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voorwoord 

Dit verslag is de theoretische 
onderbouwing en uitleg bij 

de eindontwerpen van mijn 

afstudeerproject. Dit afstudeerproject 

heb ik gevolgd binnen het atelier 

van prof. ir. Jan Westra. Als 

afstudeercommissie heb ik gekozen 

voor ir. Maarten Willems en dr. Jacob 

Voorthuis. Ik wil hen graag bedanken 

voor hun begeleiding die ik als zeer 
positief heb ervaren. 

In mijn afstudeerproject heb ik drie 

starterswoningen ontworpen op drie 

restplekken in bestaande wijken in 
Maastricht. Door een nieuwe vorm 

van verdichting te introduceren, micro 

verdichting, kan aan een deel van de 

vraag naar starterswoningen worden 

voldaan. De behoeftes van de starters 
en de dualiteiten van het bewonen 

leveren drie verschillende concepten op. 

De kleine restplekken en de concepten 

leiden tot 'wonen op de cm 2 ' . De 

woningen maken door slimmigheden 

optimaal gebruik van de beperkte 

ruimte. 

Binnen het atelier 'Dutch Dressing' 

hebben we ons bezig gehouden met 

het onderzoeken van de ontwikkelingen 
binnen de woningbouw in Nederland. 

"In Nederland bouwen we met twee 

huiden. Een binnenjas voor het zware 

werk uit eenvoudig materiaal en een 

buitenjas voor de uitstraling in luxe 
materiaal. Die uitstraling verhult veel. 

'Dutch Dressing'. Wij zijn altijd een 

land van gevels geweest. Zij vormen de 

saus die de naargeestige onderkomens 

moet verhullen." [Westra, 2004]. De 

ontwikkeling in bouwsystemen heeft 



in de afgelopen honderd jaar niet bij 

kunnen dragen aan een verandering 

in de woningbouw. Aan de hand van 
deze studie hebben we ons standpunt 

bepaald ten aanzien van de Nederlandse 
woningbouw. Mede als reactie hierop 

heb ik het artikel 'Bang voor de 
architect' geschreven. 

Door dit artikel en mijn weerstand tegen 
de cataloguswoningen in welstandsvrije 
wijken heb ik een poging gedaan 

om particulier opdrachtgeverschap 
te promoten en te sturen, met als 
doel meer samenhang te krijgen 
in de welstandsvrije wijken. Naar 

aanleiding van deze studie werd mijn 

interesse gewekt door restplekken in 
de bestaande wijken in Nederland. 
Deze restplekken, door versehifiende 

oorzaken ontstaan, zijn klein en lijken, 

in eerste instantie, niet geschikt 

voor bebouwing. Toch zie ik daar 
mogelijkheden. 

Het eerste deel is een theoretische 
uiteenzetting van de waarde van deze 

plekken. Daarbij kijk ik niet alleen naar 

de mogelijkheden in de stad en de wijk, 
maar ook naar de potentie die er is voor 
de Nederlandse woningbouw. Daarnaast 

zie ik kansen voor starters op de 
woningmarkt om een woning te vinden 

die aan hun eisen voldoet. 
In het tweede deel laat ik in drie 
voorbeeldontwerpen zien hoe men 
met de restplekken kan omgaan. Deze 

ontwerpen zijn uitgewerkt van concept 
tot detail. 
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THEORETISCHE ONDERBOUWING 



Het (ge)wilde wonen 

De situatie in de woningbouw is aan 

het veranderen. De overheid probeert 
de bewoner meer inspraak te geven 

door te eisen dat vanaf 2005 een 

derde van de woningen door particulier 

opdrachtgeverschap tot stand komt. Dit 

heeft geleid tot onder meer 'Het wilde 
wonen' in Almere. Hier zijn de ideeën 

van Carel Weber, over het (ge)wilde 

wonen, ten uitvoer gebracht. Men ging 

voor zelfbouwen met minder bemoeienis 

van overheid en projectontwikkelaars. 

Een groot succes is het niet geworden. 

"De bewonersinvloed gaat over het 

algemeen niet verder dan een beperkte 

keuze uit door architect en ontwikkelaar 

bedachte varianten en niet uit het 

samen maken van plattegronden op 

basis van specifieke eisen." [Helmond, 

2001]. Ook het beoogde percentage 

van 33% zelfbouw wordt nog steeds 

niet gehaald, omdat voor particulier 
opdrachtgeverschap de verhouding 

tussen opdrachtgever en architect 

moet veranderen. De particuliere 

opdrachtgever en de architect staan 

verder van elkaar dan ooit. 

Bang voor de architect? 

De particuliere opdrachtgever blijkt 

bang voor de architect. Hij begrijpt 

de architect vaak niet en is bang 

dat de architect hem zijn wil oprlegt. 

Op zijn beurt vreest de architect 

de particuliere opdrachtgever. Hij is 

bang voor de onwetendheid van de 
particulier en zijn gebrek aan geld. 

En juist samenwerking van architect 

en particuliere opdrachtgever zou tot 

nieuwe woningbouwopdrachten kunnen 

leiden. 

Door de positie van de architect ten 

opzichte van de opdrachtgever te 

veranderen, kan men de waarde van 

de architect duidelijker maken. Dit zou 

op een willekeurige vrije kavel in een 

van de Vinex-wijken in Nederland plaats 

kunnen vinden: met als doel meer 

inspraak van de toekomstige bewoner 

en meer eenheid in de wijk. 

Vinex-wijken 

De bewoners in de Vinex-wijken zijn 

over het algemeen tevreden met hun 

woning en de wjjk. Ze hebben een 

nieuwbouwwoning met tuin dicht bij 

an eiding 



de stad waar ze altijd al naar op zoek 

waren. Uit onderzoek blijkt dat ze niet 

minder tevreden zijn dan bewoners 
van binnenstedelijke locaties of andere 

uitleggebieden. 

Toch is er veel kritiek op de Vinex-
wij ken. Deze komt voornamelijk 

van de kant van de smaakmakende 
elite, zoals landelijke politici, 

architectuurcritici en de media. Zij 

vinden de wijken vooral monotoon en 

saai. Kritiek van de bewoners zelf richt 

zich vooral op de voorziening, zoals 

gebrek aan of onvoldoende groen- en 
speelvoorzieningen, parkeerruimte, 

fietspaden en openbaar vervoer. Een 
andere kritiek op de Vinex-locatie 

is juist gericht op de aantasting van 

het Nederlandse landschap en dan 
voornamelijk de aantasting van het 

groen in Nederland. "Het zijn de 

grootschalige uitbreidinglocaties die 
het landschap rondom de steden 

aantasten." [Harm Tilman, nieuwe 

woonarchitectuur, de architect 11, 

2005]. 

Nederland vol? 

Vaak wordt Nederland aangeduid als 

vol, maar er zijn nog genoeg kansen om 
een woning te ontwikkelen in bestaande 

wijken. Het kan juist een positieve 

bijdrage leveren in de bestaande wijken. 

"We kunnen concluderen dat er heel 

veel mensen in Nederland passen, mits 

we slim met ruimte omgaan, schone 

technologie toepassen, schaarse dingen 
niet kunstmatig goedkoop houden en 

zorgen dat de criminaliteit binnen de 
perken blijft ......... Het is juist efficiënt 

om in grote steden bij elkaar te gaan 

wonen." [Lindhout, 2006]. Er zijn al 

diverse ontwikkelingen op het gebied 

van het verdichten van steden. Buiten 

het bouwen van woontorens om de 
dichtheid in de stad te verhogen 

verschijnen er ook gebouwen in de 
bestaande bouwblokken. Er wordt een 



begin gemaakt met het 'optoppen' 

van de bestaande bebouwing en men 

gebruikt daken als tweede maaiveld. 

Ook het water in en om de stad ziet 

men steeds vaker als een plek om te 

bouwen. 

Micro verdichting 

Als men denkt aan bouwen met hoge 

dichtheid wordt er meteen gedacht 

aan woontorens of rijtjeshuizen. Dit 

zijn woningtypes die niet openstaan 

voor veel invloed van de bewoner. 

Bij rijen woningen waar dat wel het 

geval is, zoals bij Borneo Sporenburg 

in Amsterdam en Kleine Rieteiland in 

IJburg, blijkt vaak het budget enorm te 

zijn. Daarnaast is het voor het slagen 

van een dergelijk project van belang 

dat een compleet nieuwe straat of deel 

van een wijk op deze manier wordt 

ontwikkeld . Hierdoor is het niet mogelijk 

dit toe te passen in de al bestaande 

wijken. Dit zou alleen mogelijk zijn 

door een groot deel van de wijk af te 

breken om plaats te maken voor nieuwe 

rijen woningen. Als je echter op kleine 

schaal naar plekken gaat zoeken in 

de bestaande wijken, dan blijken er 

wel degelijk mogelijkheden te zijn. 

In wijken zijn door herstructurering, 
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herbestemming en aanpassing van 

de infrastructuur veel restplekken 

ontstaan. Deze plekken zijn uitermate 

geschikt om kleine woningen op te 

bouwen. Je zou het 'micro verdichting' 

kunnen noemen; verdichting van 

de bestaande wijk op kleine schaal. 

Op deze plekken kan de inspraak én 

invloed van de opdrachtgever weer 

een grotere rol krijgen. Hij kan samen 

met een architect voor een beperkt 

budget een woning ontwikkelen 

waardoor de architect en opdrachtgever 

(weer) met elkaar in contact komen. 

De opdrachtgever krijgt de woning 

die hij wil en de architect kan met 

zijn creativiteit laten zien wat de 

mogelijkheden op de plekken zijn . De 

angst, zoals eerder aangehaald, zal 

hierdoor afnemen. 

Deze restplekken zijn bijzonder geschikt 

voor starterswoningen. Starters hebben 

hun eigen specifieke behoeftes en 

kijken op een eigen manier naar hun 

woonomgeving. Daarnaast komen bij 

kleine woningen de dualiteiten van 

het bewonen sterk naar voren. Deze 

dualiteiten heb ik gebruikt om de 

woningen vorm te geven. 



Micro verdichting zorgt voor hogere 

dichtheid, intensiever gebruik van de 
grond en kans op behoud van groen 
aan de rand van de steden. Men kan 
dit toepassen naast de reeds bestaande 

methoden van verdichting. Wonen op de 

vierkante centimeter geeft starters de 

kans om een woning naar hun wens en 
hun smaak te ontwikkelen. 



Voorbeelden van verdichten 

In dit hoofdstuk zal ik aan de hand 

van een aantal bestaande projecten 
verschillende manieren van verdichting 
toelichten. Ik heb voor de volgende 
projecten gekozen: 

Lighthouses; DAAD architecten (bouwen 

op tweede maaiveld) 

Diddendorp; MVRDV (optoppen) 
Folding walls; Casanova + Hernandez 

architecten (bouwen in het bouwblok) 
Kromme Nieuwegracht 2; Sluijmer & 

van Leeuwen (opvullen van restplekken) 

Deze projecten geven een goed 

voorbeeld van de reeds bestaande 
concepten met als thema verdichting . 
Het laatste project, van Sluijmer & 

van Leeuwen, is uitsluitend gericht op 

Kromme Nieuwegracht 2. Ik denk dat 
het opvullen van restplekken, micro 

verdichting, meer potentieel heeft 
dan tot op heden gedacht. Ik wil mijn 

project daarom toevoegen aan de 

bovenstaande projecten als zijnde een 

voorbeeld van verdichten . 





0 wen op weed 
Lighthouses, Groningen, DAAD Architecten 

De mogeljjkheid om bovenop bestaande 

bebouwing nieuwe gebouwen te 
realiseren is al vaker onderzocht. 

Toch neemt dakbebouwing geen grote 
vlucht. De technische beperkingen 

leiden vaak tot de bouw van unica of 

kleine series en maken structurele 
oplossingen ingewikkeld. Lighthouses 

van DAAD Architecten is een systeem 
voor dakbebouwing dat in grote series 

kan worden geproduceerd en overal kan 

worden toegepast . 
Er zijn drie mogelijkheden (maar tevens 

ook moeilijkheden) met bestaande 
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bebouwing: Symbiotisch model: het 

tweede maaiveld ligt rechtstreeks op de 
onderbouw, die sterk en stijf genoeg is 

om extra gewicht te kunnen dragen . 
Zwevend model: Er moet een 

constructie gemaakt worden die over de 
bestaande bouw heen valt, omdat extra 

belasting niet gedragen kan worden en 
andere ingrepen niet mogelijk zijn. 

Ponsmodel: extra belasting kan niet 
gedragen worden door bestaande bouw 

maar een gescheiden constructie kan 
door bestaande bouw heen prikken . 

maaiveld 





Diddendorp, Rotterdam, MVRDV 

Dit project van MVRDV in Rotterdam 

bestaat uit een dakopbouw op een 
bestaand, monumentaal woon
werkpand. Drie slaapkamers, een 
ouderslaapkamer en twee gekoppelde 

kinderkamers, zijn uitgevoerd als 

minihuisjes waardoor de privacy 
van elk van de familieleden wordt 
gewaarborgd. De huisjes zijn bereikbaar 
door vrijhangende spiltrappen vanuit 

de onderliggende loftwoonkamer. De 

spiltrappen van de twee gekoppelde 
kinderhuisjes zijn tot een dubbele 

helixtrap verstrengeld. De huisjes 
zijn zodanig geplaatst op het grote, 
rechthoekige vlak van het dak dat er 

een kleine serie van buitenruimten is 
ontstaan. Pleinen, straten en stegen 
vormen samen een minidorp op het 
dak. 

Het 'dorp' wordt omringd door een 
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borstwering met ramen, die zicht biedt 

op de straat. Bomen, tafels, openlucht 
douches en banken completeren het 
dorpslandschap. Alle elementen, de 
huisjes, borstweringen, vloeren en het 

'straatmeubilair', zijn afgewerkt met een 
hemelsblauwe laklaag. Hierdoor vallen 

ze weg tegen de lucht maar vormen 
tevens een kroon op het monumentale 

pand. 

Deze uitbreiding is een voorbeeld van 

de langzamerhand opkomende trend om 
het stedelijke daklandschap voor nieuwe 
woon- of werkfuncties te ontginnen. 
Het is een prototype voor een nieuwe 
vorm van verdichting van de stad die 
nieuw 'dakleven' aan de bestaande stad 

toevoegt. Het project onderzoekt extra 
kosten voor constructie, infrastructuur 
en extra afwerkingen, met als 
uiteindelijk doel een lagere 'grondprijs' 

voor het opgetilde maaiveld. 

Optoppen 





Bouwen in het bouwblok 
Felding walls, Groningen, Casanova + Hernandez architecten 

De drie vrijstaande villa's, van dit 

project liggen op een vrije kavel, 
ingeklemd tussen een rij bergingen 
van het allergoedkoopste hout en een 
buurthuis uit de jaren tachtig. Juist 
deze twee zwakke punten van de locatie 
zijn uitgangspunten van het ontwerp 

geworden. Een meanderende 'schutting' 
werd drager van het plan. De houten 

wand definieert de relatie tussen de 
woningen onderling en de relatie met 
de bestaande omgeving. Daar waar de 
schutting overgaat in muur ontstaan 
huizen, garages en bergingen. Waar 
de meanderende wand dienst doet als 

schutting worden voor- en achtertuinen 
gevormd. 
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Elke woning steekt op de eerste 

verdieping over de schutting heen. 
Compositair een intelligente ingreep, 
die ook voorkomt dat de woningen zich 
geheel en al terugtrekken achter hun 
verschansing. De drie woningen hebben 
verschillende afmetingen. Dat heeft 

vooral gevolgen voor de omvang van de 
overmaat in de vide die in elke woning 

is aangebracht en voor de ruimte op de 
eerste verdieping . 
Met Folding Walls bewijst Casanova 
Hernandez Architecten dat het heel 
goed mogelijk is om schuttingen 
te gebruiken als structurerend én 

esthetisch element. 





Het opvullen van restplekken 
Kromme Nieuwegracht 2, Utrecht, Sluijmer & van Leeuwen 

Op dit hoekperceel in het centrum van 

Utrecht stond een pand dat in 1940 

vanwege voorgenomen verbreding 

van de weg werd gesloopt. Vervolgens 

ging de verbreding niet door en bleef 

het terrein van 3 bij 5,25 meter zestig 

jaar onbebouwd. In 1992 kocht Hans 

Sl~jjmer de grond en maakte een 

ontwerp voor een 117 vierkante meter 

grote woning met zeven verdiepingen, 

inclusief twee kelders onder de straat, 

met kleine ramen die uitkijken over de 

gracht. Door bezwaren van de buurman 
werd de bouw uiteindelijk tien jaar 

uitgesteld. 

Door het formaat van het perceel en het 

ontbreken van ruimte op de bouwplaats 

lag het voor de hand te bouwen in staal. 

De hoofddraagconstructie bestaat uit 

zes kokerprofielen, gefundeerd op een 

betonnen vloerplaat en per verdieping 

geprefabriceerd. De gevels zijn van 

roestvrijstalen sandwichprofielen. De 

twee keukens, twee badkamers en drie 

wc's moeten voortdurend traplopen 

voorkomen. Er is geen poging gedaan 

het gebouw een historische uitstraling 

te geven. Door maat en schaal aan te 
passen is er een evenwicht ontstaan 

met de omgeving. 



Plekken 

restplekken in de Maastrichtse wijken 
Wyck en Wyckerpoort 



De Nederlandse woningbouw, 

gedirigeerd door de overheid en 

uitgevoerd door projectontwikkelaars, 

levert een te lage woningproductie. Zij 

proberen met grootschalige projecten 

meer woningen te produceren. Hun 

interesse ligt bij grote aantallen 

woningen die projectmatig gebouwd 

kunnen worden. Deze grote projecten 

worden gerealiseerd op plaatsen 

waar verouderde woningen worden 

vervangen of in nieuw te ontwikkelen 

wijken. 

Naast deze ontwikkelingen verliest men 

één ding uit het oog. Men kijkt niet 

naar kleine plekken die 'over' zijn in de 

reeds bestaande wijken. In deze wijken 

zijn restplekken die niet geschikt zijn 

voor projectmatige ontwikkelingen. Er 

zijn zelfs plekken die niet geschikt zijn 

voor particuliere woningbouw. Deze 

restplekken zijn wel geschikt voor micro 

verdichting. 

De zoektocht naar een plek om 

micro verdichting toe te passen 

is geen moeilijke taak. Mijn eigen 

woonomgeving in Maastricht gaf mij 

genoeg voorbeelden. Om een indicatie 

te krijgen van het aantal en de variëteit 

van plekken in de stad is het niet 

noodzakelijk de hele stad te bekijken. 

De wijken Wyck en Wyckerpoort 

hebben een gevarieerd aanbod van 

eengezinswoningen, galerijflats en 

herenhuizen. Aan de hand van de 

hoeveelheid restplekken in deze twee 

wijken maak ik een schatting van het 

aantal plekken in heel Maastricht. Met 

deze schatting kan ik weer een indicatie 

geven voor de mogelijkheden die 

micro verdichting voor de Nederlandse 

woningmarkt kan hebben. 

Het gebied dat ik heb bekeken beslaat 

ongeveer een halve vierkante kilometer. 

In dit gebied kwam ik 14 plekken tegen 

die geschikt zijn voor micro verdichting. 

Dit betekent dat er 28 geschikte 

plekken per vierkante kilometer zijn. 

Voor Maastricht, met een bebouwde 

oppervlakte van ongeveer 36 km2, 

betekent dit dat deze stad de potentie 

heeft voor het ontwikkelen van meer 

dan 1000 woningen op restplekken. 

Voor heel Nederland, met 3400 km 2 

bebouwd oppervlak, betekent dit dat 

micro verdichting ruim 95000 nieuwe 

woningen kan opleveren. 

PI kke 

luchtfoto Maastricht 

luchtfoto Wyck en Wyckerpoort 





Ik wil drie soorten restplekken 

behandelen: e vrijliggende plekken, 

hoekplekken en tussengelegen plekken. 

Vrijliggende plekken zijn restplekken 

waar de bestaande bebouwing dusdanig 

ver weg staat dat er een vrijstaande 

woning gebouwd kan worden. Plekken 
geschikt voor normale bebouwing 

zijn buiten beschouwing gelaten. 

Vrijliggende plekken zijn schaars en 

komen meestal alleen voor op plekken 

waar veel overlast is wat betreft geluid, 

trilling of andere belastende factoren. 

Hoekplekken zijn restplekken 

gelegen aan de randen van straten of 

bouwblokken. Vaak zie je hoekplekken 

op plaatsen waar het ene bouwproject 

of stedebouwkundig pl'an in het andere 

overgaat. De plannen en projecten 

grijpen vaak niet goed in elkaar. 

Hierdoor ontstaan er restruimtes. Deze 

zijn vaak klein en dus geschikt als plek 
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om micro verdichting toe te passen. 

Veelal heeft de bestaande bebouwing 

een blinde gevel. Hier kan tegenaan 

gebouwd worden om een eind te maken 

aan het bouwblok of juist een overgang 

te maken naar verder bebouwing. 

Tussengelegen plekken zijn plekken 
tussen bestaande gebouwen in die 

niet in aanmerking komen voor andere 

ontwikkelingen. Een reden hiervoor 

kan zijn dat een plek in gebruik 

is als doorgangsmogelijkheid of 

parkeergelegenheid. Ook kan een plek 
gewoonweg te smal zijn voor normale 

bebouwing. 

Uit elke soort restplek heb ik één plek 

uitgekozen die voor mij karakteristiek 

is voor zijn soort. Deze plekken heb 

ik als uitgangspunt gekozen voor het 

maken van drie ontwerpen, die de 

mogelijkheden van deze restplekken 

laat zien. 

lekken 

\ 

vrijliggende plek Duitse poort 

tussengelegen plek Wilhelmina singel 

hoekplek Heugemerweg 

linkerpagina: 
rood - tussengelegen plek 

groen - vrijliggende plek 
blauw - hoekplek 



Starters 

De huizenprijzen blijven maar 

stijgen, gemiddeld met zo'n 5 à 6 

procent per jaar. De prijzen worden 
opgedreven door de beperkte 

woningbouwproductie en door het 

lage aanbod van huurwoningen. De 

woningvraag is daarmee nijpender dan 

ooit. Uit het woningbehoefte-onderzoek 

van 2002 blijkt dat er in Nederland 

512.000 urgent woningzoekenden 

zijn waarvan 206.000 starters. Deze 

urgent woningzoekenden zijn mensen 

die al tenminste een half jaar op zoek 

zijn naar een woning en daardoor dus 
nagenoeg elke aangeboden woning 

zouden accepteren. Aangezien bijna 

de helft hiervan starter is, is het 

interessant om te bekijken wie die 

starter nu is en wat hij wil. 

Starters op de woningmarkt zijn 

mensen die voor het eerst een 

zelfstandige woonru imte kopen. 

Dat kunnen dus net afgestudeerde 

studenten zijn of jongeren die uit huis 
gaan en een eerste baan krijgen. Maar 

natuurlijk ook stelletjes die samen een 

eigen huis zoeken. " In het algemeen 

geldt dat starters op de woningmarkt 

minder kritisch zijn dan doorstromers." 
[Dossier starters op de woningmarkt, 

bouwfonds MAB, 2005]. Zij v inden 

bijvoorbeeld de prijs van de woning 

het meest belangrijk. Ze zijn op zoek 
naar woningen met een maximale 

verkoopprijs van € 175.000,-. Daarna 

komt de locatie; vooral de buurt waarin 

de woning ligt vinden zij belangrijk . 

De nabijheid van voorzieningen, 

uitvalswegen en leefbaarheid speelt bij 

hen een grote rol. Dit heeft meestal 

prioriteit boven geluidsoverlast of 

andere ongemakken. Als laatste speelt 

pas de kwaliteit en de grootte van de 

woning een rol. 

De starter als jonge stedeling 

De groep jonge stedelingen is 

ontzettend ruim. In eerste instantie 

wordt vaak gedacht aan studenten, 
kunstenaars en yuppen, maar een 

groep die vaak vergeten wordt zij n de 

MBO'ers. Deze groep is heel belangrijk 

voor de stad, want zij maken de stad 

ook levendig en zorgen daarnaast ook 
voor diversiteit in de samenstelling van 

de buurten. 

De groep jonge stedelingen is heel 

divers waardoor j e niet kunt spreken 

over één doelgroep of leefstijl. Wel kun 
je ze indelen op basis van hun behoefte 



aan ruimte. Een alleenstaande jonge 

stedeling heeft minder ruimte nodig dan 

een jong gezin. Samenwoners vallen 

hier weer tussenin. Naar aanleiding 

van deze criteria heb ik de starters 

ingedeeld in de volgende drie groepen: 

1) de jonge alleenstaande, 2) de 

samenwoners en 3) jonge gezinnen. 

Deze willen respectievelijk 50, 70 en 90 

vierkante meter woonruimte hebben. 

[bouwfonds MAB, 2005]. 

Jonge alleenstaanden zijn vooral op 

zoek naar een betaalbare woning met 

eigen voorzieningen . Ze willen een op 

zichzelf staande woonunit. Hun voorkeur 

gaat uit naar een locatie in de buurt 

van het centrum. Zij zijn minder kritisch 

wat betreft overlast dat winkelend en 

uitgaand publiek in de stad veroorzaakt. 

Zij zijn immers zelf ook degenen die de 

stad levendig houden. 

De samenwoners hebben uiteraard 

iets meer te besteden dan de 

alleenstaanden. Zij zijn op zoek naar 

een woning met genoeg ruimte voor 

twee, die niet te groot is en niet veel 

onderhoud vereist. Wanneer ze meer 

ruimte nodig hebben, trekken ze de stad 

of het park in. Zij wonen graag nabij 

het centrum maar geven daarboven de 

voorkeur aan een plek die strategisch 

ligt ten opzichte van voorzieningen, 

uitvalswegen en openbaar vervoer. 

Tenslotte zijn er de jonge gezinnen. 

Deze zijn bovenal op zoek naar veel 

ruimte. Het liefst een woning met tuin 

en in de nabijheid van een school voor 

hun kinderen. Men kan hen beschouwen 

als de ruggengraat van de wijk. Zodra 

ze meer middelen hebben zullen ze 

doorschuiven naar een grotere woning 

in de wijk. 

Starters 

jonge alleenstaande starter 

startende samenwoners 

startend jong gezin 



Van Dale: 

du·a·li·teit (de"' (v.)) 1 
tweeslachtigheid 

wo·nen (onov.ww.) 1 zijn woning 

hebben, gehuisvest zijn 

wo·ning (de"' (v.), "'en) 1 ruimte 
waar men woont, meestal een huis 

of deel van een huis=> behuizing, 

woongelegenheid, woonruimte, woonst 

huis (het"', huizen) 1 apart gebouw dat 
als woning, winkel of kantoor gebruikt 

wordt 2 geslacht 3 firma 4 omhulsel 

De essentie van wonen 

Wonen is iets wat iedereen doet. 

Iedereen woont ergens. Vrijwel 

iedereen heeft een woning. De vraag 

wat wonen nu precies is lijkt niet 

moeilijk te beantwoorden. Wonen 

is echter meer dan het consumeren 

van onderdak. Wonen maakt hetgeen 

waarin gewoond wordt tot een woning. 

Habraken verwoordt het op de volgende 

wijze: "Een woning is geen ding dat 

men ontwerpen en maken kan. Een 

woning is een resultaat. Het resultaat 

van een huisvestingsproces. De laatste 

daad in het proces is de daad van de 

bewoner die gaat wonen. De daad 

van het bewonen is de enige die iets 

(een ruimte, een bouwwerk, een gat 

in de grond) tot een woning maakt." 

[Habraken, 1970]. 

De maatschappij heeft een grote 

invloed op het wonen. Maatschappelijke 

veranderingen zoals de toenemende 

welvaart en individualisering hebben 

grote invloed op de betekenis van het 

wonen. Vooral de snelheid waarmee 

de veranderingen optreden heeft grote 
invloed op het wonen. De gemiddelde 

levensduur van een huis in Nederland 

ligt nog steeds rond de 100 jaar, 

terwijl iedere Nederlander gemiddeld 

elke zeven jaar verhuist. Een simpele 

rekensom maakt dus dat een huis, 

gedurende zijn levensduur, zich 

minimaal 14 keer moet waarmaken op 

de woningmarkt. 

Dualiteiten 

De hieraan voorafgaande kenmerken 

van wonen lijken te resulteren in een 

bijna onmogelijke ontwerpopgave. Dan 
hebben we het nog niet gehad over 

de technische veranderingen van het 

huis in zijn 100-jarige leven . Daarnaast 

omvat het wonen van de toekomst ook 
nog eens een reeks dualiteiten. Bernard 

Leupen weet deze in het boek 'Beter 

bouwen en bewonen' (2004) duidelijk te 



omschrijven. 

Allereerst is er de dualiteit tussen 
de plek en het nomadendom, tussen 
de genius loci en de plaatsloosheid . 

Wonen gebeurt op een plek, de plek 
waar het huis is gebouwd. De mens 

is van oorsprong geneigd om zich 
te verplaatsen. Men wil vooruit, zich 

ontwikkelen, de wereld ontdekken . 
Eenmaal per jaar trekt men in grote 

getalen naar het zuiden en ziet men 

kans aan deze behoefte te voldoen. 

Vroeger met de caravan, maar 
tegenwoordig is dit steeds vaker met 
low-budget vliegtuig maatschappijen 

naar een tweede huis. Men is altijd 

onderweg van plek naar plek, van huis 
naar huis, van stad naar stad. De drang 
om zich te verplaatsen is enorm. 

De tweede dualiteit is de tegenstelling 
tussen het idee van geborgenheid en 
de behoefte aan het contact met de 
buitenwereld. De huidige maatschappij 

versterkt deze twee behoeftes enorm. 
Enerzijds willen we niets missen 

van de nieuwe ontwikkelingen en de 
voortdurende vooruitgang die wordt 

gemaakt. Anderzijds wil men juist aan 
deze ontwikkelingen ontvluchten. Jezelf 

beschermen tegen alle schadelijke 

invloeden van buitenaf of je gedachten 
tot rust laten komen in je eigen wereld. 

De derde dualiteit is die tussen de 
moderniteit en de traditie. Men wil 

meegaan met technische ontwikkelingen 

en men wil de laatste nieuwe snufjes 
in zijn huis; platte TV-schermen, ADSL, 

hypermoderne keukens. Complete 
dornotiea-systemen zijn nodig om het 

wonen aangenamer te maken. Dit alles 

moet wel verpakt zijn in een jaren 

30-huis met warme en traditionele 
materialen zoals hout en baksteen. 

De laatste dualiteit is die tussen het 
functionele en het onbepaalde. Ruimte 

is schaars en duur, dus de keuze om 
het huis zo functioneel mogelijk in te 
richten is logisch. Ook zal dit tijdwinst 

opleveren omdat je snel alles kunt 
vinden en pakken wat je nod ig hebt. 
Gewoontes, beweging en gebruik 
zijn vastgelegd in de woning. Het 
onbepaalde dat hier tegenover staat 
geeft juist ruimte voor verandering, 

afwisseling en het doorbreken van sleur. 

Het biedt juist kansen om dingen anders 
te doen en misschien wel te verbeteren. 

Dualiteiten 



Deze vier dualiteiten kunnen worden 
ingezet om tot een ontwerpoplossing te 
komen voor het wonen. Elke dualiteit 
zou een concept op kunnen leveren voor 
een bepaald type bewoner. Wat echter 

blijkt is dat je de dualiteiten niet zomaar 
los van elkaar kunt zien. De dualiteiten 

zijn in verschillende combinaties heel 
goed te gebruiken om tot een veelvoud 
aan modellen te komen. Je kunt ze 
inzetten om elkaar te dienen of om 
reacties uit te lokken en de dualiteit te 
versterken. 

Dualiteiten 

plek -H-

geborgen 

moderniteit 

functionele 

nomadendom (genius loci -H- plaatsloosheid) 

contact met buitenwereld 

traditie (technologische vernieuwing tegenover de hang 
naar het verleden) 

onbepaalde 



'Wonen op de cm2' laat zien dat door 

de lege restplekken in de steden op te 

vullen met woningen voor starters er 
snel en met grote aantallen iets gedaan 

kan worden aan het grote tekort aan 

starterswoningen. Voor een stad als 

Maastricht zou dit betekenen dat er 

1000 nieuwe starterswoningen kunnen 
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worden ontwikkeld. Als men op landelijk 

niveau kijkt, levert dit 95000 nieuwe 
woningen op, geschikt voor starters 

zonder dat de bestaande wijken hoeven 

te worden uitgebreid. Er blijft meer 

ruimte over voor natuur en starters 

hebben een kans een passende woning 

te vinden. 

c 1"11 

E 
CU u 

..t-1 CU ·- "C 
CU 

~~ ..t-1 ~I ·--m c: 
CU 

M ::::J c: 
0 c ~ 

Con cl -te 



DE ONTWERPEN 



COnfronterende huid 

WONEN OP 0 CM' 

Ik heb drie woningen ontworpen . 

Elk voor één soort restplek: een 

vrijliggende plek, een tussengelegen 

plek en een hoekplek. Elke ontwerp 

heeft een andere bewoner in de vorm 

van andere starters. De behoeftes van 

de starters en de dualiteiten van het 

bewonen leveren drie verschillende 

concepten op. De kleine restplekken 

en de concepten leiden tot 'wonen 

op de cm 2 '. De woningen maken door 

slimmigheden optimaal gebruik van de 
beperkte ruimte. Dit heeft geleid tot de 

volgende drie ontwerpen: 

• Kast met woonruimte 

• Maatpak In vitrine 

• Confronterende huid 

In eidin 



1. overzicht drie plekken 
2. hoekplek 
3. luchtfoto van hoekplek aan de 
Heugemerweg. Links het gebouw van 
Hertzberger 'I/ Flore' op de rand van 
het Ceramique terrein. 
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Ontwerp 

Deze woning is ontworpen voor een 

hoekplek. Deze plek is ontstaan door 

herstructurering aan de rand van het 

Céramique terrein. De Heugemerweg, 
voorheen verbindingsweg van de 

wijk Wyck naar de naastgelegen wijk 

Heugem, is tegenwoordig afgesneden 

en maakt een bocht van meer dan 

90 graden. Hierdoor is op de hoek, 
waar eerst nog een woning stond, een 

driehoekig stukje grond overgebleven. 

Het stukje grond is te klein om als 
kavel te verkopen. Het lijkt alleen nog 

geschikt om een bankje en een boom 

neer te zetten om de lelijke blinde wand 

aan het zicht te onttrekken. Hierdoor is 

dit driehoekig stukje grond een ideale 
restplek om micro verdichting toe te 

passen. 

Deze locatie is gelegen vlak bij de 

WONEN OP OE CM 

Kast et woonruimte 

Kennedybrug, onderdeel van de 
ring rondom het stadscentrum van 

Maastricht, en heeft dus een goede 

ligging wat betreft uitvalswegen. Ook 

een supermarkt en een basisschool 

liggen op loopafstand. Deze locatie is 
geschikt voor een startend jong gezin. 

Bij deze groep starters past als beste de 

dualiteit tussen het functionele en het 

onbepaalde. Ze zijn op zoek naar ruimte 

die ze zelf kunnen inrichten en verder 

kunnen vormgeven. Daarnaast hebben 
ze ook behoefte aan een functioneel 

ingerichte woning . Ook de andere 

dualiteiten spelen mee in het ontwerp. 

Jonge gezinnen willen zich niet afsluiten 

van de buitenwereld, ze willen hier juist 

contact mee houden. Daarnaast hebben 

ze wel behoefte aan geborgenheid, hun 

eigen plek voor zichzelf. 



kast: blauw 
woonruimte: rood 

Concept 

Bovenstaande uitgangspunten heb ik 

in het volgende concept meegenomen. 

De woning bestaat uit twee delen: de 

kast (het functionele, het geborgene) en 
de woonruimte (het onbepaalde en het 

contact met de buitenwereld) . 
In de kast zitten de voorzieningen, 

natte cellen, slaapkamers, keuken, 
verkeersruimtes en natuurlijk 

bergruimtes. Door deze kast zo 

functioneel mogelijk in te delen wil ik zo 

optimaal mogelijk van de ruimte gebruik 
maken. Door in de kast een beweegbaar 

deel te maken kun je de ruimte van de 
kast meerdere malen gebruiken. 

De woonruimte wil ik zo groot mogelijk 

maken, dus neemt hij de vorm van 

kast 

de kavel aan. Hierdoor wordt een 

maximaal woonoppervlak bereikt. Door 

de woonruimte en de kast zodanig 

te koppelen dat er handige ruimtes 
omheen ontstaan, worden de kast en 

woonruimte een geheel. Bovenop de 
woonruimte is een grote buitenruimte. 

Door de woonruimte op te tillen tot 

verdiepingsniveau ontstaat onder de 

woonruimte een extra buitenruimte 

die mogelijkheid biedt tot parkeren 

of veilige speelplek voor de kinderen 
dienst kan doen. Op deze manier is 

het totale oppervlak dat gebruikt kan 
worden verdrievoudigd zonder dat 

hiervoor veel extra volume gebouwd 

hoeft te worden. 

woonruimte 
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kast met woonruimte 
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1-4 beweegbaar deel van de kast 

Beweegbaar deel kast 

Ook het beweegbare deel in de kast 

zorgt voor extra oppervlakte. Overdag 

maakt men geen gebruik van de 

slaapkamer dus kan het beweegbare 
deel volledig ingeschoven zijn. Wanneer 

men in de slaapkamer moet zijn, kan 

men de kast eenvoudig de woonkamer 

inschuiven waardoor er ruimte in de 

slaapkamer ontstaat. 

Al STUDEERPROJECT JORRIT KARR MAN 



Plattegronden 

o.I. 
a 

~ 
0 
a 

0 
0 
0 

"' 

0 
0 

"' 

2500 

begane grond 

WON OP OE C .+· 

10(130 

0 
0 

"" "' 

0 
0 

"' 



i I 
! keukeil 

J7'>J 

verdieping 1 

8 7 37 

1 I 

D . 
0 ,., 

Q) ... 
M 
N 

AFSTUDEERPROJECT JORR!T KARREMAN 



0 
0 ... 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

"' 

0 
0 

"' 

verdieping 2 

WONEN OP DE C 

-1500 8030 



Gevels en doorsnedes 

. . . 

doorsnede AA ' 

I 

r 
situatie Heugermerweg oostgevel 
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doorsnede BB , 

zuidgevel westgevel 
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1. overzicht drie plekken 
2. tussengelegen plek aan de Wilhelmi
na singel, Maastricht 
3. luchtfoto van tussengelegen plek 



Ontwerp 

Deze woning is een ontwerp voor 

een tussengelegen plek. Aan de 

Wilhelminasingel in Maastricht zit een 

gat tussen de statige rij herenhuizen. 

Deze straat met platanen wordt 

duidelijk afgeschermd door hoge 

vierlaagse panden. Toch zit er hier 

en daar een gat in deze straatwand. 

Een van deze gaten heb ik gekozen 

als locatie voor mijn ontwerp. De 

locatie wordt tegenwoordig gebruikt 

als fietsenstalling en parkeerplaats. 

Het naastgelegen hoekpand heeft een 

ingang aan deze zijde van het pand. 

Ook staat er op de locatie een grote 

boom. Een markante plek aan een 

drukke kruising met veel autoverkeer en 

een knooppunt van buslijnen. 

De locatie ligt dicht bij het centrum 

en het station van Maastricht: een 

mooie locatie voor een alleenstaande 

starter. Daarnaast zoekt hij een 

WONEN OP DE CM' 

aatpak in vitrine 

woning met eigen voorzieningen en 

een plek om je terug te trekken uit 

de hectische stadsomgeving. Maar 

dan wel graag met een venster op de 

stad. Ook de dualiteit tussen de hang 

naar het verleden en de behoefte aan 

technologische voorzieningen komt hier 

aan bod. Deze woning mag niet te groot 

zijn, anders is hij niet meer betaalbaar. 



Concept 

Als uitgangspunt heb ik gekozen voor blik op de drukke kruising waarbij de 

een langgerekt rechthoekig volume restplek is gelegen. Het is bekijken en 

dat tussen de bestaande gebouwen bekeken worden. Ook wordt een blik op 

geplaatst kan worden. Door dit volume de andere zijde van de straat gegund 

op poten te plaatsen is de begane grond door het volume iets over de stoep 

nog te gebruiken voor de originele te laten uitsteken. De woning is in de 

functie die het had. Het volume wordt lengte in tweeën gedeeld en gescheiden 

hierdoor ook losgemaakt van het door een translucente wand. Achter de 

maaiveld en het idee om je daar terug wand bevinden zich de natte cellen, de 

te kunnen trekken wordt hierdoor entree en bergruimtes. De overgebleven 

versterkt. De boom die op de restplek ruimte doet dienst als leefruimte en is 

staat, steekt door de woning heen en opgedeeld in drie delen door de boom 

wordt onderdeel van de woning. Een en de eettafel. Hierdoor ontstaat een 

lange zijde van het volume is geheel subtiele onderverdeling van de ruimte in 

van glas en zorgt voor het nodige li,cht eet-, woon- en slaapkamer. 

in de woning. Deze vitrine geeft een 

plattegrond 



Scherm 

2 

WONEN POECM 

De glazen wand heeft voor deze woning 

nog een extra functie. In de wand is een 
multimedia-touch-scherm opgenomen: 
het maatpak dat de woning aangepast 
maakt aan zijn bewoner. Dit scherm is 

de gehele gevel groot en kan dus in elke 
'kamer' zijn functie vervullen. Je kan op 

het scherm een veld maken zo groot als 
je wenst met je vingers. Bijvoorbeeld 

een groot scherm om een film op te 
kijken vanuit je bed. Daarnaast kan 

je bijvoorbeeld een computerscherm 
openen om aan de eettafel te 

internetten. Het kan dienst doen als 
behang of zelfs als zonwering. Wanneer 
men de woning verlaat kan de sponsor 

van het scherm een boodschap aan de 
buitenkant van de woning laten zien. Zo 
kan het scherm bekostigd worden en 

wordt de restplek extra benut. 

multimedia-touch-scherm 

1. langerekte volume op poten vormt 
woning 

2 . scherm 
3. scherm en woning samen 



multimedia-touch-scherm over gehele 
breedte van de woning. Dit kan ver
schillende functies vervullen 
1. transparant multimedia-touch-scherm 
2 . videos kijken 
3. computerscherm 
4. domotica bediening 
5. sfeer ereeren/zonnescherm 
6. eventuele sponsor van het scherm 
kunnen hun reclame laten zien 

rechts: interieur sfeerbeeld 

Toepassingen multimedia-touch-scherm 
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Gevels 
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doorsnedes 

doorsnede AA'en BB' 
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doorsnede CC' 

situatie Wilhelmina singel doorsnede DO' 
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1. overzicht drie plekken 
2. vrijliggende plek aan de Duitse 
poort, Maastricht 
3. luchtfoto van vrijliggende plek 



Ontwerp 

Deze woning is ontworpen voor een 

vrijliggende restplek langs het spoor. 
Het is gelegen op een hoek bij een 
spoorwegovergang. Deze plek is aan 
vrijwel alle zijden belast met veel 

verkeersgeluid. Door deze infrastructuur 

zijn de uitvalsmogelijkheden van de plek 

uitstekend. Openbaar vervoer is binnen 
handbereik en de A2 is snel te bereiken. 
De starters die op deze locatie passen 
zijn de samenwoners. Zij zoeken een 

plek die strategisch ligt ten opzichte 
van de omliggende voorzieningen en 

uitvalswegen. Ze hebben geen behoefte 

WONEN OP DE CM' 

Confronteren 

aan een huis en tuin die veel onderhoud 

vergen. Wel zijn ze op zoek naar 
een plek waar ze zich terug kunnen 
trekken. Samen van elkaar genieten en 

wegvluchten van de drukte van alledag. 

Daarnaast willen ze wel in contact staan 
met de wereld, gezellig naar het park 

of met vrienden de stad in. De dualiteit 

die hierbij aansluit is de dualiteit tussen 
de geborgenheid en het contact met 
de buitenwereld. Deze dualiteit is ook 
hier niet los te zien van de andere drie 

dualiteiten. 

Het concept van deze woning komt 

e huid 



referentie patio: JSA, Orthodontisten
praktijk, Zwolle 

1. de wand geeft optimale bescherming 
2. de patio en het daklicht voorzien de 
woning van daglicht 
3. de drie verblijfruimtes worden ver
bonden met de gang 
4. links de slaapkamer, midden de keu
ken en rechts de woonkamer 

Concept 

voort uit twee aspecten die goed met 

elkaar samen gaan. Aan de behoefte 

aan geborgenheid kan voldaan 

worden door een huid te maken die 

bescherming biedt tegen het geluid 

en drukte op de locatie. De huid, 

uitgevoerd als bakstenenwand, volgt 

de lijnen van de restplek waarop het 

gebouwd is. Aan de zijde waar de huid 

extra door geluid belast wordt, keert 

hij zich af van de spoorlijn . De hoek 

van het volume dat aan het drukke 

kruispunt grenst, is van een ander 

materiaal dan de huid . Deze hoek 
zoekt in tegenstelling tot de huid juist 

de confrontatie met zijn omgeving. 



De hoek is uitgevoerd in spiegelglas. 
Vanuit de woonkamer krijgt men het 

idee dat men erg in het zicht zit en 

men als het ware op de stoep woont. 
Dit onbehaaglijke gevoel is niet 

nodig aangezien het op korte afstand 

passerende verkeer alleen zijn eigen 
spiegelbeeld ziet wanneer men naar 

WOI'l N OP D CM' 

binnen probeert te gluren. 

Het dakraam en de kleine patio zorgen 
ervoor dat daglicht de rest van de 

woning binnen kan dringen. Via de 

patio is het dakterras met een trap 

bereikbaar, de huid dient ook hier als 
bescherming . 

Onder de schuine wand zijn achter 

referentie spiegelwand: toilet London 

5. de woonkamer is alleen van de straat 
gescheiden door spiegelwand 
6. de natte cellen en bergruimte 
7 en 8 de schijven die de woning op
delen 



zicht vanuit de entree door gang met 
dan de rechterzijde de translucente 
wand die de natte cellen en bergruim
tes afschermt. 

een oranje scheidingswand de natte 

cellen en bergruimtes geplaatst. De 

natte cellen bollen deze wand op 
waar extra ruimte nodig is. Haaks op 

de scheidingswand zijn drie wanden 

geplaats die de woning verdelen in 

verschillende ruimtes. De ruimtes zijn 

hierdoor niet afgesloten en vloeien in 

elkaar over. Door de kastdeuren te 

openen kunnen deze ruimtes afgesloten 

worden voor meer privacy. Er is geen 

verkeersruimte nodig en hierdoor wordt 

optimaal gebruik gemaakt van de 

ruimte die er is. 
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