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Voorwoord 

 

Voor u ligt het afstudeeronderzoek ‘Student zoekt leeg kantoor’; Het toepassen van zelfwerkzaamheid van 

studenten bij tijdelijke transformaties van kantoorgebouwen, met behulp van een herbruikbaar 

inbouwsysteem. Dit verslag is het resultaat van het afstudeerproject binnen het Slimbouwen IV atelier van de 

master Building Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. De keuze voor transformatie van 

leegstaande kantoorgebouwen naar studentenwoningen is zowel uit interesse als uit eigen ervaring ontstaan. 

Iedereen wordt namelijk dagelijks, al dan niet bewust, geconfronteerd met de uithangborden die vele 

vierkante meters vloeroppervlakte aan kantoor, te huur aanbieden. Als student weet ik hoe moeilijk het is om 

een betaalbare woonruimte te vinden die meer is dan een grote kast ver buiten de stad. 

Onderzoek doen naar leegstaande kantoorgebouwen en transformaties is niet alleen bureauwerk. Kadastrale 

gegevens zijn moeilijk te krijgen of erg duur. Gelukkig bood het Stadsarchief in Rotterdam de mogelijkheid om 

de technische tekeningen van kantoorgebouwen in Rotterdam in te zien. Ik wil de vriendelijke medewerkers 

van het Stadsarchief hier dan ook hartelijk voor bedanken, omdat zij steeds karren vol met bouwtekeningen 

klaar hadden staan. 

Verder wil ik mijn begeleiders Chris Geurts, Jos Lichtenberg en Masi Mohammadi bedanken voor hun 

begeleiding en advies. Zij hebben mij vaak nieuwe inzichten gegeven en er voor gezorgd dat ik kritisch ben 

blijven kijken naar mijn eigen werk. 

Als laatste wil ik mijn ouders en vrienden bedanken voor hun steun en interesse en mijn vriendin Audrey voor 

haar motivatie en afleiding als ik dit nodig had. 

 

Roel Zimny  Eindhoven, augustus 2012 
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Samenvatting 

De Nederlandse kantorenmarkt wordt geconfronteerd met een grote leegstand. Bijna 15% van de beschikbare 

kantoorruimte is niet verhuurd. Behalve de economische crisis liggen er meer oorzaken ten grondslag aan deze 

leegstand. In het ontstaan van het kantoorgebouw als type, was het gebouw een belangrijk deel van het 

bedrijf dat zich er gevestigd had. Het gevestigde bedrijf was tevens eigenaar van het pand. Als eigenaar was 

het bedrijf betrokken bij het gebouw. In de loop der jaren is het kantoorgebouw steeds meer als een 

vastgoedobject ontwikkeld. De huurprijs voor kantoorruimte is hoog, waardoor er veel winst behaald wordt. 

Beleggers investeren grote bedragen in de kantoorruimte, met een explosie aan nieuwe kantoorgebouwen als 

gevolg. Ten gevolge van deze ontwikkeling is de gebruiker van het gebouw niet meer de eigenaar van het 

gebouw. De slechte economische tijd en het nieuwe werken  hebben ervoor gezorgd dat bedrijven minder 

kantoorruimte nodig hebben. Kantoorgebouwen worden gemakkelijk verlaten voor een nieuw gebouw, dat 

beter aansluit bij de wensen van de gebruiker. De leegstand die zo ontstaat leidt tot verpaupering van de 

gebouwen, een troosteloos imago van de wijk of zelfs tot spookgebieden. Leegstand van kantoren wordt zo 

een maatschappelijk probleem. 

De meest incourante kantoorgebouwen zijn kantoorgebouwen uit de bouwperiode 1960-1990. Deze 

gebouwen zijn verouderd, voldoen niet meer aan de huidige wensen van huurders en hebben een 

gestandaardiseerd karakter. De technische kenmerken van deze kantoorgebouwen zijn onderverdeeld in 

typologieën op basis van het stramien. Om deze kantoorgebouwen uit de markt te halen,is transformatie van 

het kantoorgebouw een oplossing. Transformatie kan verschillende doelgroepen dienen. Omdat de meeste 

leegstand in de Randstad voorkomt, is gekozen voor transformatie naar studentenwoningen. Met name in de 

grote steden in de Randstad is het voor studenten moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Betaalbare 

studentenkamers zijn klein, liggen ver van het centrum of de onderwijsinstelling of hebben een lange 

wachttijd. Het aantal studenten dat een kamer zoekt is inmiddels opgelopen tot 30.000. 

Uit onderzoek blijkt dat de drie grootste kostenposten voor transformatieprojecten de gevel, de 

binnenwanden en de algemene uitvoeringskosten zijn. Om deze kosten te verlagen en het tekort aan 

studentenwoningen terug te dringen, is het ‘create your space’ concept ontwikkeld. Dit concept houdt in, dat  

zelfwerkzaamheid van de studenten wordt toegepast bij het transformeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van een herbruikbaar inbouwsysteem, dat aanpasbaar is aan de kantoorgebouwen uit de periode 1960-1990. 

De gevel wordt van binnenuit verbeterd, de studenten voeren de meeste werkzaamheden uit en de 

materiaalkosten voor de transformatie worden over meerder transformatieprojecten afgeschreven. De kosten 

worden dus verlaagd en transformatie kan ook, bij kortere periodes dan vijf jaar, rendabel geëxploiteerd 

worden. 

De inbouw wordt dus gemonteerd en gedemonteerd door studenten. Veel inbouwsystemen zijn in zekere 

mate demontabel. Demontabel is echter niet herbruikbaar. Om herbruikbaar te zijn moet de inbouw 

onbeschadigd gemonteerd en gedemonteerd worden, maar ook moet het zonder beschadiging aangepast 

worden aan de verschillende kantoorgebouwen. Dit moet eenvoudig uitvoerbaar zijn.  

Met deze doelstellingen zijn randvoorwaarden opgesteld waar het inbouwsysteem aan moet voldoen. Deze 

randvoorwaarden hebben betrekking op het functioneren van het systeem en op de technische eisen aan het 

inbouwsysteem. De randvoorwaarden zijn de input voor waarderingstabellen, waarin verschillende 

variantoplossingen beoordeeld worden. Met behulp van een morfologisch schema is een strategie bepaald die 

geleid heeft tot de ontwikkeling van het herbruikbare inbouwsysteem, bestaande uit sandwichpanelen. 

Deze sandwichpanelen zijn gemakkelijk te verplaatsen, hanteren, monteren en demonteren door studenten. 

De panelen worden op een basisconstructie gezet en kunnen in de hoogte en in de breedte geschakeld 

worden. Zo is elk kantoor in te delen in een geschikte plattegrond. Bij het schakelen wordt gebruik gemaakt 

van droge verbindingsmethoden, waardoor montage snel kan plaatsvinden en demontage niet tot 
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beschadigingen leidt. De combinatie van materialen en verbindingsmethoden zorgt voor brandwerende en 

geluidisolerende binnenwanden van permanente kwaliteit. 

Het inbouwsysteem is bedoeld voor woningcorporaties of studentenhuisvesters. De corporatie investeert in de 

herbruikbaarheid en de kwaliteit van het systeem. Met één en het zelfde inbouwsysteem zijn meerdere 

tijdelijke transformaties haalbaar, met betaalbare huurprijzen voor de studenten.  

Lege gebouwen in de stad worden weer bruisende plekken die zorgen voor levendige gebieden. 
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Abstract 

The Dutch office market is facing a high vacancy rate. Almost 15% of the available office space is not leased. 

Apart from the economic crisis, there are more causes behind this vacancy. In the development of the office as 

a building type, the building was an important part of the company that occupied the building. The company 

was also the owner of the property and therefore involved in its fate.  

Over the years, the office building has been developed as real estate. The rent for office buildings is high, so 

leasing is very profitable. Investors invest large amounts of money in the development of office buildings, 

causing an explosion of new offices. As a result, the occupant of the office isn’t the owner of the building. The 

bad economy and the effects of new work methods have decreased the demand for office space. Office 

buildings are easily abandoned for a new building, better suited to the needs of the user. The resulting vacancy 

leads to impoverishment of the buildings and desolation of the neighborhood. 

The most unmarketable office buildings are constructed between 1960 and 1990. These buildings are 

outdated, no longer meet the current requirements of tenants and lack personality. The technical 

characteristics of these buildings are divided into types, based on the grid size. To extract these offices from 

the market, the method of transformation can be used. Transformation can serve different target groups. 

Since most vacancy is located at ‘de Randstad’, the target group for transformation is students. Especially in 

the large cities in ‘de Randstad’, students have difficulties finding a place to live. Affordable student housing is 

small, far from the city center or the place of education. The number of students searching for housing has 

now risen to 30.000. 

Research shows that the three largest expenses for transformation projects are the façade, the interior walls 

and the contractor costs. In order to reduce these costs and increase the amount of student housing, the 

‘Create your space’ concept has been developed. The concept contains the self-efficacy of students to 

transform the office building. The students will use a reusable infill system, that can be adapted to office 

buildings from the period 1960 to 1990. This system increases the quality of the infill, improves the façade 

from the inside and makes it possible to write off the costs of material to several transformation projects. The 

costs for the transformation can be profitable for periods under five years. 

The infill will be assembled and disassembled by students. But disassembly is not the same as reusable. 

Reusability leads to undamaged disassembly, but also undamaged adaptability of the system to different office 

buildings. Assembling an disassembling the system needs to be achieved as effortlessly as possible. 

With these objectives, some constraints for the infill system have been developed. These constraints relate to 

the functionality and the technical aspects of the system and are the input variables for evaluation tables. 

These evaluation tables are used to value different solutions to design problems in the development of the 

infill system. The evaluations lead to a scheme that points out a product development strategy. Following this 

strategy, a reusable infill system has been developed consisting of sandwich panels. 

The sandwich panels are easy to move, handle, assemble and disassemble by students. The different panels 

are placed on a base which allows them to be connected in height and width. In this way many various floor 

plans can be built. In assembly and disassembly only dry connection methods are used. This increases 

assembly speed and disassembly won’t damage the components. The combination of materials and geometry 

used in the design of the system leads to fire resistant and sound insulation of the interior walls with a high 

quality. 

The system can be used by student housing corporations. The corporation invests in the reusability and quality 

of the system. This one system can achieve multiple transformations with an affordable rent. Empty office 

buildings will sparkle with activity and revitalize the district.  
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Inleiding 
 

Grote borden met ‘Te huur: kantoorruimte’ zijn momenteel veel voorkomend in het straatbeeld van de stad en 

langs de autosnelwegen. Er is veel kantoorruimte op de Nederlandse markt en te weinig vraag om al deze 

ruimte te verhuren. Leegstand is dan ook een logisch gevolg en is inmiddels opgelopen tot 15% van de totale 

voorraad (Westerink, 2011). Vooral eigenaren van oudere kantoorgebouwen zitten met een dilemma. 

Herinvesteren en hopen op een nieuwe toekomst of langzaam afboeken en een nieuwe weg inslaan. Vaak 

kiezen kantooreigenaren voor de laatste optie waardoor de leegstand lang blijft bestaan. 

De grootste leegstand bevindt zich in de Randstad. Juist hier is de vraag groot. Echter niet naar kantoorruimte, 

maar naar woonruimte voor studenten. Een groot percentage van de beginnende voltijdstudenten heeft 

moeite met het vinden van een woonruimte, laat staan een geschikte woonruimte. Als er een kamer gevonden 

wordt is de huurprijs hoog of ligt deze ver van de onderwijsinstelling of het centrum. Beginnende studenten 

zijn daarom genoodzaakt om in het ouderlijk huis te blijven wonen. Er ontstaat geen binding met de stad waar 

de studenten studeren. Deze binding is van groot belang voor zowel de ontwikkeling en ontplooiing van de 

student zelf als voor de stad. Studenten zorgen voor veel levendigheid in de stad en hebben een positief effect 

op de economie. Zowel direct, door de uitgaven die ze doen in de stad, als indirect door het aantrekken van 

kennis gerelateerde bedrijven. (Manshanden, 2009) 

Samenbrengen van de vraag naar ruimte en het aanbod van ruimte lijkt daarom ook logisch en simpel. Toch is 

het samenbrengen van vraag en aanbod door een transformatie van het kantoorgebouw niet eenvoudig. 

Kantooreigenaren hopen op een verandering van de markt en zijn niet bereid om leegstaand vastgoed onder 

de boekwaarde te verkopen. De boekwaarde van kantoren is echter te hoog om een rendabele transformatie 

naar studentenwoningen mogelijk te maken. In reactie hierop zijn tijdelijke transformaties van 

kantoorgebouwen uitgevoerd. Kantooreigenaren krijgen een huurvergoeding tijdens de tijdelijke transformatie 

en behouden aan het eind van de transformatieperiode het kantoorgebouw. Studenten hebben voor deze 

periode een woonruimte voor een betaalbare huurprijs. 

Door de korte exploitatieperiode en de lage opbrengsten uit kamerverhuur blijft het moeilijk om tijdelijke 

transformatie rendabel te maken. Al het materiaal dat gebruikt wordt om het kantoorgebouw te tijdelijk te 

transformeren, is permanent bestemd voor de schroothoop. Dit onderzoek is gericht op het efficiënter maken 

van tijdelijke transformaties met behulp van een herbruikbaar inbouwsysteem. 

In het eerste hoofdstuk wordt het onderzoekskader beschreven. De hoofdvraag en de doelstelling komen in dit 

hoofdstuk aan bod, net als de onderzoeksopzet. Hoofdstuk twee geeft vervolgens de noodzaak tot 

studentenhuisvesting en de omvang van de vraag weer. De verschillende doelgroepen aan studenten worden 

uitgelegd. Elke doelgroep heeft andere wensen en verwachtingen met betrekking tot hun woonruimte. 

Hoofdstuk drie toont vervolgens de redenen aan waarom transformatie niet de voorkeur heeft. De 

verschillende actoren bij transformatie komen in dit hoofdstuk aan bod. Verder worden de factoren die 

transformatie bevorderen en belemmeren beschreven. 

Hoofdstuk vier gaat in op de tijdelijke transformatie. Reeds uitgevoerde tijdelijke transformatieprojecten 

worden behandeld aan de hand van referentieprojecten. Dit leidt tot de aanleiding tot het ontwikkelen van 

een transformatieconcept in hoofdstuk vijf, waarin de kernwoorden zelfwerkzaamheid, herbruikbaarheid en 

aanpasbaarheid een belangrijke rol spelen. Deze kernwoorden worden onderbouwd met technische en 

functionele randvoorwaarden, waarmee bestaande producten geanalyseerd kunnen worden op hun 

bruikbaarheid binnen het concept. Deze analyses vormen de input voor de productstrategie die uitgewerkt 

wordt in hoofdstuk zes. Aan de hand van probleemgebieden bij transformaties worden oplossingsvarianten 

ontwikkeld. Elke oplossingsvariant wordt geanalyseerd aan de hand van de randvoorwaarden. De strategie 

leidt uiteindelijk tot een productontwerp dat herbruikbaar is in meerdere tijdelijke transformaties en 
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opgebouwd kan worden door studenten. Zelfwerkzaamheid wordt op deze manier gefaciliteerd door het 

productontwerp. In hoofdstuk acht worden conclusies getrokken met betrekking tot het tijdelijk 

transformeren van kantoorgebouwen en over de mogelijkheden tot het toepassen van een herbruikbaar, 

aanpasbaar inbouwsysteem dat door zelfwerkzaamheid gemonteerd kan worden.  
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1. Onderzoekskader 

 

1.1 Inleiding 

De titel van dit onderzoek geeft aan dat transformaties van kantoorgebouwen aangepakt kunnen worden door 

het inzetten van  zelfwerkzaamheid en herbruikbare producten. Dit hoofdstuk het onderzoek weer dat geleid 

heeft tot deze vorm van transformatie. Als eerste zal de achtergrond en het probleemveld beschreven worden. 

Dit leidt tot een probleemstelling en enkele onderzoeksdoelen die verschillende onderzoeksvragen 

omschrijven. Als laatste wordt de relevantie van dit onderzoek omschreven en wordt de onderzoeksopzet 

getoond. 

1.2 Achtergrond van het onderzoek 

Dit onderzoek is uitgevoerd aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven als 

onderdeel van de leerstoel Product Development binnen het afstudeeratelier ‘Studio Slimbouwen IV’. Het 

afstudeeratelier gaat uit van de Slimbouwen visie van Prof. Dr. Ir. J.J.N. Lichtenberg. Slimbouwen biedt een 

strategie voor de productontwikkeling door een nieuwe visie op het huidige bouwproces waarin efficiëntie een 

belangrijke rol speelt. Vanuit deze gedachte wordt dit onderzoek uitgevoerd. 

1.3 Probleemveld 

1.3.1 Ontwikkeling van de kantorenleegstand 

Verleden  

De ontwikkeling van het probleem hangt nauw samen met de ontwikkelingen op de kantorenmarkt. Sinds het 

ontstaan van het kantoor als type gebouw is er veel veranderd in de manier waarop een kantoorgebouw 

gebouwd wordt. Voor 1960 werden kantoorgebouwen door de ondernemingen zelf gebouwd, bijvoorbeeld 

door overheden en banken (Zuidema & Van Elp, 2010). De gebruiker is hierbij ook eigenaar en is daardoor 

nauw verbonden aan het gebouw. Dit veranderde op het moment dat de economie halverwege de jaren ‘60 

aantrok. Dit zorgde voor een grotere vraag naar kantoorruimte. De kantorenmarkt ontwikkelde zich van een 

gebruikersmarkt naar een beleggingsmarkt. Beleggers en projectontwikkelaars ontwikkelen kantoorgebouwen 

en verhuren deze vervolgens aan bedrijven. De bedrijven zijn hierdoor niet meer eigenaar van het pand 

waardoor de binding met het pand en het verantwoordelijkheidsgevoel voor het pand verdwijnt. 

Kantoorgebouwen worden dus gemakkelijker verlaten. De recessie in de jaren ‘70 zorgde voor een 

verminderde vraag naar kantoorruimte, terwijl veel projecten nog in ontwikkeling waren. Deze nieuwe 

kantoorgebouwen kwamen begin jaren ‘80 op een markt waar geen vraag naar kantoorruimte meer bestond. 

Zo ontstond er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een overaanbod van kantoorruimte en de eerste 

leegstand van kantoorgebouwen. (Zuidema en Van Elp, 2010)  

Hiermee begon een terugkerende cyclus van tekort en overschot aan kantoorruimte. Deze cyclus wordt de 

varkenscyclus wordt genoemd. De varkenscyclus geeft de reactie van producenten weer op het overschot of 

tekort op de markt dat bepaald wordt door de groeiende of afnemende vraag van consumenten. Mede door 

de lange ontwikkeltijd in het vastgoed, zit er tussen de vraag en het gerealiseerde aanbod een vertraging 

waardoor tijden van tekorten opgevolgd worden door tijden van overschot. Dit wordt weergegeven in figuur 

1.1. 
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Heden 

De balans is volledig verdwenen. Mede door een economie die niet meer aantrekt maar juist een tweede keer 

verzwakt, blijft het aanbod hoog. Andere oorzaken voor de huidige leegstand kunnen echter ook gevonden 

worden in de daling van de beroepsbevolking, ‘het nieuwe werken’ en automatisering van het werk (Bak, 

2010). Bedrijven die huren kunnen tegen lage kosten nieuwe huurcontracten afsluiten en zijn dus eerder 

geneigd om te verhuizen. De huidige markt is dus een vragersmarkt. Neiging tot verhuizen heeft ook effect op 

de leegstand. De grote hoeveelheid nieuwbouwkantoren zijn aantrekkelijker dan de oude kantoren en door de 

vragersmarkt zijn er kortingen te bedingen op de huurcontracten van deze nieuwe kantoren. Dit is nog een 

extra stimulans om het oude kantoorgebouw te verlaten. De voorraad blijft dus niet alleen groot, maar 

verslechtert in kwaliteit. (Remoy, 2010; Westerink, 2011) 

Toekomst 

In de toekomst zal de kantorenleegstand niet snel opgelost zijn. Zelfs een groei in de economie hoeft niet te 

betekenen dat er meer kantoorruimte opgenomen wordt. De vraag naar kantoorruimte hangt af van het 

aantal werknemers. Elke werknemer heeft immers een bepaalde hoeveelheid vierkante meters kantoorruimte 

nodig. Een groeiende economie zorgt voor meer werknemers die meer kantoorruimte nodig hebben. Nieuwe 

manieren van werken zorgen er echter voor dat werknemers minder aan het kantoor gebonden zijn en veel 

vanuit thuis kunnen werken. Het kantoor biedt flexibele werkplekken die gedeeld worden door meerdere 

werknemers. Er is dan voor dezelfde hoeveelheid werknemers minder kantoorruimte nodig, waardoor de 

behoefte aan kantoorruimte niet stijgt. (Remoy, 2010)  

Omvang van de kantorenleegstand  

Het ontbreken van de varkenscyclus, die de markt normaal gesproken volgt, heeft geleid tot een enorm 

overschot aan kantoorruimte en dus veel leegstaande kantoorgebouwen. De leegstand is nog nooit zo hoog 

geweest als op dit moment. Op een gezonde markt is een leegstand van 4-5% wenselijk in verband met 

verhuisbewegingen van bedrijven (Zuidema en Van Elp, 2010). Deze leegstand bestaat uit aanvangsleegstand 

(leegstand direct na oplevering), frictieleegstand (leegstand ten gevolge van verhuisbewegingen) en 

conjuncturele leegstand (leegstand ten gevolge van de varkenscyclus). De huidige kantorenmarkt bestaat uit 

47 miljoen vierkante meter kantoorruimte. De huidige leegstand is ondertussen opgelopen tot 7 miljoen 

vierkante meter, bijna 15% van de totale markt. (Westerink, 2011). Met het huidige beleid van de overheid zou 

dit zelfs op kunnen lopen tot een percentage van 25% (Bak, 2010). Van de totale leegstand wordt 70% gezien 

als structureel. Een gebouw wordt na drie jaar leegstand als structureel bestempeld. Structurele leegstand 

Figuur 2.1: varkenscyclus  

Bron: Presentatie Commercieel vastgoed TU/e; 2009 

Figuur 1.1: Vertraging tussen vraag en aanbod genaamd de varkenscyclus 

Bron: Presentatie Commercieel Vastgoed, TU/e; 2009 
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wordt vaak veroorzaakt door de kwaliteit van het gebouw, die niet meer voldoet aan de huidige vraag. 

(Zuidema & Van Elp, 2010) 

Kenmerken van de leegstand 

Globaal kunnen er drie hoofdkenmerken van structureel leegstaande gebouwen worden onderscheiden: 

locatie, bouwjaar en kwaliteit. (Hek, Kamstra & Geraedts, 2004) 

Locatie 

Louter en van Eikeren (2007) onderscheiden vier kantoorlocaites, namelijk woonlocaties, binnenstadlocaties, 

bedrijfslocaties en kantorenlocaties. De laatste jaren zijn vooral kantorenlocaties en bedrijfslocaties explosief 

gegroeid. De huidige trend van gebruikerswensen is echter gericht op locaties dicht bij het openbaar vervoer 

en het stadscentrum. De grootste leegstand is dan ook te vinden op de kantorenparken en bedrijventerreinen 

(Van Dijk, 2011). 

Als vervolgens gekeken wordt naar de steden met de meeste leegstand valt op dat vooral de Randstad met 

grote leegstand kampt. Dit is logisch, omdat hier ook de meeste kantoorruimte gerealiseerd is. Figuur 1.2 geeft 

dit weer. Vooral Amsterdam heeft problematische leegstand.  

 

Bouwjaar 

Naast de locatie wordt ook het bouwjaar als een 

belangrijke factor genoemd. Door het overaanbod aan 

nieuwbouw kantoren worden de oude kantoorgebouwen 

verlaten. (Gelinck & Van Zeeland, 2010) De nieuwe 

kantoren zijn duurzamer en flexibeler. De oude kantoren 

voldoen niet meer aan de nieuwe eisen met betrekking tot 

gebruik en uitstraling. In figuur 1.3 is de totale groep  

leegstaande kantoren weergegeven.  

Per bouwjaarcategorie is het aandeel van de leegstand te 

zien. Het zijn vooral de kantoorgebouwen die voor 1990 

gebouwd zijn die de meeste structurele leegstand kennen. 

(Van der Voordt et al., 2007) Deze bouwjaarcategorie zal 

ook in de toekomst het eerst verlaten worden voor een 

nieuwer kantoor. 

Figuur 1.3: Totale leegstand verdeeld naar bouwjaar 

Bron: Zuidema & Van Elp, 2010 

Figuur 1.2: Landelijke structurele leegstand  

Bron: Bak, 2010 
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Kwaliteit 

De laatste factor voor leegstand is de kwaliteit. De kantoorgebouwen die achter gelaten worden en structureel 

leeg staan voldoen niet meer aan de door gebruikers gewenste kwaliteit. Gebouwen uit de jaren ’70 tot ’90 

zijn na de energiecrisis ontwikkeld en zijn daarom vaak voorzien van dubbel glas en geïsoleerde gevels. Echter, 

met betrekking tot de huidige eisen voldoen deze gebouwen niet. Energiekosten stijgen en met het oog op 

duurzaamheid stellen bedrijven hogere eisen aan het gebouw. Ook in het gebruik willen bedrijven meer 

flexibiliteit. (Hek et al., 2004) De meeste leegstaande kantoren hebben een vloeroppervlak tussen de 500 en 

2.000 vierkante meter en zijn dus kleine tot middelgrote kantoorgebouwen. Slechts 2% van de leegstaande 

kantoorgebouwen uit de periode 1970-1990 heeft meer dan 10.000 vierkante meter vloeroppervlak. (Gelinck 

& Van Zeeland, 2010) 

Behalve het gebrek aan technische kwaliteit van de structureel leegstaande kantoorgebouwen, is de uitstraling 

vaak ook niet naar wens. Kantoorgebouwen uit die tijd zien er nu troosteloos uit en hebben geen eigen 

identiteit. In een aanbiedersmarkt, waarin de meeste kantoorgebouwen ontwikkeld zijn, werd voornamelijk op 

uitstraling bespaard. De kantoorgebouwen werden, in die tijd immers, toch wel verhuurd. In een vragersmarkt 

wordt dit echter niet meer geaccepteerd. 

Gevolgen van de leegstand 

De grote leegstand heeft nieuwe contracten met veel korting tot gevolg, waardoor kantoorgebouwen minder 

huur opleveren. De huurder kan eisen stellen aan de verhuurder. De leegstand zelf is uiteraard een grote 

kostenpost voor de gebouweigenaar. Er komt geen huur binnen terwijl de vaste lasten voor onderhoud, 

verwarming en rente op leningen gewoon doorlopen. Ook voor de omgeving is leegstand nadelig omdat een 

leegstaand kantoorgebouw een negatieve invloed heeft op de verhuurde kantoren eromheen. (Gelinck & Van 

Zeeland, 2010) Leegstand kan leiden tot spookgebieden. Leegstaande gebouwen in een woongebied zorgen 

voor een negatieve sfeer. Bewoners kunnen zich onprettig of onveilig voelen in de omgeving van het gebouw 

en het gebied zelf wordt hierdoor minder leefbaar. Als gevolg hiervan wordt de sociale controle in de 

omgeving minder, waardoor kantoren een groter risico hebben op inbraak, vandalisme en kraak.   

Oplossingsrichtingen 

Om een gezonde kantorenmarkt te creëren moet actie ondernomen worden met de bestaande kantoren. Bak 

(2010) geeft vier verschillende aanpakken die toegepast kunnen worden bij structurele leegstand.  

Doorexploiteren  

Doorexploiteren is niets doen en hopen op een nieuwe huurder. Dit is geen effectieve oplossing voor het 

probleem, maar wel een veel gebruikte aanpak. Beleggers zijn alleen geïnteresseerd in de kosten en bekijken 

dit rationeel. Leegstand is ingecalculeerd en heeft de voorkeur boven een lagere huurprijs. Doorexploiteren 

zonder huurverlaging, maar met leegstand, wordt dus snel geaccepteerd. 

Renovatie 

Met renovatie kan de functionele levensduur van het gebouw verlengd worden, omdat het weer voldoet aan 

de eisen van de huidige kantorenmarkt. Dit vraagt echter om een grootschalige aanpak van kantoren uit de 

periode 1970-1990.  De constructie zelf kan vaak enkele tientallen jaren behouden blijven, Maar de gevel en 

de installaties zullen bij renovatie vervangen moeten worden, zodat het gebouw weer aan de eisen met 

betrekking tot energieverbruik, comfort en uitstraling voldoet. Het is echter de vraag of een gerenoveerd 

gebouw concurrerend is in een markt met veel nieuwbouw. De locatie speelt hierbij een grote rol. 

Kantoorgebouwen op een ongunstige locatie hebben zelfs na modernisering nog een groot risico op leegstand.  

Sloop/nieuwbouw 

Sloop is samen met acceptatie van leegstand de meest gebruikte aanpak. Door structureel leegstaande 

gebouwen te slopen kan de grond weer gebruikt worden voor concurrerende nieuwbouw. Er wordt door 

sloop/nieuwbouw geen kantoorruimte aan de voorraad onttrokken, maar de kwaliteit van de voorraad wordt 
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hoger. Hoewel sloop de meest gebruikte vorm van onttrekking van leegstaande kantoorgebouwen is, is het 

effect klein. Tussen 1990 en 2010 is slechts 1,8 miljoen vierkante meter van de voorraad uit de markt gehaald. 

(Bak, 2010) 

Transformatie 

Bij transformatie wordt gebruik gemaakt van de lange technische levensduur van kantoorgebouwen. 

Transformatie verlengt de functionele levensduur en daarmee ook de economische levensduur. Als renovatie 

niet meer het gewenste effect kan bereiken, is transformeren de duurzame oplossing. Gemeente en eigenaar 

of ontwikkelaar zullen overeenstemming moeten bereiken om een transformatie mogelijk te maken. In de 

tabel (figuur 1.4) worden enkele plus en minpunten van transformatie weergegeven voor belegger en 

gebruiker. 

Pluspunten transformatie Minpunten transformatie 

- Beperking van belasting op het milieu door 

hergebruik van bouwdelen 

- Verloedering van de (kantoren)wijk wordt 

tegen gegaan 

- Verkorte bouwtijd door hergebruik 

- Relatief korte periode van 

onverhuurbaarheid door korte bouwtijd 

- Geen sloopkosten 

- Woningtekort kan verminderd worden 

- Tijdelijke transformatie is een optie  

- Afwaardering van kantoorgebouw 

- Huurinkomsten uit woningen is lager dan uit 

kantoorruimte 

- Soms financieel niet aantrekkelijk 

- Groot aantal partijen betrokken bij 

transformatie 

- Afwijkend bouwproces in vergelijking tot 

nieuwbouw 

 

 

Bij transformatie moet de locatie geschikt zijn voor de nieuwe functie. Dit is lastig door het grote aantal 

kantoren dat op monofunctionele locaties ligt. Een stedelijke herontwikkeling is nodig om betreffende 

kantoorgebouwen effectief te kunnen transformeren. Verder zal rekening moeten worden gehouden met de 

technische geschiktheid van het kantoorgebouw en de hoeveelheid aanpassingen die er nodig zijn om de 

nieuwe functie te faciliteren. Eisen voor kantoorgebouwen verschillen van de eisen voor woongebouwen. 

1.3.2 Studenten  

“30.000 studenten wonen noodgedwongen bij hun ouders!” kopt een artikel van de Pers op de site van het 

LSVB. Dit is voor zowel de studenten als de ouders vervelend. Maar voor studenten kan het een beperking zijn 

in hun creatieve ontwikkeling. Vooral in grote studentensteden als Amsterdam (9000 woningen tekort), 

Utrecht (6700), Leiden (4150), Delft (3600) en Den Haag (3000) is dit tekort tot 2015 te verwachten. In veel 

andere steden is er juist een kwalitatief tekort. (LSVb, 2011) In deze steden is er dus een gespannen markt en 

kunnen studenten niet op zichzelf wonen. Juist door op zichzelf te wonen kunnen studenten zich ontplooien. 

Nieuwe invloeden en zelfstandigheid kunnen er voor zorgen dat studenten creatiever en zelfbewuster worden. 

Maar buiten de ontwikkeling van de studenten zelf, hebben studenten die op kamers wonen in de stad waar 

ze studeren ook een positieve invloed op de stad zelf. Zo wordt een stad levendiger, wordt er door studenten 

14,5 miljard toegevoegd aan het BNP doordat kennis gerelateerde bedrijven zich vestigen in studentensteden 

en voeden de studenten de kenniseconomie waar ons landt het toch van moet hebben. Genoeg invloed dus 

voor het ministerie van Binnenlandse zaken en Koningsrelatie om, naar aanleiding van het onderzoek 

‘Contrasten in de kamermarkt’, een landelijk actieplan studentenhuisvesting 2011-2016 op te zetten. In dit 

actieplan wordt het doel gesteld om 16.000 nieuwe studentenwoningen te realiseren in verschillende steden, 

door middel van nieuwbouw, transformatie en renovatie. (Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2011-

2016) 

Figuur 1.4: Plus- en minpunten van transformatie  

Bron: Hek et al., 2004 
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1.4 Probleemstelling 

De kantorenmarkt zit in grote problemen op dit moment. De leegstand is uitzonderlijk hoog en het einde van 

de crisis is nog niet in zicht. Omdat de kantoorgebouwen in het bezit zijn van beleggers en niet van de 

gebruikers zelf worden de gebouwen verlaten voor meer geschikte kantoorgebouwen. In het vooronderzoek is 

naar voren gekomen dat vooral de kantoorgebouwen uit de periode 1970-1990 structureel leegstaan. Deze 

gebouwen hebben de grootste kans om verlaten te worden voor een nieuwer kantoorgebouw en de minste 

kans om nog verhuurd te worden aan een nieuwe gebruiker. De noodzaak om iets met het kantoorgebouw te 

doen is er echter niet omdat leegstand van tevoren ingecalculeerd is.  

Structureel leegstaande kantoorgebouwen zullen waarschijnlijk langer leeg staan dan ingecalculeerd is. Voor 

deze gebouwen zal een herontwikkeling op gang gezet moeten worden door de eigenaar. Sloop/nieuwbouw is 

de meest gebruikte oplossing door beleggers en de meest gewenste, omdat de grond in bezit blijft en er nieuw 

vastgoed gerealiseerd kan worden. Transformatie kan echter leiden tot het oplossen van zowel de 

kantorenleegstand als het gebrek aan studentenwoningen. Het tekort aan woningen kan dan ook deels door 

transformatie van kantoorgebouwen ingevuld worden. Veel van de leegstaande kantoren liggen in de 

Randstad. Juist hier is het grootste tekort aan studentenwoningen ontstaan. Transformatie van 

kantoorgebouwen naar studentenwoningen zal daarom een aantrekkelijke optie moeten zijn voor 

kantooreigenaren. 

1.5 Onderzoeksdoelen 

Het doel van het onderzoek is om de transformatie van kantoorgebouwen, uit de periode 1970-1990, naar 

studentenwoningen te bevorderen en efficiënter te maken. Hierdoor kan een deel van het aanbod aan 

kantoorruimte uit de markt genomen worden. Door het toevoegen van studentenwoningen kunnen 

beginnende studenten makkelijker een woning vinden in hun studiestad. 

Het doel in het onderzoek is om een concept te ontwikkelen en uit te werken tot een inbouwsysteem. Het 

inbouwsysteem zal moeten voldoen aan randvoorwaarden die voortkomen uit het aanbod van 

kantoorgebouwen uit de periode 1970-1990, de Slimbouwen strategie en de eisen voor studentenwoningen. 

1.6 Onderzoeksvragen 

Het formuleren van de doelstelling heeft geleid tot het opstellen van de hoofdvraag en de deelvragen. De 

beantwoording van de deelvragen moet leiden tot de ontwikkeling van een product dat aan de hoofdvraag kan 

beantwoorden. 

Hoofdvraag: 

Hoe kunnen incourante kantoorgebouwen, uit de periode 1970-1990, door middel van een herbruikbaar 

inbouwsysteem getransformeerd worden naar studentenwoningen, met behulp van zelfwerkzaamheid? 

Deelvragen: 

1. Welke typen kantoorgebouwen, uit de periode 1970-1990, kunnen worden onderscheiden? 

2. Wat is het belang van het toevoegen van studentenwoningen? 

3. Aan welke randvoorwaarden moeten studentenwoningen voldoen? 

4. Welke transformatieconcepten zijn al ontwikkeld? 

5. Wat zijn de randvoorwaarden om een inbouwsysteem herbruikbaar in te zetten? 

6. In hoe verre voldoen de bestaande producten aan de randvoorwaarden voor herbruikbaarheid? 
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1.7 Relevantie  

1.7.1 Wetenschappelijke relevantie 

Dit afstudeeronderzoek bekijkt wat de gevolgen zijn van het inzetten van een herbruikbaar inbouwsysteem, 

dat opgebouwd wordt door middel van zelfwerkzaamheid, op de uitwerking van dat systeem. Veel 

inbouwsystemen worden omschreven als demontabel. Deze eigenschap van het systeem zou dan moeten 

leiden tot hergebruik in een andere situatie. Demontabel is echter niet herbruikbaar. Demontabel betekent 

slechts dat een systeem uit elkaar gehaald kan worden. Hergebruik betekent dat een systeem onbeschadigd 

gedemonteerd kan worden. Het onbeschadigd demonteren leidt tot andere voorwaarden voor het ontwerpen 

van het inbouwsysteem. Zelfwerkzaamheid zorgt ook voor andere uitgangspunten bij het ontwerpen van een 

inbouwsysteem. Deze uitgangspunten kunnen de kosten en de bouwtijd voor transformaties van 

kantoorgebouwen verminderen en het aantal transformaties vergroten. 

1.7.2 Maatschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie komt sterk naar voren. De kantorenleegstand is dramatisch toegenomen wat 

heeft geleid tot lege kantoorparken en verlaten plekken in stadscentra. Herontwikkelingstrajecten duren lang 

waardoor de leegstand niet snel opgelost wordt. Kantooreigenaren, maar ook gemeentes zijn er dus bij gebaat 

om deze kantoren een andere functie te geven of uit de markt te halen. Van de andere kant is de vraag naar 

studentenwoningen zeer hoog. De wachtlijsten kunnen oplopen tot meer dan 2 jaar en de kwaliteit en prijs 

van de woningen zijn slecht. Studenten worden geconfronteerd met lange reistijden als zij niet snel een 

woonruimte vinden in hun studiestad. Voor de studenten biedt het vergroten van het aanbod aan woningen 

meer kans om te wonen en studeren in de stad van hun keuze. 

1.8 Onderzoeksmethodologie 

 

Onderzoeksfase 

In figuur 1.5 is de onderzoeksmethode weergegeven. Vanuit het gevonden probleemgebied, leegstand van 

kantoren en de groeiende behoeft naar woonruimte zal er onderzoek gedaan worden naar de kantoren op de 

kantorenmarkt in de periode 1960-1990. In dit onderzoek wordt de literatuur bestudeerd. Aan de hand van 

bouwtekeningen zullen de technische kenmerken van kantoren uit deze periode onderzocht worden om een 

typologie te bepalen die deze kantoren omschrijft. 

De woonbehoefte van studenten is groot. Door literatuurstudie zal de woonbehoefte van studenten in kaart 

gebracht worden. In dit deel van het onderzoek zal dan ook een keuze gemaakt worden in de verschillende 

groepen studenten. Zo kan er ingespeeld worden op de specifieke behoeften van deze groep. 

Verschillende concepten om gebouwen te transformeren zijn al onderzocht en uitgevoerd. Met behulp van 

deze concepten en de input  uit het de onderzoeken naar studentenbehoeften en de kantorenmarkt zullen 

randvoorwaarden opgesteld worden. De randvoorwaarden moeten betrekking hebben op de doelstellingen 

die volgen uit het onderzoek naar de transformatieconcepten. Met behulp van de randvoorwaarden zal door 

middel van omschrijvingstabellen een analyse gemaakt worden van verschillende bestaande producten, maar 

ook van principe oplossingen voor de ontwikkeling van een systeem dat tijdelijke transformatie bevordert.  

Ontwerpfase 

In de ontwerpfase zal met behulp van de randvoorwaarden en de analyse van de bestaande producten 

verschillende variantoplossingen bedacht worden. De varianten zullen ook geanalyseerd worden met behulp 

van de opgestelde randvoorwaarden. Deze analyses zullen moeten leiden tot de ontwikkeling van een 

strategie tot product ontwikkeling. Het product dat aan de hand van deze strategie ontwikkeld wordt zal dan 

ook voldoen aan de randvoorwaarden die gesteld zijn om het transformatieconcept uit te voeren. 
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Figuur 1.5: Onderzoeksmodel, opgedeeld in onderzoeksfase en ontwerpfase 
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2. De vraag naar studentenwoningen 

 

2.1 Inleiding  

In het vooronderzoek wordt de krapte op de woningmarkt besproken. Goede huisvesting is voor alle lagen van 

de bevolking moeilijk te vinden. Met name voor studenten, jongeren en senioren. Vervanging van de oude 

voorraad is een langdurend proces en de nieuwbouwproductie is door de economische crisis sterk afgenomen. 

Doorstroom naar nieuwe woningen stagneert, terwijl de vraag naar woningen toeneemt door de hogere 

levensverwachting en de toenemende individualisering van de samenleving (Bouwfonds, 2009). In dit 

hoofdstuk wordt verder ingegaan op de vraag naar studentenwoningen en de voorkeuren die studenten 

hebben bij het zoeken naar woonruimte. 

2.2 Het belang van studentenhuisvesting 

Het huisvesten van studenten in de steden waar ze studeren heeft een positieve invloed, zowel op de student 

zelf als op de stad waar de studenten studeren. Het landelijk actieplan studentenhuisvesting (2011) omschrijft 

een aantal positieve punten van het hoger onderwijs waar studentenhuisvesting een cruciale rol in speelt. Ten 

eerste wordt de invloed op de economie genoemd. Het hoger onderwijs zorgt voor wetenschappers die 

wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en nieuwe innovatieve producten en systemen ontwikkelen. De 

kenniseconomie is belangrijk voor Nederland. Studenten moeten hiervoor de mogelijkheid krijgen om te 

studeren aan de onderwijsinstelling die het best bij hen past. Vooral naar Universiteiten kunnen de reistijden 

lang zijn waardoor de keuze voor een instelling bemoeilijkt wordt als er geen huisvesting in de stad van de 

instelling is. Huisvesting in een studiestad zorgt verder voor nieuwe invloeden die de creativiteit en 

ontwikkeling van de studenten stimuleert. Dit geldt ook voor het aantrekken van internationale studenten. Het 

aantrekken van deze groep studenten brengt nieuwe cultuur de stad in en biedt Nederlandse studenten de 

mogelijkheid om internationale contacten te leggen.  

Het economische effect van studentenhuisvesting is niet te onderschatten. De studenten stimuleren de lokale 

economie door directe uitgaven aan dagelijkse boodschappen, kleding, huisvesting en uitgaan, waarbij ze 

bedrijven als boekhandels, supermarkten, schoonmaakbedrijven en kledingzaken aantrekken. Daarnaast 

trekken studenten ook nieuwe bedrijven aan die direct of indirect betrokken zijn bij het hoger onderwijs, 

omdat onderwijs nieuw onderzoek en innovatie stimuleert. Hierbij behoren onder andere aan kennis 

gerelateerde bedrijven en R&D afdelingen. Volgens een onderzoek van TNO, in opdracht van Stichting KENCES 

(Manshanden, 2009) leidt de aanwezigheid van hoger onderwijs tot 210.387 banen in de dertien 

universiteitssteden en 288.741 banen in heel Nederland. Vooral in Wageningen is het effect heel sterk. Daar 

blijkt de werkgelegenheid, ontstaan dankzij het hoger onderwijs, op 53,3% te liggen. De totale bijdrage aan de 

Nederlandse economie van onderwijsinstellingen is 14,5 miljard euro. Dit economisch voordeel valt echter 

alleen te behalen in universiteitssteden die privaat gefinancierde R&D afdelingen aantrekken. In Wageningen 

wordt 37% van de economie door de kennissector gegenereerd. Hogescholen hebben een dermate lager effect 

op de economie, dat zij geen bedrijven trekken naar de regio waar ze gevestigd zijn. (Manshanden, 2009) 

Naast de economische bijdrage aan de stad zorgen studenten ook voor een levendige stad. Studenten zijn vaak 

niet gebonden aan een negen tot vijf werkdag, waardoor de stadcentra zowel overdag als ’s avonds bevolkt 

zijn. Verder zijn studenten betrokken bij de plaatselijke sportverenigingen en culturele activiteiten die in de 

wijk plaatsvinden. (Donner, 2011) 

2.3 Problematiek van de studentenhuisvesting 

“Ruim 30.000 studenten wonen noodgedwongen bij hun ouders!”, schrijft het LSVb in een artikel op haar site. 

(LSVb, 2011
a
) Dit onderschrijft het snel gestegen tekort aan studentenwoningen in de grote steden. Het tekort 

is per stad verschillend. Figuur 2.1 geeft de tekorten per stad weer. De grootste tekorten zijn te vinden in 

Amsterdam (9.000), Utrecht (6.700) en Leiden (4.150). (LSVb, 2011
b
) Steden als Eindhoven, Enschede, 
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Groningen, Rotterdam, Tilburg en ’s-Hertogenbosch 

hebben vooral een kwalitatief tekort. De wachttijden voor 

een studentenwoonruimte zijn vaak lang. Voor een 

onzelfstandige woonruimte is de wachttijd in Breda vier 

maanden, waar deze in Utrecht en Eindhoven kan oplopen 

tot 22 maanden. Voor een zelfstandige woonruimte zijn 

de wachttijden nog langer. Van minimaal tien maanden in 

Enschede tot wel zestig maanden in Utrecht. 

Het ontstaan van het tekort heeft verschillende oorzaken. 

Ten eerste is de instroom van nieuwe studenten sinds 

2007 fors gestegen. Deze stijging zal de komende jaren 

doorzetten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) verwacht dat het aantal studenten zal 

stijgen tot 660.00 in 2014. Deze verwachting is de 

afgelopen jaren steeds overtroffen. (Stichting DUWO, 

2010) Een groot deel van deze studenten zal vraag 

uitoefenen op de woningmarkt. Gemiddeld genomen is 

57% van de studenten uitwonend en 43% thuiswonend. 

Dit verschilt sterk tussen WO- studenten en HBO-studenten. Zo is van de WO-studenten 74% uitwonend, 

terwijl van de HBO-studenten slechts 48% uitwonend is. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het meer 

regionale aanbod van HBO-opleidingen, in tegenstelling tot het meer landelijke aanbod van WO-opleidingen. 

Vrouwelijke studenten blijken met 61% vaker uitwonend te zijn dan mannelijke studenten, waarvan 53% 

uitwonend is. (Sjauw, 2006; Stichting DUWO, 2010) 

De oorzaken voor deze stijging zijn deels te vinden in de crisis. Het gebrek aan banen zorgt er voor dat veel 

studenten besluiten een vervolgstudie te starten. In 2009 zijn de voorlopige inschrijvingen met 8% gestegen 

ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze studenten hebben de druk op de beschikbare woonruimte 

verhoogd, aangezien ongeveer 57% van de studenten uitwonend is. (Mulder et al. 2010; Stichting DUWO, 

2010). Vaak worden ook demografische ontwikkelingen als oorzaak genoemd van de groei in studenten. Echter 

is de groei van het aantal 18 tot 23 jarigen lager dan de groei van het aantal studenten. De oorzaak van de 

verhoogde inschrijving wordt meer toegerekend aan de groei van internationale studenten, allochtonen en 

vrouwen. Het aantal internationale studenten ligt rond de 76.000 waarvan 51.000 een volledige studie volgt 

(bachelor of master) en 25.000 short-stay-studenten die slechts een of twee semesters in Nederland 

verblijven. (Mulder et al, 2010) 

Ten tweede is de aandacht voor studentenhuisvesting afgezwakt nadat er enkele successen zijn geboekt met 

het Actieplan Studentenhuisvesting 2003 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK). Het Actieplan Studentenhuisvesting 2003 stimuleerde een samenwerking tussen gemeente, 

studentenhuisvesters, universiteiten, hogescholen en studentenorganisaties. Deze samenwerking zorgde 

uiteindelijk voor de realisatie van 17.000 studenteneenheden. Dit zijn 2000 eenheden meer dan in het 

Actieplan nagestreefd werd. De vraag is echter meer gestegen dan verwacht, terwijl de gemeenten de 

studentenhuisvesting niet meer hoog op de agenda hadden staan en geen goedkope grond meer uitgeven 

voor studentenwoningen. Woningcorporaties zijn door de crisis in de problemen gekomen waardoor de 

collegiale financiering, een belangrijk punt van het Actieplan, niet meer toegepast is. Er worden nu te weinig 

nieuwe studentenwoningen gebouwd terwijl er veel tijdelijke studentenwoningen verwijderd worden. (Duwo, 

2010) 

Deze verminderde aandacht geldt voor zowel sociale woningcorporaties als studentenhuisvesters. Over de 

particuliere markt zijn geen gegevens bekend. Door het aannemen van een nieuwe wet, de Koppelingswet, 

worden gegevens van personen aan elkaar gekoppeld. Voor studenten betekent dit, dat een inschrijving in de 
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Gemeentelijke Basis Administratie noodzakelijk is om een uitwonende studiebeurs te krijgen. Bij veel 

particuliere verhuurders is dit niet mogelijk, omdat de verhuurders huurtoeslag krijgen op de woning die ze 

verhuren. Deze huurtoeslag vervalt wanneer blijkt dat ze inkomsten genereren middels onderhuur. Verhuur 

aan studenten is op die manier niet aantrekkelijk voor particuliere verhuurders, waardoor het aanbod van 

particuliere verhuur, in dit geval onderhuur, is afgenomen sinds de invoering van de Koppelingswet. 

(www.ublad.uu) 

Ten derde zorgt een slechte doorstroming op de markt ervoor, dat afgestudeerden in hun studentenwoning 

blijven. Deze afgestudeerden hebben nog niet de mogelijkheid om op de vrije markt een woning te betalen. 

Deze oud-studenten blijven dus in hun studentenkamer, waardoor er geen kamers vrij komen voor nieuwe 

studenten in September. Dit is juist het piekmoment van de vraag naar woonruimte door studenten. Om 

scheefwonen door studenten te voorkomen is de mogelijkheid om campuscontracten op te stellen in de wet 

opgenomen. Het campuscontract beperkt de geldigheid van het huurcontract van de student tot de duur van 

zijn studie. Aan het eind van de studie wordt het huurcontract ontbonden. Er is dus geen huurbescherming van 

toepassing op deze huurcontracten. De campuscontracten gelden echter alleen voor studentenhuisvesters. De 

reguliere woningmarkt maakt geen gebruik van deze contracten. Het effect van het campuscontract is dus nog 

betrekkelijk klein. (U-blad 15, 2003) 

2.4 Studententypen 

Voltijdstudenten 

Studeren is de hoofdactiviteit als voltijdstudent. Dit beslaat een studielast van veertig uur per week. Deze 

veertig uur bestaan uit colleges, projecten en zelfstudie. Dit betekent, dat een voltijdstudent in vier tot vijf jaar 

zou moeten afstuderen. Voltijdstudenten hebben veel begeleidingsuren en hebben recht op studiefinanciering 

en een ov-chipkaart. (www.mens-en-samenleving.infonu.nl) Omdat voltijdstudenten vaak direct vanuit het 

middelbaar onderwijs doorstromen en langer dan vijf jaar studeren is hun gemiddelde leeftijd 22 jaar. 

(Studentenmonitor 2007, p25) 

Deeltijdstudenten 

Deeltijdstudenten zijn werkenden die naast het werk een studie volgen. Dit betekent, dat ze twee tot drie 

dagdelen studeren, vaak ’s avonds. Hierdoor duurt de studie gemiddeld een jaar langer dan van de 

voltijdstudent. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering. Omdat deeltijdstudenten als 

hoofdactiviteit werken, is hun woonlocatie meer gericht op de locatie van hun werk. Ook zijn 

deeltijdstudenten gemiddeld ouder dan voltijdstudenten en hebben ze een vaste partner of gezin waardoor 

hun woonwensen sterk afwijken van de voltijdstudent. (Oskamp & Hoppesteyn, 2003) 

Duaal studenten  

Duaal studeren komt enigszins overeen met deeltijd studeren. Het verschil is echter dat werk en studie meer 

geïntegreerd zijn. In plaats van een volledige baan met een studie ernaast, wordt werk en studeren 

afgewisseld waardoor om tijdens je studie veel praktijkervaring op te doen. Een duale student is hierdoor niet 

langer bezig met studeren dan een voltijdstudent. Ook het recht op studiefinanciering blijft behouden. Echter, 

door het vele werken, kan de bijverdiengrens overschreden worden.   

 

Short-stay-studenten (buitenlandse studenten)   

Short-stay-studenten zijn buitenlandse studenten die voor een korte periode in Nederland studeren en voor 

deze periode huisvesting nodig hebben. Vaak blijven deze studenten gedurende een semester of voor de duur 

van een masteropleiding in Nederland. De vraag naar woonruimte is hierdoor kort. De woonruimte moet 

direct aan het begin van het studiejaar beschikbaar zijn en met name voor de short-stay-studenten, die vanuit 

het buitenland komen, moet de kamer gemeubileerd zijn. (Oskamp en Hoppesteyn, 2003; Stichting DUWO, 

2010) 
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Conclusie 

Deeltijdstudenten en duaalstudenten werken naast hun studie en zijn gemiddeld ouder dan voltijdstudenten. 

(studentenmonitor 2007) Hun studiestad is niet bepalend voor hun woonwensen. Deze groep studenten is 

geneigd dicht bij het werk te gaan wonen dan dicht bij de studiestad. De hogere leeftijd plaatst deze groep in 

een andere levensfase, waarin samenwonen of gezinsvorming veel voorkomend is. De eisen aan een woning 

van deze groep studenten is dus afwijkend van jongere studenten. In dit verslag zal deze groep studenten dan 

ook buiten de doelgroep vallen. Wanneer er over de student gesproken wordt, wordt dan ook de 

voltijdstudent bedoeld. 

2.5 Woonvoorkeur van studenten 

Om een beeld te krijgen van de verwachtingen van studenten hebben van hun woning zijn verschillende 

onderzoeken onder studenten bekeken. In deze onderzoeken komen de woonvoorkeuren van studenten uit 

verschillende studentensteden naar voren. Woonvoorkeuren zijn geen harde eisen, maar kunnen wel bepalen 

of een transformatie succesvol is of niet. Een kantoorgebouw wordt getransformeerd voor een bepaalde 

doelgroep. Deze doelgroep moet zo veel mogelijk kwaliteit geboden worden, wat betekend dat de 

transformatie moet aansluiten bij de voorkeuren van de doelgroep. 

Verhuisgeneigdheid 

Verhuisgeneigdheid van studenten is een goede indicator voor het aantal studenten dat op zoek is naar een 

kamer. Bij verhuisgeneigdheid hoort ook de woningbehoefte, het soort woning dat studenten zoeken en de 

bijbehorende faciliteiten. Bij studenten, zowel thuis- als uitwonend, is de verhuisgeneigdheid met 58% hoger 

dan het landelijke gemiddelde van 25%. De jongere thuiswonende student en de oudere uitwonende student 

zijn het minst verhuisgeneigd. (Oskamp & Hoppesteyn, 2003).  

Voorzieningen  

Studenten baseren de keuze voor een nieuwe woning in eerste instantie op voorzieningen in de omgeving. Bij 

het zoeken naar een woonruimte willen studenten het liefst in of rond het centrum wonen. Een woning buiten 

het centrum wordt eerder geaccepteerd als de woning groter is en de prijs voor de woning of kamer 

acceptabel is. (Den Bosch, 2004)  

De belangrijkste voorziening is het openbaar vervoer. Het OV moet op loopafstand liggen van de woonruimte. 

Wat winkels betreft wil de helft van de studenten dat deze op loopafstand liggen, terwijl de andere helft 

tevreden is met winkels op fietsafstand. Voor andere voorzieningen, zoals sportvoorzieningen, 

uitgaansgelegenheden en de onderwijsinstellingen is een ligging op fietsafstand voldoende, of is de ligging niet 

belangrijk. (Woningcorporatie In, 2005)  

In de resultaten van een onderzoek 

uitgevoerd door Bureau Onderzoek & 

Statistiek in Den Bosch, onder studenten in 

Den Bosch, is dit beeld ook terug te zien. 

Een ligging nabij of in het centrum en een 

goede bereikbaarheid van het OV krijgt een 

hoge prioriteit. De ligging tot de hogeschool 

en de winkelvoorzieningen zijn minder 

belangrijk en de nabijheid van 

sportvoorzieningen zijn vrijwel niet van 

belang bij de keuze voor een woonruimte. 

(Den Bosch, 2004)  

 

Figuur 2.2: Gewenste voorzieningen bij de woonruimte van studenten 

Bron: Woningcorporatie In (2005) 
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Zelfstandige woonruimte  

Een zelfstandige woonruimte is een woonruimte met een eigen afsluitbare voordeur en een huisnummer. Alle 

sanitaire voorzieningen zijn zelfstandig. Elke woonruimte heeft een eigen douche, toilet en keuken. 

(www.rijksoverheid.nl) Hierin zijn verschillende varianten toepasbaar. De onvrije zelfstandige woning wordt 

ook als zelfstandige woonruimte aangegeven, maar moeten de voorzieningen zoals douche, toilet en keuken 

bereiken via een gemeenschappelijke ruimte. (www.haagsekamervragen.nl) Dit wordt een duurzaam 

gemeenschappelijk huishouden genoemd, zoals een gezin of een woongroep. De zelfstandige woonruimte kan 

een zelfstandige kamer in een studentencomplex zijn, een huurwoning of een koopwoning. 

Onzelfstandige woonruimte  

Een onzelfstandige woonruimte is een woonruimte waarbij een van de voorzieningen douche, toilet en keuken 

gedeeld moet worden met anderen. De hoofdingang is gedeeld, maar de kamerdeur van de gehuurd kamer is 

individueel af te sluiten per bewoner. Onzelfstandige woonruimtes zijn kamers in studentencomplexen of 

studentenwoningen, maar ook appartementen die door meerdere personen bewoond worden die geen 

duurzaam gemeenschappelijk huishouden zijn. 

Gewenste woonruimte  

Als er gekeken wordt naar de woonruimte die studenten graag betrekken valt op dat vooral de zelfstandige 

woonruimte of woning populair is. (Woningcorporatie In, 2005; Zindovic, 2007; Den Bosch 2004; Wegstapel en 

Kalisvaart, 2010; Van den Heuvel en Bos, 2011) Dit hangt ook samen met de studiefase van de studenten. Hoe 

ouder de student, hoe meer een zelfstandige woonruimte de voorkeur heeft. Onder de studenten van 25 jaar 

en ouder zoekt heeft 86% de voorkeur voor een zelfstandige woonruimte. Binnen de groep samenwonende 

studenten zoekt 93% naar een zelfstandige woonruimte (Mulder et al., 2010). Onder deze groepen studenten 

is de huurwoning of de koopwoning het meest geliefd. Eerste- en tweedejaars studenten zijn eerder tevreden 

met een onzelfstandige woonruimte waarbij de sanitaire voorzieningen gedeeld moeten worden. Het liefst 

worden deze sanitaire voorzieningen met maximaal vier andere personen gedeeld. Bij onzelfstandige 

woonruimte kiezen studenten eerder voor een woonruimte met wasbak dan een woonruimte zonder wasbak. 

(Zindovic, 2007) De eisen aan de woningen veranderen naar mate de studenten langer studeren. De eisen 

worden hoger en de wens om zelfstandig te wonen wordt groter.  

Figuur 2.2 geeft de gewenste woonsituatie van verhuisgeneigde studenten en de gerealiseerde woonsituatie 

van niet-verhuisgeneigde studenten. De verandering in voorkeur naar studietijd en dus ook leeftijd is duidelijk 

te zien. Hoe langer studenten studeren, des te meer de voorkeur uit gaat naar zelfstandige woonruimte. De 

Figuur 2.2: Gewenste woonsituatie van verhuisgeneigden en huidige woonsituatie van niet-

verhuisgeneigden naar startjaar van de eerste studie 

Bron: Mulder et al., 2010 
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grafiek in figuur 2.2 laat ook zien welke soort zelfstandige woonruimte gewenst is. Dit geeft een ander beeld 

over het hoge percentage studenten dat op zoek is naar zelfstandige woonruimte. Deze voorkeur naar 

zelfstandige woonruimte kan dus onderverdeeld worden in zelfstandige koopwoningen, zelfstandige 

huurwoningen en zelfstandige studentencomplexen. Door middel van transformatie is het onmogelijk om 

koopwoningen of huurwoningen te creëren. Aan deze voorkeur kan dus niet voldaan worden. De verhouding 

tussen zelfstandige en onzelfstandige woonruimte is minder overweldigend gericht op zelfstandige 

woonruimte dan uit de percentages blijkt.  

Huidige kosten en woonoppervlakte  

Uit het onderzoek Check je kamer (2011) door de LSVb blijkt dat de gemiddelde kale huurprijs voor 

onzelfstandige woonruimte €274,22 is in 2011. Deze kosten verschillen sterk per stad. Zo blijkt uit het 

onderzoek dat Amsterdam de duurste stad is met €345,94 gemiddeld en Sittard de goedkoopste met een 

gemiddelde kale huurprijs van €226,12. De gemiddelde kamergrootte ligt landelijk op 17,48 m2. In Den Haag 

hebben studenten gemiddeld de grootste kamer met gemiddeld 21,50m2 terwijl in Arnhem gemiddeld de 

kleinste kamers heeft met 14,45m2. Voor een onzelfstandige woonruimte wordt gemiddeld €17,62 per 

vierkante meter betaald. (Check je kamer 2010/2011) 

Voor zelfstandige woonruimte betalen studenten gemiddeld €474,65 aan kale huurprijs. In Leiden wordt 

gemiddeld het meeste betaald met €574,07 en in Heerlen het minst met €285,35. Het gemiddelde oppervlak 

van een zelfstandige woonruimte is 47,75m2. In Amstelveen liggen de grootste zelfstandige woonruimtes met 

gemiddeld 59,15m2, in Middelburg de kleinste met 27,68m2. Voor een zelfstandige woonruimte wordt 

gemiddeld €11,98 per vierkante meter betaald. (Check je kamer 2010/2011) 

Gewenste kosten en woonoppervlakte  

Dit een onderzoek onder Utrechtse studenten in 2011 blijkt studenten gemiddeld niet meer dan €337,- voor 

een onzelfstandige woonruimte willen betalen en €403,- voor een zelfstandige woonruimte. Bij deze kosten 

vinden studenten een oppervlakte van 20m2 of kleiner nog acceptabel voor een onzelfstandige woonruimte. 

Voor een zelfstandige woonruimte verwachten studenten tussen de 21m2 tot 30m2. (Van den Heuvel & Bos, 

2011)  

In een zelfde soort onderzoek door Snijders, Daalman & Hartholt (2011) onder studenten in Groningen blijken 

studenten maximaal €372,- aan huur te willen betalen. Hierbij zijn zowel de zelfstandige als de onzelfstandige 

woonruimtes meegenomen in hetzelfde bedrag. Het gewenste woonoppervlakte is gemiddeld 25m2. Waarbij 

de gewenste woonoppervlakte door jongere studenten 6m2 lager ligt dan voor oudere studenten. Alle 

bedragen bestaan uit de kale huurprijs en de servicekosten. 
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2.6 Conclusie 

Volgens de verwachtingen stijgt het aantal studenten nog geruime tijd waardoor de vraag naar nieuwe 

studentenwoonruimte ook toeneemt. Problemen zijn ontstaan toen de aandacht voor nieuwe 

studentenhuisvesting afgenomen is na de vele nieuwbouw die geïnitieerd is door het Actieplan 

Studentenhuisvesting. Het vergroten van het aanbod aan woonruimte voor studenten is dus van belang. 

Echter zijn er verschillende studentengroepen te onderscheiden met verschillende vraag naar woonruimte.  

- Beginnende voltijdstudent 

- Ouderejaars voltijdstudent 

- Duaal/deeltijdstudent 

- Short-stay student 

De short-stay student is een specifieke groep studenten. Deze studentengroep komt voornamelijk uit het 

buitenland en verblijft maar kort in Nederland. Hierdoor verwacht deze student direct de woonruimte te 

kunnen betrekken. Vaak zijn deze woonruimtes gemeubileerd zodat de short-stay student geen meubels aan 

hoeft te schaffen voor het semester of jaar dat ze in het buitenland verblijven.  

De eisen voor de duaal- en deeltijdstudenten komen sterk met elkaar overeen. Beiden werken nog naast hun 

studie en zijn vaak ouder dan fulltime studenten. Deze situatie leidt ook tot een andere vraag naar 

woonruimte. Niet alleen zoeken ze vaak woonruimte dicht bij hun werkstad, vaak zoeken ze samen met hun 

partner. De voorkeur gaat hierbij uit naar zelfstandige koop- of huurwoningen. De duaal- of deeltijdstudent 

wordt vaak wel betrokken bij de onderzoeken naar studentenvoorkeuren waardoor de vraag naar zelfstandige 

woonruimte hoog is. 

Ouderejaars voltijdstudenten zijn het meest verhuis geneigd. Zij hebben vaak al een woonruimte ter 

beschikking en zijn op zoek naar een woonruimte met het oog op de toekomst. Ouderejaars studenten hebben 

dan ook een sterkere voorkeur naar zelfstandige woonruimte. Vooral de woning is populair, maar een 

zelfstandig studentencomplex is ook aantrekkelijk. Deze studenten hebben vaak ook meer te besteden dan de 

beginnende studenten. Door het gebruik van campuscontracten is het voor deze studenten echter minder 

aantrekkelijk om in een studentencomplex van een studentenhuisvester te zitten dan in een huurwoning. Door 

de campuscontracten moeten ze binnen een half jaar na het voltooien van hun studie, hun woonruimte 

verlaten. 

De doelgroep van dit onderzoek is de beginnende fulltime student. De noodzaak om een woonruimte te 

vinden is onder deze groep studenten het grootst. Ouderejaars studenten hebben vaak al een woonruimte en 

hebben hierdoor de tijd om kritisch op zoek te gaan naar een woonruimte die hun voorkeur heeft. Beginnende 

studenten hebben deze luxe niet, maar hebben ook niet het budget om veel te kiezen. Deze studenten vormen 

dan ook de doelgroep als transformatie van leegstaande kantoorgebouwen. Zelfstandige woonruimte is voor 

deze studenten vaak niet te betalen met een gemiddelde huurprijs van €474,65. Onzelfstandige woonruimte is 

beter betaalbaar met gemiddeld €274,22. Verder wordt het ontstaan van sociale contacten als een groot 

voordeel gezien van onzelfstandige woonruimte voor beginnende studenten. De grootte van de onzelfstandige 

woonruimte ligt gemiddeld op 17,52m2 waarbij de meeste studenten 20m2 of kleiner acceptabel vinden als 

woonruimte.  
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3. Samenbrengen van vraag en aanbod 

3.1 Inleiding 
De voorgaande hoofdstukken hebben de omvang van het aanbod van bestaande kantoorgebouwen 

omschreven en enkele oplossingen aangedragen die toegepast kunnen worden op de structureel leegstaande 

kantoorgebouwen. Vervolgens is de vraag van de studenten in Nederland omschreven en is uitgezocht hoe 

studenten willen wonen. Transformatie van kantoorgebouwen naar studentenwoningen zou beide problemen 

kunnen verminderen. Zoals in hoofdstuk 2 al aangegeven wordt zijn er enkele voordelen aan transformatie 

zoals een verkorte bouwtijd door hergebruik, geen sloopkosten, tegengaan van verloedering van een wijk, 

beperking van de milieubelasting door hergebruik van gebouwonderdelen en de vermindering van het 

woningtekort. 

Het samenbrengen van vraag en aanbod lijkt logisch, maar leidt in de praktijk niet tot een grote hoeveelheid 

aan transformatieprojecten. De vraag is dan ook wanneer de betrokken partijen bereid zijn tot het nemen van 

het initiatief tot transformatie en welke factoren een rol spelen om voor transformatie te kiezen of juist een 

belemmering zijn voor transformatie. Dit hoofdstuk brengt de verschillende belangen in kaart en biedt een 

mogelijkheid om vraag en aanbod samen te brengen. Deze mogelijkheid brengt ook weer enkele problemen 

met zich mee die een oplossing vragen die de aanzet zullen geven tot het vormen van een productconcept en 

de ontwikkeling hiervan. 

3.2 Initiatief tot transformatie 

De eerste belemmering die transformatie moeilijk maakt is de locatie van de kantoorgebouwen. Het grootste 

deel van de leegstaande kantoorgebouwen staat namelijk op bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Deze 

gebieden zijn niet aantrekkelijk voor een woonfunctie. Verder zijn er nog technische beperkingen die ontstaan 

door de mismatch in eisen tussen een kantoorfunctie en een woonfunctie. Technische beperkingen zijn vrijwel 

altijd op te lossen. Dit brengt echter grotere financiële consequenties met zich mee. (Remoy & van der Voordt, 

2006)  

Locatie beperkingen van het kantoorgebouw zouden kunnen leiden tot een gehele gebiedsontwikkeling, wat 

de aantrekkelijkheid voor woningen vergroot door het toevoegen van faciliteiten en een betere stedelijke 

structuur. Het initiatief hiervoor komt echter moeilijk op gang door de grote hoeveelheid aan 

belanghebbenden zowel per kantoorgebouw als de verschillende gebouwen in een gebied. Alle partijen 

wachten op elkaar tot een ander een herstructurering in het gebied start. Deze pionier neemt de risico’s waar 

de rest vervolgens van kan profiteren. Dit wordt het ‘prisoners dilemma’ genoemd. (Zuidema & Van Elp, 

2010b)  

 

3.2.1 Gebouweigenaren en beleggers  

Transformatie heeft dus potentie en voordelen voor kantooreigenaren en woningzoekenden. Toch is 

transformatie niet de eerste keus voor kantooreigenaren en beleggers. De hoge boekwaarde is een belangrijke 

reden voor het uitblijven van initiatief tot transformatie vanuit de belegger. 

Boekwaarde 

De boekwaarde van de kantoorgebouwen in een portefeuille van een vastgoedeigenaar bepaalt in grote mate 

wat er met het gebouw gaat gebeuren. Incourante gebouwen worden niet snel opgewaardeerd. Dit vergt 

onrendabele investering. Door-exploiteren van het vastgoed is op den duur niet haalbaar, maar krijgt vaak de 

voorkeur omdat dit een goedkope optie is. Leegstand wordt zodoende geaccepteerd. De verliezen worden dan 

over een langere termijn opgenomen. Snel afboeken is dan ook geen optie. Sloop wordt in deze periode niet 

snel toegepast omdat de sloopkosten niet opwegen tegen de opbrengsten van een herontwikkeling. Na 

verloop van tijd slaat de balans om en is het voordeliger om sloop/nieuwbouw toe te passen. Het 
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kantoorgebouw blijft dus leegstaan voor een langere periode zodat er langzaam afgeboekt kan worden. 

(Zuidema & Van Elp, 2010b) 

De boekwaarde blijft relatief hoog door de wijze van taxatie. Voor kantoorgebouwen wordt er getaxeerd met 

behulp van referenties van vergelijkbare gebouwen en overeenkomsten. Door deze vergelijking met oude 

situaties worden veranderende omstandigheden in de markt niet direct meegenomen in de taxatie. Gebouwen 

worden dus niet plotseling veel minder waard, ook al is dit soms terecht. Deze situatie wordt ‘lagging and 

smoothing’ van de waarde genoemd. Ook de beloningsstructuur van de taxateurs werkt deze situatie in de 

hand. De taxateurs krijgen betaald naar percentage van de waarde van het vastgoed. De waarde van het 

vastgoed is dus direct gecorreleerd aan het honorarium van de taxateur. Een snelle waardevermindering van 

het vastgoed wordt dus ook hierom gedempt. (Zuidema & Van Elp, 2010a) 

Een andere reden waarom de taxatiewaarden van kantoorgebouwen hoog blijven is de relatie tussen de 

huurprijs en de boekwaarde. De investering tijdens de bouw van het kantoorgebouw wordt uiteindelijk 

betaald door de huurprijs over meerdere jaren. De huurprijs bepaald dus of de investering terug verdiend 

wordt en dus ook of het kantoorgebouw de waarde van de investering waard is. Als de huurprijs daalt, daalt 

dus ook de waarde van het vastgoed. (Keeris in Van der Voordt et al., 2007) Om dit tegen te gaan geven 

beleggers incentives aan huurders. Incentives zijn kortingen of extraatjes waarmee een huurder overgehaald 

wordt om een contract te tekenen. Bijvoorbeeld door één of twee jaar gratis huur te bieden kunnen huurders 

overgehaald worden om te huren, terwijl de huurprijs feitelijk niet verlaagd wordt. De boekwaarde die bepaald 

wordt door middel van de huurprijs blijft zo op peil. Dit wordt de neerwaartse prijsstarheid genoemd in de 

kantorenmarkt. Er zijn verschillende redenen waarom beleggers deze prijsstarheid met behulp van incentives 

in stand houden. 

- Beleggers verwachten marktherstel, waardoor in de toekomst het behoud van hogere huren weer tot 

meer inkomsten leidt. (Zuidema & Van Elp, 2010a)  

- Volledige leegstand van een kantoorgebouw komt niet vaak voor. Vaak staan delen van een 

kantoorgebouw leeg. Als een belegger nieuwe huurders een lagere huurprijs aanbiedt heeft dit 

gevolgen voor zijn onderhandelingspositie ten opzichte van zijn huidige huurders. (Keeris, in Van der 

Voordt et al., 2007)  

- Fiscale regelgeving biedt eigenaren de mogelijkheid om verliezen uit een leegstaand kantoor weg te 

strepen tegen de winst van verhuurde kantoren. Een incentive biedt dus belastingvoordeel voor de 

belegger. (Zuidema & Van Elp, 2010a) 

- Veel kantoorgebouwen zijn met weinig eigen vermogen gerealiseerd. Vaak is er een 

financieringsgraad van 70% gebruikt. Voor de belegger gaat elke afwaardering direct af van het deel 

dat hij gefinancierd heeft. Tien procent verlies op de totale waarde van het kantoorgebouw is dus een 

derde verlies op het vermogen van de belegger. (Zuidema & Van Elp, 2010a) 

- Als laatste is er de potentiële imagoschade die huurverlaging kan opleveren. Deze schade geldt zowel 

voor het kantoorgebouw als voor de belegger. (Keeris, in Van der Voordt et al., 2007) 

De belegger heeft er dus baat bij om de huurprijs van het kantoorgebouw hoog te houden en zelfs bij 

langdurige leegstand afboeken van de waarde van het vastgoed zo lang mogelijk uit te stellen of over een zo 

lang mogelijke periode te verspreiden. (Zuidema & Van Elp, 2010a) 

 

Herontwikkeling 

Een belegger met een incourant kantoorgebouw op een goede locatie heeft de mogelijkheid om te 

herontwikkelen. Door de geschikte locatie is de waarde van de grond hoog genoeg om een herontwikkeling 

rendabel te maken. Deze aanleiding tot herontwikkeling vindt doorgaans pas plaats als de bezettingsgraad 

verminderd en investeringen in een verouderend kantoorgebouw niet meer rendabel zijn. 
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3.2.2 Woningcorporaties en studentenhuisvesters 

De belegger in kantoorvastgoed heeft dus weinig beweegredenen om zelf aan de slag te gaan met 

transformatie van kantoorgebouwen in de eigen portefeuille. Het initiatief tot transformatie en het beheer van 

het getransformeerde gebouw komt dus vooral van ontwikkelaars. Studenten hebben weinig te besteden 

waardoor transformaties van kantoorgebouwen naar studentenwoningen of jongerenwoningen geen grote 

winsten genereren. Het initiatief tot transformatie van kantoorgebouwen naar studentenwoningen zal dan ook 

van sociale woningcorporaties en studentenhuisvesters moeten komen. Deze partijen zijn niet op winst gericht 

en hebben een maatschappelijke taak tot volkshuisvesting. De bereidheid om kleine winstmarges te 

accepteren of zelfs geen winst te maken op studentenhuisvesting is groter. Vaak zijn er woningen gerealiseerd 

met een onrendabele top. Dit betekent dat er investeringen in woningbouw gerealiseerd worden die nooit 

volledig uit huurinkomsten terugverdiend worden. Enkele taken van woningcorporaties ten behoeve van de 

volkshuisvesting zijn:  

- Bouwen, verwerven, bezwaren en slopen van woongelegenheden 

- In stand houden en treffen van voorzieningen aan woongelegenheden 

- In stand houden en verbeteren van de direct aan de woongelegenheid grenzende omgeving 

- Beheren, toewijzen en verhuren van woongelegenheden 

- Vervreemden van woongelegenheden 

- Aan bewoners van de bij de toegelaten instelling in beheer zijnde woongelegenheden verlenen van 

diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning.”  

(Henk Westra, in Van der Voordt et al., 2007, blz 336) 

De maatschappelijke taak van woningcorporaties wordt gefinancierd door de algemene bedrijfsreserve (ABR). 

(Henk Westra, in Van der Voordt et al., 2007, blz 339) Door het ontbreken van een winstoogmerk en de grote 

reserve zijn deze corporaties een geschikte partij om transformatie van kantoorgebouwen naar 

studentenwoningen te initiëren. Door hun langdurige ervaring met huurwoningen kunnen zij ook het beheer 

op zich nemen.  

Ook woningcorporaties zijn de laatste jaren niet meer bereid om een onrendabele top te accepteren. (Ooms & 

Steetskamp, 2011) Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste zijn de bouwkosten en de onderhoudskosten de 

laatste jaren met 50 procent gestegen, terwijl de huren vastgesteld zijn door het Woningwaarderingsstelsel. 

Dit WWS bepaald de maximale huurprijs die voor een woonruimte gevraagd mag worden. Dit maximum is niet 

gelijk gestegen met de bouwkosten. (Stichting DUWO, 2010)   

Ten tweede is sinds 1 januari 2008 de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties ingesteld. Dit betekent 

dat over alle winsten die de corporaties behalen belasting betaald moet worden. Deze winsten komen uit de 

verkoop van koopwoningen. Normaal gesproken zorgen deze winsten als afdekking voor de onrendabele 

investeringen in huurwoningen. De vermogenspositie van corporaties is mede hierdoor verslechterd. Andere 

oorzaken van de verslechtering zijn de Vogelaarheffing en het inflatievolgend huurbeleid. (Arxhoek & Vat, 

2003; www.aedesnet.nl) 

3.3 Probleemgebieden bij transformatie 

In het vooronderzoek in paragraaf 3.3.2 zijn enkele technische belemmeringen beschreven met betrekking tot 

transformatie van kantoorgebouwen. Deze zullen hier kort beschreven worden per gebouwlaag. 

Casco 

Het stramien biedt mogelijkheden voor transformatie zolang de stramienmaat niet kleiner is dan 3,6m en er 

niet te veel kolommen in de plattegrond staan. Kolommen belemmeren de indelingsvrijheid van het gebouw. 

De dieptes van gebouwen zijn vaak small bij Europese kantoorgebouwen. Voor transformatie is dit gunstig. 

Minder gunstig is de vloerconstructie. Vaak zijn de vloeren dun en zijn ze voor- of nagespannen. Dit is nadelig 

voor de geluidsisolatie van de vloer en maakt de mogelijkheden tot het maken van sparingen beperkt en zeer 
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kostbaar. De draagkracht van de kantoorvloeren is echter hoger dan voor woningen gebruikelijk is en levert 

dus zelden een probleem op. 

De vrije hoogte van de constructie is vaak hoog genoeg. Ter plaatse van de balken kan dit echter bij enkele 

kantoorgebouwen problemen geven. Leidingen worden vaak onder de balken door gevoerd waardoor de 

hoogte onder de leidingen laag is. Soms worden leidingen echter ook door de balken zelf gevoerd. In de 

geselecteerde kantoorgebouwen uit het vooronderzoek komt een balkenstructuur in één richting het vaakst 

voor. Het doorbreken van de balken komt dan ook weinig voor. (Vooronderzoek kantoortransformatie, 2012) 

Gevel 

Buiten de architectonische eisen die aan de gevel gesteld worden zijn vooral de technische eigenschappen van 

belang bij het transformeren naar woningen. Vooral de oudere gevels zijn niet geïsoleerd. Vanaf 1973 werd 

isolatie vaker toegepast en was deze van betere kwaliteit. Ook de gevelopeningen werden verbeterd door 

middel van dubbel glas en aluminium kozijnen. De gevel voldoet echter vaak niet aan de eisen van nu. Zeker bij 

transformatie naar studentenwoningen is het aan te raden om de gevel zo veel mogelijk te behouden om de 

kosten laag te houden. 

Installaties 

Installaties moeten voldoen aan de eisen van de gebruikers. Het verschil tussen kantoor installaties en 

installaties voor woningen is groot. Het effectief aanpassen van de installaties aan de eisen voor woningen is 

dan ook lastig. Hergebruik wordt ook wegens de veroudering van de installaties afgeraden. Het is dan ook aan 

te raden om de installaties te vervangen. 

Inbouw 

De inbouw lijdt zelden tot problemen bij transformatie. Bij kantoorgebouwen is de inbouw veelal beperkt tot 

enkele niet-dragende binnenwanden en een verlaagd plafond. Deze kunnen zonder veel moeite verwijderd 

worden om een nieuwe indeling mogelijk te maken. Het verlaagd plafond is vaak verouderd en kan meestal 

niet hergebruikt worden. 

3.3.1 Kostengeneratoren 

Kostenposten bij initiatief tot transformatie  

Bij transformatieprojecten zijn de technische problemen die ontstaan vaak op te lossen. De vraag is echter of 

deze technische problemen rendabel op te lossen zijn. Verschillende kosten bepalen uiteindelijk of een 

transformatie rendabel is. Grofweg kunnen er vier hoofd kostenposten onderscheiden worden: 

• Huurprijs 

• Aankoopprijs 

• Stichtingskosten  

• Exploitatietermijn/exploitatiekosten (Ooms & Steetskamp, 2011; SEV herbestemmen van kantoren) 

Huurprijs 

De huurprijs voor een woning wordt bepaald aan de hand van het woningwaarderingsstelsel. Dit is een 

puntensysteem waarmee de kwaliteit van een huurwoning wordt bepaald. De huurcommissie van de 

rijksoverheid heeft voor zowel zelfstandige als voor onzelfstandige woonruimte een formulier opgesteld 

waarbij punten verkregen kunnen worden voor verschillende criteria zoals de oppervlakte van de woning. Als 

het puntenaantal boven de 140 punten komt is de woning geliberaliseerd. De huurprijs is dan niet meer 

gebonden aan het maximum van 668,92 euro. (Ooms en Steetskamp, 2011; www.rijksoverheid.nl) 

Stichtingskosten 

De stichtingskosten zijn de kosten voor de verbouwing/transformatie zelf. Het te realiseren voorzieningen- en 

kwaliteitsniveau is bepalend voor de hoogte van deze kosten. Dit is afhankelijk van het gebouw waarbij de 
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verkaveling een belangrijk onderdeel is, maar ook de geschiktheid van de gevel (Hermans, 2004). Andere 

bouwkundige kenmerken die invloed hebben op de stichtingskosten zijn de vloeren, de vrije hoogte, 

installaties en ontsluitingsmogelijkheden. Ook het soort woning is van invloed op de stichtingskosten van een 

transformatie. Zo brengen zelfstandige woonruimten de hoogste stichtingskosten met zich mee door het hoge 

aantal toe te voegen leidingwerk, sanitair, keukens en binnenwanden. Voor onzelfstandige woonruimten zijn 

deze kosten lager, omdat sanitair en keuken gedeeld worden door meerdere bewoners waardoor ook het 

aantal binnenwanden afneemt. (Ooms en Steetskamp, 2011) 

Aankoopprijs 

Zoals in voorgaande paragraaf beschreven is, is de boekwaarde van een kantoorgebouw een grote drempel bij 

transformatie. Eigenaren zijn vaak zelf niet bereid om te investeren in transformatie naar woningen omdat ze 

volgens de statuten geen woningen in de portefeuille mogen hebben (Benraad (red.), 2012) , maar vooral 

omdat woningen minder opleveren per vierkante meter dan kantoorgebouwen. De extra investering en de 

hoge boekwaarde zijn zo niet rendabel voor woningen. Beleggers zijn niet snel bereid om verlies te nemen op 

de verkoopprijs van het kantoor. Hierdoor is het ook voor sociale woningcorporaties of studentenhuisvesters 

moeilijk om de hoge aankoopprijs te verwerken in hun exploitatie. Zelfs voor deze niet winst-georiënteerde  

corporaties is de aankoopprijs een struikelblok. (Hermans, 2004; Ooms & Steetskamp, 2011) 

Exploitatietermijn/exploitatiekosten 

De exploitatiekosten zijn de kosten die tijdens het gebruik optreden. Hier kunnen verschillende kosten onder 

gebracht worden zoals beheerskosten, onderhoud en belastingen. Voor studentenwoningen kan er rekening 

gehouden worden met exploitatiekosten die 30% van de huuropbrengsten omvatten. Voor tijdelijke 

studentenhuisvesting zijn deze kosten met 18% een stuk lager. (Boogerd & Benraad (in Ooms & Steetskamp, 

2011)) 

De exploitatietermijn is de termijn waarin het gebouw gebruikt kan worden en er huurinkomsten gegenereerd 

kunnen worden. De exploitatietermijn samen met de verhuurprijs bepaalt de hoogte van de stichtingskosten 

en de maximaal aanvaardbare aankoopprijs. Het kan voorkomen dat de huurprijs niet de stichtingskosten en 

aankoopprijs kan dekken. Er ontstaat dan een onrendabele top. Bij sociale woningcorporaties wordt er dan 

vaak geïnvesteerd vanuit het eigen vermogen of met behulp van collegiale financiering. Deze vorm van 

financiering heeft al veel positieve effecten gehad naar aanleiding van het Landelijk actieplan 

studentenhuisvesting 2003.  Een langere exploitatietijd geeft meer ruimte om te investeren omdat de 

terugverdientijd langer is. Goedkope nieuwbouw is rendabel voor studenten vanaf 15 jaar. Tijdelijke 

exploitatie, zelfs bij een verlenging van de ontheffing van vijf naar tien jaar, is niet rendabel op dit moment 

door de boekwaarden. (Hermans, 2004; Ooms & Steetskamp, 2011) 

Kostenposten gebouwkenmerken  

Door Mackay, Remoy & De Jong (2009) is onderzoek gedaan naar de gebouwfactoren die een rol spelen bij de 

kosten voor transformatie. Uit verschillende cases zijn de aanpassingen omschreven en zijn de kosten per 

vierkante meter uitgewerkt, zoals tabel 3.1 laat zien. De voornaamste kostengeneratoren die te maken hebben 

met de stichtingskosten zijn de gevel met gemiddeld 151,6 €/m
2
, de algemene uitvoeringskosten (AUK) met 

124,0 €/m
2
 en de binnenwanden met 121,9 €/m

2
. Voor de overige factoren worden over het algemeen minder 

kosten gemaakt bij transformatie. De W-installaties komen op de vierde plaats met 82,2 €/m
2
. De grootste drie 

kostengeneratoren in transformatieprojecten kunnen dus potentieel de meeste winst opleveren als deze 

effectief aangepakt worden. 
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Behalve de kostengeneratoren zoals omschreven in het onderzoek van Mackay (2008) zijn er nog meer 

factoren die de transformatiekosten positief of negatief kunnen beïnvloeden. Dit heeft te maken met de 

woonvormen die na transformatie ontstaan. De Kantorenloods zorgt voor de aanpak van leegstaande kantoren 

in de gemeente Amsterdam. Hierbij zorgt de Kantorenloods voor een stimulans aan de gebouweigenaren om 

hun leegstand om te vormen naar woningen, hotels, kleine bedrijven en broedplaatsen. (www.amsterdam.nl) 

In opdracht van de Kantorenloods hebben Ooms en Steetskamp (2011) een onderzoek uitgevoerd naar de 

financiële haalbaarheid van transformatie naar studentenhuisvesting. In dit onderzoek is gekeken naar de 

haalbaarheid van verschillende woonvormen voor studenten. Hierbij zijn drie verschillende 

studentenwoningen bekeken. De zelfstandige studentenwoning, de onzelfstandige studentenwoning en het 

appartement dat verhuurd wordt aan studenten. Bij het appartement kan gedacht worden aan een 

vierkamerappartement voor drie studenten. Het appartement moet dan vallen in de vrije sector zodat er geen 

huisvestingsvergunning nodig is en de kamers in het appartement apart verhuurd kunnen worden. Om de 

kamers als onzelfstandige eenheden te verhuren is een ‘woningontrekkingsvergunning’ verplicht. Voor de 

bepaling van de huurprijs kan vervolgens gebruik gemaakt worden van hetzelfde puntenstelsel als gebruikt 

wordt voor onzelfstandige eenheden. (Ooms & Steetskamp, 2011) 

Bij transformatie worden woningen gerealiseerd in leegstaande kantoren. Met behulp van het puntenstelsel 

kan de maximaal aanvaardbare huurprijs bepaald worden. Deze maximale huurprijs geldt niet voor de 

geliberaliseerde verhuur, maar slechts voor woningen met een huisvestingsvergunning. De 

huisvestingsvergunning wordt per gemeente verleend en is bedoeld om goedkope woonruimte te kunnen 

aanbieden aan personen die het nodig hebben. Dit is vooral nodig bij zelfstandige huurwoningen onder een 

bepaalde kale huurprijs. Voor een kamergewijze verhuur is de huisvestingsvergunning niet nodig, maar is bij 

transformatie wel een omgevingsvergunning of een woonvergunning nodig om in een kantoorgebouw te 

kunnen wonen. (www.overheidsloket.overheid.nl) 

Het puntenstelsel bepaald de maximale huurprijs. Deze huurprijs is sterk afhankelijk van de oppervlakte van de 

woonruimte en het voorzieningenniveau van de woonruimte. De te realiseren verhouding tussen het bruto 

vloeroppervlak en het gebruiksoppervlak moet zo hoog mogelijk zijn om de investeringskosten te kunnen 

opvangen met de huurprijs. Een verhouding tussen gbo en bvo van 0,75 wordt als efficiënt gezien. Deze 

verhouding en hogere verhoudingen worden vooral in nieuwbouw gerealiseerd. Bij transformatie is de 

verhouding vaak lager. (Ooms & Steetskamp, 2011) 

Deze verhouding is belangrijk bij transformatie. Om een transformatieproject financieel haalbaar te maken 

moeten de stichtingskosten laag blijven en de huurprijs naar verhouding hoog. Uit de berekeningen van Ooms 

Tabel 3.1: Weergave van de kosten per factor. De laagste kosten, de hoogste kosten en de gemiddelde kosten uit de cases zijn weergegeven. 

Bron: Mackay (2008) 
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en Steetskamp (2011) blijkt dat transformatie zonder afwaardering niet mogelijk is voor studentenwoningen. 

Verder wordt er gesteld dat om transformatie mogelijk te maken, de stichtingskosten omlaag moeten, of de 

huurprijs omhoog moet. De huurprijzen voor studenten zijn vastgelegd door het puntenstelsel, maar zijn ook 

beperkt door de bestedingsruimte van studenten. Hierin is dus weinig mogelijk. De stichtingskosten kunnen 

omlaag door het bouwproces te versnellen of door andere vormen van transformatie te initiëren. Verder 

wordt in het onderzoek geconcludeerd dat de realisatie van vierkamerappartementen financieel het gunstigste 

is. Vervolgens zijn onzelfstandige eenheden financieel beter haalbaar dan zelfstandige eenheden. De reden 

hiervoor is dat de stichtingskosten voor zelfstandige woonruimte veel hoger liggen dan onzelfstandige 

eenheden, terwijl de inkomsten door huur niet veel hoger liggen. Ook is de verhouding gbo/bvo voor 

zelfstandige woningen lager dan voor onzelfstandige eenheden. Om een transformatie mogelijk te maken 

heeft een onzelfstandige woonruimte de voorkeur, of als onzelfstandige eenheid, of als onzelfstandige kamers 

in een appartement. (Ooms & Steetskamp, 2011)  

3.3.2 Conclusie initiatief tot transformatie 

Om leegstaande kantoorgebouwen te transformeren naar studentenwoningen zal de belegger overtuigd 

moeten worden om te investeren of het vastgoed ter beschikking te stellen voor transformatie. Een drempel 

hierbij is dat de boekwaarde van een kantoorgebouw vaak hoger is dan de marktwaarde, of de prijs die 

ontwikkelaars en sociale woningcorporaties kunnen betalen. Veel incourante gebouwen staan leeg, maar 

beleggers willen door de hoge boekwaarde niet direct grote verliezen nemen. Door enkele jaren leegstand kan 

de waarde stapsgewijs afgeboekt worden en uiteindelijk kan het gebouw verkocht worden. Bij een goede 

locatie kan er een herontwikkeling plaatsvinden. Dit herontwikkelingsproces is een langdurig proces.  

Bij zowel het afboeken als de herontwikkeling staat het kantoorgebouw lange tijd leeg. Er worden kosten 

gemaakt door de eigenaar met betrekking tot onderhoud van het gebouw en er komen geen huurinkomsten 

binnen. Tijdelijke transformatie kan in dit geval een oplossing bieden. Het gebouw wordt voor een tijdelijke 

periode gehuurd van de eigenaar. Er komen dus huuropbrengsten binnen. Maar ook de onderhoudskosten 

worden weggenomen. De eigenaar heeft dus voor deze periode geen omkijken meer naar het leegstaande 

vastgoed en kan zich richten op herontwikkeling.  

Voor de gemeente is het voordeel dat verloedering van het stadsdeel tegen gegaan wordt en dat de 

levendigheid wordt vergroot door het toevoegen van een nieuwe tijdelijke functie. Deze tijdelijke functie 

wordt vervolgens opgevolgd door een permanente nieuwe ontwikkeling. Tijdelijke transformatie is in dit geval 

dus geschikt om zowel voor de eigenaren als de gemeente een adequate oplossing te bieden. Uiteraard is het 

voordeel voor de student dat er extra woningen beschikbaar zijn. Het initiatief tot transformatie zou dan 

vanuit de studentenhuisvesters of woningcorporaties moeten komen. Door een verminderde 

vermogenspositie zijn deze corporaties niet vermogend genoeg om panden aan te kopen. Door tijdelijke 

transformatie kunnen ze zonder aankoop toch aan hun maatschappelijke verplichtingen voldoen. 
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4. Tijdelijke transformatie 

 

Tijdelijke transformatie is dus een goede mogelijkheid om het aantal transformatieprojecten te vergroten en 

daarmee de hoeveelheid woonruimte voor studenten uit te breiden tot er geschikte permanente huisvesting 

beschikbaar is. Omdat het gebouw niet gekocht wordt heeft tijdelijke transformatie in dit geval geen last van 

een hoge boekwaarde van het kantoorgebouw. Gebouweigenaren hebben sinds kort een meldingsplicht bij 

langdurige leegstand van het vastgoed. Door de wet Kraken en Leegstand houden gemeenten deze meldingen 

bij in een leegstandsregister en hebben ze de mogelijkheid om aan te sporen tot transformatie. Er wordt 

echter van de eigenaar verwacht dat hij zelf een tijdelijke nieuwe functie initieert. Maar door het gebrek aan 

kennis op dit punt  bij de eigenaren, zijn externe partijen zoals stichtingen of corporaties beter geschikt voor 

dit initiatief. Door de korte exploitatietermijn is de mogelijkheid om de stichtingskosten met de huurprijs terug 

te verdienen beperkt. In de praktijk zijn er daardoor weinig voorbeelden van succesvolle tijdelijke 

transformaties van kantoorgebouwen. Van alle uitgevoerde transformaties (permanent en tijdelijk) is slechts 

30% kantoorgebouw (Oudijk, in Van der Voordt (Red.), 2007) Door de enkele succesvolle tijdelijke 

transformaties te bekijken kunnen de probleemgebieden en de sterke punten ontdekt worden. 

4.1 Initiatiefnemers tijdelijke transformatie 

 

Bureau Magnus  

In de loop der jaren zijn al enkele tijdelijke transformaties uitgevoerd. De eerste voorbeelden komen uit 

Utrecht. Het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de bestemming van het 

gemeentelijke vastgoed en heeft vanuit die positie leegstaande panden tijdelijk aangeboden aan Stichting 

Tijdelijke Huisvesting Utrecht (STHU). De panden van gemeente Utrecht worden pas gesloopt als er nieuwe 

plannen voor de locatie ontwikkeld zijn. Net als bij herontwikkeling door beleggers (zie paragraaf 4.1) gaat hier 

een lange tijd overheen waarin tijdelijke transformatie mogelijk is. Sinds 1994 zijn er door deze samenwerking 

al vijftien tijdelijke projecten gerealiseerd. Vanuit de STHU is Bureau Magnus opgericht zodat er ook buiten 

Utrecht geopereerd kan worden. Bureau Magnus zorgt bij projecten voor de kennis, terwijl de verdere 

exploitatie van het getransformeerde kantoor overgedragen wordt aan corporaties en 

studentenhuisvesters.(Van der Voordt & Van der Kolk, in Van der Voordt (Red.), 2007) 

De werkwijze van het bureau bestaat uit drie stappen.  

• Deskundigen beoordelen het gebouw op bereikbaarheid, voorzieningen in de buurt en 

bouwtechnische aspecten (brandveiligheid en ventilatiemogelijkheden) 

• De volgende stap bestaat uit een quick scan aan de hand van de bouwtekeningen. Hierbij wordt 

gekeken naar ligging, onderhoudsstaat, draagconstructie, stramien, vluchtwegen, afvoeren, isolatie 

en ventilatie. Ook wordt er gekeken of het pand monumentaal is en wat de exploitatietijd is. Er wordt 

een globale schatting gemaakt van transformatiekosten en huurinkomsten. 

• Als laatste wordt de haalbaarheid zeer nauwkeurig bekeken. Dit leidt tot een gespecificeerde 

begroting en een planning. (Van der Voordt & Van der Kolk, in Van der Voordt (Red.), 2007) 

Als de bouwvergunning goedgekeurd wordt is de tijdelijke bestemmingsplanwijziging een feit volgens artikel 

17. Na de tijdelijke periode (op dit moment maximaal 5 jaar) wordt de bestemmingsplanwijziging 

teruggedraaid. Dit is gunstig voor gebouweigenaren die verzekerd zijn dat de huurders het pand na deze 

periode verlaten, omdat hierbij ook de huurbescherming vervalt. Om de tijdelijke transformatie rendabel te 

maken worden geschikte panden gezocht met behulp van het stappenplan. Veel van de tijdelijk 

getransformeerde panden van Bureau Magnus zijn verzorgingstehuizen en scholen. De indeling en aanwezige 

voorzieningen zijn gunstig voor transformatie doordat er veel sanitair hergebruikt kan worden. De 

stichtingskosten zijn hierdoor een stuk lager. Bij kantoorgebouwen is dit echter een stuk lastiger waardoor 
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sanitair toegevoegd moet worden. Om de arbeidskosten te verlagen wordt de transformatie deels uitgevoerd 

door de toekomstige bewoners. Deze zelfwerkzaamheid door de bewoners leidt tot een korting op de huur. 

(Van der Voordt & Van der Kolk, in Van der Voordt (Red.), 2007) 

Stichting Tijdelijk Wonen  

In 2003 kwam er een nieuwe stichting die tijdelijke transformatie realiseerde. Stichting Tijdelijk Wonen (STW) 

realiseerde in 2003 140 studentenkamers aan de Kanaalweg 92 in Utrecht. Het pand was een voormalig KPN-

kantoor dat een nieuwe eigenaar kreeg die de locatie wilde her ontwikkelen. Gedurende dit proces stond het 

gebouw dus leeg waardoor een tijdelijke invulling mogelijk was. STW zette de tijdelijke transformatie in gang 

en in 2007 werd het kantoorgebouw weer leeg teruggegeven. Het tweede en huidige project van STW is het 

project aan de Archimedeslaan 16 . In de tweede helft van 2010 is een deel van dit pand getransformeerd naar 

onzelfstandige woonruimte voor studenten. Halverwege 2011 is de rest van het pand getransformeerd wat 

nog eens 200 kamers opleverde.  

De aanpak van STW is succesvol op verschillende vlakken. Net als Bureau Magnus maakt STW gebruik van 

zelfwerkzaamheid van de toekomstige bewoners om arbeidskosten te verlagen in ruil voor korting op de huur. 

Deze zelfwerkzaamheid zorgt voor meer cohesie tussen de studenten en meer betrokkenheid met hun 

woonruimte. Deze eigen invloed leidt ook tot meer acceptatie van de ruimte en een hogere tevredenheid. 

Maar STW zorgt ook voor stage of werkprojecten voor bouwkundige opleidingen. In het beheer van het 

gebouw wordt gebruik gemaakt van de bewoners zelf door middel van gangbeheerders. Zij zorgen voor een 

veilig gebruik en voor een leefbare situatie. Inmiddels zijn de oude bestuurders van STW doorgegaan met het 

concept en hebben STW Nederland BV gestart waarbij zij hun kennis en ervaring delen. 

(www.stichtingtijdelijkwonen.nl) 

4.2 Voorbeeldprojecten 

 

Kanaalweg 92, Utrecht (STW)  

Aantal kamers:   140 onzelfstandige eenheden 

Oppervlakte:   11-35 m
2 

 

Transformatiekosten:  ± €2000 euro per eenheid  

Aanvangshuur   

Kale huurprijs:  gem €178,-  

Totale huurprijs:  €190 - €358 inclusief servicekosten 

het kantoorpand aan de Kanaalweg 92 in Utrecht was het 

eerste project van Stichting Tijdelijk Wonen. De nieuwe 

eigenaren van het pand hadden plannen tot sloop, maar het 

kantoor had nog een lange periode van leegstand voor de 

boeg. STW kreeg dankzij de provincie Utrecht een bankgarantie waardoor er een lening verkregen kon worden 

voor de stichtingskosten.  

Het gebouw was zeer geschikt voor transformatie naar studentenwoningen. De locatie lag dicht bij het 

centrum en het openbaar vervoer. Het gebouw zelf had ook gunstige eigenschappen. Dit is de grootste reden 

voor het succes van de transformatie. Omdat de gevel te openen ramen had en de onderhoudsstaat goed was 

hoefde er weinig aan de gevel te gebeuren. De plattegrond was goed te verkavelen voor studentenwoningen. 

Met behulp van de bewoners werden de binnenwanden geplaatst. In ruil hiervoor was de huurprijs voor hen 

72% van de maximaal te vragen huur volgens het puntenstelsel. Waar mogelijk werden de bestaande 

toiletvoorzieningen behouden en gedeeld. Extra toiletten en douches werden toegevoegd en gedeeld door 

maximaal 5 studenten. Ook de keukenblokken werden grotendeels door de studenten toegevoegd. De 

radiatoren waren gunstig gelegen en konden daardoor ook hergebruikt worden. Alle installaties en leidingen 

zijn aangesloten door professionals. Dit is specialistisch werk dat niet door onbevoegde werknemers 

Afbeelding 4.1: Tijdelijke transformatie Kanaalweg 92 in 

Utrecht door STW 

Bron: www.stichtingtijdelijkwonen.nl 
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uitgevoerd mag worden door de complexiteit en de veiligheid. Wegens de brandveiligheid kon het 

ventilatiesysteem niet hergebruikt worden, maar het systeemplafond kon wel gebruikt worden na het plaatsen 

van enkele brandwerende afscheidingen in de holle ruimte. (Hermans, 2004; Benraad et al. (Red.), 2012; 

www.stichtingtijdelijkwonen.nl) 

Archimedeslaan 16, Utrecht  

Aantal kamers:   394 onzelfstandige eenheden 

Oppervlakte:   17, 23 en 28 m
2 

 

Transformatiekosten:  2 miljoen euro  

Aanvangshuur   

Kale huurprijs:  gem €178,-  

Totale huurprijs:  €190 - €358 inclusief servicekosten 

Het tweede project van STW is het voormalige Hogeschool 

Utrecht gebouw voor de lerarenopleidingen. Het pand is 

aangekocht door Aprisco, die geen nieuwe gebruiker kon 

vinden en voorlopig niet mag herontwikkelen van de 

gemeente. Om de leegstandskosten weg te nemen zijn STW 

en Stichting Sophia ingeschakeld en hebben vervolgens een huurcontract voor vijf jaar getekend om het 

gebouw te transformeren. Aprisco ontvangt €400.000 euro huur per jaar en hoeft geen energiekosten meer te 

betalen. Hierdoor speelt Aprisco quitte en wordt verloedering tegen gegaan. Stichting Sophia biedt 

kunstenaars ateliers en expositieruimtes. In 2011 is Stichting Sophia in financiële problemen gekomen 

waardoor de ruimte die zij huurden weer vrij kwam. STW heeft vervolgens deze ruimtes overgenomen 

waardoor nog eens 200 kamers toegevoegd zijn in het complex. 

De ligging van het gebouw is voor studentenwoningen zeer gunstig. Naast De Uithof, waar de universiteit van 

Utrecht ligt en naast villawijk Rijnsweerd. De structuur van het gebouw heeft een stramienmaat van 2,5 meter. 

Deze maat is grotendeels aangehouden voor de indeling van de kamers. Hiervoor werden veel metal 

studwanden toegevoegd. De meeste ramen waren te openen waardoor er weinig aanpassingen aan de gevel 

nodig waren. Ook de radiatoren konden opnieuw gebruikt worden door de gunstige plaatsing. De bestaande 

toiletruimtes zijn zo veel mogelijk behouden. Aan deze ruimtes zijn eventueel extra toiletten toegevoegd en 

zijn douches geplaatst. De bestaande afvoeren kunnen zo gebruikt worden en er hoeven weinig nieuwe 

afvoeren toegevoegd te worden. Het verlaagd plafond en alle ventilatiekokers zijn verwijderd omdat deze 

verouderd waren, maar ook om aan de brandwerendheidseisen en geluidseisen te kunnen voldoen. Door de 

zelfwerkzaamheid zijn de huren 95% van de maximale huurprijs vanuit het puntenstelsel. Voor de studenten 

die zelf meegewerkt hebben is dit 85%. Het beheer wordt in dit project net als bij de Kanaalweg 92 

voornamelijk door de studenten zelf uitgevoerd. (www.kei-centrum.nl; www.deweekkrant.nl; Benraad et al. 

(Red.), 2012; Pim Koot, voormalig secretaris STW (persoonlijke communicatie, 14 januari 2012)) 

  

Afbeelding 4.2: Tijdelijke transformatie Archimedeslaan 

16 in Utrecht door STW 

Bron: www.kei-centrum.nl 
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4.3 Aangedragen oplossingen 

 

Zelfwerkzaamheid 

De voorbeeldprojecten hebben allemaal gebruik gemaakt van zelfwerkzaamheid van de toekomstige 

bewoners. Zelfwerkzaamheid is het inzetten van toekomstige bewoners bij bouwwerkzaamheden of beheer in 

ruil voor woonruimte of huurkorting.  

Voordelen 

Dit biedt meerdere voordelen voor zowel ontwikkelaar als bewoner. Ten eerste worden de stichtingskosten 

verlaagd omdat er minder betaalde arbeid ingezet hoeft te worden. De bewoners vervangen de professionals 

bij zo veel mogelijk werkzaamheden wat de arbeidsuren en dus arbeidskosten verlaagd. Deze besparing op 

loon kan wel 50-70% bevatten (Wegstapel & De Boer, 2006). Omdat er geen loon betaald hoeft te worden, 

kunnen er veel mensen tegelijk ingezet worden wat de snelheid van de transformatie verhoogd. Een ander 

voordeel is dat de toekomstige bewoners elkaar goed leren kennen tijdens de bouwwerkzaamheden. Dit 

bevordert de sociale cohesie in de groep. Maar zelfwerkzaamheid bevordert ook de betrokkenheid bij het 

project door de bewoners. Omdat de bewoners de ruimten zelf opgebouwd hebben zullen ze meer moeite 

doen voor het behoud van de ruimte en zijn ze meer tevreden over hun woonomgeving. (Himanen & Järvi, 

2007) Deze betrokkenheid kan ook de beheerskosten verlagen. Door gangbeheerders aan te stellen voor 

controle op de schoonmaakroosters en als aanspreekpunt voor reparaties en misstanden is het onderhoud 

gegarandeerd, tegen lage kosten. Deze gangbeheerders zijn ook bewoners die een kleine vergoeding 

ontvangen voor deze functie. Als laatste zorgt de hogere betrokkenheid voor een lagere verhuisgeneigdheid. 

Studenten blijven langer in de woonruimte wonen dan bij andere studentenhuizen geconstateerd is. Het 

verloop bij zelfwerkzaamheid is 25% per jaar, terwijl dit bij andere studentenhuizen 34,2% per jaar is. (Van der 

Voordt, 2007, p. 173; Schutten, in Van der Voordt, 2007, p. 350; www.stichtingtijdelijkwonen.nl)  

Nadelen 

Behalve de duidelijke voordelen zijn er ook enkele nadelen bij het gebruik van zelfwerkzaamheid. Coördinatie 

van de werkzaamheden is belangrijk omdat niet iedereen even handig is. Zo bleek uit een gesprek met Pim 

Koot, bestuurder van STW Nederland, dat niet elke student op dezelfde manier kon worden ingezet. Sommige 

studenten hebben hun zelfwerkzaamheid verplichting ingevuld met het schoonhouden van de werkplek 

zonder daadwerkelijk iets te bouwen. Buiten dat er veel mensen ingezet kunnen worden, leidt de 

onervarenheid van de bewoners ertoe dat werkzaamheden minstens drie keer zo lang duren dan wanneer ze 

door professionals uitgevoerd worden. Dit kan weer leiden tot hogere huurkosten van materieel zoals steigers 

of ladders bij verfwerkzaamheden. Beschadiging van het materieel is ook een groter risico en kan de kosten 

verhogen. Onervarenheid kan leiden tot meer verspilling van materiaal door fouten bij de montage of 

verwerking. Er zal goed gelet moeten worden op de veiligheid tijdens de transformatie, maar ook tijdens het 

gebruik. Sommige werkzaamheden kunnen dan ook niet uitgevoerd worden door zelfwerkzaamheid, maar zal 

door professionals moeten gebeuren. Dit geldt voornamelijk voor het aanbrengen en aansluiten van de 

installaties. 

Het beheer op gebouwniveau kan goed door middel van zelfwerkzaamheid gebeuren. Voor het opzetten van 

een transformatieproject wordt dit moeilijker. Gebrek aan ervaring zorgt ervoor dat de kleine groep die er mee 

bezig is veel tijd erin moet steken en door schade en schande wijzer wordt. Dit levert vertraging op in de 

aanloop van het project terwijl een snelle transformatie juist zo belangrijk is. Deze vertraging zorgt weer voor 

hogere kosten en lagere inkomsten. (Schutten, 2007; Van der Voordt & Van der Kolk, in Van der Voordt (Red.), 

2007) 

Aanpassingen niveau verlagen  

Een andere methode die toegepast kan worden om de kosten voor transformatie laag te houden is de 

hoeveelheid aanpassingen te minimaliseren. Het verminderen van het aantal aanpassingen zorgt voor minder 
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werkzaamheden en minder materiaalgebruik. Een vermindering van de werkzaamheden zorgt voor een 

kortere bouwtijd, lagere arbeidskosten en lagere algemene bouwplaatskosten. Aanpassingen betekenen ook 

nieuwe toevoegingen van materiaal. Dit brengt veel kosten met zich mee. Vooral de gevel is een dure 

aanpassing bij transformatie. Om tijdelijke transformatie haalbaar te maken wordt aangeraden om de gevel zo 

veel mogelijk te behouden. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste transformaties haalbaar waren omdat de 

gevel behouden kon blijven (Van der Voordt, 2007)  

Vaak betekent het verlagen van het aanpassingen niveau ook het verlagen van het niveau van de afwerking. 

Alle ontheffingsmogelijkheden die in het bouwbesluit te vinden zijn worden aangegrepen om het niveau zo 

laag mogelijk te houden. STW doet dit door de metal studwanden enkel uit te voeren zodat deze maar net aan  

het bouwbesluit bestaande bouw kan voldoen. De aannemer zet de profielen neer, maar wordt geïnstrueerd  

om weinig aandacht aan de afwerking te besteden om de snelheid hoog te houden. Vervolgens brengen de 

studenten de minerale wol aan en monteren ze de gipsplaten. Dit brengt veel bewerkingen met zich mee die 

deze ongeschoolde werkers niet altijd even goed kunnen uitvoeren. De aansluitingen tussen wanddelen zijn 

slecht en er ontstaan veel gaten en open voegen in de wand. Deze laten nog meer geluid door dan al door de 

enkele beplating doorgelaten wordt. (Pim Koot, voormalig secretaris STW (persoonlijke communicatie, 14 

januari 2012) 

Huurtoeslag 

Een manier om de huurkosten voor studenten te verlagen is de mogelijkheid geven om huurtoeslag aan te 

vragen op de huurwoning. De verhuurder kan een hogere huurprijs vragen, terwijl de maandelijkse kosten 

voor de huurder gecompenseerd worden met de huurtoeslag.  

De mogelijkheid om huurtoeslag te ontvangen is afhankelijk van meerdere factoren. De eerste voorwaarde is 

uiteraard dat de woonruimte een gehuurde woonruimte is. Verder zijn enkele punten van belang bij de 

aanvraag van huurtoeslag: (www.belastingdienst.nl)  

• Huren van een zelfstandige woonruimte 

o De belastingdienst stelt iets andere eisen bij de bepaling of een woning zelfstandig is dan 

algemeen geaccepteerd is. De eisen zijn een eigen woon(slaap)kamer, een eigen keuken met 

aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel, een eigen 

toilet met waterspoeling. Soms kan er voor een onzelfstandige woning ook huurtoeslag 

aangevraagd worden. Hiervoor moet de woning door de belastingdienst aangewezen zijn als 

rechthebbende voor huurtoeslag. Dit is niet door de bewoners of eigenaren zelf te bepalen. 

• De huurder staat bij de gemeente ingeschreven op zijn woonadres 

• De huurder heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning 

• De huurder is alleenstaand of is samenwonend met partner of medebewoner 

• Het toetsingsinkomen van de huurder  

o Het toetsingsinkomen bestaat uit alle inkomsten die een persoon krijgt zoals salaris, uitkering 

of pensioen. Als toetsingsinkomen wordt ook het inkomen van de partner of medebewoner 

meegerekend. Bij een inkomen van meer dan €22.025,- kan er geen huurtoeslag 

aangevraagd worden voor alleenstaande huurders. Als de huurder een toeslagpartner heeft 

is het maximum €29.000,-. Verder mag de huurder maximaal €21.139,- aan spaargeld en 

beleggingen in bezit hebben. 

• Leeftijd van de huurder 

o De minimum leeftijd is 18 jaar. Uitzonderingen worden gemaakt als beide ouders zijn 

overleden, de huurder getrouwd is of als de huurder een kind heeft. 

• Hoogte van de huur 

o Een huurder kan in aanmerking komen voor huurtoeslag vanaf een minimumhuur van 

€215,50 euro en tot een maximum van €664,66. Voor mensen die jonger zijn dan 23 geldt 
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een maximum van €366,37,-. Dit wordt de rekenhuur genoemd en dit bedrag bestaat uit de 

kale huurprijs en de servicekosten. Sinds 2012 is de bijdrage in de huurtoeslag verminderd 

als de huurprijs hoger is dan €366,37,-  voor alle leeftijdscategorieën. Hoe hoger de huur, hoe 

meer er zelf bijgedragen moet worden. 

• Het soort huurhuis 

Een woonwagen wordt beschouwd als een zelfstandige woonruimte. Op een recreatiewoning kan met 

toestemming van de gemeente huurtoeslag verkregen worden. Voor een woonboot en een tijdelijke 

woonruimte zoals een woonkeet of een loods kan geen huurtoeslag aangevraagd worden. 

Als er huurtoeslag voor zelfstandige studentenwoningen aangevraagd wordt worden de kosten verlaagd voor 

de studenten. Voor de verhuurder betekent dit echter dat er een maximale huur van €366,37 gevraagd kan 

worden voor mensen jonger dan 23 jaar (www.belastingdienst.nl). Veel studentenhuisvesters realiseren vanuit 

het oogpunt van verhuurbaarheid zelfstandige studentenwoningen (nieuwbouw) voor een maximum van 

€366,37 waardoor de woningen betaalbaar zijn voor studenten. Deze woningen zijn geoptimaliseerd en 

hebben een hoge gbo/vbo verhouding. Toch zorgt dit zelfs bij een exploitatieperiode van 50 jaar voor een 

onrendabele top die alleen geaccepteerd wordt vanuit de maatschappelijke doelstelling van de corporaties.  

Studentenverenigingen pleiten voor de terugkeer van de huursubsidie voor onzelfstandige woningen 

4.4 Probleemgebieden bij tijdelijke transformatie 

Hoewel het STW succesvol tijdelijke transformatie realiseert, zijn  er nog enkele probleemgebieden die de 

realisatie van de projecten bemoeilijkt hebben. De drie grootste zijn zelfwerkzaamheid, kosten binnenwanden, 

slechte afwerking. (Pim Koot, voormalig secretaris STW (persoonlijke communicatie, 14 januari 2012)) 

Zelfwerkzaamheid is niet altijd toepasbaar  

Zoals ook al besproken is in de vorige paragraaf kan het voorkomen dat zelfwerkzaamheid de voortgang kan 

belemmeren. Niet elke toekomstige bewoner is even handig of technisch. Een goede coördinatie van de 

zelfwerkzaamheid is dan ook belangrijk. De werkzaamheden zullen dus makkelijk moeten zijn zonder dat enige 

vorm van scholing nodig is. Een ander gevaar van zelfwerkzaamheid is dat de toekomstige bewoner veel 

aandacht besteed aan zijn eigen woonruimte en daarbij het gemeenschappelijk belang uit het oog verliest. 

Gemeenschappelijke ruimten zullen hierdoor minder aandacht krijgen. Bij STW is dit opgelost door de 

toekomstige bewoners niet aan hun eigen woonruimte te laten werken. De bewoners krijgen pas na de 

oplevering een kamer toegewezen waardoor ze geen voorkeursbehandeling geven tijdens de bouw. Bij het 

gebruik van standaard bouwmethoden zullen geschoolde arbeiders, voor het aansluiten van de installaties, en 

ongeschoolde bewoners door elkaar heen werken. Ook dit belemmert de snelheid van de werkzaamheden. 

Kosten binnenwanden  

Bij de projecten van het STW blijken steeds de binnenwanden hoge kosten met zich mee te brengen. Van de 

totale stichtingskosten is bijna de helft bestemd voor de materiaalkosten en uitvoering van de binnenwanden. 

Dit lijkt contrasterend met het onderzoek van Mackay (2008), maar in zijn onderzoek zijn ook permanente 

transformaties meegenomen. In de transformaties van STW is op veel posten bespaard of zijn posten niet 

aanwezig omdat er geen aanpassingen gedaan worden. Het kostenpercentage van de binnenwanden gaat 

hierdoor omhoog. Om het gewicht te reduceren en vanwege de aanpasbaarheid  wordt gebruik gemaakt van 

Metalstudwanden. De Metalstudwand is redelijk snel op te bouwen, zelfs met zelfwerkzaamheid van 

onervaren bewoners. Echter moeten de profielen gemonteerd en gesteld worden door de aannemer omdat 

dit te complex is voor de onervaren bewoners. Hierdoor zijn er toch nog arbeidskosten voor de binnenwanden 

aanwezig. Een ander nadeel van de metal studwanden is dat ze demontabel zijn, maar niet herbruikbaar. De 

hoge kosten voor de binnenwanden moeten dus binnen de tijdelijke exploitatieperiode terugverdiend worden 

wat de haalbaarheid van veel projecten teniet doet. 
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Slechte afwerking 

Een laatste nadeel van tijdelijke transformatieprojecten heeft direct te maken met het gebruik van 

zelfwerkzaamheid en de hoge kosten van de binnenwanden. De kwaliteit van de binnenwanden is laag. Om de 

kosten nog beheersbaar te houden worden de Metalstudwanden met een enkele gipsplaat uitgevoerd. De 

geluidisolatie is hierdoor laag. Zelfwerkzaamheid zorgt er verder voor dat gipsplaten onnauwkeurig bewerkt en 

gemonteerd worden. Hierdoor ontstaan er gaten en open naden. De kwaliteit is dan ook niet constant. 

4.5 Conclusie 

De noodzaak om iets te doen met de leegstaande kantoorgebouwen is er wel, maar de motivatie vanuit de 

eigenaren niet. De aanschaf van een kantoorgebouw door een externe partij (studentenhuisvester) zorgt voor 

te hoge aankoopkosten en dus een onrendabele exploitatie. Tweede eigenaren van kantoorgebouwen hebben 

leegstand vaak ingecalculeerd en zijn bereid te wachten op nieuwe ontwikkelingen. Ook nieuwe eigenaren die 

een pand gekocht hebben met als doel herontwikkeling, hebben een periode waarin het kantoorgebouw leeg 

staat totdat de herontwikkelingsplannen uitgewerkt zijn. Tijdelijke transformatie is voor dit soort gevallen een 

geschikte oplossing. Gebouweigenaren kunnen de herontwikkeling opstarten en studentenhuisvesters kunnen 

aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voldoen door studentenwoningen toe te voegen zonder hoge 

aankoopkosten te maken. Echter is tijdelijke transformatie moeilijk rendabel te exploiteren. Een 

exploitatietermijn van vijf jaar is zeer kort en zelfs bij een exploitatietermijn van tien jaar blijft de 

investeringsruimte beperkt.  

Uit onderzoek blijkt dat de gevel de hoogste kosten geeft bij transformatie. Het aanpassen of compleet 

vernieuwen geeft een verbeterde uitstraling en betere bouwfysische eigenschappen aan het gebouw. Voor 

tijdelijke transformatie is het aanpassen van de gevel niet rendabel. Aanpassingen aan de gevel, zoals nieuwe 

kozijnen of zelfs vervanging, leiden tot het onmogelijk maken van de tijdelijke transformatie. Er zal in dit 

onderzoek dan ook gekozen worden om de bestaande gevel te behouden. In het vooronderzoek zijn de 

technische kenmerken van kantoorgebouwen uit de periode 1970-1990 onderzocht. Zo kan er gekeken 

worden welke geveltypen gunstig zijn voor tijdelijke transformatie en welke consequenties dit met zich mee 

brengt voor verdere ontwikkeling van tijdelijke transformatie.  

Om de kosten voor tijdelijke transformatie te verlagen, blijkt zelfwerkzaamheid van studenten een goed 

middel, zoals blijkt uit het voorbeeld van STW. De kosten voor de aannemer kunnen zo verlaagd worden. 

Hierdoor kunnen de investeringskosten laag gehouden worden. Door de huurkorting die de studenten 

ontvangen wordt de winst echter niet vergroot. De marges blijven klein en de toepasbaarheid op bestaande 

kantoren blijft beperkt. De korte exploitatietijd van het kantoorgebouw geeft weinig ruimte om de gemaakte 

kosten terug te verdienen. Zelfs als de toevoeging van materiaal en het afwerkingsniveau minimaal gehouden 

worden. Dit leidt slechts tot slechte bouwtechnische eigenschappen van het gebouw en een lagere 

woonkwaliteit voor de bewoners. Er zal dan ook gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om de inbouw 

opnieuw te gebruiken bij een andere tijdelijke transformatie. Door een herbruikbaar systeem te ontwikkelen 

kan het materiaal bij meerdere transformaties ingezet worden. Zo kunnen de kosten voor de inbouw over een 

langere periode afgeschreven worden waardoor de kosten per project lager zijn. De langere 

afschrijvingsperiode biedt mogelijkheden om te investeren in de kwaliteit van de wand, waardoor de kwaliteit 

van wonen hoger is. 
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5. Concept ontwikkeling 

 

5.1 Inleiding 

Het vorige hoofdstuk heeft laten zien dat beleggers en andere gebouweigenaren transformatie vaak niet de 

moeite waard vinden. Verder willen ze meestal geen afstand doen van het gebouw of de grond. Immers als 

transformatie mogelijk interessant is, is de locatie ook interessant voor herontwikkeling door de eigenaar. 

Tijdelijke transformatie van leegstaande kantoorgebouwen die her-ontwikkeld worden met een herbruikbaar 

systeem kan de hoeveelheid woonruimte voor studenten vergroten. Deze herbruikbaarheid geeft noodzaak 

tot een goed beheer en gebruik van het herbruikbare systeem. Dit leidt tot functionele eisen en technische 

eisen voor de inbouw die gebruikt wordt bij de transformatie. Dit hoofdstuk gaat op deze aspecten in en 

omschrijft een concept voor tijdelijke transformatie met bijbehorende technische ontwikkeling. 

5.2 Concept vorming 

Uit het vorige hoofdstuk blijft dus dat tijdelijke transformatie een mogelijkheid is om het aanbod van 

studentenwoningen te vergroten zonder dat de boekwaarde van het kantoorgebouw een negatieve rol speelt. 

Zelfwerkzaamheid is een goede manier om kosten te besparen zoals uit de voorbeelden blijkt. In hoofdstuk 

vier werden vier kostenposten onderscheiden: 

• Huurprijs 

• Aankoopprijs 

• Stichtingskosten  

• Exploitatietermijn/exploitatiekosten 

Door middel van tijdelijke transformatie is voor de initiatiefnemer tot transformatie de aankoopprijs geen 

belemmerende factor meer. Het pand wordt immers niet gekocht, maar gehuurd van een eigenaar met 

leegstaand vastgoed. De huurprijs voor studenten kan laag gehouden worden door het realiseren van 

onzelfstandige eenheden met gezamenlijke voorzieningen. Hierdoor hoeft er minder sanitair toegevoegd te 

worden wat scheelt in de stichtingskosten. De stichtingskosten worden verder verlaagd door de toekomstige 

bewoners in te zetten als vervanging voor betaalde arbeid. 

De kostenposten huurprijs, aankoopprijs en een deel van de stichtingskosten kunnen dus redelijk beheerst 

worden in de bestaande concepten. De gebruikte producten zijn echter niet helemaal toegespitst op dit 

concept. Zoals geconcludeerd wordt in hoofdstuk vier moet de zelfwerkzaamheid beter gefaciliteerd worden.  

Tijdelijke transformatie geeft weinig investeringsruimte omdat de exploitatietermijn zeer kort is. Er zijn 

plannen om wetswijzigingen door te voeren waardoor een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan naar 

10 jaar mogelijk is. Deze langere ontheffing leidt tot een langere exploitatieperiode van het gebouw. 

Gebouweigenaren stellen hun gebouw echter niet altijd voor deze periode ter beschikking. Gebouwen kunnen 

soms slechts voor 3 jaar beschikbaar gesteld worden, of de gebouweigenaar wilt niet het risico lopen 5 of 10 

jaar zijn gebouw kwijt te zijn. Als de markt aantrekt wil hij het gebouw een meer rendabele invulling geven. 

Binnen de kostenposten stichtingskosten en exploitatietermijn zijn drie probleemgebieden geconstateerd: 

• Zelfwerkzaamheid wordt niet gefaciliteerd 

• Kosten voor binnenwanden omvatten een groot deel van de stichtingskosten 

• Lage kwaliteit en afwerking van de wanden 

Met betrekking tot de wanden moet er dus een oplossing gevonden worden om tijdelijk te transformeren met 

een permanente kwaliteit en een lange exploitatietermijn. Zelfwerkzaamheid is hierbij de leidende factor. 
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5.2.1 ‘Create your space’ 

Deze probleemgebieden zijn de aanleiding tot de ontwikkeling van een inbouwsysteem.  Omdat studenten hun 

eigen woonruimte bouwen zal het ‘Create your space’ genoemd worden. Dit concept bevat drie hoofdpunten: 

• Zelfwerkzaamheid 

• Herbruikbaarheid 

• Aanpasbaarheid 

Deze hoofdpunten vormen de basis voor de ontwikkeling van een binnenwandsysteem dat door studenten 

opgebouwd kan worden, herbruikbaar is voor meerdere tijdelijke transformaties en aan te passen is aan 

verschillende kantoorgebouwen. De hoofdpunten moeten gerealiseerd worden met behoud van de technische 

eisen. 

Zelfwerkzaamheid 

Een belangrijk aspect om tijdelijke transformatie mogelijk te maken is zelfwerkzaamheid. De 

investeringskosten kunnen verlaagd worden om de haalbaarheid van transformatieprojecten te vergroten, 

maar zelfwerkzaamheid zorgt ook voor meer betrokkenheid van de studenten met elkaar en met hun 

omgeving, de kamer. Enkele problemen met zelfwerkzaamheid die in de paragrafen 4.3.3 en 4.3.4 genoemd 

zijn hebben betrekking op de onkunde van de studenten tijdens de bouw en de complexiteit van sommige 

handelingen. Het deel van het bouwproces dat door studenten uitgevoerd wordt zal dan ook zo min mogelijk 

complexiteit moeten bevatten. Alle handelingen moeten logisch zijn en met een korte instructie zelfstandig uit 

te voeren zijn. Ingewikkelde of faalgevoelige handelingen die dan overblijven zoals maatvoering en het 

aansluiten van leidingen en installaties, zullen door een aannemer uitgevoerd worden.  

De zelfwerkzaamheid van de studenten zal gefaciliteerd moeten worden door een systeem dat opgebouwd 

kan worden zonder enige vakkennis of vaardigheid. Met vakkennis wordt bedoeld in hoeverre een persoon 

geschikt is om bepaalde handelingen uit te voeren of met materieel om te gaan. Vakkennis ontstaat door 

scholing. Met vaardigheid wordt hier de natuurlijke handigheid van een persoon bedoeld. Hoe vaardig een 

persoon is ontstaat niet door scholing, maar is eerder aangeboren of ontstaan door lange ervaring. De ene 

student is bijvoorbeeld vaardiger met een zaag dan een andere student bij evenveel ervaring. Zowel vakkennis 

als vaardigheid moeten geen rol meer spelen bij het opbouwen van de binnenwanden. 

Herbruikbaarheid 

Vaak worden de termen herbruikbaar en demontabel met elkaar verward. Een demontabel systeem is niet 

automatisch herbruikbaar. Vaak leidt demontage van een systeem tot beschadiging van de elementen 

waardoor hergebruik niet of beperkt mogelijk is. Met herbruikbaarheid wordt hier dan ook bedoeld een 

systeem dat gemonteerd en gedemonteerd kan worden zonder beschadiging van de elementen van het 

systeem, waarbij het in zijn geheel opnieuw ingezet kan worden. Herbruikbaarheid moet een oplossing bieden 

voor twee geconstateerde problemen. Het eerste probleem bij tijdelijke transformatie is de korte 

exploitatietermijn waarin de investering terugverdient moet worden. De hoge kosten voor materiaal (bij de 

projecten van STW bijna 50%) maken dit lastig. Bij een transformatieperiode van vijf jaar is exploitatie net 

haalbaar, mits het kantoorgebouw gunstige eigenschappen heeft. Door een herbruikbaar inbouwsysteem toe 

te passen kunnen de kosten voor materiaal over meerdere projecten afgeschreven worden. De 

investeringskosten per project worden daardoor lager. Een tweede voordeel van herbruikbaarheid is dat de 

verlengde exploitatieperiode meer financiële ruimte geeft om te investeren in de kwaliteit van de inbouw. De 

geluidisolatie en de afwerking van de inbouw kan verhoogd worden ten opzichte van de huidige 

transformatiemethodes. 

Herbruikbaarheid heeft echter ook nadelen. Hergebruik leidt tot wisselende omstandigheden. De dimensies 

van kantoorgebouwen zijn zeer verschillend. In het vooronderzoek is al duidelijk geworden dat standaardisatie 

van de kantoorgebouwen nog steeds veel afwijkende dimensies tot gevolg heeft. Voor het inbouwsysteem 
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heeft dit consequenties met betrekking tot de aansluitingen tussen de componenten en de bestaande 

constructie. Deze verbinding zal aanpasbaar moeten zijn om steeds aansluiting te vinden aan de constructie. In 

paragraaf 5.4 worden de randvoorwaarden voor herbruikbaarheid omschreven. 

Aanpasbaarheid 

Aanpasbaarheid is een heel breed begrip en kan dan ook op verschillende manieren opgevat worden. Vaak 

wordt deze aanpasbaarheid verlangt tijdens het gebruik van het gebouw of de ruimte. Omdat het hier gaat om 

tijdelijke transformatie is de gebruiksduur per transformatie zeer kort. In deze korte gebruiksduur is geen 

functieverandering te verwachten waardoor de ruimte niet aangepast hoeft te worden. De noodzaak om 

aanpasbaar te zijn komt slechts naar voren tijdens de transformatieperiode. In deze context zal 

aanpasbaarheid van het inbouwsysteem betrekking hebben op de aanpasbaarheid van de inbouw aan de 

dimensies van het kantoorgebouw. Deze dimensies zijn bij elke nieuwe transformatie waarbij het systeem 

ingezet wordt namelijk verschillend. Elk gebouw is immers zijn eigen prototype (Huisman, 1968). Om bij elke 

transformatie weer de mogelijkheid te hebben om een effectieve plattegrond te ontwerpen, zal het 

inbouwsysteem zowel in de hoogte als in de breedte aanpasbaar moeten zijn. Het systeem kan dan overal 

geplaatst worden. In paragraaf 5.5.2 wordt de gewenste aanpasbaarheid verder uitgewerkt. 

5.2.2 Herbruikbare binnenwanden***  

Bij zelfwerkzaamheid zal een bouwsysteem ontwikkeld moeten worden dat zonder enige vakkennis ingezet 

kan worden. Een simpele instructie moet genoeg zijn. Net als speelgoed zal het inbouwsysteem bijna intuïtief 

moeten leiden tot de juiste opbouw. Legostenen zijn hier een goed vergelijking. Er zijn verschillende 

legostenen met verschillende afmetingen. Door het schakelen van de stenen kan elke vorm verkregen worden. 

De verbinding tussen de stenen is echter steeds hetzelfde. Simpel, maar het biedt toch mogelijkheden tot 

variatie. Door de vorm klemmen de stenen zich vast. Met enige trekkracht zijn de stenen ook weer simpel van 

elkaar te scheiden. 

De doelen zelfwerkzaamheid, herbruikbaarheid en in 

enige vorm aanpasbaarheid komen duidelijk terug in 

speelgoed als lego. De legosteen zelf kan niet gebruikt 

worden als binnenwand, maar de gedachte van een 

handzaam, makkelijk te schakelen component  dat zich 

uit kan breiden tot een wand, is interessant. In de 

bouw worden producten vooraf op maat aangeleverd, 

of moeten materialen op de bouwplaats op maat 

gemaakt worden. In het eerste geval is het product 

slechts te gebruiken in het gebouw waar het voor 

geproduceerd is. In het tweede geval zijn veel 

bewerkingen nodig aan het materiaal, wat veel 

arbeidstijd en materiaalverlies oplevert. Een 

bouwsysteem dat gebruikt kan worden zoals 

legostenen gebruikt worden, biedt daarom vele 

mogelijkheden. Zeker wanneer zelfwerkzaamheid 

wordt toegepast bij tijdelijke transformatie. 

Om dit te realiseren zullen eerst enkele randvoorwaarden opgesteld worden waaraan het inbouwsysteem 

moet voldoen. Vervolgens wordt er bekeken hoe dit vertaald kan worden naar een handzaam, schakelbaar en 

uitbreidbaar inbouwsysteem. 

  

Figuur 5.1: Legostenen: inspiratiebron voor simpel, 

herbruikbaar en aanpasbaar product. 

Bron: www. upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 

3/32/Lego_Color_Bricks.jpg  
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5.2.3 Initiatief tot transformatie 

Om de doelstelling van het ‘Create your space’ concept te behalen zal eerst initiatief tot transformatie 

genomen moeten worden. Bij de voorgaande tijdelijke transformaties is dit initiatief steeds genomen door een 

stichting, in samenwerking met een woningcorporatie en een aannemer. De stichting zorgt hierbij voor de 

vergunningen, maar ook voor de financiën. Het benodigde investeringsbedrag wordt samengesteld uit 

subsidies en leningen. Hierbij speelt de gemeente vaak een grote rol. Om een herbruikbaar inbouwsysteem in 

te zetten voor de transformatie is een grotere aanvangsinvestering nodig, waarvoor een stichting meer 

subsidies moet krijgen of een groter lening moet afsluiten. De verkregen subsidies worden meestal door de 

betrokken gemeente verstrekt en moeten ten goede komen aan de huisvesting van bewoners van die 

gemeente. Hergebruik van het inbouwsysteem wordt dan beperkt tot één enkele gemeente. Bij het verkrijgen 

van een lening speelt de gemeente een grote rol. Vaak staat de gemeente garant voor de lening aan de 

stichting, zoals in het geval van STW.  

Het initiatief tot transformatie met het herbruikbare inbouwsysteem zal moeten komen van een 

woningcorporatie of een stichting opgezet door de woningcorporatie. De woningcorporatie kan in 

verschillende gemeentes opereren en daardoor een grotere groep kantoorgebouwen transformeren. De 

woningcorporatie koopt het inbouwsysteem. Vervolgens gaat de woningcorporatie in gesprek met de 

gebouweigenaar om het leegstaande kantoorgebouw tijdelijk van de eigenaar te huren. Als beide partijen het 

eens zijn kan de woningcorporatie haar database met woningzoekende studenten gebruiken om studenten te 

vinden die bereid zijn om hun eigen woonruimte te bouwen in ruil voor huurkorting. De studenten 

transformeren met behulp van het inbouwsysteem het leegstaande kantoorgebouw naar studentenwoningen. 

Aan het einde van de afgesproken huurperiode worden de wanden weer gedemonteerd en wordt het 

kantoorgebouw weer leeg aan de kantooreigenaar teruggegeven. De studenten zijn inmiddels afgestudeerd of 

hebben genoeg wachttijd opgebouwd om snel een kamer van hun keuze te kunnen betrekken. Figuur 5.2 geeft 

deze stappen schematisch weer. 

Een woningcorporatie heeft jarenlange ervaring met het verhuren van studentenkamers. Deze kennis kan 

gebruikt worden om, gedurende de ontwerpfase gunstige plattegronden te ontwikkelen die afgestemd zijn op 

de wensen van hun doelgroep. Het inbouwsysteem zal bij elke nieuwe transformatie de meest gunstige 

plattegrond mogelijk maken. Aanpasbaarheid van het systeem is daarbij van belang. Het wandsysteem blijft 

immers lange tijd in bezit van de woningcorporatie. 
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Woningcorporatie Kantooreigenaar 

Studenten 

Getransformeerd kantoor 

Herbruikbare wanden 
Kantoorgebouw 

Herbruikbare wanden 

Figuur 5.2: Schematische weergave van het ‘Create your space’ concept 
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5.2.4 Gebruik en Beheer 

 

Gebruik door de woningcorporatie  

Naast de randvoorwaarden voor het herbruikbare inbouwsysteem, zijn er ook voorwaarden zijn 

voor het gebruik van het systeem. Het initiatief tot transformatie komt van de woningcorporatie. 

De corporatie geeft opdracht tot het ontwikkelen van plattegronden en is daarom de gebruiker van het 

inbouwsysteem. De opgestelde randvoorwaarden zijn bepalend voor de manier waarop het systeem ingezet 

zal worden.  

Plattegrondindeling  

De plattegrondindeling kan door de aanpasbaarheid op verschillende manieren ontworpen worden. Figuur 

5.3b toont de meest gestandaardiseerde plattegrond bij een stramien van 3,6 meter. Een van de 

corridorwanden loopt hierbij onder de constructiebalk door en tussen de kolommen. De andere corridorwand 

en de woningscheidende wanden sluiten aan op het constructieve plafond. Beide wanden kunnen met het 

inbouwsysteem opgebouwd worden. Figuur 5.3c toont een variant. Met behoud van de corridor zijn de kamers 

op verschillende manieren in te delen. Vooral bij afwijkende kantoorplattegronden is dit een groot voordeel 

voor de indeelbaarheid.  

Leidingen 

De gevels van de geselecteerde kantoorgebouwen 

hebben wel te openen ramen, maar vaak geen 

ventilatieroosters. Omdat de gevel behouden wordt 

zal de luchtverversing mechanisch aangevoerd worden 

per kamer en mechanisch afgevoerd in de 

gemeenschappelijke ruimtes zoals de keuken, 

badkamer en toilet. Er zal zo veel mogelijk gebruik 

gemaakt worden van de bestaande sanitaire 

voorzieningen die gemeenschappelijk gedeeld 

worden. Om de kamers te voorzien van een wasbak 

worden waterleidingen en waterafvoeren toegevoegd. 

Indien er in het bestaande kantoorgebouw geen 

radiatoren aanwezig zijn zullen deze toegevoegd 

worden wat betekend dat ook hiervoor leidingen 

nodig zijn. 

Het leidingwerk dat toegevoegd wordt zal zo min 

mogelijk door de kamers zelf lopen, maar 

geconcentreerd worden in de gezamenlijke corridor 

zoals figuur 5.3a laat zien. Dit heeft drie voordelen. 

Ten eerste kan de totale lengte van de leidingen tot 

een minimum beperkt worden omdat ze de kortst 

mogelijke route afleggen van de bestaande schachten 

naar de kamers. Vanwege de hoge kostprijs en het 

gevaar op beschadiging van de voorgespannen 

wapening in de vloeren, worden er geen schachten 

toegevoegd. Het  tweede voordeel is dat de ruimtes 

vrij zijn van leidingwerk dat de indeelbaarheid kan 

beïnvloeden. Tijdens het ontwerpen van de 

plattegronden hoeft hier dus geen rekening mee 

gehouden te worden. Ten slotte zorgt het plaatsen van 

Figuur 5.3:  

a: Gebruik van een service corridor en vrij indeelbare groene 

zone 

b: Standaard indeling met lichtblauwe gemeenschappelijke 

ruimte 

c: Mogelijke variatie op de standaard indeling 
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de leidingen in de corridor er voor, dat er geen doorvoeren van woonruimte naar woonruimte nodig zijn. 

Zowel geluid als rookgassen of brand kunnen zich niet van ruimte naar ruimte verplaatsen. De wasbak en de 

ventilatietoevoer zullen steeds aan de corridorwand geplaatst worden en niet aan de scheidingswanden 

tussen woonruimtes. 

Beheer 

Nadat de transformatie uitgevoerd is en de studenten ingetrokken zijn in hun studentenkamers zal het 

gebouw beheerd en onderhouden moeten worden. De woningcorporatie heeft geïnvesteerd in het 

inbouwsysteem en zal ervoor zorgen dat er zo min mogelijk beschadigingen optreden tijdens het gebruik. Om 

zorg te dragen voor het onderhoud tijdens de exploitatie zullen gangmonitoren aangesteld worden. De 

gangmonitoren zorgen ervoor dat de ruimtes goed onderhouden worden. Zij zijn de contactpersonen tussen 

de studenten en de woningcorporatie. Indien er reparaties nodig zijn aan de inbouw geven zij dit door. In ruil 

voor hun controle op de woonruimte krijgen ze huurkorting. Het concept van gangmonitoren wordt al bij veel 

woningcorporaties en studentenhuisvesters succesvol toegepast en is een goede manier om de ruimtes te 

onderhouden zonder veel kosten te maken. 

Gebruik door studenten   

Om het voordeel van een herbruikbaar binnenwandsysteem te benutten zullen de 

wandcomponenten lange tijd mee moeten gaan. Dit levert beperkingen op voor de studenten. 

Beschadiging van de componenten levert immers weer herstelkosten op of zorgt voor 

vervanging van het component. Er mag daarom niet geschroefd of geboord worden in de wandcomponenten. 

Zware elementen zullen aan het plafond gehangen moeten worden in plaats van tegen de wand geschroefd. 

Spijkeren van lichte elementen zoals klokken is mogelijk, maar moet tot een minimum beperkt worden. Het 

ophangen van posters met behulp van tape of plakband is geen belemmering voor de werking van de 

wandcomponenten. Verven van de wanddelen is niet mogelijk. Als er verf tussen de verschillende 

componenten komt wordt het hergebruik beperkt. De componenten zullen standaard in het wit uitgevoerd 

worden. 
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5.3 Randvoorwaarden voor productontwikkeling 

Om eerder genoemde hoofdpunten om te zetten naar een bruikbaar inbouwproduct voor tijdelijke 

transformatie worden randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden hebben zowel betrekking op de 

manier waarop het product gebruikt gaat worden als op de technische eisen waaraan het product moet 

voldoen om gebruikt te kunnen worden. Er wordt  dan ook onderscheid gemaakt tussen functionele 

randvoorwaarden en technische randvoorwaarden.  

Technische randvoorwaarden  

De technische randvoorwaarden zijn afhankelijk van het gebruik, de functie en de voor transformatie geschikte 

kantoorgebouwen voor tijdelijke transformatie. Ten eerste zijn er randvoorwaarden die de herbruikbaarheid 

van het systeem mogelijk maken. De technische uitwerking bepaalt of het inbouwsysteem herbruikbaar is of 

niet. Vervolgens moet het systeem voldoen aan de eisen die het bouwbesluit 2012 stelt. Deze eisen geven het 

minimum niveau aan waaraan het inbouwsysteem moet voldoen. Dit niveau wordt bij voorkeur en indien 

mogelijk verhoogd. Het laatste onderdeel binnen de technische randvoorwaarden is de mogelijkheden en 

onmogelijkheden die opgelegd worden door de bestaande kantoorgebouwen uit de periode 1970-1990. 

Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van informatie die verzameld is in het vooronderzoek. 

Functionele randvoorwaarden  

De functionele randvoorwaarden hebben betrekking op de manier waarop het product ingezet wordt bij een 

transformatieproject. Zelfwerkzaamheid en de mogelijkheid tot hergebruik leiden tot een verandering van het 

proces ten opzichte van de huidige methode. Het proces zal efficiënter moeten verlopen en minder 

complexiteit bevatten om door studenten gebruikt te kunnen worden. De gewenste herbruikbaarheid van het 

systeem zorgt ook voor een vraag naar aanpasbaarheid aan de verschillende kantoorgebouwen. Als het 

inbouwsysteem zich kan aanpassen aan verschillende kantoorgebouwen kan in elk kantoorgebouw een 

plattegrond ontworpen worden door gebruik te maken van het inbouwsysteem. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Randvoorwaarden 

Technische randvoorwaarden 

Bouwbesluit 2012 Kantoorgebouwen 

Functionele randvoorwaarden 

Proces efficiëntie Aanpasbaarheid 

Figuur 5.4: Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een herbruikbaar inbouwsysteem dat gebruik 

maakt van zelfwerkzaamheid van studenten voor tijdelijke transformatie van kantoorgebouwen 

Herbruikbaarheid 
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5.4 Technische randvoorwaarden 

5.4.1 Herbruikbaarheid 

Het hergebruik van het inbouwsysteem is een belangrijke eis om kwalitatieve tijdelijke transformatie 

betaalbaar te maken. Durmisevic (2006) omschrijft enkele ontwerpaspecten die belangrijk zijn voor 

veranderbare gebouwen of componenten van die gebouwen. Vooral het ontwerpen van de relaties tussen de 

verschillende onderdelen van een gebouw of component is belangrijk. Voor een veranderbaar of herbruikbaar 

gebouw of component is de manier van monteren niet het belangrijkste, maar de manier van demonteren. In 

het onderzoek van Durmisevic (2006) wordt dit Design for Disassembly (DfD) genoemd.  

Demontage van een gebouw hangt af van de criteria ‘onafhankelijkheid’ en ‘uitwisselbaarheid’. 

Onafhankelijkheid heeft vooral te maken met de functie van de elementen. Bij uitwisselbaarheid is het 

technische en fysieke deel van het element belangrijk. Deze twee criteria zijn daarmee bepalend voor de 

transformatie mogelijkheden van een gebouw. De criteria leiden tot levensloopcoördinatie (life cycle 

coördination) van de verschillende onderdelen. Stewart Brand (1995) deelde het gebouw op in zes lagen met 

een verschillende levensloop, een uitbreiding op de vier lagen van Duffy. Deze lagen zijn: 

- ‘Stuff’ (spullen). Levensloop die dagelijks, wekelijks of maandelijks verandert. Deze laag bestaat 

voornamelijk uit meubels en kleine elementen 

- ‘Space plan’ (indeling). Levensloop die gemiddeld elke drie jaar verandert. Deze laag bestaat uit niet-

dragende binnenwanden, vloeren en plafonds 

- ‘Services’ (installaties). Levensloop van zeven tot vijftien jaar. Onderdelen zijn de HVAC installaties en 

bijbehorende leidingwerk. 

- ‘Skin’ (omhulling). Levensloop van gemiddeld twintig jaar. Deze laag omvat zowel de gevel als het dak. 

- ‘Structure’ (constructie). Levensloop van 30-300 jaar. Bij de constructie behoren alle dragende 

onderdelen  zoals kolommen en de fundering. 

- ‘Site’ (omgeving). De omgeving wordt als eeuwig beschouwd en bestaat langer dan  het gebouw. 

De lengte van de levensloop per laag is vaak afhankelijk van de economische of functionele levensduur. Soms 

de technische levensduur. Maar het verschil in levensduur vraagt een technische oplossing. Door het verschil 

in levensduur tussen de lagen zullen de lagen ontkoppeld moeten worden. Aanpassing van de ene laag heeft 

zo geen effect op de andere laag. Durmisevic (2006) maakt voor deze ontkoppeling een hiërarchische 

onderverdeling zoals weergegeven in figuur 5.5. Op gebouwniveau kunnen verschillende systemen 

onderscheiden worden met de functies of lagen eerder genoemd door Brand. Vervolgens wordt op systeem 

Figuur 5.5: Hiërarchische onderverdeling van niveaus in een gebouw 

Bron: Durmisevics (2006) 
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niveau een verdeling van componenten gemaakt. Deze componenten vullen de functie van de systemen in. Als 

laatste is er het component niveau dat bestaat uit elementen en materialen die weer de functie van het 

component invullen.   

Het ontkoppelen van de niveaus wordt decompositie genoemd. Deze decompositie kan in drie vormen 

plaatsvinden:  functionele decompositie, technische decompositie en fysieke decompositie. Deze drie vormen 

kunnen weer verder onderverdeeld worden in acht categorieën. In het proefschrift van Durmisevic (2006) 

worden acht beslissingscategorieën genoemd die van belang zijn om een veranderbaar gebouw te ontwerpen. 

Deze categorieën worden in figuur 5.6 weergegeven. Op elke laag van het gebouw zijn de categorieën 

toepasbaar. 

 

Functionele decompositie  

Onder functionele decomposities behoren de eerste twee categorieën. Deze hebben te maken met scheiden 

van functies. Deze functies worden vervolgens in verschillende componenten ondergebracht. Voor de 

mogelijkheid tot hergebruik is dit bevorderend. Gezien het verschil in levensduur van componenten met 

verschillende functies zorgt functionele decompositie voor hergebruik van componenten met een lange 

levensduur. Componenten met een korte levensduur kunnen worden vervangen. Dit komt sterk overeen met 

het ontkoppelen van lagen zoals dit in de Slimbouwen® visie wordt voorgesteld en past goed bij een 

sequentieel bouwproces zoals dat in de vorige paragraaf is behandeld. (Durmisevic, 2006) 

Technische decompositie  

Tot deze vorm van decompositie behoren de categorieën drie en vier. De technische decompositie gaat verder 

op de functionele decompositie en ontrafelt de relaties binnen een functionele groep. De technische 

componenten van de groep worden ingedeeld zonder relaties aan te gaan met componenten van andere 

functionele groepen. Elke functionele groep is zo een cluster van technische componenten die samengevoegd 

worden om aan hun functie te voldoen. Deze componenten moeten in een open hiërarchie geplaatst worden 

met verticale relaties (tweede hiërarchie van categorie 3 in figuur 5.6). Zo kan het basiselement gekozen 

Figuur 5.6: De acht beslissingscategorieën met betrekking tot ‘Design for Disassembly’ 

Bron: Durmisevic (2006) 
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worden binnen het component zonder dat er meerdere functies tegelijk vervuld worden. Hierbij kan gedacht 

worden aan een gevelelement. Op gebouwniveau wordt de draagfunctie opgenomen door kolommen. Het 

gevelelement heeft een dichtende functie. Echter binnen het gevelelement zelf heeft het kozijn een dragende 

functie voor het glas dat weer een dichtende functie heeft. Toch komt de dragende functie van het gebouw als 

geheel niet in gevaar als het gevelelement verwijderd wordt. (Durmisevic, 2006) 

Fysieke decompositie  

De categorieën vijf tot en met acht omschrijven de fysieke decompositie. Omdat er een inbouwproduct met 

een scheidende functie ontwikkeld moet worden, is de fysieke decompositie een belangrijk aspect. Dit aspect 

zal de hoofdpunten zelfwerkzaamheid, herbruikbaarheid en aanpasbaarheid kunnen verwezenlijken. Deze vier 

categorieën zullen daarom individueel bekeken worden. 

Geometrie van de randen van een component  

De geometrie van de randen heeft vooral invloed op de manier waarop een element verwijderd kan worden. 

Er worden twee geometrieën genoemd, te weten de open geometrie en de integrale geometrie. De open 

geometrie zorgt ervoor dat elementen gedemonteerd kunnen worden zonder de andere elementen aan te 

tasten of te verwijderen. Dit in tegenstelling tot een integrale geometrie waarbij de rand van het ene element 

in het andere element geïntegreerd is. Deze geometrie zorgt er altijd voor dat elementen minder onafhankelijk 

zijn of zelfs tot vernieling van het element. (Durmisevic, 2006) 

Volgorde van montage  

Dit is een belangrijk onderdeel voor demontage en dus herbruikbaarheid van gebouwelementen. De volgorde 

van montage bepaald namelijk ook de volgorde van demontage. Durmisevic (2006) stelt dat een sequentiële 

bouwvolgorde juist belemmerend werkt voor een demontabel product. Dit lijkt tegenstrijdig met de 

Slimbouwen® strategie, maar is het niet. Sequentieel bouwen van verschillende processtappen bevordert de 

totale bouwefficiëntie, maar binnen een processtap zorgt dit er voor dat werkzaamheden niet onafhankelijk 

uitgevoerd kunnen worden. Zeker bij zelfwerkzaamheid, waar de snelheid gehaald moet worden door het 

inzetten van veel arbeid, moet op verschillende plekken tegelijk gewerkt kunnen worden. Afzonderlijke 

elementen kunnen niet vervangen of verplaatst worden zonder andere elementen te verplaatsen. Sequentiële 

montage zorgt voor sequentiële demontage of zorgt ervoor dat onderdelen beschadigd worden tijdens 

demontag. Voor een herbruikbaar product is dit natuurlijk niet wenselijk. (Durmisevic, 2006) 

Verbindingen 

Er zijn tientallen verschillende verbindingen mogelijk. Durmisevic deelt deze op in drie typen, direct, indirect 

en gevuld. Natuurlijk is de geschikte verbinding ook sterk afhankelijk van de geometrie van de randen. 

• Directe verbindingen worden gevormd door de geometrie van de componenten. De verbinding wordt 

gevormd door een overlap tussen de elementen of door het in elkaar schuiven van componenten. 

• Bij een indirecte verbinding zorgt een ander component voor de verbinding tussen twee 

componenten. Een interne indirecte verbinding zorgt voor een identieke randgeometrie, maar maakt 

demontage complex. Een externe indirecte verbinding moet meestal afgedekt worden, maar is 

makkelijk te demonteren. 

• Gevulde verbindingen zijn chemische verbindingen zoals lasverbindingen, mortelverbindingen of 

lijmverbindingen. Voor hergebruik zijn deze vaak niet geschikt door de complexe demontage en de 

beschadiging van de componenten bij demontage. 

Belangrijk bij demontabele verbindingen zijn het onafhankelijk houden van componenten en het maken van 

droge verbindingen in plaats van chemische verbindingen. (Durmisevic, 2006) 

Levensloop coördinatie van de materialen (life cycle coordination)  

Montage betekent het samenvoegen van componenten en materialen tot een geheel. Op gebouwniveau 
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betekent dit dat er materialen gebruikt worden met een verschillende levensduur. Een levensduur die kan 

verschillen van 5 tot 75 jaar. In de montagevolgorde wordt hier vaak geen rekening mee gehouden. Hierdoor 

moeten complete componenten vervangen worden terwijl dit niet nodig is. Er zal bij het ontwerpen van het 

component dus rekening gehouden moeten worden met de volgorde van montage en demontage. Materialen 

met een korte levensduur kunnen zo makkelijk vervangen worden. (Durmisevic, 2006) 

5.4.2 Randvoorwaarden hergebruik 

Met betrekking tot hergebruik kunnen nu enkele randvoorwaarden opgesteld worden. De herbruikbaarheid 

wordt in twee delen uitgesplitst: Aanpasbaarheid van de componenten en fysieke ontleding. 

Aanpasbaarheid van de componenten  

De aanpasbaarheid geeft voorwaarden aan de manier waarop de inbouw inspeelt op wisselende 

kantoorgebouwen (dimensies) en wisselende plattegronden. 

• Functionele onafhankelijkheid  

Geprefabriceerde componenten hebben voordelen met betrekking tot het aantal handelingen dat 

plaats moet vinden op de bouwplaats. Te veel prefabricage kan echter leiden tot een vermindering 

van de aanpasbaarheid. Te veel verwerkte functies in één component geeft weinig vrijheid. Vanuit het 

concept zal er met handzame componenten gewerkt moeten worden. Componenten zijn niet te veel 

afhankelijk van andere componenten. Vooral in de horizontale richting zorgt afhankelijkheid  voor 

problemen als er lange wanden gerealiseerd worden. Functionele onafhankelijkheid zorgt er ook voor 

dat componenten met een korte levensduur of een groot risico op beschadiging vervangen kunnen 

worden zonder dat dit gevolgen heeft voor de gehele wand. 

• Verwisselbaarheid 

Om de complexiteit laag te houden kunnen componenten op elke plek in de plattegrond gebruikt 

worden. Ze zijn onderling verwisselbaar omdat ze dezelfde functie hebben met dezelfde 

aansluitingen. Componenten kunnen zo op elke plek in de wand geplaatst worden. Dit heeft ook te 

maken met de functionele onafhankelijkheid. 

• Verticale en horizontale toleranties  

Niet elk kantoorgebouw is hetzelfde zoals al is gebleken uit het vooronderzoek en de analyse van de 

bestaande kantoorgebouwen. Kantoorgebouwen hebben verschillende dimensies en niet alle 

oppervlakken zijn vlak. Om in verschillende kantoorgebouwen ingezet te kunnen worden moet de 

inbouw toleranties kunnen opvangen. De inbouw zal bestaan uit handzame componenten die 

geschakeld kunnen worden. Hoogtes en breedtes kunnen zo opgevangen worden door meerdere 

componenten te schakelen, net als Legostenen. Dit kan echter niet alle toleranties opvangen. Kleine 

maatverschillen door bouwwerkzaamheden of kruip zullen door overlap of met behulp van 

aanpasbare componenten opgevangen moeten worden. 

Fysieke ontleding  

Dit onderdeel heeft meer betrekking op de manier waarop componenten geschakeld kunnen worden. Deze 

schakeling moet op een dusdanige manier ontworpen worden dat hergebruik zonder beschadiging mogelijk is. 

Zelfwerkzaamheid zal hierbij een belangrijk aspect zijn, hierom mag er zo min mogelijk complexiteit in de 

handelingen zitten. Belangrijke punten zijn: 

• Montagevolgorde  

De montagevolgorde moet zo compact en duidelijk mogelijk zijn. Studenten kunnen de montage dan 

gemakkelijk uitvoeren. De componenten moeten zo ontworpen worden dat de montage in 

horizontale richting niet-sequentieel is. Hierdoor kunnen lange wanden op meerdere plekken tegelijk 

opgebouwd worden, waardoor het grote aantal werkers allemaal ingezet kan worden en de 

transformatie sneller gerealiseerd kan worden. In verticale richting is een sequentiële bouwvolgorde 

noodzakelijk, omdat bij stapeling in de hoogte het ene component op het andere geplaatst wordt  
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• Geometrie van de randen  

De randgeometrie bepaalt de manier waarop componenten onderling geschakeld worden. Deze 

schakeling moet duidelijk en logisch zijn. Stapelen of klikken is het makkelijkst. Voor de verticale en 

horizontale richting is dit verschillend en afhankelijk van de montagevolgorde. In de verticale richting 

kan een integrale geometrie of een open overlappende geometrie gebruikt worden zodat de naden 

afgesloten worden. In de horizontale richting zal een open geometrie gebruikt moeten worden zodat 

de montagevolgorde in deze richting niet-sequentieel uitgevoerd kan worden. Voor een goede 

dichting is overlap van de randen noodzakelijk. 

• Type verbindingen  

Gevulde verbindingen en schroevende verbindingen zijn niet geschikt. Componenten moeten op een 

droge manier verbonden kunnen worden waarbij geen open naden ontstaan. Vooral in verticale 

richting moeten de verbindingen zo ontworpen worden dat de wand, bestaande uit verschillende 

componenten, toch als één geheel reageert. Het verbinden van componenten moet weinig 

vaardigheden eisen van de gebruiker zowel bij montage als demontage. 

• Levensloop coördinatie  

Omdat de componenten meerdere keren gemonteerd en gedemonteerd worden slijten of breken 

sommige delen sneller dan andere. Bij aansluitingen is dit risico groter dan bij de vlakke delen van een 

component. Deze delen zullen vervangen moeten kunnen worden zonder een heel component te 

hoeven vervangen. Zo kan er materiaal en dus ook kosten bespaard worden. 

5.4.3 Bouwbesluit 2012 

Bij het transformeren van kantoorgebouwen naar woningen zal voldaan moeten worden aan de eisen uit het 

Bouwbesluit. De eisen die gesteld worden aan studentenwoningen zijn de eisen die gelden voor woningen. Dit 

jaar treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Dit nieuwe Bouwbesluit is er op gericht om transformatie te 

stimuleren door uniforme regels die landelijk toepasbaar zijn. De willekeur die bestaat tussen verschillende 

gemeentes wordt zo weggenomen.  

In het Bouwbesluit 2003 wordt onderscheid gemaakt in bestaande bouw en nieuwbouw. Bestaande bouw 

geeft de eisen aan waar bestaande gebouwen minimaal nog aan moeten voldoen. Is dit niet meer het geval 

dan wordt het gebouw onbewoonbaar verklaard. Er zal gerenoveerd moeten worden naar de eisen van 

bestaande bouw. De eisen van nieuwbouw zijn van toepassing op elke bouwactiviteit die plaatsvindt, maar ook 

alleen op de onderdelen die verbouwd worden. Bij een transformatie wordt in Bouwbesluit 2003 dus de 

nieuwbouweis aangehouden. Waar deze eis niet gehaald wordt kan door een ontwikkelaar ontheffing 

aangevraagd worden bij de betreffende gemeente. De gemeente kan dan zelf bepalen of de ontheffing 

verleend wordt, mits de motivatie voldoet. Bij ontheffing kan teruggevallen worden op het rechtens verkregen 

niveau, zolang dit niet lager ligt dan de eisen voor bestaande bouw. Het Bouwbesluit 2003 streeft dus zo veel 

mogelijk naar de nieuwbouweis. (Scharphof, 2011; Doevendans, 2011) 

Als een transformatieproces in gang wordt gezet is het dus niet altijd zeker aan welke eisen er voldaan moet 

worden. Deze eisen kunnen ook nog eens per gemeente verschillen. Het aanvragen van ontheffingen neemt 

dan ook veel tijd in beslag. Het investeringsniveau dat noodzakelijk is om aan de eisen te voldoen blijft 

onzeker. Hierdoor kunnen de kosten voor een transformatie hoger uitvallen dan verwacht. Deze onzekerheid 

kan er toe leiden dat een transformatie niet door gaat, of dat er niet eens begonnen wordt aan 

transformatieplannen. 

Het Bouwbesluit 2012 neemt deze onzekerheid grotendeels weg. In paragraaf 1.4 van het Bouwbesluit is een 

artikel opgenomen met betrekking tot verbouw. Artikel 1.12 Verbouw zegt: “Op het gedeeltelijk vernieuwen of 

veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 6 de 

voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing tenzij in de desbetreffende afdeling voor een 

voorschrift anders is aangegeven.” (Bouwbesluit 2012, ). Bij elke afdeling wordt in de paragraaf nieuwbouw 
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een artikel toegevoegd dat de eisen aangeeft die gelden voor verbouw. Dit artikel geeft het niveau aan 

waaraan na transformatie voldaan moet worden. Dit niveau is nu dus landelijk vastgelegd. De betreffende 

gemeente heeft hierin geen ontheffingsmogelijkheden en kan ook geen eisen stellen die hoger liggen dan het 

niveau dat aangegeven is in het bouwbesluit. Is het gebouwde van hoger kwaliteitsniveau dan destijds van 

toepassing was, mag dit niveau niet verloren gaan als er getransformeerd wordt. Echter hoeft dit niveau niet 

boven de eisen te liggen die gelden voor nieuwbouw. (Scharphof, 2011; Doevendans, 2011; Bouwbesluit 2012) 

Voor er aan transformatie wordt begonnen is er dus een houvast voor de betrokken partijen. Er kan al snel 

duidelijkheid verkregen worden over de noodzakelijke aanpassingen en het kwaliteitsniveau daarvan omdat 

dit landelijk vastgelegd is. Er is geen goedkeuring meer nodig van het plaatselijke gezag, de gemeente. De 

planning van het voortraject is dus in handen van de ontwikkelaar die wil transformeren. Hierdoor kan een 

transformatieproject sneller uitgevoerd worden. Het te behalen kwaliteitsniveau van de transformatie is ook 

bekend waardoor de kosten beter ingeschat kunnen worden. De kans op overschrijding van deze kosten zou 

dan kleiner moeten zijn. De transformatie kan namelijk terugvallen op het rechtens verkregen niveau als 

kwaliteitsniveau. Het rechtens verkregen niveau is echter lastig te achterhalen waardoor er gestreefd zal 

worden naar het behoud van de bestaande toestand met als ondergrens bestaande bouw, tenzij het verbouw 

artikel nieuwbouwniveau eist. (Doevendans, 2011) Het bouwbesluit maakt dus meer mogelijk, maar zorgt niet 

voor een kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad. Bij verbouwingen of transformaties kan de 

bestaande kwaliteit behouden blijven. De artikelen voor bestaande bouw worden zo een streefvoorwaarde in 

plaats van een absolute ondergrens tussen behoud en sloop.  

Marktwerking is hierbij het argument om minimalisme te voorkomen. Bij transformatie zal de markt dan 

bepalen of een transformatie succesvol is. Aan te raden is om de nieuwbouweisen zo veel mogelijk aan te 

houden om aan de wensen van nieuwe bewoners te kunnen voldoen. Deze wensen zijn niet blijven steken op 

het niveau van bestaande bouw. Bij transformatie zal het bouwbesluit 2012 dus niet de randvoorwaarden 

moeten stellen, maar slechts onmogelijkheden die door het bestaande gebouw geboden worden, moeten 

wegnemen. 

Tijdelijke transformatie  

Voor permanente transformatie met een bestemmingsplanwijziging gelden de nieuwbouwartikelen van het 

bouwbesluit. Als er een artikel verbouw is toegevoegd is dit bepalend voor het niveau van de transformatie. Bij 

tijdelijke transformatie is er echter geen permanente bestemmingsplanwijziging. Het bepalen van het aan te 

houden niveau is daarom lastig. De vraag is dus welke Bouwbesluit 2012 artikelen gevolgd moeten worden bij 

het tijdelijk inbouwen van nieuwe gebouwonderdelen in een bestaand gebouw.  

Omdat de bestemming van het gebouw (tijdelijk) veranderd wordt zijn hoe dan ook de minimale eisen, de 

eisen voor bestaande bouw voor de nieuwe functie wonen. Voor het tijdelijk aanbrengen van de inbouw zijn 

de artikelen voor tijdelijke bouw van toepassing volgens artikel 1.14 uit Bouwbesluit 2012. Echter voor de 

onderdelen die verbouwd worden zijn de nieuwbouwartikelen van toepassing met de daarin gegeven 

verbouwartikelen. Deze artikelen geven dus het minimum niveau aan waaraan de tijdelijke inbouw moet 

voldoen. Hierbij wordt vaak verwezen naar het rechtens verkregen niveau. Het rechtens verkregen niveau is 

echter niet altijd even goed aan te duiden. Het rechtens verkregen niveau is het huidige niveau van het 

gebouw. Bij transformatie mag er dan fictief van uit gegaan worden dat de voorgaande bestemming wonen 

was waardoor het aanwezige niveau van de ruimte het rechtens verkregen niveau is. Dit niveau mag echter 

niet onder het niveau van bestaande bouw liggen en moet door legaal uitgevoerde bouwwerkzaamheden 

ontstaan zijn. Als het rechtens verkregen niveau hoger is dan het nieuwbouw voorschrift, geldt het nieuwbouw 

niveau als rechtens verkregen en dus minimum niveau (N. Scholten, persoonlijke communicatie, 2 mei 2012; 

Nota van toelichting Bouwbesluit 2012)  
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Bij kantoorgebouwen komen zelden binnenwanden voor. Hier ontstaat er dus een probleem met betrekking 

tot het rechtens verkregen niveau. In mailcontact met de heer Nico Scholten, expert van Stichting 

Expertisecentrum Regelgeving Bouw, wordt hierover gezegd: 

“Bij verbouwingen komt het regelmatig voor dat uitbreidingen aan bestaande panden plaatsvinden of 

dat nieuwe wanden worden geplaatst. Voor die uitbreidingen en voor die nieuwe wanden geldt dat er 

geen sprake is van een actueel aanwezig niveau. Het rechtens verkregen niveau is gedefinieerd als 

“niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van 

toepassing zijnde technische voorschriften”. Wanneer het gaat om nieuwe onderdelen, is er geen 

sprake van een niveau dat het gevolg is van de toepassing van op dat moment geldende eisen. Naar 

de letter van de definitie van het rechtens verkregen niveau, kom je dus niet aan het rechtens 

verkregen niveau toe: dat was er helemaal niet, er wordt een nieuw niveau geïntroduceerd. Uitgaande 

van die uitleg, zouden de nieuwbouwvoorschriften onverkort op dit soort activiteiten van toepassing 

zijn. Ook een geheel andere interpretatie is mogelijk. Bij het ontbreken van een rechtens verkregen 

niveau geldt als ondergrens het niveau “bestaande bouw.” (N. Scholten, persoonlijke communicatie, 2 

mei 2012) 

De gestelde eisen zijn dus niet voor dit geval gedefinieerd en daarom juridisch aan te vechten.  

5.4.4 Randvoorwaarden Bouwbesluit 2012 

 

Minimumniveau 

Zoals blijkt uit de vorige paragraaf is er bij transformatie binnen het Bouwbesluit 2012 het gevaar op een 

lagere kwaliteit van de gebouwenvoorraad. Bij tijdelijke transformatie zou volgens artikel 1.14 zelfs 

aangedragen kunnen worden om alleen het niveau bestaande bouw als ondergrens te kiezen. Dit is het geval 

bij tijdelijke bouw, tenzij anders aangegeven in een voorschrift. Bij verbouw zijn volgens artikel 1.12 de eisen 

voor een te bouwen bouwwerk van toepassing, tenzij er een verbouwartikel opgenomen is in de afdeling. 

(Bouwbesluit 2012) 

Bij het ontwikkelen van het inbouwsysteem zullen de randvoorwaarden de eisen voor Verbouw volgens het 

bouwbesluit zijn. Deze worden gezien als minimum niveau. Waar mogelijk zal het nieuwbouw niveau 

nagestreefd worden. In bijlage 1 zijn alle relevante artikelen uit het bouwbesluit met betrekking tot het tijdelijk 

toevoegen van binnenwanden opgesomd. De volgende punten komen hierbij naar voren: 

• Brandwerendheid  

o Minimaal 30 minuten (Artikel 2.85 Verbouw) 

• Geluidsisolatie 

o Artikel 3.18 Verbouw verwijst voor geluidisolatie naar het rechtens verkregen niveau. Er zijn 

geen eisen voor bestaande bouw. Bouwbesluit 2003 eist een waarde voor luchtgeluid van 

Llu;k  van 0 dB. Het contactgeluid lco is +5 dB 

• Stabiliteit 

• Ventilatie 

o Artikel 3.35 Verbouw verwijst naar het rechtens verkregen niveau 

• Licht 

• Installaties 

o Voor de installaties zijn de nieuwbouweisen en de bijbehorende NEN-normen  toepasbaar. Er 

zijn geen artikelen opgenomen voor verbouw. 
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Geluidhinder 

De eisen met betrekking tot veiligheid zijn belangrijk, maar de referentieprojecten van STW laten ook zien dat 

geluidsoverlast een probleem is, ondanks dat de projecten alle vergunningen hebben gekregen. Om 

geluidhinder te beperken zal de geluidoverdracht van woonruimte naar woonruimte tegengegaan moeten 

worden. Het bouwbesluit stelt eisen aan de bescherming van geluid van buitenaf, installatiegeluid en 

geluidoverdracht tussen ruimten. Deze bescherming geldt voor luchtgeluid en contactgeluid zoals 

weergegeven in figuur 5.7.  

Luchtgeluid  

Luchtgeluid bestaat uit lucht die in trilling gebracht is door mensen, apparaten of installaties. Deze trillende 

lucht zorgt er vervolgens weer voor dat gebouwdelen zoals wand en vloer trillen waardoor de trillingen in een 

volgende ruimte doorgegeven worden. De luchtgeluidisolatie van een bouwdeel wordt weergegeven door 

DnT,A,K (A-gewogen genormeerd karakteristiek luchtgeluidniveauverschil) in dB. Soms komt de oude notatie llu:k 

(karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid) nog voor. Het aantal dB dat achter de notatie weergegeven 

wordt geeft het verschil in geluidniveau weer tussen de zendruimte en de ontvangstruimte. Een hogere 

waarde betekent een hogere geluidisolatie van het bouwdeel. Deze waarde is genormeerd voor verschillende 

toonhoogten.  (Geluidsbrochure Isover, 2012)  

Contactgeluid 

Bij contactgeluid wordt het constructiedeel direct in trilling gebracht door een bron. Dit kan gebeuren door 

lopende personen, een vallend voorwerp of een speakerinstallatie die direct op de vloer staat. Bij 

contactgeluid geldt: voorkomen is beter dan genezen. Als een constructie eenmaal direct in trilling gebracht 

wordt kan er nog weinig gedaan worden aan de beperking hiervan. Beter is het dus om de trillingen naar 

doorlopende constructiedelen zo veel mogelijk te beperken. Het geluidniveau wordt weergegeven door de 

LnT,A (A-gewogen genormeerd contactgeluidniveau) in dB. Deze waarde geeft het geluidniveau aan dat 

doordringt naar de ontvangstruimte. Dus hoe lager de LnT,A waarde, hoe beter de geluidisolatie. Bij de oude 

weergave lco geldt juist hoe hoger de waarde hoe beter de geluidisolatie. Ook hier is de waarde gewogen voor 

verschillende toonhoogten. (Geluidsbrochure Isover, 2012)   

  

Figuur 5.7: Vormen van geluidoverdracht 

Bron: www.coeck.be/wp-content/uploads/2012/02/Akoestiek.jpg 
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Beperking van geluidhinder  

Om geluidhinder tussen de studentenkamers minimaal te houden kunnen enkele principes toegepast worden. 

Deze principes zorgen voor een betere geluidwering tegen luchtgeluid en tegen contactgeluid. 

Beperking contactgeluid  

Contactgeluidisolatie kan slechts beperkt gerealiseerd worden door plafondconstructies. Het contactgeluid kan 

beter bij de bron aangepakt worden met behulp van een vloerafwerking. (Te Boveldt & Bakker, 2004) Bij het 

ontwikkelen van het inbouwsysteem zal dan ook gekozen worden om alleen een vloerafwerking toe te voegen 

en geen plafondconstructie. Dit leidt tot minder toevoeging van materiaal, waardoor de kosten en de bouwtijd 

minder verhoogd worden. 

Massa en trillingen  

De eerste stap om luchtgeluid tegen te houden is door massa toe te voegden. Geluid plant zich voort doordat 

het een medium in trilling brengt. Iets dat zwaar is, is moeilijker in beweging te brengen dan iets dat licht is. 

Verder is de buigstijfheid van de wand belangrijk. Als de binnenwand erg buigstijf is wordt er meer geluid 

afgestraald dan een muur die buigslap is. Een rubberen wand zou in die zin ideaal zijn. Als laatste is het 

belangrijk dat de wand luchtdicht is. Geluid verplaatst zich het makkelijkst door lucht. Als er ergens een gat of 

opening in de wand zit kan geluid zich hierdoor verplaatsen. (Geluidsbrochure Isover, 2012) 

Dubbele wand met spouw  

De meest toegepaste methode om een betere geluidisolatie te krijgen zonder veel massa toe te voegen is het 

gebruik van een dubbele wand met spouw. De twee spouwbladen worden ontkoppeld. Soms volledig, maar 

vaak, in verband met de stabiliteit, door een rubber. Door de rubber kunnen trillingen zich niet goed 

voortplanten. Het gevaar kan echter zijn dat er spouwresonantie optreedt. Dit gebeurd als de eigen frequentie 

van de constructie bereikt wordt. De geluidisolerende werking van de wand is bij deze frequentie zwak. 

Bestaande inbouw verwijderen  

De bestaande inbouw is ontworpen voor een gebruik als kantoor. Dit levert grote open ruimtes op met af en 

toe een scheidingswand. De niet dragende scheidingswanden lopen vaak niet door tot aan het constructieve 

plafond. Tussen de constructie en het verlaagde plafond ontstaat zo een grote doorlopende ruimte. Bij een 

nieuwe indeling voor studentenkamers geeft dit problemen met de geluidisolatie omdat er overlangs geluid 

ontstaat. Ook het leidingwerk zal verwijderd moeten worden. Leidingen lopen onder het hele plafond door. Bij 

een nieuwe indeling van de ruimten ontstaan er dan ook problemen met de binnenwanden. Het leidingwerk 

en de kanalen, die boven het plafond lopen en soms door de balken heen lopen, kunnen zorgen voor 

brandoverslag en geluidslekken. Ventilatiekanalen zouden eventueel hergebruikt kunnen worden, maar vaak is 

dit niet mogelijk omdat de plaatsing van de aan- en afvoer niet overeenkomt met de nieuwe functie. Door de 

nieuwe indeling kunnen ook deze ventilatiekanalen problemen geven met betrekking tot geluidisolatie en 

brandwerendheid van de ruimte. (Benraad et al., 2012) 

De bestaande inbouw is verouderd en niet geschikt voor gebruik als woonruimte. Bij behoud van de inbouw 

kunnen de brandwerendheideisen en geluidsisolatie eisen niet gehaald worden. Leidingen lopen door 

verschillende ruimtes heen en er zijn vele openingen. Er wordt dan ook gekozen om de bestaande inbouw 

(binnenwanden en plafond) en het bestaande leidingwerk uit het kantoorgebouw te verwijderen voordat de 

nieuwe inbouw geplaatst wordt.  
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5.4.5 Bestaande kantoorgebouwen 

Om een beter inzicht te krijgen in de kantorenmarkt is er eerst onderzoek gedaan naar de meest incourante 

groep kantoorgebouwen. Vervolgens is er onderzocht welke kenmerken die kantoorgebouwen hebben en is er 

een typologie opgesteld om de kantoorgebouwen in te delen. 

Resultaten onderzoek kantorenmarkt  

In het gezamenlijk onderzoek (Hermans, Kitslaar & Zimny, 2012) dat ook als bijlage toegevoegd is, is de 

kantorenmarkt uit de periode 1970-1990 geanalyseerd. Vanuit deze analyse zijn  vier typen vastgesteld binnen 

de doelgroep: 

[ Type 1: Stramienmaat 7,2 meter ] 

[ Type 2: Stramienmaat groter dan 7,2 meter en modulair ] 

[ Type 3: Stramienmaat kleiner dan 7,2 meter en modulair ] 

[ Type 4: Stramienmaat kleiner dan 7,2 meter en niet modulair ] 

Uit deze typen bevat type 1 de grootste groep kantoren en ook de meest samenhangende groep kantoren. Om 

een product te ontwikkelen dat makkelijk inzetbaar is voor een zo groot mogelijke groep gebouwen is type 1 

een interessante doelgroep om als basis te dienen voor verdere ontwikkeling. Echter met de kanttekening dat 

een inbouwproduct minder type gebonden is en door flexibiliteit en modulariteit ook voor andere modulaire 

typen in te zetten is.  

Zoals eerder gezegd is er binnen elk type toch nog veel variatie in bepaalde kenmerken. Voor een 

inbouwproduct zijn sommige van deze kenmerken van grotere invloed op het product dan andere. Er zal dan 

ook eerst gekeken worden naar deze kenmerken en vervolgens wordt op basis van deze kenmerken een set 

van randvoorwaarden gesteld waaraan het product moet voldoen.  

De typen zijn opgedeeld in casco, omhulling, installaties en inbouw. Hierbij zijn casco en omhulling bepalend 

geweest om de typen te omschrijven. Om transformatie voor studentenwoningen mogelijk te maken zijn grote 

aanpassingen aan het casco of de omhulling niet gewenst. De inbouw en de installaties worden verwijderd 

zoals in de vorige paragraaf uitgelegd is. De randvoorwaarden die de bestaande gebouwen bieden met 

betrekking tot het casco en de omhulling zijn dus bepalend voor de ontwikkeling van het product. Omdat het 

hier om een inbouwproduct gaat zijn alle gebouwkenmerken tussen twee vloeren van belang. De kenmerken 

die van belang zijn, zijn geometrie van de draagconstructie, waaronder draagstructuur, stramien, vloer tot 

vloer hoogte, geometrie van de vloer (dikte en uitvoeringsmethode), de gevelmethode en de gevelopeningen. 

Geometrie van de draagconstructie 

Draagstructuur 

Voor het inbouwsysteem is de draagstructuur van belang. De verschillende draagstructuren zijn kolommen 

met balken in één of twee richtingen of  kolommen met een vrij vloerveld zonder balken. De aan of 

afwezigheid van balken kan grote invloed hebben op de inbouw. Een vrij vloerveld of een constructie met 

draagbalken in één richting is gunstig voor een inbouw, omdat er zo minder rekening gehouden hoeft te 

worden met variatie aan het plafond. Om ruimtes te creëren zonder overlangs geluid zullen wanden tot aan 

het plafond moeten doorlopen.  

Stramien 

Het stramien bepaalt de plaatsing van kolommen en andere dragende elementen zoals kernen in de 

constructie. Dit is dus een maat voor de indeelbaarheid van de ruimte en geeft een maximale afmeting aan de 

inbouw. Om ruimtes te creëren van een geschikte afmeting kan een stramienmaat van 7,2 meter opgedeeld 
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worden in twee ruimtes. Andere stramienmaten zijn wel bruikbaar, mits ze een modulaire maat van 300mm 

volgen waardoor de indeling efficiënt te maken is. 

Vloer tot vloer hoogte  

De vloer tot vloer hoogte is niet van belang voor de inbouw. De vrije hoogte is echter wel van belang. Dit geeft 

de maximale hoogte aan die het inbouwsysteem moet overbruggen.  

Dikte van de vloer  

Om de vrije hoogte te kunnen bepalen is de dikte van de vloer belangrijk. De dikte van de vloer is ook van 

belang voor de akoestische isolatie van de vloer en bepaalt dus in hoeverre dit verbeterd moet worden. De 

vloerdikte van kantoorgebouwen is vaak niet genoeg om contactgeluid tegen te gaan. Maar kan wel 

luchtgeluid tegen houden. 

Uitvoeringsmethode van de vloer  

De uitvoeringsmethode bepaalt ook in grote mate de mogelijkheden met betrekking tot sparingen en 

doorvoeren. In het werk gestorte vloeren zijn vaak na- of voorgespannen vloeren. Doorvoeren van leidingen of 

het maken van sparingen zorgt voor een grote vermindering van de sterkte van de vloer. Hoe groot deze 

vermindering is, is lastig te bepalen. Ook zorgt dit voor extra ontwerptijd en bouwtijd van de transformatie wat 

de haalbaarheid van het project kan verminderen. 

Gevels 

Gevelmethode 

Aansluiting op de gevel is van belang voor de inbouw omdat dit voor vliesgevels, strokengevels en ramengevels 

steeds verschillend is. Binnenwanden zullen moeten kunnen aansluiten op de gevels. Dit is lastig bij vliesgevels. 

Bij strokengevels is het beter mogelijk. Ramengevels zijn in dit geval het meest geschikt voor transformatie 

naar studentenwoningen.  

Gevelopeningen 

De isolatiewaarde van de gevelopening bepaalt het thermisch comfort in de woonruimte. Maar ook de te 

openen ramen zijn belangrijk om aan een kantoorgebouw een woonfunctie te kunnen geven. Elke woonruimte 

moet een te openen raam hebben voor de doorspuibaarheid van de woonruimte. 

Analyse van de kenmerken 

Voor de realisatie van een transformatie voor studenten moet een kantoorgebouw zo min mogelijk aangepast 

worden om bouwtijd en bouwkosten te besparen. Het behouden van de constructie en de gevel leidt tot twee 

belangrijke kenmerken voor de selecte van kantoorgebouwen: Stramienmaat en de te openen ramen in de 

gevel. Het belang van deze kenmerken en het vóórkomen van deze kenmerken in de onderzochte case studies 

uit het vooronderzoek wordt verder in deze paragraaf besproken. 

Stramienmaat 

Om een inbouw te kunnen realiseren is een herhaling in de gebouwstructuur gunstig. Een stramienmaat met 

een modulaire verdeling zorgt voor een gunstige verdeling van ruimtes, maar ook voor een gunstige verdeling 

van inbouwsystemen. Afmetingen van de inbouw kunnen zo meerdere malen terug komen in het gebouw 

waardoor prefabricage mogelijk is en de bouwsnelheid verhoogd kan worden. Drie van de vier types hebben 

een modulaire stramienmaat en omvatten daarmee het grootste deel van de kantorenvoorraad. Alleen type 

vier heeft geen modulaire stramienmaat. Kantoortype 4 valt dan ook af als doelgroep in de verdere 

productontwikkeling.  

Als vervolgens gekeken wordt naar kenmerken in de typen 1 tot en met 3 valt op de dat de vloer tot vloer 

hoogte voornamelijk tussen de 3,2 en 3,3 meter ligt. Met een dikte van de constructieve vloer  tussen de 200 

en 300 mm blijft er een vrije hoogte van gemiddeld 3 meter over tussen vloer en plafond. Dit is dan de 

speelruimte waarbinnen de inbouw opgebouwd wordt. Echter heeft de draagconstructie hier ook invloed op. 6 
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van de 19 kantoorgebouwen in de typen 1 tot en met 3 hebben een vrij vloerveld waardoor de vrije hoogte op 

de hele plattegrond gelijk is en de indelingsvrijheid groot. De overige kantoorgebouwen hebben echter balken 

in de draagstructuur. Bij een balkenstructuur in twee richtingen zal er bij elke indeling van de plattegrond een 

balk in de weg liggen. Bij een balkenstructuur in één richting is de indelingsvrijheid hoger met betrekking tot de 

doorlopende wanden.  

Alleen bij type 3 (modulair stramien kleiner dan 7,2m) en bij twee kantoorgebouwen uit type 1 (stramienmaat 

7,2m) wordt een prefab vloer gebruikt. Bij alle andere kantoorgebouwen uit type 1 en type 2 wordt gebruik 

gemaakt van een in het werk gestorte vloer. Dit betekent dat sparingen voor leidingen slechts beperkt 

mogelijk zijn voor het grootste deel van de kantoorgebouwen. Zoals eerder genoemd is het bepalen van de 

positie van doorvoeren voor leidingen een langdurig proces waarbij het gevaar van het verlies van draagkracht 

groot is. Bij het toevoegen van de inbouw zal deze doorvoer dus vermeden moeten worden.  

Gevelopeningen 

Met betrekking tot de gevel is vooral de mogelijkheid om de ramen te openen van belang. Woonruimtes 

moeten immers een spui voorziening hebben. In de drie modulaire typen is dit vooral bouwjaar afhankelijk. In 

de latere bouwperiodes worden te openen ramen vaker toegepast, wat gunstig is voor transformatie. Als er 

geen te openen ramen aanwezig zijn in de gevel zullen deze toegevoegd moeten worden voordat 

transformatie mogelijk is. Dit is bij ramengevels en strokengevels vrij makkelijk uit te voeren. Bij een vliesgevel 

is dit echter niet mogelijk. De raamopeningen bestaan grotendeels uit dubbel glas. Hoewel het bouwbesluit 

hier geen hoge eisen aan stelt bij verbouw (zie paragraaf bouwbesluit) is het ongunstig om een gebouw met 

enkel glas te transformeren. Ook het gebruik van enkel glas geldt vooral voor gebouwen van voor 1973 uit 

type 1. De andere gebouwen uit dit type en type 2 en type 3 hebben allen dubbel glas. 

Lift 

Omdat de gevel behouden moet blijven zal het vervoer van materiaal zal dus via de lift plaats moeten vinden 

met behulp van pallets. Alle kantoorgebouwen uit de selectie hebben een lift. De minimale breedte van een 

liftdeur is volgens het bouwbesluit 850mm en de minimale cabineafmeting 1050 x 1350mm. De standaard 

afmetingen van liftcabines voor rolstoel toegankelijke liften in kantoren is te vinden in de tabel 5.1.  

De hoogte van de liftcabines is 2135mm. Alle onderdelen moeten dus vervoerd kunnen worden binnen deze 

dimensies. Vervoer naar de verdiepingsvloer via de gevel zal extra kosten met zich mee brengen omdat er 

zwaar materieel ingezet moet worden zoals verreikers en hijskranen. Vervoer via de lift komt ten goede van de 

zelfwerkzaamheid omdat er geen zwaar materieel ingezet hoeft te worden voor het verplaatsen van materiaal 

naar de juiste verdieping. Alle wanddelen kunnen zo op een standaard europallet vervoerd worden naar de 

verdieping en meteen op de verdieping verspreid worden. De afmetingen van een europallet zijn 

800x1200mm waardoor deze in elke standaard kantoorlift past.  

Tabel 5.1: Standaard cabinedimensies voor liften 

Bron: Technische Informatie Gids Kone, www.kone.com 
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5.4.6 Randvoorwaarden bestaande kantoorgebouwen  

De kantoorgebouwen die geschikt zijn voor tijdelijke transformatie zijn de standaard grijze kantoren zonder 

perspectief. Opvallende kantoren op een goede locatie kunnen nog verhuurd worden. Monumentale panden 

zijn juist weer aantrekkelijk voor permanente transformatie naar bijvoorbeeld appartementen. De 

gestandaardiseerde kantoren zijn echter nog steeds zeer divers in ontwerp. Dit maakt het lastig om een 

transformatieoplossing te ontwikkelen die voor veel kantoorgebouwen toegepast kan worden. De kenmerken 

zijn niet allemaal even consequent waardoor voor sommige kenmerken meerdere aanpassingen nodig zijn.  

Selectiecriteria 

Bij het selecteren van kantoren die geschikt zijn voor tijdelijke transformatie worden twee selectiecriteria 

gebruikt. Het eerste criterium is de modulaire maat. Kantoorgebouwen die zijn ontworpen met een modulaire 

maat van 600mm hebben een grote mate van herhaling. Dit is voordelig als een geprefabriceerd 

inbouwsysteem gebruikt wordt om de transformatie uit te voeren. Het inbouwsysteem kan dan ook gebruik 

maken van deze modulaire maat. 

Bij het omschrijven van het concept aan het begin van dit hoofdstuk is gesteld dat de gevel volledig behouden 

wordt. Aanpassingen aan de gevel zijn erg kostbaar en met studentenwoningen niet terug te verdienen in een 

korte exploitatieperiode zoals bij tijdelijke transformatie het geval is. Het tweede selectiecriterium is dan ook 

dat de kantoorgebouwen te openen ramen moeten hebben. Hierdoor is de spuimogelijkheid voor de 

woningen gegarandeerd en hoeven geen kozijnen vervangen te worden. Een slechte thermische en 

akoestische kwaliteit van de gevel kan van binnenuit opgelost worden. 

Dimensies 

Verdere analyse van de gebouwen die voldoen aan de basisvoorwaarden ‘modulaire stramienmaat’ en ‘te 

openen ramen in de gevel’ leiden tot een tabel waarin alle afmetingen/dimensies (voor zover deze achterhaald 

konden worden) genoteerd zijn. Deze tabel is te vinden in bijlage 2. De afmetingen die hierin vermeld zijn 

worden gebruikt bij het ontwerpen van de afmetingen van de inbouw. De vrije hoogte onder het constructieve 

plafond ligt voornamelijk tussen 3000mm en 3050mm in.  Onder de balken ligt de vrije hoogte voornamelijk 

tussen 2700 en 2900 mm in. Op deze hoogtes zijn enkele uitzonderingen te vinden in de tabel. Er zal echter 

voor de meest voorkomende dimensies en de daarbij horende afwijkingen een oplossing ontwikkeld worden. 

Ligging van de geselecteerde kantoorgebouwen  

De locatie van een kantoorgebouw is belangrijk voor de transformatiegeschiktheid van het kantoorgebouw. 

Locaties ver buiten het centrum en locaties zonder openbaar vervoer in de buurt zijn ongunstig. De 

verhuurbaarheid van een woonruimte is hierdoor lager waardoor er leegstand kan optreden. In het 

vooronderzoek is geen overeenkomst aangetoond tussen locatie en gebouwkenmerken. Voor de ontwikkeling 

van het inbouwsysteem is een ongunstige locatie geen vetocriterium. De locatie bepaalt immers niet of de 

inbouw succesvol gerealiseerd kan worden in het gebouw. Het is echter wel interessant om de haalbaarheid 

van het gehele project te kunnen beoordelen. 
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Zoals figuur 5.8 laat zien liggen zes van de negen geschikte kantoorgebouwen nabij het centrum van 

Rotterdam. De andere drie liggen buiten het centrum. Het kantoorgebouw aan de Max Euwelaan ligt echter 

naast het Universiteitsterrein van de Erasmus Universiteit. Voor studenten is dit een gunstige locatie. 

Kantoorgebouw 8 en 9 liggen nog verder van het centrum af en ook ver van het universiteitscampus op een 

echte kantorenlocatie. Gunstig voor deze twee gebouwen is dat treinstation Rotterdam Alexander op 

loopafstand ligt en er een metroverbinding naar de universiteitscampus en het centrum aanwezig is. 

 

  

Figuur 5.8: Plattegrond van Rotterdam met de locaties van de geselecteerde kantoorgebouwen 

bron: maps.google.nl 
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5.5 Functionele randvoorwaarden  

5.5.1 Procesefficiëntie 

Om de inbouw te kunnen realiseren zal er gebruik gemaakt worden van de zelfwerkzaamheid van studenten. 

De studenten zullen dus het grootste deel van de inbouw zelf kunnen realiseren, uiteraard onder supervisie 

van een uitvoerder. De huidige methoden om de inbouw te realiseren zijn erg arbeidsintensief. In de 

voorbeelden van tijdelijke transformatie wordt vaak gebruik gemaakt van systeemwanden zoals 

Metalstudwanden. Deze wanden zijn licht van gewicht, relatief goedkoop, makkelijk te bewerken of aan te 

passen aan de gebouwstructuur en kunnen relatief makkelijk weer verwijderd worden. Hergebruik is niet 

mogelijk omdat de onderdelen van de wand beschadigd raken bij demontage. Voor het opbouwen van de 

wanden is vakkennis noodzakelijk en moeten veel onderdelen op maat gemaakt worden wat vrij 

arbeidsintensief is. Geschoolde werknemers en studenten moeten afwisselend werken. Het montageproces is 

dus niet efficiënt. Zeker niet als studenten, met wisselende affiniteit met klussen, het grootste deel van de 

montage moeten uitvoeren. Door de lage efficiëntie wordt het transformatieproces niet sneller. 

De Slimbouwen® strategie geeft handvatten ter verbetering van de efficiëntie van de bouw op het gebied van 

proces, flexibiliteit en reductie. Deze strategie zal daarom gebruikt worden om de voorwaarden voor proces 

efficiëntie van het inbouwsysteem, met betrekking tot de hoofdpunten van het concept, vorm te geven. 

Slimbouwen® strategie   

Slimbouwen® is geen bouwsysteem dat kant-en-klaar ingezet kan worden. Slimbouwen® is meer een 

reactie op de traditionele bouwpraktijk die als zeer inefficiënt  beschouwd kan worden en ook 

bijdraagt aan vele maatschappelijke problemen. In het boek Slimbouwen® noemt Jos Lichtenberg 

(2005) tien eyeopeners die deze inefficiëntie en de maatschappelijke problemen illustreren:  

• overdreven materiaalgebruik,  

• ruimteverspilling,  

• bouw- en sloopafval, 

•  de bouw als energieverslinder,  

• te veel transport,  

• stijgende bouwkosten,  

• dalende capaciteit (werknemers),  

• geringe invloed consument,  

• lage efficientie hoge faalkosten,  

• bouwen voor een lange exploitatieperiode met de eisen van nu,  

• zorgen over de voorraad.  

Deze eyeopeners geven aan waar de knelpunten zitten, maar er blijkt ook dat individuele inspanningen niet 

kunnen leiden tot een grootschalige verandering. Slimbouwen® biedt een andere benadering aan om te 

bouwen. Het is in die zin een procesinnovatie die productinnovatie ondersteunt. Hier ligt ook weer het gevaar. 

Innovatie vindt vooral plaats door de toeleveranciers door ‘innovation by substitution’ of ‘innovation by 

addition’. Daarbij komt ook nog eens de grote hoeveelheid aan installatietechniek die tegenwoordig nodig is in 

gebouwen. Op deze manier wordt er meer materiaal toegevoegd aan de oorspronkelijke structuur. Alle 

installatietechniek die in het gebouw geplaatst moet worden, moet namelijk uit het zicht blijven. Dit heeft niet 

alleen geleid tot veel extra materiaalgebruik en een groter bouwvolume, maar ook tot een ingewikkeld 

bouwproces. (Lichtenberg, 2005) Elke toevoeging valt onder de verantwoordelijkheid van een andere 

leverancier of onderaannemer. Productinnovatie heeft in die zin het proces log en ingewikkeld gemaakt. Vanaf 

dat het casco gereed is, moet alles parallel gebeuren. De gevel moet gemaakt worden, alle installaties gelegd 

en de inbouw moet gerealiseerd worden. Alle disciplines moeten tegelijk aan het werk en zijn dus erg 

afhankelijk van elkaar. Er zal dus heel veel gecommuniceerd moeten worden. Dit zorgt al voor tijdverlies als de 
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communicatie goed is. Bij slechte communicatie levert het ook nog conflicten en faalkosten op. (Lichtenberg , 

2005) 

Strategisch hulpmiddel  

Voor de transformatie van kantoorgebouwen naar studentenwoningen kan de Slimbouwen® strategie zorgen 

voor aanknopingspunten om een product te ontwikkelen dat de huidige knelpunten kan verminderen of 

oplossen. Met het oogpunt op alle toevoegingen die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld is het bouwproces 

complex geworden. Dit is dan ook het eerste aspect waar Slimbouwen® zich op richt. 

Proces 

Dat het bouwproces niet helemaal efficiënt loopt is wel duidelijk. Er valt dan ook veel te leren van de auto-

industrie. De auto-industrie heeft een hoge efficiëntie ontwikkeld. Het proces is lineair opgebouwd en de auto 

gaat slechts één keer langs elk station. Alle onderdelen, bijvoorbeeld een koplamp, zijn op dit lineair proces 

ontworpen en hebben voorzieningen om andere onderdelen te faciliteren of aan te sluiten. In de productie 

van elk onderdeel vinden ook weer procesverbeteringen plaats zodat deze efficiënter geproduceerd worden. 

Dit wordt ‘design for process’ genoemd, waarin de producten de doorloop van het totale proces bevorderen. 

In de bouw vindt dit veel minder plaats. De Slimbouwen® strategie betrekt deze filosofie op de bouw:  

“Industrialiseren in de Slimbouwen® context betekent dus dat de bouwtechniek van het gebouw 

zodanig moet worden ontwikkeld, dat er bij de bouw (of wellicht liever: de montage) een proces van 

een beperkt aantal opeenvolgende stappen ontstaat, waarbij elke stap procesmatig onafhankelijk is 

van de andere stappen.” (Lichtenberg, 2005, blz. 64) 

Net als bij het voorbeeld van de auto-industrie zal hiertoe ook in de bouw een industriële bouwmethode 

ontwikkeld moeten worden waarbij bouwonderdelen in massa geproduceerd kunnen worden en op de bouw 

gemonteerd kunnen worden. Vooral de verwevenheid met andere disciplines is van belang. Een onderdeel kan 

best op traditionele bouwwijze op de bouwplaats verwerkt worden, maar dan moet dit onafhankelijk van 

andere disciplines en binnen zo kort mogelijke periode mogelijk zijn. Prefabricage is dus niet verplicht, maar 

lijkt wel een logische stap. Deze onafhankelijkheid van andere disciplines geldt vooral voor de installateur. In 

de huidige bouwpraktijk moet de installateur meerdere malen terugkomen op de bouwplaats omdat de 

installaties verwerkt worden in andere bouwlagen. Dit levert conflicten op als de installaties en de overige 

bouwdelen niet op elkaar aansluiten. Vaak ontstaat dit door een gebrekkige communicatie tussen 

verschillende partijen tijdens de bouwfase. Om dit te voorkomen zullen de installaties in een andere 

procesgang meegenomen moeten worden. De visie van Slimbouwen®: 

“Realiseer een sequentieel proces van opeenvolgende deelprocessen, waarbij de onderlinge 

afhankelijkheid van deelprocessen wordt geminimaliseerd. Ontwar daartoe de leidingknoop en 

ontwerp een bouwkundige structuur die het mogelijk maakt om installatiesystemen afzonderlijk in 

één procesgang uit te voeren.” (Lichtenberg, 2005, blz. 69) 

Deze spelregel heeft al tot enkele producten geleid, waarvan de meest bekende waarschijnlijk de Infra+ vloer 

is. De vloer zorgt voor een constructieve basis die ruimte biedt aan het installatiesysteem. Dit is logisch omdat 

vanuit de vloer de leidingen overal naartoe gebracht kunnen worden. Vooral bij grotere ruimtes kunnen 

leidingen zo ook het midden van een ruimte bereiken zonder in de weg of in het zicht te liggen. Het verlaagde 

plafond is dan ook niet meer nodig wat meer vrije hoogte en minder gebouwvolume oplevert. Dit is 

uiteindelijk ook kostenbesparend. Procesefficiëntie zal in dit verband ook de faalkosten verminderen, in de 

bouw 10%, wat een grote besparing oplevert in de totale bouwkosten. Als laatste leidt een efficiënter 

bouwproces tot bouwtijdwinst. Een gebouw kan sneller opgeleverd worden waardoor de exploitatie eerder 

kan beginnen. Zeker bij transformatie van kantoorgebouwen naar studentenwoningen kan dit flink in de 

kosten schelen, waardoor de haalbaarheid van een transformatieproject vergroot wordt. 
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Het verschil in procesbenadering kan duidelijk gemaakt worden in een schema dat het daadwerkelijke bouwen 

voorstelt. Slimbouwen® maakt hierin onderscheid in vier deelprocessen, namelijk casco, gevel + dak (ook wel 

omhulling genoemd), installaties en inbouw. In een traditioneel bouwproces (figuur 5.9) wordt er begonnen 

met het casco, waarna de volgende drie bouwprocessen veelal parallel lopen met de bovengenoemde 

problemen tot gevolg. Met het oog op de belangrijkste spelregel is een Slimbouwen® bouwproces een 

sequentieel proces zoals te zien is in figuur 5.10. 

 

 

  

casco 

 
 

 
 

 
gevel + dak 

 
Casco 

 

 
installaties  

 
Casco 

Casco 
inbouw 
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Figuur 5.9: Schematische weergave van een traditioneel bouwproces volgens Slimbouwen® 

Bron: Lichtenberg, 2005 
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inbouw 
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Figuur 5.10: Schematische weergave van een sequentieel bouwproces volgens Slimbouwen®.  

Bron: Lichtenberg, 2005 
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Gebruik (flexibiliteit)  

Flexibiliteit betekent toekomstgericht kijken. Eisen aan een gebouw veranderen tijdens de gebruiksfase van 

het gebouw. Bewoners ontwikkelen zich gedurende hun leven waardoor de woning, die eens zo perfect 

aansloot bij de wensen, niet meer voldoet. Voor kantoorgebruikers geldt dit ook. Nieuwe vormen van werken 

en veranderende bedrijfsvoering leiden tot het ontgroeien van het kantoorgebouw. Flexibiliteit van het 

gebouw is nodig om in deze veranderingen mee te kunnen gaan. Bij een transformatie van functie geldt dit al 

helemaal en zijn de aanpassingen en de vraag naar flexibiliteit van het gebouw nog groter. Slimbouwen® 

voorziet in deze flexibiliteit als automatische bijkomstigheid bij het ontwikkelen van een efficiënter 

bouwproces. Er worden dan ook verschillende soorten van flexibiliteit onderscheiden op basis van tijdsduur. 

Zo kan korte termijn flexibiliteit bestaan uit het verplaatsen van een wandcontactdoos, middellange termijn-

flexibiliteit het verschuiven van wandjes of het toevoegen van installatietechniek inhouden en lange termijn-

flexibiliteit bestaan uit het verplaatsen of toevoegen van een sanitaire unit. (Lichtenberg, 2005) 

Het is lastig om in te schatten welke toevoeging van flexibiliteit nodig. Bij Slimbouwen® is het doel dat het 

ontwikkelen van procesefficiëntie de mate van flexibiliteit automatisch verhoogd. De vraag óf en hoeveel er 

geïnvesteerd moet worden in flexibiliteit vervalt daardoor. Met betrekking tot de flexibiliteit wordt in 

Slimbouwen® gesproken over: 

“Kies voor die bouwtechnologie die de maximaal haalbare flexibiliteit biedt. Belangrijke waarden 

daarbij zijn de positionering, de bereikbaarheid en de veranderbaarheid van installatiedelen 

gedistribueerd in permanente delen zoals de vloer en voorts de toepassing van een skeletstructuur 

dan wel een schijvenstructuur met geprogrammeerde doorbraakmogelijkheden.” (Lichtenberg, 2005, 

blz. 81) 

Bij transformatie van bestaande kantoorgebouwen is het natuurlijk de vraag in hoeverre dit haalbaar is. De 

vloer is immers al gestort en de structuur van de constructie bepaald. De mogelijkheid om installaties met de 

bijbehorende leidingen en kanalen door of in de permanente delen te verwerken is tijdrovend, vergt hoge 

investeringen of is gewoonweg onmogelijk. Om de installatietechniek toch flexibel in te zetten levert een 

nieuwe uitdaging die door middel van bouwtechniek en productontwikkeling aangepakt kan worden. 

Reductie 

Bij Slimbouwen® gaat het ook om reductie. Slim heeft in die zin de Engelse betekenis ‘slank’. Door het 

reduceren van bouwmaterialen worden er minder grondstoffen verbruikt, hoeft er minder getransporteerd te 

worden wat weer minder CO2- emissie oplevert zowel in het transport als tijdens de productie. Het 

energieverbruik in de hele keten wordt zo een stuk minder. Aan het einde van de keten  hoeft er ook minder 

afval verwerkt te worden. 

Afvalreductie wordt ook gerealiseerd door procesefficiëntie en flexibiliteit. Door procesefficiëntie wordt er 

minder afval geproduceerd op de bouwplaats zelf. Door flexibiliteit kan het casco, de omhulling, de installaties 

en de inbouw hergebruikt worden waardoor ze een tweede gebruiksfase kunnen vervullen in plaats van op de 

afvalberg te belanden. De spelregel bij reductie is dan ook: 

“Bouw 50% lichter, 50% compacter en met 50% reductie van energieverbruik en CO2-uitstoot.” 

(Lichtenberg, 2005, blz. 84) 
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5.5.2 Randvoorwaarden procesefficiëntie  

Slimbouwen® biedt een strategie aan die gebruikt kan worden om het bouwproces efficiënt te laten verlopen. 

Deze strategie heeft geleid tot het stellen van enkele randvoorwaarden voor het ontwikkelen van het 

inbouwsysteem waarmee het concept ingevuld kan worden. Deze randvoorwaarden zijn:  

- Het realiseren van een sequentieel bouwproces waarbij de processtappen ‘installaties’ en ‘inbouw’ 

gescheiden worden  

- Lage complexiteit door middel van prefabricage, vermindering van materieel, verminderen van 

vakkennis. 

- Verwerking bij montage. Verwerking van het systeem met betrekking tot het plaatsen en verplaatsen 

van componenten. Waarbij het reduceren van gewicht en volume een rol speelt 

Sequentieel bouwproces  

De eerste voorwaarde is het mogelijk maken van een sequentieel bouwproces. Binnen het concept zijn alleen 

de processtappen ‘installaties’ en ‘inbouw’ van belang aangezien het casco en de gevel behouden blijven om 

tijd en kosten te besparen. Om een sequentieel proces mogelijk te maken is het belangrijk om deze twee 

processtappen zo in te richten dat ze onafhankelijk van elkaar uitgevoerd kunnen worden. Dit zorgt ook voor 

een verdeling van verantwoordelijkheden. De studenten zijn samen met een uitvoerder verantwoordelijk voor 

het plaatsen van het inbouwsysteem. De aansluitingen tussen leidingen, zeker aan en afvoerleidingen van 

water, zal nauwkeurig moeten gebeuren om lekkages te voorkomen. Dit zal dan ook door een installateur 

uitgevoerd worden. Het inbouwsysteem moet dus de mogelijkheid bieden om na montage aangesloten te 

worden op de installaties.  

• Scheiden van processtappen 

• Doorvoeren van leidingen 

Reduceren van complexiteit  

In Slimbouwen® wordt de noodzaak tot vermindering van de complexiteit bepaald door het teruglopen van 

geschoolde arbeiders. In dit geval worden geschoolde arbeiders vervangen door studenten. De noodzaak om 

de complexiteit van het proces te verminderen is hier dan ook aanwezig. Het draait hierbij dus om de 

hoeveelheid vakkennis en vaardigheid die nodig is om de inbouw te monteren. Eenvoud van verbindingen is 

hierbij belangrijk. Deze verbindingen zullen zo ontwikkeld moeten worden dat ze maar op één manier 

verbonden kunnen worden. Een korte instructie zou genoeg moeten zijn om de montage te voltooien. Een 

‘Plug & Play-systeem’ waarbij zo min mogelijk materieel nodig is dus. Een hogere mate van prefabricage helpt 

om het aantal handelingen tijdens de bouw te verminderen. De investering in de prefabricage verdient zich 

terug door de procesverbetering waarvan elk transformatieproject weer profiteert. Prefabricage en 

eenvoudige verbindingen verminderen ook de hoeveelheid aan materieel dat nodig is om de inbouw te 

realiseren. Hoe minder materieel nodig is, hoe minder vaardigheden met het materieel vereist wordt. Maar 

minder materieel zorgt ook voor minder huurkosten van dit materieel. 

• Mate van prefabricage 

• Benodigde vakkennis/vaardigheid 

• Beperken van benodigd materieel 

Verwerking bij montage  

Voor de verwerking van het inbouwsysteem moeten de verschillende componenten makkelijk te hanteren zijn 

door de studenten. Het verplaatsen van de elementen zal in pakketten op pallets mogelijk moeten zijn of als 

individuele componenten door één of twee studenten. Gewichtsreductie van de componenten is dan ook een 

aandachtspunt zodat het component makkelijk verplaatst of opgetild kan worden. Het monteren of plaatsen 

van het element moet  ook door één of twee studenten mogelijk zijn zonder zwaar materieel. Het beperken 

van zwaar materieel zal de veiligheid van de studenten tijdens het bouwproces verhogen. Ook is het belangrijk 
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dat de werkzaamheden met zo min mogelijk handelingen uitgevoerd kan worden. Dit is deels afhankelijk van 

de mate van prefabricage. Het reduceren van de handelingen bij montage en demontage zorgt voor een 

betere uitvoerbaarheid door zelfwerkzaamheid, een sneller transformatieproces en een langere exploitatietijd 

van de woningen. 

• Gewichtsreductie 

• Verplaatsbaarheid 

• Reduceren van handelingen bij montage/demontage 

5.5.3 Aanpasbaarheid 

Het inbouwproduct moet het in meerdere kantoren inzetbaar zijn. De transformatietijd moet kort zijn, dus 

prefabricage is hierbij van belang. Omdat niet alle kantoren gelijk zijn is een geprefabriceerd systeem dat 

aansluit op de constructie van het gebouw moeilijk te realiseren. Ook de plattegrond van het gebouw is steeds 

verschillend. Het inbouwsysteem moet zich dus kunnen aanpassen aan deze wisselende omgevingen en 

dimensies. Er is dus een mate van flexibiliteit nodig in het productontwerp om toepasbaar te zijn in 

verschillende kantoorgebouwen. 

Vormen van flexibiliteit  

Verschillende vormen van flexibiliteit kunnen als strategie ingezet worden. Dit zorgt voor verschillende eisen 

aan het inbouwsysteem. Gijsbers (2011) onderscheidt twee fasen waarin flexibiliteit gevraagd kan worden: 

tijdens het bouwproces en tijdens de gebruiksfase van een gebouw. Procesflexibiliteit is flexibiliteit waarbij in 

de ontwerpfase en tijdens het ruw- of afbouwproces verschillende keuzes gemaakt kunnen worden door de 

eerste gebruiker. Dit kan uitgesplitst worden in ontwerpflexibiliteit en realisatieflexibiliteit. Ontwerpflexibiliteit 

zorgt voor vrijheid tijdens het ontwerpen van een bouwwerk, of in dit geval een plattegrond. 

Realisatieflexibiliteit geeft gebruikers de mogelijkheid om te kiezen nog tijdens het ruw- of afbouwproces. 

Om de mogelijkheid tot procesflexibiliteit te bieden zullen de bouwmethoden afgestemd moeten worden op 

deze vorm van flexibiliteit. Ook is het belangrijk om het bouwproces dusdanig in te delen dat verschillende 

stappen in het proces elkaar niet in de weg lopen en daarmee de keuzemogelijkheden verminderen of teniet 

doen. (Gijsbers, 2011)  

De andere vorm van flexibiliteit is gebruiksflexibiliteit. De definitie die hierbij gebruikt wordt is: 

‘Het vermogen van een gebouw om tijdens de gebruiksfase (met beperkte bouwtechnische ingrepen) 

ruimtelijke en functionele veranderingen te ondergaan, afgestemd op de specifieke en persoonlijke 

wensen en eisen van de gebruiker(s).’ (Gijsbers, 2011) 

Deze ruimtelijke flexibiliteit kan ook in twee soorten opgesplitst worden. Ruimtelijke en functionele flexibiliteit 

met elk zijn eigen flexibiliteitstypen. Ruimtelijke flexibiliteit maakt het mogelijk om de gebruiksruimte aan te 

Figuur 5.11: Ontwerpflexibiliteit en Realisatieflexibiliteit als onderdeel van Procesflexibiliteit 

Bron: Gijsbers (2011) 
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passen door de uitstraling, de indeling of de dimensies aan te passen. Functionele flexibiliteit richt zich meer 

op de gebruiker en veranderingen in het soort gebruiker dat de ruimte betrekt. (Gijsbers, 2011) 

Ruimtelijke flexibiliteit kan weer onderverdeeld worden in vier verschillende typen (Gijsbers, 2011): 

- Inrichtingsflexibiliteit geeft de mogelijkheid om een nieuwe functie te plaatsen in een ruimte door 

meubilair te verplaatsen of de uitstraling te veranderen. Bijvoorbeeld om te veranderen van 

slaapkamer naar studeerkamer.  

- Indelingsflexibiliteit zorgt voor het aanpassen van de indeling van een ruimte binnen een 

gebruiksruimte door het verplaatsen van wanden, en deur- en raamopeningen. Flexibiliteit binnen 

één woning of kantoorgebouw. 

- Verkavelingsflexibiliteit zorgt voor aanpassing van meerdere gebruiksruimten van verschillende 

gebruikers. Hierbij worden dus de woning scheidende wanden verplaatst. Dit leidt tot ook tot 

aanpassing van de installatietechnische voorzieningen. 

- Volumeflexibiliteit biedt een gebruiker de mogelijkheid om het gebouwvolume te vergroten, of te 

verkleinen. 

Functionele flexibiliteit kan onderverdeeld worden in drie typen (Gijsbers, 2011): 

- Polyvalentie geeft een ruimte de mogelijkheid om verschillende gebruikers te dienen. De functie van 

de ruimte kan zonder bouwkundige aanpassingen veranderen van kantoor naar instructieruimte. 

Polyvalentie lijkt in die zin op inrichtingsflexibiliteit. 

- Opwaarderingsflexibiliteit zorgt er voor dat een ruimte functioneel verbeterd kan worden om te 

kunnen voldoen aan hogere eisen.  

- Functieneutraliteit realiseert flexibiliteit door een overmaat toe te voegen. Hierbij kan gedacht 

worden aan de constructief hoger toegestane belasting van kantoren in vergelijking met woningen. 

Door de eisen van kantoren aan te houden worden de eisen voor woningen automatisch gehaald.  

 

Tabel 5.2: Categorisering van veranderingstypologieën naar toepasbare vorm van gebruiksflexibiliteit 

Bron: Gijsbers (2011) 
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5.5.4 Aanpasbaarheidsniveau 

Deze typen van gebruiksflexibiliteit zijn door Gijsbers (2011) gelinkt aan veranderingstypologieën met 

termijnen waarin deze flexibiliteit door gebruikers geëist kan worden. Tabel 5.2 geeft deze links weer. Als er 

tijdelijk getransformeerd wordt is de termijn kort. De reden hiervoor is dat de omgevingsvergunning  voor het 

tijdelijke afwijken van een bestemmingsplan slechts voor een periode van 5 jaar verleend kan worden volgens 

artikel 2.12 lid 2 van de Wabo (www.utrecht.nl). De vraag is echter of de gebouweigenaren het gebouw ook 

voor die periode willen aanbieden. In dit perspectief vallen enkele veranderingstypologieën en daarbij ook 

flexibiliteitstypen af. Wijziging van gebruiksfunctie, upgrade comfortniveau, functionele en ruimtelijke 

herziening en technische vernieuwing zijn door hun termijn van meer dan vijf jaar niet van toepassing op 

flexibiliteit voor tijdelijke transformatie. Voor studentenwoningen kan er van uitgegaan worden dat de 

benodigde flexibiliteit tijdens het gebruik van de woonruimte beperkt blijft tot inrichtingsflexibiliteit wat 

inhoud dat een nieuwe bewoner nieuw meubilair plaatst en de uitstraling veranderd (verven en nieuwe 

vloerbedekking). Deze vorm van gebruik moet dus wel mogelijk zijn voor de gebruikers.  

Aanpasbaarheid 

Voor de ontwikkeling van een herbruikbaar inbouwsysteem is ontwerpflexibiliteit belangrijk. De plattegronden 

zijn namelijk steeds verschillend terwijl het inbouwsysteem hetzelfde blijft. De mogelijkheid om de 

plattegronden vrij in te delen tijdens de ontwerpfase is daarom belangrijk voor de haalbaarheid van de 

transformatie. 

De ontwerpflexibiliteit zal gerealiseerd moeten worden door de aanpasbaarheid van het systeem. Dit gebeurt 

door middel van het schakelen van handzame componenten. Studenten kunnen de wandcomponenten 

makkelijk verplaatsen en aan elkaar schakelen tot de gewenste hoogte en lengte. Voor deze herbruikbaarheid 

zijn in dit hoofdstuk al enkele voorwaarden omschreven. De verschillende dimensies van de kantoorgebouwen 

zijn ook in kaart gebracht. De afmetingen van de componenten zullen zo gekozen worden dat bewerking op de 

bouwplaats niet nodig is en dat door schakeling elke plattegrond ingevuld kan worden met de componenten. 

Om maatafwijkingen op te vangen, die zijn ontstaan tijdens de bouw van het kantoor en door kleine 

ontwerpverschillen tussen kantoorgebouwen, zal tijdens de productontwikkeling een oplossing ontwikkeld 

worden. Zo is het systeem aanpasbaar aan elk kantoorgebouw uit de doelgroep en zijn de wanden op elke plek 

in de plattegrond te plaatsen. 

De ontwerpflexibiliteit is uiteraard afhankelijk van de afmetingen van de componenten. Deze componenten 

zijn geprefabriceerd en het ontwerp van de plattegrond zal hier rekening mee moeten houden. Hoeken en T-

hoeken in de wand kunnen alleen op deze afstand ontworpen worden. Er zijn dus enkele restricties waar de 

ontwerper zich aan moet houden. Het voordeel is echter dat direct bekend is hoeveel componenten er nodig 

zijn om een transformatie uit te voeren. Er kan dan ook een nauwkeurige inschatting gemaakt worden van de 

benodigde bouwtijd en de bijbehorende kosten. 
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5.7 Bestaande inbouwsystemen  

5.7.1 Analyse bestaande producten 

Het opgestelde concept vraagt dus een bepaald soort wandsysteem dat kan voldoen aan de hoofdpunten 

zelfwerkzaamheid, herbruikbaarheid en flexibiliteit. Het systeem moet schakelbaar zijn en aanpasbaar aan 

verschillende kantoorgebouwen. Aan de hand van de randvoorwaarden die hier aan voorafgaand zijn 

opgesteld kan het systeem ontwikkeld worden. Om het wandsysteem te ontwikkelen zal er eerst gekeken 

worden welk soort producten er al aanwezig zijn en in welke mate deze kunnen voldoen aan de 

randvoorwaarden. De producten die gekozen worden zijn wandproducten die verplaatsbaar zijn of producten 

die nu gebruikt worden om wanden te realiseren bij tijdelijke transformaties. Omdat het contactgeluid 

verminderd moet worden zullen ook enkele bestaande vloersystemen bekeken worden. De analyse van de 

bestaande producten is te vinden in bijlage 3. In deze paragraaf worden de verschillende producten kort 

beschreven. 

Metalstudwand 

Opbouw 

De Metalstudwand wordt op dit moment bij alle 

tijdelijke transformaties ingezet. Er zijn vele 

producenten van de Metalstudwand. In dit voorbeeld 

wordt de wand van Gyproc gebruikt. Een 

Metalstudwand wordt samengesteld uit verzinkte stalen 

profielen waarop platen geschroefd worden. Deze 

platen zijn van gipskarton, gipsvezel of cement. De 

plaatdikte voor scheidingswanden is 12,5mm of 15mm 

dik. Voor woning scheidende wanden wordt de 

Metalstudwand vaak met een dubbel skelet en dubbele 

beplating uitgevoerd. De stalen profielen worden 

opgevuld met glaswol om de isolatiewaarde te 

verhogen. (www.gyproc.nl) 

Maars systeemwanden  

Opbouw 

Het wanden systeem van Maars is een iets 

geavanceerdere vorm van de Metalstudwand. De 

Maars systeemwanden worden opgebouwd uit stalen 

randprofielen waartussen stalen stijlen en 

dwarsliggers geplaatst worden. Deze worden opgevuld 

met een gipskartonplaat of een melamine-spaanplaat 

van 1200mm bij maximaal 3000mm en 12,5mm dik. 

De beplating kan ook dubbel uitgevoerd worden. De 

spouw wordt opgevuld met steenwol.  

  

Figuur 5.12: Gyproc Metalstudwand, dubbel skelet met gesteunde 

profielen 

Bron: Verwerking Gyproc wandsystemen; www.gyproc.nl 

Figuur 5.13: Verticaal detail van de Maars Styleline systeemwand 

Bron: Maars styline brochure, www.maarsgroup.com 
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Figuur 5.14: Opbouw van de Faay woningscheidende wand op 

houten rails 

Bron: Brochure IW200/70, www.faay.nl 

Faay woningscheidende wand  

Opbouw 

De Faay woningscheidende wand wordt opgebouwd 

uit VP54 of Vp70 separatiewanden. Deze 

separatiewanden zijn prefab sandwichelementen 

opgebouwd uit twee gipskartonplaten met een kern 

van vlasscherven. Deze vlasscherven zijn 

afvalproducten die ontstaan bij de linnen-, papier- 

en lijnolieproductie. Deze sandwichelementen 

worden geproduceerd in een breedte van 400mm 

en in zes hoogtes van 2400mm tot 3600mm. De 

dikte is 54 of 70mm afhankelijk van het type. De 

sandwichelementen worden geplaatst op een 

houten boven- en onderrail. De verbindingen in 

horizontale richting ontstaan door spaanplaat stijlen 

die integraal in de kopse kanten vallen. De 

bovenaansluiting wordt gerealiseerd door pur 

schuim.  

Spanell – BIA systeemwanden  

Opbouw 

Het Spanell wandsysteem is opgebouwd uit dubbel 

gegolfd karton dat onderling verlijmd is. Aan beide 

zijden wordt deze kern verlijmd met gipsplaat, 

fermacell, spaanplaat of MDF. De dikte van de kern 

kan uitgevoerd worden in 40mm of in 80mm. De 

panelen zijn 600mm breed en kunnen geleverd 

worden in lengtes van 2,60 tot 3,40. De platen 

worden onderling verbonden met een mes en groef 

verbinding. Aan een zijde van de plaat steekt de 

kern van karton uit terwijl deze kern aan de andere 

kant terug ligt. De mes en groef verbinding wordt 

verlijmd.  

5.7.2 Conclusie bestaande producten analyse 

De kenmerken van deze bestaande producten zijn getoetst aan de randvoorwaarden die opgesteld zijn in dit  

hoofdstuk. In bijlage 3 is de tabel te vinden met de omschrijvingen van elk bestaan product per 

randvoorwaarde. Met behulp van de waarderingstabel kan er snel overzicht verkregen worden in welke mate 

de bestaande producten aan de randvoorwaarden voldoen. De belangrijkste conclusies zijn hieronder 

weergegeven.  

Prefabricage en vervoer  

Uit de tabel in bijlage 3 wordt al snel duidelijk dat de aanpasbaarheid in de hoogte het grootste probleem is 

van elk product. Zeker als het product meerdere keren aangepast moet worden bij hergebruik. De onderdelen 

van de wanden zijn vaak leverbaar in standaardmaten vanaf 2400mm. Dit is gunstig om het aantal naden te 

beperken, maar maakt hergebruik lastig. Beschadiging of verlijming van de elementen is altijd noodzakelijk. 

Verder zorgt deze standaard minimumafmeting voor problemen bij het verplaatsen met behulp van de 

bestaande liften in kantoorgebouwen. Het verplaatsen van elementen van 2400mm is namelijk niet mogelijk 

met de lift. Om deze onderdelen op de werkvloer te krijgen zal dus zwaar materieel, zoals een verreiker of een 

Figuur 5.15:  aansluiting tussen elementen  

Bron: Montagehandleiding Spanell, www.spanell.nl 
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hijskraan, ingezet moeten worden. Hiervoor zal ook een deel van de gevel weggehaald moeten worden wat 

veel tijd en geld kost. 

Sequentiële bouwvolgorde  

Het vermijden van een sequentiële bouwvolgorde is een voorwaarde voor een snel transformatieproces. Bij de 

bestaande producten is deze sequentie echter volop aanwezig. Vaak zijn de aansluitingen in horizontale 

richting overlappend of aansluitend. Dit is nadelig bij hergebruik of aanpassing van de wand. Deze 

montagevolgorde is gebaseerd op een prefab wand die de volledige hoogte overspant. Bij hergebruik is dit niet 

mogelijk door de veranderende gebouwhoogtes. 

Bevestiging 

De toegepaste bevestigingsmiddelen zijn niet herbruikbaar. Elementen worden onderling verlijmd of 

geschroefd, omdat er geen voorzieningen zijn gemaakt voor een droge bevestiging. Alleen bij de Spanell wand 

is er een mogelijkheid om in horizontale richting elementen te verbinden met een clip. In verticale richting 

worden de elementen op maat aangeleverd op de bouwplaats. Als de noodzaak er is om elementen te 

stapelen worden deze altijd verlijmd. Prefab elementen worden dan op maat gemaakt om de hoogte te 

overbruggen. 

Dubbele constructie  

De bestaande wandproducten zijn op zichzelf niet voldoende geluidswerend om een goede geluidsisolatie voor 

woning scheidende wanden te realiseren. De eisen voor geluidsisolatie worden gehaald door een dubbele 

opbouw van de wand. Het massa-veer-massa systeem dat zo ontstaat, zorgt voor een goede geluidsisolatie 

zonder dat er meer massa of materiaal toegevoegd hoeft te worden. Dit is een nuttige toepassing van de 

producten. 

Leidingwerk 

Om het contactgeluid te verminderen moet een vloersysteem worden toegepast. Hier kunnen ook de 

leidingen in verwerkt worden. De wand moet deze leidingen kunnen doorvoeren. Dit is weer een andere 

functie dan het scheiden van de ruimte. Deze functies moeten dus ontkoppeld worden. Bij de bestaande 

wandproducten worden deze leidingen vaak tussen wanddelen verwerkt. Soms zelfs in de wanddelen zelf. Dit 

leidt tot beperkingen in het bouwproces en in de herbruikbaarheid van de wandcomponenten. Een plintgoot 

met de mogelijkheid om zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting leidingen door te voeren is dan ook 

noodzakelijk. 

Randlatten  

Elk bestaand wandproduct maakt bij de aansluitingen met de constructie gebruik van een rail of lat. Deze 

worden bevestigd aan de constructie door middel van schroeven. Het voordeel hiervan is, dat er een goede 

bevestiging tussen constructie en binnenwand ontstaat. Deze bevestiging is noodzakelijk voor de stabiliteit en 

dus ook de veiligheid tijdens het gebruik. De montage van de randlatten leidt echter tot werkzaamheden waar 

enige vakkennis voor nodig is. Het monteren van randlatten is vaak te ingewikkeld voor uitvoering door 

studenten en dus niet uit te voeren met zelfwerkzaamheid. 
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5.8 Conclusie 

 

Het transformatieconcept heeft de volgende hoofdpunten: 

• Zelfwerkzaamheid van studenten 

• Herbruikbaarheid van het inbouwsysteem 

• Aanpasbaarheid van het inbouwsysteem 

Voor deze hoofdpunten zijn enkele randvoorwaarden opgesteld waaraan het inbouwsysteem moet voldoen. 

Deze randvoorwaarden zijn samengevat in tabel 5.3. 

   

Zelfwerkzaamheid Sequentieel bouwproces Scheiden van processtappen 

  Doorvoeren van leidingen 

 Reduceren van complexiteit Mate van prefabricage 

  Beperken van materieel  

  Benodigde vakkennis 

 Verwerking bij montage Gewichtsreductie 

  Verplaatsbaarheid 

  Reduceren van handelingen 

Aanpasbaarheid Procesflexibiliteit bij hergebruik Ontwerpflexibiliteit 

Herbruikbaarheid Aanpasbaarheid Functionele onafhankelijkheid 

  Verwisselbaarheid 

  Verticale en horizontale toleranties 

 Fysieke ontleding Volgorde van montage/demontage 

  Geometrie van de randen 

  Type verbindingen 

  Levensloop coördinatie 

 Bouwbesluit 2012 Brandwerendheid 

  Geluidsisolatie 

  Stabiliteit 

  Ventilatie 

  Licht 

  Installaties 

 

De functionele randvoorwaarden en de technische randvoorwaarden die dit transformatieconcept met zich 

mee brengt zal ingevuld worden met een inbouwsysteem dat aan deze voorwaarden voldoet. 

Om tijdelijke transformatie te vergemakkelijken is er voor gekozen om zelfwerkzaamheid van studenten in te 

zetten om de kosten voor transformatie te verlagen. Deze zelfwerkzaamheid wordt gefaciliteerd met een 

inbouwsysteem, dat met een korte instructie snel door studenten opgebouwd kan worden. Het systeem is 

herbruikbaar, wat leidt tot een langere exploitatieperiode, waardoor er meer geïnvesteerd kan worden in de 

kwaliteit van de inbouw. Een kwalitatief betere inbouw vermindert de geluidoverlast waardoor de 

woonkwaliteit hoger is. De gevel wordt niet aangepast, maar kan wel van binnenuit verbeterd worden, 

waardoor de servicekosten (gebruikskosten) laag blijven. Het comfort wordt verbeterd zonder de woonlasten 

van de studenten te verhogen. 

 

Tabel 5.3: Samenvatting van de functionele en technische randvoorwaarden met betrekking tot de hoofdpunten van het concept 
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Conclusie met betrekking tot het inbouwsysteem 

Dubbele wandopbouw  

Uit de analyse van de bestaande producten is te concluderen, dat draagbare wandelementen niet voldoende 

massa hebben om de geluidseisen te halen. Om toch aan de geluidseisen van de wand te voldoen, wordt bij de 

bestaande producten gebruik gemaakt van een dubbele wand, die over de lengte ontkoppeld is. Met minder 

massa kan er zo toch een goede isolatie gerealiseerd worden. Een ander voordeel van een dubbele wand is, 

dat elke kant afzonderlijk gemonteerd of gedemonteerd kan worden wat de flexibiliteit en het gebruik ten 

goede komt. Wanddelen kunnen vervangen worden zonder dat de gehele wand verwijderd hoeft te worden en 

zonder dat de buurman hier hinder van ondervindt. Bij het ontwikkelen van het binnenwandsysteem zal dus 

een dubbele wand toegepast worden. 

Zelfdragende elementen  

De meest tijdrovende bezigheid van de Metalstudwand is het bevestigen van de beplating op de 

achterconstructie. Door de dragende functie in de wandcomponenten zelf te verwerken kan deze bevestiging 

geprefabriceerd worden. Dit scheelt veel tijd op de bouwplaats. 

Wanddelen 

Er wordt dus een binnenwandsysteem toegevoegd dat wordt opgebouwd door studenten. De componenten 

waaruit de wand wordt opgebouwd moeten handzaam en in de hoogte aanpasbaar zijn. Door de lifthoogte 

van 2135mm kunnen geen volledige componenten gebruikt worden. In de hoogte moet er dus een 

segmentatie plaatsvinden van wanddelen die geschakeld kunnen worden. Deze segmentatie heeft gevolgen 

voor de montagevolgorde en de randgeometrie. 
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6. Strategie tot productontwikkeling 

 

6.1 Inleiding 

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen herbruikbare wandsystemen beschikbaar zijn die zonder 

beschadiging aangepast kunnen worden aan verschillende kantoorgebouwen. Om herbruikbaar te kunnen zijn 

zal er dus een nieuw product of systeem ontwikkeld moeten worden dat snel te bouwen is, maar eenvoudig 

aanpasbaar is aan wisselende dimensies. Deze dimensies zijn vastgesteld in de analyse van de geselecteerde 

kantoorgebouwen uit het vorige hoofdstuk. Het wandsysteem wordt ontwikkeld naar aanleiding van 

aandachtspunten die ontstaan bij het inbouwen van binnenwanden. 

6.2 Componentontwikkeling 

Bij de ontwikkeling van het inbouwsysteem zijn enkele aandachtspunten van belang om de doelstellingen van 

het concept te behalen. Deze aandachtspunten, zoals te zien in figuur 6.1, zijn: de dimensies van het 

component, opbouw van het component, aansluitingen tussen de componenten, verbindingen tussen de 

componenten, aansluiting tussen de componenten en het casco. 

Voor elk van deze aandachtspunten zijn conceptvarianten ontwikkeld, die kwalitatief beoordeeld worden aan 

de hand van de opgestelde randvoorwaarden. In een morfologisch schema zijn vervolgens de verschillende 

varianten per aandachtspunt samengevoegd tot een totaal conceptoplossing. Deze conceptoplossing wordt 

vervolgens uitgewerkt tot een eindproduct. 

 

6.2.1 Opbouw van de wand 

Er zijn verschillende manieren om de wand op te bouwen. Zoals geconcludeerd in hoofdstuk 5 is een dubbele 

wand gunstig voor de geluidisolatie en beperking van gewicht. Het wandsysteem moet dus dubbel uitgevoerd 

worden. Verticaal zal er een functionele scheiding zijn, omdat leidingen door de wand heen gevoerd moeten 

kunnen worden. Door middel van een leidinggoot is deze doorvoer mogelijk. Er hoeven dan geen 

voorzieningen voor leidingdoorvoeren gemaakt te worden.   

Figuur 6.1: Aandachtspunten voor de ontwikkeling van een stapelbare binnenwand voor het gebruik in verschillende bestaande 

kantoorgebouwen. Er zijn  verschillende manieren om de wanden te segmenteren. 
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6.2.2 Dimensionering van het component 

De dimensies van de componenten zijn bepalend voor de aanpasbaarheid van het inbouwsysteem. Deze 

dimensies zijn zo gekozen, dat de componenten bij hergebruik altijd toepasbaar zijn. De dimensionering is 

afhankelijk van verschillende aspecten. 

• Verplaatsbaar via een lift 

• De dimensies van het kantoorgebouw 

- horizontaal tussen de kolommen 

- verticaal tussen bovenkant vloer en balk 

- verticaal tussen bovenkant vloer en onderkant vloer 

• Gewicht is hanteerbaar door maximaal twee studenten 

• Minimale breedte is breedte van een kleine wasbak  

• Elementen zijn zo groot mogelijk om het aantal handelingen te beperken, maar klein genoeg om 

gemakkelijk te hanteren. 

In deze aspecten is een gradatie aangebracht, waarbij de meest bepalende bovenaan geplaatst is. Het 

verplaatsen via de liftcabine is het meest cruciale aspect waar rekening mee gehouden moet worden. Om 

verplaatsing naar de verdiepingen via de lift mogelijk te maken, moeten de dimensies van de componenten 

hierop aangepast worden. De maximale hoogte is dan 2100 mm. De maximale breedte is 900 mm (breedte 

deuropening) of 1400 mm (diepte lift). Vervolgens wordt gekeken naar de aanpassing aan de dimensies van de 

kantoorgebouwen. Deze zijn bepaald in paragraaf 5.5.6 en in bijlage 2 volledig omschreven. De laagste vrije 

hoogte onder de balken is 2400 mm en de hoogste is 2900 mm. De vrije hoogte tot onderkant vloer is 3000 

mm tot 3040 mm. Uitgaande van een product dat de afwijkingen kan opnemen, kan de verticale hoogte 

overbrugd worden met twee elementen van 1200 mm en een van 600mm, of twee elementen van 1200 mm 

en een van 300 mm onder de balken. In de breedte is de variatie groter, maar wordt er met een modulaire 

stramienmaat gewerkt. Als een component uitgevoerd wordt met een breedte van 1200 mm zijn er ook 

componenten nodig van 600mm. Het risico is dat er componenten geproduceerd worden die niet altijd nodig 

zijn, waardoor investeringskosten niet terug verdiend kunnen worden. Als alle componenten 600 mm breed 

zijn is er uniformiteit en zijn er minder speciale sluitelementen nodig. Nadeel is echter, dat er meer 

componenten en dus ook handelingen nodig zijn om een afstand te overbruggen. Dit gaat ten koste van de 

montage- en demontagesnelheid. Kleinere componenten zijn wel lichter van gewicht en daardoor 

gemakkelijker te plaatsen, wat de snelheid weer verhoogd. Een breedte van 600 mm is geen beperking voor 

het plaatsen van een wasbak. Een wasbak van 500x350 mm kan gemakkelijk aan een element van 600 mm 

bevestigd worden. Door de beperkte hoogte kan niet een volledige wand gebruikt worden. De wand zal 

opgedeeld worden in segmenten. Hierbij kan er gekozen worden voor een segmentatie, waarbij twee 

componenten altijd onder de balk passen en er een speciaal component met afwijkende hoogte 

geprefabriceerd wordt voor aansluiting aan het plafond.  

Bij een afmeting van 600x1200 mm (bxh) zijn componenten goed te hanteren. Deze afmeting zorgt voor een 

licht gewicht dat gemakkelijk te verplaatsen is door studenten. Echter, is de afmeting ook afhankelijk van de 

opbouw van het component, de aansluitingen en de manier van verbinden. Deze aspecten worden in de 

komende paragrafen behandeld. De definitieve afmeting van het wandcomponent wordt daarna vastgelegd. 
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6.2.3 Component opbouw 

Het materiaal dat gebruikt wordt is tevens bepalend voor de opbouw van de componenten. Uit de analyse van 

de bestaande producten blijkt dat voor woning scheidende wanden een dubbele wand de voorkeur heeft in 

verband met geluidisolatie. Ook vanwege het gewicht heeft een enkele massieve wand niet de voorkeur. Toch 

is het belangrijk om enige massa in de wand aan te brengen voor geluidsisolatie. Om de prefabricage zo veel 

mogelijk door te voeren zullen de componenten zelfdragend zijn. Zo hoeft er geen volledige achterconstructie 

opgebouwd te worden. De samenstelling van het component is belangrijk om te kunnen voldoen aan de 

gestelde randvoorwaarden. 

Schematisch kunnen verschillende opbouwen onderscheiden worden, van monoliet tot volledig samengesteld. 

Hieronder worden de verschillende varianten kort omschreven.  

• Monoliet component 

Een monoliet component omvat alle functies in één enkel, vaak 

massief component zoals figuur 6.2.1 laat zien. Zowel de 

geluidsisolatie, als stabiliteit, aansluiting, bevestiging moet in het ene 

component betrokken worden. Bij massieve onderdelen zoals 

cellenbeton of gipsblokken zijn de aansluitingen vlak en de 

bevestiging is chemisch. Een monoliet component met een meer 

complexere vorm en herbruikbare aansluiting vergt bewerkingen aan 

het materiaal waar het niet voor bedoeld is. Spuitgieten, extruderen 

of persen in een mal is mogelijk, maar brengt hoge kosten met zich 

mee als dit per monoliet element apart moet gebeuren.   

• Monoliet component met randaansluitingen 

Om de aansluitingen herbruikbaar te maken kan het component ook 

samengesteld worden uit een monoliet deel met secundaire 

randaansluitingen. Deze randaansluitingen kunnen los gefabriceerd 

worden en bevestigd worden aan de monoliet. Dit is gunstig voor de 

herbruikbaarheid, maar ook voor de levensloop coördinatie van de 

verschillende onderdelen. De aansluiting is gevoeliger voor 

beschadiging en zal dus eerder vervangen moeten worden. De fabricage van het component wordt zo 

Figuur 6.2.1: Monoliet component 

 

Figuur 6.2.2: Monoliet component met 

randaansluiting 

 

Figuur 6.2: Verschillende opdelingen van de wandcomponenten om de hoogte te overbruggen. Rood is het aanpasbare component. 

a: Volledige hoogte onder de balken overbruggen, bij het plafond een aanpasbaar component gebruiken 

b: Segmentatie met twee standaard  componenten onder de balk, bij het plafond aanpasbaar component gebruiken 

c: Segmentatie met twee standaard componenten onder het plafond, bij de balk aanpasbaar component gebruiken 

d: Segmentatie met standaard componenten, aanpasbare componenten zowel tegen plafond als onder balken 

a b c d 
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makkelijker en dus goedkoper omdat de functies in het component gescheiden zijn in dichtende functie 

(monoliet) en de verbindende functie (aansluiting). 

• Samengesteld component – Plaat op frame 

De eerste vorm van een samengesteld component is een frame met 

beplating. De plaat zorgt voor de dichting en het frame voor de 

stabiliteit en de bevestiging aan andere componenten. Het frame kan 

opgevuld worden met een minerale wol voor de isolatie. De 

onderdelen van het component kunnen los gefabriceerd en in de 

fabriek samengesteld worden. Door de plaat op een frame is het 

gewicht in het component excentrisch verdeeld wat nadelig is voor de 

stabiliteit tijdens de bouw en in het gebruik. De verbindingen tussen de 

componenten moeten dan een stuk sterker zijn. 

• Samengesteld component – Sandwichpaneel 

Een samengesteld component als sandwichpaneel wordt gevormd 

door twee platen te verbinden, met een isolatiemateriaal als vulling. 

Vaak kan deze vulling ook de verbinding vormen tussen de platen door 

middel van verlijming. In de gevels van hallen wordt het 

sandwichpaneel al vaak toegepast. Dit sandwichpaneel wordt 

opgebouwd uit twee aluminium platen met een kern van Pur-schuim. 

Het paneel is hierdoor zeer licht van gewicht. Bij binnenwanden is 

enige massa nodig voor de geluidwering van de wand. Door een 

massievere beplating te kiezen kan het sandwichprincipe gebruikt 

worden voor binnenwanden. Het voordeel van een sandwichpaneel als 

scheidingswand is de mate van prefabricage en de mogelijkheid om 

meerdere functies in een component te plaatsen. Op de bouwplaats 

hoeven dan minder handelingen uitgevoerd te worden. Het 

sandwichpaneel is constructief, zorgt voor geluidswering en kan door 

de gelaagdheid de aansluiting realiseren zonder dat de voorkant en de achterkant van het component direct 

verbonden zijn. De platen zullen overlappend ontworpen moeten worden om een goede dichting van de 

naden mogelijk te maken.  

Conclusie 

Om het plaatsen van de componenten te vergemakkelijken moeten de componenten stabiel zijn tijdens de 

montage. Een sandwichcomponent kan zowel een scheidende als een dragende functie op zich nemen. Tijdens 

montage hoeven er geen tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen getroffen te worden. De montage is zo sneller en 

eenvoudiger. Het productontwerp zal daarom als sandwichpaneel uitgevoerd worden. 

  

Figuur 6.2.3: Samengesteld – Plaat 

op frame 

 

Figuur 6.2.4: Samengesteld – 

Sandwichpaneel 
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6.2.4 Aansluiting tussen componenten 

Om de ontwikkelde wandcomponenten tot een volledige wand te kunnen opbouwen is het belangrijk om de 

juiste aansluitingen tussen de componenten te realiseren. De wand moet ondanks de segmentatie toch als één 

geheel reageren en kunnen voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit. De aansluitingen zullen zo ontworpen 

moeten worden dat ze makkelijk te realiseren zijn tijdens de montage. Maar de aansluitingen moeten ook 

makkelijk gedemonteerd kunnen worden. In paragraaf 5.4.1 ‘herbruikbaarheid’ is de invloed van de 

randgeometrie besproken op de herbruikbaarheid van de inbouw. Er zijn verschillende mogelijkheden om een 

herbruikbare geometrie te ontwerpen. Elke mogelijkheid heeft een andere invloed op de montage en 

demontage van de wand. De verschillende randgeometrieën worden in bijlage 4 geanalyseerd ten opzichte van 

de randvoorwaarden.   

1. Horizontaal 

1.1 Direct - Open geometrie  

Een open geometrie bestaat uit één component dat 

zonder overlap naast een ander component 

geplaatst wordt. De componenten zijn onafhankelijk 

van elkaar. Door het ontbreken van overlap is het 

lastig om een verbinding tussen de delen te creëren. 

Vaak zijn hiervoor chemische of fysische verbindingen nodig, zoals lijm. Een kan tevens gebruikt worden om de 

naad te dichten. De open geometrie biedt de mogelijkheid om een parallelle montagevolgorde in te zetten. De 

montagesequentie is 1-1-1. De wand kan zo op verschillende plaatsten tegelijk gemonteerd en gedemonteerd 

worden. De snelheid van montage en demontage van de wand wordt zo verhoogd.   

1.2 Direct – Symmetrisch overlappend  

Bij symmetrische overlap zijn de randen van de 

componenten steeds hetzelfde, maar wordt bij 

plaatsing het aansluitende element 180 graden 

geroteerd ten opzichte van het vorige. De 

componenten zijn steeds hetzelfde, maar de 

verbindingen van elk gespiegelde element zijn 

anders, tenzij een lijmverbinding wordt toegepast. De montagevolgorde is driedelig sequentieel. Eerst worden 

twee componenten geplaatst op de precieze afstand van de breedte van het overlappende component. 

Vervolgens wordt het overlappende component in de vrije ruimte geplaatst. De montagesequentie is dan 1-1-

2. Een andere montage volgorde zou sequentieel kunnen plaatsvinden door de componenten voor en achter 

elkaar te schuiven. De sequentie is dan 1-2-1-2. De verticale geometrie moet dan echter open zijn. 

1.3 Direct – Asymmetrisch overlappend  

Door de asymmetrische overlap is de geometrie 

van elk component hetzelfde. Dit is voordelig voor 

de mate van prefabricage van de componenten. 

Overlap in de componenten zorgt voor gunstige 

aansluitingen conform de eisen van het 

bouwbesluit. De asymmetrische overlap zorgt er echter voor dat er een montagesequentie nodig is en dus ook 

een demontagesequentie. De montagesequentie is 1-2-3-4. Bij demontage van deel 2 moeten dus zowel deel 3 

als deel 4 gedemonteerd worden.  

1.4 Direct – Integraal overlappend  

Variant 1.4 maakt ook gebruik van een directe aansluiting. De geometrie van elk component is gelijk waardoor 

er een grote mate van prefabricage is. De overlap in de componenten zorgt voor gunstige aansluitingen om de 

Figuur 6.3.1: Direct – Open geometrie 

Figuur 6.3.2: Direct – Symmetrisch overlappende geometrie 

Figuur 6.3.3: Direct – Asymmetrisch overlappende geometrie 
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bouwbesluiteisen te behalen. De integrale 

verbinding zorgt ook bij deze variant voor 

een sequentiële montage en demontage 

volgorde. De montagesequentie is 1-2-3-4. 

1.5 Indirect – Symmetrisch overlappend  

Bij variant 1.5 vindt symmetrische overlap 

plaats. Niet door het primaire wandelement, maar door een secundair element. De overlap wordt dus indirect 

gerealiseerd. De primaire aansluiting is 

hierdoor direct – open, maar toch kan het 

gunstige effect van overlap gebruikt worden. 

Het secundaire element zorgt zowel voor de 

overlap als voor de verbinding. Elk primaire 

element kan dan zijn scheidende functie 

vervullen en de mate van prefabricage blijft 

hoog. Door vervanging van het secundaire 

element kunnen hoekaansluitingen gemaakt 

worden. De montagesequentie is 1-1-2-. Dit 

is een korte sequentie.   

1.6 Indirect – Integraal overlappend  

De integrale overlap wordt in deze variant 

gerealiseerd door een secundair component. Zonder dit component zou de aansluiting open zijn. De overlap 

wordt gemaakt door een secundair component tussen twee primaire componenten. De montage en 

demontage is een sequentieel proces waarbij de componenten afhankelijk zijn van elkaar voor de werking van 

de wand. De montagesequentie is 1-2-1-2-. Dit is nadelig voor de montage en demontage snelheid. 

2.Verticaal 

Verticaal kunnen dezelfde principes voor de geometrie toegepast worden. De componenten zullen gestapeld 

worden waardoor sequentiële overlappende geometrieën 

de voorkeur hebben in verband met de stabiliteit. 

2.1 Direct – Asymmetrisch overlappend  

De asymmetrische overlap in figuur 6.4 azorgt voor een 

goede dichting tussen de componenten. De componenten 

zijn goed te stapelen. Ze kunnen op de rand rusten en 

rechtop gekanteld worden. De sequentiële bouwvolgorde 

als gevolg van deze geometrie is gunstig. Stapelen in de 

hoogte is het gunstigst van beneden naar boven. De 

componenten hoeven niet aan een extra constructie 

gehangen te worden. De asymmetrische overlap kan 

problemen geven bij de stabiliteit. Met een goede 

verbinding is dit op te lossen.  

2.2 Direct – Integraal overlappend  

Integrale overlap zorgt voor een goede aansluiting tussen 

de componenten. Verder zorgt dit voor een centrische 

krachtafdracht van het ene component naar het 

onderliggende. Dit is voordelig voor de stabiliteit tijdens 

het gebruik. De verbinding tussen de componenten wordt 

Figuur 6.3.4: Direct – Integraal overlappende geometrie 

Figuur 6.3.6: Indirect – integraal overlappende geometrie 

Figuur 6.4:  

a: Direct – asymmetrisch overlappende geometrie 

b: Direct – Integraal overlappende geometrie 

c: Indirect – Integraal overlappende geometrie 

a b c 

Figuur 6.3.5: Indirect – Symmetrisch overlappende geometrie 
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minder belast. De integrale overlap zorgt ervoor dat kern van het component over de gehele wand door kan 

lopen. De krachtenafdracht kan via deze kern of juist via de zijkanten plaatsvinden. 

2.3 Indirect – Integraal overlappend  

De indirect integraal overlappende geometrie, in figuur 6.4 c, heeft dezelfde kwaliteiten als de direct integraal 

overlappende geometrie. Er zijn echter meer handelingen nodig om de aansluiting tot stand te brengen. De 

mate van prefabricage is hierdoor lager wat de bouwtijd zou kunnen vertragen. Voordeel is wel dat de 

aansluiting makkelijk te vervangen is bij beschadiging. 

Conclusie 

Horizontale aansluiting van de componenten  

Voor het realiseren van de inbouw in de horizontale richting, betekent een gesloten geometrie dat er maar 

beperkt werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Een wand wordt van kolom naar kolom opgebouwd in 

een sequentieel proces. Er kan steeds, aan een klein deel van de inbouw gewerkt worden, waardoor niet alle 

studenten inzetbaar zijn in het bouwproces. De snelheid van de transformatie wordt dan sterk beperkt. Voor 

de horizontale montage van componenten is een gesloten geometrie dus niet geschikt. Beter is een open 

geometrie. Bij een open geometrie kunnen componenten wél onafhankelijk van elkaar opgebouwd worden 

waardoor er parallel gewerkt kan worden aan de inbouw. Dit zorgt voor een snel transformatieproces.  

Een sequentieel montageproces leidt tot een sequentieel demontageproces. Tijdens het gebruik zijn 

inbouwdelen niet te verwijderen, te vervangen of te verwisselen zonder vanaf het eind van de sequentiele 

volgorde te demonteren tot aan het betreffende component. Bij de open geometrieën zijn de beoordelingen 

wel positief omdat bij aanpassingen of hergebruik slechts één component of twee aansluitende componenten 

verwijderd hoeven te worden. De volledig open geometrie 1.1 scoort dan ook het best op zelfwerkzaamheid 

en herbruikbaarheid, maar laag op brandwerendheid, geluidisolatie en stabiliteit. De reden hiervoor is dat een 

open verbinding kieren bevat die de geluidsisolatie en brandwerendheid van de componenten verminderen. 

Op ‘type verbindingen’ wordt negatief gescoord omdat bij een open verbinding geen mechanische 

verbindingen tussen de componenten op kan treden. Deze verbinding zal dan altijd via een achterconstructie, 

of een geschroefde verbinding moeten worden volbracht. De symmetrisch overlappende geometrie scoort op 

deze punten wel goed en is dus over het algemeen genomen de betere geometrie.  

De symmetrisch overlappende geometrieën 1.2 en 1.5 hebben in de analysetabel geen negatieve 

eigenschappen. De aansluiting kan overlappend gerealiseerd worden, waardoor de naden gedicht worden. De 

montagesequentie blijft kort. Het overlappende deel kan direct verwijderd worden of er hoeven slechts twee 

naastgelegen componenten verwijderd te worden. Geometrie 1.2 scoort net iets beter en zal daarom gebruikt 

worden bij verdere productontwikkeling. 

Verticale aansluiting van de componenten  

In de verticale richting is een sequentiele bouwvolgorde juist bevorderlijk. Omdat de lifthoogte geen 

verdiepingvullende elementen toelaat, wordt de wand verticaal gesegmenteerd. De wanddelen kunnen dan 

gestapeld worden van onder naar boven. Het stapelen zorgt er voor dat de aansluitingen tussen de 

componenten dicht zijn. Asymmetrische overlap of een integrale aansluiting is hierbij gunstig omdat dit een 

sequentiele bouwvolgorde mogelijk maakt waarbij er geen open naden ontstaan. In de hoogte kunnen 

componenten onbeperkt gestapeld worden mits de stabiliteit dit toelaat. Geometrie 2.2 heeft de meest 

gunstige eigenschappen voor stapelbare wandcomponenten als het op stabiliteit aankomt. Door de integrale 

verbinding kunnen de segmenten een geheel vormen. Uitbuiging door drukverschillen of een kracht tegen de 

wand wordt zo geminimaliseerd. In het gebruik is het echter makkelijker om geometrie 2.1 te kiezen. De 

componenten kunnen dan namelijk op hun plek gekanteld worden zonder dat er problemen ontstaan in de 

hoogte. Geometrie 2.1 wordt daarom gekozen als strategie.  
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6.2.5 Verbindingen 

Grofweg kunnen er drie typen verbindingen onderscheiden worden: chemische verbindingen, fysische 

verbindingen en mechanische verbindingen. Chemische verbindingen ontstaan door bijvoorbeeld lijmen en 

mortels. Door de aard van de verbindingen zijn ze niet herbruikbaar zonder beschadiging van de te verbinden 

onderdelen en de verbinding zelf. Fysische verbindingen kunnen ook lijmsoorten zijn, maar een fysische 

verbinding kan ook ontstaan door lassen of solderen. Ook de fysische verbinding is niet geschikt voor een 

herbruikbaar systeem en wordt verder niet behandeld. 

Mechanische verbindingen  

In de analyse van de bestaande producten werden vooral chemische, fysische en schroevende verbindingen 

gebruikt. Hergebruik is bij deze verbindingen niet mogelijk. Wel kan het verbindingsmiddel herbruikbaar zijn 

zoals bij schroevende verbindingen. Het verbonden component raakt vrijwel altijd beschadigd. Mechanische 

verbindingen zijn wel herbruikbaar, omdat de verbinding tot stand komt door de vorm van het element of 

door de vorm van een extern onderdeel. Er kan dus onderscheid gemaakt worden tussen primaire 

verbindingen en secundaire verbindingen. 

Primaire verbindingen  

Primaire verbindingen worden gemaakt door de componenten zelf. De vorm van de componenten zorgt voor 

de koppeling. Dit is sterk materiaal afhankelijk omdat enige flexibiliteit noodzakelijk is. 

Klikverbinding 

Er zijn veel verschillende soorten klikverbindingen. De meest 

bekende is de verbinding die bijvoorbeeld op schooltassen gebruikt 

wordt. (figuur 6.5) Een buigzaam, taps toelopend element wordt in 

een basis geschoven. Dankzij de buigzaamheid past het element in 

de basis door een vervorming naar binnen. Na doordrukken komt 

het element bij een opening in de basis waardoor de buigzaamheid 

zorgt voor terugveren van het element. Weerhaken aan beide zijden 

klemmen de verbinding in de basis. Door het naar binnen drukken 

van de weerhaken en een kracht op de verbinding laat deze los. De 

klikverbinding is ook bekend als snap-fit. Deze verbinding is zeer snel 

te monteren en te demonteren. Nadeel is echter dat er enige speling 

in de verbinding over blijft en dat de mogelijkheid om grote 

krachten op te nemen beperkt is door de flexibiliteit van de 

weerhaken. 

Secundaire verbindingen  

Secundaire verbindingen zijn verbindingen waarbij een secundair 

element voor de verbinding tussen twee componenten zorgt. De 

vorm van de componenten moet hier op aangepast worden. De 

secundaire verbinding kan gerealiseerd worden door een 

klemverbinding of een pen-gat-verbinding. 

Klemverbindingen 

Klemverbindingen realiseren de verbinding door onderdelen tegen 

elkaar te klemmen. Bijvoorbeeld door middel van een bout. (figuur 

6.6) In de te verbinden onderdelen zitten gaten ter grootte van de 

bout. Met een moer worden de onderdelen tussen de boutkop en 

de moer geklemd. Deze verbinding kan grote krachten opnemen en 

wordt vaak gebruikt in de staalindustrie. Bij demontage wordt de 

Figuur 6.6: Bout en moer verbinding 

Bron: www.airtradecentre.nl 

Figuur 6.5: Klikverbinding voor schooltassen 

Bron: www.airtradecentre.nl 
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bout losgekoppeld waarbij de verbinding onbeschadigd 

achterblijft. Nadeel is echter, dat er voldoende ruimte moet zijn 

om de bout aan te draaien. Het aandraaien van een bout kost tijd 

en is daarom geen snelle verbinding. Het principe van klemmen 

zorgt wel voor een betrouwbare verbinding. Als de snelheid van 

het aandraaien verhoogd kan worden is het een goede manier om 

de componenten te verbinden.   

Pen-gatverbinding   

De pen-gatverbinding zorgt via een secundair element voor  

verbinding tussen twee onderdelen. Deze verbinding is afhankelijk 

van de vorm van de verschillende onderdelen. De op te nemen 

kracht staat loodrecht op de richting van de pen, in het vlak van 

het gat. De pen-gatverbinding wordt vaak gebruikt bij 

houtconstructies. Het voordeel is het gemak waarmee de 

verbinding tot stand komt. Het inschuiven van de pen volstaat. Nadeel is dat de pen op zijn plek gehouden 

moet worden. Als de pen eruit schuift is de verbinding verbroken. 

Conclusie 

Het gebruik van chemische en fysische verbindingen is ongunstig voor de herbruikbaarheid van de 

componenten. Klikverbindingen zijn makkelijk, maar werken constructief niet altijd mee. Bij ongewenste 

trillingen of belastingen in de klikrichting kunnen deze losschieten. Vormverbindingen, zoals klemverbindingen 

en pen-gatverbindingen hebben daarom de voorkeur bij een herbruikbaar product. Dit type verbinding is 

simpel te realiseren, is snel te bevestigen en uit elkaar te halen, maar vormt ook een veilige verbinding die niet 

los kan schieten in het gebruik. 

6.2.6 Aansluiting tussen component en casco 

De verbinding tussen de componenten en het casco is zeer belangrijk. Als deze verbinding niet dicht is, 

ontstaan tocht en geluidslekken in de wand. Verder is de aanpasbaarheid afhankelijk van de aansluiting. 

Tussen de constructies van verschillende kantoorgebouwen bestaan kleine afwijkingen op de standaard 

dimensie, die niet op te vangen zijn met een prefab component. Uit paragraaf 5.5.6 blijkt dat deze verschillen 

tot 50 millimeter oplopen. Verder bestaat de mogelijkheid dat door toog van prefab vloeren of zeeg van in het 

werk gestorte vloeren de vrije hoogte 20mm hoger of lager kan zijn dan het gemiddelde. (Flapper, 2005) Het 

hoogteverschil dat zo ontstaat moet opgevangen worden in de aansluiting aan de constructie.  

De grote hoogteverschillen worden opgenomen door het opbouwen van componenten. De kleine 

hoogteverschillen, zoals hierboven beschreven worden door een variabele aansluiting opgevangen. Hiervoor 

zijn verschillende varianten bedacht, zowel voor de plafondaansluiting als voor de vloeraansluiting. De 

varianten worden schematisch weergegeven met een korte omschrijving van het principe en enkele voor- en 

nadelen. In bijlage 5 wordt in een tabel een omschrijving gegeven voor elke variant ten opzichte van de 

opgestelde criteria. 

Plafondaansluiting 

1.1 Koude aansluiting  

De koude aansluiting is gebaseerd op het doorstapelen van componenten 

van steeds kleinere afmetingen, totdat het plafond bereikt wordt. Tussen 

het bovenste component en de plafondconstructie zal een compressielaag 

van vilt of rubber nodig zijn om een dichte aansluiting te realiseren. Het 

plafond kan ook bereikt worden middels een variabele aansluiting aan de 

onderkant, waardoor minder verschillende wandcomponenten nodig zijn. 

Figuur 6.7: Pen-gatverbinding bij houten kozijnen 

Bron: www.joostdevree.nl 

Figuur 6.8: Koude aansluiting 
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Het is niet nodig om een onderdeel tegen de constructie te schroeven waardoor de complexiteit tijdens de 

uitvoering vermindert. Nadelig is dat er geen vaste aansluiting is die de stabiliteit garandeert. Klemmen van de 

wand zorgt voor veel druk in de gehele wand. Dit maakt het geheel instabiel. De aansluiting is niet verzekerd 

van een goede dichting. Hierdoor kunnen er lekken voor lucht en geluid in de wand ontstaan.   

1.2 Vaste plafondlat  

De vaste plafondlat is een standaard oplossing, zoals deze gebruikt wordt 

bij de meeste bestaande wandsystemen. De lat wordt tegen het plafond 

aan geschroefd, zodat de wanden hier tegen gemonteerd kunnen worden. 

(figuur 6.9) De plafondlat zorgt voor een strakke aansluiting tegen het 

plafond en biedt enige speling aan de wand. De wand zelf moet echter zo 

volledig mogelijk aansluiten aan het plafond. Deze aansluiting biedt de 

mogelijkheid kleine hoogteverschillen op te vangen. Het monteren van de 

lat is niet zonder enige vaardigheid en kennis uit te voeren. Door de 

nauwe aansluiting is de mogelijkheid voor een leidingdoorvoer loodrecht 

op de wand moeilijk. Er zal dus een sparing in de wanden gemaakt moeten 

worden. Er is verder geen ruimte om de verbinding bereikbaar te houden.  

1.3 Variabele plafondrail  

In deze variant wordt een rail tegen het plafond geschroefd die de 

bevestiging van de wanden mogelijk maakt. (figuur 6.10) Door het hogere 

profiel is er ruimte om de aansluiting tussen wand en profiel bereikbaar te 

houden. Ook biedt dit de mogelijkheid om ventilatieleidingen door te 

voeren zonder dat hiervoor een sparing in de wand zelf gemaakt hoeft te 

worden. De overlap zorgt voor het opnemen van verschillende afwijkende 

maten. Er hoeven dus minder verschillende wandcomponenten 

gefabriceerd te worden.  

1.4 Telescopische aansluiting  

Bij de telescopische aansluiting wordt de afwijking in de hoogte 

opgenomen door het wandcomponent zelf. Dit component zal dan op de 

standaard componenten geplaatst worden. (figuur 6.11) De telescopische 

aansluiting bestaat uit twee delen en kan dan door middel van een veer of 

een krik uitgeschoven worden tot deze aansluit op het plafond. Het 

voordeel is, dat er geen lat of rail tegen het plafond geschroefd hoeft te 

worden. Het uitschuiven van het component is zonder vakkennis uit te 

voeren door twee onderdelen uit elkaar te draaien. Nadelen zijn te 

verwachten met betrekking tot de stabiliteit en de benodigde kracht om 

het component uit te schuiven en de wand vast te klemmen. Door dit 

systeem staat er een constante druk op de wand waarbij het gevaar op 

knik groot is. Vooral bij brand is het gevaar groot dat de druk wegvalt en 

dus ook de stabiliteit van de wand verminderd. Het doorvoeren van 

ventilatieleidingen is door de beweegbaarheid niet mogelijk en zal dus in 

de standaard wandcomponenten moeten worden gerealiseerd. Door de 

uitschuivende delen zal er een open ruimte ontstaan, waardoor de 

geluidsisolatie van de wand verminderd.   

1.5 Pneumatische aansluiting  

De aansluiting met het plafond kan ook gerealiseerd worden met een 

pneumatisch systeem. (figuur 6.12) In het bovenste component wordt een rubberen slang aangebracht over 

de lengte van het element. Deze slang wordt opgeblazen, waardoor de aansluiting met de constructie 

Figuur 6.9: Vaste plafondlat 

Figuur 6.10: Variabele  plafondrail 

Figuur 6.11: Telescopische aansluiting 

Figuur 6.12: Pneumatische aansluiting 
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ontstaat. Het voordeel hiervan is, dat verschillen in de hoogte opgevangen kunnen worden. Oneffenheden van 

het casco, ontstaan door bekistingsplaten of schade  kunnen door de flexibiliteit opgevangen worden. De 

pneumatische aansluiting is technisch zeer complex, maar in het gebruik niet. Alleen de slang hoeft opgeblazen 

te worden net als een fietsband. Voor deze aansluiting gelden dezelfde nadelen als voor de andere geklemde 

aansluitingen. De wand wordt belast door druk die door de pneumatiek gecreëerd moet worden. Er komen 

dus grote krachten op de slang. Bij enige lekkage of door brand zal de wand zijn stabiliteit verliezen. De 

ventilatieleidingen kunnen niet door het systeem gevoerd worden, maar moeten dus lager door de 

wandcomponenten lopen. Het noodzakelijke materieel, een hogedrukpomp, is geen standaard uitrusting op 

de bouw waardoor de kosten voor het gebruik hiervan hoog zijn. 

2. Vloeraansluiting 

2.1 Overlappend vloerprofiel  

Deze aansluiting wordt in de bestaande producten het meest toegepast. 

Het profiel wordt op de vloer geschroefd voor een goede aansluiting. 

Vervolgens worden de wandcomponenten tegen dit profiel aan bevestigd. 

Deze aansluiting is vergelijkbaar met de koude aansluiting aan het plafond. 

Het profiel dient slechts als afstand houder. Er is wel enige ruimte om 

maatafwijkingen op te nemen, maar hiervoor moet de gehele wand 

opgetild worden. Omdat de wanden het profiel volledig overlappen leidt 

de doorvoer van leidingwerk tot beschadiging van de wanddelen of tot 

speciaal ontworpen wandcomponenten met geprefabriceerde openingen. 

Deze openingen zullen precies overeen moeten komen met de openingen 

in het profiel.  

2.2 Vloerrail  

Voor het ontkoppelen van functies is deze variant geschikt. De vloerrail 

dient als basis en als doorvoer van leidingwerk, zoals wateraanvoer en 

waterafvoer. De wandcomponenten hoeven alleen de functie scheiden uit 

te voeren. Hierdoor wordt de montage minder complex. De vloerrail wordt 

op de constructie bevestigd, waardoor een goede aansluiting gerealiseerd 

wordt zonder openingen. De dubbele opbouw van de rail zorgt voor een 

ontkoppeling van de wanddelen bij de vloer. Geluid dat zich via de 

leidinggoot verplaatst wordt zo minder goed doorgegeven. Een 

wandcomponent is gemakkelijk te plaatsen op de rail. Nadeel is echter dat 

er geen mogelijkheid is om maatafwijkingen van de constructie op te 

nemen. Dit zal aan de bovenkant van de wand moeten gebeuren. 

Voordelig is dat er bij een leidingdoorvoer altijd genoeg ruimte is.  

2.3 Variabel vloerprofiel – vooraf stellen  

Het variabele vloerprofiel is vergelijkbaar met het overlappende 

vloerprofiel. De wandcomponenten hoeven echter niet op de vloer te 

steunen, maar worden tegen  het profiel bevestigd. Deze bevestiging kan 

variëren in de hoogte, waardoor maatafwijkingen opgenomen worden. 

Door de ruimte onder de wandcomponenten is de bevestiging altijd 

bereikbaar wat leidt tot een snelle en gemakkelijke demontage. Dankzij  

een stelmogelijkheid aan de vloer, hoeft er niet boven het hoofd gewerkt te worden bij het stellen. Nadeel is 

echter dat de afwijking van tevoren bekend moet zijn omdat er vooraf gesteld moet worden. Als de wand 

eenmaal geplaatst is, is dit niet meer mogelijk door het gewicht. Een ander nadeel is de dichting van de 

stelmogelijkheid. Door de schuivende delen ontstaan openingen in de aansluiting. Deze moet goed afgedicht 

kunnen worden zonder geluidlekken. 

      Figuur 6.13: Overlappend vloerprofiel 

Figuur 6.15: Variabel vloerprofiel 

– vooraf stellen 

 

Figuur 6.14: Vloerrail 
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2.4 Variabel vloerprofiel – achteraf stellen  

Achteraf stellen van een variabel vloerprofiel is mogelijk als er een 

stelsysteem onder de wand wordt aangebracht. Hierbij kan gedacht 

worden aan een krik of een stelbout zoals in figuur 6.17 geschetst is. De 

wandcomponenten kunnen dan klemmend aangebracht worden door ze 

tussen het vloerprofiel en het plafond te drukken. De stelmogelijkheid 

kan ook gebruikt worden om de wand op hoogte te brengen, zodat deze 

op een plafondlat of tegen een plafondrail kan aansluiten. Het voordeel 

van achteraf stellen is, dat er niet gemeten hoeft te worden voordat de 

wanden opgebouwd worden. Bij klemming van de wand hoeft er niet 

eens een plafondprofiel tegen de constructie bevestigd te worden. Dit 

scheelt veel tijd en maakt de montage eenvoudiger. De methode van 

klemming kan echter geen zekerheid geven over de stabiliteit van de 

wand. Om een goede aansluiting te krijgen zal er veel druk uitgeoefend worden door de krik of bout. Het 

gevaar op knik in de wand is hierbij groot, zeker als er een kracht loodrecht op de wand uitgeoefend wordt 

door leunen of een val van een student tegen de wand. Ook in geval van brand is de reactie van de wand niet 

te controleren. De wand kan dan bezwijken. Voor de geluidsisolatie is een goede aansluiting tussen de wand 

en het vloerprofiel noodzakelijk. Door de schuivende bevestiging is dit moeilijk te realiseren.  

Conclusie 

Verschillende combinaties tussen boven- en onderaansluiting zijn mogelijk. Sommige combinaties zijn zelfs 

noodzakelijk of onmogelijk voor de werking van de aansluiting. Belangrijk is dat elke combinatie óf boven óf 

onder een mogelijkheid heeft om te stellen of een maatafwijking op te nemen. De componenten worden op 

een vaste rail gemonteerd. Voor de bovenaansluiting wordt daarom gekozen voor een telescopisch 

component met een achterconstructie. Deze combinatie geeft de meeste zekerheid over de stabiliteit, zowel 

tijdens montage als tijdens gebruik. De variabele bovenaansluiting maakt een snelle verbinding mogelijk 

waardoor de montagesnelheid toeneemt. Het telescopisch component wordt tegen een randlat 

vastgeschroefd. Hierdoor kan de stabiliteit van de wand gegarandeerd worden, ook bij een excentrische 

belasting door een val. Bij brand is de kans op bezwijken klein door de vaste verbinding aan de constructie. 

Ook voor de aansluiting op de kolommen is deze combinatie geschikt. Er kan een vaste verbinding gerealiseerd 

worden die  toch aanpasbaar is aan verschillende dimensies.  

  

Figuur 6.16: Variabel vloerprofiel – 

achteraf stellen 

 

Figuur 6.17: Variabel vloerprofiel – achteraf stellen kan bijvoorbeeld door een krik of een bout op 

hoogte te draaien. 
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6.3 Leidingwerk 

 

Omdat er onzelfstandige woonruimte gecreëerd wordt hoeft minder leidingwerk toegevoegd te worden dan 

bij zelfstandige woonruimte nodig zou zijn. Ook zijn de dimensies van de leidingen kleiner. Zoals omschreven in 

hoofdstuk 5 zal het leidingwerk zich voornamelijk bevinden in de gezamenlijke corridor. Vanuit de corridor 

kunnen de leidingen naar de woonruimtes verdeeld worden. Belangrijk is dat het aansluiten van de installaties 

en de leidingen door een installateur uitgevoerd wordt. Omdat het een gezamenlijke ruimte betreft heeft de 

installateur altijd toegang tot het leidingwerk en kan onderhoud plaatsvinden zonder overlast voor de 

bewoner. Door het inbouwsysteem zo te ontwerpen dat al het installatiewerk naderhand uitgevoerd kan 

worden, kunnen de processtappen inbouw en installaties gescheiden blijven. 

1. Ventilatievoorzieningen  

Er zal gebruik gemaakt worden van mechanische aan- en afvoer bij het ontbreken van ventilatieroosters in de 

gevel. Zo kan een constante luchtverversing gerealiseerd worden en hoeven er geen nieuwe kozijnen met 

ventilatierooster geplaatst te worden. Omdat de kantoorgebouwen geselecteerd zijn op de mogelijkheid om 

ramen te openen, is de luchtkwaliteit niet in gevaar. Deze kan op elk moment ververst worden, ook als de 

installatie stuk gaat. In de corridor hoeven alleen ventilatieleidingen ten behoeve van de aanvoer van verse 

lucht geplaatst te worden. De afvoer van lucht vindt plaats in de algemene ruimtes zoals keuken, badkamer en 

toilet. Voor de toevoer van verse lucht in de woonruimte zal er vooraf een ventilatierooster in de corridorwand 

geplaatst worden. De plek kan reeds in het ontwerp van de plattegrond bepaald worden door de 

woningcorporatie. De installateur kan dan vanaf de corridor de toevoerleiding aansluiten op het rooster. De 

doorvoer kan al geprefabriceerd in de wandcomponenten zitten of in de aansluiting. Een doorvoer in de 

aansluiting is voordelig omdat er geen speciale wandcomponenten ontwikkeld hoeven te worden waardoor er 

meer massaproductie plaats kan vinden.  

2. Water aanvoer en afvoer  

Elke onzelfstandige kamer krijgt een wasbak. Dit vergroot de verhuurbaarheid van de ruimte, omdat studenten 

een voorkeur hebben voor onzelfstandige woonruimtes met wasbak. In sommige kantoren zullen radiatoren 

toegevoegd worden. Er zullen dus aan- en afvoerleidingen geplaatst moeten worden. Verschillende posities 

zijn mogelijk om deze leidingen aan te brengen: aan het plafond, in de wand en in de vloer. 

2.1 Plafondbevestiging  

Leidingen voor de aan- en afvoer van water kunnen onder het 

plafond bevestigd worden, zoals te zien is in figuur 6.18. Omdat er 

geen verlaagd plafond wordt toegevoegd blijven de leidingen 

bereikbaar voor onderhoud of vervanging. Het nadeel is echter, 

dat de leidingen dan ook in het zicht blijven en in de weg kunnen 

komen van de ventilatieleidingen. Voor de afvoer is een pomp 

nodig die het afvoerwater van de wasbak naar het plafond pompt. 

Een doorvoer door de vloer naar het onderliggende plafond is 

vaak niet mogelijk of zorgt voor een kostbare, tijdrovende ingreep 

die ook de ontwerpflexibiliteit belemmert. Er ontstaat hierbij ook 

geluidoverlast voor de bewoners van de onderliggende ruimte.  

Figuur 6.18: Leidingen bevestigd aan het plafond 
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2.2 Wand  

Leidingen kunnen ook in de ruimte tussen de twee 

scheidingswanden geplaatst worden. Deze ruimte is groot genoeg 

en er kan direct aangesloten worden op het wandcomponent 

waar de wasbak aangesloten zit. (figuur 6.19) Voor het 

bouwproces is dit echter nadelig. De opbouw van de wanden zal 

onderbroken moeten worden voor het aansluiten en het plaatsen 

van de leidingen. Leidingen zijn alleen bereikbaar voor onderhoud 

of vervanging als een volledig wanddeel verwijderd wordt. Ook de 

ontwerpvrijheid wordt beperkt omdat wanden niet meer tussen 

kolommen geplaatst kunnen worden. Het leidingwerk kan dan 

niet doorlopen.  

2.3 Vloer – langs de wand  

Voor de beperking van het contactgeluid wordt een verhoogde 

vloer toegepast. Hierdoor is het mogelijk om leidingwerk onder 

deze vloer aan te brengen. (figuur 6.20) Dit kan langs de wand, 

waardoor de aansluiting dicht bij de leiding zit. Vooral voor de 

verwarmingsleidingen is dit handig. Voor de corridor is dit 

onhandig, omdat het voor kan komen dat wanden op kolommen 

aansluiten. Deze kolommen zijn breder dan de wanden, waardoor 

de leidingen om de kolommen heen gelegd moeten worden. Ook 

moet er meer leidingwerk toegevoegd worden, omdat het 

leidingwerk langs de gehele rand van de corridor loopt.   

2.4 Vloer – midden vloeroppervlak   

Het leidingwerk kan ook over het midden van de vloer 

aangebracht worden in een goot. (figuur 6.21) De lengte van de 

leidingen is dan korter, omdat de leidingen niet meer rondom 

hoeven te lopen. Vanuit de corridor kan er per woonruimte een 

vertakking gemaakt worden naar de wasbak. De wasbak is dan 

alleen aan te sluiten langs de corridor waardoor de 

ontwerpflexibiliteit beperkt wordt. In de woonruimte zou een 

leidinggoot in het midden onder de vloer een beperking zijn voor 

de toe te passen vloerbedekking. De leidinggoot in het midden 

van de woonruimte heeft minder isolatie, maar zal veel vaker 

belopen worden dan een wandgoot. Hierdoor ontstaat er meer 

geluidsoverlast bij de ruimte eronder.   

Conclusie 

Het plaatsen van ventilatieleidingen aan het plafond is de beste oplossing. Omdat het bestaande verlaagd 

plafond en de daarboven liggende installatieleidingen verwijderd worden is er genoeg ruimte om de nieuwe  

ventilatieleidingen te plaatsen. Plaatsing onder de verhoogde vloer zou te veel hoogte opleveren of een te 

grote onderbreking (bij een platte ventilatieleiding) waardoor contactgeluid niet meer verminderd wordt. 

Voor de waterleidingen is verplaatsing in de verhoogde vloer het gunstigste. De leidingen zijn bereikbaar, 

hoeven niet door de constructievloer gevoerd te worden en er is geen pomp nodig om hoogteverschil te 

overbruggen. Het totale systeem blijft simpel. In de corridor is het gunstig om de leidingen in het midden van 

de ruimte te plaatsen met aftakkingen naar de kamers. De wanden kunnen dan vrij geplaatst worden, ook 

tussen kolommen, zonder dat dit nadelige hoeken oplevert in de leidingen. Geluid opgewekt door leidingen 

Figuur 6.19: Leidingen geplaatst in de wand 

 

Figuur 6.20: Leidingen in leidinggoot langs de wand 

 

Figuur 6.21: Leidingen in leidinggoot in het midden 

van de corridor 

 



‘Student zoekt leeg kantoor’ 

93 R.N.R. Zimny Afstudeeratelier ‘Slimbouwen IV’ 

 

wordt bij een centrale ligging niet direct aan de wanden doorgegeven. De centrale plaatsing zorgt er ook voor 

dat de leidingen zo kort mogelijk zijn, omdat ze niet rondom de corridor gelegd hoeven worden. 

6.4 Vloersysteem 

Om het contactgeluid tussen woonruimtes te verminderen zal een verhoogd vloersysteem gebruikt worden. 

Dit vloersysteem zal ook dienen als medium voor het plaatsen van leidingwerk. In de analyse van de bestaande 

producten zijn twee vloersystemen beschreven. Het Rigidur vloersysteem en het Matura vloersysteem. De 

dikke EPS-tegels van het Matura vloersysteem zorgen voor de gewenste verhoging van de vloer en de 

mogelijkheid om leidingen onder de vloer te leggen. Deze EPS tegels worden afgewerkt met een dubbele laag 

gipsplaten die op de tegels verlijmd en geniet wordt.  

Het Rigidur vloersysteem bestaat juist uit de dubbele gipsvezelplaten die overlappend verlijmd zijn. Aan de 

onderkant kunnen de platen afgewerkt worden met een 10mm dikke laag minerale wol waardoor 

oneffenheden op de bestaande vloer tot 5 mm opgevangen kunnen worden. Bij het leggen van de vloer 

overlappen de gipsvezelplaten de naastgelegen elementen. 

Om een verhoogde overlappende vloer te realiseren waarin leidingen geplaatst kunnen worden, kunnen deze 

twee vloersystemen gecombineerd worden. De tegel zal dan bestaan uit een laag minerale wol van 10mm, een 

laag EPS van 70mm en twee gipsplaten van 10mm. De vloertegels zullen 600x600mm groot worden. Deze 

afmeting volgt de dimensies van de wandcomponenten. Afwijkingen kunnen opgevangen worden door 

vulstukjes van EPS. De leidinggoot zal bestaan uit een uitgeholde EPS tegel die afgedekt wordt met een 

cementvezelplaat. De tegels zijn makkelijk te plaatsen. Figuur 6.22 laat de tegel die zo ontstaan is zien. 

Hoekelementen worden als eerste geplaatst. De gipsvezelplaat zal bij dit element dan ook niet uitsteken.  

  

Figuur 6.22: Vloertegel 600x600mm en 100mm dik. Samenvoeging van de Maturavloer en de Rigidur estrichvloer  
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6.5 Strategie tot product ontwikkeling 

In de voorgaande paragrafen zijn per aandachtspunt verschillende principeoplossingen gegenereerd die 

vervolgens beschreven zijn aan de hand van de opgestelde randvoorwaarden. De verschillende 

principeoplossingen kunnen nu samengevoegd worden tot een totaalstrategie. Deze strategie biedt de basis 

voor de productontwikkeling van het herbruikbare inbouwsysteem. Het morfologische schema laat de te 

volgen strategie zien met behulp van de stippen. 

 

 

  
Figuur 6.23: Morfologisch schema met de te volgen strategie weergegeven door de groene lijn 
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7.  Productontwikkeling 

 

In het voorgaande hoofdstuk is een strategie opgesteld om de aandachtspunten, die naar voren komen bij een 

herbruikbaar inbouwproduct, aan te pakken. Met behulp van de strategie zal de ontwikkeling van het product 

besproken worden in dit hoofdstuk. De verschillende componenten van het inbouwsysteem, de aansluitingen 

tussen de componenten onderling en de aansluiting tussen de componenten en de constructie zal worden 

beschreven. De montagevolgorde is belangrijk voor de zelfwerkzaamheid van de studenten. Aan de hand van 

een casestudy wordt deze montagevolgorde beschreven in  een handleiding. Als de opbouw duidelijk is wordt 

het inbouwsysteem vergeleken met de momenteel toegepaste Metalstudwand om de haalbaarheid te 

toetsen.  

7.1 Wandcomponenten 

Om de inbouw op te bouwen wordt gebruik gemaakt van verschillende componenten die aan elkaar 

geschakeld kunnen worden. In bijlage 6 is de componentenstaat te vinden van de verschillende componenten. 

De hoofdcomponenten, waarmee een dichte wand opgebouwd wordt, bestaan uit een onderrail en de 

componenten C1 en C2. Om variatie in de dimensies van de constructie op te vangen worden de telescopische 

componenten CT1 en CT2 gebruikt in de hoogte en component A voor de breedte. Met deze componenten 

kunnen dichte wanden gerealiseerd worden. Hoeken worden gerealiseerd met hoekcomponenten die op 

dezelfde wijze geschakeld worden als de overige componenten.  

Verder zijn nog de ‘specials’ ontwikkeld die specifieke functies vervullen en waarvan voor elke studentenkamer 

een vast aantal nodig is. De specials bestaan uit een deurcomponent, een component met wasbak, een 

radiatorcomponent en een raamcomponent. Alle componenten hebben een eigen kleurcodering. De onderrail 

geeft door middel van gekleurde stickers aan waar de componenten geplaatst moeten worden. Op de sticker 

staat ook de naam van het component voor mensen met kleurenblindheid en geeft de studenten snel zicht in 

de positie van het component op de rail en maakt bouwtekeningen voor studenten overbodig. De 

montagesnelheid wordt verhoogd en de kans op fouten of beschadiging van de componenten wordt verlaagd. 

  

Figuur 7.2: Specials per studentenkamer 

Figuur 7.1: Hoofdcomponenten voor dichte wanden 
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Onderrail 

De onderrail bestaat uit twee rails met kleine 

kokers, die de basis vormen voor de opbouw 

van de wandcomponenten. De rails kan 

waterpas gesteld worden door stelbouten die 

bereikbaar zijn via de kokers. De rail zelf heeft 

geen kleurcode, maar geeft de positie van de 

overige componenten aan. 

Component C1 (kleurcode: groen)  

Component C1 is de ruggengraat van het 

inbouwsysteem. Dit component bestaat uit 

twee kokers die aan beide zijden van het 

sandwichcomponent geplaatst zijn. Deze 

kokers zorgen voor de stabiliteit en 

voorkomen doorbuiging van de wand als 

geheel. De koker is deels gevuld met EPS 

isolatiemateriaal in brandveilige SE-kwaliteit 

om resonantie in de holle koker te dempen. 

Aan de kokers zelf zijn vin-vormige plaatjes 

gelast die zorgen voor overlap tussen de 

kokers in de hoogte. Door de vorm van de 

vinnen kunnen de wanden op elkaar gekanteld 

worden.  De beplating aan de spouwzijde is 

hoger geplaatst dan de beplating aan de 

voorzijde. Ook de EPS isolatie binnenin is 

getrapt uitgevoerd. Bij het stapelen van de 

wand ontstaat er overlap waardoor de naden 

tussen de componenten dicht zijn. De kokers 

worden aan elkaar gemonteerd door middel 

van een vleugelbout die door de vinnen 

gestoken wordt. De kokers vormen zo een 

geheel in de hoogte.   

Component C2 (kleurcode: geel)  

Het C2 dicht de wand af. Het component 

bestaat uit een Z-profiel dat de beplating aan 

de voorzijde verbindt met de beplating aan de 

spouwzijde. De ruimte wordt opgevuld met 

EPS isolatie. De plaat aan de voorzijde zorgt 

voor overlap tussen componenten in de 

horizontale richting. Omdat C2 geplaatst 

wordt na plaatsing van C1, zijn de 

bevestigingen van de kokers van C1 bereikbaar 

tot de wand gedicht is. C2 wordt aan de 

kokers van C1 bevestigd met moeren. 

  

Figuur 7.3: Onderrail 

Figuur 7.4: Component C1 

Figuur 7.5: Component C2 achterkant 
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Component CT1 (kleurcode:  

donkergroen)  

Dit is het telescopische component. Het 

component kan uitgeschoven worden tot de 

noodzakelijke hoogte. De isolatie aan de 

binnenkant bestaat uit twee delen, waarvan 

een deel mee schuift. Door de overlap van de 

isolatie blijft het component gesloten. 

Vervolgens kan het bovenop component C1 

geplaatst worden. De schroefhulzen in de 

bovenkant van het component maken het 

mogelijk om de wand tegen de randlatten te 

schroeven die tegen het plafond bevestigd zijn. 

Een dikke flexibele rubber aan de bovenkant 

zorgt voor een gesloten naad. De verbinding 

aan C1 vindt op dezelfde wijze plaats als de 

verbindingen tussen twee C1-componenten. 

CT1 steekt standaard 50mm uit. Deze ruimte 

maakt het mogelijk om een ventilatierooster te 

plaatsen dat via de corridor aangesloten wordt 

aan nieuwe ventilatiebuizen. Als er 

ventilatieroosters in de gevel aanwezig zijn kan 

het CT1 component met rooster aan de gevel 

geplaatst worden waardoor geen nieuwe 

ventilatiebuizen voor de aanvoer van verse 

lucht nodig zijn.   

Component CT2 (kleurcode: Oranje)  

Component CT2 zorgt voor de aansluiting met 

het plafond voor de C2 componenten. Ook 

component CT2 kan uitgeschoven worden tot 

de gewenste hoogte en heeft de schuivende 

isolatie aan de binnenkant. Vervolgens wordt 

het aan naastliggende CT1-componenten 

verbonden met een bout, net als de C2 

componenten. In de bovenkant zitten 

schroefhulzen voor de montage tegen de 

randlatten.   

Component A (kleurcode: groen/geel)  

Component A zorgt voor de aansluiting van de 

wand tegen de kolommen. Het component 

schuift op dezelfde wijze uit als de CT-

componenten, maar dan in horizontale 

richting. Zo kan de wand gedicht worden waar 

geen plek meer is voor een volledig 

component. Component A wordt op dezelfde 

wijze als de C-componenten aangesloten op de 

rest van de wand. Het uitgeschoven deel van A 

Figuur 7.8: Telescopisch component  A - aansluiting kolom 

Figuur 7.7: Telescopisch component CT2 

Figuur 7.6: Telescopisch component CT1 
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wordt via de schroefhulzen tegen de 

randlatten geschroefd, die tegen de 

kolommen gemonteerd zijn. De 

kleurcodering is groen/geel gestreept. 

Deurcomponenten (kleurcode: paars)  

De deurpost bestaat uit vier componenten. 

De twee deurstijlen kunnen geschakeld 

worden aan de overige wandcomponenten, 

maar zijn dubbel uitgevoerd. Eén stijl is 

opgebouwd als een C1-component waardoor 

de stijl een aansluiting vormt voor het 

naastgelegen C2-component. Dit wordt 

verder uitgelegd in paragraaf 7.2. De andere 

stijl is vormgegeven als een C2-component 

en zal aangesloten worden aan de 

naastgelegen C1 componenten. Elke stijl 

heeft een extra kokerprofiel die de stabiliteit 

van de deur waarborgt. De twee stijlen 

worden verbonden door een 

liggercomponent dat op de stijlen geplaatst 

wordt en zo de deurpost compleet maakt. 

Dit deel bestaat uit twee componenten. Aan 

de bovenkant zijn kokers bevestigd net als de 

onderrail waardoor de CT componenten op 

de deurpost gestapeld kunnen worden om 

de bovenkant af te sluiten. Door het geringe 

gewicht is dit mogelijk. 

 

 

Wasbakcomponent (kleurcode: blauw)  

Het wasbakcomponent is vergelijkbaar met 

component C1, maar heeft een MDF 

versteviging op de plek waar de wasbak 

bevestigd wordt. Om het vervoer 

gemakkelijker te maken wordt de wasbak 

pas achteraf gemonteerd. Voor extra 

stabiliteit staat de wasbak op poten die 

verstelbaar zijn. In de onderrail,  waar het 

wasbakcomponent op wordt geplaatst, is 

een leidingdoorvoer met brandmanchetten 

aanwezig. De installateur kan de leidingen 

dan eenvoudig achteraf aansluiten.   

  

Figuur 7.10: Doorsneden deurpost P1 en P2 

Figuur 7.9: Deurcomponenten 

Figuur 7.11: Wasbakcomponent met wasbak gemonteerd 
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Radiatorcomponenten (kleurcode: rood)  

De kantoren uit de periode 1960-1990 worden vaak verwarmd met ventilatielucht. Radiatoren zijn in de 

meeste kantoren dan ook niet aanwezig. Met het radiatorcomponent kunnen radiatoren makkelijk toegevoegd 

worden. De radiatorcomponenten zijn hetzelfde opgebouwd als de C-componenten, maar zijn even hoog als 

de borstweringen van kantoorgebouwen. De radiatoren zelf kunnen achteraf aan deze componenten 

bevestigd worden met behulp van ophangstrippen die door de boutopeningen van RC2 aan de kokers van RC1 

gemonteerd kunnen worden. De ruimte tussen de radiatorcomponenten en de gevel wordt afgedicht met een 

vensterbank.   

Raamcomponenten (kleurcode: wit)  

De raamcomponenten zorgen samen met de radiatorcomponenten voor verbetering van de gevel van 

binnenuit. De raamcomponenten hebben dezelfde structuur als de C-componenten. Per studentenkamer is 

één component met een te openen raam nodig. De overige componenten hebben vaste ramen. Om gewicht te 

besparen en om de kans op beschadiging te verminderen worden de openingen ingevuld met perspex. 

  

Figuur 7.13: Wasbakcomponent met wasbak gemonteerd 

Figuur 7.12: Radiatorcomponenten. De radiator wordt bevestigd met ophangstrippen. 
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7.1.1 Materialisatie  

 

Om de kosten te beperken en toch goede brandwerende en geluidisolerende eigenschappen te behalen is een 

geschikte materialisatie nodig. De wandcomponenten zullen daarom voornamelijk ontworpen worden met 

stalen profielen en gipsvezelplaten. De eigenschappen van deze materialen zijn bekend met betrekking tot 

brandwerendheid en de materialen hebben lage kosten. Prefabricage is noodzakelijk om tijd te besparen en 

een montage te realiseren waar zo min mogelijk kennis en vaardigheid voor nodig is. De componenten die zo 

ontstaan moeten meerdere keren gemonteerd en gedemonteerd worden en ingezet worden in verschillende 

kantoorgebouwen. Het gevaar op beschadiging tijdens montage of demontage is groot. Hierom moet de 

slijtvastheid en stootvastheid van de toegepaste  materialen hoog zijn, voornamelijk aan de kwetsbare randen 

van de componenten. Gipsvezelplaten zijn slijtvast op het vlak, maar zijn bros aan de randen.  

Om de kans op beschadiging te verminderen worden de componenten beschermd door een materiaal met een 

hoge slijt- en stootvastheid. Met behulp van harsen, zoals melamineharsen, worden de platen versterkt en zijn 

daardoor minder gevoelig voor beschadiging. Melamine is een thermohardende kunststof die vaak gebruikt 

wordt als toplaag bij meubels, koelkasten en gevels. In het gebruik kan de melamine laag beschadiging 

voorkomen, terwijl de gipsvezelplaat zorgt voor geluidisolerende massa en de brandwerendheid van 

wandconstructie. (Kooijman & Pallada, 2009) 

Er zijn twee soorten melamine: Melamineformaldehyde (MF) en Melaminefenolhars (MP). Deze behoren tot 

de groep aminoplasten. Ze zijn sterk, hard, stijf en bros  en verkleuren niet door zonlicht. Felle kleuren zijn dus 

goed mogelijk zonder dat deze vaal worden. De wandcomponenten zullen standaard in wit geleverd worden. 

De toplaag biedt meer voordelen. De melaminelaag is bestand tegen vochtintrek en tegen chemicaliën. Bij 

brand is er geen gevaar op druppelvorming. De melamine beschermlaag kan achteraf op de componenten 

bevestigd worden door middel van handlamineren of spuiten van de hars. (Kooijman & Pallada, 2009)  

Om de gevel te verbeteren worden raamcomponenten gebruikt die op de radiatorcomponenten geplaatst 

worden. Ook deze componenten worden door studenten geplaatst. Om het gewicht laag te houden, de kans 

op beschadiging te minimaliseren, maar toch de transparantie te behouden, wordt er geen glas gebruikt, maar 

acrylaat of PMMA. Acrylaat is een kunststof dat beter bekend staat onder de merknaam Plexiglas of Perspex. 

Acrylaat heeft een goede lichttransmissie, is goed te bewerken en heeft een hoge sterkte. 

(www.joostdevree.nl) Het gebruik van acrylaat in plaats van glas vermindert de kans op beschadiging tijdens 

montage, demontage en vervoer en maakt een snel bouwproces mogelijk. 

7.1.2 Fabricage van de componenten 

De fabricage van de prefab wandcomponenten zal in een fabriek plaatsvinden. Alle onderdelen zoals profielen, 

platen en isolatie worden op maat in de werkplaats aangeleverd en vervolgens geassembleerd. Zowel de 

profielen als de platen worden in een frame gepositioneerd, waarna ze aan elkaar geschroefd worden door 

een vakman. Door gebruik te maken van een frame bij de productie van de componenten, zijn alle 

componenten hetzelfde.  Nadat de ene zijde van het component bevestigd is wordt de isolatie vastgelijmd en 

kan de andere plaat bevestigd worden. Het component wordt door middel van handlamineren afgewerkt met 

de melamine laag. 

7.1.3 Verbindingen tussen componenten 

Een binnenwand wordt opgebouwd met de componenten. De componenten worden hiervoor aan elkaar 

verbonden door middel van boutverbindingen en pen-gat-verbindingen. Deze zijn herbruikbaar zonder de 

componenten te beschadigen. De verbindingen zijn gemakkelijk uit te voeren door ongeschoolde personen 

omdat deze maar op één manier uitgevoerd kunnen worden. De eerste verbinding die de studenten tegen 

komen is de verbindingskoker die de C1 componenten met de onderrail verbindt. Omdat de onderrail isolatie 

bevat is de onderkant van de vin niet bereikbaar om deze te kunnen verbinden. De koker wordt daarom eerst 
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in de onderrail geschoven en van binnenuit gefixeerd met een vleugelbout. De kokerverbinding is in dit geval 

mogelijk omdat het C1 element niet boven het hoofd wordt getild en er geen hoogtebeperking is.  C1 wordt 

recht over de verbindingskoker geschoven zoals te zien in figuur 7.14 

Als het gewicht van de wanden boven het hoofd getild moet worden is kantelen van de componenten 

eenvoudiger. Dit is mogelijk dankzij de vin-vormige overlappende stroken die aan de kokers zitten. De 

bovenste componenten kunnen zo op elkaar gekanteld worden. In de vinnen zitten boutgaten met een sleufje 

aan elke zijde. In elk gat wordt een vleugelbout geschroefd. De vleugels van de bout lopen taps toe naar de 

kop van de bout. De afstand tussen de vleugels en de kop is aan de schacht dus korter. Door de bout een 

kwartslag te draaien klemt hij de platen tegen elkaar. De bout zorgt ervoor dat de kokers niet meer van elkaar 

af kunnen schuiven. De vleugels zelf hoeven dus geen afschuifkrachten van de wand op te nemen. 

De laatste verbinding die gebruikt wordt in tussen de componenten is een boutverbinding. Om de C2 

componenten, die de wand dicht maken, te verbinden met de C1 componenten, worden de C2 componenten 

met een bout verbonden aan de kokers van C1. De kokers hebben hiervoor een opening met schroefhuls. Om 

mogelijke maatafwijking op te vangen is de opening in het C2 element groter dan de hulsopening.  

7.1.4 Aansluiting constructie 

Om de wanden aan te laten sluiten op de constructie zijn de telescopische componenten ontwikkeld. Deze 

componenten worden uitgeschoven om de wanden in de hoogte aan de constructie te laten aansluiten. Als het 

component tot de gewenste hoogte uitgeschoven is wordt het aan de achterkant gefixeerd met een bout die 

door het vaste deel in een van de openingen in het telescopische deel steekt. Achter de openingen zijn 

schroefhulzen geplaatst met isolatie eromheen. De opening zorgt dan ook niet voor een open verbinding 

tussen de spouw en de binnenkant van het component. Met een dikke rubber die zich vormt naar het plafond 

wordt een dichte aansluiting gemaakt. De rubber houdt het luchtgeluid tegen.  

vleugelbout 

C1 

C1 

Vin-vormige strook 

Figuur 7.15: Plaatsen van de vleugelbouten in de kokers  

C1 

Onderrail 

Verbindingskoker 

Figuur 7.14: Positioneren van de verbindingskokers en 

component C1 op de onderrail aan de hand van de kleurcodering 
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Om een vaste verbinding te maken met de constructie wordt gebruik gemaakt van randlatten. Bij het 

ontwikkelen van de strategie is naar voren gekomen dat dit de beste manier is om de stabiliteit en dus ook de 

veiligheid van de wand te garanderen. Er worden door de aannemer hoekstalen tegen het plafond bevestigd. 

Bij het plaatsen van het CT component sluit de bovenkant van het component aan tegendit hoekstaal. In de CT 

componenten zijn twee schroefhulzen opgenomen. Door deze schroefhulzen wordt het CT component aan de 

hoekstaal bevestigd. De wand is hierdoor stabiel. 

  

Figuur 7.16: Bovenaansluiting telescopisch component CT1. De componenten worden  tegen de hoekstalen geschroefd. 
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7.2 Montagevolgorde 

 

Om de werking van het systeem duidelijk te maken zal de montagevolgorde uitgelegd worden. De montage 

wordt door middel van een handleiding per component uitgewerkt. In de plattegrond van de casestudy is te 

zien waar de componenten geplaatst worden.w 

7.2.1 Casestudy 

Om het inbouwsysteem te toetsen wordt de plattegrond van een casestudy ingevuld met het systeem. Als 

casestudy is gekozen voor het kantoorgebouw aan de Max Euwelaan in Rotterdam, nummer 7 op de 

stadsplattegrond uit hoofdstuk 5. Het kantoorgebouw geeft de standaardisatie en de verscheidenheid van de 

kantoorgebouwen weer. De plattegrond is rechthoekig, zoals de meeste kantoorgebouwen zijn, met een 

kolommenstructuur. Het stramien van de buitenkolommen heeft een maat van 3,6 meter, de kolommen in het 

midden van de plattegrond staan op een stramien van 5,4 meter.  Langs de gevel en in de lengterichting over 

de middelste kolommen, lopen constructiebalken. De omstandigheden veranderen dus steeds bij het indelen 

van de plattegrond. De aanpasbaarheid van het systeem vangt deze veranderingen op. Bij het ontwerpen van 

de plattegrond wordt rekening gehouden met de kolommen waardoor elke studentenkamer een te openen 

raam krijgt. De plattegrond is te vinden bij de technische tekeningen in bijlage 7. 

7.2.2 Handleiding 

In bijlage 8 is de montagehandleiding voor enkele componenten te vinden. Elke stap wordt aangegeven met 

een pijl die de plek van het component en de bevestigingsmiddelen aangeeft. De onderrail die geplaatst wordt 

door de aannemer is hierbij leidend door de kleurcodes. De handleiding wordt gebruikt in fase drie, als de 

studenten de wanden monteren. 

Fase 1   

De eerste fase bestaat uit het verwijderen van de bestaande inbouw. De aannemer zal, eventueel met behulp 

van studenten, alle bestaande onderdelen, zoals verlaagd plafond, binnenwanden, ventilatiebuizen, 

kabelgoten en overig leidingwerk verwijderen. Indien nodig worden grote gaten in de balken gedicht. 

Figuur 7.17: Aanzicht van het kantoor aan de Max Euwelaan 64 in Rotterdam. 

bron: www.maps.google.nl 
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Fase 2  

De tweede fase bestaat uit het vervoeren van de componenten naar de juiste verdieping. Dit vervoer vindt 

plaats op pallets, via de aanwezige liften. Vervolgens kan de aannemer de randlatten inmeten en monteren op 

de constructie. Volgens de plattegrondindeling worden de onderrails op de juiste plaats gesteld. De aannemer 

weet waar welke rails moet komen afhankelijk van de componenten die erop geplaatst moeten worden. De 

kleuren op de onderrails bevestigen ook voor de aannemer dat ze op de juiste positie geplaatst zijn. 

Fase 3  

De derde fase wordt volledig door studenen uitgevoerd. De studenten gebruiken de handleiding in bijlage 8 als 

handvat. Hiervoor hoeven ze geen plattegrond te kunnen lezen. De montage vind per twee studenten plaats. 

Aan de hand van de kleuren op de isolatie en de vorm van de componenten is duidelijk welk component op 

welke plek moet komen. Door middel van maatstrepen op de achterkant van de telescopische componenten 

kunnen deze makkelijk tot de juiste afstand uitgeschoven worden. Dit wordt voor het plaatsen van het 

component gedaan.  

Als de wandcomponenten gemonteerd zijn worden de vloercomponenten geplaatst. De vloerelementen 

overlappen elkaar. Op de plaats waar leidingen komen worden de gootelementen geplaatst. Vervolgens 

kunnen de wasbakken en de radiatoren gemonteerd worden op de componenten en kan de deur in de 

deurpost gehangen worden. De laatste stap in deze fase is het monteren van de kabelplinten. Alle handelingen 

van de studenten staan onder supervisie van een supervisor die de zelfwerkzaamheid begeleid met advies en 

de controle uitvoert op een veilig montageproces.  

Fase 4  

In fase vier sluit de installateur het leidingwerk aan. De basis voor de leidingen is aanwezig in de 

vloerelementen. De installateur sluit de leidingen aan op de radiatoren en de wasbak. De leidinggoten worden 

vervolgens afgedekt. De elektrische bekabeling wordt in de kabelplint gelegd. De afdekplint wordt pas 

geplaatst als de studenten hun vloerafwerking gelegd hebben. In deze fase worden ook de overige 

werkzaamheden uitgevoerd  zoals het installeren van de keuken en het toevoegen van douches. 

Fase 5  

De laatste fase is de oplevering aan de studenten. De kamers kunnen ingericht en afgewerkt worden. Waarna 

de studenten de kamers kunnen betrekken.  

Figuur 7.18: Stap uit de handleiding die in fase drie gebruikt wordt door studenten. Zie bijlage 8 voor de volledige handleiding 
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7.3 Productanalyse 

 

Het ontworpen product maakt het mogelijk om zelfwerkzaamheid van de studenten gemakkelijk toe te passen. 

In deze paragraaf wordt het ontworpen product verder geanalyseerd. Het gewicht van de grootste 

componenten wordt berekend om te bepalen of het component met twee studenten gemonteerd mag 

worden. Vervolgens wordt de geluidisolatie en de brandwerendheid van de componenten besproken. Met 

behulp van een mock-up wordt de montagetijd bepaald van een deel van de wand.  

Het systeem is volledig demontabel en daardoor opnieuw in te zetten bij meerdere projecten. De tijd voor 

montage en demontage zal in dit hoofdstuk bepaald worden met behulp van een mock-up. De productie van 

de wand moet betaalbaar zijn. Dit wordt bepaald door middel van een kosten-batenanalyse waarbij de 

maximaal mogelijke productiekosten van het systeem bepaald kunnen worden. Voor zowel de 

bouwtijdverlaging als de kosten-batenanalyse zal het inbouwsysteem vergeleken worden met het gebruik van 

Metalstud wanden. Deze systeemwand wordt toegepast in alle tot nu toe uitgevoerde tijdelijke 

transformatieprojecten. 

7.3.1 Gewicht componenten 

Alle componenten zijn licht genoeg om met twee studenten geplaatst te worden. Het zwaarste component is 

het wasbakcomponent, met de kokers en het achterhout om de wasbak te bevestigen. Voor dit component is 

het gewicht berekend. Het component bestaat uit 0,64 m
2
 gipsvezelplaat van 12,5 mm dik en 0,77 m

2
 van 10 

mm dik. De gipsvezelplaat van 12,5 mm heeft een gewicht van 12,5 kg per m
2 

en de gipsvezelplaat van 10 mm 

heeft een dikte van 10 kg per m
2
.  De beplating heeft dus een gewicht van 15,7 kg. De stalen kokers bestaan uit 

1,08 dm3 staal. Het soortelijke gewicht van staal ligt rond de 7,8 kg per dm3. De stalen kokers hebben dus een 

gewicht van 8,4 kg. Als laatste is er nog het gewicht van de EPS-isolatie. De massa van EPS is 25kg per m
3
. In 

het wasbakcomponent komt 0,04 m
3
 EPS-isolatie voor. Dit heeft dus een gewicht van 1 kg. Als laatste bevat 

het wasbakcomponent een balk achterhout die dient voor de bevestiging van de wasbak. Deze plaat is van 

18mm dik MDF en heeft een massa van 750 kg per m
3
. De plaat heeft een volume van 0,0018 m3 en heeft dus 

een gewicht van 1,35kg. Het totale gewicht van het wasbakcomponent is dan 26,5 kg. 

De componenten moeten getild worden met twee personen. Volgens de Arbowetgeving beleidsregel 5.3-1 is 

het maximale gewicht dat twee personen samen mogen tillen 50kg, mits de ruimte groot genoeg is om op een 

goede manier te kunnen tillen. (www.arbouw.nl) De componenten vallen dus ruim binnen de gestelde eisen 

met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.  Het gewicht van de rails is 16,1 kg en het gewicht van de 

telescopische componenten is maximaal 11,5 kg. Deze componenten zijn in principe door één persoon te 

plaatsen. 

7.3.2 Geluidwerendheid 

Om de geluidisolerende werking van de wand hoog te houden zijn verschillende principes toegepast. Ten 

eerste wordt er massa toegevoegd aan de wand. Massa is de beste geluidisolator. De massa van de 

componenten wordt gevonden in de beplating. De beplating van de sandwichconstructie voegt de nodige 

massa toe om zowel lucht- als contactgeluid tegen te gaan. Bij lichte, niet-dragende, woningscheidende 

wanden, uitgevoerd in Metalstud, wordt standaard tweezijdig dubbele beplating aangebracht. Soms wordt 

zelfs driedubbele beplating aangebracht om hoge geluideisen te halen. De dubbele beplating komt terug in het 

component. Het effect van een dubbele beplating ten opzichte van een enkele beplating is te zien in de 

onderstaande grafieken.  

 



‘Student zoekt leeg kantoor’ 

106 R.N.R. Zimny Afstudeeratelier ‘Slimbouwen IV’ 

 

Om voldoende massa toe te kunnen voegen moeten woning scheidende componenten uitgevoerd worden 

met twee platen aan elke zijde. De componenten zouden dan echter te zwaar worden om door studenten 

opgebouwd te worden. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van het massa-veer-massa principe. De 

scheidingwanden worden in een dubbele schaal uitgevoerd met enkele beplating. Elke schaal wordt 

opgebouwd met de componenten. De twee schalen zijn onderling ontkoppeld, waardoor trillingen niet 

doorgegeven worden van wand naar wand. De geluidisolatie wordt daardoor nog hoger dan in grafiek 7.1 

weergegeven is. De componenten zelf dempen het geluid door de twee massa’s van de beplating te scheiden 

middels isolatie en de stalen profielen. Dit zorgt ook voor enige demping van de trillingen dankzij de 

verschillende trillingsfrequenties van de onderdelen van een component. Door de verhoogde vloer wordt 

contactgeluid via de vloerconstructie vermeden. De vloerelementen worden om deze reden met een 

afdichtingsband vrij gehouden van de wandcomponenten, waardoor loopgeluiden niet via de topvloer aan de 

wand worden doorgegeven. Via de plafondconstructie zorgt de massa van de constructie voor demping van 

luchtgeluid. De wandcomponenten sluiten goed aan tegen het constructief plafond met behulp van een 

rubber. Dit rubber vangt trillingen op die ontstaan door luchtgeluid op en zorgt voor een goede afdichting van 

de naad. Bij veel mobiele wanden voor bijvoorbeeld conferentiezalen worden bij een dubbele toepassing met 

deze aansluitrubbers luchtgeluidisolatie reducties tot wel 53dB gehaald. (www.uniflex.nl) 

Alle naden tussen de componenten zijn gedicht door overlappende elementen. De beplating aan de voorkant 

sluit nauw aan op de andere beplating zoals figuur 7.19 laat zien. De dunne naad die overblijft wordt echter de 

beplating afgesloten door de isolatie in het component en de overlappende beplating aan de achterkant. De 

dichting wordt versterkt met behulp van afdichtingsband tussen de componenten. Het dichten van de naden 

verhoogt de weerstand tegen luchtgeluid. 

 

Grafiek 7.1: Het effect van een dubbele beplating op de geluidisolatie van een wand  

Bron: Buchanan, 2007 

Figuur 7.19: Aanzicht van de naden van twee geschakelde componenten voor het fixeren met de vleugelbouten.    
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7.3.4 Brandwerendheid  

De brandwerendheid van de wanden komt voornamelijk voort uit de toegepaste materialen en de overlap in 

de naden. Ten eerste zorgt het gebruik van de gipsvezelplaten voor een goede brandwerendheid van de 

componenten. De gipsvezelplaten zelf zijn onbrandbaar. Ze worden ingedeeld in brandklasse A2-s1d0 volgens 

EN 13501-1 en behoren tot klasse 1 in de beperking tot brandvoortplanting volgens NEN 6065. De 

brandwerendheid van de platen komt tot stand door de niet-brandbare materialen en het kristal-gebonden 

water waaruit 20% van de plaat bestaat. Deze gipsvezelplaten mogen daarom toegepast worden bij 

vluchtwegen en brandwerende compartimenteringswanden. (Nederlandse Branche Vereniging Gips, 2006)  De 

componenten zijn dus in elke situatie in een plattegrond te gebruiken.  

Tussen de componenten zijn naden aanwezig. Brand en rook kunnen via deze weg door de wand heen. Dit is 

beperkt door de overlappende geometrie van de componenten. Tussen de isolatie, vlak achter de beplating 

aan de voorzijde, is een brandwerende afdichtingstape geplaatst. Deze tape is ook tussen de aansluitende 

beplating aan de spouwzijde geplaatst. De tape zorgt niet alleen voor een luchtdichte aansluiting die 

luchtgeluid tegenhoudt, maar zorgt ook voor branddichte naden. In geval van brand ontstaat er een 

expanderend koolstofschuim dat hittebestendig is. De naden tussen twee componenten worden zo nog beter 

afgesloten waardoor er geen rook en brand door de wand heen komt. (Purtec Kunststoftechniek B.V.) De 

specificaties van het koolstofschuim zijn in bijlage 9 te vinden. 

7.3.5 Veiligheid van de wanden 

Om niet dragende binnenwanden te testen op sterkte 

moeten de wanden gecontroleerd worden met de 

belastingcombinaties volgens NEN 6702 artikel 8.2. 

Om de sterkte van de wand te testen bij een val tegen 

de wand worden de krachten berekend die op de 

kokers ontstaan. Om dit te berekenen schrijft Artikel 

8.2 een geconcentreerde belasting (Frep) van 1 kN in 

zone a voor. Deze zone ligt iets onder het midden van 

de wand zoals figuur 7.20 laat zien. In de berekening 

van de kokers wordt een hoogte van 1200 mm 

genomen als de hoogte van de wand 3000 mm is. 

De koker heeft een afmeting van 75 bij 75 mm. Het zwaartepunt Zzw ligt daarom op 37,5 mm.  

Iy = 2 (Iy1 + Iy4 + 75 · 37
2
) + 2 (Iy2 + Iy3 + 73 · 0

2
) 

Iy = 2 (6,25 + 102675) + 2 (6,083) 

Iy = 205374,6 mm
4
 

Het moment dat optreed op de een wand van 3000mm op een hoogte L van 1200 mm en een belasting F van 

1kN, kan berekend worden de formule  

M = 0,5·F·L = 0,5 · 1.000 · 1.200 = 600.000 N/mm 

Met behulp van het optredende moment kan de optredende buigspanning in de doorsnede van de koker 

berekend worden met de volgende formule: 

σ =  
��

�
  =  

���.���	·	
,�

��	
�,�
  = 109,6 N/mm

2
 

Het staal dat toegepast wordt is S235. Dit staal heeft een vloeispanning van 235 N/mm
2
. De gekozen 

doorsnede voldoet dus ruim. Een val tegen de wanden leidt niet tot bezwijken van de wand. 

Figuur 7.20:  Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een wand 

bron: NEN 6702 verkregen op www.briswarenhuis.nl  
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7.3.6 Achterzijde componenten 

Alle componenten hebben aan beide zijden een gipsvezelplaat. Aan de voorkant is een plaat van 12,5mm 

geplaatst, aan de achterkant een plaat van 10mm. De plaat aan de achterzijde zorgt voor de stabiliteit van het 

component. Deze stabiliteit is nodig tijdens het vervoer en het plaatsen van de componenten. De 

componenten vervormen daardoor niet. De beplating aan de achterzijde werkt samen met de plaat aan de 

voorzijde door de verlijming met de EPS isolatie. Omdat de beplating aan beide zijden is geplaatst, is het 

component tijdens het monteren stabiel waardoor beide studenten de bouten aan kunnen draaien. De 

montagesnelheid gaat hierdoor omhoog. Er is voor een gipsvezelplaat gekozen in verband met de hogere 

geluidisolatie die de plaat verzorgd, de goede brandwerendheid en de lage kosten van deze beplating. 

7.3.7 Bouwtijd 

Zelfwerkzaamheid wordt toegepast om de investeringskosten te verlagen. Bij de referentieprojecten van STW 

zorgt de aannemer voor het uitzetten van de plattegrond en het monteren van alle profielen en stijlen. 

Vervolgens helpen de studenten met het vastschroeven van de gipsplaten. Dit gebeurt onder begeleiding van 

een ervaren opzichter. Voor dit proces kunnen veel studenten ingezet worden, maar studenten werken 3 keer 

langzamer dan een geschoolde werknemer.  

Bij het herbruikbare wandsysteem speelt de scholing van de werknemers geen rol. Omdat het hele systeem 

prefab ingezet kan worden is er geen tijd- en materiaalverlies door bewerkingen op locatie en worden er geen 

vaardigheden geëist van de studenten. Het wandsysteem is simpel, snel en levert een hogere kwaliteit. Met 

behulp van de mock-up is de montagesnelheid getest. Twee studenten hebben in deze test een deel van de 

wand opgebouwd met de C1 componenten. Beide C1 componenten werden binnen twee minuten geplaatst en 

gemonteerd. Voor het telescopische component CT1 is een ladder nodig bij montage. Het telescopische 

component is licht genoeg om door één persoon geplaatst te worden. Het CT1 component wordt 

vastgeschroefd tegen het randprofiel. Montage van dit component zal dus meer tijd in beslag nemen. Montage 

van een volledig wanddeel zal daarom in totaal 5 minuten in beslag nemen.  

Elke wanddeel is 600mm breed. Per uur kan er dus 12 meter wand gemonteerd worden met het systeem. 

  

Figuur 7.21:  plaatsen van component C1  

 

Figuur 7.22:  plaatsen van tweede component C1  
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7.4 Financiële haalbaarheid  

7.4.1 kosten-baten analyse 

Bij de ontwikkeling van het inbouwsysteem draait het vooral om het faciliteren van de zelfwerkzaamheid, de 

mogelijkheid tot hergebruik en de aanpasbaarheid aan verschillende kantoorgebouwen. De kosten zullen 

echter laag moeten zijn voor de woningcorporatie. Om de financiële haalbaarheid van het systeem te toetsen 

zijn de kosten van het product zelf en de bijkomende kosten voor montage berekend en vergeleken. Dit is 

gedaan met behulp van een kosten-batenanalyse. In deze analyse zijn de verwachte kosten die een project kan 

hebben tegenover de mogelijke baten gezet. De kosten zijn tegenover elkaar gezet in tabel 7.1 en tabel 7.2. 

Voor de achtergrond van deze kosten wordt verwezen naar bijlage 10.  

In deze vergelijking is het huidig gebruikte inbouwsysteem bij tijdelijke transformaties, de Metalstudwand, als 

nulsituatie beschouwd. De projecten van STW hebben aangetoond dat deze wanden rendabel zijn bij een 

exploitatieperiode van 5 jaar bij één enkele transformatie. Het herbruikbare inbouwsysteem wordt met deze 

nulsituatie vergeleken. De vergelijking is bedoeld om de inbouwsystemen te vergelijken. Er wordt geen 

volledig transformatieproject vergeleken. Voor een vergelijking van een volledig transformatie proces is op het 

moment niet voldoende informatie beschikbaar om een juiste analyse te maken. Slechts de verschillen tussen 

het gebruik van de twee systemen zullen worden vergeleken en geanalyseerd. Alle andere parameters worden 

gelijk gehouden zoals huurkosten van het kantoor, onderzoekskosten, ontwerpkosten, voorbereidingskosten, 

sloopkosten van de bestaande inbouw, exploitatiekosten en overheadkosten. Ook de inkomsten blijven gelijk 

ongeacht het toegepaste inbouwsysteem. De baten die ontstaan in de analyse, zijn besparingen die door 

toepassing van het nieuwe inbouwsysteem tot stand komen. Om de kosten zowel voor de Metalstudwand als 

voor het herbruikbare systeem, goed te kunnen bepalen wordt er gekeken naar de opbouw van 100m
2
 wand. 

Dit is 33 m
1
 wand, wat bij een gebruikelijk stramien van 7,2 m breed en 5,4 m diep, vier kamers met een totale 

oppervlakte van 69 m
2 

omvat. 

 

Transformatie 1 Metalstudwanden 

  

Materiaal   

Materiaalkosten per 100 m
2 

Metalstudwand 

€ 1.277 

Huur materieel  

Huurkosten voor een mobiele 

hijskraan/verreiker en 

palletwagen per dag 

€ 167 

Arbeid  

Kosten voor arbeidsuren door de 

aannemer en door de supervisor 

van de zelfwerkzaamheid 

€ 2.189 

Demontage/Sloop  

Kosten voor het afvoeren van 20 

m
3
 sloopafval 

€ 540 

Risico/Materiaalverlies  

Materiaal- en materieelverlies 

door zelfwerkzaamheid 

vastgesteld op 5% van de 

materiaalkosten 

€ 91 

Totaal kosten € 4.264 

Transformatie 1 Herbruikbaar systeem 

  

Materiaal   

Materiaalkosten voor 100 m2 

herbruikbare componenten 

€ 4.282 

Huur materieel   

Huurkosten voor een palletwagen 

per dag 

€ 25 

Arbeid   

Kosten voor productiearbeid, 

arbeidsuren door de aannemer en 

arbeidsuren voor de supervisor 

€ 2.949 

Demontage/Sloop   

Kosten voor tussentijdse opslag 

van de componenten 

€ 162 

Risico/Materiaalverlies   

Schade aan de componenten 

tijdens montage en demontage, 

vastgesteld op 5% van materiaal- 

en productiekosten 

€ 328 

Totaal kosten € 7.746 

Tabel 7.1: Kosten per 100 m
2
 Metalstudwand naast 100m

2
 componenten voor de eerste transformatie.  
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Transformatie 2 Metalstudwanden 

  

Materiaal   

Materiaalkosten per 100 m
2 

Metalstudwand 

€ 1.277 

Huur materieel  

Huurkosten voor een mobiele 

hijskraan/verreiker en 

palletwagen, per dag 

€ 167 

Arbeid  

Kosten voor arbeidsuren door de 

aannemer en door de supervisor 

van de zelfwerkzaamheid 

€ 2.189 

Demontage/Sloop  

Kosten voor het afvoeren van 

20m
3
 sloopafval 

€ 540 

Risico/Materiaalverlies  

Materiaal- en materieelverlies 

door zelfwerkzaamheid 

vastgesteld op 5% van de 

materiaalkosten 

€ 91 

Totaal kosten € 4.264 

 

 

De eerste vergelijking in tabel 7.1 laat zien dat voor de eerste transformatie er een bedrag van €3.482,- 

geïnvesteerd moet worden in het herbruikbare systeem ten opzichte van de nulsituatie met de 

Metalstudwanden. Het verschil zit met name in de materiaalkosten en de kosten voor de productie van de 

componenten. Deze investering bij de eerste transformatie wordt terugverdient bij een tweede transformatie. 

De kasstroom is positief met een bedrag van €2751,- . Dit is te zien in de vergelijkingstabel 7.2.  

Aangezien er nu geen kosten meer gemaakt worden voor de aanschaf van materiaal van de componenten en 

de arbeid voor de productie van de componenten, zijn de kosten voor de tweede transformatie met het 

herbruikbare inbouwsysteem een stuk lager dan het gebruik van Metalstudwanden. Voor het gebruik van 

Metalstudwanden bij de tweede transformatie moet al het materiaal opnieuw aangeschaft worden. Het 

materiaal van de voorgaande transformatie kan immers niet meer hergebruikt worden, omdat dit als 

sloopafval afgevoerd is. Door de vakkennis die nodig is bij het monteren van de Metalstudwanden is de 

bouwtijd, zelfs met meerdere studenten, vrij laag. De supervisor moet langdurig aanwezig zijn op de 

bouwplaats om de zelfwerkzaamheid te controleren. Bij het herbruikbare systeem is de bouwsnelheid hoger, 

omdat de zelfwerkzaamheid gefaciliteerd wordt. De supervisor hoeft dan ook minder lang op de bouwplaats 

aanwezig te zijn, wat arbeidskosten scheelt. 

Het percentage materiaalverlies is bij de tweede transformatie naar boven bijgesteld. Tijdens de gebruiksduur 

van de voorgaande transformatie kunnen componenten beschadigd zijn geraakt, waardoor vervanging of 

herstel noodzakelijk is. Het risico van beschadiging tijdens gebruik komt dus bovenop het risico van 

beschadiging bij montage en demontage. 

 

  

Transformatie 2 Herbruikbaar systeem 

  

Materiaal   

Materiaalkosten voor 100 m2 

herbruikbare componenten 

€ 0 

Huur materieel  

Huurkosten voor een palletwagen 

voor verplaatsing van 

componenten, per dag 

€ 25 

Arbeid  

Kosten voor productiearbeid, 

arbeidsuren door de aannemer en 

arbeidsuren voor de supervisor 

€ 669 

Demontage/Sloop  

Kosten voor tussentijdse opslag 

van de componenten 

€ 162 

Risico/Materiaalverlies  

Schade aan de componenten 

tijdens montage, demontage en 

gebruik, vastgesteld op 10% van 

materiaal- en productiekosten 

€ 656 

Totaal kosten € 1.512 

Tabel 7.2: Kosten per 100 m
2
 Metalstudwand naast 100m

2
 componenten voor elke volgende transformatie na de eerste transformatie  
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Netto Contante Waarde (NCW)  

De netto contante waarde is de contante waarde van de kasstromen (baten verminderd met de kosten) min de 

kosten van de investering. De netto contante waarde is dus de waarde die overblijft na een bepaalde periode 

waarin rente betaald wordt over het geïnvesteerde bedrag. Het kwalitatieve voordeel van het toepassen van 

de herbruikbare wand ontstaat door de betere afwerking, een verhoogde brandwerendheid en een hogere 

geluidisolatie dankzij de dubbele uitvoering. Omdat het hier om een herbruikbaar inbouwsysteem gaat zal er 

gekeken worden na hoeveel transformaties een eventueel financieel voordeel ontstaat. Hierbij worden de 

gegevens uit tabel 7.1 en tabel 7.2 netto contant gemaakt.  Wanneer de NCW positief is, dan is het 

herbruikbare systeem voordelig ten opzichte van de nulsituatie waarin niet geïnvesteerd wordt.  

In diagram 7.1 zijn de cumulatieve waarden voor opeenvolgende transformatieprojecten gegeven aan de hand 

van de vergelijkingstabel op de vorige pagina. Als alleen gekeken wordt naar de cumulatieve waarden zou 

verondersteld kunnen worden dat het herbruikbare inbouwsysteem al bij de derde transformatie financieel 

voordelig is. Dit is niet correct. Bij de NCW wordt ook de rente meegenomen die betaald moet worden over de 

investering. Deze rente wordt jaarlijks betaald, terwijl de vermindering in kosten per project optreedt. De NCW 

laat zien dat het herbruikbare inbouwsysteem bij vier transformaties voordelig is ten opzichte van de 

Metalstudwand. 

 

Bij de berekening van de NCW wordt de extra investering, die nodig is voor de componenten bij de eerste 

transformatie jaarlijks vermenigvuldigd met 8% rente. Dit rentebedrag is op dit moment de maximale rente op 

zakelijke leningen. (www.ing.nl)  In tabel 7.3 is de investering als negatieve kasstroom genomen in jaar 0. Na 

het eerste jaar van de transformatie wordt de rente hierbij opgeteld. Er is aangenomen dat een tijdelijke 

transformatie vijf jaar duurt. Dit is de exploitatietijd waarbij de nulsituatie, de Metalstudwand, rendabel 

geëxploiteerd kan worden door de referentieprojecten van STW. Na vijf jaar rente wordt de investering 

gedeeltelijk terugverdient bij een tweede transformatie, omdat de investeringskosten bij de tweede 

Diagram 7.1: Investering en kasstromen per transformatie ten opzichte van nulsituatie (traditioneel transformeren) Aan het einde van 

elk jaar wordt 8% rente betaald over het geïnvesteerde bedrag.  
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transformatie €2.751,- lager zijn dan de nulsituatie bij gelijkblijvende inkomsten. De inkomsten die 

gegenereerd worden om de nulsituatie rendabel te exploiteren blijven namelijk gehandhaafd. De kasstroom is 

positief. Bij de vierde transformatie heeft de extra investering zichzelf terugverdient ten opzichte van het 

traditionele systeem. Er hoeft dan ook geen rente meer betaald te worden. 

 

 

In tabel 7.3 is gerekend met een hoog rentebedrag van 8%. Echter is er de mogelijkheid om een 

investeringslening te krijgen tegen een rentebedrag vanaf 4,12% (www.ing.nl) Aangezien dit een ‘vanaf’ tarief 

is, laat tabel 7.4 zien wanneer de NCW positief is bij een rente van 4,12% en tabel 7.5 bij een rente van 6%. Het 

rentepercentage van 6% ligt tussen het minimale en het maximale rentebedrag in. 

 

 1e 

transformatie 

2e 

transformatie 

3e 

transformatie 

4e 

transformatie 

5e 

transformatie 

Rente \ Kasstroom -€ 3.482,63 € 2.751,51 € 2.751,51 € 2.751,51 € 2.751,51 

1e jaar (4,12%) -€ 3.626,11 -€ 1.572,36 € 903,57 € 3.655,09 € 6.406,60 

2e jaar (4,12%) -€ 3.775,51 -€ 1.637,14 € 903,57 € 3.655,09 € 6.406,60 

3e jaar (4,12%) -€ 3.931,06 -€ 1.704,59 € 903,57 € 3.655,09 € 6.406,60 

4e jaar (4,12%) -€ 4.093,02 -€ 1.774,82 € 903,57 € 3.655,09 € 6.406,60 

5e jaar (4,12%) -€ 4.261,65 -€ 1.847,94 € 903,57 € 3.655,09 € 6.406,60 

 

 

 1e 

transformatie 

2e 

transformatie 

3e 

transformatie 

4e 

transformatie 

5e 

transformatie 

Rente \ Kasstroom -€ 3.482,63 € 2.751,51 € 2.751,51 € 2.751,51 € 2.751,51 

1e jaar (6%) -€ 3.691,59 -€ 2.023,57 € 208,61 € 2.960,12 € 5.711,63 

2e jaar (6%) -€ 3.913,08 -€ 2.144,99 € 208,61 € 2.960,12 € 5.711,63 

3e jaar (6%) -€ 4.147,87 -€ 2.273,69 € 208,61 € 2.960,12 € 5.711,63 

4e jaar (6%) -€ 4.396,74 -€ 2.410,11 € 208,61 € 2.960,12 € 5.711,63 

5e jaar (6%) -€ 4.660,54 -€ 2.554,71 € 208,61 € 2.960,12 € 5.711,63 

  

 1e 

transformatie 

2e 

transformatie 

3e 

transformatie 

4e 

transformatie 

5e 

transformatie 

Rente \ Kasstroom -€ 3.482,63 € 2.751,51 € 2.751,51 € 2.751,51 € 2.751,51 

1e jaar (8%) -€ 3.761,24 -€ 2.554,86 -€ 782,30 € 1.687,21 € 4.438,72 

2e jaar (8%) -€ 4.062,14 -€ 2.759,25 -€ 844,88 € 1.687,21 € 4.438,72 

3e jaar (8%) -€ 4.387,11 -€ 2.979,99 -€ 912,47 € 1.687,21 € 4.438,72 

4e jaar (8%) -€ 4.738,08 -€ 3.218,39 -€ 985,47 € 1.687,21 € 4.438,72 

5e jaar (8%) -€ 5.117,13 -€ 3.475,86 -€ 1.064,30 € 1.687,21 € 4.438,72 

Tabel 7.3: Investering en kasstromen per transformatie ten opzichte van de nulsituatie (traditioneel transformeren). Aan het einde van elk 

jaar wordt 8% rente betaald over het geïnvesteerde bedrag.  

 

Tabel 7.4: Investering en kasstromen per transformatie ten opzichte van de nulsituatie (traditioneel transformeren). Aan het einde van elk 

jaar wordt 4,12% rente betaald over het geïnvesteerde bedrag.  

 

Tabel 7.5: Investering en kasstromen per transformatie ten opzichte van de nulsituatie (traditioneel transformeren). Aan het einde van elk 

jaar wordt 6% rente betaald over het geïnvesteerde bedrag.  

 



‘Student zoekt leeg kantoor’ 

113 R.N.R. Zimny Afstudeeratelier ‘Slimbouwen IV’ 

 

7.4.2 Conclusie kosten-batenanalyse 

Bij de kosten-batenanalyse is uitgegaan van een exploitatieperiode van vijf jaar. Bij een hoge rente op de 

leningen van 8% is bij de vierde transformatie het herbruikbare inbouwsysteem financieel gunstiger dan de 

concurrentie Metalstud. De financiële winst is dus te behalen tijdens het transformatieproces. Kortere 

exploitatieperiodes zijn hierdoor financieel ook haalbaar. Dit biedt meer mogelijkheden aan de 

woningcorporaties om kantooreigenaren over te halen hun kantoren tijdelijk te transformeren. 

Kantooreigenaren die niet het risico willen lopen om hun kantoorgebouwen voor vijf jaar aan een 

woningcorporatie te verhuren tegen lage huuropbrengsten, kunnen een contract tekenen voor een kortere 

periode. De herbruikbaarheid van de inbouw zorgt ervoor dat de materiaalkosten niet binnen deze kortere 

periode afgeschreven hoeven te worden. De lage transformatiekosten en de hoge bouwsnelheid zorgen ervoor 

dat de exploitatietijd bij een korte huurperiode langer  is dan bij een traditionele transformatie. Indien de 

rente op de investering lager is, wordt het inbouwsysteem al bij de derde transformatie winstgevend ten 

opzichte van de Metalstudwand. Zelfs nog bij een rentepercentage van 6% zijn drie transformaties voldoende 

om het verschil te maken.  

Het voordeel zit niet alleen in het verminderen van de transformatietijd en de kosten, maar biedt een betere 

onderhandelingspositie voor de woningcorporatie ten opzichte van de kantooreigenaren. Ook kortere 

periodes zijn mogelijk. Er kunnen hierdoor transformaties uitgevoerd worden die met de traditionele 

methodes niet haalbaar zijn met een exploitatietijd van bijvoorbeeld drie jaar. Hierdoor zijn kantooreigenaren 

sneller bereid om hun kantoren te verhuren aan woningcorporaties en kunnen er meer tijdelijke 

transformaties plaatsvinden. De opslagtijd van de componenten zal dan ook gering zijn. 

Bij het bekijken van de tabellen van de kosten-batenanalyse kan geconcludeerd worden dat, door de 

herbruikbaarheid en de snelheid waarmee het systeem opgebouwd kan worden, zelfwerkzaamheid duurder is 

dan het inhuren van vakmensen. De studenten krijgen immers huurkorting voor hun zelfwerkzaamheid. Het 

verlies aan inkomsten door deze huurkorting zou daarmee wel eens groter kunnen zijn dan de arbeidskosten 

voor vakmensen. Voor de haalbaarheid van het systeem maakt het echter geen verschil. Het herbruikbare 

inbouwsysteem is in de vergelijking bij de vierde transformatie voordeliger dan de concurrent Metalstud. De 

tijdelijke transformatieprojecten waarbij de Metalstudwanden gebruikt worden zijn haalbaar met de 

huurkorting. Het herbruikbare inbouwsysteem is dat bij dezelfde inkomsten dus ook. Ook het effect van 

inflatie kan voordelig uitpakken voor het inbouwsysteem. De kosten voor materiaal en arbeid stijgen normaal 

gesproken door inflatie. Het verschil in kosten dat ontstaat bij een tweede en volgende transformatie met 

behulp van het inbouwsysteem wordt dan alleen maar groter. De materiaalkosten voor Metalstud worden 

hoger, terwijl de kosten voor de componenten al gemaakt zijn.  

De verdeling van de huurkorting zal wel moeten veranderen. De studenten hoeven veel minder uren te steken 

in de montage van de wanden. Ze zullen daardoor ook maar de helft van de huurkorting krijgen die ze nu 

krijgen. Aan het einde van de transformatie moeten de wanden weer gedemonteerd worden. Bij hulp met de 

demontage kunnen de studenten de andere helft van de huurkorting verdienen. Dit heeft drie voordelen: 

• Het vooruitzicht op een extra huurkorting, die zelfwerkzaamheid bij demontage biedt,  zal ervoor 

zorgen dat de studenten tot aan het einde van de tijdelijke transformatieperiode blijven huren. Er zal 

geen leegloop plaatsvinden van de woonruimtes voordat de tijdelijke transformatieperiode is 

afgelopen. 

• Het tweede voordeel is, dat bij mutaties van bewoners, ook de tweede bewoners de voordelen van 

huurkorting kunnen genieten, mits ze meehelpen met demontage.  

• Het derde voordeel is voor de woningcorporatie. De inkomsten zijn gedurende de gehele 

transformatieperiode hoger omdat er minder huurkorting gegeven wordt. Er kan dus rente worden 

ontvangen op het bedrag dat aan het einde van de periode aan de studenten uitgekeerd wordt. Het 

bedrag dat voortkomt uit ontvangen rente kan herstelwerkzaamheden bekostigen. 
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8. Reflectie 

 

8.1 Conclusie 

 

Doelstellingen 

Het doel van dit onderzoek is het bevorderen en efficiënter maken van de transformatie van 

kantoorgebouwen naar studentenwoningen. Dit doel moet gehaald worden met behulp van een herbruikbaar 

inbouwsysteem dat gemonteerd wordt door middel van zelfwerkzaamheid van studenten. De literatuur heeft 

uitgewezen dat transformatie een lastig onderwerp is binnen de kantorenmarkt. Kantooreigenaren nemen zelf 

geen initiatief en willen hun kantoor niet verkopen met verlies. 

Het doel om transformatie van kantoorgebouwen naar studentenwoningen te bevorderen en efficiënter te 

maken is met het herbruikbare inbouwsysteem te behalen. De kostenanalyse laat zien dat, bij drie 

transformatieprojecten en een gemiddelde rentevoet, de investeringskosten voor het herbruikbare 

wandsysteem terugverdiend zijn. Dit is te danken aan een hogere efficiëntie van de transformatie.  De kosten 

voor de transformatie (bouw) zelf zijn stukken lager dan met traditionele inbouwsystemen. De haalbaarheid 

van transformatieprojecten wordt daardoor vergroot. Er kunnen dus meer projecten uitgevoerd worden die 

eerder niet haalbaar waren waardoor er meer studentenwoningen toegevoegd kunnen worden. 

Tijdelijke transformatie  

De keuze voor tijdelijke transformatie lijkt het probleem alleen maar uit te stellen. De woningen verdwijnen 

weer. De doelgroep beginnende voltijdstudenten hebben hier echter baat bij. Omdat het herbruikbare 

inbouwsysteem het aantal mogelijke tijdelijke transformaties vergroot, worden er meer studentenwoningen 

toegevoegd, misschien wel voor maximaal drie jaar. De beginnende studenten kunnen deze tijd benutten om 

contacten op te doen en een andere geschikte woonruimte te zoeken. De woningcorporatie heeft de 

mogelijkheid om een permanente oplossing voor het huisvestingsprobleem te vinden, door middel van 

nieuwbouw. De kantooreigenaar beperkt de kosten voor zijn leegstaand vastgoed, maar hoeft zijn 

kantoorgebouw niet onder de boekwaarde te verkopen en kan plannen ontwikkelen voor herontwikkeling. 

Tijdelijke transformatie biedt dus een goede oplossing. 

‘Create your space’ concept  

Aan de hand van het vooronderzoek, de literatuur en de bestaande tijdelijke transformatieprojecten zijn drie 

doelstellingen opgesteld waaraan het inbouwsysteem moet voldoen.  

• Zelfwerkzaamheid  

• Herbruikbaarheid 

• Aanpasbaarheid 

Met behulp van de opgestelde randvoorwaarden is een strategie ontwikkeld om deze doelstellingen te 

behalen. De strategie bevat enkele ontwerpuitgangspunten voor het inbouwsysteem. De 

ontwerpuitgangspunten zijn een goede basis geweest om de doelen haalbaar te maken. Het inbouwsysteem 

heeft de uitgangspunten van de strategie omgezet in een inbouwsysteem dat zelfwerkzaamheid faciliteert, 

herbruikbaar is in meerdere transformatieprojecten en zich aan kan passen aan de dimensies van verschillende 

kantoorgebouwen die voldoen aan de criteria. 

Zelfwerkzaamheid 

Bij het ontwikkelen van het wandsysteem is rekening gehouden met de randvoorwaarden die opgesteld zijn 

met betrekking tot zelfwerkzaamheid. In het bouwproces zijn de studenten niet betrokken bij ingewikkelde 

werkzaamheden, zoals maatvoeren en het plaatsen van leidingen. Toch kunnen de studenten het grootste deel 
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van de transformatie uitvoeren met behulp van het wandsysteem. Het wandsysteem bestaat uit 

geprefabriceerde componenten die geschakeld kunnen worden. De prefabricage zorgt voor veel minder 

handelingen op de bouwplaats. Studenten hoeven geen materiaal meer te bewerken tijdens de montage. 

Studenten hoeven dus geen vakkennis of vaardigheid met materieel te hebben. Zij hoeven slechts de 

geprefabriceerde componenten op te pakken, te plaatsen en te verbinden. Ook hiervoor is geen speciaal 

materieel nodig. 

Het oppakken van de elementen is eenvoudig met twee studenten te doen door het geringe gewicht en de 

omvang van de componenten. De componenten kunnen slechts op één manier op de onderrail geplaatst 

worden. Een kleurcodering van de componenten op de isolatie zorgt er voor dat de juiste positie snel te vinden 

is. De kans op fouten is daardoor klein, waardoor de efficiëntie hoog is. 

Het verbinden van de componenten is eenvoudig en vergt weinig handelingen. Geprefabriceerde 

schroefhulzen zorgen voor een snel te realiseren verbinding. Deze verbinding kan maar op één manier 

plaatsvinden en is steeds hetzelfde. Het verschil tussen een vleugelbout bevestiging en een gewone 

boutbevestiging is makkelijk te zien door de flensgaten waar de vleugelbout moet komen. Een korte instructie 

is dus genoeg om alle componenten te kunnen schakelen. De handleiding ondersteund de werkzaamheden. 

De mate van zelfwerkzaamheid wordt slechts beperkt door ingewikkelde handelingen, zoals het maatvoeren 

van de wanden, het bevestigen van de randlatten en het aansluiten van leidingen. Deze werkzaamheden 

worden uitgevoerd door een aannemer en een installateur. De transformatie is daarom niet volledig met 

behulp van zelfwerkzaamheid uit te voeren. De veiligheid is namelijk niet te garanderen als een bouwwerk 

door ongeschoolde personen wordt uitgevoerd. Zelfs de handelingen die wel door zelfwerkzaamheid van 

studenten uitvoerbaar zijn zullen onder toezicht van een supervisor uitgevoerd moeten worden. 

Zelfwerkzaamheid wordt in dit onderzoek gezien als een hulpmiddel om de bouwkosten te verlagen, de sociale 

cohesie tussen studenten te vergroten, de betrokkenheid met de woonruimte en de acceptatie van deze 

woonruimte te vergroten.  

Herbruikbaarheid 

Het wandsysteem zorgt dat vrijwel al het toegevoegde materiaal voor de scheidingswanden weer opnieuw 

gebruikt kan worden in een volgend transformatieproject. Het systeem is ontworpen om demontabel te zijn, 

een ontwerpaanpak die in de huidige producten niet is terug te vinden. Voor een snelle montage en 

demontage is de montagesequentie kort gehouden. De montagesequentie is beperkt tot twee stappen 

waardoor de vele studenten tegelijk ingezet kunnen worden. Deze sequentie wordt ondersteund door de 

randgeometrie van de componenten. Het constructieve component C1 wordt aan weerszijden overlapt door 

het vulcomponent C2. Om component C1 te demonteren bij beschadiging of vervanging, hoeven slechts de 

twee naastgelegen C2 componenten gedemonteerd te worden.  

De verbindingen die toegepast worden zorgen voor demontage zonder beschadiging. Voor alle verbindingen is 

een voorziening aangebracht in de componenten. De verbindingen kunnen dus tot stand komen zonder het 

component en dus de functie van het component te beschadigen. Slechts de randlatten, die zorgen dat er een 

stabiele verbinding gemaakt kan worden tussen de constructie en de componenten, worden beschadigd bij de 

montage en zijn daardoor niet herbruikbaar.  

De kostenanalyse heeft aangetoond dat herbruikbaarheid in combinatie met een kortere bouwtijd de kosten 

voor transformatie sterk verlaagd. Al bij de derde transformatie is het herbruikbare systeem voordeliger dan 

de traditionele systemen die momenteel toegepast worden bij tijdelijke transformaties. Maar 

herbruikbaarheid maak transformatieprojecten mogelijk die met de traditionele systemen niet mogelijk zijn. 

Omdat de kosten voor een transformatie laag zijn is het mogelijk om kantoorgebouwen te transformeren die 

voor periodes korter dan vijf jaar beschikbaar zijn. 
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Aanpasbaarheid 

Aanpasbaarheid is van groot belang om verschillende kantoorgebouwen te transformeren. De 

herbruikbaarheid van het systeem is afhankelijk van de mate van aanpasbaarheid van het systeem. De 

functionele onafhankelijkheid komt sterk terug in het wandsysteem. De aanpasbaarheid is opgenomen in een 

telescopisch component dat op elk ander component geplaatst kan worden. De scheidende 

wandcomponenten kunnen zo in de hoogte aangepast worden. Het telescopische component wordt 

uitgeschoven voordat het geplaatst wordt. Dit vergroot het gebruiksgemak voor de studenten. Aanpassingen 

aan de wand zijn eenvoudiger uit te voeren op de grond dan op hoogte.  

De aanpasbaarheid in de breedte ontstaat vooral door het schakelen van de componenten in stappen van 

600mm. Ondanks het modulaire stramien van de geselecteerde kantoorgebouwen is ook in de breedte een 

telescopisch component toegepast. Het component vangt de verschillende dimensies op en zorgt voor 

aansluiting aan de kolommen. Het telescopisch component A hoeft steeds maar aan één kolomaansluiting te 

worden toegepast omdat de wand begint met een volledig component. In de bovenhoek van dit telescopisch 

component is aanpassing niet mogelijk. Dit zou leiden tot een vierdelige overlap. Voor deze hoek is een 

passtuk noodzakelijk. De hoek kan gedicht worden met gipsvezelplaten en isolatiemateriaal maar is daardoor 

niet herbruikbaar.  

8.2 Aanbevelingen 

Aan de hand van de conclusie zijn er nog enkele aanbevelingen voor verder onderzoek. Deze aanbevelingen 

worden opgedeeld in aanbevelingen voor het gebruik van het herbruikbare inbouwsysteem en aanbevelingen 

ter verbetering van het herbruikbare inbouwsysteem zelf.  

8.2.1 Aanbevelingen tot toepassing van het systeem 

Met betrekking tot het toepassen van de wandcomponenten kan er op enkele punten nog verder onderzoek 

uitgevoerd worden. 

• De kantorenmarkt kan opbloeien, of het aantal studenten kan drastisch verminderen. 

Transformatieprojecten voor studenten is dan niet meer nodig. Het verhuren van de wanden aan 

andere sectoren zou dan een oplossing kunnen zijn. Ziekenhuizen bijvoorbeeld hebben veel behoefte 

aan kwalitatief goede wanden. De structuur van ziekenhuizen kan veranderen. Snelle ombouw is dan 

nodig. Een andere optie is verhuur van de wanden binnen het Solids concept. Dit concept biedt 

onbestemde gebouwen aan die verhuurd kunnen worden voor verschillende functies, zoals 

kantoorfunctie of wonen. De plattegrond is te huren per m
2
 en wordt kaal opgeleverd. De huurder is 

zelf verantwoordelijk voor de inbouw. Voor deze toepassing zou de herbruikbare wand geschikt zijn 

als verhuurbaar object. Hierbij zal een verdienmodel ontwikkeld moeten worden. 

• Door de aanpasbaarheid van het systeem is elke plattegrond in te delen met de wanden. Deze 

aanpasbaarheid heeft geleid tot een bouwdoos aan componenten. Elke functietoevoeging leidt 

namelijk tot een nieuw component. Het gevaar bestaat daarom dat de ‘bouwdoos’ te groot wordt en 

er te veel componenten ongebruikt in opslag liggen. De componenten die nu ontwikkeld zijn, zijn 

bestemd voor één studentenkamer. Bij de aankoop van het systeem zal van tevoren goed onderzocht 

moeten worden hoeveel studentenkamers een woningcorporatie toe wil voegen. Voor dit aantal 

kamers zullen de benodigde componenten geproduceerd worden. 

• Het verdienmodel biedt mogelijkheden om het herbruikbare systeem een andere eigenaar te geven. 

In dit onderzoek is de woningcorporatie de eigenaar. Als een kantooreigenaar het inbouwsysteem 

aankoopt kunnen moeizame onderhandelingen over huurprijs en exploitatieperiodes vermeden 

worden. Het initiatief ligt dan echter bij de kantooreigenaar. De kantooreigenaar zou het 

herbruikbare inbouwsysteem met een kleine aanpassing als enkele schaal toe kunnen passen om het 

kantoor in te delen. Bij leegstand van het kantoorgebouw kan het inbouwsysteem uitgebreid worden 
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tot woningen met woningscheidende wanden van hoge kwaliteit. Dit vraagt een andere manier van 

aanpasbaarheid die een interessant systeem kan opleveren. 

 

8.2.2 Aanbevelingen ter verbetering van het systeem 

Het ontwikkelde inbouwsysteem is tot conceptueel niveau uitgewerkt en is daardoor niet getest in de praktijk, 

buiten de mock-up die gemaakt is. Met betrekking tot de beperkingen van het systeem zijn dan ook nog enkele 

aanbevelingen te maken. 

• De focus van het onderzoek ligt bij het herbruikbaar maken van een systeem dat door studenten 

gemonteerd kan worden. Gedurende het onderzoek is de werking van dit systeem uitgewerkt en 

getest. Om het systeem bruikbaar te maken zijn meerdere varianten en gespecialiseerde 

componenten ontworpen. De plattegrond van de casestudy is zo effectief in te delen. Om meer 

ontwerpvrijheid te bieden aan de ontwerper en de woningcorporatie kunnen nog aanvullende 

componenten ontwikkeld worden met vergelijkbare aansluitingen. Denk hierbij aan verschillende 

hoekcomponenten die het mogelijk maken ook schuine hoeken te creëren waar nodig, of waterdichte 

componenten voor douchecabines en toiletten.  

• De gebruikte principes ter verhoging van de geluidisolatie zouden moeten leiden tot een hoge 

geluidisolatie van het inbouwsysteem. Het effect van de aansluitingen en naden is echter niet met 

zekerheid te voorspellen en zal door middel van proeven vastgesteld moeten worden. Dit geldt ook 

voor de brandwerendheid van het inbouwsysteem. Door proeven uit te voeren op een prototype 

kunnen de componenten verbeterd worden waar nodig. 

• Het effect van de wandcomponenten op de ruimteakoestiek zal in verder onderzoek bepaald moeten 

worden. Harde oppervlakken leiden immers tot galm. Veel galm zorgt voor onprettige ruimtes. 

Mogelijke oplossingen zoals perforaties in de beplating aan de voorzijde van de componenten of een 

andere afwerklaag zouden de galm moeten verminderen. Oplossingen kunnen ook gezocht worden in 

het toevoegen van akoestische panelen. 

• Voor het overgrote deel is het systeem herbruikbaar. Voor de aansluiting met de constructie is in dit 

onderzoek gekozen voor een randprofiel dat aan de constructie bevestigd wordt. Het randprofiel is 

echter niet herbruikbaar en leidt tot een mindere mate van zelfwerkzaamheid. Het klemmen van de 

wand is in dit onderzoek bekeken, maar afgewezen door het negatieve effect op de stabiliteit. Het 

klemmen van de wanden voorkomt het toevoegen van randprofielen en vermindert het aantal 

arbeidsuren. Aanpassing van het inbouwsysteem zou deze klemming mogelijk kunnen maken met 

behoud van de akoestische eigenschappen. 

• Bij het toepassen van het herbruikbare inbouwsysteem in transformaties wordt gebruik gemaakt van 

een voorzetgevel met transparante delen. In de casestudy levert dit geen problemen op met 

omgangsgeluid omdat de kamer scheidende wanden aansluiten op de gevel. Bij een stramien van 7,2 

meter is omgangsgeluid tussen twee studentenwoningen mogelijk. Dit maakt het noodzakelijk om 

een aansluiting met de gevel te maken tussen twee woningen. Dit zal in het werk opgelost moeten 

worden. 

Verdere ontwikkeling van de ontworpen componenten kan leiden tot een praktisch toepasbaar systeem dat 

ingezet kan worden om leegstaande kantoren te transformeren naar studentenwoningen. 
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