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GLOBALE TOETS 
BESTAANDE WONINGEN 

categorieën zijn gewaardeerd voor de bestaande 
situatie en de mogelijkheden bij een ingreep 

pag eis punten 

project voorstudie naar opwaardering 

complex Son 

woningtype twee onder een kap woning 

veiligheid gebrulks- toeganke- aanpas-
gemak lijkheld baarheld 

I I I I I I I I 11 1 I I I I I I 11 I 11 1 I I I I I fl I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I 11 I 11 I I I I 11 I I I I I I 11 I I I 11 I I I I I I I I I I I I tl I I 11 1 I I I I I I I I 1 I I I H I I I I I I I I I I 1 I 1 1 I I 11 I 11 I 11 1 1 1 1 1 1 1 I 1 

42 HET WOONGEBOUW, ALGEMEEN 10 voldoet 
toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers voldo~t 

45 LIFT 10 n.v.t. 
aanwezigheid lift bij meerdere 
woonlagen n.v.t. 

45 lift geschikt voor rolstoelgebruik 10 n.v.t . 

n.v.t . 

56 DE WONING, ALGEMEEN 10 voldoet 
minimaal een drie-kamer woning 

voldoet 

56 primaire functies gelijkvloers, of 10 voldoet niet 
veilige trap met lift-mogelijkheid 

mo elïk 

58 aanpasbaar voor rolstoelgebruikers 10 voldoet niet 

mo elïk 

59 aanwezigheid uitloop naar buiten 10 voldoet 

voldoet 

60 rolstoeltoegankelijk toilet 10 voldoet niet 

mo elïk 

65 ENTREE 10 voldoet 
toegankelijk voor 
rolstoel gebrui kers voldoet 

69 WOONKAMER 10 voldoet 
voldoende ruimte voor zit- en 
eetmat vo ldoet 

71 SLAAPKAMER 10 voldoet 
voldoende maatvoering 

voldoet 

72 KEUKEN 10 voldoet 
keukenblok eenvoudig te wijzigen 
of vervangen voldoet 

76 BADKAMER 10 voldoet niet 
voldoende maatvoering voor 
rolstoelgebruik mogelijk 

79 INSTALLATIES IN DE WONING 10 voldoet 
aanwezigheid centrale verwarming 

voldoet 

t lllltllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.llllllllll t llllllllllllll l llllllll lll llllllllllllllllll llllll lllll l llll 
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GLOBALE TOETS 
BESTAANDE WONINGEN 

categorieën zijn gewaardeerd voor de bestaande 
situatie en de mogelijkheden bij een ingreep 

pag eis punten 

project voorstudie naar opwaardering 

complex Valkenswaard 

WOI}ingtype eengezinswoning in rij 

veiligheid gebrulks- toeganke- aanpas-
gemak lijkheid baarheld 

I I I I I 11 I I 11 I I 11 11 I I I I 11 I I I 1 til I tl I I I I 1111 111 11 I I I I I 1 I lt I 11 I tl I I I I I I I I 11 1 I I 1 11 I I I I 11 I I I 11 I I I H 11 I I I Cl I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I 11 1 1 1 1 1 H I I I I I I 1 1 1 

42 HET WOONGEBOUW, ALGEMEEN 10 voldoet 
toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers voldoet 

45 LIFT 10 n.v.t. 
aanwezigheid lift bij meerdere 
woonlagen n.v.t. 

45 lift geschikt voor rolstoelgebruik 10 n.v.t. 

n.v.t. 

56 DE WONING, ALGEMEEN 10 voldoet 
minimaal een drie-kamer woning 

voldoet 

56 primaire functies gelijkvloers, of 10 voldoet niet 
veilige trap met lift-mogelijkheid 

mo elïk 

58 aanpasbaar voor rolstoelgebruikers 10 voldoet niet 

mo elïk 

59 aanwezigheid uitloop naar buiten 10 voldoet 

voldoet 

60 rolstoeltoegankelijk toilet 10 voldoet 

voldoet 

65 ENTREE 10 voldoet 
toegankelijk voor 
rolstoelgebrui kers voldoet 

69 WOONKAMER 10 voldoet 
voldoende ruimte voor zit- en 
eetmat voldoet 

71 SLAAPKAMER 10 voldoet 
voldoende maatvoering 

voldoet 

72 KEUKEN 10 voldoet 
keukenblok eenvoudig te wijzigen 
of vervangen voldoet 

76 BADKAMER 10 voldoet 
voldoende maatvoering voor 
rolstoelgebruik voldoet 

79 INSTALLATIES IN DE WONING 10 voldoet 
aanwezigheid centrale verwarming 

voldoet 

I I I I t I I I I t I t I I I I I I I J I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I 
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GLOBALE TOETS 
BESTAANDE WONINGEN 

categorieën zijn gewaardeerd voor de bestaande 
situatie en de mogelijkheden bij een ingreep 

pag eis punten 

project voorstudie naar opwaardering 

complex Genderdal 

wol)ingtype portieketage woningen in 3 lagen 

veiligheld gebrulks- toeganke- aanpas-
gemak lijkheld baarheld 

I I I fl I I I I I 11 I I I 1 I I I 11 I I 11 I 11 I I I I I I I I I I I I I fl I 11 I I I I I I I I I I 11 I I 11 1 I I I I I I I I I I I 11 I 11 I I 11 I I ll I I 11 I I 11 I 11 I 11 I I I 11 I I I lt 1 I I I I I I I I I I ll I I I I I I I I I I I I I I I I 

42 HET WOONGEBOUW, ALGEMEEN 10 voldoet niet 
toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers mogelijk 

45 LIFT 10 voldoet niet 
aanwezigheid lift bij meerdere 
woonlagen mogelijk 

45 lift geschikt voor rolstoelgebruik 10 voldoet niet 

mo elïk 

56 DE WONING, ALGEMEEN 10 voldoet 
minimaal een drie-kamer woning 

voldoet 

56 primaire functies gelijkvloers, of 10 voldoet 
veilige trap met lift-mogelijkheid 

voldoet 

58 aanpasbaar voor rolstoelgebruikers 10 voldoet niet 

mo elïk 

59 aanwezigheid uitloop naar buiten 10 voldoet niet 

mo elïk nb 

60 rolstoeltoegankelijk toilet 10 voldoet niet 

mo elïk 

65 ENTREE 10 voldoet niet 
toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers mogelijk 

69 WOONKAMER 10 voldoet 
voldoende ruimte voor zit- en 
eetmat voldoet 

71 SLAAPKAMER 10 voldoet niet 
voldoende maatvoering 

mo elïk 

72 KEUKEN 10 voldoet 
keukenblok eenvoudig te wijzigen 
of vervangen voldoet 

76 BADKAMER 10 voldoet niet 
voldoende maatvoering voor 
rolstoelgebruik mogeliik ?? 

79 INSTALLATIES IN DE WONING 10 voldoet 
aanwezigheid centrale verwarming 

voldoet 
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lege drager en drie indelingsvarianten naast originele plattegronden schaal 1 : 200 
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