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Inleiding tot Samen Spel

Dit handboek geeft het proces weer dat wordt uitgevoerd voor Samen Spel. 
Dit proces begint al op een platform waar gemeenschap, leegstaand kantoor 
en architect bij elkaar komen. 
Vervolgens is het de taak aan de architect om de situatie van het kantoor te 
transformeren naar een plek waar een bewoner zich aan wil hechten.

Daarnaast gaan architect en gemeenschap aan de slag met het spel. Op 
deze wijze kunnen de rol van de architect en de rol van de gemeenschap 
worden gedefinieerd met betrekking tot het transformatieproces.

De architect maakt een ontwerp voor een spelbord voor het betreffende 
gebouw. Dit spelbord bevat koppelstukken om spelelementen aan te beves-
tigen, een scheiding tussen woon- en werkgebied en bouwkundige wijzi-
gingen aan het gebouw waar expertise voor nodig is.

Zodra het spelbord is opgeleverd, kan de gemeenschap aan de slag met het 
opbouwen van de spelelementen. Deze bestaan uit verschillende modules die 
het best kunnen worden omschreven als houten kasten. Wanneer men deze 
modules aan elkaar bevestigt door middel van bouten en moeren, ontstaat 
een omsloten ruimte met de afmetingen voor een bepaalde handeling.

Deze spelelementen kan de gemeenschap vervolgens aan het spelbord 
koppelen. Daarvoor dient men de structuur van het spelbord te gebruiken en 
kan men gebruik maken van enkele basisregels. De verdere regels omtrent 
plaatsing van de elementen moet men gezamenlijk opstellen. Zo kan men 
verscheidene regels opstellen met betrekking tot veranderingen in de samen-
stelling van de gemeenschap.

De keuzes die men vervolgens maakt in het plaatsen van de elementen, 
vallen onder de speltactiek.

In dit handboek is één kantoor gebruikt om de visie van Samen Spel op te 
projecteren. Dit is het kantoor Overschiestraat 180 te Amsterdam. 

De meeste tekeningen die zijn verwerkt in het handboek, zijn niet op een 
specifieke schaal. Achterin het boek zijn daarom tekeningen op schaal opge-
nomen.
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overschiestraat 180 amsterdam als 
voorbeeld

Een doel van Samen Spel is het aanpakken van de 
leegstand van kantoren in de vorm van een generieke 
ruimtelijke oplossing. In dit handboek staat echter steeds 
één kantoor centraal; het kantoor Overschiestraat 180 te 
Amsterdam. Dit kantoor fungeert als voorbeeld waarop 
Samen Spel wordt geprojecteerd. Aangezien dit gebouw 
steeds de uitgangspositie was in het ontwerpproces, is 
Samen Spel in deze vorm nog niet generiek toepasbaar. 
De meeste ontwerpmaten zijn bijvoorbeeld gebaseerd 
op het stramien van dit kantoor. Deze maat heeft nog 
het meest betrekking op het Spelbord. Dit is dan ook het 
onderdeel van Samen Spel dat een kantoor moet transfor-
meren tot een gebouw waar een generieke oplossing in 
kan worden gezet.
De Spelelementen kunnen deels wel als generiek worden 
beschouwd. Ze zijn immers grotendeels ontworpen op 
basis van de handelingen waarvoor ze zijn bedoeld. 
Maar ook hier heeft de Overschiestraat invloed op gehad. 
Wanneer elementen worden gekoppeld, passen ze name-
lijk exact op het stramien van dit kantoor. Conclusie is dat 
voor een echt generieke oplossing, nog verder onderzocht 
moet worden aan Samen Spel.

Zoals gezegd, is de methode van Samen Spel in dit 
handboek geprojecteerd op het kantoor Overschiestraat 
180 in Amsterdam. Mijn keuze is om een aantal redenen 
op dit kantoor en dit gebied gevallen. Ten eerste maakt 
de gemeente Amsterdam echt werk van leegstand en 
was dit een erg fijne gesprekspartner bij de start van mijn 
project. Het is overigens ook een gemeente die kampt met 
een erg hoog leegstandscijfer. De keuze voor dit gebied is 
ingegeven door de kleine schaal en de heldere afkade-
ring. Het project moet in zijn geheel nog behapbaar zijn. 
Dit geldt ook voor het kantoor. Een heldere, simpele opzet 
met niet teveel vierkante meters. Verder is het een kantoor 
dat typisch is voor de leegstand op dit moment. Op 
bedrijventerrein De Hurk, in Eindhoven, staat bijvoorbeeld 
een kantoor met dezelfde proporties en exact hetzelfde 
gevelsysteem.

Het gebouw is opgeleverd in 1990, samen met enkele 
omliggende kantoorgebouwen. Het kleine bedrijventerrein 
is gesitueerd in Amsterdam West, net ten westen van de 
ringweg. Het gebied waar dit tiental gebouwen staat, is 
erg helder afgekaderd. Aan de westkant loopt een spoor-
lijn, verhoogt op een dijk, aan de noordkant is een belang-
rijke ontsluitingsweg voor Amsterdam West en aan de 
ooskant ligt de snelweg A10. Ten zuiden van het gebouw 
liggen verder enkele sportvelden. Het bedrijventerrein 
wordt gekenmerkt door parkeerplaatsen en asfaltwegen. 
Aan de randen liggen echter sloten en lanen met bomen.

< Afbeelding 0.2
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Wat betreft het gebouw zelf, was het in de eerste plaats 
erg lastig om aan tekeningen te komen. Het gebouw is 
destijds ontworpen én opgeleverd door een firma die 
betrokken was bij een vastgoedfraude. Dit bleek althans 
uit verschillende nieuwsartikelen. Na veel telefoneren, 
kwam ik meestal terecht op een doodlopend spoor. De 
tekeningen die hier zijn afgebeeld, komen dan ook van de 
gemeente Amsterdam.
Het gebouw is gebaseerd op een stramien van zes meter. 
Ieder stramien kent aan de gevel zijn eigen raampartij. Dit 
is in de lengte- en breedterichting vijf keer uitgevoerd.
Het gebouw meet dus ongeveer dertig bij dertig meter. 
De constructie bestaat uit betonnen kolommen in combi-
natie met een betonnen binnenblad in de gevel. Een 
bijzondere oplossing. Wanneer men de gevel van buiten 
ziet, lijkt het te gaan om een vliesgevel. De gevelele-
menten van staal en glas zijn echter bevestigd op het 
betonnen binnenblad.
Er zijn drie verdiepingen. De begane grond verdieping 
is met 4,50 meter hoger uitgevoerd dan de eerste en 
tweede verdieping. Deze was namelijk bedoeld voor 
magazijnen. Een huurder vertelde me echter dat de 
begane grond nooit zo is gebruikt, slechts voor kantoren.
Op dit moment kent het gebouw één hoofdentree. Deze 
is gesitueerd aan de zuidkant in een twee verdiepingen 
hoog portaal. Na binnenkomst staat men in een kleine 
entreeruimte met toegang tot een trap. Deze trap leidt je 
naar een belangrijk ruimtelijk kenmerk van het gebouw, 
het centrale atrium.
Doordat de oppervlakte van het kantoor relatief groot 
is, heeft de architect centraal in het gebouw een atrium 
met glazen dak geplaatst. De verdiepingen maken echter 
niet optimaal gebruik van het licht dat in dit atrium valt, 
doordat het atrium is omsloten door wanden. 
Het kantoor staat overigens op dit moment niet geheel 
leeg. Een deel van het gebouw wordt nog door de 
Israëlische eigenaar verhuurd aan twee bedrijven. De 
opbrengsten hiervan lijken niet meer voldoende om het 
gebouw nog fatsoenlijk te kunnen onderhouden. Zo kent 
het gebouw verscheidene mankementen. Er zijn veel 
lampen kapot in de gezamenlijke ruimten en er zijn vaak 
problemen met installaties. 
Het leegstaande kantoor en het omliggende gebied, 
vragen om een nieuwe impuls. Deze plek en dit gebouw 
vormen daarom de achtergrond waar Samen Spel zich in 
dit handboek zal afspelen.

< Afbeelding 0.7
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1

Platform

Het proces van Samen Spel begint bij het bij elkaar brengen van 
gemeenschap, architect en leegstaand kantoor. Dit kan op een platform 
op internet in de vorm van een website of app.

Een onderdeel van het platform, is het samenbrengen van een gemeen-
schap. Door het platform te koppelen aan social media als Facebook en 
LinkedIN, is het mogelijk dit te bespoedigen. Mensen die in elkaars vrien-
dengroep of in elkaars beroepgroep zitten, worden zo aangemoedigd 
om zich bij de gemeenschap aan te sluiten. Social media wordt op deze 
manier ingezet om mensen weer fysiek met elkaar in contact te brengen.
Als een groep mensen elkaar heeft gevonden om te beginnen aan 
Samen Spel, kan men als toekomstige gemeenschap al iets ondernemen. 
Het platform kan ondersteuning bieden aan het groepsvormingsproces. 
Het doel om tot een hechte gemeenschap te komen, begint dus al hier. 
Men zal immers ook samen het gebouw moeten gaan transformeren. 
Verder kan een platform al helpen bij het oprichten van een vereniging, 
mocht dit gewenst zijn. Er kan een helpende hand worden geboden in 
het proces van opstellen van statuten en huishoudelijk reglement. 

Daarnaast worden leegstaande kantoren beschikbaar gesteld op dit 
platform. Door ze te categoriseren, kan een gemeenschap gemakkelijker 
een plek kiezen die hen bevalt. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van 
een simpele projectie van een Spelbord op een gebouw. Zo kan onder 
andere worden ingeschat wat een minimum en maximum aantal bewo-
ners kan zijn. 
Vervolgens zijn er architecten en bouwtechnici die zich beschikbaar 
stellen voor het werkelijk verwezenlijken van een Spelbord voor het 
gebouw, zodat de gemeenschap vervolgens zelf verder kan met de 
transformatie. Dit boek is daar een eerste introductie in en kan ook in het 
platform worden verwerkt.

Zodra de eerste lichting bewoners klaar is met de transformatie, kan het 
platform ook dienen als huissite. Een aantal functies waar aan gedacht 
kan worden, zijn:  een huisagenda, een prikbord, het huren van materieel 
of ruimten, de huisrekening, afsprakenboek, nieuws, een intercom in de 
vorm van skype of een takenlijst.
Verder is het ook een platform voor vraag en aanbod mocht een 
bestaande gemeenschap bijvoorbeeld een nieuwe huisgenoot zoeken.

^ Woongroep.net 

Een bestaand 
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Van bedrijventerrein 
naar woonwerkgebied
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2

Van bedrijventerrein naar woonwerkgebied

Nederland wordt gekenmerkt door vele kantorenparken 
en bedrijventerreinen waar men niet snel gaat wonen. Er 
moet daarom een manier worden gevonden om deze 
gebieden te transformeren naar plekken waar men zich 
wel aan wil hechten als leefplek. Een manier die meer 
teruggaat naar de lokale geest van de plek. In het geval 
van mijn gebouw is dat een zoektocht naar het polder-
landschap.

Kijkend naar Amsterdam, staat het merendeel van de 
leegstaande kantoren op de bedrijventerreinen buiten 
het centrum van de stad. Dit heeft een aantal redenen. 
Koos van Zanen, hoofdplanoloog bij de gemeente 
Amsterdam en hoofdredacteur van Structuurvisie 
Amsterdam 2040, heeft deze redenen nader geduid in 
een onderling gesprek.
Het kenmerk van onze hoofdstad is zijn centrum. De 
hoofdstedelijke kern manifesteert zich als een magneet 
voor alle vormen van interactie en bedrijvigheid. De A10 
ten zuiden van het IJ kan over het algemeen worden 
beschouwd als de huidige grens van dit gebied. Een 
leegstaand kantoor binnen deze grens heeft veel meer 
kans op een geslaagde transformatie dan een kantoor 
aan de andere kant van de snelweg. Een voorbeeld 
daarvan is het Volkskrantgebouw. Een typisch modernis-
tisch kantoorpand bij de winderige Parooldriehoek aan 
de Wibautstraat. Toch slaagde stichting Urban Resort erin 
het gebouw binnen korte tijd te vullen met verschillende 
huurders. De plek vormt een onderdeel van de magneet. 
De meeste structureel leegstaande kantoren zijn dus 
relatief te vinden aan de andere kant van de A10.
Vaak zijn ze dan ook nog geclusterd op bedrijventer-
reinen of kantorenparken. Voorbeelden daarvan zijn 
Amstel III, Teleport en het kleinere gebied rond de 
Overschiestraat waar mijn kantoor staat. Naast dat deze 
terreinen niet in het centrum zijn gelegen, zijn ze over 
het algemeen als plek ook nog niet aantrekkelijk om te 
wonen.

^ Structuurvisie 

Amsterdam 2040

Het verschijnen van de nieuwe structuurvisie van Amsterdam is een historische gebeurtenis. Een 
lange termijn perspectief op metropolitaan niveau is ontwikkeld met bijdragen uit alle geledingen 
van de samenleving: economie, cultuur, sport, wonen, groen, ecologie, verkeer en vervoer, en 
water. Bijdragen uit de Amsterdamse bevolking kwamen binnen via een speciale website. Bijna 
achtduizend Amsterdammers bezochten de ‘Vrijstaat Amsterdam’ in de Tolhuistuin. Ook de belang-
rijkste toekomstprojecten in de buurgemeenten – Almere, Amstelveen, Haarlemmermeer – zijn in 
het Amsterdamse kaartbeeld verwerkt.

De visie bestaat uit vier ruimtelijke ‘bewegingen’: uitdijend centrumgebied, langgerekt waterfront, 
gebogen zuidfl ank en aantrekkelijk metropolitaan landschap. De vier, letterlijk verknipt en in elkaar 
gevouwen tot één metropolitaan toekomstbeeld, vormen samen een dynamisch spel van ruimte-
lijke spanningen dat allerminst eenduidig is. De visiekaart is er een van schotsen en breuken, 
concreet, niet utopisch. Uiteindelijk zijn alle losse stukken met elkaar verzoend in een metropolitaan 
beeld dat met vertrouwen naar de toekomst kijkt.

Aan de achterzijde van deze fl ap vindt u de legenda’s bij de visie- en faseringskaarten uit de Structuurvisie. 
Ook is de kaart ‘Visie Amsterdam 2040’ als uitvouwbare kaart ingesloten. Structuurvisie 
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en duurzaam

Structuurvisie 
A

m
sterd

am
 2040 

E
co

no
m

isch sterk 
en d

uurzaam

< Afbeelding 2.1 

Maquettefoto van 

1:1000 situatiema-

quette



 25 24 Van bedrijventerrein naar woonwerkgebiedSamen Spel  -  Handboek

Geest van de plek

Het clusteren van bedrijven op bedrijventerreinen en 
kantoorparken komt door de gevolgen van het moder-
nistisch ideaal om wonen en werken te scheiden. In het 
aanleidingsboek wordt hier dieper op ingegaan. De open-
bare ruimte van deze werkgebieden is daarbij dus volledig 
gericht op de logistiek die werken behoeft. De openbare 
ruimte wordt daardoor gekenmerkt door verharding. Vele 
straten die waren voor de aan- en afvoer van mensen 
en goederen en vele parkeerplaatsen om alle auto’s te 
kunnen parkeren. Bij een analyse naar het gebied van de 
Overschiestraat, bleek dan ook dat de dimensionering 
van het gebied voornamelijk gebaseerd was op een 
geparkeerde en een rijdende auto.  
Om de Amsterdammer de barriere van de A10 te laten 
nemen, moet hij zich willen relateren aan zijn nieuwe 
woon- en werkgebied. Het gebied moet niet meer de 
betekenis hebben van de hardheid van het kantorenpark, 
maar de betekenis van een plek waar men ook wil wonen. 
Hij moet van deze plek willen houden, zoals is beschreven 
in hoofdstuk twee van de aanleiding. En er moeten moge-
lijkheden zijn om zichzelf in dit gebied te kunnen voorzien. 
Ruimte voor groen, water en energie.

Om dit te kunnen verwezenlijken, ben ik op zoek gegaan 
naar de geest van de plek vóór hij voor kantoren werd 
bestemd. Een plek die meer overeenkomt met het lokale 
en minder met het overal toepasbare kantorenpark.
Hoe verder je daarbij teruggaat in de tijd op de gekozen 
locatie, hoe meer de polder zijn intrede doet.
Straten maken plaats voor langgerekte sloten. Gebouwen 
zijn vervangen door boerderijen en uitgestrekte weiden. 
Een typisch Nederlands landschap dat veel meer affectie 
oproept dan de huidige hardheid. Een landschap dat 
meer teruggaat naar het lokale dat ik voor ogen heb. 
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<< Afbeelding 2.4 

Situatie in 1990. 

Jaar van bouw van 

het kantoor.

<< Afbeelding 2.6 

Situatie in 1970.  

De Sloterweg.

<< Afbeelding 2.8 

Situatie in 1950. 

Boerderij Middenrust

< Afbeelding 2.5 

Situatie in 1980. 

Een door spoor 

en snelweg afge-

kaderd braaklig-

gend gebied.

< Afbeelding 2.7 

Situatie in 1960. 

Weidsheid zonder 

boerderijen

< Afbeelding 2.9 

Situatie in 1830. 

De Sloter polder.

> Afbeelding 2.2 

Amsterdam wil 

woonwerkge-

bieden maken van 

kantoorparken.

Kaart uit Structuur-

visie Amsterdam 

2040

> Afbeelding 2.3 

De hardheid rond 

het kantoor aan de 

Overschiestraat

> Afbeelding 2.10 

Boerdeij Mildenrust 

in de jaren vijftig, 

nagenoeg op de 

locatie van Over-

schiestraat 180. Op 

de achtergrond de 

spoordijk.
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Stadsarchief 
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de Polder

Wat zijn de kwaliteiten van de polder die je bij het transfor-
meren naar een woonwerkgebied zou kunnen inzetten? 
Hiervoor ben ik zelf de polder ingedoken, namelijk de 
Rondehoeppolder ten zuiden van Amsterdam.
Het belangrijkste wat ik er aan trof was de sterke relatie die 
de bewoners van de polder met hun landschap hebben. 
De in het aanleidingsboek benoemde liefde voor het 
gebouw door zelfwerkzaamheid, is ook iets wat voor de 
context van het gebouw geldt. In de polder krijgt men een 
relatie met het landschap door het gebruiken van verschil-
lende elementen die erin terug te vinden zijn.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn te zien in de foto’s uit 
de Rondehoeppolder en in een schets die ik ter plaatse 
heb gemaakt. De veeteelt waarvoor de polder met name 
is ingericht bijvoorbeeld. Het verzorgen van de dieren en 
het gebruiken van de dieren voor onder andere eigen 
voedsel en kleding. Dit geldt ook voor eventuele akker-
bouw. Of de wilgen langs de dijk. De takken ervan worden 
gebruikt voor afscheidingen van huizen in de woonwijk 
naast de polder. De bomen die de erven beschermen 
tegen de wind kunnen tevens voor houtproductie worden 
gebruikt. Het water aan de andere kant van de ringdijk 
wordt gebruikt voor recreatie. Bijvoorbeeld in de vorm van 
vissen, zwemmen, varen of schaatsen.

> Afbeelding 2.11 

Schets van 

elementen in de 

Rondehoeppolder

< Afbeeldingen 2.12 

tot 2.20

Foto’s van 

elementen in de 

Rondehoeppolder
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Het is aan de gebruikers

Veel van de energie die een boer stopt in de elementen 
uit de polder zal in een woonwerkgebied uit de bewoners 
zelf moeten komen. Als architect kan men echter wel 
bepaalde voorwaarden scheppen voor de gebruikers 
om de relatie van hen en hun plek te versterken. Belang-
rijk daarbij is dat er de ruimte wordt geboden zodat de 
gebruikers iets kunnen doen met de plek waar ze wonen. 
Een oplossing is het anders inrichten van het stratenpa-
troon in het gebied. Door de ontsluiting te verleggen naar 
enkel de werkkant van de woonwerkpanden, komt er 
ruimte vrij voor de woonkant. Deze ruimte kan de gemeen-
schap zelf invullen, zodat er een relatie ontstaat met de 
plek waar men woont. Het verwantwoordelijkheidsgevoel 
moet er daadwerkelijk voor zorgen dat dit goed gebeurt 
en er geen vuilnisbelt ontstaat. Bij woongemeenschap 
De Papenhulst in Den Bosch is dit ook zo gebeurd. De tuin 
heeft men daar eigenhandig ingevuld. Zo is er bijvoor-
beeld een deel ingericht voor urban farming. Rob Ruijs uit 
‘de Paap’ zegt er het volgende over:

“Je krijgt waardering voor je tuin en de natuur wanneer 
je echt dingen kan verbouwen en vruchten kan plukken 
die je ook daadwerkelijk kan gebruiken. Het bindt je 
meer aan de plek waar je leeft.”

Daarnaast zorgt de weidsheid en het overzicht in de 
polder ervoor dat er ook met het gebied rond het daad-
werkelijke perceel een band ontstaat. De scheidingen 
tussen percelen vinden er plaats door langgerekte sloten 
in plaats van hekken en schuttingen. Een simpel element 
dat ook toepasbaar kan zijn bij de transformatie van 
een kantorenpark. Sloten als fysieke, maar niet visuele 
scheiding. Dit overzicht wordt nog verder versterkt door 
verhogingen in het landschap als de ringdijk. Men kan 
daarbij denken voor het kantorenpark aan verhogingen 
in het landschap.
Daarvoor is in dit project een bijgebouw aangebracht 
aan de woonkant. In dit lage volume is de berging voor 
de verschillende modules van de spelelementen. Deze 
komen terug in het volgende hoofdstuk. Ook is er een 
fietsenstalling en een kleine woonruimte voor bezoekers 
of als bufferruimte voor de gemeenschap. Het dak van dit 
gebouwtje loopt over uit het maaiveld en is begaanbaar. 
Dit geeft een mogelijkheid tot een direct overzicht van de 
context.

> Afbeelding 2.21 

Schets van Over-
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verleggen van de 

hardheid naar de 
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> Afbeelding 2.24 
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woonkant met de 

relatie van de gevel 

en zijn directe 
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> Afbeelding 2.24 
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< Afbeelding 2.22
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Spelelementen



 33Spelelementen

3

Spelelementen

Nu over van de schaal van de context naar de schaal van het 
individu. 
Voor de handelingen die direct gerelateerd zijn aan het individu 
zijn er spelelementen. Ze vormen het onderdeel van het spel 
waar de zelfwerkzaamheid van de gebruikers direct in terugkomt. 
De spelelementen zijn in principe ruimte omvattende meubels 
die door de gemeenschap zelf in elkaar kunnen worden gezet. 
Vervolgens kunnen ze aan het vaste kader van het gebouw, het 
spelbord, worden gekoppeld. Ze worden ontworpen door een 
ontwerper als bijvoorbeeld een architect en aangeleverd als 
losse onderdelen aan de gemeenschap. Op deze manier kan 
de gemeenschap bij een veranderend aantal individuen zelf de 
indeling aanpassen. 
De typen die de gemeenschap kan gebruiken zijn een wandele-
ment, een slaapelelement, een omkleed- en waselement, een 
entree-element, een werkelement en een vergaderelelement.
Het vormgevingsprincipe is gebaseerd op verschillende stand-
punten uit het aanleidingsboek. Zo komt de zelfwerkzaamheid 
tot uitting, is er een geborgenheid voor de privé-handelingen en 
zorgen ze voor een overgang tussen collectieve en privéruimte die 
je ook echt beleeft. Dit is het geval wanneer een waselelement, 
een entree-element en een slaapelement worden gekoppeld. Deze 
vormt de basis voor ieder individu dat in de gemeenschap woont. 
De zelfwerkzaamheid van de elementen komt het best tot uitting 
doordat de spelelementen zijn opgebouwd uit losse kastmodules 
die aan elkaar moeten worden geschroeft. Door de elementen 
modulair op te bouwen zijn ze ook beter aanpasbaar voor de 
toekomst.
Verder wordt het gebruikte materiaal, hout, ook nadrukkelijk 
geuit. Maar dit materiaal kan op verschillende manieren worden 
beleefd. De keuze voor de soort (lokaal) hout kan daarbij van 
invloed zijn. Om de bewoners daar zelf een keuze in te kunnen 
laten maken, ben ik op zoek gegaan naar verschillende te 
gebruiken houtsoorten die zich thuisvoelen in Nederland.
De montage van de elementen is voornamelijk gebaseerd op het 
vastschroeven van de verschillende modules en het vervolgens 
aan de binnenkant afwerken van de elementen zoals het individu 
zelf wil. Om de benodigde onderdelen op de juiste verdieping te 
krijgen, wordt er een systeem in de nieuwe gevel aangebracht. Zo 
kunnen de modules omhoog worden gehesen en via de balkons 
naar binnen worden gedragen.

< Afbeelding 3.1 
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> Afbeelding 3.5 

Voorbeeld van 

verrijdbare 

elementen in een 

privé ruimte voor 

meer flexibiliteit, 

Shigeru Bans 

Naked House. 

Foto: Shigeru Ban 

Architects

< Afbeelding 3.2 

Overzicht van de 

door de gebruikers 

in te zetten Spelele-

menten

> Afbeelding 3.4 

Mogelijke opbouw 

van werkruimten in 

het werkgebied

> Afbeelding 3.3 

Detail van een 

mogelijke inde-

ling van het 

woongebied met 

Spelelementen

Slaapelement
Buiten- 
element

Wandelementen

Entree-element

COLLECTIEVE RUIMTE

Waselement

PRIVÉ RUIMTE

Wandelement

Waselement

Slaapelement

Entree-element

Buitenelement

Werkruimten

typen

Voor de verschillende typen spelelementen die de 
gebruikers op kunnen bouwen, kan men eerst onder-
scheid maken in de elementen voor het werkgebied en de 
elementen voor het woongebied. Alle elementen zijn geba-
seerd op modules met een breedte van 600 millimeter.

Het woongebied telt vijf verschillende elementen:
1. Wandelement 

Dit element dient op het stramien van het spelbord 
te worden geplaatst. Zijn doel is de fysieke en visuele 
afscheiding van de collectieve en de privé ruimte. Hij 
is één module breed. Er zijn negen wandelelementen 
vereist om een wand te vormen tussen twee kolommen 
of tussen een kolom en de gevel. 

2. Waselement 
Het waselement dient ook op het stramien van het 
spelbord geplaatst te worden en wel aan een van de 
kolommen die functioneren als dienend element.  Hij 
bevat een kleedruimte met kasten en een badkamer 
met toilet. De afmetingen zijn drie bij zeven modules 
en hij kan waar nodig in de lengte richting worden 
uitgebreid. Dit gaat echter wel ten koste van iemands 
privé ruimte.

3. Slaapelement 
Dit verrijdbaar element kan gekoppeld worden aan het 
spelbord en vormt zo met het waselelement en entree-
element een afscheiding tussen collectieve en privé 
ruimte. In plaats van een wand dus. Hij kan ook als extra 
afgesloten ruimte in de privé ruimte worden geplaatst en 
is dan vrij neer te zetten. De afmeting is vijf bij vijf modules.

4. Entree-element 
Dit element kan alleen tussen een waselement en een 
slaapelement worden opgebouwd. Hij functioneert 
als koppeling van de collectieve en privé ruimte, maar 
ook als koppeling tussen het slaap- en waselement. De 
lengte is drie modules, de breedte is afhankelijk van de 
restruimte tussen slaap- en waselement. 

5. Buitenelement 
Element dat opgebouwd kan worden op een balkon of 
terras voor een privé ruimte.

De functie van de elementen in het werkgebied, is het 
aanbieden van een afgesloten werkruimte. Deze kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt als afgesloten werkplek of 
als vergaderruimte. Deze kunnen op een willekeurige plek 
in het werkgebied worden opgebouwd en geplaatst. Ze 
worden van energie voorzien door de vrij op te hangen 
electriciteitskabels vanuit de kolommen die functioneren als 
dienende elementen. Ze zijn wat betreft de afmetingen net 
zo lang te maken als dat de behoeften van de gebruikers 
zijn. De breedte komt overeen met de afmetingen van een 
extra woonelement. Dit is een breedte van vijf modules.
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> Afbeelding 3.7 t/m 

en 3.10 

Een ander project 

van Shigeru Ban, 

namelijk Furniture 

House 1. Een voor-

beeld van een huid 

waarbij de kasten 

constructieve 

elementen vormen 

en verder onder 

andere gebruik 

is gemaakt van 

glazen schuifpuien. 

De zelfwerkzaam-

heid en aanpas-

baarheid is hier 

echter niet in terug 

te vinden.

< Afbeelding 3.6 

Beeld van een 

privéruimte met 

een gekoppeld 

slaapelement, 

entree-element en 

waselement 

Vormgevingsconcept

In de architectuur van de elementen, komen de prin-
cipes die zijn gemeld in het aanleidingsboek het meest 
direct tot uitting. Dit leidde tot een ontwerp dat bestaat 
uit houten (kast)modules die een constructieve functie 
hebben voor het element als geheel, maar ook een 
gebruiksfunctie hebben op zichzelf.

Wat in feite is gebeurd is het toepassen van een vorm van 
houtskeletbouw voor een element, maar deze helemaal 
open te werken. Zo komt de constructie bloot te liggen. 
Er ontstaat een object met geborgenheid, een ruimte 
waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe hij constructief 
wordt omsloten. Deze constructieve modules kunnen 
vervolgens worden gebruikt om het meubel naar persoon-
lijk wens aan te passen. Ze kunnen worden ingevuld 
met planken, deurtjes en objecten om het meubel zo te 
maken, zodat hij past bij het gemak en het gebruik van 
het individu. Het element wordt op deze manier eigen 
gemaakt. 

Het plezier dat de gebruiker heeft tijdens het bouwen zit 
hem in de helderheid waarmee dit kan. Ten eerste zijn de 
elementen duidelijk herkenbaar in het gebouw. De houten 
constructie steekt af tegen het bestaande beton en stuc. 
Ook de ronde hoeken die consequent zijn doorgezet 
dragen hier aan bij. Deze hoeken zorgen verder voor een 
herkenbare hoekoplossing bij het in elkaar zetten. Daar-
naast zijn de onderlinge modules verbonden door bouten 
en moeren die gewoon in het zicht liggen. Ten alle tijden is 
te zien hoe het ding in elkaar is gezet.

Het plezier tijdens het gebruik is ook van belang. Alles 
dient een logische plek te krijgen en het element dient 
nuttig te zijn. Een plek voor de kapstok, je wekker, je hand-
doek etcetera. 
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> Afbeelding 3.12 

en 3.13 

Opbouw van een 

module met de 

houten constructie, 

de interieutafwer-

king en de invulling 

van de module

> Afbeelding 3.14 

Mogelijke 

afwerkingsma-

terialen van een 

hernieuwbare 

materiaalsoort met 

goede akoestische 

eigenschappen

Module

Een standaard module bestaat uit drie onderdelen. Te weten 
een houten constructie, de interieurafwerking en de invulling 
van de module. 

De houten constructie is ten alle tijden gebaseerd op 
houten planken van 20 centimeter. Mocht de gemeen-
schap zelf een module willen opknappen, zijn deze planken 
dus ook de uitgangspositie. De planken worden met een 
messing-en-groefverbinding in elkaar gezet om zo tot een 
stevig constructief onderdeel te komen. De planken aan 
de boven-, onder- en zijkant zijn tevens de onderdelen die 
worden verbonden aan andere modulen. Zij zijn voorzien 
van gaten zodat ze met bouten en moeren aan andere 
modules verbonden kunnen worden, zodat er één construc-
tief element ontstaat.
Ook hebben de planken aan één zijde kleine, aan de opper-
vlakte uitgeboorde gaten. Zo kunnen invulling en interieuraf-
werking aan de houten constructie worden bevestigd met 
een pen-en-gatverbinding.
De houtsoorten zijn door de gemeenschap zelf uit te kiezen. 
Daar wordt in de volgende paragraaf dieper op ingegaan.

Het afwerkingsmateriaal aan de binnenkant heeft meerdere 
functies.
Ten eerste bepaald het de beleving van de binnenkant van 
het element. Een erg persoonlijk gegeven dus. Daarom kan 
een gebruiker uit verschillende materialen kiezen bij de invul-
ling ervan en de oppervlakte zo vormgeven als hij zelf wil. Het 
gaat daarbij niet alleen om de visuele beleving, men kan de 
keuze ook baseren op tactiele beleving.
Daarnaast bepaald het materiaal de akoestiek in de binnen-
ruimte en dempt het geluid. Zo is er minder overlast tussen 
binnen- en buitenruimte. Doordat het akoestisch materiaal 
echter vaak licht van gewicht is, is de demping van geluid met 
lage frequenties niet sterk. Bij invulling van de module kunnen 
deze objecten al een deel van deze frequenties wegnemen. 
Mocht er toch nog overlast plaatsvinden, kan men een 
zwaarder materiaal als afwerkingsmateriaal toepassen.
Verder verzorgt het bij natte cellen als het waselement een 
beschermende functie voor de houten constructie.
De bevestiging aan de module vindt plaats door middel van 
het ophangen aan metalen veertjes die in de gaten van de 
houten constructie worden geplaatst.

De invulling is aan de gebruikers. Waar bij het waselement 
en de kasten rond het entree-element vaak een bepaalde 
keuze voor de hand ligt, kan er bij een extra slaapelement 
bijvoorbeeld vrijer worden ingevuld. Dit kan zijn met planken, 
boeken, kastdeuren etcetera.
Bij de elementen in het werkgebied raad ik aan om de modules 
zoveel mogelijk als gesloten kasten in te zetten. Zo ontstaat een 
zakelijkere en rustigere werkbeleving van de elementen.

< Afbeelding 3.11 
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Hout

De keuze voor het gebruik van hout voor de constructie 
van de elementen wordt uitgelegd in het aanleidingsboek. 
Samengevat komt deze voort uit de bewerkelijke uitstra-
ling van het materiaal, de directe relatie die het heeft met 
de omgeving van het gebouw, de huiselijke uitstraling 
die afsteekt tegen de zakelijkheid van het kantoor en de 
beschikbaarheid op locatie. 

Er zijn echter veel verschillende houtsoorten in het Neder-
landse landschap te vinden. Ieder daarvan weer met een 
eigen karakter en een eigen beleving. Deze specifieke 
beleving kan door de gebruikers worden ingezet om zijn of 
haar elementen persoonlijker te maken. Of om bijvoorbeeld 
de werkelelementen een zakelijkere uitstraling te geven. 
Niet alle houtsoorten zijn echter relevant voor Samen Spel. 
Het hout moet verzaagd kunnen worden tot planken van 
20 centimeter en constructief kunnen worden ingezet voor 
de elementen. Daarnaast moet het betaalbaar zijn en dus 
voldoende beschikbaar zijn in de omgeving. Verder moet 
de soort eenvoudig te bewerken zijn. Vrijkomende giftige 
dampen zijn bijvoorbeeld nadelig.

Hier links is een overzicht te vinden met houtsoorten waar 
gebruikers uit zouden kunnen kiezen. Deze keuze komt voort 
uit enkele eisen die ik heb gesteld ten aanzien van de hout-
soorten. Deze eisen zijn:

•	 Areaal groter dan 10.000 hectare
•	 Niet vermeld als ‘duur’
•	 Inzetbaar als bouwmateriaal
•	 Niet giftig
•	 Duurzaamheidsklasse boven III
•	 Een specifieke beleving

De keuze voor de beleving die bij een product komt kijken, 
kan men echter pas echt voelen wanneer men het zelf in 
de hand heeft. Uit afbeeldingen is dit nagenoeg niet op te 
maken. De foto’s zeggen dan ook vrij weinig over het werke-
lijk voorkomen van de boom. 
De visuele beleving kan gaan over eigenschappen als tint, 
contrast, tekening enzovoort. Dat laatste heeft bijvoorbeeld 
ook veel te maken met de manier waarop de planken 
uit de boom zijn gezaagd en hoe ze daarna zijn bewerkt. 
Thema’s waar ik hier niet verder over zal uitweiden.

< Afbeelding 3.15 
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Gekoppeld privéelement

Door het koppelen van een slaapelement, een entree-
element en een waselement, ontstaat het basiselement dat 
iedere bewoner krijgt als zijn uitgangspositie in Samen Spel.  
Het vormt een belangrijke schakel in de hiërarchie van het 
gebouw. Hij wordt namelijk in plaats van een wand op het 
spelbord geplaatst en vormt daarmee de overgang van de 
collectieve naar de privéruimte. Tevens is het zo onmogelijk 
dat iemands privéelement direct grenst aan de privéruimte 
van een buur. 
Het entree-element zorgt daarbij voor een korte andere bele-
ving. De schaal wanneer je iemands privéruimte betreedt, 
wordt namelijk veel kleiner wanneer je je in het element 
bevindt. Dit maakt je meer bewust van het betreden van 
iemands eigen plek in het geheel. Niet alleen visueel, maar 
ook auditief en tactiel is dit een andere ervaring. Vanaf 
de algemene vloer moet je een opstapje op om in het 
houten element te komen. De voetstappen worden door de 
gebruiker van het element meteen gehoord.
Je oogt valt als bezoeker in het entree-element direct op een 
kastje aan de rechterkant waar de gebruiker kan laten zien 
wat hij wil. Dan passeer je de ontsluiting van waselement en 
slaapelement. Deuren die dubbel gebruikt kunnen worden; 
ter afsluiting van de elementen onderling én ter afsluiting 
van de entree. Dan volgt er aan de linkerkant een plek om 
je jas op te hangen. Als je vervolgens weer de trede omlaag 
gaat sta je in iemands persoonlijke ruimte en valt je oog op 
het licht wat binnenkomt door het wintertuinelement, achter 
de schuifdeuren.
Als gebruiker zelf slaap je in de geborgen slaapkamer. 
Een cocon om je bed, aan de binnekant bekleed met het 
akoestisch materiaal dat je hebt uitgezocht. Je staat op en 
drukt de wekker uit naast je. Pakt de ochtendjas uit een nis 
in het element en steekt het entree-element over naar het 
waselement. Daar is een hanger voor je ochtendjas in een 
eerste kleedruimte. Daarna betreed je de wasruimte met 
een bad/douche, wasbak, toilet, kastjes voor je belangrijkste 
wasspullen en een rek voor de handdoeken. Na het wassen 
is er in de kleedruimte een kast waar de kleding ligt die je 
voor die dag aan wil trekken. Terug in het entree-element 
ben je klaar voor de dag.
Naast de deuren aangesloten op het entree-element zijn 
er in de elementen onderling ook ramen te plaatsen. Het 
slaapelement kan aangesloten worden op twee kleine 
ramen in de gevel en het was element kan worden voorzien 
van kleine ramen boven ooghoogte aan beide korte zijden. 
Het slaapelement beschikt verder over een glazen schuifpui 
naar de persoonlijke ruimte zodat er een visuele en fysiekje 
koppeling mogelijk is.
De nodige installaties zijn voorzien in de modules die over 
het stramien van het spelbord lopen. Vanaf de kolom dus. In 
de vloer liggen warm en koud water aan- en afvoer en in het 
plafond ligt de electra voor de verlichting.

> Afbeelding 3.17 

Detail van een 

mogelijke indeling 

met de plaatsing 

van het privé-
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spelbord
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Slaapelement

Entree-element

Kledingkasten

Raam boven 
ooghoogte

Kapstok voor ochtendjasOpen kast met persoonlijke objecten 
die zichbaar zijn bij binnenkomst

Ramen voor verbinding met gevel op 
zithoogte vanaf het bed

Licht verwerkt in interieurafwerking

Houten constructie

Interieurafwerking

Plek voor een kapstok

Mogelijke invulling van 
een modulekast

Glazen schuifwand voor relatie 
tussen slaapplek en privéruimte

In het zicht liggende 
bouten en moeren

In module verwerkte 
binnenkastjes

Kapstok 
ochtendjas

Kapstok 
ochtendjas

Gordijnberging

Handdoekenrekje

Dubbel te gebruiken deuren

Raam boven 
ooghoogte

Stortbak verwerkt 
in module

Wasbak en kastjes 
verwerkt in module

Koppeling met 
spelbod

Koppeling met 
spelbod

Spiegel

COLLECTIEVE RUIMTE

COLLECTIEVE RUIMTE

Waselement

PRIVÉ RUIMTE

PRIVÉ RUIMTE

< Afbeelding 3.16 
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Montageprincipe

Bij de initiatie van het gebouw worden de elementen 
geleverd in losse onderdelen. De modules zijn nog niet in 
elkaar gezet. Dit moet eerst door de gebruikers gebeuren. 
Het gebruiksgemak wordt verhoogd door de onderdelen 
van iedere module bij elkaar te verpakken en deze vervol-
gens bij de andere modules van één element te voegen.
Als de modules in elkaar zijn gezet, kunnen ze via de gevel 
naar de betreffende plek worden getakeld. Dit kan met de 
katrol en het syteem dat zich in de dakconstructie bevindt.  
Het touw kan worden bevestigd aan de module bij de 
gaten waar later de bouten in worden geplaatst om de 
modules aan elkaar te koppelen.

Daarna volgt op de betreffende plek het in elkaar zetten 
van de modules om zo tot de spelelementen te komen.  
Het idee daarbij is om eerst de vloer te monteren en 
de installaties in de vloer op een dienende kolom aan 
te sluiten. Daarna volgen de modules die de centrale 
plafondmodule ondersteunen. Dan komt dit plafonddeel 
erbovenop en wordt het licht aangesloten. Nu kunnen 
de andere verticale modules worden gemonteerd en 
tenslotte de plafonddelen van de modules naar de 
centrale plafondmodule. Hier links is dit principe in foto’s 
weergegeven.

> Afbeelding 3.20 

De verbindingsele-

menten blijven in 

het zicht liggen

> Afbeelding 3.19 

De gevel voorziet 

in een systeem 

dat het mogelijk 

maakt om de 

modules van 

buiten verticaal 
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uitkraging van het 

dak zorgt voor een 

droge verplaatsing

< Afbeelding 3.18 

Volgorde van 

opbouwen en 

monteren van 

de verschillende 

modules. De lang-

gerekte modules 

evenwijdig aan het 

spelbord moeten 

eerst, aangezien zij 

de basis vormen 

voor de constructie 
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het element
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Spelbord



 49Spelbord

4

Spelbord

De rol van het spelbord is het mogelijk maken van zelfwerk-
zaamheid door de gebruikers van het woonwerkgebouw. 
Het is een kader waarbinnen de gebruikers in de toekomst 
aanpassingen kunnen blijven maken aan hun gebouw. Het 
wordt dus ook opgeleverd voordat de gemeenschap zelf met 
het gebouw aan de slag gaat. De architect en aannemer zijn 
hier verantwoordelijk voor. De functies van dit bouwkundig 
kader is drieledig. Het voorziet in de koppeling van de spelele-
menten, in technische wijzigingen en in het aanbrengen van 
vaste scheidingen waar deze nodig worden geacht. 

Het systeem dat de koppeling van spelelementen aan het 
spelbord mogelijk maakt, zorgt ervoor dat de bewoners zelf 
de vrije verdiepingen in kunnen vullen. Het gaat om koppe-
lingen in de vloeren, plafonds en aan de wanden zodat 
de gebruikers zelf spelelementen aan het spelbord kunnen 
koppelen. Op deze wijze blijft de indeling in de toekomst 
aanpasbaar.  Het koppelen moet wel gemakkelijk verlopen, 
opdat de gemeenschap niet direct overgaat op eigen oplos-
singen. 

Verder worden er nog enkele vaste scheidingselementen 
geplaatst op het spelbord. Zo wordt er een scheiding tussen 
wonen en werken aangebracht die eerder is besproken in het 
aanleidingsboek. Ook worden er wanden aangebracht om 
de veiligheid op de begane grond te structureren.  

Tenslotte worden onder de technische wijzigingen alle bouw-
kundige wijzigingen verstaan waar expertise voor nodig is, die 
de gebruiker meestal niet heeft. Voorbeelden zijn het waar 
nodig strippen van het gebouw, het omleggen van dienende 
elementen zoals leidingen, het aanbrengen van een nieuwe 
huid, het voorzien van meer daglicht door het verwijderen 
van constructieve elementen, etcetera. Ook kunnen collec-
tieve voorzieningen die in het spel niet hoeven te worden 
verplaatst, al vooraf worden opgebouwd. Denk bijvoorbeeld 
aan de keukenblokken voor de woongroepen, een centrale 
zaal met ontsluiting of het sanitair op een werkverdieping.

< Afbeelding 4.1 
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koppeling spelelementen

Het zelf kunnen wijzigen van de indeling van de woningen 
naar gelang de samenstelling van de gemeenschap 
wijzigt, zit hem vooral in een flexibele enscenering. Dit wordt 
bij Samen Spel gerealiseerd doordat de bewoners zelf de 
spelelementen kunnen opbouwen en (ver)plaatsen. Deze 
spelelementen zijn wanden of ruimtes die als meubels zelf in 
elkaar te zetten zijn. Het volgende hoofdstuk gaat dieper op 
deze elementen in.
Het spelbord dient de plaats van de elementen aan te 
geven waar men deze aan kan brengen. Door constructies 
in het plafond en de vloer wordt dit mogelijk gemaakt en 
vindt er meteen een fysieke scheiding plaats tussen de 
collectieve ruimte aan de ene kant van het element, en de 
privé ruimte aan de andere kant van het element. Dit spel-
element kan een wand zijn of een ruimte zelf. Het principe is 
hier links vereenvoudigd weergegeven in twee schetsen. 

Het spelbord bepaalt dus wat de mogelijkheden zijn voor 
de indeling van het gebouw. Het vormt het kader. Dit is dus 
ook meteen de belangrijkste en meest directe invloed die je 
hebt als architect op de indeling van het gebouw.
Op deze manier kan regelgeving omtrent het plaatsen van 
wanden door een gemeenschap op een vrije verdiepings-
vloer worden beperkt. Men volgt immers de koppelings-
stukken van het spelbord. Anders is een fysieke scheiding 
tussen een privéruimte en een collectieve ruimte lastiger 
aan te brengen. 
Een eis is dan wel dat dit systeem eenvoudig en soepel dient 
te verlopen. Anders zal een gebruiker en zijn gemeenschap 
eerder geneigd zijn zelf andere oplossingen te zoeken.

De indeling van de koppelingsstukken die bij het kantoor 
aan de Overschiestraat 180 het meest voor de hand ligt, 
is het volgen van  het bestaande stramien. Op de platte-
grond op de linkerpagina, ziet men de koppelstukken dan 
ook lopen tussen de buitenste kolommen en van kolom tot 
gevel precies in het midden tussen de gevelopeningen. 
Om het systeem mogelijk te maken, verdwijnt het meren-
deel van de bestaande enscenering. Deze bestaat uit niet-
constructieve wanden. Daarnaast verdwijnen de verlaagde 
plafonds om de spelbordonderdelen in het plafond nog 
meer te articuleren en beter gebruik te maken van de 
hoogte van de kantoorverdieping.
De dimensionering van de onderdelen van het spelbord 
in het plafond en de vloer is een tool die wordt ingezet om 
de elementen op een willekeurige verdieping in te kunnen 
passen. Het is een tool om de generiek te leveren zelfbouw-
pakketten, wat de spelelementen in principe zijn, in iedere 
gewenste ruimte te kunnen plaatsen.
Op het voorzien van de elementen met bijvoorbeeld energie, 
wordt bij technische wijzigingen nog teruggekomen. Ze staan 
op de plattegrond op de linkerpagina al wel omcirkeld.

< Afbeelding 4.2 
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> Afbeelding 4.4 

en 4.5 
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< Afbeelding 4.3 
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Wandaansluiting koppelstukken om  
plaatsing elementen mogelijk te 
maken

Kolommen die de te plaatsen 
elementen van energie, water, afvoer 
en eventueel ventilatie voorzien

Doorsnede afb. onder

Koppelstukken om de gebruikers hun 
eigen elementen en wanden in te 
laten plaatsen

Dragende balkonballustrades om een 
wintertuin op te plaatsen

Koppelstukken om de gebruikers 
hun eigen elementen en wanden in 
te bevestigen en zo hun privéruimte 
fysiek te scheiden van de naastge-
legen ruimten

WERKGEBIED
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Scheiding

Naast de flexibele scheiding die wordt gerealiseerd 
door het spelbord en spelelementen, worden er op het 
spelbord ook vaste scheidingswanden geplaatst. Ten 
eerste gaat dit om de schieding tussen wonen en werken. 
Wonen en werken worden gescheiden in verband met de 
van elkaar verschillende eisen die voortkomen uit de twee 
van elkaar verschillende handelingen. 
Daarnaast wordt het zo gestimuleerd om beide hande-
lingen op zichzelf de volle aandacht te geven. In het 
klooster ervoer ik dat het scheiden van dagelijkse hande-
lingen door een eigen ruimte, helpt bij het aandacht 
schenken aan deze handelingen. Zo ben je veel produc-
tiever. Ook kan de ZZP’er zijn werk en vrije tijd bewuster 
laten vervloeien. 
Gelet op de oriëntatie, zou de ideale scheiding van de 
handelingen lopen van de oost- naar de westgevel. Een 
oplossing die op de Overschiestraat 180 ook mogelijk 
is door de grote oppervlakte van de plattegrond. Zo 
ontstaan er drie verschillende gebieden. Een werkgebied 
aan de noordkant, een woongebied aan de zuidkant en 
een gemeenschappelijk/buffer gebied daartussen. 
Verder is er in het werkgebied ook een belangrijke wand 
geplaatst. Deze wand scheidt de niet aan het gebouw 
koppelde bezoekers van de werknemers. Deze ‘onbekenden’ 
moeten immers niet zomaar toegang krijgen tot het gehele 
gebouw. In deze ruimte in de noordwesthoek, kan ook een 
spelelement worden opgebouwd die dient als spreekkamer 
voor bezoekers. Andere wanden rond het buffergebied zijn 
geplaatst om basisvoorzieningen in te plaatsen. 

Doordat het gebouw nu wordt opgesplitst in een woon- 
en een werkgebied, zal voor beide delen ook een eigen 
ontsluiting moet worden aangebracht. Liefst wordt er 
gebruik gemaakt van bestaande ontsluitingsystemen, 
maar deze mogen het principe van het spel niet tot last 
zijn. In het geval van de Overschiestraat betekent dit 
dat het bestaande noordelijk trappenhuis gebruikt kan 
worden voor het werkgebied. 
Centraal in het gemeenschappelijk deel wordt een nieuw 
trappenlandschap aangebracht om de verticale ontslui-
ting voor dit gebied te faciliteren. Onder deze trappen 
is de gemeenschappelijke ruimte van het gebouw 
geplaatst. Echt in het hart van het gebouw. Deze ruimte 
is ook meteen de schakel tussen woon- en werkgebied. 
Dit object vormt dus ook onvermijdelijk de plek, waar 
interactie tussen de gebruikers plaats vindt. Dit alles om 
de onderlinge relatie tussen de gebruikers te versterken 
en problemen onderling te voorkomen. Wil men van het 
woongebied naar het werkgebied, zal men eerst door 
deze ruimte moeten. Verder kan deze ruimte gebruikt 
worden voor de gemeenschappelijke lunch, feestjes en 
andere gemeenschappelijke zaken.
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Gebruik maken van bestaande trap-
penhuizen. Het woon- en werkgedeelte 
hebben ieder hun eigen ontsluiting

Collectieve verbinding met het klushok

Verbinding collectief werkdeel en 
openbaar deel

Openbare entree bezoekers

Klushok

Nieuw gemeenschaps- en ontsluitings-
element om  
woongedeelte te ontsluiten. Ook vormt 
deze de schakel tussen woon- en werk-
gebied op de begande grond.

Collectieve entree voor bewoners

Verticale ontsluiting woongedeelte

Nieuw gemeenschaps- en ontsluitings-
element om woongedeelte te ontsluiten

> Afbeelding 4.9 
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Foto: Jack E. 

Boucher, 1962

> Afbeelding 4.10 
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> Afbeelding 4.8 
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wonen en werken 
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handelingen zijn 
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Vaste scheiding tussen wonen en 
werken in de vorm van een gesloten 
wand

Vaste scheiding tussen wonen en werken in de vorm 
van een transparante wand ter plaatse van het atrium. 
Zo ontstaat er een lichtere ruimte in het werkgedeelte 
en is er een beperkte visuele, maar niet fysieke, relatie 
tussen het gemeenschapsgedeelte en het werkgebied

Doorsnede afb. onder

< Afbeelding 4.6 
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< Afbeelding 4.7 
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technische wijzigingen

De overige wijzigingen hebben vooral betrekking op dienende 
elementen als leidingen, op de lichttoetreding, een nieuwe draag-
constructie voor de huid, het waar nodig afwerken van dragende 
wanden en vloeren, het toevoegen van balustraden etcetera. 
Daarvoor moet een analyse worden gemaakt van het bestaande 
gebouw.
De al bestaande draagconstructie bestaat in het geval van de Over-
schiestraat 180 uit beton. Hij is destijds zo vormgegeven dat de vloeren 
al grotendeels vrij indeelbaar zijn. Naast de vloeren is de gevel echter 
ook dragend en van beton. Om meer licht en lucht in het gebouw te 
krijgen en om een verbinding te realiseren tussen binnen en buiten-
ruimte moet er op enkele plekken delen worden uitgezaagd in het 
betonnen casco.  Dit is een vergroting van het atrium en het vergroten 
en toevoegen van openingen in de gevel.
Om de spelelementen te kunnen voorzien van energie, water, afvoer 
en eventueel ventilatie, worden de buitenste kolommen voorzien van 
de belangrijkste leidingen. Dit dwingt de gebruiker direct om bijvoor-
beeld het waselement, dat gebruik maakt van een afvoer, te koppelen 
aan een kolom. Zo ligt deze ruimte automatisch niet aan de gevel, 
wat ook niet vereist is. De leidingen lopen in het zicht. Dit is om ze te 
articuleren ten opzichte van de draagconstructie en de gelaagdheid 
van het gebouw inzichtelijk te maken voor de gebruikers. Elektriciteits-
kabels kunnen vrij aan het plafond worden gehangen om waar nodig 
een plek te kunnen voorzien van elektriciteit. In het werkgebied zal dit 
veel van toepassing zijn, om de willekeurig te plaatsen werkplekken 
van licht en elektriciteit te kunnen voorzien. Verder worden er op de 
werkverdiepingen dienende elementen aangebracht met sanitair, 
een pantry en een werkkast. En iedere woongroep krijgt zijn keuken 
met opberghok. Deze zijn net als de spelelementen zo vormgegeven 
dat ze loskomen van hun omgeving. Dit om te articuleren dat het 
dienende elementen zijn en dat ze bijvoorbeeld geen onderdeel 
vormen van de draagconstructie.
Wat ook nieuw wordt aangebracht, is de draagconstructie in de 
huid. Deze wordt geplaatst voor het woongedeelte om plaats 
te kunnen bieden aan privébuitenruimten en de schaal van 
het gebouw beter te duiden aan de woonkant. Deze nieuwe 
constructie is net als de meeste nieuwe elementen gebaseerd op 
het bouwen met hout. Voor het constructieprincipe heb ik enkele 
voorbeelden bekeken van Kengo Kuma. Hij gebruikt traditionele 
Japanse houtbouw in combinatie met moderne technieken. Wat 
ontstaat is een spel van houten elementen waarbij het afdragen 
van de belasting inzichtelijk wordt gemaakt. Een simpel en helder 
principe dat bij de eenvoudige uitstraling van de zelfwerkzaamheid 
past. Ook draagt het een nieuw dakelelement. Deze vormt een 
nieuwe beëindiging van het dak en vermindert de belasting op het 
hout door weer en wind. 
Wat ontstaat is een houten geheel dat het gebouw meer voet aan 
de grond geeft in zijn getransformeerde context, meer binding 
heeft met het landschap en meer diepte en gevoel van schaal 
aan de woonkant. Een beeld waarmee de gebruiker zich als 
bewoner eerder aan verbind dan de hardheid van de bestaande 
spiegelende doos.

> Afbeelding 4.13 

en 4.14 
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> Afbeelding 4.12 
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Element voor woongroep met keuken 
en opberghok

Element voor werkgedeelte met 
toiletten, pantry en werkkast

Leidingschachten verplaatsen naar 
kolommen om privé-elementen aan 
te koppelen

Toevoegen nieuwe balustraden voor 
veiligheid bij zelfwerkzaamheid

Ophogen vloer begane grond om 
afvoer van leidingen in de vloer moge-
lijk te maken, evenals een verbinding 
van binnen naar buiten door de al 
meer dan 2,20 meter hoge ramen

Optoppen vloer met geluidsisolerend 
pakket conform akoestische eisen 
van wonen

< Afbeelding 4.10 
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< Afbeelding 4.11 
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Vergroten atrium voor meer lichtinval in 
collectief gedeelte woongroep

Vergroten bestaande raampartijen 
voor doorloop naar privé-buitenruimte 
en aanbrengen schuifdeuren voor 
scheiding binnen en buiten

Nieuw te bouwen houten 
draagconstructie om privé-
buitenruimte en extra dak te 
kunnen dragen

Open balkons om wintertuinen op te 
kunnen bouwen

Extra openingen om de spelelementen 
van licht en lucht te voorzien

Nieuw dakelement ter bescherming 
van de houten draagconstructie en 
houten balkonelementen en een 
beëindiging die de schaal van het 
woongedeelte beter definieert
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Spelregels
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Spelregels

Zoals is gesteld in het aanleidingsboek, zijn regels essen-
tieel voor het functioneren van een gemeenschap. De 
regels in een klooster en in een woongemeenschap als 
‘De Papenhulst’ in Den Bosch hebben betrekking op 
allerlei dingen. De meeste ‘moderne’ gemeenschappen 
staan te boek als een vereniging. Deze kent zijn statuten 
en zijn eigen huishoudelijk reglement. Als men als star-
tende gemeenschap deze documenten met regels wil 
opstellen, kan men daarvoor naar een adviesbureau. Zelf 
ben ik bij STUT-consult in Nijmegen op bezoek geweest 
waar ze standaard documenten hadden liggen als basis 
voor de statuten en een huishoudelijk reglement voor 
een woonvereniging. Ik wil dan ook verder niet uitgebreid 
stilstaan bij deze ‘algemene’ regels. Zo is er bijvoorbeeld 
geen regelgeving omtrent een financieel systeem voor de 
huur van het gebouw, een privéruimte of een werkplek.
Het gaat hier over de spelregels van Samen Spel. Ze 
hebben betrekking op het omgaan met de indeling van 
het gebouw. Zoals genoemd stel ik hierbij dat de regels 
vooral uit de gemeenschap zelf moeten komen zodat ze 
zich er ook aan kunnen hechten. Het doel van Samen 
Spel is dan ook het beperken van vooraf opgestelde 
regels, maar het leveren van een systeem waaromheen 
men zelf regels kan bouwen. Dit systeem bestaat uit een 
spelbord en spelelementen. Ik geef in dit hoofdstuk echter 
wel enkele regels die gelden als uitgangspunten voor de 
gemeenschap om mee te werken, basisregels. Ze zijn het 
best afleesbaar uit de voorbeeldplattegronden. Ze zijn 
het meest van belang bij de initiatie. Vervolgens kiest een 
gemeenschap zijn eigen weg, maakt zijn eigen keuzes, 
maakt zijn eigen regels.
Het is wel belangrijk dat de gemeenschap respect voor 
het spelbord en het privéelement behoudt. Zolang dit 
element als scheidend element geldt en slechts in het 
kader van het spelbord wordt geplaatst, behoudt Samen 
Spel zijn werking. Doordat het systeem simpel en effec-
tief is, maakt de gemeenschap hier ook daadwerkelijk 
gebruik van.

^ STUTConsult 

Voorbeeld van een 

consultant voor 

gemeenschappelijk 

wonen

< Afbeelding 5.1 

Maquettefoto van 

1:100 gebouwma-

quette met zicht 

op het spelbord 

met van de eerste 

verdieping met 

spelelementen
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Initiatie

De initiatie van de gemeenschap begint al op het platform 
dat is behandeld in het eerste hoofdstuk van dit handboek. 
Gemeenschap, architect en kantoor komen samen om 
zo tot een spelbordontwerp te komen. De grootte van het 
werkdeel en het woondeel wordt bepaald, evenals een inde-
ling in woongroepen en een indeling van het spelbord. Het 
streven voor de omvang van een woongroep is vier tot zeven 
mensen. Binnen deze woongroep heeft een individu of een 
samenwonend stel, minimaal één ‘kavel’ van het spelbord 
als privéruimte. De groep als geheel heeft minimaal één 
open kavel aan de gevel. Dit is een collectieve ruimte en een 
verbinding tussen gevel en de collectieve ruimten aan het 
atrium. Op basis van deze regels kan voor iedere woongroep 
in het gebouw een maximum aantal gebruikers worden afge-
sproken en een ideale uitgangspositie/startpositie. Wanneer 
dit over het gebouw wordt uitgemeten volgt een minimum 
en een maximum aantal gebruikers voor het gebouw. Een 
streven dat waargeborgd moet worden om de leefbaarheid 
in het gebouw te behouden. 
In het geval van de Overschiestraat 180 betekent dit dat er 32 
kavels verdeelt zijn over zes woongroepen. Er moeten dus zes 
kavels vrij worden gehouden aan de gevel. Dit houdt in dat 
er 26 kavels voor bewoning overblijven. Een minimum aantal 
gebruikers bij zes woongroepen is 24 en een maximum is 
42. Als men zich binnen de richtlijnen heeft verdeeld over 
de woongroepen moet men zelf als woongroep uit de 
onderlinge verdeling van de kavels komen en daarbij regels 
opstellen. Deze regels kunnen dan weer worden doorge-
nomen met de andere woongroepen in het gebouw.
Na de verdeling over de woongroepen en de verdeling van 
de beschikbare kavels over de gezinnen, kan men de spel-
elementen in elkaar zetten en positioneren op het spelbord. 
Het startpunt daarbij is het privéelement, het element waarbij 
slaapelement, entree-element en waselement zijn gekoppeld. 
Het heeft de voorkeur deze loodrecht op de gevel te plaatsen 
zodat het slaapelement direct gekoppeld kan worden aan 
raamopeningen in de gevel. Dit gebeurt bij twee van de 
privéelementen in de woongroep in ieder geval. Zij liggen 
met hun entree immers aan de collectieve ruimte die op de 
gevel is aangesloten. Doordat het waselement moet worden 
aangesloten op een kolom met leidingen, betekent dit dat het 
slaapelement aan de gevel ligt. 
Vervolgens wordt de rest van de privéruimte omkleed met 
wandelementen. De inrichting van de privéruimte is vrij. Men 
kan hier extra slaapelementen in opbouwen voor andere 
gezinsleden of deze elementen inzetten als extra afgesloten 
ruimte. De gemeenschap kan zich natuurlijk wel uitspreken 
tegen lastig te verwijderen aanpassingen in de privéruimte 
met oog op toekomstige aanpasbaarheid.
Bij het van elementen in het werkgebied is het belangrijkste 
dat geldt, dat dit met overeenstemming binnen de gemeen-
schap gebeurt.

K
K K

K

Een gekoppeld privéelement vormt 
de uitgangpositie voor ieder individu 
of gezin in de gemeenschap. Het is 
tevens de entree van de privéruimte

Werk- en vergaderelementen kunnen 
vrij in het werkgebied worden 
geplaatst, echter wel met overeen-
stemming binnen de gemeenschap

Iedere woongroep heeft één kavel als 
collectieve ruimte aan de gevel. Deze 
functioneert als verbinding tussen 
atrium en gevel en vormt een buffer 
voor noodgevallen

Slaapelementen dienen zoveel moge-
lijk aan de gevel geplaatst te worden 
om gebruik te maken van gevelope-
ningen die op het element kunnen 
worden aangesloten

Als extra ruimte in de privéruimte 
kunnen extra elementen vrij worden 
geplaatst

Overige grenzen van het kavel worden 
afgesloten met wandelementen

De balkons kunnen voorzien worden 
van wintertuinelementen om de woon-
kamer naar buiten toe te verlengen

< Afbeelding 5.2 

Plattegrond van de 

eerste verdieping 

op de Over-

schiestraat 180, 

met spelelementen 

en zonder speci-

fieke schaal

< Afbeelding 5.3 

Dwarsdoor-

snede van het 

spelbord van 

Overschiestraat 

180, met spelele-

menten en zonder 

specifieke schaal

1. Een woongroep bestaat uit 4 tot 7 
mensen 

2. Men start met een aantal startende 
bewoners dat lager ligt dan de ideale 
uitgangspositie 

3. Ieder individu heeft recht op minimaal 
één kavel in het gebouw 

4. Een woongroep heeft minimaal één 
kavel aan de gevel in gebruik als  
collectieve ruimte 

5. Ieder gezin plaatst één privéelement op 
de koppelstukken van het spelbord, en 
gebruikt het plafondstuk om een fysieke 
scheiding tussen collectieve en privé-
ruimte te realiseren 

6. Het gekoppeld privéelement vormt de 
entree tot de privéruimte 

7. Bij voorkeur ligt het slaapelement aan de 
gevel 

8. Het waselement ligt met de lange kant 
de privéruimte in 

9. Naast het gekoppeld privéelement, wordt 
de rest van de privéruimte omsloten met 
wandelementen die in de koppelstukken 
van het spelbord worden geplaatst 

10. Buiten iemands privéruimte worden geen 
wanden aangebracht 

11. Een werkelement kan worden toege-
voegd met overeenstemming binnen de 
gemeenschap
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In gebruik

Samen Spel zorgt ervoor dat het gebouw kan worden aangepast 
bij het veranderen van de bewonersamenstelling. Dit kunnen de 
bewoners zelf doen. Echter komen hier veel regels bij kijken waar 
men als gemeenschap volledig achter moet staan. Deze zal men 
uit ervaring zelf op moeten stellen en vervolgens helder moeten 
overbrengen op nieuwe leden. Men moet op tijd weten waar hij of zij 
aan toe is. Belangrijk is dat er altijd een buffer aanwezig is. Of dit nu 
het buitenverblijf is naast de fietsenstalling, of een collectieve ruimte in 
de woongroep. Ik geef hieronder enkele keuzes weer die de gemeen-
schap kan maken.
Voorbeelden van de wijze waarop de situaties zich kunnen voltrekken 
in het gebouw, staan in het volgende hoofdstuk; Speltaktiek.

Gezinsuitbreiding
In de situatie dat een al in Samen Spel gehuisvest gezin 
meer ruimte nodig heeft, moet dit al in een vroeg stadium 
worden aangegeven. Zo kunnen de andere bewoners in 
de woongroep of op andere verdiepingen er al rekening 
mee houden. Als regel zou men kunnen opstellen dat 
er eerst gekeken wordt naar aanpassingen in de eigen 
privéruimte, daarna in de woongroep en daarna in een 
andere woongroep in het gebouw. In geval van nood kan 
ook de collectieve ruimte aan de gevel worden betrokken.  
Daarna mag er echter pas weer in de woongroep worden 
uitgebreid op het moment dat er weer een ander kavel 
wordt vrijgegeven aan het collectief.
Dit kan ook gelden voor kinderen die volwassen worden 
en op zoek zijn naar een eigen privéruimte.

Nieuwe leden
Voor nieuwe leden zal de gemeenschap een heldere 
introductiestructuur op moeten stellen. Men moet immers 
zeker weten dat het nieuwe lid in de hechte structuur 
van de gemeenschap past. Ik kan me een introductie 
voorstellen waarbij het nieuwe lid eerst een periode in 
het buitenverblijf woont, naast de fietsenstalling. Als er 
een woongroep is gevonden betrekt het nieuwe lid een 
collectief kavel in het geval er meer dan één collectief 
kavel aanwezig is. Anders zal hij in plaats van een vertrek-
kend persoon moeten komen of zal een bestaand gezin 
moeten inkrimpen. Hierover moet men ook weer duidelijke 
regels vaststellen.Bijvoorbeeld het gezin met de minste 
leden en meeste kavels.
Als eigen element kan een gebruikte element worden 
genomen, of een nieuw element worden aangeschaft.

Inkrimping
In het geval van inkrimping van een gezin, wordt het 
vrijgekomen kavel eerst aan het collectief geschonken. 
Vervolgens kan een andere bewoner in de woongroep 
dit kavel betrekken. Hij moet deze in overleg voor zich op 

kunnen eisen, volgens de regels die de gemeenschap 
heeft opgesteld. Een voorbeeldregel kan zijn dat bij een 
woongroep met bewoners met dezelfde hoeveelheid aan 
kavels, het grootste gezin of de langstzittende bewoner 
het kavel kan gebruiken. Anders blijft hij bijvoorbeeld voor 
het collectief om uitbreiding in de toekomst op te kunnen 
vangen.

Ruzie of problemen in een gezin of woongroep
Een doel van Samen Spel is het ruimtelijk bijdragen aan 
een hechte gemeenschap. Daardoor worden problemen 
eerder uitgesproken en weggenomen. Wanneer een gezin 
of woongroep toch blijvende problemen kent, kan er slim 
worden omgesprongen met het buitenverblijf in vervol-
gens naar een andere oplossing op zoek te gaan.

Bezoekers
Vertrouwen en veiligheid zijn voor een gemeenschap die 
gebruik maakt van Samen Spel erg belangrijk. Daarom 
moet er slim worden omgesprongen met mensen die 
niet bij iedereen bekend zijn. In het werkgebied kan 
bijvoorbeeld het gebied rond de entree vrij toegankelijk 
zijn voor bezoekers, maar kan men vervolgens alleen met 
een gebruiker verder het gebouw in komen. Dit geldt ook 
voor bezoekers aan de woonkant. Men kan aanbellen bij 
het hek voor de desbetreffende persoon, en hij of zij moet 
altijd persoonlijk toestemming geven om naar binnen te 
mogen. In het geval dat er bijvoorbeeld buiten werktijd 
een feest plaatsvindt in de gemeenschappelijke ruimte 
op de begane grond, kan men de bezoekers via de 
openbare entree binnenlaten en de verbinding tussen de 
bufferruimte en de openbare ruimte open kunnen stellen. 
Zo hoeven de bezoekers niet door het collectieve werk-
deel, of het collectieve woondeel.

Een gekoppeld privéelement vormt 
de uitgangpositie voor ieder individu 
of gezin in de gemeenschap. Het is 
tevens de entree van de privéruimte

Werk- en vergaderelementen kunnen 
vrij in het werkgebied worden 
geplaatst, echter wel met overeen-
stemming binnen de gemeenschap

Iedere woongroep heeft één kavel als 
collectieve ruimte aan de gevel. Deze 
functioneert als verbinding tussen 
atrium en gevel en vormt een buffer 
voor noodgevallen

Slaapelementen dienen zoveel moge-
lijk aan de gevel geplaatst te worden 
om gebruik te maken van gevelope-
ningen die op het element kunnen 
worden aangesloten

Als extra ruimte in de privéruimte 
kunnen extra elementen vrij worden 
geplaatst

Overige grenzen van het kavel worden 
afgesloten met wandelementen

De balkons kunnen voorzien worden 
van wintertuinelementen om de woon-
kamer naar buiten toe te verlengen

< Afbeelding 5.4 

Plattegrond van de 

eerste verdieping 

op de Over-

schiestraat 180, 

met spelelementen 

en zonder speci-

fieke schaal

< Afbeelding 5.5 

Lengtedoor-

snede van het 

spelbord van 

Overschiestraat 

180, met spelele-

menten en zonder 

specifieke schaal
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Speltactiek



 67Speltactiek

6

Speltactiek

De speltaktiek is het werkelijk toepassen van het spel 
en daarmee de daadwerkelijke ruimtelijke invulling van 
het gebouw. Dit wordt geheel door de gemeenschap 
uitgevoerd. Het is een voortdurend proces dat zich 
steeds aanpast aan de samenstelling en de eisen uit de 
gemeenschap.

Zodra nieuwe veranderingen zich voortdoen, zal de 
gemeenschap zelf nieuwe spelregels op moeten stellen. 
Zo kan men bij herhaling van de verandering weer terug-
vallen op deze regels. 

Op basis van de spelregels worden de spelelementen 
aangepast. De werkelijke keuze van plaatsen van de 
spelelementen is de speltaktiek. Deze bepaalt mede de 
vorm van de collectieve ruimte. Het zijn dus ook collec-
tieve beslissingen. 

Op de komende pagina’s is steeds een plattegrond van 
de eerste verdieping afgebeeld. In deze plattegrond is 
de indeling geplaatst van twee fictieve woongroepen. 
De leden van de woongroepen staan onder de platte-
gronden afgebeeld. Ieder gezin heeft een kleurcode die 
correspondeert met een ruimte in de plattegrond.
Elke vijf jaar zijn er wel weer veranderingen in de 
gezinnen en daarmee in de woongroepen. Er is voor 
iedere vijf jaar een eigen bladzijde ingericht die de 
keuzes laat zien die de woongroepen hebben gemaakt. 
Sommige gezinnen leveren iets in, anderen krijgen er 
soms iets bij. Alles is gebaseerd op de spelregels die men 
onderling heeft afgesproken.
Steeds is de verandering van de gezinssamenstelling als 
uitgangspositie genomen voor veranderingen aan de 
plattegrond en niet andersom. 
De indeling van vijf jaar ervoor, is transparant te zien over 
de plattegrond van dat jaar.

< Afbeelding 6.1 

Maquettefoto van 

1:100 gebouwma-

quette met zicht 

op het spelbord 

van de eerste 

verdieping met 

het toepassen van 

speltaktiek: het 

aanpassen van de 

spelelementen
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> Afbeelding 6.5 

Mogelijke situatie 

op de eerste 

verdieping in 2030

< Afbeelding 6.4 

Mogelijke situatie 

op de eerste 

verdieping in 2025

2025 2030
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toekomst

Dit principe kan zich jarenlang blijven herhalen. De betonnen constructie van het kantoor is slijtvast.
De onderdelen van Samen Spel zijn te vernieuwen. 

De spelelementen zullen zich ontwikkelen en zich aanpassen aan de ontwikkeling van de handeling.
De bewoners schaffen deze elementen aan en kunnen ze zelf vervangen.

De oude modules zijn gemaakt van hernieuwbaar materiaal en kunnen eenvoudig worden gerecycled.
Het gebouw blijft zich aanpassen en blijft bij de tijd.

< Afbeelding 6.6 

Mogelijke situatie 

op de eerste 

verdieping in 2035

2035
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 91 90 dwarsdoorsnede spelbord 1:200 dwarsdoorsnede met spelelementen  1:200
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