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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. 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. 

Spacebox-comp/ex op het terrein van de 
Uithof in Utrecht 

Seniorenstad 
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CONCEPT 

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. 

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 (gebouwtypen waar prefabricage momenteel 
de norm is), maar waarbij het (productie)middel van prefabricage wordt 
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 . 

2008 
fragment 'PLUG & PLAY HOUSING ' 
!JeyinstacJium 
bebouwing best<Jat u1t starters- en senioren
won ingen: 

2038 
fragment 'PLUG & PLAY HOUSING ' 
cliffewntiatie in woonvormen 
door de ;;fgenornen vraag naar kleinere 
woningen zijn op vP-rschi llende plaatsen stilr
te rs- en seniorenwoningen sarn engevueqd tot 
grotere eengezinswoningen: 
in rle loop van de lijd hebben cle opeenvol
genrio bewoners hun woning cl mv. toe -voeg
ingen of plug-1n·s (Lilt een catalogus) él;-111 hun 
we11sen en behoeften <1angepast 
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Om dit te bewerkstelligen 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. Hiernaast heb ik dit idee vertaald naar enkele 
spelregels die de kern vormen van de manier waarop een 'Plug & Play 
Housing' woonwijk ontworpen wordt. 

De benaming 'PLUG & PLAY HOUSING' refereert hierbij 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. 

ONTWERP 

'Plug & Play Housing' is onderverdeeld in drie verschillende, 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. 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 voor 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. Het uiteindelijke resultaat 
is een catalogus, met daarin de verschillende onderdelen van dit 
systeem en hun afzonderlijke specificaties. 
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Stedenbouwkundig scenario 
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. 
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). 

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. 

De patio's of buitenkamers wordelh om
en-om geplaatst, zodat er een viswille en 
akoestische barriere tussen de wo~ingen 
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. 

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. 

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. 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. 
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 'woonconsument', 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. 
Een fragment van de catalogus, met daarin een uitgebreide omschrijving 
van elk van de onderdelen van het bouwsysteem is als bijlage 
bijgesloten. 

Starterswoning 

Seniorenwoning 

De 'Plug & Play' woning 
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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 afstudeeratelier waar 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 verleden' 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? 

Mijn afstudeeronderzoek heeft 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, waarbij ik heb getracht functionaliteit, 
maakbaarheid en leefbaarheid in één overkoepelend woonconcept onder te brengen. 
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·het ] systeem 
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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 gevel-
elementen van de woning 
worden geplaatst. 
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GENERIEKE ONDERDELEN VLOEREN 

_ >-.,. ___ stalen kokerprofielen 
... : 

CATALOGUS PLUG & PLAY HOUSING 
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GENERIEKE ONDERDELEN WANDEN 

glasvezelversterkte cement
panelen 

houten kozijnen 

----- sandwichpaneel vv isolatie 

stalen frame 

••··~llliïiiiïï;;::::::J-- glasvezelversterkte cement-
, _j panelen 

..-----houten kozijnen 

--11--h-----1-+---+----- houten stijl- en regelwerk 

• ...,,......+-1-t-----il-l~--~1----- sandwichpaneel vv isolatie 

CATALOGUS PLUG & PLAY HOUSING 
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GENERIEKE ONDERDELEN OVERIG 
+--------verticaal stellen 

~"'?1:1~------ horizontaal stellen 

~ 
~ 

'~ 

stalen frame 

~ 
~ 

~<IIII~P""-~-----houten trede 

~~' ~!r-----stalen trapboom 

CATALOGUS PLUG & PLAY HOUSING 
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PLUG-I N'S TYPE A (3X2M) 

:----------zonwering: stalen kader vv. 
houten latten (optioneel) 

ifllt------ stalen hekwerk (kleur te bepalen 
door architect) 

_... __________ stalen UNP- profiel (kleur te 
bepalen door architect) 

"'--------- zonwering: stalen kader vv. 
houten latten (optioneel) 

------Zinken gevelbekleding (andere 
materialen mogelijk, keuze uit 
door de architect opgestelde lijst) 

"""'"'----------- stalen UNP- profiel (kleur te 
bepalen door architect) 

••• jjir ______ bitumineuze dakbedekking 

=--• --------stalen UNP - profiel (kleur te 
bepalen door architect 

......------- stalen hekwerk (kleur te bepalen 
door architect) 

_______ zinken gevelbekleding (andere 
materialen mogelijk, keuze uit 
door de architect opgestelde lijst) 

':0-------------- stalen UNP - profiel (kleur te 
bepalen door architect) 

CATALOGUS PLUG & PLAY HOUSING 
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-- ------- -

PLUG-IN'S TYPE 8 (6X2M) 

'----------zonwering: stalen kader vv. 
houten latten (optioneel) 

!"'-+------ stalen hekwerk (kleur te bepalen 
door architect) 

"'------------stalen UNP- profiel (kleur te 
bepalen door architect) 

····~~~~~~------stalen UNP - profiel (kleur te 
bepalen door architect) 

~-----zonwering: stalen kader vv. 
houten latten (optioneel) 

------zinken gevelbekleding (andere 
materialen mogelijk, keuze uit 
door de architect opgestelde lijst) 

""""""""'------------------ stalen UNP- profiel (kleur te 
bepalen door architect) 

l····~~~~~r----- stalen UNP- profiel (kleur te bepalen door architect) 

------zonwering: stalen kader vv. 
houten latten (optioneel) 

------zinken gevelbekleding (andere 
materialen mogelijk, keuze uit 
door de architect opgestelde lijst) 

lttt~~"------------ stalen hekwerk (kleur te bepalen 
door architect) 

-"''------------------- stalen UNP - profiel (kleur te 
bepalen door architect) 

CATALOGUS PLUG & PLAY HOUSING 
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PLUG & PLAY HOUS 11N,'G,' 
- --- -

afbeeldingen 
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PLUG & PlAY HOUSING- het project 27 
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