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Voorwoord

“Ik bouw mijn huis”; in het Spaans “Yo construyo mi casa”, is de titel van 
mijn afstudeerproject. 

Wat ik hiermee bedoel? En hoe dit project in Chili te realiseren is?

Graag neem ik u mee in de wereld van de Chileense sociale woningbouw.

In mei 2012 heb ik een reis gemaakt die mijn leven zou veranderen: ik ging 
voor het eerst naar Chili. Het initiatief voor deze reis is gebaseerd op de 
gedachte dat een buitenlandse stage een duidelijke toegevoegde waarde en 
verrijking kan zijn voor mijn studie Architecture, Building & Planning. 

Deze stage heb ik bewust gepland voorafgaand aan mijn afstudeerproject, 
zodat ik hier optimaal invulling aan kon geven. Aangezien ik in mijn 
jeugdjaren al gedurende een jaar in een Engelstalig land heb gewoond 
(Texas, USA), heb ik er voor gekozen om deze afstudeerstage te volgen in 
een Spaans sprekend land. 

De keuze is uiteindelijk gevallen op het Zuid-Amerikaanse land Chili. 
Hier wilde ik de bouwpraktijk van dichtbij meemaken en tegelijkertijd 
Spaans leren. Na enig speurwerk kwam ik in contact met de eigenaar 
van architectenbureau MOLO in Valparaíso. Hij nodigde me uit om drie 
maanden stage te komen lopen in zijn bedrijf.

Vol goede moed heb ik een week later een vlucht geboekt naar Chili. De 
reis is # nancieel mede mogelijk gemaakt door een viertal instituten die mij 
middels subsidies hebben gesponsord. 

Die drie maanden zouden een betekenis hebben in mijn leven waarvan ik 
toen de impact nog niet kon overzien. Mijn Spaans bleek van dusdanige 
kwaliteit dat ik de eerste maand niemand verstond. De Spaanse taal heb ik 
me daarna vlug eigen gemaakt. 

In de eerste stage heb ik mijn bijdrage geleverd aan diverse bouwkundige 
projecten. We werkten de klok rond, gemiddeld zeker twaalf uur per dag. 
Voor de mooie Chileense landschappen uit de reisgidsen had je echt geen 
tijd.

Toch werd ik gevangen door de cultuur, de relaxedheid en gastvrijheid 
van de Chilenen, de heuvels, de gekleurde huizen, de zee… Het leven was 
een verademing voor een Eindhovense architectuur-student en ter plekke 
besloot ik er nog een semester stage achteraan te plakken. In het afgelopen 
anderhalve jaar ben ik vier maal naar Chile gereisd en heb er in totaal dertien 
maanden stage gelopen, zowel in Valparaíso als in Santiago.
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Tijdens de eerste stages begonnen me dingen op te vallen. Valparaíso is 
een van de armste steden van Chili en die armoede was goed zichtbaar. 
Bedelaars op pleinen en straten, marktkoopmannen die met een minieme 
winstmarge hun groenten verkochten en berovingen die tot de orde van de 
dag behoorden. 

De Chilenen laten zich echter niet tegenhouden door die armoede; ze gaan 
er de strijd mee aan. De mensen om me heen waren bijzonder inventief. Zo 
verkocht iedereen wel iets. De één bakte taarten, de ander verkocht zijn oude 
kleren, weer een ander bood zijn diensten als tuinman of loodgieter aan. 

Ook de hulpvaardigheid onder familie, buren en vrienden was voor mij 
ongekend. Familie is in Chili, zoals in de meeste Zuid-Amerikaanse landen, 
erg belangrijk. De meeste families hebben veel kinderen. Buren kennen 
elkaar en maken een praatje of komen even binnenlopen. En vrienden? Mijn 
ervaring als buitenlandse in Chili leert me dat vrienden elkaar daar altijd 
uit de brand helpen. Met deze gedachten in het achterhoofd keerde ik terug 
naar Nederland om te beginnen met het afstuderen. 

Bij het afstudeeratelier “M for Divine Detail” zat ik helemaal op mijn plek. 
In dit atelier deden we met elf studenten, onder begeleiding van Juliette 
Bekkering, Jacob Voorthuis en Maarten Willems, onderzoek naar de 
tektoniek in combinatie met de M-vormige samenleving. 

De M-vormige samenleving is een concept van de Japanner Kenichi Ohmae, 
die  een wereldvisie beschrij+  waarin extreme polarisatie plaats vindt. 
Volgens Ohmae worden de armen steeds armer en de rijken steeds rijker. 
De middenklasse verdwijnt in het geheel.1

Deze stelling manifesteert zich in hoge mate in de Chileense samenleving en 
wordt daar (helaas) bevestigd. Chili is voor Zuid-Amerikaanse begrippen 
een welgesteld land, waar de welgestelde bevolking dezelfde levensstatus 
hee+  als wij in Nederland. De levensstatus van de arme bevolking is daar 
nog verre van. 

Met mijn project probeer ik op architectonische wijze een deel van de 
oplossing te leveren voor deze situatie. De oplossing vloeit voort uit het 
onderzoek naar de tektoniek, gedaan in het eerste gedeelte van het project, 
en de eerder opgedane ervaringen in Chili en verder onderzoek hiernaar.

De uiteindelijke oplossing is een ontwerp van een bouwpakket van een huis 
in de sociale sector, dat door de bewoners zelf in elkaar gezet kan worden.

1 Ohmae, K. (2006) 
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Ik ben me ervan bewust dat er voor armoede en ongelijkheid in een land 
vele oorzaken zijn, die ik in mijn rol als architect niet allemaal op zal kunnen 
lossen. Toch is het bestrijden van armoede een taak van de hele wereld, 
voor de hele wereld en is het belangrijk dat een ieder hieraan zijn steentje 
bijdraagt. Mijn bijdrage is: “Ik bouw mijn huis” ofwel “Yo construyo mi casa”.
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Joceline Meléndez Campusano, voor het aanbieden van een stageplek bij de 
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van een klankbord en het bijdragen van jullie speci# eke expertise. Het is 
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Samenvatting

Dit afstudeerproject is tot stand gekomen als onderdeel van het afstudeeratelier 
“M for Divine Detail” onder leiding van prof. ir. J.D. Bekkering, dr. J.C.T. 
Voorthuis en ir. M.H.P.M. Willems.

De M in de titel slaat op de M-vormige samenleving, een concept van de 
Japanner Kenichi Ohmae, die  een wereldvisie beschrij+  waarin extreme 
polarisatie plaats vindt. Volgens Ohmae worden de armen steeds armer en 
de rijken steeds rijker. De middenklasse verdwijnt in het geheel.2

Het concept van de M-vormige samenleving is in het afstudeeratelier 
gecombineerd met onderzoek naar tektoniek en het detail. Vooral het essay 
van Gevork Hartoonian over Montage en de Non-verbinding hee+  een grote 
rol gespeeld in het denken over architectuur in dit project. 

Hartoonian stelt dat construeren bottom-up plaats zou moeten vinden en de 
intentie van een ontwerp getoond zou moeten worden in de verbindingen 
tussen afzonderlijke onderdelen, in plaats van een vooropgezet plan waarbij 
verbindingen verborgen worden.3

Het project is wegens eerdere ervaringen van de auteur gesitueerd en 
ontworpen in Chili. Chili is een langgerekt land aan de westkust van Zuid-
Amerika, dat op het eerst oog welvarend is. Volgens de Wereldbank hee+  
het een gemiddeld inkomen van €9018.14 per capita, waarmee het in de 
categorie middel tot hoge inkomens valt.4

Toch vallen 15.1% van de inwoners onder de armoedegrens.5 Chili hee+  een 
hele hoge inkomensongelijkheid, zoals gemeten volgens de Gini index.6 Men 
zou dus kunnen stellen dat Chili in zijn zucht naar economische groei een 
belangrijk gedeelte van de bevolking achterlaat.

De woonomstandigheden van dit gedeelte van de bevolking zijn vaak 
barmhartig. De mensen leven zonder riolering, stromend water, gas en 
licht, vaak illegaal kamperend in verlaten gebouwen of parkeerterreinen. 
Dit gaat in tegen alle aanbevelingen voor de habitabilidad basica (basis 
bewoonbaarheid), zoals beschreven door onder andere de UNESCO.7

Naar de huidige gang van zaken worden mensen die in deze zogenaamde 
campamentos woonden meestal in door de overheid gesubsidieerde 

2 Ohmae, K. (2006)
3 Mallgrave, H.F. 10: Mallgrave, H.F. & Contandriopoulos, C.  (2008) p.549
4 De Wereldbank (2011)
5 De Wereldbank (2009)
6 OECD  (2011)
7 Delgado Zorraquino L. (2011)
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buitenwijken ondergebracht. Door hun decentrale ligging raken de nieuwe 
bewoners niet alleen hun leefomgeving, maar nog belangrijker, hun bron 
van inkomsten kwijt. Ook zijn de met de subsidie gebouwde woningen door 
het winstoogmerk van de projectontwikkelaars vaak te klein en slecht van 
kwaliteit. 

De opzet van het project is gebaseerd op de ervaring dat het de Chilenen 
in de campamentos ontbreekt aan geld, maar niet aan vindingrijkheid en 
werklust. Ook zijn in de Chileense cultuur familie en vrienden erg belangrijk; 
iedereen probeert elkaar zo goed mogelijk bij te staan.

Aan de hand van deze gedachte, in combinatie met het onderzoek naar 
Montage en de Non-verbinding, is een ontwerp gemaakt voor huizen die 
door de mensen zelf gebouwd kunnen worden. Campamentos worden 
namelijk al door de inwoners zelf gebouwd, ze zijn alleen ruimte technisch 
en constructief gezien niet optimaal en vaak onveilig. Het ontbreekt de 
mensen dus aan kennis en middelen; twee aspecten die dit project levert. 

Het eindresultaat is een realistisch ontwerp voor een bouwpakket, dat door 
de toekomstige bewoners zelf opgebouwd kan worden.

De te bouwen woning beschikt over vier slaapkamers, twee badkamers en 
een keuken/ woonkamer gekoppeld door een centrale hal.

Mocht de aangevraagde subsidie nog niet binnen zijn, maar moet er wel 
voorzien worden in de basisbehoe+ e van de woning, dan kan deze in 
fases opgebouwd worden. De eerste fase kan ook gebruikt worden als 
noodwoning in het geval van rampen. Daarna kan deze worden uitgebreid 
tot een de# nitieve woning. 

Het bouwpakket wordt samen met een gebruiksaanwijzing geleverd. De 
basisvorm van dit bouwpakket is een paneel bestaande uit een houten frame 
met OSB platen ertegenaan geniet, met piepschuim erin. De waterkerende 
en damp remmende folies zijn op verschillende manieren in dit paneel 
verwerkt, a_ ankelijk van de plaats ervan in het bouwsysteem.

De focus van het ontwerp ligt op de combinatie van technische kwaliteit, het 
gemak van het opbouwen en het gemak van het fabriceren. Dit alles is steeds 
afgewogen tegen te kosten van de gekozen oplossingen.

Door de woning onafgewerkt op te leveren en de bouw door de bewoners 
zelf te laten doen wordt er substantieel bespaard op de kosten van het project. 
Ervaringen met eerdere projecten die onafgewerkt opgeleverd scheppen 
de verwachting dat de bewoners zelf hun huis naar eigen smaak af zullen 
werken. Uiteindelijk is gekomen op een product dat xxx kost en daarmee 
xxx x goedkoper is dan de bestaande alternatieven op de markt. 
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Waar projectontwikkelaars grote terreinen nodig hebben om winst te maken 
op de sociale woningbouw, hee+  dit project geen winstoogmerk. Daardoor 
kan het neergezet worden op kleinere locaties die door projectontwikkelaars 
overgeslagen worden. Er zijn veel meer kleine dan grote stukken bouwgrond 
beschikbaar in de stad en bewoners kunnen zo dichter bij het centrum 
blijven wonen.

Tot slot levert het project niet alleen een bouwkundige maar ook een 
maatschappelijke oplossing. Het bouwpakket en de daarbij horende 
gebruiksaanwijzing onderwijzen impliciet de voorwaarden van het 
kwalitatief bouwen. 

De belangrijkste maatschappelijke bijdrage is dat het project uit gaat van 
de eigen kracht van de mens en de toekomstige bewoners van het huis die 
kracht laten ontdekken en gebruiken. Het gee+  daarmee een bijdrage in de 
empowerment van de kwetsbare bewoners van campamentos.
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Inleiding

In het voorwoord is in het kort ingegaan op de problematiek van de sociale 
woningbouw in Chili.

In dit afstudeerproject wordt deze problematiek bestudeerd en wordt op een 
architectonische wijze een oplossing geleverd voor de situatie middels een 
zelf bouw woning.

Eerst wordt in het hoofdstuk Introductie M3 kort het gezamenlijke M3 
gedeelte besproken. In dit gezamenlijke gedeelte is onderzoek gedaan naar 
de tektoniek en het detail, in combinatie met de M-vormige samenleving. 
Een interpretatie van de resultaten van dit onderzoek leert welke begrippen 
meegenomen werken naar het individuele M4 gedeelte. 

In het hoofdstuk Onderzoeksmethodiek wordt beschreven welke 
onderzoeksmethodiek is gehanteerd en welke stappen ondernomen zijn 
om een goed beeld te krijgen van de problematiek en om deze goed te 
analyseren. Er wordt een uitleg gegeven over de taken van de verschillende 
organisaties waarmee samen is gewerkt en hoe deze bij eventuele realisatie 
van het project in te zetten zijn.

Daarna wordt ingegaan op het land dat de hoofdrol speelt in dit project, 
Chili. Een beschrijving leidt de lezer in op onder andere de geogra# sche 
omstandigheden en cultuur.

Een korte stedebouwkundige omschrijving van de stad Santiago, laat de 
ontwikkelingen die betrekking hebben op de woonsituatie van de arme 
bevolking zien.

Vervolgens wordt ingezoomd op de problematiek van de campamentos, 
kleine sloppenwijkjes waarvan de bewoners in erbarmelijke omstandigheden. 
Er wordt een schets gemaakt van het leven van de bewoners en een 
kwantitatieve schatting van de grootte van het probleem.

In het hoofdstuk Subsidies wordt uitgelegd hoe Chili de woningnood 
van arme mensen al jaren op probeert te lossen door het verstrekken 
van subsidies. Kort wordt de hoogte van deze subsidies vastgesteld en de 
gevolgen van dit subsidiesysteem uitgelegd.

De bestaande aanpak en problemen in de sociale woningbouw worden 
daarna beschreven. Er worden een aantal voorbeelden genoemd, waarvan 
de voor- en nadelen uiteen gezet worden. 

De in dit afstudeerproject voorgestelde aanpak van de problematiek in de 
vorm een zel} ouwwoning  en de voordelen daarvan worden beschreven in 
hoofdstuk Mijn aanpak.
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In het hoofdstuk ontwerp woning wordt ingegaan op de prioriteiten die zijn 
meegenomen in het ontwerp van de woning, de ruimtes die erin te vinden 
zijn en aan welke voorwaarden hij voldoet. De plattegronden en doorsnedes 
van de woning in zijn verschillende fases maken duidelijk hoe hij ruimtelijk 
in elkaar zit.

Het bouwpakket van de zel} ouwwoning is tot in de details uitgewerkt en 
beschreven in hoofdstuk Bouwpakket. Alle in de woning gebruikte panelen 
zijn genummerd en er wordt een inventarisatie gemaakt van de onderdelen 
van het huis.

In het hoofdstuk Bouwvolgorde wordt een volledig uitgewerkte en praktische 
handleiding beschreven waarmee de bewoners zelf hun woning kunnen 
bouwen. A} eeldingen geven meer duidelijkheid over de te verrichten 
handelingen.

De kosten van de zel} ouwwoning zijn per onderdeel berekend. De kosten 
van de individuele onderdelen worden weergegeven in een overzichtelijke 
tabel. Er wordt een vergelijking gemaakt met koopwoningen van hetzelfde 
kaliber waarbij blijkt het bouwen van een woning van Ik bouw mijn huis 
vele malen voordeliger uitvalt dan het kopen van de gemiddelde bestaande 
woning.

Het gewicht van de diverse onderdelen van de zel} ouwwoning zijn vermeld 
in hoofdstuk Gewicht. Dit is  belangrijk voor de bewoners omdat de te 
gebruiken materialen hanteerbaar dienen te zijn bij de bouw. 

De ontworpen woning is getest in de stedenbouwkundige context op de plek 
van een bestaand microcampamento vlak bij het centrum van Santiago. Een 
ontwerp voor een blok van 17 huizen laat de toekomstige stedebouwkundige 
setting zien.

In de re| ectie op het project vindt u het commentaar op de theoretische 
inbedding, de gehanteerde onderzoeksmethodiek en het ontwerp van de 
woning.

In het hoofdstuk Conclusie tre+   tot slot een concluderend woord aan 
over het project waaruit het doel opgemaakt wordt om dit project na het 
afstuderen aan te bieden aan verschillende organisaties en de regering van 
Chili, om zo stappen te zetten richting de daadwerkelijke realisatie ervan.
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Introductie M3 gedeelte

In het M3 gedeelte van afstudeeratelier “M for Divine Detail” is onderzoek 
gedaan naar de tektoniek en het detail in combinatie met de M-vormige 
samenleving.

Tektoniek is een begrip met vele de# nities, dat voor mij neerkomt op “de 
kunst van het maken.”8

Voor het onderzoek naar de tektoniek hee+  iedere student een theorie over 
het onderwerp gelezen en daar de belangrijkste begrippen uitgehaald en 
geïnterpreteerd. Zo leerden we het kader waarbinnen deze theorieën vielen 
en de uiteenlopende visies van de diverse theoretici. 

De begrippen van een theoreticus zijn steeds tot elkaar gerelateerd door 
middel van een mindmap. Dit om de theorieën overzichtelijker te maken. 

Vervolgens zijn deze theoretici onderling gerelateerd door het 
blokkenschema. Met dit blokkenschema, bestaande uit een aantal stellingen 
is gepoogd een matrix te maken van alle bestudeerde theorieën, waardoor ze 
onderling vergeleken konden worden.

De gelezen theoretici liepen uiteen van Vitruvius (85 – 20 v Chr.) tot Mark 
C. Taylor (1945- heden). De gehanteerde methode gaf ons inzicht in de 
verschillende opvattingen over tektoniek, detail en “hoe men zou moeten 
bouwen” door de eeuwen heen.

In een aantal essays uit de laatste eeuw werd een nieuwe kijk op tektoniek 
tentoongesteld. Waar men vroeger nog focuste op stilistische kenmerken en 
hoe men iets vorm zou moeten geven, sloegen de auteurs van deze essays 
een nieuwe weg in. 

De focus lag niet zo zeer meer op de esthetische kwaliteiten van het geheel, 
maar op de verbinding tussen de verschillende onderdelen. De zichtbare 
tendens ging van een “denken in vorm” naar een “denken in maken”. 

De moderne visies kwamen op door ontdekkingen in allerlei vakgebieden, 
die leidden tot de onderkenning van een wereldbeeld dat zo complex 
is dat het nooit in zijn geheel te begrijpen is. Men kon in dit wereldbeeld 
alleen pogen de verschillende onderdelen te begrijpen en die met elkaar te 
verbinden. Tektoniek was in de visie van de moderne theoretici niet meer 
het top-down ontwerpen van een geheel, maar het bottom-up samenvoegen 
van delen.

Vooral het uittreksel over montage uit het boek Ontology of Construction

8 Bron onbekend

Het afstuderen aan 
de masterrichting 
Architecture, 
Building & Planing 
aan de TU/e bestaat 
uit twee gedeeltes: 
een M3 gedeelte, dat 
het gezamenlijke 
theoretische 
onderzoek behelst, 
en het M4 gedeelte, 
waarin de student 
individueel tot een 
ontwerp komt.
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van Gevork Hartoonian9 was een inspiratie voor dit ontwerp. Hierin werd 
het begrip montage uitgelegd, een begrip dat Hartoonian essentieel acht 
voor de tektoniek. 

“Montage disconnects the relation of the whole to the part that 
is essential to the classical discourse on construction.”… “the 
whole arises out of the juxtaposition of fragments and by the 
act of montage itself, and therein lies the dialectic between 
intention and construction”…

“Montage reveals its tectonic form in the “dis-joint” (seam?), a 
weak form that distances sign from signi! er. Traditionally, the 
function of the joint was to cover the anomalies of construction 
and to create the illusion of an aesthetic unity. " e “dis-joint,” 
in contrast integrates material and detailing in such a way that 
the ! nal form, somewhat like a well-cra# ed movie, does not 
completely hide the fragmented process of its production”10

Montage ontkoppelt dus de relatie van geheel met de delen die in de klassieke 
uitleg zo belangrijk was. Het geheel ontstaat volgens Hartoonian uit de naast 
elkaar plaatsing van fragmenten en het monteren zelf.

Traditioneel gezien was het de functie van de knoop om de ongelijkheden 
van de constructie te verbergen en de illusie van een esthetische eenheid 
te vormen. Montage echter onthult zijn tektonische vorm in de “Non-
verbinding”, die materiaal en detail zodanig integreert dat de uiteindelijke 
vorm het gefragmenteerde proces van de constructie niet verbergt.

De begrippen Montage en Non-verbinding van Gevork Hartoonian zijn 
verwerkt in het ontwerp. 

Interpretatie

Na het M3-onderzoek begon het individuele gedeelte van het afstuderen, het 
M4 gedeelte waarin daadwerkelijk een ontwerp wordt gemaakt. 

In dit ontwerp zijn de begrippen Montage en Non-verbinding verwerkt. 
Er is rekening mee gehouden dat na de constructie van het project de 
verbindingen tussen de verschillende onderdelen nog zo veel mogelijk 
zichtbaar zijn. Hartoonian maakt hierin geen di\ erentiatie tussen constructie 
en bekleding, zoals sommige andere theoretici dit doen. Daarom is dat in dit 
ontwerp ook niet gedaan.

9 Mallgrave, H.F. (2008) p.549
10 Mallgrave, H.F. (2008) p.550
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Onderzoeksmethodiek

Zoals beschreven in het voorwoord ben ik in mei 2012 voor het eerst naar 
Chili gegaan, voor een stage van drie maanden. In deze periode heb ik de 
eerste stappen gezet voor het leren van de Spaanse taal en kennis gemaakt 
met de Chileense cultuur. Tijdens de stage kwam ik voor het eerst in 
aanraking met de cultuur van het bouwen in Chili. De Chileense normen 
verschillen op een aantal punten van de Nederlandse.

Na nog een semester stage beheerste ik het Spaans voldoende om de 
beschikbare vakliteratuur te kunnen begrijpen en had de contacten die in 
een land als Chili zo belangrijk zijn.

In deze twee periodes voorafgaand aan het afstuderen heb ik een basis gelegd 
voor het werk dat nog moest komen en ontelbare algemene dingen geleerd. 
Zo kon er tijdens de afstudeerstages helemaal gefocust worden op de daarop 
van toepassing zijnde informatie. 

Na de M3 fase ben ik in juli 2013 terug gegaan naar Chili om daar ter plekke 
het project te ontwerpen. Een bouwpakket is erg a_ ankelijk van de ter plaatse 
beschikbare materialen, bouwmethodes en regels. Het is dus van belang om 
over lokale bronnen te beschikken met de juiste kennis van zaken.

Stichting “Trabajo en la calle”

Gedurende de tijd van het ontwerp heb ik samengewerkt met de stichting 
“Trabajo en la calle”. “Trabajo en la calle” is een stichting die zich inzet 
voor een verbetering van de situatie van microcampamentos, kleine 
sloppenwijkjes van 2 tot 25 families. 

Dit doen ze door het geven van cursussen in thema’s als leiderschap, cirkels 
voor vrouwen en het gezamenlijk opzetten van een klein bedrij= e. Ook 
helpen ze met het bij elkaar krijgen van spaargeld en het aanvragen van 
subsidies. Op het moment werken ze in acht microcampamentos.

Van juli tot en met december 2013 heb ik 4,5 maanden bij “Trabajo en la 
calle” stage gelopen. Ik had er mijn eigen werkplek en mocht meedoen aan 
alle activiteiten. Zo heb ik vier microcampamentos bezocht. Hier kon ik 
een glimp opvangen van de omstandigheden waarin arme mensen leven en 
inzicht krijgen in het leven en de problemen van de bewoners. Ook kon ik 
praten met de bewoners ervan en hun vragen naar hun woonwensen, een 
kans die ik als solo architect nooit zou hebben gekregen. 

Bij de stichting heb ik veel kennis opgedaan over de sociale kant van het 
armoedeprobleem, het subsidiesysteem en de problemen die daaraan 
verbonden zijn.
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Fundación Vivienda

Via “Trabajo en la calle” kwam ik in contact met Fundación Vivienda. 
Fundación Vivienda is een stichting die in hun eigen fabriek houten 
noodwoningen en de# nitieve woningen produceert. De noodwoningen 
worden naar de mate van nood weggegeven of verkocht aan de toekomstige 
bewoners. De de# nitieve woningen worden verkocht en zorgen zo voor 
het inkomen van de stichting om de eerder genoemde noodwoningen te 
kunnen blijven schenken.

De fabriek van de stichting verwerkt hout tot balken en gebruikt die balken 
voor het in elkaar zetten van de panelen van de woningen. Zo wordt het hout 
van begin tot einde in de fabriek gebruikt. In de fabriek werken ongeveer 55 
mensen en de stichting verwerkt ca. 20 aanvragen per dag.

Op het moment dat ik in Chili was, ontwierp men in de stichting voor het 
eerst een eigen woning van twee verdiepingen die zij zelf zouden kunnen 
produceren. Tijdens mijn ontwerpproces hebben ze me met goede raad 
bijgestaan.

TECHO 

De stichting TECHO is een grote huisvestingsorganisatie, actief in 19 landen 
maar opgezet in Chili. TECHO hee+  zich ten doel gesteld de armoede te 
bestrijden en doet dat in eerste instantie op het gebied van de woningbouw. 

TECHO levert noodwoningen en staat erom bekend vrijwilligersweken te 
organiseren waarbij vrijwilligers samen met arme mensen de woningen in 
elkaar zetten. 

In Chili zetten ze ook de# nitieve woningbouwprojecten op. Die woningen 
ontwerpen architecten van TECHO zelf of in samenwerking met 
gerenommeerde architecten. Tijdens het ontwerpproces van mijn woning 
heb ik hulp gekregen van TECHO.

Gestión Vivienda

Gestión Vivienda is een stichting die net als TECHO woningbouwprojecten 
opzet voor arme mensen. Gestión Vivienda doet hiervan de administratieve 
tak; zaken als het zoeken van grond, het bij elkaar halen van fondsen en het 
zoeken van een uitvoerder.

In een bijeenkomst met Gestión Vivienda werd me verteld dat het minst 
moeilijke in een project het bij elkaar zoeken en organiseren van mensen 
is. Daarop heb ik besloten me niet verder te verdiepen in dit deel van het 
project en me te focussen op de andere aspecten.
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Met deze bovenstaande stichtingen is een schema gemaakt, dat duidelijk 
maakt welke stichting welke taak op zich zou kunnen nemen in het geval het 
ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 

Bij het ontwerpproces ben ik verder bijgestaan of heb ik advies gehad van 
individuele architecten, constructeurs en een advocaat van het Chileense 
Ministerie van Werk. Isaac Andrés Pino Gomez, Carlos Andrés Castillo 
Cortés, Marco Antonio Garate Navarrete en Sem Elders, architecten; 
Luis Gonzalez Toro, Juan Pablo Santander Chihuan en Daphne Dales, 
constructeurs; Pedro Felipe Sepulveda Valdés, advocaat.

Ook heb ik zowel in Chili als in Nederland een literatuurstudie gedaan van 
de beschikbare literatuur over het onderwerp. Vooral in Chili heb ik van de 
Spaanstalige stukken gespeci# ceerd op Zuid-Amerika veel nieuwe kennis 
opgedaan.

Re" ectie

De 4,5 maanden die ik in Chili heb doorgebracht hebben absoluut een 
meerwaarde geleverd voor dit project. Door vanaf het begin samen te 
werken met stichting “Trabajo en la calle” is het mogelijk geweest eerst de 
theoretische omkadering van het project door te spitten, waarna begonnen 
is aan het ontwerp zelf. 

Schema 1: relatiematrix tussen organisaties
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Chili

Het project is gesitueerd in Chili. Om dit project goed te kunnen begrijpen is 
het belangrijk om iets over de context ervan te weten, namelijk over het land 
Chili, zijn inwoners en zijn gebruiken. In mijn vier verblijven in Chili heb ik 
veel geleerd over de sterktes en zwaktes van het land dat tot 1990 nog onder 
het regime viel van de dictator Pinochet.

Chili is gelegen in Zuid-Amerika. Het is een opmerkelijk langwerpig land, 
van noord naar zuid 4275 kilometer lang11, met een totale oppervlakte van 
756,096.3 km2.12

Het aantal inwoners is ca. 16,6 miljoen, verdeeld over 15 provincies. Dit is 
ongeveer hetzelfde aantal inwoners als Nederland, terwijl de oppervlakte ca. 
18 maal groter is. Het grootste gedeelte, ca. 6,7 miljoen inwoners, woont in 
de regio van de hoofdstad Santiago.13

Geogra  sche ligging

Chili is een van de zuidelijkste landen van Zuid-Amerika. Het ligt aan de 
westkust, geïsoleerd door zijn natuurlijke omstandigheden. In het westen 
grenst het aan de Paci# sche Oceaan, in het noorden is een woestijn, in het 
oosten het Andes-gebergte en in het zuiden de Zuidpool. De buurlanden 
zijn Peru, Bolivia en Argentinië. 

11 Universidad de Chile (onbekend)
12 Verenigde Naties (2011)
13 CENSO Chile (2012)

A} eelding 1: Ligging van Chili
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Deze ligging hee+  Chili veel voordelen opgeleverd ten opzichte van de 
andere landen in Zuid-Amerika. Zo zijn er veel grondsto\ en aanwezig in de 
bodem, vooral in het noorden, en is Chili en zijn gewassen vaak gespaard 
gebleven voor ziektes en andere plagen.

Klimaat

Het klimaat is natuurlijk erg relevant voor de wijze van bouwen. Doordat 
Chili een langgerekt land is, verschilt het klimaat in het land erg per gebied. 
Men kan niet spreken van “een” Chileens klimaat, maar er zijn grote 
verschillen die a_ angen van de lengtegraad van het terrein waarop men 
bouwt.  

Volgens het Köppen systeem14 15 zijn er van noord tot zuid in Chili 
verschillende klimaten, te weten; 

14 Kottek, K., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B., Rubel, F. (2006)
15 Luke Geography (2013)

A} eelding 2: Klimaten van Chili
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Dit zorgt ervoor dat het niet goed mogelijk is een bouwsysteem te 
ontwikkelen dat in heel Chili toepasbaar is. Voor dit onderzoek is er gefocust 
op de hoofdstad Santiago, waar een Mediterraans klimaat heerst. 

Financiën

Op het eerste gezicht is er op het gebied van de M-vormige samenleving 
weinig aan de hand met het land Chili. Volgens de Wereld Bank is het een 
van de rijkste landen van Zuid-Amerika, met een gemiddeld inkomen 
van €9018.14 per capita, daarmee vallend in de categorie middel tot hoge 
inkomens16. De hoofdstad Santiago is een toonbeeld van groei, door 
verstandige investeringen hee+  Chili geen last van de crisis, er is weinig 
corruptie en een vrije markt economie.

Toch vallen 15.1% van de inwoners onder de armoedegrens17. Chili is 
aangesloten bij het OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling, een internationale economische organisatie van 34 landen 
die zich sterk maakt voor economische vooruitgang en wereld handel. Van 
deze overwegend welvarende landen hee+  Chili de grootste economische 
ongelijkheid, zoals gemeten volgens de Gini index18. Men zou dus kunnen 
stellen dat Chili in zijn zucht naar economische groei een belangrijk gedeelte 
van de bevolking achterlaat.

Cultuur

De huidige Chileense cultuur, vooral zoals deze in Santiago ervaren wordt, 
is vergelijkbaar met de Nederlandse- of algemeen West-Europese cultuur. 
Dit komt mede doordat Chili al vanaf de kolonisatie in het begin van de 
17e eeuw, door onder andere de Spanjaarden en de Duitsers, veel westerse 
invloeden hee+  meegekregen. Ook de media beïnvloedt de Chilenen in het 
dagelijkse leven. Zoals ze het zelf zeggen is Chili “een tweede-wereld land 
dat hard op weg is een eerste-wereld land te worden” en daarbij wordt ook 
cultureel aansluiting gezocht bij de andere eerst-wereld landen.

Vooral in de hoofdstad Santiago is dit goed te merken. Vanwege de kansen 
op werk trekken veel Chilenen naar deze stad. Van de naar schatting 16,6 
miljoen inwoners wonen er 6,7 miljoen in Santiago.19 

Deze zucht naar werk en inkomen is een teken van de huidige tendens 
in Chili. De inwoners vechten voor hun plekje in het land, zien het 
belang van kennis en connecties en vragen om gratis onderwijs en betere 
werkomstandigheden.

16 De Wereldbank (2011)
17 De Wereldbank (2009)
18 OECD  (2011)
19 CENSO Chile (2012)

Voor het gemak van 
de lezer zijn al de 
genoemde bedragen 
omgerekend van 
de oorspronkelijke 
muntsoort naar 
euros, met de 
wisselkoersen zoals 
geraadpleegd op 7 
januari 2014.
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Een van de grote verschillen tussen de Chileense en de Nederlandse cultuur 
is de betekenis van vriendschappen en familie. De familieband is vele malen 
sterker dan die wij hier kennen. Dit hee+  er waarschijnlijk mede mee te 
maken dat onderwijs en een eigen huis of appartement naar draagkracht 
duurder is dan in Nederland. Het is dus heel gebruikelijk dat jongeren tot 
hun 30e bij hun ouders inwonen. 

Een ander opmerkelijk punt in de Chileense cultuur is de inventiviteit. 
Iedereen probeert een beetje van de opkomende weelde en vooruitgang 
van het land mee te snoepen en probeert op velerlei manieren aan geld te 
komen. Het verkopen van zelfgemaakte goederen, goedkoop ingekochte of 
tweedehands kleding en het uitbuiten van allerlei talenten zorgt ervoor dat 
iedere Chileen naast zijn gewone baan nog iets bijverdient en is een teken 
van de Chileense ondernemingslust.

Gezinssamenstelling

De gezinssamenstelling in Chili is in de afgelopen generatie sterk veranderd. 
Waar het de vorige generatie nog heel normaal was om een groot gezin te 
hebben, is dit in de afgelopen 20 jaar afgenomen van gemiddeld 2,5 naar 1,9 
kinderen per gezin.7 De gemiddelde gezinsgrootte is afgenomen van 3,57 
naar 3,28.20

Volgens een berekening gedaan door het Chileense ministerie van Werk is 
de gemiddelde gezinsgrootte van arme gezinnen (de eerste twee van de vijf 
inkomensklasses waarmee in Chili gerekend wordt) aanzienlijk groter dan 
het gemiddelde: 3,73 personen per huishouden.21

Bouwcultuur

De Chileense bouwcultuur lijkt veel op de Nederlandse. Een verschil is er wel 
voor wat betre+  de grootte van de uitvoerende partijen. Er zijn veel kleinere 
aannemers, die een bedrijf hebben met tussen de één en de vijf werknemers. 
Daarnaast zijn er een aantal grote aannemersbedrijven, met de # nanciële 
middelen om hele woonwijken neer te zetten. Dit zijn de partijen die over 
het algemeen de sociale woningbouw realiseren. Voor kleine aannemers is 
hierbij geen markt, omdat de winstmarge niet groot genoeg is.

Over het algemeen wordt in centraal Chili vooral met grote bakstenen en 
beton gebouwd. Hout wordt wel toegepast, maar vooral in het zuiden van 
het land. Dit is vreemd, omdat in Chili de grootste houtleverancier van 
Zuid-Amerika, Arauco, is gevestigd. 

Het bouwen van huizen is net als in Nederland geregeld in wetten en normen. 

20 INE (2012)
21 Berekening Maria Fernanda Terminel Salinas, Ministerie van Werk (2014)
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Deze zijn veel minder stringent, vooral wat betre+  isolatie en koudebruggen. 
Ook komt het vaak voor dat huizen door de bewoners zelf, in samenwerking 
met een plaatselijke vakman, zonder vergunning uitgebreid worden. De 
handen uit de mouwen steken in de bouw is dus voor de Chilenen niet 
vreemd.
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Santiago

De hoofdstad van Chili heet Santiago. Vanwege de omvang van de stad, 
de grote aanwezigheid van campamentos en de organisaties die met deze 
campamentos en hun inwoners omgaan is er voor gekozen het project hier 
te situeren.

Santiago is het middelpunt van zijn eigen regio, de Región Metropolitana. In 
de stad Santiago zelf wonen volgens de laatste census 308,027 mensen, maar 
de hele regio hee+  ca. 6,7 miljoen inwoners22. De regio is in feite een aan 
elkaar gegroeide stad, vergelijkbaar met de Nederlandse Randstad.

Geschiedenis

De stad, gesticht in 1541 door de Spaanse bezetter, is altijd de hoofdstad van 
Chili geweest. De oorspronkelijke stad bestond uit 126 blokken, doorkruist 
door de rivier Mapocho. Op deze plek is nu het centrum van Santiago. Door 
de jaren heen is de stad uitgebreid in een ringvorm, waarin steeds verder 
weg van het centrum wordt gebouwd. 

De aantrekkingskracht die Santiago altijd hee+  uitgeoefend op de Chilenen, 
vooral door de opkomst van de industrialisatie, leidde rond 1930 tot een 
hoge instroom van arme boeren uit het zuiden van Chili op zoek naar werk 
in de grote stad. Vooral wijken in de periferie, zoals Barrancas in het westen, 
Conchalí in het noorden en La Granja en La Cisterna in het zuiden kenden 
een explosieve groei.

22 CENSO Chile (2012)

A} eelding 3: Santiago in 1541 A} eelding 4: Santiago in 1895
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De oorspronkelijke bevolking verliet het centrum en trok naar het 
noordoosten van de stad, waar de oligarchie al verbleef in wijken als 
Providencia en Ñuñoa. Het centrum kwam zo vrij voor overheidsgebouwen 
en diensten, waaronder het bancaire stelsel.23

Territoriale scheiding hoge en lage inkomens

Door de groei van de stad op deze manier is er een territoriale scheiding 
ontstaan tussen gebieden met hoge- en gebieden met lage inkomens. Door 
de ontdekking en exploitatie van koper in de mijnen in het noorden werd 
de hogere middenklasse steeds groter. Deze hogere middenklasse sloot zich 
aan bij de al bestaande hogere klasse in het noordoosten van de stad. Zo 
ontstonden er nieuwe wijken zoals Las Condes, Vitacura, La Reina en Lo 
Barnechea.

Nieuwe stedelingen en arme inwoners konden vanwege de huizenprijzen 
alleen aansluiting vinden bij de bestaande arbeiderswijken in het westen en 
zuiden van de stad. Ook de latere sociale woningbouwprojecten konden door 
de grondprijzen alleen op deze minder gewilde locaties worden gebouwd. 
Deze ontwikkelingen hebben voor een territoriale scheiding tussen arm en 
rijk gezorgd.

23 Geschiedenis van Santiago zoals samengevat op Wikipedia (2014)

A} eelding 5: Uitbreiding Santiago 1930
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A} eelding 6: Gemeentes van Santiago naar IDH

A} eelding 7: Rijke wijk Las Condes

A} eelding 8: Arme wijk Lo Espejo
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Gevolgen territoriale scheiding

De territoriale inkomensscheiding hee+  grote gevolgen voor de inwoners van 
Santiago die dagelijks merkbaar zijn. Deze inkomensscheiding houdt zich 
zelf in stand. Dit gebeurt zowel door de negatieve aspecten van het wonen in 
een lage inkomens wijk, als het ontbreken van de positieve omstandigheden 
die in wijken van hoge inkomens wel aanwezig zijn.

• In de wijken met een lager inkomen komt criminaliteit vaker voor en 
is er een groter gevoel van onveiligheid. Meer dan 50% van alle moorden, 
verkrachtingen en druggerelateerde misdaden komt voor in de armste 
gemeenten van de stad. Gebrek aan ruimte en slechte (akoestische) kwaliteit 
van de huisvesting hebben hun impact op de onderlinge verhoudingen in 
een wijk.24

• Santiago is opgedeeld in gemeenten. Buiten de nationale belasting die 
aan de staat betaald wordt he+  de gemeente zelf ook belastingen, zoals de 
afvalhe!  ng die wij ook in Nederland kennen. Huizenbelasting is een van 
die belastingen, en de hoogte ervan hangt af van de waarde van het huis. 
In de wijken waar duurdere huizen staan wordt dus meer huizenbelasting 
betaald dan in wijken met goedkope huizen. Bovendien wordt er een 
inkomensminimum gehanteerd voor het betalen van gemeentelijke 
belastingen, waardoor arme Chilenen niet hoeven te betalen. Gemeentes 
met veel arme mensen innen dus minder belastinggeld. Gemeentes met hoge 
inkomens innen meer belastingen, die besteed worden aan afvalverwerking, 
schone parken, maar ook aan bibliotheken, ziekenhuizen en politieposten. 25

• De meeste grote bedrijven zijn gesitueerd in het centrum of in het noord-
oosten van de stad. Op deze plekken is dus het meeste werk. Santiago hee+  
een goed metro- en bus systeem, maar toch kan de reistijd van de ene naar 
de andere kant van de stad twee uur bedragen. Daarbij kost een kaartje voor 
de metro of bus in de spits 94 eurocent26. Dit kan  oplopen tot €70,85 als 
men er vanuit gaat dat men iedere werkdag twee keer per dag zowel een los 
bus- als metrokaartje moet kopen. Het minimuminkomen in Chili bedraagt 
€290,60 en de reiskosten zijn zo bijna ¼ van het totale inkomen.

• Het schoolsysteem in Chili werkt met een ranking van middelbare 
scholen en universiteiten. Hoe hoger een middelbare school in de ranking 
staat, hoe meer waarde een goed cijfer of diploma van die school hee+  voor de 
toelating tot een universiteit. Deze goede middelbare scholen zijn vooral in 
rijkere wijken gesitueerd. Het is daarom moeilijker, zo niet onmogelijk voor 
studenten van arme families om toegelaten te worden tot een prestigieuze 

24 Dammert, L. & Oviedo,  E. (1997)
25 Gesprek met Pedro Felipe Sepulveda Valdés, advocaat, adviseur van de 
Chileense regering, psepulveda@mintrab.gob.cl. 27 december 2013
26 La Tercera (2013)
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universiteit. Aangezien ook werkgevers gebruik maken van deze ranking 
bij het selecteren van toekomstige werknemers, is dit een vicieuze cirkel, 
waardoor arme mensen minder kans hebben op een goedbetaalde baan en 
zo arm blijven.

• Tot slot ontbreekt het de bewoners van arme wijken aan mogelijkheden 
om geld te verdienen, die er in rijke wijken wel zijn door het simpele feit dat 
er meer geld in omloop is en er ook een verschil in prijspeil is. Voorbeeld: 
een Chileense hotdog kost in de arme wijken de inkoopprijs, 69 eurocent. 
In de rijke wijk Vitacura kost dezelfde hotdog €2,77, dus 4 maal zo duur. 
Doordat er in dit gebied meer geld in omloop is en alles van de kleren tot de 
huizen duurder is zijn de bewoners gewend hogere bedragen uit te geven. 
De inwoners van armere wijken lopen dus inkomsten mis doordat er over 
het algemeen in hun wijk minder geld in omloop is.

Deze en andere gevolgen van segregatie zorgen er voor dat de 
inkomensverschillen blijven bestaan.

A} eelding 9: Gemeentes binnen Santiago
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Campamentos

Onder het kopje “# nanciën” in het hoofdstuk Chili (pagina xxx) is reeds 
aangegeven dat Chili in de zucht naar economische groei een belangrijk 
gedeelte van de bevolking achter laat. 15,1% van de bevolking die onder 
de armoedegrens lee+ , woont weliswaar niet allemaal op straat, maar naar 
schatting 31.780 families27  hebben o!  cieel geen dak boven hun hoofd. 

De woonomstandigheden van dit gedeelte van de bevolking zijn vaak 
barmhartig. De mensen leven zonder riolering, stromend water, gas en 
licht, vaak illegaal kamperend in verlaten gebouwen of parkeerterreinen. 
Dit con| icteert met de aanbevelingen voor de habitabilidad basica (basis 
bewoonbaarheid), zoals beschreven door onder andere de UNESCO.28

De stichting TECHO29 zet zich ervoor in dat alle bewoners van campamentos 
een legaal huis krijgen. Zij maakt daarbij gebruik van de subsidie die de 
Chileense overheid een keer in iemands leven ter beschikking stelt voor het 
kopen of bouwen van een huis. Volgens de door TECHO opgestelde de# nitie 
wordt een nederzetting betiteld als campamento als aan de volgende vier 
voorwaarden voldaan wordt:

• Er wonen 8 families of meer

• Meerdere families wonen te dicht op elkaar (een norm van maximaal 
gemiddeld 350m2  per woning wordt aangehouden)

• Het terrein is illegaal bezet, dit wil zeggen dat het gehuurd wordt zonder 
contract, toegewezen is, of privé, gemeentelijk of staatsbezit is

• Het ontbreekt de families aan elektriciteit, water of riolering, of dit wordt 
niet via de reguliere manier verkregen

Inventarisatie campamentos

Door het maken van een inventarisatie gee+  TECHO inzicht in de stand van 
zaken in de Chileense campamentos.

In 2013 woonden er 31.780 families in 705 campamentos. Dit is een groei van 
4412 families ten opzichte van de vorige inventarisatie in 2011. Deze groei is 
verklaarbaar vanuit de toestroom van illegale immigranten. Immers in Chili 
gaat het in # nancieel opzicht beter dan in de omliggende landen, hetgeen 
een aantrekkingskracht uitoefent.  Van deze 705 campamentos  bevinden 
er zich 100 met een totaal van 3843 families in de Región Metropolitana, de 
regio rondom Santiago.

27 TECHO (2013)
28 Delgado Zorraquino L. (2011)
29 TECHO (2013)
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Uit deze inventarisatie blijkt dus dat het aantal families dat in een 
campamento woont aan het groeien is. Door het ter beschikking stellen 
van een subsidie voor huisvesting was verwacht dat het aantal families zou 
slinken. Het huisvesten van deze groep mensen is dus nog steeds een zeer 
relevante zaak. 

Trabajo en la Calle

Tijdens het verblijf in Chili heb ik samengewerkt met de stichting Trabajo en 
la calle. Deze stichting, die in zijn doelstellingen lijkt op TECHO, werkt met 
microcampamentos. Dit zijn campamentos van 2 tot 25 families, waarvan 
de kleinste bij de inventarisatie van TECHO en de regering niet mee worden 
genomen. 

Deze microcampamentos hebben extra hulp nodig, omdat ze door hun 
formaat bijna onzichtbaar zijn in de Chileense samenleving. Ze tellen niet 
mee bij de reguliere hulporganisaties en zelfs de gemeente weet vaak niet 
van hun bestaan af.

Veel microcampamentos bestaan al vele jaren en hebben daardoor een centrale 
plek in de stad, die om hun heen gegroeid is. 60% van de microcampamentos 
bestaat al 20 jaar of meer en 77,2% van de microcampamentos ligt binnen 
20 minuten lopen van minstens 3 publieke diensten (consultatiebureau, 
ziekenhuizen, school, gemeentehuis, politiebureau en bushalte).30

30 Trabajo en la calle (2010)

A} eelding 10: Microcampamentos in Santiago. De zwarte cirkels geven de plek-
ken aan waar zich microcampamentos bevinden, de rode waarmee Trabajo en la 
calle werkt
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Stedebouwkundige en architectonische vorm microcampamentos

Microcampamentos zijn er in vele types, a_ ankelijk van de ruimte die 
beschikbaar was ten tijde van de bouw. De overeenkomst is dat ze allemaal 
door de oorspronkelijke bewoners zelf gebouwd zijn. 

De stedebouwkundige vorm is organisch ontstaan en laat vaak te wensen 
over. Interne paadjes zijn niet bestraat, krap en schaduwachtig. Open plekken 
worden volgebouwd met nieuwe huizen. Zo wordt het een wirwar van steegjes 
waar alleen de inwoners de weg kennen. De gedeelde gebieden worden vaak 
als opslaghok of vuilnisbelt gebruikt en samen met de rondlopende dieren 
zorgt dit voor een ongezonde situatie. In de regenperiode kan het water 
nergens naar toe en verandert de karige buitenruimte in een modderpoel.

De huizen bestaan uit twee types; mediaguas en zelf gebouwde huizen.

Mediaguas zijn de noodwoningen die de Chileense regering aanbiedt 
bij rampen en andere noodsituaties. Deze woningen zijn gebouwd voor 
bewoning voor de duur van maximaal twee jaar. Echter, dit blijkt in de 
praktijk anders uit te vallen; zij worden (noodgedwongen) veel langer 
bewoond. Ze zijn gefundeerd op houten palen, bestaan uit niet geïsoleerde 
houten panelen en niet geïsoleerde metalen daken. Ramen zitten er niet in, 
in plaats van ramen zijn er houten luiken geïnstalleerd. Bij langer gebruik 
isoleren de bewoners de mediagua met karton en brengen ze een betonnen 
fundering aan, maar het huis voldoet niet aan de eisen voor langer gebruik. 
Meer over dit type woning in het hoofdstuk Bestaande aanpak en problemen 
op pagina xxx.

A} eelding 11: Mediagua
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De zelf gebouwde huizen verschillen sterk in kwaliteit. Enerzijds tref je 
de meest basale woningen aan en anderzijds verbazingwekkend goed 
bewoonbare huizen. Dit is sterk a_ ankelijk van het inkomen van de 
bewoners. Zo zijn er tussen de inwoners van campamentos ook verschillen. 
De allerarmsten, zonder regelmatig inkomen, wonen in huizen van 
golfplaten, met het hele gezin in een ruimte. Bij een vast inkomen kunnen 
er meer kamers worden gebouwd, sanitair aangelegd en ruimtes betegeld 
(isolatie is in de Chileense cultuur een luxe die langzaam in opkomst is).

A} eelding 12: Vergadering in het huis van Juana, een van de rijkere bewoners van 
het campamento in Maipú
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Subsidies

De regering van Chili is zich al decennia lang bewust van de noodzaak van 
een goede woning. Daarom worden er al vanaf 1984 subsidies uitgegeven 
aan de armste families voor het aanscha\ en van woningen.

Werd er voor de eerste subsidie nog een hoeveelheid spaargeld verwacht 
die gelijkstond aan het te kopen huis (€7426,59), inmiddels is er een 
onderverdeling gemaakt naar inkomen.

Berekening subsidie

De Chileense bevolking is onderverdeeld in vijf kwintalen, I t/m V, die 
berekend worden met een Puntaje de carencia (“Puntenaantal van armheid”). 
Voor de armste  categorieën, I t/m III, zijn er huisvestingssubsidies 
beschikbaar. 

De inwoners van campamentos behoren over het algemeen tot de armste 
categorie, categorie I. Deze families, met een puntenaantal van maximaal 
13.848, kunnen een subsidie krijgen volgens het DS N° 491 voor het kopen 
van een woning of deelnemen aan een woningbouwproject. 

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie is een hoeveelheid spaargeld 
nodig van €322,47. Stel voor de situatie van een gezin met twee kinderen 
waarvan alleen de man (minimumloon €290,64) werkt. Voor dit gezin zou 
€322,47 een groot bedrag zijn om te sparen.

De subsidie bedraagt €12254.23 tot €19026.30 voor een woning met een 
maximumwaarde van €25798.38. Daar kunnen nog subsidiebedragen 
bijkomen voor het hebben van extra spaargeld, gehandicapt zijn, een extra 
grote familie of verdichting. 

Voor het aankopen van bouwgrond is er een extra subsidie beschikbaar. 
Deze subsidie zorgt ervoor dat families een terrein kunnen kopen op een 
goede locatie in de stad.

Kanttekeningen subsidie

Hoewel het verstrekken van subsidies een absolute goede stap is van de 
Chileense regering, zitten er nogal wat haken en ogen aan.

• Slechte kwaliteit

In het verleden zijn de subsidies vaak gebruikt door projectontwikkelaars 
om goedkope huizen neer te zetten en hier goed aan te verdienen. Te weinig 
ruimte en een slechte kwaliteit zijn enkele van de bekende klachten over deze 
huizen. De kwaliteit is in veel van de gevallen zelfs zo slecht dat de Chileense 



48

regering sinds kort (begin 2013) een subsidieprogramma is gestart om de 
oude sociale woningbouw te kunnen verbeteren. Deze subsidie gaat tot een 
bedrag van €22599.76 . Dit is een | inke investering, vooral in vergelijking 
met een compleet nieuwe woning voor een gezin in kwantiel I, die maximaal 
€25798.38 mag kosten.

• Prijsverhoging

Omdat de eigenaren van huizen en bouwgrond in Chili bekend zijn met 
het subsidiesysteem, kunnen zij ook het bedrag berekenen dat de nieuwe 
bezitters van de subsidie uit kunnen geven. 

Zij bepalen aan de hand van de hoogte van de subsidie de hoogte van de 
koopprijs van de grond en de woning. Zo komen arme mensen die eindelijk 
hun subsidie hebben gekregen nog steeds terecht in de arme wijken ver 
buiten de stad.31

• Vertraging

Ten slot duurt het aanvragen van een subsidie erg lang, dit kan wel één tot 
twee jaar in beslag nemen.32 Veel arme mensen weten niet van het bestaan van 
het subsidiesysteem af, en diegenen die er wel vanaf weten hebben moeite 
met het berekenen van het puntenaantal van hun gezin en het indienen van 
de aanvraag. De moeilijkheden beginnen al met het bij elkaar krijgen van 
het benodigde spaargeld. De subsidieaanvraag kan pas gestart worden als dit 
voldoende is. Daarnaast zijn er veel in te vullen formulieren. Organisaties als 
TECHO en Trabajo en la calle helpen door het opzetten van programma’s 
om meer geld te verdienen en met het invullen van het papierwerk. 

Als de subsidie toegekend is kan er gezocht worden naar een huis of 
bouwproject. Deze liggen niet voor het oprapen en de families hebben 
vaak geen idee waar de zoektocht te beginnen. Het duurt vaak lang voordat 
bouwprojecten uitgevoerd zijn, en een nadeel in het aanscha\ en van een 
bestaand huis is dat de subsidie pas achteraf overgemaakt wordt. Een 
huiseigenaar kan dus bij het verkopen van zijn huis erg lang moeten wachten 
op zijn geld en dit maakt het onaantrekkelijk om te verkopen aan iemand 
van het subsidieprogramma.33

Deze en meer redenen zorgen er voor dat veel arme families nog steeds 
in campamentos en andere wijken van slechte kwaliteit wonen. Sommige 
families kiezen er bewust voor om op hun plek te blijven en weer andere 
families kopen een huis met de subsidie, dat ze onderverhuren aan gezinnen 

31 Rocha Perez, R., Antilef Osorio, P. & Villarroel de Soto, J., (2005)
32 Gesprek met Felipe Arteaga E., Director Social van Fundación Vivienda
33 Gesprekken met inwoners van campamentos en werknemers van Trabajo en la 
calle
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die het nog slechter hebben.34

Een speci# ek nadeel in deze constructie is dat de mediaguas, de 
noodwoningen die verstrekt werden na bijvoorbeeld de grote aardbeving 
van 2010, maar ook kleinere rampen zoals brand of uit-huis-zetting, één of 
twee jaar te gebruiken zijn. Na deze periode is de levensduur op, begint het 
hout te rotten en het huis uit elkaar te vallen.

Als dan blijkt dat het voor een familie in een mediagua één tot twee jaar 
kost om een subsidie te bemachtigen en daarna nog vier tot vijf jaar moet 
wachten voordat het bouwproject waarvoor ze zich hebben ingeschreven 
afgerond is, dan is de levensduur van de mediagua al lang afgelopen. Het 
is daarom essentieel aanpassingen te maken om dit proces sneller te laten 
verlopen. Daarom is prefab bouwen de oplossing bij uitstek van de kant van 
de architect.

34 Chamorro D, C. (2013)
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Bestaande aanpak en problemen

Het woningtekort en de erbarmelijke omstandigheden waarin sommige 
Chilenen leven is een probleem dat bekend is bij de regering, en waar door 
middel van verschillende subsidiesystemen iets aan gedaan wordt. 

Er valt hierbij onderscheid te maken tussen onderkomens voor een korte 
termijn (vivienda de emergencia / noodwoning) en onderkomens voor een 
lange termijn (vivienda de! nitiva / de# nitieve woning). Voor deze twee 
types gelden verschillende wettelijke eisen en normen.

Noodwoningen

Noodwoningen zijn woningen die door de overheid neergezet worden na 
rampen, zoals de alles verwoestende aardbeving van 2010; als er dus een 
snelle en goedkope oplossing moet worden gezocht. Deze woningen hoeven 
niet te voldoen aan de wetten en normen zoals ze voor de# nitieve woningen 
gelden en zijn bedoeld als een overbruggings-oplossing, voordat mensen in 
hun de# nitieve woning kunnen trekken. 

Helaas worden noodwoningen vaak van een tijdelijke oplossing 
noodgedwongen een de# nitieve oplossing, vanwege het langzame tempo 
waarop de bureaucratie werkt in Chili, en het ontbreken van geld voor een 
nieuwe woning. (Het is niet gebruikelijk dat arme mensen hun huis laten 
verzekeren, dus als dit a} randt/ overstroomt/ weg waait, wordt het niet 
vergoed).

Mediagua

Het bekendste voorbeeld van een noodwoning in Chili, maar ook in de rest 
van Latijns-Amerika, is de mediagua, een model ontwikkeld door TECHO.

A} eelding 13: Het opbouwen van een mediagua 



54

Een mediagua is een huisje van 18m2, dat door bewoners zelf met een 
aantal vrijwilligers binnen twee dagen in elkaar kan worden gezet. Het hee+  
een houten fundering, houten vloer, houten wanden en een metalen dak. 
Alles bestaat uit kant en klare panelen zodat het betrekkelijk eenvoudig in 
elkaar te zetten is. In de mediagua zelf zit geen sanitair, dit wordt door een 
gezamenlijke unit op het terrein opgelost. 

De mediagua is een noodwoning, bedoeld om één tot twee jaar te bewonen. 
Het weer, vooral in centraal Chili, is niet zodanig koud of warm dat het er 
niet uit te houden is en de Chilenen zijn gewend te leven met de elementen 
(in de winter trekt men een extra trui aan; verwarming is een luxe).

Het nadeel van de mediagua, zoals ook beschreven in het hoofdstuk Subsidies, 
is dat de gebruikstermijn van één à twee jaar vaak grof overschreden wordt. 
In dit geval wordt een mediagua een vervanger van een de# nitieve woning 
en zou dus ook aan de wetten en normen moeten voldoen die hiervoor 
gelden. Dit is helaas niet het geval.

Het hout dat gebruikt wordt voor de mediagua is van slechte kwaliteit en 
is het niet voldoende droog. Na een aantal jaar in de buitenlucht zal dit 
hout beginnen te rotten. Nergens in het huis is isolatie toegepast, het is niet 
meer dan een schil tegen de buitenlucht. Ook de metalen dakplaten zijn 
niet geïsoleerd; in de zomer wordt het huis dus een broeikas. Er zitten geen 
echte ramen in, maar houten luiken. Tussen deze luiken en de wanden zitten 
kieren die tocht veroorzaken. Qua grootte komt een mediagua nog niet eens 
in de buurt van de eis die voor de# nitieve woningen wordt gesteld (twee 
slaapkamers, uit te breiden tot drie, woonkamer / keuken en badkamer, met 
een oppervlakte van minstens 55m2). 

Samenvattend is een mediagua niet ontworpen voor gebruik op lange 
termijn en zou dus ook niet als zodanig gebruikt moeten worden.

Een extra nadeel van de mediagua is dat deze niet, of minimaal, uit te breiden 
of kwalitatief te verbeteren is. Het geld en de grondsto\ en die in mediaguas 
worden geïnvesteerd zijn na een aantal jaren dus niks meer waard. Op de 
schaal waarop in Latijns-Amerika mediaguas als noodwoningen worden 
neergezet is dit een ernstige verspilling.

De$ nitieve woningen

Vanaf 1984 worden er subsidies uitgegeven voor het bouwen van de# nitieve 
woningen. Deze woningen zijn in het verleden in alle soorten en maten 
gebouwd, de meeste kwalitatief erg onder de maat. De eisen worden met 
iedere wetswijziging scherper. Alle nieuwe woningen voor mensen uit het 
eerste kwintaal (de armste sector) die een subsidie ontvangen volgens de 
nieuwe wet uit 2011 moeten over een woonkamer/ keuken beschikken, een 
badkamer en minstens twee slaapkamers met uitbreidingsplan voor een 
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derde met een oppervlakte van 55m2.

Standaard sociale huisvesting begin subsidietijdperk

Het standaardtype van de sociale huisvestiging in het eerste decennia van 
de subsidie is het  condominium. Het condominium is een lage | at zoals we 
die in Nederland kennen van maximaal vijf verdiepingen, bestaande uit een 
betonskelet dat ingevuld wordt door grote betonnen blokken. De ontsluiting 
gebeurt via galerijen aan de buitenkant.

Het condominium belichaamt alles wat er slecht is aan de sociale 
woningbouw. Hoewel de blokken op goede locaties in de stad staan, zijn 
ze volledig ontheemd van de grond waarop ze staan. De grond rondom 
een blok is vaak een onverzorgd niemandsland dat vol groeit met onkruid 
en gebruikt wordt om vuilnis te dumpen. ’s Nachts is het er onveilig door 
gebrek aan sociale controle. 

De verschillende woningen zijn te klein om fatsoenlijk te kunnen leven, 
maar ook uitbreiden levert vaak levensgevaarlijke situaties op. Door het 
gebrek aan isolatie zijn de woningen erg gehorig, dit levert vaak spanningen 
op tussen buren.

Voor deze woningen wordt nu vaak gebruikt gemaakt van de Subsidio 
Segunda Oportunidad (Subsidie Tweede Kans), om ze tot een bewoonbare 
staat te brengen.

Standaard huisvesting laatste decennium

De kwaliteit van de sociale huisvesting is sterk gestegen in de laatste decennia. 
Normen worden steeds aangescherpt, waardoor grotere en betere woningen 
worden gebouwd. Het Chileense ideaal is, zoals in veel landen, het eigen 
vrijstaande huis. Deze situatie wordt dan ook zoveel mogelijk nagestreefd.

Om dit te bereiken is veel grond nodig. Deze grond wordt aangekocht op 
de plaats waar de grondprijs laag is: aan de rand van de stad, vlakbij arme 
wijken. 

A} eelding 14: Condominium A} eelding 15: Uitbreiding
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Een voorbeeld is de gemeente Renca. Huizen van beton en betonblokken, 
twee onder een kap, met metalen daken. Hele wijken worden vol gebouwd 
met duizenden dezelfde huisjes. Dit is natuurlijk goedkoper dan elke keer 
een ander type. Straten en wijken worden eentonig; het enige verschil zit ‘m 
in een ander kleurtje. 

Buiten de eentonigheid die ontstaat door dit soort bouw is het een heel groot 
nadeel dat projectontwikkelaars, die het project rendabel moeten maken, 
hele grote terreinen nodig hebben om zoveel dezelfde huizen neer te kunnen 
zetten. Deze terreinen zijn alleen maar beschikbaar aan de rand van de stad, 
waardoor arme mensen steeds verder van het centrum af komen te wonen 
en zo te maken krijgen met de problemen zoals beschreven in het hoofdstuk 
Santiago. Ook ontstaan er getto’s doordat teveel mensen uit dezelfde lage 
sociale klasse bij elkaar wonen.

Nieuwe visie

Gelukkig vinden er ook zeer lovenswaardige ontwikkelingen plaats in de 
sociale huisvesting in Chili. Het voorbeeld bij uitstek daarvan is het werk 
van het Chileense architectenbureau Elemental. Dit bureau signaleerde het 
probleem van de gettovorming en zag het belang in van een goede locatie 
voor de verhoging van de levensstandaard van de arme bevolking. Het 

A} eelding 16: Sociale woningbouw in Renca
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maakt daarom in zijn ontwerpen een keuze om een groot gedeelte van de 
subsidie uit te geven aan bouwgrond en op allerlei manieren te besparen 
op bouwkosten. Deze ontwerpen stammen van voor de subsidie voor 
bouwgrond.

Omdat het aankopen van terrein in het centrum duur is, blij+  er niet veel geld 
over voor de woningen zelf. Elemental lost dit op door, in tegenstelling tot de 
normale gang van zaken, niet de grootte van de woning in te perken, maar 
een “halve woning” te bouwen. Men bouwt de hel+  van een grote woning; 
die hel+  waar de bewoners zelf niet aan toekomen. Dit komt er in de praktijk 
op neer dat de constructie en de daken helemaal af zijn. Van de andere hel+  
wordt een aanzet gebouwd, zodat de bewoners die in de toekomst, als er 
meer # nanciële middelen beschikbaar zijn, zelf in kunnen vullen.

Dit levert resultaat: bij het eerste project uit 2003 blijkt meer dan 65% van 
de woningen anderhalf jaar na de oplevering door de bewoners uitgebreid te 
zijn tot minstens 50 m2, een ongekend formaat voor die tijd.35

Elemental levert hét bewijs dat bewoners met de juiste technische 
voorwaarden en advies hun eigen woningen kunnen uitbreiden.

35 Aravena, A., & Iacobelli, A. (2012)

A} eelding 17: Concept van Elemental

A} eelding 18: Quinta Monroy bij 
oplevering

A} eelding 19: Quinta Monroy na 18 
maanden
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Mijn aanpak

Het ontwikkelde ontwerp speelt in op de hiervoor genoemde problemen in 
de sociale woningbouw.

Samenvattend zijn dit de:

• Kijk op sociale woningbouw als een melkkoe waaraan verdiend kan  
worden

• Slechte kwaliteit van de gebouwde woningen

• Negatieve gevolgen door de ligging

• Noodwoningen die als de# nitieve woningen gebruikt worden

Voortkomend uit de gedane onderzoeken is een ontwerp voor een 
bouwpakket gemaakt dat inspeelt op de kracht van de mens. De campamentos 
zelf worden gebouwd door doe-het-zelvers. Ook de projecten van Elemental 
bewijzen dat als mensen een basis in handen krijgen ze deze snel weten te 
gebruiken en verbeteren. Tot nu toe hadden ze alleen een gebrek aan kennis 
en geld.

Het bouwpakket bestaat uit kant en klare onderdelen die men op twee 
manieren kan opzetten. Ook is de woning uit te breiden. Is de subsidie nog 
niet binnen, maar is het wel noodzakelijk dat er een woning komt? Dan kan 
alleen het eerste gedeelte worden opgezet, waarna iedere keer als er genoeg 
geld is gespaard een uitbreiding gekocht en opgebouwd kan worden.

Is de subsidie wel al beschikbaar, dan kan de woning in één keer volledig 
afgebouwd worden.

Door de zelf bouw aanpak worden er geen projectontwikkelaars of 
bouwbedrijven bij de bouw betrokken. Het pakket is eenvoudig genoeg om 
van riolering en fundering tot dak door de bewoners zelf opgebouwd te 
worden, in samenwerking met vrienden, familie, buren en vrijwilligers. Zo 
worden er geen overbodige uitgaven gedaan aan arbeidsloon, maar worden 
alle beschikbare fondsen uitgegeven aan het materiaal waaruit het huis 
bestaat.

De panelen worden geprefabriceerd in de fabriek. In het systeem is veel 
aandacht besteed aan de kwaliteit van deze panelen en de onderlinge 
aansluitingen omdat een de# nitieve woning natuurlijk aan alle kwalitatieve 
normen moet voldoen. Ook het vloeroppervlak van de woning kan door de 
kostenbesparing van het zelf bouwen vergroot worden. 

Waar projectontwikkelaars vooral grote terreinen opkopen aan de rand van 
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de stad om hun megaprojecten te bouwen, kan deze woning al op een terrein 
van 6m*6m neergezet worden. De enige voorwaarden zijn daarbij dat de 
voor- en achterkant van de woning vrij blij+  zodat er ventilatie plaats kan 
vinden. Stukken bouwgrond van dit formaat zijn nog verkrijgbaar op betere 
locaties. 

Tot slot is de eerste fase van het bouwpakket bedoeld om gebruikt te worden 
als noodwoning. Dit zou op meerdere vlakken een verbetering betekenen 
ten opzichte van de huidige mediaguas. Ten eerste is de technische kwaliteit 
van de woning veel hoger. Hij is geïsoleerd, staat op een stevige fundering 
en het hout is beschermd tegen vocht en damp. Hij hee+  ongeveer hetzelfde 
grondoppervlak, maar er zit wel een badkamer in. Het belangrijkste is dat 
deze woning na gebruik niet weggegooid hoe+  te worden. Zo blij+  het erin 
geïnvesteerde geld en materiaal behouden.
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Ontwerp woning

Het ontwerpen van sociale woningbouw die zo goedkoop mogelijk moet zijn 
is natuurlijk wezenlijk anders dan het ontwerpen van een gewone woning. 
Bij het bouwen van een woning waarvoor voldoende geld beschikbaar is, is 
het voor de hand liggend van esthetische en ruimte technische aspecten uit 
te gaan. Deze zijn echter minder van belang bij een zo goedkoop mogelijke 
woning.

In het ontwerp van de zelf bouw woning is als uitgangspunt “het hoog 
nodige” genomen. De prioriteit  van verschillende criteria  is afgeleid van 
dat thema. Kan de woning (op de lange termijn) zonder dit aspect? Hoe zijn 
de kosten in verhouding tot het belang ervan? Is het moeilijk te fabriceren 
of installeren? Al deze vragen hebben meegespeeld in de prioriteit die het 
criterium hee+  gekregen in het ontwerp.

Schema 2 laat een overzicht zien van mogelijke kwaliteiten en de invloed die 
zij hebben gehad op het ontwerp.

Hieruit valt op te maken dat vooral kostenbesparing, technische kwaliteit n 
vloeroppervlak. 

Bij het ontwerp van de woning is begonnen met het maken van een 
inventarisatie van wensen. Waar de gemiddelde gezinsgrootte in Chili 
aan het dalen is, bij+  deze in campamentos hoog. Dit ligt er vooral aan dat 
gezinnen niet alleen uit ouders en kinderen bestaan, maar dat vaak ook 
grootouders erbij in wonen.

Schema 2: Ontwerpprioriteiten
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Daarom is bij de woning uitgegaan van de volgende vertrekken

• 4 slaapkamers

• 2 badkamers

• keuken/ woonkamer

Deze vertrekken worden met elkaar verbonden door een centrale hal, zoals 
op het volgende schema

De precieze afmetingen van de vertrekken hangen af van het bouwsysteem, 
waarover meer in de volgende hoofdstukken.

Om de kosten te drukken is de woning nergens afgewerkt. Bij oplevering 
zien alle materialen er precies zo uit als ze verwerkt zijn. Ervaring van onder 
andere Elemental leert dat naar verwachting binnen anderhalf jaar 65% van 
deze woningen afgewerkt zal zijn door de bewoners zelf.36 

De woning wordt geleverd met de trap, het bijpassende sanitair en een 
keukenblok. Overig meubilair wordt niet bijgeleverd, omdat de mensen 
in het campamento vaak al over meubilair beschikken. Meestal zit hier 
sentimentele waarde aan.

Verder is de woning sober gehouden. Aangezien hij bedoeld is om in rijen 
geschakeld te worden hebben de zijwanden geen ramen. In het belang van 
de gelijkheid van de mensen die allemaal dezelfde subsidie hebben gekregen 
is het ook niet de bedoeling dat deze zijwanden een andere invulling krijgen.

De vertrekken worden belicht en geventileerd vanuit de voor- en achterkant 
van het huis. Aangezien dit een basismodel is waarin de raamgrootte 

36 Aravena, A., & Iacobelli, A. (2012)

Hal

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2

Slaapkamer 3

Slaapkamer 4

Badkamer

Keuken / 

Woonkamer

Badkamer

Schema 3: Ruimtelijke relaties
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a_ ankelijk is van de standaard paneelgrootte, moet hieraan geconformeerd 
worden. De ramen zitten midden in de vertrekken om het invallende licht 
zo optimaal mogelijk te benutten. Mocht er besloten worden meer geld te 
investeren in de woning, dan is dit het eerste punt waarop geoptimaliseerd 
kan worden.

Tot slot is de constructie van de woning om hem te beschermen tegen het 
weer rondom afgeschermd met horizontale gevelbekleding. Deze wordt niet 
afgewerkt, maar er wordt verwacht dat juist deze door de bewoners naar 
eigen creativiteit en inzicht geschilderd wordt. Dit gee+  de bewoners de 
mogelijkheid hun woning te personaliseren en zo een thuisgevoel te creëren 
en levert voor de toeschouwer het grootste contrast met de megawijken die 
nu gebouwd worden.

Plattegrond begane grond Plattegrond verdieping

Doorsnede A-A’ Doorsnede B-B’
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Uitbreiding

De woning kan ook als noodwoning worden gebruikt, bijvoorbeeld als er 
weer een aardbeving is geweest. Ook in het geval dat de subsidie nog niet 
binnen is maar er toch behoe+ e is aan een woning kan men met de eerste 
fase beginnen. 

Hij wordt dan in vier fases opgebouwd tot het volledige huis. 

Fase 1

De eerste fase van de woning beslaat 20 m2 en bevat een keuken/ woonkamer, 
een slaapkamer en een badkamer. De badkamer hee+  al het formaat die hij 
zal hebben in de volledige woning en kan men bereiken door de slaapkamer. 
Die zit op de plek waar later de hal komt. 

Fase 1 van de woning is bedoeld voor twee personen, dit zou een koppel 
kunnen zijn. Mochten er kinderen komen dan is er de mogelijkheid de 
woning uit te breiden.

Plattegrond begane grond

Doorsnede A-A’ Doorsnede B-B’
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Van fase 1 naar fase 2

Wanneer er geld gespaard is, kan er een extra stuk van de woning aan 
worden gebouwd. Het huis wordt naar de voorkant uitgebreid, omdat de 
badkamer die zich aan de achterkant van het huis bevindt op dezelfde plaats 
moet blijven.

Op het moment van uitbreiden worden de voorste panelen, die met bouten 
en muren aan elkaar zitten uit elkaar gehaald. Een stuk randbalk wordt eraf 
geschroefd zodat er op die plek een deur geplaatst kan worden.

De keuken/ woonkamer wordt groter en er wordt een slaapkamer toegevoegd.

Plattegrond begane grond

Doorsnede A-A’ Doorsnede B-B’
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Van fase 2 naar fase 3

Groeit het gezin, dan kan er zo gewenst weer uitgebreid worden naar de 
volgende fase van het huis. 

Hiervoor moet letterlijk het dak eraf. In verband met het ruimtegebrek in 
Santiago is het belangrijk om in de hoogte te bouwen.

Het dak van fase 1 wordt er dus afgeschroefd, de nieuwe verdiepingsvloer 
wordt opgelegd, de wanden worden opgebouwd en het dak inclusief 
zijpanelen wordt er weer opgeschroefd. 

De ruimte die eerst nog als slaapkamer gebruikt werd wordt nu de hal, op de 
eerste verdieping zijn een nieuwe badkamer en slaapkamer.

Plattegrond begane grond Plattegrond verdieping

Doorsnede A-A’ Doorsnede B-B’
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Van fase 3 naar fase 4

Wordt de laatste stap genomen in het uitbreidingsproces van de woning, dan 
komt men uit bij fase 4, de volledige woning.

Hiervoor wordt net zoals in fase 3 het dak van de begane grond af geschroefd, 
dat na het aanbrengen van de nieuwe verdiepingsvloer en wanden op de 
nieuwe verdieping vast wordt gemaakt. 

De uitbreiding tot de laatste fase voegt twee slaapkamers aan het huis toe, 
waarna het huis het totaal van vier slaapkamers, twee badkamers en een 
keuken/woonkamer hee+ .

Varianten

Met het oog op de verschillende klimaten in Chili zijn er twee varianten 
ontworpen van het basismodel, te weten; een model met balkon en een 
model met porch. 

Het model met balkon zal vooral gebruikt worden in situaties waar men 
geen buitenruimte op de begane grond hee+  (a_ ankelijk van de grootte van 
het kavel).

Een porch wordt gebruikt in het zuiden van Chili waar het veel regent. Het 
is gebruikelijk de voordeur te beschermen tegen neerslag door een overstek.

Plattegrond begane grond porch Plattegrond verdieping balkon
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Bouwpakket

Voor het ontwerpen van een huis dat door de bewoners zelf te bouwen is, 
is het noodzakelijk dat er een systeem ontwikkeld wordt dat zelfs de meest 
onervaren bouwer zelf in elkaar kan zetten.

Dit sluit beton en baksteen of betonblokken, materialen die momenteel het 
meeste in de sociale woningbouw gebruikt worden, uit. 

In de sociale woningbouw wordt slechts op beperkte schaal gewerkt met 
prefab bouw, maar er zijn drie gangbare systemen in Chili: het bouwen met 
metalen frames (Metalcon), het bouwen met SIPS (sandwichpanelen) en het 
bouwen met houten frames. 

Metaal is een nauwkeurig materiaal, maar de bewerking is duur en er zijn 
veel speciale machines voor nodig. Dit past niet bij het ontwerp, dat zowel 
simpel moet zijn om te fabriceren als in elkaar te zetten. Ook is een huis 
met een compleet metalen frame niet aan te bevelen in Santiago vanwege de 
verhitting in de warme zomers.

SIPS zouden prima te verwerken zijn en isoleren goed. Echter de prijs van 
de panelen is dermate hoog dat SIPS ondenkbaar maken als bouwmateriaal 
in de sociale woningbouw.

Er wordt om een aantal redenen besloten om dit project in hout uit te voeren:

• Het is relatief goedkoop

• Het is volop beschikbaar in Chili (het Chileense bedrijf Arauco is de 
grootste houtleverancier van heel Zuid-Amerika)

• Het is gemakkelijk te verwerken

• Het is licht van gewicht en daardoor in het werk tilbaar zonder machines

Fundación Vivienda, een van de stichtingen waar ik mee samen heb gewerkt, 
hee+  een houtfabriek op het terrein waar de woningen die zij aanbieden 
(vooral noodwoningen) gemaakt worden. In de fabriek wordt het hele 
stadium van de fabricage doorlopen, van het zagen van planken tot het in 
elkaar zetten van de panelen.

Met deze mogelijkheid tot daadwerkelijke realisatie in het achterhoofd heb 
ik besloten relatief eenvoudige houten panelen zo te verbeteren dat deze 
geschikt zijn voor een de# nitieve woning.
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Afmetingen standaardpaneel

Het allerbelangrijkste bij het ontwerpen van een zo goedkoop mogelijke 
woning, waarvan het materiaal de hoogste uitgave is, is het zorgvuldig 
omgaan met dat materiaal. Dit betekent dat er zo weinig mogelijk verlies 
is. Daarom wordt er bij de materiaalkeuze zoveel mogelijk uitgegaan van de 
standaard maten die in Chili worden gehanteerd. 

De afmetingen van het paneel zijn gebaseerd op de afmetingen van de 
standaardplaat OSB in Chili, te weten 1,22m*2,44m*1,5cm. Deze maakt een 
verdiepingshoogte mogelijk van 2,44m. Dit voldoet aan de Chileense norm 
van 2.40m. Het wandpaneel is maatgevend voor de maten van de overige 
panelen, omdat dit het meeste gebruikt wordt. 

De lengte en breedte van de standaard houten balk in Chili wordt gemeten 
in inches en de hoogte is 3,20m. Na veel berekeningen is er gekomen tot een 
wandpaneel met de afmetingen 2,44m*91,24cm, waarin balken van 2”*4” 
worden gebruikt. Door de panelen te fabriceren op de manier zoals te zien 
in onderstaande # guur wordt er zo e!  ciënt mogelijk gebruik gemaakt van 
het materiaal; er zitten precies twee houten balken en anderhalf OSB paneel 
in verwerkt.

Er is een uitsparing in de onderkant van het paneel, waar het bevestigd kan 
worden op de randbalk en de OSB platen steken aan de zijkanten een beetje 
uit, zodat ze het volgende paneel overlappen en de panelen zo onderling 
vastgeschroefd kunnen worden. 

In de volgende paragraaf worden de individuele onderdelen van het 
bouwpakket per categorie beschreven.

De standaard 
afmtingen van 
houten balken 
worden in Chili 
berekend in inches.
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A: 12x

B:12 x

Onderdelen

Fundering

De fundering, waarnaar verwezen zal worden als de onderdelen uit categorie 
“A” bestaat uit betonnen paaltjes met een ijzeren staaf aan de bovenkant. 
Beton zal langer mee gaan  dan hout en niet aan rot onderhevig zijn. Daarom 
is het beter geschikt voor een de# nitieve woning. Vanwege de inschatting 
dat het storten van beton niet tot de bouwkennis van de gemiddelde Chileen 
behoort is er voor gekozen gebruik te maken van betonnen poeren van 
20cm*20cm*70cm met een ijzeren staaf van 30cm. Deze worden kant en 
klaar op de bouwplaats afgeleverd.

Rubbers

Om contact tussen het beton en het daar bovenop liggende hout te vermijden 
wordt er een rubber op de funderingspoer geplaatst. Dit is categorie “B”
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Steunbalken

Op de fundering komt een frame van steunbalken die de krachten die op 
het huis uitgeoefend worden doorgee+  aan de fundering, bescherming gee+  
in het geval van aardbeving en ervoor zorgt dat het huis een stuk boven de 
grond staat. Deze zware balken van 4”*6” geïmpregneerd hout worden in 
twee lagen op elkaar geplaatst. De onderdelen van de eerste laag, parallel aan 
de voorkant van het huis, worden categorie “C” genoemd, de onderdelen 
van de tweede laag, evenwijdig aan de voorkant van het huis, categorie “D”.

De onderdelen hebben verschillende lengtes a_ ankelijk van hun plek in het 
systeem en worden onderling verbonden door een schuine las.

 

C1: 4x

C2: 4x

D1: 3x

D2: 3x

D3: 3x
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Begane grond vloer

De begane grond vloer (categorie “E”) is een afgeleide van het standaard 
paneel met een aantal belangrijke verschillen. Zo zijn de balken van het 
frame 2”*6” in plaats van 2”*4” om aan de constructienormen te voldoen. 
Aan de onderkant van de panelen zit een vezelcement plaat, deze is 
waterdicht en voorkomt dat de onderkant van het gebouw aangetast wordt 
door huisdieren of ongedierte. Aan de bovenzijde van het paneel, tussen het 
frame en de OSB plaat zit een damp remmende laag om intreding van damp 
in de constructie te voorkomen. Deze steekt uit het paneel om verbonden te 
kunnen worden aan de randbalken (categorie “F”). Aan de onderkant zit een 
uitstekend randje waterkerende laag ter voorkoming van vochtintreding.

Er zijn zes verschillende types in categorie E a_ ankelijk van de plaats in het 
systeem.  Door het overlappingssysteem van het OSB in de lengterichting 
krijgt men aan de uiteinden net iets andere panelen. Een schuifsysteem zorgt 
ervoor dat ook in de breedte de panelen aan elkaar en aan de steunbalken 
bevestigd kunnen worden. Ook dit levert een kleine verandering in het 
paneel op.

E1: 1x E2: 5x E3: 1x

E4: 1x E5: 5x E6: 1x
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Randbalken

Om de wandpanelen vast te maken op de vloerpanelen is er een extra balk 
nodig om de wandpanelen op vast te kunnen schroeven. We zullen deze 
balken randbalken noemen (categorie “F”). De balken zijn 2”*4” en hebben 
verschillende lengtes a_ ankelijk van het type wandpaneel dat er op komt. 
Enkele van de balken hebben een groef aan de onderkant voor het plaatsen 
van afdichtband (categorie “X”)

Randbalken van de begane grondvloer:

F1: 2x F2: 4x F3: 4x F4: 3x F5: 1x
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Wandpanelen

De wandpanelen zijn onder te verdelen in drie categorieën, “G”, “H” en “I”, 
voor de verschillende types wanden zijn in het huis. Zo zijn er de zijwanden, 
die eventueel grenzen aan een buurhuis. De wanden van de voor- en 
achterkant komen net als de zijwanden in contact met buiten en zijn daarom 
anders dan de binnenwanden.

De zijwanden, categorie “G”, hebben de meest complexe wandpanelen. 
Vanwege de typologische opzet kan het gebeuren dat deze vlak naast een 
wand van de buren moeten worden geplaatst. In deze situatie kan de wand 
niet meer vanaf de binnenkant worden bereikt, alleen vanaf de binnenkant. 
Het is daarom van belang dat de wand kant en klaar geleverd wordt. Hij 
bestaat uit een frame van 2”*4”, met piepschuim erin, een damp remmende 
laag tussen het OSB en het frame aan de binnenkant en een waterkerende 
laag tussen het OSB en het frame aan de buitenkant. Aan de bovenkant 
van de buitenkant steekt er een | ap waterkerende laag uit die zorgt voor de 
waterdichtheid van de zijkant van de verdiepingsvloer. Aan de buitenkant is 
een laag siding geplaatst, als extra regenscherm voor het OSB.

G1: 2x G2: 10x G2: 10x
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De wanden van de voor- en achterkant van het huis (categorie “H”) zijn 
wel altijd bereikbaar voor aanpassingen en dat is vooral handig bij het met 
elkaar verbinden van de waterkerende laag. Het frame bestaat net zoals bij 
de zijwanden uit balken van 2”*4” met piepschuim ertussen en OSB platen 
er tegenaan, met een damp remmende laag tussen de binnenste OSB plaat 
en het frame. Hier is de waterkerende laag aan de buitenkant bevestigd en 
steekt aan alle kanten uit, zodat hij de zijkant van de begane grondvloer kan 
bedekken, de panelen onderling overlappen en een stukje van de zijkant 
van de verdiepingsvloer bedekt.

Andere uitzonderingen op het standaardpaneel ontstaan op de plaatsen waar 
de watervoorziening en riolering is aangebracht en ter plekke van ramen en 
deuren. Alle panelen hebben een groef in de bovenkant en panelen H1, H3, 
H4,  H5, H7 en H8 hebben ook een groef in een zijkant, waar een afdichting 
ter bevordering van de luchtdichtheid in wordt geplaatst.

H1: 6x H2: 7x H3: 5x H4: 1x

H9: 1xH8: 1xH7: 1xH6: 1xH5: 1x
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De binnenwanden (categorie “I”) zijn de simpelste van de wandpanelen. Dit 
omdat binnenshuis geen waterkerende of damp remmende lagen gebruikt 
hoeven te worden. De enige uitzonderingen hierop zijn panelen I5 en I6 die 
met de zijkant grenzen aan de buitenlucht, waarin een damp remmende laag 
verwerkt is. Andere uitzonderingen worden ook hier gemaakt voor deuren 
en twee frames die de keuken / woonkamer en de hal verbinden. 

I1: 6x I2: 9x I3: 2x I4: 4x

I5: 2x I6: 2x I7: 2x I8: 2x
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Siding

Tegen de voor- en achterkant komen panelen van regels en siding (categorie 
“J”), die in de panelen van de zijmuur al geïncorporeerd zijn. De plaatsing 
van ramen en deuren leidt tot verschillen in de panelen.

J1: 3x J2: 1x

J3: 2x J4: 1x

J5: 1x
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Verdiepingsvloer

De opbouw van de panelen van de verdiepingsvloer (categorie “K”) lijkt 
op die van de begane grondvloer (zie begane grondvloer, p. 81) met enkele 
uitzonderingen. De vezelcementplaat aan de onderkant van de panelen 
is vervangen door een OSB plaat en de waterkerende laag is weggelaten. 
Aangezien de zijkant van de verdiepingsvloer grenst aan de buitenlucht 
en een koudebrug niet voorkomen kan worden is er zowel aan de onder- 
als bovenkant tussen het frame en het OSB een damp remmende laag 
aangebracht tot een halve meter van de buitenlucht. 

In de verdiepingsvloer is een uitsparing voor de trap, waarbij twee panelen 
worden gebruikt die in de andere richting overspannen. Deze hebben ook 
andere afmetingen

 

K1: 1x K2: 5x K3: 1x

K4: 1x K5: 5x K6: 1x
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Trapgat

Door de uitsparing van de trap en de daaraan verbonden andere panelen 
ontstaat er een gat in de constructie. Om deze op te vullen wordt er gebruikt 
gemaakt van klossen die door het gebruik van dezelfde materialen precies 
de juiste maat hebben. De klossen (categorie “L”) worden vastgeschroefd op 
de wanden.

Randbalken

Ook op de verdiepingsvloer worden randbalken bevestigd voor het 
vastmaken van de wanden. Deze randbalken hebben dezelfde afmetingen 
en lengtes als de randbalken van de begane grond, daarom behoren ze tot 
dezelfde categorie, “F”.

Randbalken verdiepingsvloer:

F1: 2x F2: 4x F3: 4x F4: 3x F5: 2x

L1: 1x L2: 2x
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Wanden verdieping

De wanden van de verdieping zijn bijna gelijk aan de wanden van de begane 
grond. De zijwanden zijn volledig gelijk aan de zijwanden van de begane 
grond en vallen daarom onder de zelfde categorie, “G”.

G1: 2x G2: 10x G3: 2x

De wanden van de voor- en achterkant van de verdieping zijn ook vrijwel 
gelijk aan de wanden van de voor- en achterkant van de begane grond, 
met uitzondering van de deuren, die er op de begane grond wel en op de 
verdieping niet zijn. Ook deze vallen binnen categorie “H”.

H1: 4x H2: 4x H3: 4x

De indeling van de verdieping verschilt iets van de indeling van de begane 
grond, maar de opbouw van de panelen is hetzelfde. Daarom vallen ook 
deze panelen binnen categorie “I”.

I1: 4x I2: 6x I3: 1x I4: 2x

I6: 1x I7: 2x I8: 1x

Randbalk

Op de wanden wordt een randbalk aangebracht om het dak en de zijkanten 
van het dak op te bevestigen. Deze behoren tot dezelfde categorie als de 
overige randbalken (“F”) maar hebben andere lengtes.

Randbalken dak:

F5: 1x

F6: 1x F7: 1x F8: 1x F9: 3x F10: 3x

F11: 1x F12: 1x F13: 2x F14: 4x F15: 3x



90

Spanten

Op de wanden van de verdieping worden twee soorten spanten (categorie 
“M”) bevestigd om het dak te ondersteunen. Beide types bestaan uit een 
houten frame van balken van 2”*4”. Een ervan bestaat alleen uit balken in 
verband, voor de stij_ eid van het spant. Het andere type bestaat uit een 
houten frame bedekt door OSB platen. Dit type wordt gebruikt op het 
moment dat een spant ook twee kamers scheidt, het andere als het alleen als 
ondersteuning van het dak dient.

M1: 1x M2: 1x

M3: 1x M4: 1x

M5: 1x M6: 2x M7: 2x



91

Zijkanten dak

Aan de zijkant van het schuine dak worden panelen gebruikt om de ruimte 
tussen de wanden van de verdieping en het dak te sluiten. De opbouw van 
deze panelen is hetzelfde als de opbouw van de zijwanden, toch is voor de 
complexiteit besloten hier een aparte categorie van te maken, categorie “N”.

N1: 1x N2: 1x N3: 1x

N4: 1x N5: 1x N6: 1x

N7: 1x N8: 1x N9: 1x
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Dak

Het dak (categorie “O”) bestaat uit een systeem van geprefabriceerde 
metalen panelen met isolatie erin. Er wordt hier gebruik gemaakt van metaal 
omdat dit een hogere garantie hee+  waterdicht te blijven dan hout. Door het 
systeem van overlappen en het toepassen van verschillende lengtes is hier 
sprake van zes verschillende panelen.

N10: 1x N11: 1x N12: 1x

N13: 1x N14: 1x

O1: 1x O2: 5x
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Nok

Om het dak waterdicht te maken wordt het laatste onderdeel, een metalen 
nok (“P”) erop gezet.

O3: 1x O4: 1x

O5: 5x O6: 1x

P: 1x
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Bouwvolgorde

1) Eerst leggen de bewoners de riolering aan. Deze ligt op een diepte van 
20 cm en wordt verbonden met een septische tank. Per 2 of 3 huizen kan er 
een tank gebruikt worden. Per bouwproject kan er een aansluiting aan het 
algemene netwerk worden aangevraagd, waar de tank op wordt aangesloten.
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2) Na de riolering bouwen de bewoners de fundering. De betonnen poeren 
(A) worden op een aardbevingsbestendige diepte van 60 cm aangebracht.
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3) De rubbers (B) worden op de poeren geplaatst.
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4) De eerste laag steunbalken (C) worden op de poeren geplaatst. Men 
begint met balk C1, daarna C2 en daarna C3. Dit herhaalt men drie maal. 
Deze hebben geprefabriceerde gaten en kunnen zo over de ijzers worden 
geschoven. Op de plekken van de schuine las worden de steunbalken met 
twee schroeven aan elkaar verbonden.
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5) De ijzers worden omgebogen om de balken op hun plaats te houden. 
Toch blij+  er genoeg speling om te kunnen bewegen in het geval van een 
aardbeving.
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6) Op de eerste laag steunbalken komt een tweede laag (D). Men installeert 
eerst D1, daarna D2 en herhaalt dit vier maal.
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7) Op de tweede laag steunbalken worden de vloerplaten van de begane 
grond (E) vastgenageld. De rechter- en linkerkant kunnen tegelijk op worden 
gebouwd. Men begint met paneel E1 en schui+  paneel E6 hier in. Ze kunnen 
ona_ ankelijk vastgetimmerd worden aan de steunbalken en vervolgens 
aan elkaar. Daarna worden de panelen E2 en E5 in de voorgaande panelen 
worden geschoven, waarna het systeem gesloten wordt door de panelen E3 
en E4. Door de panelen op deze manier te bevestigen zal de vloer constructief 
als een plaat werken.
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8) Op de vloerpanelen worden randbalken (F) aangebracht die het bevestigen 
van de muren mogelijk maken. De randbalken worden geïnstalleerd zoals 
op de kaart aangegeven staat. Ze worden met schroeven bevestigd aan de 
begane grond vloer.

9) Bij de randbalken aan de voor- en achterkant van het huis zitten 
groeven aan een lange kant en in de kopse kant voor het aanbrengen van 
afdichtingstape om dampdoorslag te voorkomen. Vóór het installeren van 
deze speci# eke randbalken zal de tape eerst in de groeven aan worden 
gebracht. 
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10) De waterkerende folie die aan de begane grond vloer panelen vast zit 
wordt om de randbalken heen gevouwen en vastgespijkerd.
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11) Ook de damp remmende laag, die boven uit de panelen van de begane 
grond vloer steekt wordt om de randbalken heen gevouwen en vastgespijkerd.
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12) De eerste muren worden neergezet. Men begint met de zijmuren, die 
grenzen aan een ander huis (G). De muren links en recht zijn qua opbouw 
hetzelfde. Men begint met een van de beide panelen aan de buitenkant (G1 
of G3) en tilt deze op de randbalk. De wanden worden met schroeven aan 
de randbalk vastgemaakt. Het volgende paneel (G2) wordt op de randbalk 
getild, in het eerst paneel geschoven en men schroe+  de twee panelen aan 
elkaar vast. Men sluit af met het andere paneel aan de buitenkant (G1 of 
G3).
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13) Dan worden de binnenwanden parallel aan de voorkant (I), en de voor-en 
achterkant geplaatst (H). Het installeren van deze wanden gebeurt volgens 
hetzelfde principe als  de zijwanden, met twee uitzonderingen. De deuren 
worden niet op een randbalk geplaatst maar met de drempel rechtstreeks 
op de begane grond vloer bevestigd. Aan de voor- en achterzijde moet de 
waterkerende folie elkaar overlappend verlijmd worden en de tape in de 
groeven van de zijkanten van de panelen aan worden gebracht.
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14) Als laatste wordt de binnenwand evenwijdig aan de voorkant van het 
huis (H) geplaatst, volgens hetzelfde principe als de eerdere wanden. Deze 
kan van binnen uit op zijn plek worden geschoven, het laatste paneel zal 
vanuit de buitenkant aangebracht worden.
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15) Nadat alle wanden van de begane grond op hun plek staan, worden de 
panelen van regels en siding (J) aan de voor- en achterkant vastgeschroefd.
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16)  De water toe- en afvoer van panelen H4, H6 en H8 en riolering die uit 
paneel H7 steekt worden met buizen verbonden met de riolering die uit de 
grond steekt.
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17)  Boven op de wanden van de begane grond wordt de verdiepingsvloer 
aangebracht zoals ook de begane grond vloer in stap 7. Deze hee+  twee 
andere panelen om een sparing te vormen die als trapgat zal dienen.
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18)  Voor het opvullen van de leegte die ontstaat in de wanden door het 
trapgat zijn er klossen (L), die vastgemaakt worden op de wanden. De beide 
klossen L2 komen op de binnenwanden, klos L1 op de buitenwand.

19)  Herhaal stap 8 t/m 14, maar dan met de wanden van de verdieping.
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20)  Op de wanden van de verdieping worden ook randbalken 
geïnstalleerd .
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21)  Ook hier wordt de waterkerende laag en damp remmende laag om de 
randbalken heen gevouwen.
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22) Vervolgens worden de er begonnen met de installatie van de dakspanten 
die het dak steunen. Men begint met de installatie van twee spanten M5. 
Deze worden parallel aan de voorkant van het huis tussen de randbalken 
ingezet. Ze worden aan de kopse kant van de randbalken vastgeschroefd.
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23) Vervolgens installeert men panelen N9, N10 en N11. Deze worden 
vastgeschroefd aan de randbalk en aan de dakspanten.
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24) Tegen de spanten M5 plaatst men het derde spant M5 en spant M4. 
Deze worden vastgeschroefd aan de eerder geplaatste spanten.
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25) Nu plaatst men panelen N4, N7 en N8 tegen de spanten uit stap 24 aan. 
Deze worden vastgeschroefd op de randbalken en van de bovenkant aan 
de spanten bevestigd. 
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26) Na deze stappen kan de ondersteuning van het dak van twee kanten 
af worden gemaakt. Spant M3 kan aangebracht worden en vastgeschroefd 
worden aan panelen N4, N7 en N8. Spanten M6 worden op de randbalk 
getild en vastgeschroefd aan panelen N9, N10 en N11.
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27) Aan de voorkant van het huis worden de dak ondersteuning al afgemaakt 
met de bevestiging van panelen N12, N13 en N14. Aan de achterkant van 
het huis worden panelen N5 en N6 aangebracht.
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28) Spanten M1 en M2 op hun plaats gezet en vastgeschroefd aan de 
panelen. 
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29) Ook de laatste panelen van de achterkant worden geïnstalleerd. Panelen 
N1, N2 en N3 worden op de randbalken gezet en vastgeschroefd.
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30) Het dak zelf wordt geïnstalleerd. De metalen panelen zijn licht genoeg 
om naar boven te slepen en van binnenuit op het dak te worden bevestigd. 
Men begint met panelen O3 en O6 en werkt zo het dak af tot er nog één 
paneel aan beiden kanten mist. De panelen worden op elkaar vastgeschroefd 
via een in de panelen verwerkt systeem. De laatste twee panelen worden 
vanaf de buitenkant aangebracht. Dit levert geen problemen op aangezien 
het dak stevig genoeg is om een persoon te dragen. Via een ladder kan deze 
persoon weer veilig op de grond komen.
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31) Deze persoon zal ook het laatste element, de nok (P) aanbrengen. 
Daarna zal hij via een ladder weer veilig op de grond komen.
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Als laatste stappen worden de ramen en de kozijnen aangebracht, de 
keuken en badkamer waterdicht gemaakt door de vloer te bedekken met 
vezelcement platen en de meegeleverde trap geplaatst.
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Gewicht

Om het voor de toekomstige bewoners van het huis en hun mede-bouwers zo gemakkelijk mogelijk 
te maken is er wat betre+  het gewicht van de panelen goed opgelet dat alle panelen te tillen zijn 
door een maximum van vier personen. Dit zodat ieder individu een hoek van de rechthoekige 
panelen vast kan houden.

Het gewicht van de individuele panelen is uitgewerkt in de appendix. Tabel 1 gee+  een weergave 
van het maximum gewicht van verschillende elementen.

Onderdeel Maximum gewicht in kg

Funderingspoer 67,2

Steunbalk 20,68

Vloer 95,05

Wand zijkant (met siding) 92,01

Wand voor- of binnenkant 66,31

Spant 72,50

Zijkant dak 43,42

Dakplaat 60

Uit deze tabel valt op te maken dat geen enkel paneel de 100 kg overschrijdt. Al deze panelen en 
ook de betonnen funderingspoeren zijn dus gemakkelijk te tillen met vier personen.

Invloed op transport

Het totale gewicht van het bouwpakket van de woning is ongeveer 11.500 kg. Dit is zodanig dat het 
vervoerd zou kunnen worden op een vrachtwagen. Hoeveel onderdelen van het pakket vervoerd 
kunnen worden op de vrachtwagen hangt eerder af van het formaat van de vrachtwagen, het 
gewicht is hierin dus niet maatgevend. 

Tabel 1: Gewicht onderdelen
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Kosten

De verschillende onderdelen van het huis zijn allemaal apart berekend. De 
berekening is te vinden in de appendix.

 Omdat het huis in elkaar gezet wordt door de inwoners zelf, in combinatie 
met een team van vrijwilligers, wordt er geen geld uit gegeven aan 
arbeidsloon. De verschillende onderdelen worden gefabriceerd in de 
fabriek van Fundación Vivienda. Hier werken ongeveer 55 mensen die 
betaald worden door de inkomsten van de schichting. Zo zijn er ook geen 
kosten voor de fabricage van het huis.  

De prijzen van de bouwmaterialen zijn gebaseerd op de marktwaarde in de 
Sodimac (de grootste Chileense bouwmarkt).37

De fundering van het huis bestaat uit betonnen blokken met daarin ijzers, 
die om de onderste steunbalk heen worden gebogen. Blokken van het 
speci# eke formaat dat in het huis gebruikt is (20cm*20cm*70cm) zijn nog 
niet kant en klaar te verkrijgen, maar extrapolatie van de bestaande opties 
hee+  geleid tot een prijs van €7,15 per blok.

Op de fundering komen rubbers, de prijs van deze is onbekend. Op deze 
rubbers worden de steunbalken gelegd. De prijs voor balken van dit 
standaardformaat 4”*6”*3,20m is €11,55.

Bovenop de steunbalken wordt de begane grond vloer vastgeschroefd. Deze 
vloer bestaat uit houten balken van 2”*6” (het standaardformaat van 3,20 
kost €5,77 per stuk). Tussen deze balken zit een laag van 10 cm piepschuim 
(€3,58 / m2) Aan de onderkant van het frame zit een vezelcement plaat 
(€23,66 voor 1,20*2,40m) om het water buiten te houten, aan de bovenkant 
is deze plaat van OSB (€12,91 voor 1,22*2,44m). Tussen de OSB plaat en 
het frame bevindt zich een damp remmende laag (€15,12 per 30 m2), om 
de dampintreding in de constructie tot een minimum te houden. Aan de 
zijkant van het paneel zit een waterkerende laag à €10,16 per 40m2.

Op de begane grond vloer wordt een rand balk vastgeschroefd, met een 
rubber (€3,56 per 1,80m) eronder tegen vocht- en damp in- en uittreding. 
De zijmuren, bestaande uit een houten frame van balken van 2”*4” 
(€3,56 per 3,20m) met piepschuim isolatie, OSB platen aan weerszijde, 
een waterkerende- en damp remmende laag en aan de buitenkant een 
systeem van regels (€0,34 per3,20m) en siding (€0.73 voor een plank van 
1/3”*4”*3,20m) wordt vastgeschroefd op de randbalken.

Ook de voor- en achterkant van de muren, die de zelfde opbouw hebben 
als de zijmuren, min de regels en siding, worden eveneens vastgeschroefd 

37 www.sodimac.cl
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op de randbalken, net als de binnenmuren.

Volgens dezelfde principes worden de verdiepingsvloeren op de wanden 
vastgeschroefd en daarop de wanden van de tweede verdieping. De 
dakspanten worden aangebracht, waarna de zijpanelen er tussen worden 
gezet. Bovenop deze constructie komen de dakpanelen (schatting €688 
totaal). De waterdichtheid van de dakpanelen wordt gegarandeerd door 
een nok (€4,39 per 2m).

Omdat de kosten van het huis alleen a_ ankelijk zijn van het 
materiaalgebruik, zijn deze nauwkeurig berekend.

De hoofdzaken van deze berekening worden weergegeven in tabel 2. Deze 
bedragen zijn in Chileense pesos.

Zoals uit tabel 2 blijkt zijn de totale kosten van het huis 4866000 
Chileense Pesos, dus €6690,75. Dit is de hel"  van de beschikbare 
subsidie.

De hoogste kosten van het huis zijn de houten balken, de OSB platen en het 
piepschuim. Dit is precies zoals verwacht, omdat deze ook in de grootste 
getalen voorkomen. Er zijn dus geen onverwachte uitschieters door 
bijkomstigheden van het gebruik van deze materialen. (In Nederland zou 
men bijna hetzelfde bedrag betalen aan waterkerende en damp remmende 
folie38, dat blijkt dus in Chili niet te zijn).

38  GAMMA (2014)
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Vergelijking met bestaande bouw

Om deze kosten in perspectief te zetten is het nuttig mijn woning te 
vergelijken met een aantal woningen van ongeveer dezelfde grootte die op 
dit moment in de reguliere bouwsector te koop zijn.

Woning 1 “Ik bouw mijn huis”

Oppervlakte: 71m2

4 slaapkamers, 2 badkamers

Kosten: €6690

Woning 2: Casa Maitén, Maipu, door Constructora Pocuro

Oppervlakte: 66m2

3 slaapkamers, 2 badkamers, 1 badkamer voor visite

Kosten: vanaf €64380
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Woning 3: Casa, Cerrillos

Oppervlakte: 68m2

3 slaapkamers, 2 badkamers

Kosten: €79750

3940

Voor deze vergelijking heb ik gewone, gemiddelde woningen genomen. 
Het is dus overduidelijk dat de zelf bouwbare woning hetzelfde biedt voor 
een fractie van de prijs. 

Re" ectie op kosten

Twee punten vallen op bij deze prijsberekening. Ten eerste is de berekening 
gemaakt met de prijzen van een bouwmarkt. Onder kleine aannemers is 
dit de praktijk in Chili, men krijgt geen massakorting en haalt van alles 
precies wat men nodig hee+ .

Omdat deze woning wel in massa zal gaan worden geproduceerd, is het 
aannemelijk dat de kosten van de bouwmaterialen nog gaan dalen. Een 
gesprek met Felipe Arteaga van Fundación Vivienda in het begin van 
de ontwerpfase leerde dat de fabriek van de stichting goedkoper houten 
balken kan maken dan in een bouwmarkt te verkrijgen is. Toch wordt er 
nu nog van de gangbare prijs uitgegaan omdat dit een reëler beeld gee+  
van de kosten.

Ten tweede valt het op dat in Chili het hout veel goedkoper is dan in 
Nederland. Als voorbeeld kan men een houten balk nemen van 2”*6”*2,30m 
(in Chili worden de afmetingen van balken in inches berekend). De balk 

39 Constructora Pocuro (2014)
40  Portal Inmobilario (2014)
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van hetzelfde materiaal en dezelfde afwerking die daar in Nederland het 
dichtste bij in de buurt komt is een balk van 156mm*59mm*3m. De 
Chileense balk kost € 5,84 euro. De Nederlandse balk kost € 25,18341. Zelfs 
als men met gelijke inhoud rekent, zou de Chileense balk €9,06 kosten. Het 
is onbekend waar dit prijsverschil door komt.

41  GAMMA (2014)
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Stedebouwkundige inbedding

% e case of Irene Frei

Om te laten zien hoe het huis in een stedebouwkundige opzet functioneert 
is er een ontwerp gemaakt op de plek van een bestaand microcampamento, 
Irene Frei. Van de acht microcampamentos waar Trabajo en la calle op dit 
moment mee samenwerkt is dit de beste locatie; dichtbij het centrum en 
genoeg ruimte voor een opstelling als rijtjeswoning.

Irene Frei is een campamento ontstaan uit noodzaak. Na een brand in een 
appartementencomplex zijn alle bewoners verplaatst naar een terrein van 
de gemeente, waarop ze tijdelijk zouden verblijven. Dit is nu meer dan een 
jaar geleden

A} eelding 22: Microcampamento Irene Frei

A} eelding 23: Locatie Irene Frei
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Stedebouwkundig gezien zijn een aantal punten van belang. Ten eerste is het 
huis speciaal ontworpen om zowel los als geschakeld te worden gebouwd. 
Geschakeld hee+  de voorkeur, aangezien hierbij optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de beschikbare ruimte en de isolatie in de zijwanden zo beide 
huizen warm houdt.

Aangezien de woning bedoeld is om uitgebreid te worden moet er in het 
geval alleen fase 1, de noodwoning neer wordt gezet, aan de voorkant 
ruimte vrij worden gehouden voor de uitbreiding. Aanbevolen wordt om 
aan de voorkant ook bij de volledige versie ongeveer drie meter vrij te 
houden voor het plaatsen van een eventuele auto.

In de huidige opstelling is op verzoek van de inwoners van de campamentos 
ervoor gekozen de huizen geen gezamenlijke binnenplaats te geven, maar 
in plaats daarvan hee+  ieder huis apart een tuin. In het campamento zelf 
moeten zij de weinige ruimte die er is delen en dit leidt vaak tot con| icten. 
Daarom kiezen ze er bij hun eigen woning voor hun eigen tuin te hebben 
en die met niemand te moeten delen.

Variatie in de buurt ontstaat door de verschillende fases waarin de huizen 
zich bevinden, de verschillende modellen waaruit te kiezen valt en de te 
verwachten beschildering van de houten siding.

 

A} eelding 24: Variatie in de buurt
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Reflectie 

! eoretische inbedding

In de M3 periode is er tot een begrippenkader gekomen ten aanzien van 
de tektoniek. Daarvan zijn de belangrijkste twee voor dit afstudeerproject 
Montage en Non-verbinding, van Gevork Hartoonian.

Het begrip montage ontkoppelt de relatie van het geheel tot het deel. Dat 
geheel ontstaat uit het samenbrengen van de delen en de handeling van 
montage zelf. Daarin ligt de dialectiek tussen intentie en constructie.1

De non-verbinding is tegengesteld aan de normale verbinding, de knoop. 
Waar de knoop gebruikt wordt om de ongelijkheden van de constructie te 
verbergen, wordt bij de non-verbinding materiaal en detaillering op zo’n 
manier geïntegreerd dat de uiteindelijke vorm het gefragmenteerde proces 
van de constructie niet verbergt.42

Het ontwerp is een belichaming van deze twee begrippen. De montage, 
ook wel beschreven als zelf bouw, is de essentie van het project. De 
verschillende panelen en overige onderdelen worden op de bouwplaats 
verbonden tot een geheel. De bewoners bevestigen alle delen zelf, maar 
zorgen ook voor de technische kwaliteit door handelingen als omvouwen 
van de folies. Dit is op en top montage.

Daarin is echter niet zoals Hartoonian het beschrij+  volledig bottom-
up gewerkt. Er is wel van te voren een ontwerp gemaakt, aangezien het 
anders onmogelijk is de beoogde kwaliteit te waarborgen. Mocht men de 
bewoners “gewoon” naar vrije hand laten monteren, dan zullen er weer 
situaties ontstaan als in de campamentos, ruimte technisch en kwalitatief 
onvoldoende.

De non-verbinding is in het ontwerp in sommige delen terug te vinden, 
in andere minder. Hartoonian maakt in zijn betoog voor het laten zien 
van de manier waarop dingen verbonden zijn geen onderscheid tussen 
constructie en bekleding. Daarin is hij anders dan veel van de andere 
bestudeerde theoretici. De horizontale gevelbekleding werkt niet mee aan 
de constructie die de krachten draagt. Daarom zou hij voor veel theoretici 
de tektoniek te niet doen. Bij Hartoonian is dit niet het geval; bij hem 
dragen alle verbinding die getoond worden bij aan het tektonisch bouwen.

Aan de binnenkant van het huis zijn de panelen niet afgewerkt en kan men 
precies de naden zien die ze scheiden. Deze naden worden nog eens extra 
benadrukt door de schroeven die door het overlappings-principe nodig 
zijn om twee panelen aan elkaar te maken.

42 Mallgrave, H.F. & Contandriopoulos, C. (2008) p. 450
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In de toekomst kan men verwachten dat er een extra vloerbedekking in de 
woning komt, de naden van de vloerpanelen zijn dan niet meer te zien. In 
de lijn van de verwachting worden de wanden alleen geschilderd, hier zou 
het proces van de montage dan wel nog te zien blijven.

Aan de buitenkant van het huis zijn twee verschillende bouwprincipes 
toegepast. De zijwanden worden kant en klaar geleverd met de horizontale 
gevelbekleding al op de panelen. Zelfs als deze kanten geverfd worden, 
dan zijn nog steeds de tussenliggende naden en dus het bouwprincipe 
zichtbaar. 

De panelen van de voorkant worden gefabriceerd zonder de horizontale 
gevelbekleding, dit is een apart onderdeel dat later tegen de voorkant 
wordt geschroefd. De montage van dit deel blij+  dus zichtbaar, ook 
al wordt het in de toekomst geschilderd. Wel wordt door dit deel de 
achterliggende constructie verhuld, het hee+  namelijk een andere grootte 
en werkt volgens een ander principe (er tegenaan schroeven in plaats van 
in elkaar schuiven). Zoals al eerder beschreven zou dit voor veel theoretici 
een probleem zijn. Hartoonian doet hier in zijn essay geen uitspraken over.

Methodiek

Voor de methodiek beschreven zoals in het hoofdstuk Methodiek, pagina 
25, is vooral het verblijf in Chili  van uiterst belang gebleken. Omdat het 
project vrij technisch is, was het essentieel de technische en bouwkundige 
kennis ter plaatse te benutten. 

Door de samenwerking met verschillende organisaties ter plaatse heb ik 
de mogelijkheid gekregen een gebalanceerd project neer te zetten dat niet 
alleen rekening houdt met architectonische ambities, maar ook met de 
sociale en technische inbedding.

De eerste contacten verliepen zoals verwacht via kennissen, en niet via 
o!  ciële kanalen. Mijn eerdere verblijven in Chili hebben daardoor hun 
relevantie echt bewezen. Bij het voorstellen als “Ste!  e Raemaekers, 
architectuurstudent uit Nederland, kennis van …” werd ik meteen 
uitgenodigd voor een gesprek. Ook gedurende het verdere proces kon ik 
altijd bij deze organisaties terecht als ik vragen had.

De meeste bestudeerde literatuur verkreeg ik eveneens via deze 
organisaties. Documenten over normen en wetten, over de basisaspecten 
die nodig zijn in een woning, over de huidige tendensen in de Chileense 
sociale woningbouw tot werkdocumenten van de Chileense kamer van 
constructie. De eerste maand (halverwege juli tot halverwege augustus) 
heb ik besteed aan het doornemen van deze berg aan informatie. Ook 
op theoretisch gebied heb ik dus een groot voordeel gehad door het 
afstudeerproject in Chili uit te werken.
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De begeleiding met Nederland verliep over het algemeen niet altijd 
vlekkeloos. Af en toe waren er technische problemen met het begeleiden 
via Skype of kon een van de partijen een afspraak niet nakomen. Vooral 
naarmate het project vorderde en het steeds technischer werd heb ik vooral 
begeleiding gezocht bij Chileense architecten en constructeurs met kennis 
van de lokale manier van bouwen.

De kwaliteit van de begeleiding uit Nederland die ik ontvangen heb was 
echter top. Daarom zou het retrospectief verstandig zijn geweest meer 
begeleidingsafspraken met Nederland te onderhouden, al was het maar 
om een andere invalshoek op de materie te horen. Ik heb me vrij lineair 
gefocust op de fase waarin het project was, maar had misschien af en toe 
een ruimere blik kunnen gebruiken. Dit is een tip die ik mee wil geven aan 
andere studenten die eraan denken af te reizen naar het buitenland voor 
hun afstudeerproject. 

Ontwerp

Het ontwerp zoals het nu voor u ligt, valt te zien als een basismodel dat laat 
zien wat de voordelen zijn van zelf bouw in Chili. 

Zoals al eerder besproken is de technische kwaliteit een van de belangrijkste 
aspecten van de woning. Het bouwpakket is bekeken door verscheidene 
architecten, bouwtechnici en constructeurs in zowel Chili als in Nederland 
en zou mijns inziens daadwerkelijk als de# nitieve woning gebouwd 
kunnen.

Het bouwsysteem dat in dit project wordt gebruikt wordt naar mijn weten 
in geen enkel ander project toegepast.  Hoewel het overeenkomsten hee+  
met vooral de bestaande noodwoning, de mediagua (pagina xxx), is het er 
door zijn veel betere kwaliteit niet mee te vergelijken. 

Vooral de panelen van de zijwanden zijn uniek, aangezien deze zowel bij 
een vrijstaande woning als bij een rijtjeswoning moeten functioneren. 
Daarom moeten ze van binnen te installeren zijn en zijn waterkerende en 
damp remmende laag al in het paneel ingebouwd. Door de overlapping 
bij het ineen schuiven van de panelen zijn ook de waterkerende en damp 
remmende lagen overlappend en dus dicht. 

Ook het omvouwen van lagen om zo de dichtheid van het systeem te 
verkrijgen is een actie die in de gangbare bouwpraktijk nooit toegepast 
wordt. Meestal worden de waterkerende en damp remmende lagen namelijk 
later aangebracht en tegen de constructie gelijmd. Voor een bouwpakket 
dat door de bewoners zelf gebouwd wordt is dit niet gebruiksvriendelijk en 
in het geval van de zijwanden ook niet mogelijk.

De focus van het ontwerp hee+  op het ontwikkelen van dit nieuwe systeem 
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gelegen, in combinatie met de bouwkosten. De woning zelf is zo goedkoop 
mogelijk gehouden en deze winst komt voor een groot gedeelte uit het 
vermijden van materiaalverlies en het standaardiseren van de productie. 

Een nadeel van standaardisatie van de productie is dat er weinig variatie 
mogelijk is tussen de verscheidene panelen. Er ontstaat al variatie door 
het overlappingssysteem, verder zijn in het basismodel andere variaties 
vermeden. Zo zijn de kosten zo laag mogelijk gehouden.

Met een berekende prijs van de woning van €6690 euro zou een volgende 
stap in het proces zijn de woning ook in andere landen te presenteren, 
waar lagere subsidies zijn voor de woningbouw. Men kan het bouwpakket 
aanpassen aan de klimaat omstandigheden waarin het gebouwd wordt. 

Een mogelijke uitdaging voor de toekomst van dit project in Chili zou de 
architectonische vormgeving zijn. Er blijkt uit de berekeningen dat er meer 
subsidiegeld beschikbaar is dan de woning kost, zelfs rekening houdend 
met eventuele onvoorziene kosten.  

Dit geld zou geïnvesteerd kunnen worden in panelen met afwijkende 
maten in de kopgevels waar grotere ramen in passen. Ook is het mogelijk 
meer variatie aan te brengen in de kopgevels, waardoor de speelsheid 
van het geheel van de buurt verbetert en er zo zelfs als men veel van deze 
woningen bij elkaar zet een grote tegenstelling ontstaat met de wijken van 
de projectontwikkelaars.

Dit zijn te verwachten ontwikkelingen in het geval het project wordt 
geaccepteerd door de organisaties of de regering.
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Conclusie

Met dit ontwerp voor een woning is op vele punten een verbetering geleverd 
ten opzichte van de huidige aanpak in de Chileense sociale woningbouw. 

De ontwikkelde woning is substantieel groter dan de huidige norm van 
55m2 en bevat meer vertrekken dan gevraagd. Dat voor €6690, een fractie 
van de prijs. 

Het huis is water- en dampdicht, constructief stevig, bestand tegen 
aardbevingen, zo goed mogelijk beschermd tegen termieten, natuurlijk te 
ventileren, gemakkelijk te prefabriceren en licht en simpel genoeg om zelf 
op te bouwen.

Het systeem is dus van zodanige kwaliteit dat het gebouwd kan worden als 
een de# nitieve woning, maar ook neergezet kan worden als uitbreidbare 
noodwoning. 

Omdat er geen minimum is aan het aantal woningen dat gebouwd moet 
worden om het project rendabel te krijgen, kan er op veel kleinere terreinen 
gebouwd worden.

Buiten deze bouwkundige aspecten hee+  het systeem ook een heel grote 
maatschappelijke factor. 

Het draagt bij aan de kennis van de bewoners van campamentos. Het 
inspireert het geloof in het eigen kunnen en versterkt de banden tussen de 
bouwers. Ook versterkt het de band met het eigen huis, omdat het iets is 
dat men met eigen handen hee+  opgebouwd. Dit zorgt ervoor dat het beter 
onderhouden zal worden in de toekomst. 

Al met al is het een project dat potentie hee+  om daadwerkelijk gebouwd 
te worden. Het zal dan ook aangeboden worden aan de verschillende 
organisaties die in het hoofdstuk Methodiek op pagina 25 besproken zijn. 
Ook zal het ingediend worden bij de Chileense regering, met het doel een 
subsidie te winnen voor projecten van maatschappelijke waarde, die het 
mogelijk maakt het project in de realiteit te gaan ontwikkelen.
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