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Stel, je bent net afgestudeerd. Als starter wil je natuurlijk 

zo snel mogelijk op jezelf gaan wonen. Je hebt nog niet veel 

te spenderen, maar gelukkig ook nog niet veel materiaal 

om mee te verhuizen. Al gauw kom je erachter dat veel van 

het woningaanbod te duur is of dat er veel aan een woning 

opgeknapt moet worden. Iets waar je niet op zit te wachten 

als starter.

Een ander mogelijk scenario is dat je als starter een baan hebt 

gevonden, maar dat de plaats waar het bedrijf gevestigd is niet 

naast de deur is. Wel is er het vooruitzicht dat je in de nabije 

toekomst terecht kunt op een geschiktere plaats, bijvoorbeeld 

dichter bij familie of vrienden, dichter bij een andere baan of 

waar je je meer thuis voelt.

Dit betekent dat je als starter de voorkeur geeft aan een 

woning die snel en makkelijk aan te passen is.

Hoe pas je een woning gemakkelijk aan of maak je hem 

snel gebruiksklaar? Innovatie heeft me altijd aangesproken. 

Kan ik door het toepassen van nieuwe systemen een nieuwe 

woningtypologie ontwerpen?

Visie

Dit zijn de punten waarop ik wil inspelen bij het ontwerp voor 

mijn afstudeerproject. Een betaalbare woning ontwerpen die 

makkelijk naar eigen smaak aan te passen is, maar ook dat als 

je gaat verhuizen je zonder veel omhaal op eenzelfde manier 

verder kunt blijven leven. Het zou makkelijk zijn als je dan de 

hele woning mee kan nemen.

Met dit alles in gedachten kan een woning worden gezien als een 

machine die zich aanpast aan de wensen van de bewoner. 

Dit is ook het onderwerp van het afstudeeratelier; Machine à 

Habiter’ - De woonmachine.
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Le Corbusier en de woonmachine

De evolutie van een paradigma. 

Le Corbusier propageerde rond 1924 de machine à habiter, 

de woonmachine. Hiermee doelde hij op het streven om 

woningen zó te ontwerpen dat deze net zo soepel functioneren 

als machines, auto’s en vliegtuigen.

Het begrip machine is de afgelopen 80 jaar drastisch veranderd. 

Machines zijn al lang niet meer de ronkende, rokende apparaten 

uit de Modern Times, maar zijn kleiner, slimmer, complexer en 

talrijker geworden.  

Analoog hieraan lijkt dat het tijd is voor de herbezinning 

op het begrip ‘woonmachine’. Wat zijn kenmerken van de 

hedendaagse machine en hoe zouden deze als rolmodel voor 

de huidige bouwopgave kunnen fungeren?

Villa Savoye, Le Corbusier’s visie van de woonmachine.

Inleiding

Mijn situatie

Voor de woonmachine die ik ga ontwerpen ga ik uit van een 

situatie die vaak voorkomt: 

Een student heeft zijn studie afgerond en gaat op zoek naar 

een baan. Hiermee bouwt hij wat vermogen op en gaat daarna 

op zoek naar een woning voor zichzelf.

Tijdens de studie brengt een student veel tijd door op zijn 

kamer. Vooral om te slapen, maar ook om huiswerk te maken 

en te ontspannen. De kamer dient ook als ruimte om spullen 

in te bewaren. Veel ingrediënten voor een woning zijn dus al 

aanwezig. Met toevoeging van een keuken, een badkamer met 

toilet en eventueel een hal krijg je een complete woning.

 

Vanuit dit startpunt ga ik een woning ontwerpen die inspeelt 

op deze situatie en ook nog eens soepel functioneert, net als 

de woonmachine die Le Corbusier in 1924 beschreef. 

Nu is het lastig om als starter een geschikt huis te vinden. Niet 

alleen worden woningen steeds duurder (zie grafi ek pagina 6), er 

worden steeds ook meer eisen aan de woning gesteld.
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Ik ga proberen om alle functies in één compacte ruimte 

samen te voegen om het gebruiksgemak van de woningen 

te verhogen. Hier komt een ander probleem bij kijken. Hoe 

kunnen deze functies worden samengevoegd? Met behulp 

van nieuwe innovaties en slimme oplossingen wil ik dit gaan 

onderzoeken. Door eveneens compact te ontwerpen word je 

als het ware gedwongen om overal goed over na te denken.

Ik ga dus een woning ontwerpen die innovatief én betaalbaar is. 

Tevens vind ik gebruiksgemak een belangrijk punt, alle functies 

dienen zo ontworpen te worden dat ze binnen handbereik zijn 

en zonder veel moeite beschikbaar zijn.

Denk aan het drukken op een knop in plaats van manuele 

handelingen.

Van korte duur

Bij veel van de bestaande compacte woningen kun je heel 

duidelijk terugzien dat ze van tijdelijke aard zijn. Ze zijn niet 

ontworpen om permanent in te wonen. Vaak blijft het ook bij 

een conceptwoning. Wat tevens veel voorkomt zijn compacte 

woningen die voor 1 persoon gemaakt zijn. Dit zijn facetten 

die ik in mijn ontwerp niet terug wil laten komen.

Mensen moeten er comfortabel en langdurig in kunnen wonen. 

Dit brengt mij tot de doelgroep.

Doelgroep

Ik wil mijn ontwerp maken voor starters en afstudeerders, 

maar ook voor recent samenwonenden. Reden hiervoor is dat 

deze mensen met 1 of 2 personen wonen en weinig tot geen 

bezittingen hebben. Dit maakt het mogelijk om zo in te trekken 

en hierdoor is er ook minder tijd en ruimte nodig om alles goed 

in te richten.

De woning zal, tot dat er een gezin gesticht wordt, dus geschikt 

zijn.

Bron: www.woningmarktcijfers.nl
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Werkwijze

De woning die ik ga ontwerpen moet:

- makkelijk in gebruik zijn;

Alles moet binnen handbereik zijn, met één druk op de knop 

beschikbaar worden en zware handelingen overbodig maken.

- compact zijn;

Door een woning compact te ontwerpen word je gedwongen om 

met slimme/innovatieve oplossingen te komen, die misschien 

vanzelfsprekend lijken.

Dubbel ruimtegebruik ver doorvoeren.

- geschikt zijn voor 1 en/of 2 personen.

Om permanent en comfortabel in te wonen.

Daarnaast wil ik een systeem ontwikkelen en uitwerken dat een 

dubbel ruimtegebruik mogelijk maakt. Het idee dat ruimtes 

gebruik maken van andere ruimtes spreekt me aan.

In het plaatje rechts worden deuren als wanden uitgevoerd om 

ruimtes beschikbaar te maken. Dit is een concept dat bedacht 

is voor Abito, een idee van ontwikkelaars in Engeland.

Hier wil ik me verder in verdiepen om te kijken welke 

mogelijkheden er zijn.

Middels tekeningen, maquettes en 3D uitwerkingen zal ik de 

ruimtes, de uitstraling en het systeem uit gaan werken.

Aanpak

Referenties

Meervoudig ruimtegebruik heeft als voordeel dat woningen op 

een veel kleiner oppervlak kunnen worden gerealiseerd. 

Ook zullen op deze manier de kosten van een woning laag 

blijven.

Nieuwe innovaties hebben me altijd geïnteresseerd. Ideeën  en 

technieken die het leven interessant maken ook. Bij dit project 

zal de nadruk liggen op het interessant maken van wonen. 

Bron: www.abito.co.uk
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Een ander punt dat ik belangrijk vind is dat de woning 

gemakkelijk moet zijn, zonder veel handelingen moet een 

functie gemakkelijk in gebruik zijn.

Een ontwerp dat ik tijdens mijn vooronderzoek tegenkwam, 

het Rotor House van Luigi Colani, is een woning die mij erg 

aanspreekt. (zie foto hiernaast)

Bij het Rotor House is het zo dat je met één handeling een heel 

andere functie kunt gebruiken, maar ook is het zo gemaakt 

dat er ruimte en comfort omheen aanwezig is om de inrichting 

te laten staan.

Het lijkt me een uitdaging om een systeem te ontwikkelen voor 

dubbel ruimtegebruik dat zo vanzelfsprekend lijkt dat mensen 

zich gaan afvragen waarom het nog niet gebruikt wordt. Een 

systeem waarbij de badkamer, keuken en slaapruimte worden 

gecombineerd met de woonruimte.
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Een woning kan gemakkelijk zijn als je alles binnen handbereik 

hebt. Dit is het geval bij de Micro Compact Home van Richard 

Horden en de Nakagin Capsule Tower van Kisho Kurokawa. 

Deze woningen zijn zo klein mogelijk ontworpen, maar wel zo 

dat alle functies aanwezig zijn.

Het is niet prettig om voor langere tijd in een microwoning 

te leven, maar kan deze compacte slimheid ook worden 

overgenomen in een ruimere woning?

Nakagin Capsule Tower

Micro Compact Home
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Think inside the Box
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Kantoorgebouwen

Vraag en aanbod

Er is in Nederland een tekort aan goedkope woningen. De 

huidige woningen zijn simpelweg niet betaalbaar voor starters. 

Een simpele oplossing om goedkoper te bouwen is om de 

woningen kleiner te maken. Dit gaat helaas ten koste van het 

comfort en de ruimte die je hebt. Middels het toepassen van 

innovatieve/slimme oplossingen hoeft dit niet langer meer het 

geval te zijn.

Ook is er een toenemend tekort aan bouwruimte, vooral in 

binnenstedelijke gebieden. Deze gebieden zijn voor het grootste 

deel al volgebouwd en er is weinig speling over voor nieuwbouw. 

Toch is het binnenstedelijk gebied ideaal om te wonen voor 

een starter, hier is immers de meeste werkgelegenheid.

Daar tegenoverstaand is er juist een grote leegstand bij 

kantoorgebouwen. Ongeveer 7 miljoen vierkante meter kantoor 

wordt niet gebruikt en er liggen nog plannen bij provincies en 

gemeenten om er nog eens 6 miljoen vierkante meter bij te 

bouwen. 

De meest ideale situatie zou zijn als de leegstaande kantoren 

plaats maken voor nieuw woongebied. Of misschien wel dat de 

bestaande kantoren worden omgebouwd tot woongebouwen. 

Voor mijn project ga ik onderzoeken hoe kantoorpanden 

herbestemd kunnen worden naar woningen.

Bron: DTZ Zadelhoff
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Kantoorgebouwen

Waar ga je zoeken

Als men op zoek gaat naar een kantoorpand dat geschikt is 

voor een herbestemming naar woongebouw dan is de locatie 

een belangrijk punt dat meespeelt in de keuze. Zo zal een pand 

midden op een industrieterrein geen aantrekkelijke optie zijn 

om in te wonen, hoewel daar wel de meeste van die panden 

te vinden zijn.

Ook zal er gekeken moeten worden naar de voorzieningen 

in de nabije omgeving, denk aan afstand naar winkels, 

groenvoorzieningen en bereikbaarheid met openbaar vervoer.

Industriegebieden bevinden zich vaak gesitueerd naast 

woonwijken. Een pand dat zich op deze grens bevindt zal dan 

ook een betere en meer gewilde optie zijn voor herbestemming 

dan een pand dat omringd is door industrie. Contact tussen 

de nieuwe bewoners en de rest van de buurt is dan sneller 

gemaakt.

Bereikbaarheid

Over het algemeen zijn bedrijfsgebieden goed bereikbaar, per 

slot van rekening moet het personeel op hun werkplek kunnen 

komen.

Ook is er vaak al rekening gehouden met de parkeergelegenheid 

voor het personeel en eventuele bezoekers. Gelegenheid die 

dan ook door de nieuwe bewoners gebruikt kan worden. Het 

kan zelfs gedeeld worden omdat veel mensen op dezelfde 

tijden werken. Als de bewoners aan het werken zijn worden de 

parkeerplaatsen niet gebruikt en kunnen deze gebruikt worden 

voor mensen die in de directe omgeving werken. Zodra deze 

weer klaar zijn met werken en richting huis gaan, komen de 

parkeerplaatsen weer vrij voor de bewoners.

Openbaar vervoer is vaak ook al aanwezig bij een industrie-

gebied. De bewoners kunnen hier ook gebruik van maken.
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Gebouwniveau

Niet zomaar elk kantoorpand dat aan de eisen van de locatie 

voldoet is geschikt voor herbestemming.

De opbouw van een kantoorpand is zelfs belangrijker dan 

de locatie bij een succesvolle herbestemming naar een 

woongebouw.

Kantoorpanden kunnen ontworpen zijn met een heel open 

karakter wat veel vrijheid geeft bij het herbestemmen, maar ze 

kunnen ook zo gemaakt zijn dat dragende elementen obstakels 

vormen. Bij veel vaste delen, dit kunnen kolommen zijn, maar 

ook dragende wanden, krijg je te maken met vooraf bepalende 

vormen en ruimten die helaas niet allemaal geschikt zijn om 

te gebruiken.

Om een plan betaalbaar te houden is een kantoorpand met 

een open karakter het meest geschikt voor mijn plan.

Overige voorzieningen

Als je ergens woont heb je het liefst dat je overal dicht bij zit.

Voorzieningen als winkelcentra is dan het eerste waar je aan 

denkt. 

Maar ook andere voorzieningen kunnen het wonen aangenamer 

maken, denk hierbij aan parken, sportgelegenheid, plaatsen 

om samen te komen. Bij het zoeken naar een geschikt 

(kantoor)gebouw zijn dit allemaal ook aandachtspunten.
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Belangrijk is dat het gebouw een structuur volgt en gemaatvoerd 

is door middel van vaste stramienen. Als het ontwerp bestaande 

stramienen kan gebruiken dan zal door de repetitie in de kosten 

kunnen worden bespaard. Ook zal de constructie  gebaseerd 

moeten zijn op deze stramienen

Het bestaande gebouw zal worden gestript zodat alleen de 

constructie over blijft. Alle vloeren, plafonds en gebouwschil 

worden dus weggehaald. 

De constructie van kantoorgebouwen is altijd steviger 

uitgevoerd dan bij woongebouwen omdat de eisen hiervoor 

strenger zijn. Een woonfunctie moet dan zonder problemen in 

de bestaande constructie gemaakt kunnen worden.

Kantoorgebouwen

Herindeling

De plaatsing van de woningen is belangrijk binnen het gebouw. 

Men wil niet wonen in een ruimte die omringd is door andere 

woningen. Vanuit elke woning moet de bewoner naar buiten 

kunnen kijken. Natuurlijk wil men ook niet dat de buren direct 

bij hen binnen kunnen kijken. Dit zijn allemaal punten waarmee 

je rekening moet houden bij het herindelen van bestaande 

gebouwen.

Ook moet gekeken worden naar de routing binnen het gebouw, 

hoe je bij je woning komt en eventueel snel naar buiten kunt.
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Casestudy 

In Nederland kun je in veel gemeenten geschikte kantoorpanden 

vinden die  naar woningen omgebouwd kunnen worden. Om 

deze reden ben ik wat gerichter gaan zoeken naar een locatie 

waar een oplossing snel nodig is.

Naar aanleiding van een artikel, gepubliceerd op de website 

van PvdA Den Haag (zie links), is mijn keuze gevallen op Den 

Haag.

In het artikel wordt gevraagd naar meer goedkope woningen 

omdat er door het opknappen van wijken veel oude huizen 

worden gesloopt en er grotere nieuwbouwwoningen voor in 

de plaats komen. Er worden per jaar ongeveer 900 woningen 

gesloopt waarvoor er 200 à 300 duurdere woningen in de 

plaats komen. Ondertussen blijft Den Haag ook groeien.

Om deze afstudeeropdracht uit te werken zijn in Den Haag en 

omstreken verschillende leegstaande kantoorpanden bezocht. 

Aan de hand van één van deze panden zal dit afstudeerontwerp 

worden toegelicht.

Het betreft een representatief bedrijfs/kantoorgebouw op de 

kruising aan de Kerketuinenweg op bedrijvenpark Kerketuinen 

in Den Haag. Veel voorkomende bedrijven op dit terrein zijn 

drukkerijen, garages, groothandels en dienstverlenende 

bedrijven.

Op de volgende foto’s is de locatie van het gekozen pand 

weergegeven.

* http://www.denhaag.pvda.nl/nieuwsbericht/2343

Een artikel over de noodzaak van meer woonruimte:

Werkgroep Stad

Meer goedkope woningen nodig in Den Haag

Wo 24 Jun 2009 - Frits van Erpers Roijaards 

Vooral in Den Haag Zuidwest, maar ook in bijvoorbeeld Laak en Transvaal, 

wordt hard gewerkt aan het opknappen van de wijken. Er wordt gesloopt, 

gerenoveerd en nieuw gebouwd. De soms nogal verloederde wijken worden 

er beter van. Toch heeft dat beleid ook een keerzijde. Het aantal goedkope 

woningen neemt daardoor af. Er worden zo’n 900 sociale huurwoningen per 

jaar gesloopt en er komen zo’n 200 à 300 voor in de plaats die mooier zijn, 

maar ook duurder. De groep laagbetaalden in Den Haag wordt ondertussen 

niet kleiner, maar groeit. Gevolg is dat steeds meer laagbetaalden gedwongen 

worden naar een duurdere woning te verhuizen. Door de recessie zal deze 

groep in de komende tijd met enkele duizenden toenemen.

Dit beleid, het zogenoemde Herstructureringsbeleid, is gebaseerd op de lange 

tijd breed gedragen opvatting dat door het aantrekken van huishoudens met 

een wat hoger inkomen de oude wijken worden verbeterd. Uit onderzoek 

blijkt nu dat dit beleid nauwelijks effect heeft. Stenen stapelen kost veel en 

levert weinig meer op dan een beter ogende wijk, met minder, maar wel 

duurdere woningen. De voordelen van dit beleid wegen nauwelijks op tegen 

de nadelen. Als we de sociale structuur van de wijken willen verbeteren, 

en dat willen we natuurlijk, dan moeten we zorgen voor meer werk, meer 

taalonderwijs, meer sociaal beleid en meer zorg. Kortom: meer geld stoppen 

in het ‘krachtwijkenbeleid’……
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Kantoorgebouwen

Het gebouw bevindt zich precies op de rand van het 

bedrijventerrein dat direct aansluit aan een woonomgeving.

De bereikbaarheid van het pand is ook zeer goed. Op 300 

meter afstand liggen een tram- en een busstation, maar ook 

via andere buslijnen ligt het gebouw op loopafstand.

Met de auto is de snelweg binnen 5 minuten te bereiken.

Op het eigen terrein van het kantoorgebouw zijn 102 

parkeerplaatsen ter beschikking.

Het gebouw bevindt zich op 5 km afstand vanaf het centrum 

van Den Haag, maar in de directe omgeving zijn verschillende 

kleinere winkelcentra te vinden.

Tegenover het gebouw ligt een groot park en een gebied met 

gemeentelijke tuinen die weer omgeven zijn door woningen.

Gemeente Den Haag, bedrijventerrein Kerketuinen
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Sfeerbeelden van het gebouw en directe omgeving.

1. De Noordgevel

2. De hoofdingang van het kantoor

3. Aan de straatzijde ligt het gebouw aan een sloot

4. Hoofdweg naar het bedrijventerrein

5. Parkeergelegenheid van het bedrijf

1.

2.

3.
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Herbestemming

Na het opvragen van de tekeningen van het huidige gebouw 

zijn verschillende dingen duidelijk geworden.

De laatste functie van het gebouw was een drukkerij en een 

gedeelte hiervan werd verhuurd aan een occasioncenter voor 

auto’s.

Het gebouw heeft een stalen constructie en is zo opgebouwd dat 

alles van het gebouw gestript kan worden tot de constructie, dit 

is gunstig voor de herindeling van het gebouw en verandering 

van het uiterlijk.

Binnen in het gebouw bevinden zich 3 grote hallen met aan 2 

gevelzijden kantoor ruimten.

4.

5.
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Bestaande functies:

Kantoorruimte

Drukkerij

Opslag

Occasioncenter

Parkeerplaatsen

Nieuwe functies:

Woonruimte

Binnenplaats

Berging en woonruimte

Sportfunctie

Parkeerplaatsen

Op de volgende pagina’s is de constructie van het pand 

uitgewerkt in een isometrie, dit geeft een beter beeld hoe de 

conversie van kantoor naar woongebouw plaatsvindt.

De maatvoering van het gebouw en de constructie zijn nu 

bekend.

Breedte stramienmaat:  5400mm

Diepte woningen:   7200mm

Gemiddeld opp. woning: ±  40m²

Aantal woningen:  66

Zodra de constructie blootgelegd is, wordt het gebouw ingedeeld 

tot woongebouw. Nieuwe vloeren, plafonds en wanden worden 

in de bestaande constructie geplaatst.
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Het bestaande pand wordt gestript tot de constructie.
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Een nieuwe indeling voor de woningen kan worden gemaakt.
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Unit

De Woonunit

Nu er wat specifi ekere gegevens over het gebouw bekend 

zijn, kan een begin gemaakt worden met het ontwerpen van 

de woning en de mogelijkheid om deze naar wens aan te 

passen.

Stel, je trekt in een (nieuwe) woning of gaat verhuizen. Wat 

is dan het eerste wat je gaat doen? Je gaat hem inrichten en 

veranderen naar je eigen inzicht. De oude keuken en badkamer 

gaan eruit en woren vervangen door een nieuwe. Het wandje 

dat in de weg staat gaat eruit of wordt verplaatst, kortom, je 

bent de komende dagen/weken of langer bezig om de woning 

te veranderen. 

Maar wat als je dat alles van te voren kunt regelen? Je laat 

ergens een woning of kamer ontwerpen die je in een gebouw 

kunt invoegen. Dat je zo kunt intrekken zodra je woning 

geïnstalleerd is, en misschien wel mee kunt nemen naar de 

volgende woning.

Het scheelt dan veel tijd en je kunt de vertrouwde of nieuwe 

onderdelen meteen weer gebruiken.

In het schema hiernaast wordt uitgebeeld hoe het woongedeelte 

of de installatieruimte als los onderdeel in of aan het vaste 

gebouw wordt geplaatst.

a: woongedeelte

b: installaties

b is hier het vaste deel

a is hier het vaste deel
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Uitvoerbaarheid met units

Stel dat deel a het onderdeel is dat wordt ingevoegd, dan 

is er een hele grote opening nodig in het gebouw, maar ook 

zwaar materieel om het te plaatsen, denk aan een kraan en 

transport. Ook de keuken en andere installatieruimten zullen 

aan onderhoud of vervanging toe zijn in deze situatie. Achteraf 

wordt dan nog de hele woning verbouwd en loopt deze het 

uitgangspunt mis.

Het is dan ook realistischer dat de onderdelen b als losse delen 

worden uitgevoerd. Deze zijn beter te hanteren, meer aan 

verandering of vervanging toe en hebben minder impact op 

het ontwerp van het gebouw.

Om deze units te plaatsen moet er in het ontwerp rekening 

worden gehouden met de afmetingen van de units. De breedte 

van de uitsparing moet in het vaste gebouw altijd hetzelfde 

zijn. De diepte van de uitsparing kan nog enigszins variëren, 

hier hoeft enkel een minimale maat aangehouden te worden 

van 2 units achter elkaar. Variaties in de diepte kunnen worden 

opgevangen met de leidingschacht of eventuele bergruimte. 

Bij het uitwerken van dit project heeft het woongebouw 

uitsparingen met een breedte van 1200mm, een diepte van 2x 

3550mm (ofwel 7100mm) en een hoogte van 3250mm.

Elke unit heeft hier een andere functie, denk aan een badkamer 

en een keuken. Over de verschillende functiemogelijkheden 

wordt later in dit verslag geschreven.

Doordat units verschillende functies hebben ontstaat de 

mogelijkheid om de woningen naar eigen inzicht in te richten. 

Men hoeft enkel de volgorde van de units te veranderen.

Bij het verhuizen is het mogelijk om geheel nieuwe units te 

bestellen of de eigen units mee te nemen naar een volgende 

gelijksoortige woning. Op deze manier heb je dus altijd een 

woning die bij de persoon past, zonder veel oponthoud of 

verbouwingshinder.

Unit

a

b

b
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Het frame

Binnen de vaste maat die open gehouden is in het gebouw 

moeten alle units passen. Hiervoor wordt een frame gemaakt 

waar alle functies binnen in passen. Elk frame heeft 2 zijpanelen 

die altijd aanwezig zijn, deze worden gebruikt voor versteviging  

en om vervorming tegen te gaan. Ook is een achterwand altijd 

aanwezig om vervorming in de andere richting tegen te gaan. 

De wanden zijn opgebouwd als een metal-stud wand en zijn 

tussen de platen in geïsoleerd.

De vloer- en plafondelementen worden gebruikt om de 

leidingen in te plaatsen (zie pagina 46), deze leidingen worden 

naar 1 punt geleid om zo naar het aansluitpunt in het vaste 

woongebouw te gaan. De vloer- en plafondelementen worden 

per unitvariant verschillend gebruikt. Ook deze elementen zijn 

geïsoleerd.

Onder en boven in het frame zijn voorzieningen getroffen zodat 

leidingen op een vaste plaats aangesloten kunnen worden. 

Onderin is ook een rolsysteem aangebracht zodat de unit in en 

uit het gebouw gerold kan worden en naar een andere locatie 

kan worden gebracht. Om te voorkomen dat de unit zich kan 

verplaatsen als deze in de woning geschoven is, zijn er ook 

fi xeerpunten in het frame opgenomen.
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Varianten en invulling

De units krijgen afhankelijk van de functie verschillende 

invullingen. In dit project zijn dat de volgende functies:

Elke woning heeft standaard een keuken en badkamer nodig.

1. Keukenunit

2. Badkamerunit

Het kan voorkomen dat 2 woningen met elkaar worden 

geschakeld als je bijvoorbeeld gaat samenwonen. De woningen 

moeten dan via andere units aan elkaar worden gekoppeld. 

Gebeurt dit verticaal dan is er een trap nodig.

3. Trapunit onder

4. Trapunit boven

Als de woningen horizontaal worden geschakeld dan heb je 

een doorgang nodig.

5. Doorgangunit

6. Extra ruimte

Unit
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De Keukenunit

Elke keuken heeft meerdere functies, enkele hiervan zie je 

overal terug komen. Deze zijn de wasbak, de kookplaat 

met afzuiging en een koelkast. Deze 3 functies krijgen in de 

keukenunit een vaste plaats. In het plaatje links is de basic 

layout weergegeven.

De wasbak en de kookplaat zijn opgenomen in het aanrechtblad. 

Dit blad loopt als een vast deel over de gehele lengte van de 

unit en is gemaakt van gezet staal. De afzuiging en de koelkast 

worden bekleed met hetzelfde materiaal.

Wat vaak ook aanwezig is zijn kastjes, laden, ovens, enz. Deze 

zijn per gebruiker verschillend. Om de keuken persoonlijk 

te maken zullen de bewoners deze zelf in kunnen delen. 

Hiervoor worden bij de keukenunit verschillende opties aan 

opbergmogelijkheden aangeboden in een catalogus (bijlage 

A). In de unit zijn daarvoor voorzieningen aangebracht in de 

vorm van ophangrails. De kastjes kunnen hieraan worden 

opgehangen en verschoven naar wens.

Er  bevindt zich een rail onder het aanrecht en boven bij 

de afzuigkap. Voor het materiaal van de kastjes is gekozen 

voor hout. Op deze manier onderscheid het zich van de vaste 

elementen.

De keukeninstallaties hebben stroom en water nodig. Water 

voor bij de wasbak en stroom voor de koelkast, de afzuiging 

en de kookplaat. Er is gekozen om geen gas te gebruiken in 

verband met de fl exibele aansluitingen van de units naar het 

vaste woongedeelte en om zo ook voorzieningen in het vaste 

deel uit te sparen. Alle leidingen worden in de units naar één 
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punt gebracht zodat deze kunnen worden aangesloten via een 

leidingput in het vaste woongedeelte.

De kookplaat kan in geval van defect vervangen worden 

zonder dat de hele unit of het aanrechtblad uit elkaar gehaald 

moet worden. In het blad zijn uitsparingen vrijgehouden 

waar de onderdelen in bevestigd kunnen worden. Onder het 

aanrechtblad worden de onderdelen vastgezet met behulp van 

een schroefdraad. De kookplaat zelf kan eventueel van een 

ander materiaal gemaakt worden.

Een voorbeeld waarbij verschillende kastjes geplaatst zijn in 

de keuken.



30

De Badkamerunit

Deze unit bestaat uit 2 ruimten, een met een badkamerfunctie 

en een voor het opbergen van de wasmachine en droger.

In de badkamerruimte bevinden zich het toilet, een douche en 

een wastafel. De vormgeving in de badkamer wordt grotendeels 

overgenomen van de keukenunit. Het toilet met spoelbak en 

de wasbak worden gemaakt van gezet staal. Ook de leidingen 

naar de douche bevinden zich in dit deel.

Het spoelreservoir bevindt zich in het blok achter het toilet. 

Door het grotere oppervlak van dit blok is een plattere spoelbak 

mogelijk. Alle leidingen komen ook samen in deze bak.

Bij de douche is een dubbele glazen deur geplaatst. De reden 

hiervoor is dat er zo minder ruimte nodig is om de deuren 

te openen, en zijn zo eenvoudiger in gebruik. Aan de kant 

waar de leidingen lopen kan de deur niet als een normale deur 

draaien omdat deze dan zou breken door de leidingkoker. Als 

oplossing is ervoor gekozen om deze deur als een taatsdeur te 

laten draaien. Ter hoogte van de koker wordt de deur met een 
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scharnier op de koker vastgezet (zie foto 1) en op vloerhoogte 

wordt een scharnier geplaatst in de douchebak (zie foto 2).

In de andere ruimte is plaats om een wasmachine en een 

droger op te bergen. De droger kan worden geplaatst op een 

verhoging die ook weer gemaakt is van gezet staal.

Dit is de eerste unit waar deuren worden gebruikt. In verband 

met ruimtewinst binnen de badkamer is de deur zo ver 

mogelijk naar buiten geplaatst, maar wel binnen de vaste 

maat van het frame van de unit. Bij het gebruik van deuren 

en rekening houdend met het inschuiven van de units kwam 

wel een probleem om de hoek kijken van de deurkruk. Deze 

steken normaliter uit. Voor de deurgrepen is naar een oplossing 

gezocht.

In het plaatje hiernaast is weergegeven waar de keuze op is 

gevallen. Dit is de zogeheten “fl ush door handle” van Smart 

Design Studio. De deurgrepen vallen zo binnen het deurvlak.

1. 2.
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De onderste Trapunit

Deze unit is nodig als men 2 woningen verticaal aan elkaar 

wil schakelen. Hij wordt ook altijd geleverd samen met de 

bovenste trapunit. Samen vormen ze een doorgang om van de 

ene naar de andere verdieping te komen.

De trap is gemaakt van dezelfde materialen die in de andere 

units gebruikt zijn. De treden zijn van gezet staal en dragen 

hun krachten af aan een speciaal vormgegeven profi el van 

hetzelfde materiaal. Deze dragen op hun beurt weer de 

krachten af aan een trapboom tussen de 2 spillen.
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Door de vormgeving van de dragende profi elen is er extra 

opbergruimte gecreëerd onder de traptreden in de kast.

De kast kan worden afgesloten met eenzelfde deur die bij de 

badkamerunit is beschreven. 

In de kast kijk je onderaan tegen een plaat. Deze plaat 

zorgt voor een nette afwerking en is nodig voor de extra 

opbergmogelijkheid.

Onder de drie onderste traptreden bevinden zich opbergladen. 

Bij een normale trap heb je hier ruimteverlies, kun je spullen 

kwijt raken en kun je er niet goed meer bij.

Nu kan men deze ruimte nuttig benutten voor bijvoorbeeld het 

opbergen van schoeisel.

De kast is bovenin afgesloten met een doorgetrokken traptrede, 

hierop komen later de treden van de bovenste trapunit. De 

trap is in 2 delen gesplitst in verband met het invoegen van de 

units in het vaste deel.
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De bovenste Trapunit

Deze unit hoort bij de onderste trapunit. De vloer van deze 

unit is open zodat er een doorgang ontstaat. In deze unit zijn 

verder weinig voorzieningen aangebracht. Er is echter wel een 

balustrade nodig zodat men niet naar beneden kan vallen. De 

vormgeving van de balustrade is overgenomen van het balkon 

buiten de woningen.

Als men alleen de onder en boven trapunits installeert dan 

blijft er een ruimte over tussen plafond en vloer waar de 

gebouwconstructie loopt. 

Deze moet worden afgesloten met een apart frame dat tussen 

de trapunits komt. Dit frame wordt geplaatst zodra de onderste 

trapunit geplaatst is. Men kan dan van boven het tussenframe 

plaatsen.

In dit frame bevinden zich de laatste 3 treden van de trap om 

het hoogteverschil te overbruggen van de constructieruimte. 

De laatste optrede is meteen ook de vloer van de 2e verdieping 

van de geschakelde units.
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De trapunits met tussenframe samengevoegd.
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De Doorgangunit

Deze unit is nodig als men 2 woningen horizontaal aan elkaar 

wil schakelen. Het enige verschil met de standaard unit die 

ook als extra ruimte unit gebruikt wordt is de achterwand. 

Hierin bevindt zich een deur om naar de geschakelde woning 

te gaan.

Ook hier is weer gekozen om dezelfde deur toe te passen als 

bij de badkamer en onderste trapunit.
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De Extra Ruimte Unit

Deze unit wordt in principe altijd samen geleverd met de 

doorgangunit. Als men 2 woningen horizontaal aan elkaar 

schakelt is er ruimte om 4 units te plaatsen, 3 hiervan zijn de 

doorgang, de keuken en de badkamer units. Deze unit kan dan 

worden gebruikt om de 4e plaats op te vullen.

De unit is  in principe de standaard unit waarin geen invulling is 

aangebracht. Deze ruimte is door de bewoner zelf in te vullen. 

Men kan een ruimte groter maken, maar er bijvoorbeeld ook 

een kast van maken.
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Schakeling woningen

Hier zijn de woningen geschakeld weergegeven. Rechts zijn 

de woningen verbonden met de trapunits en onder zijn ze 

verbonden met de doorgangunit.

Horizontaal geschakelde woningen 1:100 Verticaal geschakelde woningen 1:50
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Unit

Transport en plaatsing

De units worden aangeleverd op de woonlocatie door een 

vrachtwagen met een dieplader. Dit is nodig in verband met de 

hoogte van de unit (3250mm). De units staan tijdens transport 

rechtop met 2 naast elkaar, met de openingen naar elkaar 

toe. 

Op locatie worden de units met behulp van een kraan naar 

de juiste woning gebracht. Deze worden dan op het hulpstuk 

geplaatst dat bij het schuifsysteem wordt besproken.

Wanneer de units uit de woning gehaald zijn kan een tussenstop 

worden gemaakt bij de fabriek die de units fabriceert. Er 

kunnen dan onderdelen vervangen of veranderd worden voor 

de unit weer wordt geïnstalleerd.

Ook kunnen de units onderhouden en gecontroleerd worden 

vergelijkbaar met de APK bij auto’s.

Met het unitsysteem is het mogelijk om op dezelfde dag te 

verhuizen en op de nieuwe locatie te gaan wonen. Door de 

snelle plaatsing van de units zal zowel de bewoner als de 

omwonenden weinig last hebben van de verhuizing.
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Schuifsysteem

De units worden met behulp van een verlengde rails  in de 

woning geïnstalleerd. Om de units in en uit de woning te krijgen 

is dus een hulpstuk nodig. Deze bestaat uit 2 stukken rails en 

verschillende strips die de afstand bewaren tussen de rails.

Eerst worden de rails afzonderlijk van elkaar in het vaste 

geleiding systeem geschoven en vastgezet. Daarna worden 

de strips op de 2 rails vastgezet. Nu vormt het hulpstuk een 

verlenging van de vaste geleiders in het gebouw.

De inschuifstukken van de rails en de constructie in het 

bestaande gebouw zorgen voor een momentvaste verbinding 

die de units op hun plaats houden wanneer deze op het 

hulpstuk rusten.

De lengte van de hulprails is 2000mm waardoor deze net wat 

langer is dan de halve lengte van de unit.

Tijdens het plaatsen zal de unit rusten op de rails, maar ook 

nog steeds aan de kraan hangen. Op deze manier wordt de 

last verminderd op de rails. Zodra de unit voor het grootste 

deel in de constructie is geschoven zullen ook de laatste kabels 

van de kraan worden losgemaakt.
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Unit

Stappenplan

De verschillende units worden op de volgende manier geplaatst 

of verwijderd. Het verwijderen gebeurt in omgekeerde 

volgorde.

1.

De units worden geleverd op de bouwplaats en het muurpaneel 

aan de buitenzijde wordt gedemonteerd.

2.

Nu wordt het hulpstuk geplaatst als verlenging van het vaste 

railsysteem.



42

3.

De rails worden er een voor een ingeschoven en worden daarna 

vastgezet met metalen strips.

                                                                        III.      

              

                                                  II.   

              

                      I.

4.

Het hulpsysteem zit op zijn plaats.
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5.

De unit wordt opgehesen en op het hulpsysteem geplaatst. 

Door de rails centreert de unit automatisch.

6.

Wanneer de unit op de rails rust kunnen de voorste kabels 

worden losgekoppeld.
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7.

De unit wordt naar binnen geschoven en de overige kabels 

kunnen nu worden losgekoppeld.

8.

Wanneer de unit op zijn plaats zit wordt deze gefi xeerd in de 

woning.
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9.

Het hulpsysteem kan nu worden losgekoppeld in omgekeerde 

volgorde van stap 3.

10.

De leidingen worden aangesloten en het muurpaneel kan 

worden gemonteerd. Al het materieel wordt opgeborgen.
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Installaties

In de units waar de keuken en badkamer gemaakt zijn, moeten 

er voorzieningen zijn voor het verkrijgen van water, elektra 

en ontluchting. Deze leidingen moeten aan één kant boven 

en onder ontsloten worden om gekoppeld te worden aan de 

woningen, welke vaste aansluitpunten heeft. De leidingen in de 

unit eindigen met koppelingspunten die daarna in een vloerput 

aan het vaste deel aangesloten kunnen worden. In deze put 

bevinden zich uiteinden met fl exibele leidingen. Met behulp 

van knelkoppelingen worden de units aangesloten.

Voor de ontluchtingskanalen (afzuiginstallatie en ventilatie-

voorziening) die zich boven in de units bevinden kan een paneel 

worden losgekoppeld in het plafond van het vaste deel.

De onderdelen in de units die leidingen nodig hebben zijn het 

toilet, de douche en wastafel, de wasmachine en droger en de 

wasbak, kookplaat en afzuiging in de keuken.

Al deze functies bevinden zich in twee van de zes verschillende 

units.
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Unit

Aansluiten bij woningvarianten

Leidingen, afvoer, ventilatie en stroom worden in de vloer en 

plafondelementen van de units aangebracht. Bij alle units gaan 

deze leidingen naar een vaste plaats dat uitkomt ter hoogte 

van het aansluitpunt in de woonruimtes. 

Wanneer de woning gespiegeld is, wordt de unit dus gedraaid 

in het project geplaatst. In dit geval zijn de aansluitpunten in 

het vaste woongedeelte hierop aangepast qua plaatsing, bij de 

units zal dus niks veranderen qua leidingverloop.
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Plattegrond

Globale indeling

functies:

Woonruimte

Openbare ruimte

Berging

Sportfunctie

Parkeerplaatsen
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Het Woongebouw

Functies

Het gebouw heeft een woonfunctie gekregen. Dit is niet de 

enige nieuwe functie. Door de vorm van het  gebouw is het 

mogelijk om er extra functies aan toe te voegen. In het gebouw 

komen ook ruimtes met een gezamenlijke functie, denk aan 

een kantoorruimte, een ontmoetingsruimte die als feestzaal 

gebruikt kan worden, maar ook een sportfunctie. 

De grote hal aan de westzijde is uitermate geschikt om een aantal 

sportvelden onder te brengen, eventueel gecombineerd met een 

fi tnessruimte. Ook de gebruikers van de sportaccommodatie 

kunnen van de ontmoetingsruimte gebruik maken.

Wonen

De woningen bevinden zich voor het grootste deel aan de 

straatzijden, gericht naar de woonwijk. Aan de kant van het 

industrie terrein komen geen woningen. Het gebouw heeft 

ook een binnenplaats. Hieraan bevinden zich ook woningen. 

Veel van deze woningen hebben uitzicht op de omliggende 

woonwijk en parkjes door de opening aan de oostzijde tussen 

de gebouwdelen in.
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Een impressie van hoe de woningen eruit kunnen zien.
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Werking van het gebouw

Om de volgende paragraven te verduidelijken wordt verwezen naar de 

tekeningen op blz. 54 en 55.

De stromingen binnen het gebouw

Het woongebouw heeft 3 toegangspunten, alle 3 met een 

eigen stijgpunt. De hoofdingang [A] aan de noordzijde is voor 

iedereen toegankelijk tot de deur [E] op elke verdieping. Bij 

bezoek kunnen de bewoners vanuit hun woning deze deur 

openen. Op de benedenverdieping van deze ingang bevinden 

zich ook de postvakken en kunnen de bergingen [H] bereikt 

worden.

De andere 2 ingangen bevinden zich beide op de zuidzijde, 

deze kunnen alleen door de bewoners gebruikt worden. De 

ingang het dichtst bij de parkeerplaatsen [B] geeft toegang tot 

de woningen in het middendeel van het gebouw, maar ook tot 

de bergingen. Mocht een lift [F] nodig zijn, dan kan er gebruikt 

worden gemaakt van de lift bij de hoofdingang.

De 3e ingang [C] bevindt zich op de kopse kant van het 

losstaande blok. Hier bevind zich ook een lift. Afhankelijk van 

de plaats van de woning kan de bewoner kiezen welk stijgpunt 

er gebruikt wordt.

Gezamenlijke/gedeelde ruimten

Er is in het gebouw behoefte aan een grote ruimte die plaats 

bied voor bijeenkomsten en feesten. Dit is nodig omdat het 

niet altijd mogelijk is om in de eigen woning veel bezoek te 

ontvangen. De ontmoetingsruimte op de 2e verdieping [G] kan 

hiervoor gereserveerd worden.

Deze ontmoetingsruimte zorgt ook voor contact tussen de 

bewoners en de sporters.

In het project is ook een plaats die uitsluitend door de bewoners 

wordt gebruikt. Dit is de binnentuin [L]. Deze plaats kan vanuit 

de hoofdingang en de achteringangen worden bereikt, maar 

ook vanuit de woningen op de begane grond.
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Opslag

De woningen hebben door de compacte maatvoering een 

beperkte opslagmogelijkheid. Daarom zijn er op de begane 

grond in het middendeel van het gebouw bergingen [H] 

aangebracht. Hier kunnen de bewoners spullen opslaan die ze 

langere tijd niet gebruiken. Ook zijn deze bergingen handig 

om bijvoorbeeld fi etsen te stallen.

De bergingen zijn zo aan een woning toegekend dat de route 

ernaartoe gemiddeld zo kort mogelijk is. Op de tekeningen 

in bijlage b is te zien hoe de opslagruimtes zijn verdeeld met 

behulp van de ruimtenummers.

Opslag schuifsysteem

De geleiderails van het schuifsysteem van de units moet 

ergens worden opgeslagen. Op de tekeningen is te zien 

dat er opbergruimten [I] zijn gemaakt rondom de lift bij de 

hoofdingang. De beheerder van het gebouw kan hier ook 

onderhoudsmateriaal bewaren omdat er maar 1 railsysteem 

per project nodig is.

Openbare functies/sport

De grote hal [J] aan de westzijde van het gebouw is zeer 

geschikt om een sportfunctie in onder te brengen. Deze heeft 

ook een eigen ingang [D]. Wanneer men in de omgeving op 

zoek gaat naar een mogelijkheid om te sporten dan zijn er een 

aantal kleine voorzieningen aanwezig, maar als men op zoek 

gaat naar een locatie met een sporthal of -veld dan kunnen ze 

niet in de nabije omgeving terecht. De grote hal kan hiervoor 

worden verhuurd.

Het Woongebouw

Parkeren

Op het terrein is voldoende gelegenheid om te parkeren [K]. 

Voor de bewoners heeft het gebouw een achteringang bij de 

bergingen. Bezoekers en sporters kunnen lopend langs het 

gebouw richting de hoofdingang.

De hoofdingang geeft toegang tot de woningen, de postbussen 

evenals de sportzaal.
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A
B

C

D

E

F

F

H
I

I

J

K

Begane Grond

L
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       Legenda:

       A  - Hoofdingang

       B  - Ingang bewoners

       C  - Ingang bewoners

       D  - Ingang Sport

       E  - Toegang bezoekers

       F  - Trap en Lift

       G - Gezamenlijke ruimte

       H  - Berging

       I  - Opslag systeem

       J  - Sportzaal

       K  - Parkeren

       L - Binnenplaats

E

E

E

E

F

F

F

G

I

I

1e Verdieping

2e Verdieping
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Uitstraling naar buiten

Het gebouw, zoals het was voor de herbestemming, had een 

industrieel karakter. Dit paste goed bij de omliggende bebouwing 

en zijn functie. Nu het een woongebouw is geworden heeft het 

gebouw een andere uitstraling nodig.

Om het gebouw, dat op de rand van het industrieterrein 

staat, meer bij de omliggende woonwijk te betrekken zullen 

de gevels minder zakelijk en uitnodigender moeten worden 

vormgegeven. Ook wordt een deel van de begroeiing aan de 

straatzijde weg gehaald.

Materiaal

Vlak naast het perceel van dit plan liggen ook veel gemeentelijke 

tuinen. Hier is een groot deel van de bebouwing opgetrokken 

uit hout. Er is veel groenvoorziening in de nabije omgeving. 

Door het toepassen van natuurlijke materialen zal het gebouw 

een warme en meer open uitstraling krijgen. 

Links: bestaande situatie

Rechts: nieuwe situatie
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Het Woongebouw

Gevels

De gevels worden hoofdzakelijk uitgevoerd in hout.

Het gebouw heeft verschillende lange horizontale gevels. Door 

de houten delen, elk 300mm breed, verticaal te plaatsen wordt 

de horizontale richting wat minder benadrukt.

Uitstraling functie units (van buiten)

Elke unit heeft een functie, keuken; badkamer; trap met 

bijhorende bovenunit; een doorgang voor zijwaartse  koppeling; 

en een lege unit voor extra ruimte. Elke functie kan met een 

eigen kleur worden uitgevoerd. Deze kleur is op de zijpanelen 

van de unit aangebracht. Door dit te doen zal dus van buiten 

het gebouw te zien zijn voor welke unit er gekozen is. Omdat 

de bewoner zelf kan kiezen hoe de woning wordt ingericht, 

kijkend naar de volgorde van plaatsing van de units, zal er een 

gevarieerd gevelbeeld ontstaan. Zo wordt het typerende van 

het plan extra benadrukt van buitenaf.

Zoals eerder vermeld zullen de gevels worden opgetrokken 

met houten rabatdelen. Dit zal ter plaatse van de units niet 

worden doorgezet om aan te geven dat hier iets speciaals 

gebeurt. Over deze openingen wordt een opengewerkt paneel 

geplaatst die de units laat zien. Dit paneel zorgt er ook voor 

dat er geen vuil in de achterliggende constructie komt

Door de 3 dimensionale opzet van de panelen ontstaat er ook 

een afscheiding tussen de woningen, waardoor het voor de 

buren niet mogelijk is om direct binnen te kijken in de woning. 

Een ander voordeel is dat door de vorm van de panelen weinig 

tot geen licht wordt tegengehouden. Zo zal de lichtopbrengst 

binnen de woning zo groot mogelijk zijn.
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Technische gegevens

Gewicht onderdelen

Unit

Frame

-staanders 4x

 afm. 100x60x5, 2850mm

  gewicht: 11,6kg/m

  totaal 4x2,85x11,6 = 132,24kg

-liggers plafond lengte 2x

 afm. 200x100x8, 3555mm

 gewicht: 35,1kg/m

  totaal 2x3,555x35,1 =249,56kg

-liggers vloer lengte 2x

 afm. 100x60x5 3555mm

 gewicht: 11,6kg/m

  totaal 2x3,555x11,6 =82,48kg

 afm. 80x40x5, 3555mm

 gewicht: 8,42kg/m

  totaal 2x3,555x8,42 =59,87kg

-liggers breedte 4x

  afm. 200x100x8 1000mm

  gewicht: 11,6kg/m

  totaal 4x1x11,6 = 46,40kg

Totaal gewicht frame: 570,55kg

Invulling frame

-zijwanden 2x

 afm. 1000x2850mm

 gewicht 17kg/m2

  totaal 2x1x2,85x17= 96,9kg

-achterwand 1x

 afm. 3415x2850mm

  totaal 1x3,415x2,85x17= 165,46kg

-vloerelement

 afm. 3415x1000mm

  totaal 1x3,415x1x17= 58,06kg 

-plafondelement

 afm. 3415x1000mm

   totaal 1x3,415x1x17= 58,06kg

Totaal gewicht invulling: 378,48kg

Totaal gewicht lege unit: 949,03kg
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Alle onderdelen van de units worden in een gespecialiseerde 

fabriek gemaakt zodat de units kant en klaar geleverd kunnen 

worden. Het onderhoud of verbouwen van units vind ook plaats 

in deze fabriek.

Als het ware kunnen de units vergeleken worden met een 

auto’s en de fabriek als garage.

De woningen zijn dus echte woonmachines.
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De woonmachine van nu is veel veranderd ten opzichte van de 

woonmachine gedefi nieerd door Le Corbusier. In dit project, 

maar ook in de projecten van mijn medestudenten waarmee 

ik dit afstudeeratelier ben gestart, blijkt dat woonmachines 

van nu veel dynamischer zijn, niet alleen in vorm, maar ook in 

beweging. Gebouwen krijgen meer dan één enkele functie.

Met het toevoegen van units in woningen blijkt dat woningen 

kunnen worden afgestemd op de wensen van de toekomstige 

bewoners. Maar ook dat bewoners niet vast hoeven te zitten 

aan hun eerste aankoop. Door het gebruik van units krijgen 

bewoners niet alleen vrijheid in een woning, maar ook vrijheid 

in de plaats waar ze wonen. 

Dit project is vooral gericht op starters op de woningmarkt. 

Door de dynamische leefomstandigheden van deze groep 

mensen, denk aan het wisselen van banen, op zoek naar een 

plaats waar iemand zich goed voelt of het samen gaan wonen 

met anderen, is er een woningtype nodig dat daarop inspeelt.

Conclusie
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Terugkijkend op de afgelopen 2 jaar, de tijd waarin ik heb 

afgestudeerd, ben ik erachter gekomen dat het traject zwaar 

kan zijn als nog niet alle vakken zijn afgerond. Dat was dan 

ook de hoofdreden waarom mijn proces langer duurde dan 

gepland.

Na hard werken en gefocust blijven op het afronden van de 

openstaande vakken gaf het een hele geruststelling dat alle 

energie nu gericht kon blijven op het afstuderen.

Het afstuderen begon in groepsverband. Gezamenlijk met 

mijn medestudenten gingen we op zoek naar de betekenis 

van Machine a Habiter. Tijdens deze fase zijn veel boeken 

doorgelezen en samengevat om achter deze betekenis te 

komen. Nu we een beeld hadden gevormd bij het begrip was 

het voor ieder op zich tijd om verder te gaan met het ontwerpen 

van een project.

Ik ben gaan onderzoeken naar de mogelijkheden bij het 

toepassen van slimme technieken en dubbel ruimtegebruik om 

zo de ideale woonmachine te ontwerpen. Mijn enthousiasme 

werd vooral opgewekt door de vele kleine woningen, vaak van 

tijdelijke aard, die vooral als conceptwoningen zijn uitgebracht. 

Al die technieken samenbrengen onder een project viel nog 

niet mee. Het was niet makkelijk om vorm te geven aan 

innovatieve ideeën. Het ontwerpen liep stroef omdat er geen 

vaste vorm ontstond.

Refl ectie

Ik ben daarna op zoek gegaan naar een locatie en reden om 

innovaties toe te passen. Het woningtekort voor starters en 

het overschot aan kantoorruimten was de perfecte basis voor 

mijn concept. Geschikte kantoorpanden om te herbestemmen 

naar woningen waren snel gevonden.

Nu was er een basis om het project verder te ontwikkelen.

Met het idee dat ik binnenkort ook een starter zal zijn kon ik 

als afstudeerder goede uitgangspunten vastleggen voor mijn 

woonmachine. Vrijheid in wonen waar je wil en hoe je wil. 

Woningen die je overal mee naar toe kunt nemen trok mijn 

belangstelling en dan kom je al snel bij unitbouw uit. In deze 

units kon ik mijn innovatieve ideeën goed verwerken.

Als ik nu terug kijk naar de ontwerpen van de units besef ik 

dat de ruimte in een aantal units niet optimaal is benut. Het 

ophangsysteem dat in de keuken is gebruikt kan bijvoorbeeld 

ook worden gebruikt in de open ruimten van de doorgangunit, 

de lege ruimte unit en de bovenste trapunit. Daarbij komen 

ook meer varianten die in de catalogus opgenomen moeten 

worden.

Ik ben tevreden met het uiteindelijke resultaat van het 

ontwerp. In de units heb ik mijn uitgangspunten goed kunnen 

uitwerken. De nadruk op mijn project lag ook in de units en de 

werking daarvan. Bij verdere projecten zou ik graag ook meer 

aandacht besteden aan de uitstraling en vorm van gebouwen.
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Bijlagen
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Catalogus

Keu

Hier vind u verschillende elementen om de keuken mee in 

te richten. In de planner kunt u uw keuken ontwerpen en 

aangeven welke kasten u wilt bestellen. Houd bij het indelen 

wel rekening met de plaats van de koelkast, kookplaat 

en afzuiging. Elementen met laden zijn alleen onder het 

keukenblad te gebruiken.

De kasten zijn te verkrijgen in alle RAL kleuren of met een 

blanke lak afwerking zodat het hout zichtbaar blijft.

50x50x70cm 100x50x70cm 50x25x70cm
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Keuze van keukenelementen; boven massieve deuren, onder vitrinedeuren

50x50x70cm 100x50x70cm 50x50x35cm 100x50x35cm 50x25x70cm
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Planner onder keukenblad

Planner boven keukenblad

Maak hier uw indeling van de keuken;

koelkast

afzuiging
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Tekeningen
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Begane Grond 1:500
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1e Verdieping 1:500



72

2e Verdieping 1:500
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Dak 1:500
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Situatie 1:1000
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Doorsnede stramien 11

Zuidgevel

Oostgevel

Noordgevel 1:500
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Keukenunit

Badkamerunit
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Trapunit Onder

Trapunit Boven



78

Extra Ruimte unit

Doorgangunit
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Foto’s maquette

Fotos van de maquette:
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