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We willen allemaal een huis dat we ons 
kunnen toe-eigenen, binnen de grenzen 
van de heersende mode, en zonder de 
druk om onze triviale individualiteit ten 
toon te spreiden of om ons tot in het 
absurde te conformeren. 
Het zoeken naar een stijl die aan dit 
ideaal kan voldoen is de rode draad in ons 
werk. Wij lijken op zoek naar de meest 
vriendelijke van alle stijlen, die weliswaar 
nog iets laat vermoeden van de maten van 
inwendige gebeurtenissen en structuren 
- kamers, activiteiten, voorzieningen, 
constructie - maar ook invoeging toelaat 
- er zelfs toe uitnodigt - zonder zelf te 
veranderen. 
Smithson, Alison and Peter, Without rhetoric- An Architectural Aesthetic 1955-1972, 1973 



VOORWOORD 

In mijn afstudeeronderzoek, PLUG & PLAY HOUSING, heb ik van de mogelijkheid gebruik gemaakt om me 
te verdiepen in een aspect van de architectuur dat reeds sinds lange tijd mijn interesse heeft, namelijk de 
toepassing van het productiemiddel prefabricage als architectonisch uitgangspunt. 
Mijn interesse in dit onderwerp is gewekt door de Case Study Houses, die ontworpen en gebouwd zijn in het 
naoorlogse Californië. Dit waren experimentele woningen die werden ontworpen om met moderne middelen het 
toen heersende woningtekort aan te pakken. Bijzonder aan deze woningen is dat hier prefabricage niet alleen 
als productiemiddel werd ingezet, maar eerder als conceptueel ideaalmodeL Moderne ontwerpopvattingen, 
waarbij industrialisatie en prefabricage een belangrijke rol speelden, en de daarbij horende nieuwe materialen, 
stonden in de tijd na de tweede wereldoorlog symbool voor een nieuwe toekomst met een veranderend 
wereldbeeld. 
"De oorlog, zo leek het, had van bijna eenieder functionalisten gemaakt - van hen die hadden gevochten, van 
hen die in de wonderbaarlijke productieve oorlogsfabrieken hadden gewerkt, en van hen die eenvoudigweg 
moesten improviseren om zich te redden in hun eigen woningen. Aldus, redeneerde men in magazines en 
advertenties, was het tijd om zich te ontdoen van de rommel en de gewoonten van het verleden." 1 

In het begin van mijn afstudeertraject heb ik het essay 'Vergeten lessen uit het verleden· geschreven, waarin 
ik de relevantie van deze woningen voor ontwerpers van vandaag, in het bijzonder voor ontwerpers die zich 
willen verdiepen in het onderwerp prefabricage, onder woorden heb gebracht. Dit essay is bijgevoegd als 
Bijlage 2. 

Ik denk dat ik met een gerust hart kan stellen dat mijn fascinatie voor de Case Study Houses één van 
belangrijkste de redenen is geweest om na mijn opleiding als bouwtechnisch ingenieur aan de Hogeschool 
's-Hertogenbosch te kiezen voor de Masteropleiding Architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
De ongecompliceerde esthetiek van de Case Study Houses is voor mij tegelijkertijd een inspiratiebron en 
het bewijs dat het mogelijk is om met hedendaagse en industrieel vervaardigde materialen en moderne 
bouwwijzen woningen te ontwerpen die doordrongen zijn van het 'goede leven'. Zij appelleren aan het gevoel 
voor zorgeloosheid en beschutting dat voor ons synoniem staat aan alles wat goed is aan het wonen, zonder 
daarvoor een beroep te doen de huidige drang tot nostalgie en de daarmee gepaard gaande opleving van 
bouwstijlen uit het verleden. 

Noten 

1. Hine, Thomas, The Search for the Postwar House, uit Blueprints for Modem Living, Los Angeles, 1989, p.169 
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1 . INLEIDING 

In Nederland bestaat een ernstig tekort aan kleine, betaalbare woningen 
voor kleinere huishoudens. Jarenlang is de eengezinswoning de norm 
geweest bij nieuwbouwprojecten, en dan in het bijzonder de rijtjeswoning 
van drie lagen hoog, met op de begane grond de leefruimten en op de 
eerste en tweede verdieping de slaapvertrekken. 
Dit woningtype voldoet niet aan de eisen die starters en senioren aan hun 
woningen stellen. Het is noodzakelijk dat de woningbouw in Nederland 
omschakelt van de bouw van voornamelijk eengezinswoningen 
naar de productie van woningen die geschikt zijn voor één- en 
tweepersoonshuishoudens. Wanneer dit niet gebeurt zal het voor 
starters nagenoeg onmogelijk worden om betaalbare huisvesting te 
vinden. Daarbij komt dat, wanneer we de oude voet blijven doorbouwen, 
er in 2030 een overschot zal ontstaan aan eengezinswoningen en er 
een tekort zal zijn aan woningen met een geringere inhoud en specifieke 
voorzieningen voor met name ouderen. 
Op dit moment zijn er vanuit de bouwwereld de eerste tekenen zichtbaar 
van nieuwe visies op wonen die specifiek op één van deze twee hiervoor 
genoemde doelgroepen zijn gericht, zoals de spacebox-woningen, die 
zich op starters (en studenten) richten en het seniorenstad-concept, 
waarbij men naar Amerikaans voorbeeld senioren in nieuwe, puur op 
ouderen van dagen gerichte steden wil huisvesten. Ik ben bang dat deze 
ontwikkelingen zullen leiden tot een segregatie van bevolkingsgroepen 
langs sociaal-economische lijnen, wat de leefbaarheid van de stad niet 
ten goede zal komen. 

In mijn afstudeeronderzoek 'PLUG & PLAY HOUSING' heb ik als 
architectonisch ontwerper gezocht naar een manier om in te spelen 
op de huisvestingsproblemen van starters en ouderen. Het huidige 
startersprobleem is immers een tijdelijk probleem, overigens net als 
het toekomstige probleem van de ouderenhuisvesting, waardoor een 
ontwerp dat slechts een oplossing biedt voor één bepaalde doelgroep 
ook slechts een tijdelijk ontwerp kan zijn. 
In mijn ontwerp heb ik getracht om tegemoet te komen aan de wens 
om het huidige startersprobleem op een snelle, doeltreffende wijze aan 
te pakken, maar waarbij er tevens mogelijkheden zijn om het daarbij 
ontstane stedelijk weefsel op een duurzame wijze uit te bouwen, zodat 
de uiteindelijke bewoners niet alleen de kleine huishoudens zoals starters 
en ouderen zullen zijn, maar bijvoorbeeld ook gezinnen met kinderen. 

fig. 1: 
Spacebox-complex op het terrein van de 
Uithof in Utrecht 

fig. 2: 
Seniorenstad 
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Het onderliggende afstudeerverslag bestaat uit de volgende onderdelen. 

In het hoofdstuk 'Aanleiding· maak ik de noodzaak tot een andere bouwwijze duidelijk. Om mijn betoog te 
onderbouwen heb geciteerd uit recent verschenen artikelen uit diverse media, zoals kranten, tijdschrifLen en 
boeken. 

Daarna volgt het hoofdstuk 'Fascinaties·, waarin ik uitleg dat mijn afstudeeronderzoek wordt gedomineerd 
door drie actuele thema's die verbonden zijn met de huidige huisvestingsproblematiek, namelijk verdichting, 
consumenten-invloed en prefabricage. Drie verschillende (bouw)projecten zijn hierbij voor mij een inspiratiebron 
van onschatbare waarde gebleken, namelijk de Metropolitan Housing Studies voor Tokio (verdichting), de wijk 
'Geestenberg' in Eindhoven (consumenten-invloed) en het Murray Grove appartementencomplex in Londen 
(prefabricage ). 

In het hoofdstuk 'Concept' kom ik tot de kern van mijn betoog. Ik heb mij als opgave gesteld om een woonconcept 
rond het thema prefabricage te ontwerpen, waarbij de tijdelijkheid van de verschillende huisvestingsproblemen 
niet wordt ondervangen met tijdelijke of semi-permanente bouwwerken (gebouwtypen waar prefabricage 
momenteel de norm is), maar waarbij het middel van prefabricage wordt toegepast om zijn intrinsieke vermogen 
tot verandering en aanpassing. Hiertoe heb ik een woningtypologie ontworpen, waarbij ik enerzijds inspeel op de 
huidige behoefte aan kleinere woningen, maar waarbij er anderzijds de mogelijkheid bestaat om de woningen in 
de toekomst op een eenvoudige wijze aan te passen en te vergroten. 

Vervolgens laat ik in het hoofdstuk 'Ontwerp' zien hoe ik de vertaalslag heb gemaakt van conceptueel model 
tot een praktisch ontwerp. Het uiteindelijke doel van dit ontwerp is een bouwsysteem, waarbij een vergaand 
geprefabriceerde bouwwijze fungeert als een volwaardige vervanger van de traditionele bouw. 
Het hoofdstuk 'Ontwerp' is onderverdeeld in drie verschillende, maar wel aan elkaar gerelateerde, 
ontwerponderzoeken. 
• In de eerste paragraaf 'Stedenbouwkundig scenario' heb ik een scenario bepaald voor de evolutie van het 

stedenbouwkundig weefsel van een woonwijk, dat geheel is opgebouwd uit door mij ontworpen aanpasbare 
'Plug & Play'-woningen. 

• In de daaropvolgende paragraaf 'De Bouw' laat ik zien op welke wijze het mogelijk is om met het 
bouwsysteem 'Plug & Play Housing' op een snelle en eenvoudige manier de verschillende onderdelen van 
de woningen en hun eventuele toevoegingen aan elkaar te koppelen. De verschillende eenheden binnen dit 
bouwsysteem zijn zodanig ontworpen dat zij volledig uitwisselbaar en dus herbruikbaar zijn. 

• Daarna volgt de paragraaf ·catalogus'. In deze paragraafworden op bouwdeel-niveau de onderdelen waaruit 
het 'Plug & Play Housing'-project is opgebouwd gedocumenteerd. Het uiteindelijke resultaat hiervan is een 
catalogus, met daarin de verschillende onderdelen van dit systeem en hun afzonderlijke specificaties. 
Deze catalogus bestaat uit twee gedeelten. In het eerste deel worden de generieke onderdelen van het 
bouwsysteem gedocumenteerd. Dit zijn de funderings-, vloer- en wandelementen die de bouwstenen van 
de 'Plug & Play Housing' woonwijk vormen. Dit gedeelte van de catalogus is vooral bedoelt voor 'woon
professionals', zoals architecten en aannemers. 
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Het tweede gedeelte van de catalogus omvat de onderdelen die naderhand aan de woningen kunnen worden 
toevoegd. Dit gedeelte van de catalogus is specifiek bedoeld voor de 'woonconsumenr, die een vrije keuze 
kan maken uit de onderdelen die in de catalogus worden aangeboden, zodat men de woning kan aanpassen 
aan de eigen specifieke wensen En behoeften met inachtneming van de eigen 'smaak' en het beschikbare 
budget. Deze onderdelen uit de catalogus heb ik de 'plug-ins' genoemd. 

In het daaropvolgende hoofdstuk 'Locatie· plaats ik de 'Plug & Play' woningen in een bestaande context; een 
tot op heden ongebruikte locatie in het centrum van Eindhoven. Hiermee wil ik laten zien dat 'Plug & Play 
Housing' niet slechts een theoretisch concept is, maar dat het daadwerkelijk mogelijk is om deze bouwwijze te 
'implanteren' in het bestaande weefsel van de stad. 

In het afsluitende hoofdstuk 'Conclusie ' geef ik een kritische evaluatie van mijn afstudeerproject. Hierin geef ik 
aan in welke opzichten ik geslaagd ben in mijn doelstellingen en op welke punten het beter had gekund. 

Er zijn de volgende bijlagen: 
• Tekeningen; 
• Het essay 'Vergeten lessen uit het verleden'; 
• Een samenvatting van het boek 'Rimpels in de ruimtelijke ordening'. 

Dit onderliggende document, 'Plug & Play Housing - het onderzoek', wat als een voornamelijk theoretische 
verhandeling over mijn afstudeeronderwerp kan worden gezien, wordt vergezeld door het supplement 'Plug & 
Play Housing - het project'. 
Het idee hierachter is dat het supplement een meer beeldgerichte aanvulling op de theorie achter 'Plug & Play 
Housing' is, met daarin tevens een artikel van het project, zodat het ook los van het theoretische gedeelte kan 
worden gelezen. Hiermee wil ik mensen bedienen die voornamelijk geïnteresseerd zijn in de uitwerking. 

Het supplement bevat de volgende onderdelen: 
een artikel, dwz. samenvatting van mijn ontwerp; 
een 'stripverhaal, waarin de opbouw van een woning uit de doeken wordt gedaan; 
een fragment van de catalogus die aan de bewoners van de 'Plug & Play' woningen beschikbaar wordt 
gesteld; 
foto's van maquettes. 
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2 . AANLEIDING 

De aanleiding voor mijn afstudeeronderzoek 'Plug & Play Housing' is 
de constante stoom van publicaties in de media, waarin we worden 
gewezen op de grote huisvestingsproblemen die er in Nederland zijn. 
In tegenstelling tot het verleden, waarin de huisvestingsproblemen 
vooral van kwantitatieve aard waren (de woningnood), is de huidige 
huisvestingsproblematiek vooral kwalitatief van karakter. Het is niet zo 
dat er te weinig woningen worden gebouwd, maar de verkeerde! 
Hiernaast heb ik enkele publicaties geselecteerd, waarin het huidige 
kwalitatieve huisvestingsprobleem treffend wordt verwoord. 

Zoals inmiddels waarschijnlijk iedereen weet hebben we in Nederland 
en in veel andere delen van de westerse wereld te maken met het 
fenomeen vergrijzing. Het CBS heeft berekend dat er over dertig jaar 
ongeveer 6 miljoen senioren zullen zijn. In Nederland is iedereen zich 
er van bewust dat deze ontwikkeling in de toekomst tot grote problemen 
kan gaan leiden. Opmerkelijk genoeg wordt er nu nog doorgebouwd 
alsof deze ontwikkeling niet bestaat, waardoor de woningen die nu 
worden opgeleverd niet geschikt zullen zijn voor de zich veranderende 
bevolkingssamenstelling. 
Een tweede publicatie die mijn aandacht heeft getrokken is de oproep 
van de Raad voor Openbaar Bestuur tot het stoppen met de bouw van 
huizen. De Raad vreest dat een deel van de huidige woningproductie in 
de toekomst leeg zal staan, doordat ze niet aansluit op de toekomstige 
vraag. 
Een derde publicatie die ik heb geselecteerd is een krantenartikel, 
waarin verslag wordt gedaan van de gang van zaken bij een loterij voor 
starterswoningen. De kans om een woning te mogen kopen is één op 26. 
Dit geeft weer aan hoe groot de behoefte aan betaalbare woningen is en 
hoe klein het daadwerkelijke aanbod. 

2 .1 Het startpunt 

Het startpunt voor mijn onderzoek naar een nieuw woonconcept is het 
boek 'Rimpels in de ruimtelijke ordening' van Paul van Bree (voor een 
samenvatting van dit boek zie Bijlage 3). Hierin reikt hij een oplossing 
aan voor enerzijds het huidige huisvestingsprobleem voor starters en 
anderzijds voor de te verwachten huisvestingsneden van ouderen in de 
toekomst. 
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Zijn oplossing is om er bij het ontwerpen van de huidige starterswoningen al rekening mee te houden dat deze op 
den duur eenvoudig omgebouwd kunnen worden tot seniorenwoningen. Hierbij gaat hij ervan uit dat de behoefte 
aan starterswoningen voorloopt op de behoefte aan seniorenwoningen. Hij stelt dat men terughoudend moet 
zijn met de bouw van veel nieuwe eengezinswoningen, want wanneer het voor ouderen mogelijk wordt gemaakt 
om door te stromen naar seniorenwoningen, komen de woningen die zij thans bewonen namelijk in grote getale 
vrij en deze woningen zijn veelal eengezinswoningen. Hierdoor zullen, naast starters en ouderen, ook jonge 
gezinnen die willen doorstromen naar grotere (eengezins)woningen in de toekomst van deze ontwikkeling 
profiteren. 

De bevindingen van Paul van Bree worden onderschreven in een onlangs gepubliceerd artikel in de Volkskrant 
Banen, waarin enkele vooraanstaande toekomstonderzoekers, waaronder Patriek van der Duin, docent 
Innovatiemanagement aan de TU Delft en Robert van Oirschot, directeur van consultancybureau Alares, dat 
bedrijven en ministeries begeleidt bij toekomstverkenningen, een blik vooruit werpen. 
Patriek van der Duin verwacht dat er in de toekomst steeds meer de hoogte in gebouwd gaat worden. 'We 
hebben geen keuze', zegt Van der Duin. 'De wegen slibben verder dicht, we hebben de tijd niet om uren in de 
file te staan. Er zullen meer appartementen gebouwd worden, in plaats van vinexwijken waar bewoners allemaal 
een voor- en achtertuintje hebben.' 1 

Robert van Oirschot verwacht dat de bejaardenhuisvesting ingrijpend gaat veranderen. 'We zullen ook manieren 
zoeken om bejaarden langer thuis te laten wonen', voorspelt toekomstconsultant Van Oirschot 'Het traditionele 
verzorgingstehuis transformeert van een plek waar je tien of twintig jaar zit weg te kwijnen, tot een soort centraal 
punt met eet- en zorgdiensten, maar ook met functies voor jongeren en gezinnen uit de wijk. Heel zieke mensen 
die niet meer goed te been zijn wonen in dat kern huis. Daaromheen komen woningen voor ouderen die iets beter 
uit de voeten kunnen, en daaromheen kunnen dan senioren zelfstandig wonen.' 2 

2.2 Het huisvestingsprobleem nader bekeken 

De problemen die starters op de woningmarkt ondervinden zijn ondertussen bij velen bekend. Het gros van 
de woningen dat momenteel wordt gebouwd zijn gewoonweg te groot en daardoor te duur. In een onlangs 
gepubliceerd artikel in het Algemeen Dagblad stelt Ger Hukker, voorzitter van de NVM, deze ontwikkeling aan 
de kaak. 
'Hukker en andere kenners van de woningmarkt constateren dat voor de normale verdiener zijn droomhuis 
steeds verder weg komt. Een gevolg van een falend overheidsbeleid, waardoor de woningmarkt zo goed als 
op slot zit. De symptomen: slechte doorstroming op de woningmarkt en een schreeuwend tekort aan (nieuwe) 
betaalbare huur- en koophuizen. "Maar dan vooral woningen waar de consument wat aan heeft. In de pijplijn 
zitten nog steeds te veel woningen waarvan ik nu al weet dat ze voor de gemiddelde consument onbetaalbaar 
zijn", zegt Hukker, uithalend naar projectontwikkelaars en gemeenten die nog steeds steeds 'goudkusten' in hun 
dorpen of steden willen bouwen.' 3 

De problemen die senioren ondervinden bij het zoeken naar een juiste woning worden door de media nog minder 
onder de publieke aandacht gebracht, al lijkt het erop dat er de afgelopen tijd een flinke inhaalslag is gemaakt. 
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In het essay: 'Is er een nieuwe woningnood in Nederland?'stelt P. Terpstra, Universitair hoofddocent bij de 
Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen dat er ook bij de ouderenhuisvesting 
sprake is van een ernstig tekort aan kleine woningen. 
'Door het dalende aantal jongeren- ontgroening -en het stijgende aantal ouderen - vergrijzinJ- verminderd het 
aantal grote huishoudens en neemt het aantal één en tweepersoonshuishoudens juist toe.( ... ) Uit het voorgaande 
kan worden afgeleid dat er een toenemende behoefte zal zijn aan vooral koopwoningen met een hogere 
kwaliteit, een geringere inhoud en specifieke voorzieningen voor ouderen.( ... ) In de praktijk blijkt echter dat de 
zeer snel gestegen vraag niet correspondeert met het mondjesmaat ter beschikking komen van nieuwgebouwde 
woningen. Dit heeft mede tot gevolg gehad dat er een ongekende prijsstijging heeft plaatsgevonden en de prijs/ 
kwaliteit verhouding hierdoor nadelig is beïnvloed.( ... ) Sommigen constateren zelfs een paradoxale ontwikkeling: 
Nieuwe woningnood in Nederland na een decennium van ongekende welvaartsgroei. Nog nooit zo rijk en nog 
nooit zo weinig gebouwd.' 4 

Het tekort aan geschikte seniorenwoningen leidt vanzelfsprekend tot de vraag of het niet beter is om dan maar 
de huidige woning aan te passen aan gewijzigde woonwensen. De Nationale Woonduurverlenger is een initiatief 
dat hierop is gericht. In een artikel in het Algemeen Dagbladkomt Ton Vermeulen, de bedenker hiervan, aan het 
woord: 
'Reizen, golven, leuke dingen doen. Veel vijftig-plussers bloeien op als de kinderen het huis uit zijn. Na twintig tot 
dertig jaar opvoeden en alle verantwoordelijkheden die erbij horen, is de tijd van het Grote Genieten aangebroken. 
Fout, zegt Ton Vermeulen, initiatiefnemer van de Nationale Woonduurverlenger, die ouderen wil helpen langer 
in hun eigen huis te blijven wonen: senioren moeten eerder nadenken over de tijd dat ze minder mobiel zijn. Nu 
denken de meesten daar niet aan, of ze willen het niet doen. Maar wie niet anticipeert, zit straks gevangen in zijn 
eigen huis. Hij noemt zijn moeder als voorbeeld. 'Ze staat op alle urgentielijsten, maar kan nergens terecht. Wie 
als oudere een huis met trap(pen) heeft, fysiotherapie nodig heeft, over minder handelingsvaardigheden beschikt 
en zijn woning niet meer schoon kan houden, kan weinig meer beginnen. Bij elkaar maakt dat blijven wonen in je 
huis lastig. ( ... )Ouderen die hun huis niet willen of kunnen aanpassen, kunnen niet zomaar verhuizen naar een 
aangepaste woning. Volgens het ministerie van VROM bestaat er een tekort van 400.000 seniorenwoningen, een 
getal dat volgens Vermeulen nog aan de lage kant is. Bovendien groeit het aantal ouderen fors nu de generatie 
babyboomers binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Telde het aantal 65-plussers vorig jaar nog 2,4 
miljoen (14,3 procent van de bevolking), in 2040 zal dat aantal bijna verdubbelen tot 4,3 miljoen (25 procent).'5 
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2.3 Conclusie 

We kunnen vaststellen dat de behoefte aan kleine woningen, van 
zowel starters als ouderen, veel groter is dan het daadwerkelijke 
woningaanbod. Wanneer we een poging wagen om een blik in de 
toekomst te werpen, blijkt dat de problemen alleen maar toe zullen 
nemen. De gemiddelde gezinsgrootte neemt af, wat betekent dat het 
aandeel van de één- en tweepersoonshuishoudens binnen het totaal 
aantal huishoudens toeneemt. Volgens recente onderzoeken zal in 2025 
in Europa (Duitsland) het tweepersoonshuishouden de norm zijn (fig. 4). 
Daarnaast is er ook de trend te bespeuren dat mensen steeds meer 
woonruimte nodig hebben. Het oppervlak dat één persoon binnen een 
huishouden inneemt is sinds 1950 met bijna een factor 3 toegenomen 
van 15 m2 tot ruim 41 m2 vandaag de dag (fig. 3). 
Als deze trend zich voortzet zal dat betekenen dat we er rekening mee 
moeten houden dat de woningen die we momenteel ontwerpen in de 
toekomst op een eenvoudige wijze kunnen worden aangepast aan de 
zich in razendsnel tempo veranderende huisvestingsomstandigheden. 

In grote lijnen kunnen we stellen dat het huisvestingsprobleem in 
Nederland op drie pijlers berust. Op de eerste plaats is er een nijpend 
tekort aan starterswoningen. Daarnaast zijn we er ons steeds meer van 
bewust dat de toenemende vergrijzing om andere woningen vraagt dan 
degene die we momenteel bouwen. Tenslotte is er de reële mogelijkheid 
dat, wanneer we op de huidige voet blijven doorbouwen, er in de 
toekomst een overschot aan onbruikbare of niet-wenselijke woningen 
zal ontstaan. 

GERMANY 

o.s 0 

1950 161.5 sq., feet ' l 
1970 269. 1 sq., feet I 

1990 387.5 sq., feet t 
7 995 409 sq., feet ' 

2005 441.3 sq., feet ' 
fig. 3: 
Het gemiddeld waonoppeNlak per persoon 
door de jaren heen (1m2 is ong. 10,75 
sq.,feet) 

fig. 4: 
Gemiddeld aantal personen binnen één 
huishouden. Deze grafiek laat zien dat de 
verkleining van de gemiddelde huishoud
grootte een wereldwijd verschijnsel is 
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3. FASCINATIE 

Mijn afstudeeronderzoek"Piug & Play Housing' wordt gedomineerd 
door drie actuele thema's, namelijk verdichting, consumenten-invloed 
en prefabricage. Verschillende (bouw)projecten zijn hierbij voor mij 
een inspiratiebron van onschatbare waarde gebleken, namelijk de 
Metropolitan Housing Studies voor Tokio (verdichting), de wijken 
'Geestenberg' en 'Het Witte Dorp' in Eindhoven (consumenten-invloed) 
en het Murray Grove appartementencomplex in Londen (prefabricage). 
Hieronder zijn de betreffende projecten in het kort uitgelegd 

3.1 Verdichting 
Metropolitan Housing Studies 

In 1996 kreeg de Japanse architecte Kazyo Sejima van de Japanse 
overheid de opdracht tot het verrichten van een studie naar alternatieve 
collectieve woonvormen, die reageren op de verschillende vormen van 
dichtheid die aanwezig zijn in het stedelijk weefsel. 
Bij het onderzoek is uitgegaan van de richtlijnen van de Tokio Public 
Housing Corporation, waarbij het gemiddeld vloeroppervlak per woning 
70 m2 bedraagt en de woningdichtheid 120 woningen per hectare. 
De studie van Sejima richt zich op drie woningtypen die met deze 
woningdichtheid gebouwd kunnen worden; laagbouw, middelhoge bouw 
en hoogbouw. Mijn aandacht is uitgegaan naar de laagbouw-variant. 

Een plan met laagbouw-woningen in een hoge woningdichtheid heeft 
minder open ruimten dan een plan met hoogbouw-woningen in dezelfde 
woningdichtheid. Dit laagbouw-plan is bij uitstek geschikt voor mensen 
die een levensstijl hebben waarbij men behoefte heeft aan contact met 
de grond. Dit betekent onder andere dat de woningtoegang op maaiveld
niveau ligt, dat men de beschikking heeft over een eigen tuin, en dat men 
niet genoodzaakt is gebruik te maken van collectieve voorzieningen, 
zoals galerijen, trappen en liften. 

Het laagbouw-plan bestaat uit tweelaagse maisonnette-woningen met 
een volledig ondergrondse parkeerkelder. Elke woning heeft twee tuinen; 
één op het dak en één op begane grond-niveau. 
Elke woning is opgebouwd uit zeven elementen: de open tuin, een 
eetkeuken, drie slaapkamers, een utilitaire ruimte en een vide. 

fig. 5: 
Overziehtsmaquette van het plan met laag
bouw-woningen. 

fig. 6: 
Detail maquette. 

PLUG & PLAY HOUSING -het onderzoek 15 



Binnen het laagbouw-plan neemt het bebouwd oppervlak 60% van het 
gehele grondoppervlak in beslag. De resterende open ruimte wordt deels 
ingenomen door privé-tuinen die bij elke woning te vinden zijn en door de 
openbare ruimten, die voomarnelijk functioneel van karakter zijn: op de 
eerste plaats een brede toegangsweg die tevens licht en lucht brengt in 
het dichte stedelijk weefsel, vervolgens de smalle straten, waardoor de 
woningen ontsloten worden en tenslotte een rond plein, dat dienst doet 
als speelplaats en verzamelplek. 

De FAR (floer to area ratio) ligt voor alledrie de varianten op ongeveer 
150%. 

--
1 

I 
fig. 8: 
Overzichtstekening op begane grond-niveau van de wijk opgebouwd uit laagbouw-wonin
gen. De groene vlakken zijn de privé-tuinen. 

l j ~I 

~j 

fig. 7: 

~ 
I r ~ I 

I 

Plattegrond van de begane grond en 
verdieping van één woning. Het groene vlak 
is de privé-tuin op de begane grond. Deze 
woning heeft één slaapkamer. Desgewenst 
kan van het dakterras (de ruimte met de 
tegelarcering op de verdieping) één of twee 
slaapkamers worden gemaakt. 
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3.2 Consumenten-invloed 
Geestenberg I Het Witte Dorp 

In de praktijk komt het niet vaak voor dat bewoners reeds in de 
ontwerpfase inspraak kunnen uitoefenen op de totstandkoming van 
hun woningen. Een van de redenen hiervoor is dat een bewoner wordt 
gezien als een nomade die niet aan één bepaalde locatie gebonden 
is. Wanneer de woonbehoeften van de bewoner zijn veranderd en het 
budget het toelaat kiest deze eenvoudigweg een andere woning uit het 
schier oneindige woningaanbod. 
Ontwikkelaars spelen hierop in door een zo neutraal mogelijke woning 
aan te beiden, waarmee aan de meeste behoeften van de doorsnee 
bewoners kan worden voldaan. De gevolgen hiervan zijn een vergaand 
gestandaardiseerde woningplattegrond en, daaraan gekoppeld, 
eentonige straatbeelden. Deze woningen zijn in de woorden van Aldo 
van Eyck 'de handschoen die voor eenieder bedoeld is en daardoor 
niemand past'. 

Het resultaat van deze kwantitatieve opvatting over woningbouw is 
dat in vele naoorlogse woonwijken de verloedering heeft toegeslagen, 
waardoor sloop de enige optie is gebleken. 
In het boek 'Thuis in 2020, Een kookboek voor professionals', uitgegeven 
door het Nirov, worden de partijen die betrokken zijn bij de woningbouw 
aangespoord om hieruit lering te trekken. 
'Hoewel de teloorgang van de vroeg naoorlogse wijk natuurlijk niet volledig 
te wijten is aan het gebrek aan kwaliteit in woning en woonomgeving, is 
het zeker een teken aan de wand. Met alle kennis van nu moeten we 
een herhaling van de grootschalige herstructureringsopgave zoals die 
noodzakelijk werd in de naoorlogse wijken, zien te voorkomen. Dit kan 
door ervoor te zorgen dat de woningvoorraad en de woonomgeving beter 
aansluiten bij de (toekomstige) behoefte van de bewoners en gebruikers 
voor buurt, wijk, stad en regio.' 6 
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3.2.1 Geestenberg 

Een andere reden waarom bewoners invloed zouden moeten kunnen 
uitoefenen op de vormgeving van hun woningen en de woonomgeving, 
is dat mensen een diepgewortelde 'oerdrang' hebben om de plaats waar 
ze wonen aan hun wensen en smaak aan te passen, tenminste als dit 
vanuit het standpunt van eigendom mogelijk is. Dit feit is zichtbaar in elke 
woonwijk in Nederland. 
De roep om eenvoudig aan te passen woningen, waarmee de bewoners 
kunnen inspelen op hun veranderende behoeften en wensen, leidt als 
vanzelf tot de vraag in hoeverre de keuzevrijheid en zeggenschap van de 
bewoners zou moeten reiken. 
'Hoe bieden we opeenvolgende bewoners van hetzelfde pand de 
mogelijkheid hun wensen te realiseren? Is het voldoende om een 
catalogus te bieden waaruit hij kan kiezen, of moet de bewoner alle 
keuzes zelf maken en zelf bouwen? Mag de bewoner ook beslissen 
over de buitenruimte, het publieke bezit, of is dat nou juist waar de 
vakbeweging zich druk over moet maken? En hoe brengen we individuele 
woonwensen in overeenstemming met collectieve opgaven, zoals het 
werken aan betere stedelijke samenlevingen?' 7 

Als een voorbeeld hiervan neem ik de wijk 'Geestenberg' in Eindhoven, 
een experimentele jaren '70 wijk. De menselijke drang om zich van 
elkaar te onderscheiden in hier zo sterk aanwezig geweest, dat het 
van oorsprong eenduidige gevelbeeld door de bewoners zodanig is 
veranderd, dat inmiddels bijna elke woning uniek is (zie de nevenstaande 
foto's). De aanpassingen kunnen cosmetisch van aard zijn, zoals het 
in een afwijkende kleur verven van de gevelbekleding, of het kiezen 
van een andere voordeur. Niet minder vaak hebben de opeenvolgende 
bewoners ervoor gekozen om ook daadwerkelijk een extra element aan 
het oorspronkelijke ontwerp toe te voegen. 

fig. 9: 
Deze collage geeft inzicht in de transformaties 
die de verschillende (koop) woningen binnen 
deze wijk hebben ondergaan. 
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3.2.2 Het Witte Dorp 

Zoals in het voorgenoemde voorbeeld, de wijk 'Geestenberg' te zien valt, 
leiden de aanpassingen of toevoegingen die de individuele bewoners in 
de loop van de tijd aan hun huizen doen zelden tot een architectonische 
meerwaarde. Doordat elke bewoner zich slechts concentreert op zijn 
eigen belang en zich laat leiden door zijn eigen smaak wordt in de loop 
der tijd de samenhang van het architectonisch ensemble geêrodeerd. 
'Dudok zei bij de oplevering van gebouwen: 'En nu begint de afbraak'. 
Dit geldt in versterkte mate voor koopwoningen in laagbouwwijkjes.( ... ). 
Hoe meer het eigendom in een wijk versnipperd is, des te moeilijker is 
het om de samenhang te waarborgen, zeker op lange termijn . Er zijn 
enkele uitzonderingen op deze regel. 'Tuindorp De Burgh' in Eindhoven, 
ontworpen door Dudok bijvoorbeeld, waar een stichting van eigenaar
bewoners erin is geslaagd om de architectuur van de woningen en 
woonomgeving in stand te houden.' 8 

Het tuindorp 'De Burg', beter bekend als het 'Witte Dorp' is weer een 
andere uiterste als het gaat om consumenten-invloed. Het is de bewoners 
op geen enkele wijze toegestaan om iets aan de woning te veranderen of 
aan te passen. Zoals de heer Looise in het bovenstaande citaat opmerkt, 
is daardoor het oorspronkelijke straatbeeld in stand gebleven, waardoor Het Witte Dorp in Eindhoven 

de wijk als totaalbeeld onmiskenbaar een hoge kwaliteit heeft. De vraag 
is alleen of door het stringente 'we-moeten-alles-laten-zoals-het -is' 
beleid, aan de woonwensen en behoeften van de afzonderlijke bewoners 
wordt voldaan. 
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3.3 Prefabricage 
Murray Grove apartments 

Dit appartementencomplex aan de Murray Grove in Londen, ontworpen 
door het Britse architectenbureau Cartwright Pickard, is een geslaagd 
voorbeeld van wat we geschakelde unitbouw noemen. Het gebouw is 
vijf bouwlagen hoog en bestaat uit achtentwintig appartementen met één 
slaapkamer, die opgebouwd zijn uit twee units van 8 x 3,2 meter, en twee 
appartementen met twee slaapkamers, die opgebouwd zijn uit drie van 
deze units. Reeds in een vroeg stadium heeft men gekozen voor een 
vergevorderd geprefabriceerde bouwwijze. Deze snelle en economische 
bouwmethode heeft ertoe geleidt dat er geld besteed kon worden aan 
deuren en kozijnen van een zeer goede kwaliteit en voor speciale details, 
zoals de gebogen balkons. Dit alles was niet mogelijk geweest wanneer 
het gebouw traditioneel gebouwd zou zijn. De modules waaruit het 
gebouw is opgebouwd zijn door de Britse prefabricage-specialist Yorkon 
Limited volledig fabrieksmatig vervaardigd. Ook de binnenafwerking, het 
leidingwerk en de apparatuur is in de fabriek aangebracht. De plaatsing 
van de modules heeft tien dagen geduurd. Hierna bestonden de 
werkzaamheden alleen nog uit het aanbrengen van de gevelafwerking, 
de balkons, de galerijen en het centrale trappenhuis. 
Het Murray Grove appartementencomplex heeft in 2000 de 'Gebouw 
van het jaar' prijs ontvangen van het Royal lnstitute of British Architacts 
(RI BA). 

Fig. 11: 
Achtergevel; kenmerkend zijn de gebogen 
balkons en de houten gevelbekleding 

~ . 
. ,~. /' 

Fig.1~ 
Een woning bestaat uit twee geprefabriceerde 
modules, waaraan verschillende, ook gepre
fabriceerde. toevoegingen, zoals balkons, 
worden gehangen 

Fig. 13: 
De straatgevel; het gebouw ligt aan de kruis
ing van twee straten. Het geprefabriceerde 
trappenhuis neemt een prominente plaats is 
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4. CONCEPT 

In het boek 'Kader en generieke ruimte - een onderzoek naar de veranderbare woning op basis van het 
permanente' stelt auteur Bernard Leupen het volgende: 
'Voordat er ook maar een streep op papier gezet wordt zal de ontwerper zich op in de eerste plaats moeten 
afvragen wat zijn of haar visie op het wonen en de woning is. Hoe preciezer de visie is uitgekristalliseerd, des 
te nauwkeuriger zijn de eisen voor het kader te formuleren. In principe is een visie erop gericht te bepalen wat 
voor soort vrijheid het kader mogelijk moet maken. Die visie zal samenhangen met de woonvorm en het soort 
verandernaarheid dat gewenst is. Vanuit de initiatiefnemer - corporatie of projectontwikkelaar - geredeneerd, 
zal ook de eigendomsverhouding en de financieringscategorie - sociale huur, commerciële huur of eigendom 
-een rol spelen.' 9 

Leupen stelt dat bij de ontwikkeling van het permanente, dat wat hij het kader noemt, het er niet om gaat om het 
onbekende te bepalen, wat volgens hem een paradoxale opgave is, maar om het ontwikkelen van een visie op 
het wonen op grond waarvan een bepaald soort kader gedefinieerd kan worden. Mijn visie op wonen bestaat uit 
een scenario, waarin het kleine huishouden centraal komt te staan. Deze huishoudens bestaan in de regel uit 
(her)starters en senioren. 

4.1 Scenario 

Verschillende grote woningcorporaties uit Nederland hebben hun handen ineengeslagen om gezamenlijk het 
huidige woningtekort onder starters en senioren op de woningmarkt te lijf te gaan. Men wil op korte termijn 
honderden kleine, snel te bouwen, woningen ontwikkelen. 
De beleidsmakers zijn niet alleen korte-termijn denkers, getuige de eis dat de woningen in de toekomst ook 
geschikt (te maken) moeten zijn voor gezinnen, wanneer mocht blijken dat de behoefte aan kleine woningen is 
afgenomen of verdwenen, bijvoorbeeld als gevolg van het opdrogen van de starters- en seniorengolf. 

In dit scenario zullen de 'Plug & Play' woningen eerst als starters- en seniorenwoning fungeren. In dit geval wordt 
de woonruimte op de begane grond gebruikt als seniorenwoning en de ruimte op de eerste en tweede verdieping 
als starterswoning. Het zijn relatief kleine woningen, geschikt voor bewoning door één of twee personen, met 
een woonoppervlak van 80-100 m2• In eerste instantie zullen dit huurwoningen zijn, zodat het eigendom van 
deze woningen bij één partij berust. De reden hiervoor is dat in een later stadium, als de starters- en seniorengolf 
is opgedroogd, de woningen daardoor geschikt kunnen worden gemaakt voor bewoning door gezinnen. De 
scheiding tussen een starters- en een seniorenwoning vindt plaats d.m.v. een verwijderbare woningscheidende 
wand, waardoor het mogelijk is dat deze twee woningen samengevoegd worden tot één grote eengezinswoning, 
met een woonoppervlak van ongeveer 160-200 m2• Wanneer deze omslag heeft plaatsgevonden kunnen de 
woningen desgewenst verkocht worden. 
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Binnen dit toekomstscenario speelt het thema 'consumenten-invloed' 
een grote rol. In het hoofdstuk 'Fascinaties' heb ik aan de hand van twee 
voorbeelden laten zien dat volledige vrijheid voor de consument al snel 
leidt tot verrommeling, terwijl wanneer men stringent vasthoudt aan de 
uitgangspunten van de architect, de individuele woonwensen van de 
afzonderlijke bewoners in het gedrang komen. 
Mijn opvatting, over hoever de keuzevrijheid van de individuele bewoner 
binnen het bouwproces zou moeten reiken wil, ik verduidelijken door 
een analogie te maken met de gang van zaken binnen de filmwereld. 
Het proces dat leidt tot de totstandkoming van een woonwijk lijkt, in mijn 
visie, op de manier waarop de regisseur en de acteurs, de belangrijkste 
partijen die betrokken zijn bij het maken van een film, samenwerken. 
In deze analogie neemt de architect de rol van regisseur in en krijgen 
de bewoners de rol van acteur toebedeeld . De regisseur (architect) 
heeft oog voor het grote geheel en de samenhang van het spel van de 
verschillende personages, waardoor de acteur (bewoner) zich volledig 
kan richten op het zo goed mogelijk spelen van zijn rol, waarbij hij eigen 
inzichten en accenten kan en mag meegeven aan zijn personage. 

Hiernaast heb ik deze opvatting vertaald in enkele spelregels die de 
kern vormen van de manier waarop een 'Plug & Play Housing' woonwijk 
ontworpen wordt. 

Ouderen hebben behoefte aan bepaalde basisvoorzieningen in de 
nabije omgeving. Vanzelfsprekend horen hierbij voorzieningen op 
het gebied van de gezondheidszorg, maar ook gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimten worden door ouderen hoog gewaardeerd. Omdat 
ouderen in de regel niet zo mobiel zijn, is het ook belangrijk dat reeds 
de 'Plug & Play' woningen in de directe omgeving van winkels en 
ontspanningscentra worden gebouwd. 
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4.2 Woningen uit de catalogus 

In de woningbouw wordt massaproductie meestal geassocieerd met 
lange rijen monotone blokken, waarbij de bewoners geen enkele 
zeggenschap hebben over de totstandkoming van hun woning. 
Dat massaproductie niet noodzakelijkerwijs zo hoeft te werken kunnen 
we zien in de auto-industrie, waar de nadruk de afgelopen decennia 
is verlegd van 'mass-production' naar 'mass-customisation'. Bij de 
aankoop van een auto kan men bij elk model kiezen uit tientallen tot 
honderden opties, waarmee men het product aan de eigen wensen en 
smaak kan aanpassen. Het standaard-model fungeert als het ware als 
de basisconstructie, dat men kan naar eigen inzicht kan aankleden. 

In mijn ontwerp wil ik het thema 'mass-customisation' toepassen in de 
woningbouw. Bernard Leupen geeft inzicht op de vraag hoe we dit idee 
in een architectonisch ontwerp kunnen inpassen: 
·om woningen te ontwikkelen die bestand zijn tegen de invloeden van de 
tijd vertrek ik vanuit het permanente, vanuit dat deel van de woning dat 
langer mee gaat. Het permanente definieert de ruimte voor verandering 
zonder een uitspraak te doen over die verandering. Dat betekent 
ontwerpen voor het onbekende in plaats van het voorspellen van het 
onvoorspelbare.' 1o 
De door mij ontworpen woningen bestaan uit onderdelen die permanent 
zijn en uit onderdelen die aan verandering onderhevig zijn . Als we dit 
gegeven vertalen naar een geprefabriceerde bouwwijze, waarbij men 
bij het ontwerp kan kiezen uit een keur aan fabrieksmatig gefabriceerde 
bouwelementen in een catalogus, dan blijkt dat we te maken hebben met 
een catalogus die uit twee afzonderlijke gedeelten bestaat. 

Het eerste deel omvat de generieke onderdelen van het bouwsysteem, 
waaronder de constructieve elementen van de woning. Dit zijn de 
funderings-, vloer- en wandelementen die de kern van de woningen 
binnen de 'Plug & Play Housing' woonwijk vormen. Deze generieke 
elementen bestaan uit fabrieksmatig vervaardigde twee-dimensionale 
elementen, die in grote aantallen worden geproduceerd en altijd 
hetzelfde zijn, ongeacht waar ze worden geplaatst. 
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Het tweede gedeelte van de catalogus bestaat uit de vervangbare 
onderdelen aan de buitenzijde van de woning (ook wel plug-in's 
genoemd). Deze plug-in 's zijn de onderdelen die de bewoners aan hun 
woningen kunnen toevoegen, zodat ze de woning kunnen aanpassen aan 
hun specifieke wensen en behoeften met inachtneming van hun eigen 
'smaak'. De plug-in· s zijn tevens een middel waarmee men bij het ontwerp 
van de woningen kan inspelen op specifieke omstandigheden, zoals de 
stedenbouwkundige context en de eisen van de opdrachtgever. 

4.3 Samenvatting 

In mijn concept ga ik ervan uit dat de huidige behoefte aan kleine starters
en seniorenwoningen een tijdelijk fenomeen is, waardoor een ontwerp 
dat alleen een oplossing biedt voor deze doelgroepen ook slechts een 
tijdelijk ontwerp kan zijn. 
Mijn streven is om een woonconcept te ontwerpen rond het 
thema prefabricage, waarbij de tijdelijkheid van de verschillende 
huisvestingsproblemen niet wordt ondervangen met tijdelijke of semi
permanente bouwwerken, maar waarbij het middel van prefabricage 
wordt toegepast om zijn intrinsieke vermogen tot verandering en 
aanpassing. Hiervoor heb ik een woningtypologie ontworpen, waarbij 
de (toekomstige) bewoners door middel van een bijgeleverde catalogus 
met toevoegingen of 'plug-ins' de woning aan hun smaak en behoeften 
kunnen aanpassen. Als in een later stadium, wanneer de starters- en 
seniorengolf is opgedroogd, mocht blijken dat de behoefte aan kleine 
woningen is afgenomen of verdwenen, dan is het op een eenvoudige 
wijze mogelijk om één starters- en één seniorenwoning samen te voegen 
tot een grote eengezinswoning. 

De benaming 'PLUG & PLAY HOUSING' refereert aan de snelle en 
eenvoudige manier waarop de woningen en hun toevoegingen aan 
elkaar kunnen worden gekoppeld. De verschillende eenheden binnen 
dit systeem zijn zodanig ontworpen dat zij volledig uitwisselbaar en dus 
herbruikbaar zijn . 
Het uiteindelijke doel van dit scenario is een ontwerp waarbij een 
vergaand geprefabriceerde bouwwijze fungeert als een volwaardige 
vervanger van de traditionele bouw. 

2008 
fragment 'PLUG & PLAY HOUSING ' 
bElginstadium 
bebouwing bestaat uit starters- en senioren
wonmgen. 
tfig .16) 

2038 
fragment 'PLUG & PLAY HOUS/NG ' 
cliffetcnl!aliu m woonvormen 
door de afgenomen vrnag naar Kleinere 
woningen ziJn Of.! verschillende fJICJat s0n star
ters- en seniorenwoningen samenqpvne~Jd tot 
SJrolrJre eengezinswoninÇJen ; 
in cl e loop van de ti jd hebben c\ ;~ opeelwoi
ÇJende bewoners I ~L ir l woning dmv tnevoeq1n· 
gen of plug-1n 'i !Uit een catrJIO!ll l ~·l aan hun 
wensen en !JeiJoeftPn a<mgepa"t 
tfi(l . 11) 
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5 . ONTWERP 

In het voorgaande hoofdstuk 'Concept' heb ik uitgelegd wat ik met 'Plug & Play Housing' wil bereiken; een ontwerp, 
waarbij de tijdelijkheid van de verschillende voorgenoemde huisvestingsproblemen niet wordt ondervangen met 
tijdelijke of semi-permanente bouwwerken, maar waarbij een vergaand geprefabriceerde bouwwijze fungeert als 
een volwaardige vervanger van de traditionele bouw. 
Hierbij wordt het (productie)middel van prefabricage toegepast om zijn intrinsieke vermogen tot verandering en 
aanpassing, waardoor er op een snelle, eenvoudige en efficiënte wijze ingrepen in het stedelijk weefsel mogelijk 
zijn. Dit in tegenstelling tot de traditionele bouwwijze, wat uitgaat van een langdurig bouwproces, met veel 
overlast voor bewoners bij de bouwplaats en waarbij aanpassingen achteraf kostbaar en tijdrovend zijn. 

'Plug & Play Housing' is onderverdeeld in drie verschillende, maar wel aan elkaar gerelateerde, 
ontwerponderzoeken. 

• 

• 

• 

Op de eerste plaats heb ik een scenario bepaald voor de evolutie van het stedenbouwkundig weefsel van 
een woonwijk, dat geheel is opgebouwd uit door mij ontworpen aanpasbare woningen. Dit stedenbouwkundig 
'scenario' vormt binnen mijn ontwerp het permanente of het 'kader', dwz. dat deel van het ontwerp dat zeer 
lang mee gaat (Bemard Leupen houdt hiervoor een termijn van 100 jaar aan). In dit scenario worden zaken 
geregeld die het individuele belang overstijgen, zoals de woningdichtheid, de relatie openbaar-privé en de 
inpassing van de generieke structuur van de 'Plug & Play' woningen in het bestaande weefsel van de stad. 

Op de tweede plaats heb ik een ontwerp gemaakt voo~ een geprefabriceerd bouwsysteem . 

Tenslotte heb ik de verschillende toevoegingen of 'plug-in's' ontworpen, waarmee de (toekomstige) 
bewoners de woning aan hun wensen en behoeften kunnen aanpassen. In de lijn van de theorie van Leupen 
vertegenwoordigen deze elementen van de woning de 'generieke ruimte', dat deel van de woning dat aan 
verandering onderhevig is. 
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5.1 Stedenbouwkundig scenario 

5.1 .1 Standaard woonwijk 

Ik heb reeds gesteld dat de het gros van de woningen die momenteel 
in Nederland gebouwd worden niet voldoen aan de eisen en wensen 
die starters en senioren aan hun woningen stellen, met als gevolg een 
woningmarkt die muurvast zit. De eengezinswoning van drie lagen hoog, 
in de vorm van een rijtjeswoning of een twee-onder-één kapper, is een 
succesvol woningtype gebleken om de kwantitatieve woningbehoefte 
van de afgelopen eeuw het hoofd te bieden. De doelgroep van deze 
woningen zijn gezinnen met kinderen. De gehele plattegrond van deze 
woningen is erop gericht om een standaardgezin met 2 à 3 kinderen op 
een zo efficiënt mogelijke wijze te huisvesten. Doordat deze woningen 
op een traditionele wijze gebouwd zijn, blijken ze niet eenvoudig aan te 
passen zijn aan de veranderende woonwensen. 
Een andere reden waarom de woningbouw in Nederland momenteel 
niet kan voldoen aan de wensen en behoeften van de kleinere 
huishoudens, ligt besloten in de 'verouderde' wijze van de verkaveling 
van nieuwbouwwijken. Omdat de prijs van bouwgrond hoog is, 
willen projectontwikkelaars zoveel mogelijk grond 'verkopen' aan de 
consument, met als gevolg dat er bij het ontwerp van de woonwijken 
van de afgelopen tientallen jaren continu is bezuinigd op de afmetingen 
en de kwaliteit van de openbare ruimten . De collectieve ruimte wordt 
in toenemende mate geprivatiseerd. De resterende openbare ruimte is 
meestal een soort 'restruimte', die vaak wordt gebruikt om te parkeren 
en die verder in de regel geen wezenlijke verblijfskwaliteiten heeft. Het 
straatbeeld wordt hierdoor in grote mate bepaald door een verzameling 
'blik', dat aan de randen van de straat en op de schaarse pleinen in de 
wijk staat opgesteld. 

Het gevolg hiervan is dat de verkaveling van een standaard woonwijk, 
doordat er relatief veel ruimte wordt verspilt aan afzonderlijke voor- en 
achtertuinen bij elke individuele woning, eigenlijk heel inefficiënt is. De 
woningdichtheid van bijvoorbeeld een standaard vinex-wijk ligt rond de 
30-35 woningen per hectare, waarbij een woning gemiddeld een kavel 
van ongeveer 250 - 300 m2 inneemt (aangenomen dat ongeveer 10 
tot 15% van het totale oppervlak van de wijk wordt ingenomen door 
functies anders als wonen). De voetprint van de woning op het kavel 

1--------------~------. - -t 

F1q. 1B: 
st;mdr~arrl vcrkaveling woonwijk: 

njtjeswoningen in drie l<lg8n 
weinig tot geen rJifferenti<ltie 1n 
woningtypen 
de beperkt aanwezige openbare n11rn te 
is veelal restruimte 
parkeren op openbare weg ('blik. be[Jaalrl 
het straatbeeld) 
woningdichtheid 30-35 won/ha. 
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meet in de regel niet meer dan 70 tot 80 m2, waaruit de conclusie 
getrokken kan worden dat bijna driekwart van het kavel onbebouwd 
blijft. Maar vanzelfsprekend moet deze dure, 'ongebruikte' grond wel 
door de consument betaald worden, wat te merken is aan de torenhoge 
huizenprijzen. 

5.1 .2 Plug & Play Housing - nieuwe woonvorm 

5.1 .2.1 Toegenomen individualisering 
Het ligt voor de hand dat de toegenomen individualisering in de 
samenleving en de daaraan gekoppelde verandering in woonwensen, 
een ontwikkeling van alternatieve woonvormen tot gevolg heeft. In het 
onlangs verschenen artikel 'Individualisering gepaard aan collectieve 
ruimte' in De Architect geeft Harm Tilman een verklaring van de 
groeiende wens van de 'woonconsument' om de eigen woonruimte als 
leefruimte vorm te kunnen geven. 

'Het wonen is sterk in beweging gekomen. De voorstellingen van wat 
een ideale woonvorm is, zijn sterk veranderd. Deze behoefte aan 
nieuwe woonvormen komt voort uit veranderende levenswijzen en 
omstandigheden. In de juist verschenen sociaal-wetenschappelijke 
studie Lebensraume wordt gewezen op de zich wijzigende opvattingen 
over relaties en samenwonen, op de toenemende vermenging van 
wonen en werken, op de wens van ouders om de opvoeding van 
kinderen beter te kunnen verenigen met de beroepsuitoefening en ten 
slotte de vergrijzing. Deze nieuwe behoeften laten zich volgens de 
auteurs samenvatten in "de wens om de eigen woonruimte als leefruimte 
vorm te geven". De woonruimte is in toenemende mate een plek voor 
gedwongen en vrijwillige ontmoetingen. 'Samen alleen leven' is hierbij 
het devies. Sociologen observeren een sterk verhoogde mate aan 
sociale interactie, maar tegelijkertijd ook de wens om zich binnen de vier 
muren te kunnen onttrekken aan dit sociale verkeer.( .. . ) Daarnaast willen 
mensen niet alleen de kamers inrichten naar hun eigen smaak, maar 
ook invloed hebben op de plattegrond. Verder worden veranderbaarheid 
en keuzevrijheid gezien als belangrijke zaken. Wanneer men de 
woningen aan de eigen behoeften kan aanpassen, kunnen verhuizingen 
achterwege blijven.' 11 

Fig. 19 
Plug & Play - verkaveling woonwijk: 

hofwonin~Jen in één en drie lagen 

1 

1 

veel V<:Jriatie in woningtypen (starters. 
senioren- en (in een later stadium) 
eengezinswoningen) 
collectieve hofjes bevorderen de 
gemeenschapszin 
pc1rkeren tussen de bouwblokken 
wonin<Jdir:ll theid ± 70 won/ha. 
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5.1.2.2 Alternatieve verkaveling 
We hebben reeds vastgesteld dat de hoge grondprijzen een belangrijke verklaring zijn voor de hoge huizenprijzen. 
Bij het ontwerp van een woonwijk, die in eerste instantie op het huisvesten van starters en senioren is gericht, 
kunnen we op dit punt belangrijke 'winst' behalen. Het ligt voor de hand om als uitgangspunt bij het ontwerp 
te kiezen voor een aanzienlijk hogere woningdichtheid dan de huidige vinex-wijken, waardoor de verhouding 
kaveloppervlak I voetprint woning gunstiger komt te liggen. In de vorige paragraaf heb ik reeds gesteld dat in 
een traditionele woonwijk ongeveer driekwart van het kaveloppervlak onbebouwd is en fungeert als buitenruimte. 
Wanneer we de woningdichtheid willen verhogen, lijkt het zinvol om na te gaan of het mogelijk is om het oppervlak 
dat wordt ingenomen door de buitenruimte rond de woning, de voor- en achtertuin, te verkleinen . 

Hierbij zouden we ons op de eerste plaats moeten afvragen wat eigenlijk de functie van een voor- en achtertuin 
is. Het ligt voor de hand dat het antwoord hierop is dat een tuin buitenruimte biedt aan de bewoners van de 
op de kavel liggende woning. Vanuit het gezichtspunt van de bewoners van de individuele woning lijkt dit een 
vanzelfsprekend antwoord, waarbij ik dan wel de opmerking wil plaatsen dat men eigenlijk maar een vrij klein deel 
van de achtertuin daadwerkelijk gebruikt, namelijk dat deel (meestal een terras) dat direct aan de achtergevel 
van de woning is gelegen. Het resterende deel van de achtertuin kan men omschrijven als 'kijkgroen'. 
Maar als ik deze vraag als architect of stedenbouwkundige beantwoord, heb ik een heel ander antwoord. In dit 
geval zie ik de voor- en achtertuin als een middel om de privacy te waarborgen, door het tegengaan van inkijk en 
geluidsoverlast van de buren en het alom aanwezige (gemotoriseerde) verkeer. In ontwerptechnische zin is een 
buitenruimte bij een woning in feite een buffer, dat de bewoners van die woning beschermt tegen spanningen 
van buitenaf. 

Wanneer we de buitenruimte van een woning, dat deel van het kavel dat onbebouwd is, dus niet zien als een tuin 
in de traditionele zin van het woord, maar als een buffer tegen spanningen van buitenaf, leidt dit als vanzelf tot 
de vraag of we deze buffer misschien niet efficiënter kunnen ontwerpen. 
We hebben reeds vastgesteld dat de functie van deze buffer het waarborgen is van de privacy, door het tegengaan 
van spanningen van buitenaf, namelijk inkijk en geluidsoverlast. Dit wordt bij de traditionele verkavelingswijze van 
een woonwijk verzorgt door het instellen van een bepaalde minimale afstand van de spanningsbronnen tot de 
voorgevel van de woning, deze buffer heet de voortuin, en door het instellen van een bepaalde minimale afstand 
van de spanningsbronnen tot de achtergevel van de woning, deze buffer staat bekend als de achtertuin. 

In mijn ontwerp voor de 'Plug & Play' woningen bestaat de buffer tussen de woning en de straat, een buffer die 
traditioneel door een voortuin wordt verzorgt, uit een dichte wand, waarin zich geen andere open geveldelen 
dan de voordeur van de woning bevinden, waardoor het de woning visueel en akoestisch afschermt van de 
spanningsbronnen. Deze wand vormt in architectonisch en stedenbouwkundig opzicht een plint die een verbindend 
element vormt tussen een cluster woningen. Vanwege het belang van deze plint wordt de materialisering ervan 
bepaald door de architect. De plint bestaat uit antracietkleurige glasvezelversterkte cementplaten. Dit krachtige 
maar niet overheersende materiaal geeft, in combinatie met de houten vlonders, op een overtuigende wijze vorm 
aan de openbare ruimte in de wijk. Tevens is dit materiaal vandalisme- en grafitti-bestendig. De bewoners mogen 
zelf bepalen welk gevelmateriaal zij toepassen voor de 'blokjes' op de plint. 
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De buffer tussen de woningen onderling, een buffer die traditioneel 
door een achtertuin wordt verzorgt, wordt gerealiseerd door de 
achtergevels van de woningen niet naar elkaar te laten 'kijken', maar 
door de achtergevels van de woningen op een patio of buitenkamer 
te richten. Doordat de buitenkamers van de tegenoverliggende 
woningen 'om en om' zijn geplaatst wordt een visuele en akoestische 
barrière gecreëerd, waardoor de privacy van de bewoners wordt 
gegarandeerd (zie fig. 20). 

5.1 .2.3 Semi-openbare collectieve ruimten 
Zoals ik hiervoor in mijn ontwerp heb aangetoond is het mogelijk 
om de woningdichtheid te verhogen zonder de woonkwaliteit van 
de individuele woning, in zoverre die wordt bepaald door de mate 
waarin de woning erin slaagt spanningen van buitenaf te weren, aan 
te tasten. Maar op stedenbouwkundig niveau lijkt het verhogen van 
de woningdichtheid een ingreep die alleen maar extra problemen met 
zich meebrengt. In de voorgaande paragraaf heb ik reeds opgemerkt 
dat de kwaliteit van de openbare ruimten in de recentelijk gebouwde 
vinexwijken, mede door de hoge grondprijzen, een bedroevende 
kwaliteit heeft en dat de weinige openbare ruimten die er te vinden zijn 
voomarnelijk worden gebruikt als parkeerplaats. Het verhogen van de 
woningdichtheid leidt alleen maar tot meer parkeerplaatsen en een 
nog grotere druk op de reeds schaarse openbare ruimte. 
In mijn ontwerp heb ik een mogelijkheid gevonden om, paradoxaal 
genoeg, bij een hogere woningdichtheid juist meer collectieve 
ruimte te creëren. Dit heb ik gedaan door deze collectieve ruimte te 
onttrekken aan het volledig openbare domein. De collectieve ruimte in 
de door mij ontworpen 'Plug & Play Housing' woonwijk bestaat uit een 
semi-openbare ruimte die grenst aan de patio-zijde van de woningen. 
Door de woningen in een hof-structuur te groeperen rondom deze 
semi-openbare collectieve ruimte, sla ik verschillende vliegen in één 
klap. 
• Deze ruimte fungeert als een extra buffer rondom de woning, 

waardoor de privacy verder wordt verhoogd. 
• Dit ontwerp speelt in op de huidige trend tot privatisering van 

de openbare ruimte, waardoor het aantrekkelijk wordt voor 
projectontwikkelaars om hierin te investeren, aangezien men 
de grond van deze semi-openbare collectieve ruimte 'gewoon' 
kan verkopen. Het eigendom van dit gezamenlijke 'hofje' ligt dan 
bij de bewoners van de omliggende woningen, die d.m.v. een 
WE-systeem inspraak op hun gezamenlijke eigendom kunnen 
uitoefenen. 

Fig. 20: 
De patio's of buitenkamers worden om-en-om 
geplaatst, zodat er een visuele en akoestische 
barriere tussen de woningen wordt gevormd. 
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• Deze semi-openbare collectieve ruimte speelt in op de wens om de 
eigen woonruimte als leefruimte vorm te geven. Het idee hierachter 
is dat met name senioren behoefte hebben aan een gedeelte van 
de woonomgeving waar plaats is voor gedwongen en vrijwillige 
ontmoetingen, binnen een beschermende atmosfeer. 

5.1.2.4 Samenvatting 
De verkaveling van de 'Plug & Play' - woningen bestaat uit een 
hofverkaveling met woningen in één en drie lagen. Binnen dit hoftype 
is een grote variatie in woningtypen mogelijk met starters-, senioren
en eengezinswoningen. Het parkeren vindt niet langs de straat plaats, 
maar in plaats daarvan wordt er geparkeerd tussen de bouwblokken. De 
woningdichtheid ligt rond de 70 woningen per hectare en is daarmee het 
dubbele van de standaard-woningdichtheid. 

5.1 .3 De 'Plug & Play' woning 

In het beginstadium van 'Plug & Play Housing', wanneer de woningen 
uitsluitend als starters- en seniorenwoning fungeren, wordt de 
woonruimte op de begane grond gebruikt als seniorenwoning en de 
ruimte op de eerste en tweede verdieping als starterswoning. Ik heb 
reeds in het hoofdstuk 'Concept' gesteld dat de woningen in een later 
stadium, als de starters- en seniorengolf is opgedroogd, aangepast 
kunnen worden voor bewoning door gezinnen. Hierbij is het mogelijk dat 
één starters- en één seniorenwoning samengevoegd kunnen worden 
tot één grote eengezinswoning. De scheiding tussen de twee woningen 
binnen een woningtype vindt daarom plaats d.m.v. een verwijderbare 
woningscheidende wand. 

5.1 .3.1 Seniorenwoningen 
De woningen op de begane grond zullen in eerste instantie als 
seniorenwoning fungeren. De reden hiervoor is tweeledig. 
Een belangrijke voorwaarde bij het ontwerpen van seniorenwoningen is 
dat de gehele woning zich op één niveau bevindt en dat deze woning 
zonder hoogteverschillen te betreden is. De meest eenvoudige wijze 
om aan deze eis te voldoen, zonder daarbij gebruik te maken van dure 
hulpmiddelen zoals liften, is de positionering van seniorenwoningen op 
de begane grond . 

~; tra algevel 

De 'Plug & Play' woning 
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Een andere uitgangspunt bij het ontwerpen van seniorenwoningen is 
het bevorderen van de gemeenschapszin tussen de bewoners. Het 
is algemeen bekend dat vereenzaming een belangrijk probleem is bij 
senioren, zeker op wat latere leeftijd. Doordat de seniorenwoningen 
aan een semi-openbaar hofje zijn gelegen is er voor de bewoners de 
mogelijkheid voor gedwongen en vrijwillige ontmoetingen, binnen de 
bescherming van het hofje. 
In mijn visie fungeert dit hofje als een gezamenlijke huiskamer, waarvan 
de bewoners zelf kunnen bepalen of en wanneer ze er willen verblijven. 
'Verbondenheid en wederzijds respect staan hier centraal. Privacy is 
essentieel, maar de bewoners vormen ook een gemeenschap, een 
buurt. Ze genieten van hun tijd en van elkaar. En profiteren van een 
prettige locatie, een comfortabele woning en uitstekende voorzieningen. 
Seniorenstad is geen afgesloten leefmilieu, maar een dynamische 
woonomgeving met een duidelijke identiteit. Ingebed in en open naar de 
maatschappij'. 12 In dit citaat 'Seniorenstad' vervangen door 'Plug & Play 
Housing' en ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. 

De eigen privé-buitenruimte, de buitenkamer, vormt in mijn ontwerp 
een bemiddelend medium tussen het private domein van de individuele 
woning en het semi-openbare domein van het hofje. Elke bewoner kan 
door de inrichting en vormgeving van de buitenkamer zelf bepalen naar 
welk van deze twee domeinen deze ruimte het meest neigt. 

5.1 .3.2 Starterswoningen 
De woonruimte op de eerste en tweede verdieping fungeert in het 'Plug 
& Play' concept als starterswoning. Alhoewel deze starterswoning exact 
hetzelfde gebruiksoppervlak heeft als de onderliggende seniorenwoning, 
is het karakter ervan duidelijk verschillend. Dit heeft natuurlijk te maken 
met het feit dat het woonoppervlak van deze woning over drie niveaus 
is verspreid, waardoor de trappen binnen de woning een belangrijk 
verbindend element vormen. 
De toegang van de woning bevindt zich vanzelfsprekend op de begane 
grond. Op dit niveau is tevens de bergruimte van de woning te vinden. 
Deze woning wordt in eerste instantie als een loft-achtige leefruimte 
aangeboden. Hierbij bestaat de eerste verdieping uit één grote open 
ruimte met de woon-/ eetkamer en de keuken. De ruimte op de 
tweede verdieping bestaat in principe ook uit één grote open ruimte, 
die desgewenst door de bewoners zelf in kleinere kamers is onder 
te verdelen. De woning heeft in eerste instantie geen buitenruimte. 
Wanneer hieraan behoefte is, of wanneer de bewoners extra leefruimte 
wensen, kunnen zij de woning uitbreiden door uitbreidingsmodules, de 

Starterswoning 

Seniorenwoning 

De 'Plug & Play' woning 
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plug-in's, die middels een catalogus worden aangeboden. Deze plug
in's kunnen op de eerste en tweede verdieping aan de voorgevel van de 
woning worden geplaatst. 

5.1 .4 Het toekomstscenario uitgewerkt 

In mijn concept heb ik er reeds verschillende keren op gehamerd dat ik bij 
de bouw van de 'Plug & Play· woningen een vergaand geprefabriceerde 
bouwwijze toe wil passen als een volwaardige vervanger van de 
traditionele bouw, waarvan de meerwaarde schuilt in het vermogen van 
de gebouwde omgeving om zich op een snelle en eenvoudige wijze aan 
te passen aan de gewijzigde omstandigheden. 
Een verandering waar bij het ontwerp reeds rekening mee is gehouden 
is de vermindering van de populariteit van kleine starters- en 
seniorenwoningen, door de geleidelijke afname van de grote groep 
babyboomers. 

Op de volgende pagina's wordt aan de hand van een voorbeeld 
weergegeven hoe dit scenario zou kunnen werken. 
In dit voorbeeld introduceer ik een woonwijk die is ontworpen met 
het 'Plug & Play' bouwsysteem. Van deze woonwijk maak ik twee 
momentopnames, namelijk de situatie zoals hij is in het beginstadium in 
2008, wanneer de bebouwing bestaat uit starters- en seniorenwoningen 
en de situatie in 2038, wanneer er door de afgenomen vraag naar kleinere 
woningen een differentiatie in woonvormen heeft plaatsgevonden. 
Daarvoor zijn op verschillende plaatsen starters- en seniorenwoningen 
samengevoegd tot grotere eengezinswoningen. 
Daarbij komt dat, in de loop van de tijd, de opeenvolgende bewoners 
hun woning dmv. toe-voegingen of plug-in's (uit een catalogus) aan hun 
wensen en behoeften hebben aangepast. 
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2008 
Beginstadium; bebouwing bestaat uit starters- en seniorenwoningen. 

sentorenwoning 

starterswoning 

eengezinswoning 

begane grond 1:1000 
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2038 
Differentiatie in woonvormen; op verschillende plaatsen zijn starters- en 
seniorenwoningen samengevoegd tot grotere eengezinswoningen. 

seniorenwoning 

starterswoning 

eengezinswoning 

begane grond 1:1000 
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2008 
Beginstadium; bebouwing bestaat uit starters- en seniorenwoningen. 

aenklrenwoning 

111arterawoning 

eengezinswoning 

verdieping 1:1000 
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2038 
Differentiatie in woonvormen; op verschillende plaatsen zijn starters- en 
seniorenwoningen samengevoegd tot grotere eengezinswoningen. Tevens 
zijn op veel plaatsen de woningen dmv. plug-in's aangepast en vergroot. 

senK>renwoning 

starterswoning 

eengezinswoning 

verdieping 1:1000 
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5.2 De bouw 

1. De funderingselementen 
worden gesteld. 

2. De elementen van de begane 
grondvloer worden geplaatst. 
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3. Tegelijkertijd met de begane 
grondvloer worden de vlonder
elementen geplaatst. 

4. De dragende wand-elementen 
van de begane grond worden 
gesteld. 
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5. De niet-dragende wand-
elementen worden tussen de 
dragende elementen geplaatst. 
Deze elementen dragen 
bij aan de stabiliteit van de 
woning. Tevens verzorgen deze 
elementen de woningscheiding. 

6. De dak- en plafond-elementen 
worden gesteld. 
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7. De vloer-elementen van de 
eerste verdiepingsvloer worden 
geplaatst. De ruimte tussen de 
dak(plafond)-elementen en de 
vloer-elementen wordt gebruikt 
als akoestische scheiding en 
leidingruimte. 

8. De dragende wand-elementen 
van de eerste verdieping worden 
gesteld. 
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9. De niet-dragende wand-
elementen worden tussen de 
dragende elementen geplaatst. 
Deze elementen dragen bij aan 
de stabiliteit van de woning. 

10. De vloer-elementen van de 
tweede verdiepingsvloer worden 
geplaatst. 
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11 . Het gehele montageproces 
herhaalt zich bij de tweede 
verdieping. 

12. De vervangbare 
elementen van de 
worden geplaatst. 

gevel
woning 
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5.3 CATALOGUS 

Een belangrijk onderdeel van het concept achter 'Plug & Play Housing' 
is een catalogus, met daarin de verschillende onderdelen van dit 
bouwsysteem en hun afzonderlijke specificaties. Deze catalogus bestaat 
uit twee gedeelten. In het eerste deel worden de generieke onderdelen 
van het bouwsysteem gedocumenteerd. 
Het tweede gedeelte van de catalogus omvat de onderdelen die 
naderhand aan de woningen kunnen worden toevoegd. 
Een fragment van de catalogus, met daarin een uitgebreide omschrijving 
van elk van de onderdelen van het bouwsysteem, is te vinden in het 
supplement 'Plug & Play Housing - het project'. 

5.3. 1 Catalogus deel 1 - Generieke onderdelen 

Het eerste deel van de catalogus omvat de generieke onderdelen 
van het bouwsysteem, waaronder de constructieve elementen van de 
woning. Dit zijn de funderings-, vloer- en wandelementen die de kern 
van de woningen binnen de 'Plug & Play Housing' woonwijk vormen. 
Deze generieke elementen bestaan uit fabrieksmatig vervaardigde twee
dimensionale elementen, die in grote aantallen worden geproduceerd en 
altijd hetzelfde zijn, ongeacht waar ze worden geplaatst. Dit gedeelte 
van de catalogus is vooral bedoeld voor ·woon-professionals·, zoals 
architecten en aannemers. 

5.3.2 Catalogus deel 2 - Plug-in's 

Het tweede gedeelte van de catalogus bestaat uit de vervangbare 
onderdelen aan de buitenzijde van de woning (ook wel plug-in 's 
genoemd). Deze plug-in's zijn de onderdelen die de bewoners aan hun 
woningen kunnen toevoegen, zodat ze de woning kunnen aanpassen 
aan hun specifieke wensen en behoeften met inachtneming van hun 
eigen 'smaak' . Dit gedeelte van de catalogus is specifiek bedoeld voor 
de ·woonconsumenr. 

Fig. 21 : 
Enkele voorbt~elclen V<lll dP 'JCnerieke on
derdelen van dE; PIU~J & Play woningen. 

Fig. 22 
Enkele voodH er' lrif.:n Viln de verschillende 
plug-in 's wailrurt tiP wooncono;umenten kun
nen kie?en 
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6. Locatle 

Fig. 22: 
Luchtfoto locatie 

Fig. 23: 
Luchtfoto locatie ingezoomd 

De locatie die ik heb gekozen als 
'proeftuin' voor mijn 'Plug & Play' 
woonwijk is een braakliggend stuk 
grond midden in het centrum van 
Eindhoven, gelegen op de hoek 
van de Willamstraat en de Jozef 
Eliasweg. Ik heb deze locatie op de 
eerste plaats gekozen omdat het 
naast het huidige verzorgingstehuis 
Vonderhof ligt. In het hoofdstuk 
'Aanleiding' kwam reeds aan bod dat 
de functie van het verzorgingstehuis, 
zoals we die nu kennen, gaat 
veranderen. In mijn ontwerp wordt het 
bestaande gebouw getransformeerd 
tot een multifunctioneel wijkcentrum 
met eet- en zorgdiensten voor 
ouderen, maar ook met functies 
voor jongeren en gezinnen uit de 
omliggende wijk, zoals een plek 
voor kinder-I naschoolse opvang en 
verschillende verenigingsruimten. 
Alleen ouderen die heel ziek zijn 
en niet meer voor zichzelf kunnen 
zorgen wonen dan nog op deze 
plek. Daarnaast heb ik in het essay 
·concept' reeds gesteld dat het ook 
belangrijk is dat de 'Plug & Play' 
- woningen in de directe omgeving 
van winkels en ontspanningscantra 
worden gebouwd, omdat ouderen 
in de regel niet meer zo mobiel zijn. 
Deze voorzieningen zijn midden 
in het centrum van Eindhoven op 
loopafstand. 
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situatie bestaand 1:2000 

--Ik 
• analyse verl<eersstromen relaties van de Plug & Play Hausing woonwijk met de omgeving 
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situatie 1:2000 
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fragment 1:500 (bijlage 1 - tekeningen) 

situatie+ doorsnede 1:1000 
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7 . CONCLUSIE 

Mijn afstudeerproject 'Plug & Play Housing' kan gezien worden als een poging om op een andere, verfrissende 
wijze te kijken naar de huidige huisvestingsproblemen van starters en ouderen. Mijn benadering wordt 
gedomineerd door drie actuele thema's die verbonden zijn met de huidige huisvestingsproblematiek, namelijk 
verdichting, consumenten-invloed en prefabricage. Ik denk dat in een combinatie van deze thema's een oplossing 
voor de huidige problemen besloten ligt. 

Ten eerste heb ik de mogelijkheid tot verdichting onderzocht, omdat door het bouwen in hogere dichtheden 
plaatsen in de stad die nu niet interessant of rendabel zijn gebruikt kunnen worden als bouwlocatie. Ik heb in mijn 
ontwerp laten zien dat het bouwen in hoge dichtheden kan leiden tot nieuwe inzichten in hoe we om kunnen gaan 
met de schaarse en kostbare openbare ruimten die de stad en daarmee onze woonomgeving leefbaar maken. 

Ten tweede consumenten-invloed, als middel om in te spelen op de toegenomen individualisering van de 
maatschappij. Hierbij heb ik door middel twee Eindhovense woonwijken die elkaars tegenpolen zijn, namelijk 
'Geestenberg' en 'Het Witte Dorp', laten zien dat er bij het thema consumenten-invloed een heel dunne grens 
is tussen verrommeling aan de ene kant en een, in mijn ogen, onwenselijke vorm van conservatisme aan de 
andere kant. 

Het laatste en belangrijkste thema in mijn afstudeeronderzoek is prefabricage. Het afstudeeratelierwaar ik aan heb 
deelgenomen, 'A House Is NotA Car', was mede erop gericht om te onderzoeken waarom de geïndustrialiseerde 
bouwsystemen die tot nu toe op de markt zijn verschenen stuk voor stuk zijn mislukt. In het essay 'Vergeten lessen 
uit het ver1eden' heb ik geconcludeerd dat het bij de ontwikkeling van een geprefabriceerde bouwmethode niet 
gaat om een technische opgave, wat misschien het meest voor de hand zou liggen, maar juist om een onderzoek 
naar de sociale meerwaarde van een geprefabriceerd bouwsysteem. Hiervoor heb ik mezelf de volgende vraag 
gesteld: Hoe benaderen we het middel van prefabricage in de bouw, niet alleen als een middel voor rationele 
productie, maar als een manier om aan menselijke behoeften en huisvestingskwaliteit te voldoen? 

Nu de tijd is gekomen om terug te kijken op het verloop van mijn afstudeertraject, kan ik stellen dat mijn gehele 
afstudeeronderzoek in het teken heeft gestaan van een zoektocht naar het antwoord op deze vraag. Hiertoe heb 
ik een woonwijk ontworpen, waarin ik mijn best heb gedaan om de techniek in dienst te stellen van de bewoners, 
zodat het niet slechts een soort gimmick zou worden. Het uiteindelijke resultaat van mijn afstudeertraject is 
het woningbouwproject 'Plug & Play Housing'. Alhoewel ik het een geslaagd project vind, een in mijn ogen 
succesvolle combinatie van functionaliteit, maakbaarheid en leefbaarheid, heb ik wel enige kanttekeningen te 
plaatsen. 

Op de eerste plaats is het combineren van starters en senioren in één woonwijk een beetje onwaarschijnlijk. De 
meerwaarde van het combineren van deze doelgroepen is niet onmiddellijk evident, behalve dan dat ze beiden 
op zoek zijn naar andere woningen dan de standaard eengezinswoning. Ik realiseer me dat het combineren van 
twee bevolkingsgroepen met geheel andere levenswijzen tot overlast en wederzijds onbegrip kan leiden. In mijn 
ontwerp heb ik getracht om de starters- en seniorenwoningen zodanig ten opzichte van elkaar te positioneren, 
dat de bewoners enerzijds elkaars bestaan niet hoeven te ontkennen, terwijl ze anderzijds elkaar zo veel mogelijk 
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met rust kunnen laten. Desondanks is nog veel onderzoek noodzakelijk om de haalbaarheid van een dergelijke 
wijk te kunnen aantonen. In alle eerlijkheid moet ik bekennen dat het voeren van een dergelijk onderzoek niet tot 
mijn capaciteiten en mijn interesses behoort. 

Op de tweede plaats heb ik de fusie van één starters- en één seniorenwoning tot één eengezinswoning erg 
rooskleurig aan de man gebracht. In de praktijk zal het niet meevallen om te regelen dat deze woningen precies 
tegelijkertijd vrij komen, zodat ze aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Hiervan was ik me al vrij snel in het 
proces bewust. Desondanks heb ik ervoor gekozen om dit potentiële probleem te negeren, omdat het idee 
van een woonwijk waarvan de woningen kunnen worden vergroot (en eventueel weer verkleind!) zeer tot mijn 
verbeelding sprak. Gezien het uiteindelijke ontwerp denk ik dat dit een juiste keuze geweest, ondanks dat dit 
gegeven de realiteitswaarde van mijn ontwerp enigszins geweld aandoet. 

Op de laatste plaats heb ik lang getwijfeld of ik de 'Plug & Play Housing' woonwijk daadwerkelijk op een 'echte' 
locatie zou moeten ontwerpen of dat ik zou moeten volstaan met een ontwerp voor een fictieve of generieke 
locatie. Het maken van een stedenbouwkundig plan is namelijk niet cruciaal om mijn concept te onderbouwen. 
Daarbij had ik de vrees dat een stedenbouwkundig ontwerp de aandacht af zou leiden van hetgeen waar het 
eigenlijk om gaat, namelijk de ontwikkeling van een geprefabriceerd bouwsysteem. 
De reden dat ik ervoor heb gekozen om toch een stedenbouwkundig ontwerp te maken voor een 'echte' locatie, 
is mijn overtuiging dat het uiteindelijke product hierdoor beter is geworden. Door de 'Plug & Play' woningen in 
een bestaande context te plaatsen krijgen ze een menselijk gezicht, waardoor met name personen die zich niet 
professioneel met het vakgebied bezighouden zich met deze woningen kunnen identificeren. Maar ik wil wel 
benadrukken dat het stedenbouwkundig ontwerp ook als zodanig moet worden geïnterpreteerd; niet als een op 
zichzelf staande oefening, maar als een poging om de voornamelijk theoretische gedachtegang inzichtelijk en 
tastbaar te maken. 
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begane grond 
1:100 

indelingsvoorstel 

indelingsvoorstel 

seniorenwoning 

starterawoning 

eengezinswoning 

fragment begane grond 1:500 
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gevelaanzicht + doorsnede 1:200 
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'plug-in'; verwisselbaar gevelelement 

stelruimte 

koker-in- koker verbinding tbv.bevestiging 
gevel- en vloer-element 

tochtdichting tpv. aansluiting elementen 

vloer-element vv. betonvloer 

horizontale koppeling vloer-elementen 
dmv. koker-in- koker verbinding 

plafond-element vv. houten balklaaQ 

constructief gevel-element vv. 
gevelbekleding 

koker-in- koker verbinding tbv.bevestiging 
gevel- en vloer-element 

stelruimte 

constructief gevel-element vv. gevelbekleding 

vlonder-element 

begane grondvloer-element vv. betonvloer 

plaatsing en horizontale koppeling vloer- en 
gevel-elementen dmv. koker-in- koker 
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- funderings-elament vv. stelmogelijkheden 
in drie richtingen 
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Vergeten lessen uit het verleden 
essay 

Samenvatting 

In tegenstelling tot vrijwel alle andere industrieën vindt er in de bouw nog weinig seriematige massaproductie 
plaats. In de geschiedenis van de architectuur zijn er vele initiatieven gelanceerd om de bouw te moderniseren. 
Voor veel architecten en ingenieurs is de ontwikkeling van een universeel en industrieel te vervaardigen 
bouwsysteem de 'heilige graal' van hun carrière geweest. Zonder uitzondering zijn al deze systemen, 
waaronder enkele bekende voorbeelden, zoals de Lustron- en Polynorm-woningen, mislukt. 
In het Californië van na de Tweede Wereldoorlog namen enkele jonge architecten het initiatief om, met 
moderne architectuur en technologie, een antwoord op de naoorlogse huisvestingsbehoeften te geven; het 
Case Study House Program. 
De Jes die we van de architecten van de Case Study Houses kunnen leren is dat industrieel vervaardigde 
woningen zichzelf niet moeten presenteren als goedkope, snel te bouwen varianten op een traditioneel thema, 
maar dat we de moderne productiemethoden zouden moeten gebruiken als een concept om een nieuwe, 
moderne levensstijl te promoten. 
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1. DE NOODZAAK TOT INDUSTRIALISATIE 

In het algemeen kan men stellen dat een vooruitgang van de techniek 
in de industrie ertoe heeft geleid dat producten steeds goedkoper en 
beter zijn geworden. Door de introductie van de massaproductie zijn de 
arbeidskosten per product omlaag gegaan, terwijl de voortschrijdende 
technologische ontwikkeling ertoe heeft geleid dat de kwaliteit van 
het product is gestegen. De lonen zijn omhooggegaan, omdat er per 
werknemer meer geproduceerd kon worden en tegelijkertijd werden 
producten steeds goedkoper. Met andere woorden: vooruitgang in de 
techniek heeft geleid tot een stijging van de welvaart. 

Deze vaststelling geeft ingenieurs en andere technici niet alleen 
bestaansrecht, maar definieert tevens de rol die de techniek in dagelijks 
leven speelt, namelijk de brenger van welvaart. 

In tegenstelling tot vrijwel alle andere industrieën vindt er in de bouw 
nog weinig seriematige massaproductie plaats. De vooruitgang van 
de techniek vindt voornamelijk plaats op product-niveau, waardoor de 

flfJ. 1: Lustron woning 

samenstelling van het geheel steeds weer een uniek proces is, met de fig. 2: Lustron woning 
bijbehorende hoge arbeidskosten. Als je bouwkosten van huizen van 100 
jaar geleden en nu vergelijkt, blijkt dat die, relatief gezien, ongeveer op 
hetzelfde niveau zijn gebleven. We kunnen dus stellen dat de bouw niet 
heeft bijgedragen aan de toegenomen welvaart in ons land. 
De reden hiervoor is dat de technologische uitvindingen in de bouw 
voornamelijk worden gebruikt om de in het verleden ontwikkelde 
bouwwijzen te optimaliseren. Alhoewel deze ontwikkelingen het 
gerealiseerde product verbeteren, hebben ze geen gunstige werking op 
de totaalprijs ervan, omdat ze de bouwtijd en de benodigde arbeidsuren 
niet reduceren. Door onze hang naar een sentimentele vormentaal en de 
daarmee gepaard gaande verouderde materialen en bouwwijzen worden 
de bouwkosten onnodig hoog gehouden. Deze constatering is niet 
nieuw en in de geschiedenis van de architectuur zijn er vele initiatieven 
gelanceerd om de bouw te moderniseren. Tot vooralsnog zijn deze allen 
mislukt. 
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2. EEN GESCHIEDENIS VAN MISLUKKINGEN 

Voor veel architecten en ingenieurs is de ontwikkeling van een universeel 
en industrieel te vervaardigen bouwsysteem de 'heilige graal' van hun 
carrière geweest. De meeste serieuze pogingen tot een geprefabriceerd 
bouwsysteem zijn ontwikkeld in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. 
Eèn van de bekendste voorbeelden hiervan is de ontwikkeling van 
de Lustron-woning eind jaren '40 in de VS. Dit bouwsysteem was het 
antwoord van de Amerikaanse oorlogseconomie op de woningnood die 
ontstond in de jaren die volgden op heteinde van de Tweede Wereldoorlog. 
In een overbodige vliegtuigfabriek werden, met productiemethoden die 
direct afkomstig waren uit de vliegtuigindustrie, volledig geprefabriceerde 
stalen woningen ontwikkeld. De tragische afloop van lustron is bij de 
meesten waarschijnlijk wel bekend. De benodigde productiestroom 
om de onderneming economisch levensvatbaar te houden werd nooit 
gehaald. 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werkte de woningnood ook als 
katalysator bij de ontwikkeling van seriematige woningbouwsystemen 
in Nederland. Eén van deze systemen, de Polynormwoning, werd 
ontwikkeld door Alexandre Horowitz, in opdracht van Philips. Horowitz 
was afkomstig uit de wereld van de werktuigbouw en elektrotechniek, 
waar hij gewend was aan productietechnieken onder geconditioneerde 
omstandigheden. Alle onderdelen van de Polynormwoningen, op de 
fundering na, werden in de fabriek gemaakt. Op de bouwplaats zelf 
werden deze onderdelen droog gemonteerd. De constructie van dit 
systeem was volledig uit gezette staalprofielen opgebouwd, maar in 
tegenstelling tot de Lustron woningen bestond de gevelafwerking niet uit 
staalplaat, maar uit betonelementen. 

Een opvallende overeenkomst die de lustron- en Polynormwoningen 
delen, maar die in feite gedeeld wordt door het gros van de 
geprefabriceerde (stalen} bouwsystemen, is de traditionele, 
onopvallende verschijningsvorm (hierbij wordt bewust het woord 
architectuur vermeden) van de woningen. Bij de ontwikkeling van deze 
systemen hebben de ontwerpers een te éénzijdige nadruk op functionele 
en constructieve aspecten gelegd. 
Achteraf gezien kunnen we dat op twee manieren verklaren. Op de eerste 
plaats waren de ontwerpers van de bouwsystemen vaak niet opgeleid 
als architect, maar als technicus. Hierdoor voelde men niet aan dat de 
kwaliteit van een woning niet slechts wordt bepaald door zijn vernuftige 
constructie of zijn uitstekende bouwfysische eigenschappen, maar dat 

fig. 4: Polynorm woning 
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de meerwaarde van een woning uiteindelijk schuilt in zijn architectuur. 
Deze architectonische meerwaarde is duidelijk afwezig in het merendeel 
van de geprefabriceerde bouwsystemen. 
Op de tweede plaats was er na de oorlog een grote woningnood en een 
nijpend tekort aan vakarbeiders en materialen. Op dat moment was de 
architectonische waarde van de woning ondergeschikt aan het grotere 
belang, namelijk op een zeer korte termijn zo veel mogelijk woningen 
bouwen. De meeste systemen voldeden aan de behoeften van hun 
tijd; de woningen zijn relatief snel te bouwen en gebruiken veel minder 
materiaal dan traditioneel gebouwde woningen. 

3. HET C ASE STUDY HOUSE PROGRAM: EEN ANDER 
GELUID 

In dezelfde tijd dat de Lustron- en Polynormwoningen werden ontwikkeld, 
lanceerde men in Californië een initiatief om de woningnood op een 
ander manier aan te pakken. John Entenza, de eigenaar van het kunst 
en architectuurmagazine 'Arts & Architecture', zocht naar alternatieve 
manieren om de woningbouw in de periode na de oorlog vorm te geven. 
Hij was bang dat de Amerikaanse industrie met louter traditionele 
voorstellen zouden komen om het heersende huisvestingsprobleem 
aan te pakken. De eerste Case Study woningen waren bewust bedoeld 
om een nieuwe kijk op de ideaalwoning voor het Amerikaanse gezin 
met bescheiden middelen te bieden. Alhoewel er in Californië een klein 
aantal moderne woningen voor de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, 
waren deze voomarnelijk in het bezit van de 'elite'. De bedoeling 
was om met moderne ontwerpopvattingen en moderne materialen 
goedkope en efficiënte woningen te bouwen die voor iedereen binnen de 
mogelijkheden lagen. 

De periode die volgde na het eind van de Tweede Wereldoorlog was een 
ideale tijd om te starten met nieuwe huisvestingsmethoden. De gehele 
industrie maakte als gevolg van de oorlogsproductie een revolutie 
door, waarbij de nadruk lag op seriematige fabricatie en efficiënt 
materiaalgebruik. Men wilde deze nieuwe productiewijze ook op het 
gebied van de volkshuisvesting toepassen. De huisvestingsindustrie 
was gedecimeerd gedurende de depressie en de oorlog, en er was een 
emstig tekort aan gekwalificeerd bouwkundig personeel in de tijd erna. Dit 
bleek een emstig probleem te zijn, maar het werd tevens gezien als een 
kans om de gehele bouwindustrie opnieuw vorm te geven. Daarbij komt 
dat de Tweede Wereldoorlog een verandering betekende in de manier 

fig. 5: Ray & Charles Eames, 
Case Study House #8: Eames House 

fig. 7: Pierre Koenig, 
CaseStudy House #21 
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waarop men tegen industriële producten aankeek. Het was immers aan 
de industriële productiekracht van het land te danken dat de VS de oorlog 
hadden gewonnen. Serieproductie en massaconsumptie werden als iets 
uiterst Amerikaans gezien. De nieuwe industriële zegeningen zouden de 
Amerikaanse droom voor eenieder binnen handbereik brengen. 

De gedachte achter het Case Study Program was om met moderne 
architectuur en technologie een hedendaags antwoord op hedendaagse 
behoeften te geven. Bij de ontwerpen werd de nadruk gelegd op een 
open en efficiënte interne organisatie, waarvan de onopgesmukte 
buitenzijde het resultaat was. 
"De progressieve naoorlogse woningen zullen door meer en meer 
mensen mooi gevonden worden, omdat meer en meer mensen zich 
zullen realiseren dat machines gemaakt worden om de mens te dienen 
en niet andersom, dat we in een tijd leven van een potentiële overvloed, 
waarin we onze welvaart niet uitbundig hoeven te tonen om onszelf te 
verzekeren tegen schaarste. Ze zullen mooi gevonden worden omdat 
ze hun minachting niet verbergen voor mensen en materialen die gebukt 
gaan onder stilistische sentimentaliteit." 1 

De Case Study Houses creëren een afgesloten, verscholen eigen 
wereld. Ze zijn het gevolg van de wil om de Amerikaanse droom voor 
iedereen bereikbaar te maken. Men wil het utopisch beeld van een ideale 
maatschappij, waar iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden heeft, 
gestalte geven in een ideaalbeeld van de woning. 
De Case Study woning keert zich in de regel af van de openbare weg 
en de drukte, maar omarmt tegelijkertijd de schoonheid van de natuur. 
Het Case Study House fungeert als een als een onopvallend rustoord te 
midden van het natuurschoon, een 'machine in the garden'. 

4. CONCLUSIE 

De Case Study Houses hebben prefabricage 'sexy' gemaakt. De les die 
we van de architecten van de Case Study Houses kunnen leren is dat 
industrieel vervaardigde woningen zichzelf niet moeten presenteren als 
goedkope, snel te bouwen varianten op een traditioneel thema, maar dat 
we de moderne productiemethoden zouden moeten gebruiken als een 
concept om een nieuwe, moderne levensstijl te promoten. De vormgeving 
en de marketing van geprefabriceerde woningen moet uiting geven aan 
een nieuwe manier van leven, net zoals architecten als Eames en Koenig 
in hun tijd gedaan hebben. 

Fig.B: Pie"e Koenig, Case Study House 
#22: Stahl House 
Door het onverhuld tonen van de 
toegepaste materialen, in combinatie 
met het spectaculaire uitzicht over Los 
Angeles, is het CSH #22 een icoon van de 
moderne levenswijze geworden. 
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Bij de keuze voor de moderne, te prefabriceren, bouwmaterialen moeten 
we oppassen dat we ons niet laten leiden door stilistische sentimentaliteit, 
ongeacht of dit nu de hang naar baksteen-architectuur of een vorm van 
pseudo-modernisme is. Hierbij kunnen we de woorden van Adolf Loos in 
gedachten houden: "Moderne materialen zijn altijd die welke het meest 
economisch zijn. Het is een veelgemaakte fout om te denken dat alleen 
beton en staal modem zijn." 2 

De functie van de architectuur als wetenschap bij de ontwikkeling van 
prefabricage in de bouw is tweeledig. Ten eerste moeten er, voor zover 
dit nog niet is gebeurd, producten en technieken worden ontwikkeld om 
prefabricage economisch aantrekkelijk te maken. In de geschiedenis 
van de prefabricage in de architectuur is dit altijd het dominante thema 
geweest. Dat dit een vergissing is, wordt bewezen door de Case Study 
Houses. De ontwikkeling van het Case Study House Program heeft ons 
inzicht gegeven in de tweede en belangrijkste taak van de architect, 
namelijk een passend antwoord zoeken op de volgende vraag: 
Hoe benaderen we het middel van prefabricage in de bouw, niet alleen 
als een middel voor rationele productie, maar als een manier om aan 
menselijke behoeften en huisvestingskwaliteit te voldoen? 3 

Pas wanneer deze vraag succesvol beantwoord is, zal vergaande 
prefabricage mogelijk zijn. 

Noten 
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Rimpels in de ruimtelijk ordening (Paul van Bree, 2006) 

Hieronder heb ik een belangrijk startpunt van mijn onderzoek, het boek 'Rimpels in de ruimtelijke ordening' in 
het kort samengevat: 

De woningbouwproductie in dorpen zal zich in de komende jaren niet alleen op ouderen moeten richten. Door 
slim combineren en flexibel bouwen kunnen woningen die nu voor andere doelgroepen worden ontwikkeld, 
eenvoudig worden omgebouwd tot seniorenwoningen. Want vanaf 2030 worden de huidige woningen te groot 
voor veel oudere babyboomers en neemt de vraag naar seniorenwoningen toe. 

De stijging van het aantal gepensioneerd babyboomers, met name in de Randstad, betekent een toename 
van de vraag naar woningen in het landelijk gebied. Een groot deel van hen geeft namelijk aan de oude dag 
graag in een rustige groene omgeving door te brengen. 

Het Woningbehoefte Onderzoek 2002 geeft aan dat het huisvestingsprobleem voor starters niet zozeer 
wordt veroorzaakt door te weinig starterswoningen. Een geblokkeerde doorstroom naar betaalbare 
eengezinswoningen voor gezinnen die nu voor starters betaalbare woningen bezet houden is de voornaamste 
oorzaak. Deze betaalbare eengezinswoningen worden bewoond door ouderen. Vaak ook nog wanneer zij 
alleen wonen. 

Doordat babyboomers rond 2030 op zoek gaan naar een seniorenwoning komen er eengezinswoningen vrij. 
Hierdoor ontstaat een betere doorstroming op de woningmarkt. De bouw van veel eengezinswoningen is 
zodoende niet noodzakelijk. Deze komen op termijn vanzelf vrij. wanneer er voldoende voor senioren geschikte 
woningen gebouwd zijn tot 2030. Met de bouw van geclusterde starterswoningen nabij voorzieningen wordt 
voldaan aan de verwachte toename van starters vanaf 2010. En met de bouw van deze woningen wordt reeds 
ingespeeld op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van (alleenstaande) ouderen. Bovendien zijn 
ouderen beter bereikbaar voor diverse mobiele (service of zorg) diensten als een SRV-wagen dan wanneer 
zij verspreid over het dorp wonen. 

De drie-doelgroepen methode. (starters, gezinnen met kinderen, ouderen) 
De eerste doelgroep zijn de starters op de woningmarkt, voor wie het moeilijk is om betaalbare woonruimte 
te vinden. De tweede doelgroep betreft jonge gezinnen of samenwonenden op zoek naar nieuwe woonruimte 
voor gezinsuitbreiding. De derde doelgroep zijn de ouderen. Deze doelgroep neemt door de vergrijzing enorm 
toe in de komende jaren. 
De drie-doelgroepen methode start in 2006 en loopt tot 2030. De periode tot 2010 kenmerkt zich door de 
bouw van geclusterde starterswoningen die op een zodanige wijze zijn vormgegeven dat deze eenvoudig 
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zijn te transformeren tot bewoning voor senioren. Vanaf 2015 bereikt de babyboomgeneratie langzaam maar 
zeker de hulpbehoevende leeftijd van 75 jaar en ouder. Ook het aantal alleenstaande vrouwen neemt vanaf 
deze periode toe. De eengezinswoningen die de babyboomers nu bezitten komen op de markt, waardoor de 
doorstroming op gang komt. De bewoners van de starterswoningen zijn in de tussenliggende periode veelal 
een relatie aangegaan en verlaten de woning. Deze komen weer vrij voor de toenemende groep alleenstaande 
ouderen. 
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