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VOORWOORD 

In dit verslag zijn de resultaten opgenomen van mijn afstudeerproject dat zich richt op de 
ontwikkeling van een starterswoning die gedurende de gebruiksperiade kan worden aangepast aan 
de voortschrijdende wensen van de bewoners. Het project is uitgevoerd binnen de 
afstudeerrichting Design for Lifespan van de mastertrack Building Technology binnen de studie 
Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Ik heb als onderwerp gekozen voor de problematiek die veel starters ondervinden in hun 
zoektocht naar een geschikte woning omdat het me opviel dat er veel aandacht aan wordt besteed 
in kranten en tijdschriften. Daarin komt naar voren dat het een breed maatschappelijk probleem is 
waar veel mensen mee te maken hebben. Verder merk ik in mijn persoonlijke omgeving ook dat 
veel jonge mensen moeite hebben om een woning te vinden die aan hun verwachtingspatroon 
voldoet. Ik hoop met dit project een bijdrage te leveren aan de verkleining van de problematiek 
door de ontwikkeling van een specifiek op starters gerichte woning die jonge mensen perspectief 
biedt op een goed begin van hun wooncarrière . 

Dit verslag behandelt het afstudeerproject in twee stappen. Allereerst zal er worden teruggeblikt 
op de analyse van de woningmarkt die voorafgaand aan het begincolloquium is uitgevoerd. Deze 
analyse is bedoeld om een beter algemeen begrip van de werking van de woningmarkt te krijgen 
met alle actoren en factoren die daarbij van invloed zijn. Vanuit de resultaten van de analyse is 
een programma van eisen opgesteld voor een ontwerpopgave. In het tweede gedeelte van het 
verslag worden het concept en het ontwerp van de ontwikkelde aanpasbare starterswoning 
behandeld. 

Tot slot wil ik graag van de mogelijkheid gebruik maken om mijn begeleiders prof. ir. Jouke Post, 
ir. John Swagten en dr. ir. Peter Erkelens te bedanken voor de zeer waardevolle hulp en sturing 
die ze hebben geboden tijdens het gehele afstudeerproject. In het beginstadium van het 
afstudeerproject heeft ook drs. Jos Smeets me van waardevolle kritiek voorzien bij de analyse van 
de startersproblematiek op de woningmarkt . Dank daarvoor! 
Verder wil ik graag mijn ouders, broer en zus bedanken voor de niet aflatende steun tijdens het 
afstudeerproject en de gehele studie in het algemeen, ook toen het wat langer bleek te gaan 
duren dan oorspronkelijk de bedoeling was. Zonder hun steun was ik uiteindelijk niet gekomen 
waar ik nu ben . Ook mijn studiegenoten, vrienden en vriendinnen hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het eindresultaat door me gedurende het traject te voorzien van nuttige kritieken en 
inzichten. Bedankt voor de motivatie en steun met een kritische blik! 

Wilbert van Nistelrooij 
28-02-2010 
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SAMENVATTING 

De problemen die starters ondervinden op de woningmarkt komen vaak voorbij in de media. Men 
hoeft bij wijze van spreken maar de krant open te slaan of de problematiek komt aan bod . Veel 
jonge mensen die de eerste stappen in hun wooncarrière willen zetten, lopen op tegen de hoge 

woningprijzen waardoor ze vaak moeite hebben om een woning te vinden die aan hun 

verwachtingspatroon voldoet. Om meer inzicht te krijgen in de werking van de woningmarkt is 
allereerst een analyse uitgevoerd. Tijdens de analyse kwam al snel naar voren dat de 
problematiek zeer breed is en veel mensen in meer of mindere mate raakt. Omdat het een 
grotendeels een markttechnisch probleem is, zijn er zeer veel partijen en factoren bij betrokken. 
Tussen de veelheid aan van invloed zijnde aspecten vallen met name de hoge grondprijzen, het 
tekort aan nieuwbouwwoningen en de mismatch tussen vraag en aanbod op. 
De zeer sterke en onevenredig grote stijging van de grondprijzen in het eerste decennium van de 
20e eeuw heeft ervoor gezorgd dat de woningprijzen eveneens sterk zijn gestegen. Hierdoor wordt 
het vooral voor eenverdieners steeds moeilijker om een woning te kopen. Naast de hoge prijzen is 
er ook sprake van een structureel tekort aan nieuwbouwwoningen in Nederland. De productie 
beleefde een dieptepunt in 2003 (60.000 nieuwbouwwoningen) en klimt sindsdien weer op, maar 
het streefaantal van 100.000 woningen per jaar wordt anno 2010 nog steeds niet bereikt. Doordat 
de productie van woningen in de laatste jaren is achtergebleven terwijl de vraag verder is 
doorgegroeid, zijn de prijzen verhoudingsgewijs nog sterker gestegen. Als gevolg hiervan is de 
doorstroming in de woningmarkt gestagneerd. Veel mensen kunnen nu namelijk moeilijker de stap 
naar een grotere woning maken. Verder is er sprake van een scheefgroei tussen het aanbod in de 
markt en de vraag vanuit de bevolking. Zowel projectontwikkelaars als gemeenten hebben zich de 
laatste tien jaar hoofdzakelijk gericht op het bouwen van appartementen en woningen in het 
duurdere segment terwijl er vanuit de markt behoefte is aan meer goedkope grondgebonden 
woningen. Door deze scheefgroei worden de problemen op de woningmarkt minder efficiënt 
bestreden dan mogelijk is. 
Deze uitkomsten hebben geleid tot het inzicht dat een ingreep noodzakelijk is. Omdat het 
probleem zeer breed is, zal de oplossing voor het probleem alleen bereikt kunnen worden door de 
gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Om zelf een theoretische bijdrage te kunnen 
leveren aan de vermindering van de problematiek, is een programma van eisen opgeste·ld voor de 
ontwikkeling van een speciale starterswoning die jonge bewoners een goed perspectief op de 
woningmarkt biedt. Om de starterswoning bereikbaar te houden voor jonge eenverdieners en ook 
op langere termijn een goede marktpositie te laten behouden, wordt de nadruk in het 

ontwerpproces gelegd op de begrippen betaalbaarheid, economische duurzaamheid en 
aanpasbaarheid. 
Om tot een ontwerp met deze kwaliteiten te komen, is een lijst met ontwerprichtlijnen opgesteld 
waaraan de woning moest voldoen. Deze richtlijnen concentreren zich met name op een beperking 
van het grondoppervlak, het kiezen van een modulaire opzet om de aanpasbaarheid en diversiteit 
van de woningen te garanderen, en de prefabricage van bouwdelen om de kosten van materiaal 
en materieel te drukken. Het bereiken van aanpasbaarheid is belangrijk om allereerst een kleine 
woning te kunnen aanbieden die vervolgens met de wensen van de bewoners kan meegroeien. Zo 
blijft de woning betaalbaar zonder dat de bewoners binnen afzienbare tijd weer zouden moeten 
verhuizen omdat het woonoppervlak niet langer toereikend zou zijn. 
De woningen zijn zo ontwikkeld dat ze volgens een vast stramien zijn uit te breiden en in te 
krimpen. De noodzaak tot uitbreiding lijkt evident; door het aanbieden van een kleine woning 

wordt deze bereikbaar voor jonge eenverdieners die nog niet de behoefte hebben aan een relatief 
grote rijtjeswoning terwijl de woning wel perspectief biedt aan de bewoners om langere tijd op 
dezelfde locatie te blijven wonen. De mogelijkheid om de woning te laten krimpen lijkt minder 
voor de hand liggend . Als er echter ruimtelijke verbeteringen tegenover staan, kan het zeker het 
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overwegen waard zijn. Veel mensen zullen tenslotte een dakterras met uitzicht verkiezen boven 
een te grote rommelzolder. Overtollige ruimte kan in die zin ook als last gaan aanvoelen en blijft 
altijd onderhoud vereisen. 
Om een hoge woningdichtheid te krijgen, zijn de woningen rug-aan-rug en zij-aan-zij geplaatst. 
De woningen zijn smaller en dieper dan traditionele rijtjeshuizen om een nog compacter 
woningblok te realiseren. Door deze opzet hebben de woningen drie woningscheidende wanden en 

één volledig vrije gevel. Omdat dit te weinig is voor een voldoende daglichttoetreding in de 
diepere gedeelten van de woningen, wordt gebruik gemaakt van verplichte patio's of vides. Door 
het opstellen van een aantal spelregels zullen de woningen uitbreidbaar zijn zonder dat het gevaar 
ontstaat dat de woonkwaliteit afneemt. Door de regels met betrekking tot de bouw van een patio 
is de daglichtvoorziening namelijk gewaarborgd. Door de rug-aan-rug plaatsing beschikken de 
woningen niet over een eigen tuin, maar de opname van een dakterras, patio of balkon zorgt voor 
een bescheiden hoeveelheid buitenruimte binnen de eigen woning. 
De woningen zijn georganiseerd rond een binnenstraat om de centraal gelegen donkere ruimte op 
de begane grond nuttig te gebruiken. Vanuit de binnenstraat zijn de parkeerplaatsen onder de 
woningen te bereiken. Omdat de bewoners hun auto's onder de eigen woning parkeren, ontstaat 
een rustig straatbeeld dat niet gedomineerd wordt door 'blik'. De woningen beschikken nu over 
een afsluitbare achterdeur aan de binnenstraat (in de vorm van een stalen rolhek) en een 'nette' 
voordeur aan de straatzijde. De openbare ruimte tussen de woningblokken die normaal 
gereserveerd is voor een straat kan nu ook op andere manieren worden ingericht om de bewoners 
te compenseren voor het gemis aan buitenruimte op het eigen kavel. 

Boven: het aantal verschillende manieren om te groeien is zeer groot. Onder: de compacte pakking van woningen in een blok. 
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Het bouwsysteem van de starterswoningen is modulair opgezet volgens een vaste stramienmaat 
van 1,2 meter. De woningen zijn 10 stramienen diep en 4 stramienen breed. Iedere woning kan 
op een groot aantal verschillende manieren worden uitgebreid, in minimale stappen van 1,2 
meter. De woning is opgebouwd uit houtskeletbouw wandelementen van 1 stramien breed en 
speciaal ontwikkelde vloercassettes die tussen deze wandelementen worden gehangen. Er is 
gekozen voor houtskeletbouw vanwege het lage gewicht, de goede mogelijkheden voor 
prefabricage, de droge verbindingsmethoden die demontage vereenvoudigen en het feit dat de 
elementen zijn opgebouwd uit een hernieuwbare grondstof. De vloerelementen bestaan uit 
gelamineerde houten balken die zijn voorzien van leidinggaten. Hierdoor kunnen leidingen voor 
alle benodigde technische systemen worden weggewerkt in de holle vloerelementen . Door de 
modulaire opzet zijn de vloercassettes bovendien individueel toe te voegen of te verwijderen 
waardoor bijvoorbeeld snel een trapgat gecreëerd kan worden zonder dat de hele vloer moeten 
worden gewijzigd. 
Om de ontwikkelingsvrijheid voor de bewoners verder te vergroten, worden de keuken en het 
sanitair als verplaatsbare units uitgevoerd. Omdat dat woning gedurende de gebruiksfase 
waarschijnlijk meerdere malen wordt aangepast, is het logisch dat de keuken en het sanitair ook 
zou moeten kunnen verplaatsen. Zo kan er steeds gestreefd worden naar een zo ideaal mogelijke 
plattegrond om de beschikbare ruimte zo nuttig mogelijk te gebruiken. Het sanitair is speciaal 
ontwikkeld om uitbreidbaar te zijn. Zo wordt iedere basiswoning bij de oplevering voorzien van 
een kleine badkamer van 2,4 bij 2 meter. In een later stadium is hier een reeks aan uitbreidingen 
aan toe te voegen, waarbij kan worden gedacht aan een ligbad, een sauna, een toilet of 
simpelweg extra ruimte. 
Doordat de bewoners op veel verschillende vlakken de vrijheid hebben om hun woning naar eigen 
smaak te ontwikkelen, zal vrijwel geen enkele woning in een woningblok uiteindelijk nog hetzelfde 
zijn. Hiermee ontstaat een zeer divers geheel en worden de woningen een uiting van de 
individuele diversiteit van de bewoners. 

Boven: de opbouw van een reeks woningen, uitgroeiend tot verschillende varianten. Onder: een opengewerkte vloercassette. 
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INLEIDING 

De situatie met starters in Nederland komt zeer regelmatig in het nieuws vanwege een grote 
krapte op de woningmarkt, veroorzaakt door een zeer grote vraag naar woningen en een 
ogenschijnlijk gering aanbod in de geschikte won rngklassen. Het is een zeer breed probleem, dat 
zich afspeelt op verschillende gebieden. Daarbij moet gedacht worden aan de financiële lasten die 
komen kijken bij het betrekken van een woning, de mogelijkheid van het niet aansluiten van 
wensen bij het aanbod, of het gebrek aan doorstroming van huidige bewoners naar een grotere 
woning wanneer ze daartoe in staat zijn. De oorzaken voor deze deelproblemen zijn legio. 
Naast het feit dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen niet op het gewenste niveau is, 
hebben zowel projectontwikkelaars als gemeenten zich de laatste tien jaar hoofdzakelijk gericht op 
het bouwen van appartementen en woningen in het duurdere segment terwijl er vanuit de markt 
behoefte is aan meer goedkope grondgebonden woningen. Voor beide partijen leveren de 
duurdere woningen uiteindelijk meer winst op, waarmee de voorkeur grotendeels is verklaard. 
Het achterblijven van de hoeveelheid nieuwbouwwoningen heeft ervoor gezorgd dat er 
ondertussen dringend behoefte is aan een doorgaande stijgende lijn in de hoeveelheid nieuwbouw 
die per jaar wordt gerealiseerd. De huidige trend van gezinsverdunning gaat namelijk 
onverminderd door; jongeren gaan tegenwoordig eerder op zichzelf wonen en ouderen houden 
langer hun eigen woning aan. Daarnaast zijn er meer echtscheidingen dan vroeger, waardoor het 
aantal herstarters groeit. Dit zijn mensen die noodgedwongen een stapje terug moeten doen in 
hun wooncarrière doordat er een verandering in hun financiële situatie is opgetreden. Mede 
doordat de productie van woningen in de laatste jaren is achtergebleven terwijl de vraag verder is 
doorgegroeid, zijn de prijzen verhoudingsgewijs sterk gestegen. Als gevolg hiervan is de 
doorstroming in de woningmarkt gestagneerd . Veel mensen kunnen nu namelijk moeilijker de stap 
naar een grotere woning maken. 
Het stagneren van de doorstroming in de woningmarkt blijkt uit het dalen van de gemiddelde 
afzetsnelheid van woningen. Appartementen en eengezinswoningen staan tegenwoordig langer te 
koop dan 10 jaar geleden. Sinds de economische crisis is dit alleen maar verder opgelopen . 
Berichten dat woningen tussen 6 maanden en een jaar te koop staan alvorens verkocht te worden, 
zijn niet langer uitzonderlijk te noemen. 
Desalniettemin gloort er weer hoop aan de horizon. Na de forse stijging van de huizenprijzen in de 
afgelopen jaren, is de prijs in 2009 wat gedaald. Uiteindelijk is de zelfregulerende werking van de 
huizenprijzen in werking getreden: doordat woningen te lang te koop stonden, moesten de prijzen 
wel verlaagd worden om nog kopers aan te trekken. Het is nu echter de vraag of deze daling gaat 
doorzetten. Hoewel dit goed nieuws is voor starters na alle prijsstijgingen van de laatste jaren, 
blijft het voor deze doelgroep lastig om een betaalbare koopwoning te betrekken. 

Dit verslag behandelt de resultaten van het afstudeerproject dat is gericht op de verkleining van 

de problematiek op de woningmarkt zoals deze door starters wordt ervaren bij hun zoektocht naar 
een geschikte woning . Hoewel de problematiek zeer breed is, zal worden geprobeerd om met 
behulp van een technische oplossing een alternatief te bieden aan de traditionele grondgebonden 
woning die tegenwoordig vaak te duur blijkt te zijn voor eenverdieners . 
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De onderzoeksvraag die voor dit afstudeerproject is geformuleerd luidt: 

Hoe kan er met behulp van een bouwtechnische oplossing voor worden gezorgd dat 
de problematiek onder starters op de woningmarkt wordt verkleind? 

De doelstelling die hieruit voortkomt luidt: 

Het leveren van een bijdrage aan een duurzame oplossing voor de problemen die 
veel starters momenteel ondervinden. 

De maatschappelijke relevantie van dit afstudeerproject komt duidelijk naar voren in de vele 
kranten- en tijdschriftartikelen die over het onderwerp worden gepubliceerd. Zeer regelmatig komt 
de specifieke positie van starters op de woningmarkt in het nieuws en zonder uitzondering ligt de 
nadruk daarbij op het feit dat de situatie niet rooskleurig is voor de betreffende groep. Omdat er 
zoveel jonge mensen zijn die zich tot de 'starters' mogen rekenen, heeft een duurzame bijdrage 
aan de problematiek de potentie om grote positieve gevolgen te hebben voor deze doelgroep op 
zowel sociaal als financieel gebied. 
De wetenschappelijke relevantie ligt in de bijdrage die het project kan leveren aan een vergroting 
van de bewustwording van dit thema, en dan met name in de bouwwereld. Het realiseren van een 
technische oplossing die specifiek is toegespitst op de problematiek van starters, kan anderen 
ertoe aanzetten na te gaan denken over verdergaande mogelijkheden. Daarnaast kan het helpen 
om de noodzaak van actie te onderstrepen. 

De methode die in het afstudeerproject is gevolgd om de doelstelling te bereiken, is tweeledig. 
Allereerst is een vooronderzoek uitgevoerd naar de problemen die starters ondervinden op de 
woningmarkt. Voorafgaand aan het kiezen van vervolgstappen om tot een oplossing te komen, is 
het namelijk van belang dat de problematiek inzichtelijk gemaakt wordt. De onderzoeksopzet en 
resultaten van het vooronderzoek zullen als eerste worden behandeld in dit verslag. Vanuit de 
resultaten van de analyse is een programma van eisen opgesteld in de vorm van een groep 
ontwerprichtlijnen. Deze dienen als lijdraad voor het tweede deel van het afstudeerproject, het 
ontwerpgedeelte. De resultaten van het ontwerptraject worden in dit verslag besproken, van 
concept tot technische uitwerking, waarna een reflectie zal volgen om te bekijken of het 
gerealiseerde ontwerp voldoet aan het vooraf opgestelde programma van eisen. 
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1. AANLEIDING 

De reden om te kiezen voor de problematiek onder starters als onderwerp voor mijn 
afstudeerproject komt vooral voort uit de veelvuldige berichtgevingen in kranten en tijdschriften. 
In veel van die artikelen wordt gewezen op de huisvestingsproblemen die we momenteel in 
Nederland hebben. De onderwerpen die het vaakst aan bod komen zijn de hoge grondprijzen die 
zwaar drukken op de totale koopsom van een woning, en het feit dat er een scheefgroei is 
ontstaan tussen het aanbod vanuit de markt en de wensen vanuit de bevolking. Waar de 
woningnood na de Tweede Wereldoorlog vooral kwantitatief van aard was (er was behoefte aan 
veel nieuwe woningen om de getroffen gebieden te herstellen en een groeiende bevolking 
onderdak te bieden), is de huisvestingsproblematiek vandaag de dag meer kwalitatief van 
karakter. Zo worden er verhoudingsgewijs erg veel nieuwe appartementen opgeleverd, terwijl de 
behoefte aan kleinere grondgebonden eengezins-woningen groter blijkt te zijn . De gevoelens van 
onmacht onder veel aspirant huizenbezitters zijn dermate aanwezig dat er eenvoudig frustraties 
kunnen ontstaan. 
Deze problematiek doet zich voor in het hele land en onder alle groepen starters. Daarin ligt een 
belangrijk deel van mijn motivatie voor dit afstudeerproject: het maatschappelijke karakter dat 
het probleem van een goede huisvesting voor starters op de woningmarkt mijns inziens heeft. 
Mijn persoonlijke interesse in het onderwerp is nog verder gegroeid sinds ik in mjjn omgeving 
steeds vaker merk hoe moeilijk het is om als starter een geschikte en passende woning te vinden. 
Niet zelden is er sprake van lotingen om de zeer gewilde starterswoningen te mogen kopen. Dat 
het aantal aanmeldingen hierbij soms een veelvoud is van het aantal beschikbare woningen, geeft 
aan dat het aanbod in veel gebieden niet overeenkomt met de vraag. 
In een artikel in het Algemeen Dagblad van begin 2008 stelt Ger Hukker, voorzitter van de NVM: 
"Kopen is voor starters, maar ook voor doorstromers een steeds moeilijker opgave aan het 
worden. De betaaibaarheid van woningen werd vorig jaar al een lastig te nemen hindernis, maar 
zal dit jaar verder doorzetten." In 2008 zijn de woningprijzen inderdaad nog gestegen, waarna 
deze stijging in 2009 weer deels ongedaan gemaakt is. Desalniettemin is het kwalitatieve karakter 
van het probleem nog steeds actueel. In hetzelfde artikel wordt door de heer Hukker gesteld 
" .. . dat voor de normale verdiener zijn droomhuis steeds verder weg komt." Een gevolg van een 
falend overheidsbeleid, waardoor de woningmarkt zo goed als op slot zit. De symptomen: slechte 
doorstroming op de woningmarkt en het schreeuwend tekort aan (nieuwe) betaalbare huur- en 
koophuizen. "Maar dan vooral woningen waar de consument wat aan heeft. In de pijplijn zitten 
nog steeds te veel woningen waarvan ik nu al weet dat ze voor de gemiddelde consument 
onbetaalbaar zijn." 
Juist op dit laatste punt wil ik me tijdens mijn afstudeerproject gaan 
concentreren: het aandragen van een kwalitatieve bijdrage aan de 
oplossing van de probleemsituatie op de woningmarkt in de vorm van een 
starterswoning die perspectief biedt. Onderstaande krantenkoppen 
vormen slechts een greep uit de berichtgeving over het onderwerp, maar 
geven de kern van de problematiek weer. 

I Gebrek aan betaalbare woningen I 
Ple1door voor re ulenna 

Problemen 
doorbouw 
'verkeerde' 

• wontogen 

Prijsexplosie van 
starterswoningen 

Starterswoning blijft 
onder magische grens 
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2. VOORONDERZOEK 

Aan het begin van het afstudeerproject is een analyse uitgevoerd van de door starters 
ondervonden problematiek op de woningmarkt. Het doel van deze analyse was tweeledig. Omdat 
er in de afstudeerrichting Building Technology niet dagelijks wordt stilgestaan bij het reilen en 
zeilen van de woningmarkt en alle actoren die daarin een rol spelen, is allereerst een verdiepend 
onderzoek uitgevoerd om een beter algemeen begrip van de woningmarkt te krijgen . Daarnaast 
diende de analyse om een goed beeld te krijgen van de problemen die heersen op de woningmarkt 
en de mogelijke oplossingen daarvoor. In die hoedanigheid diende de analyse als opstap naar de 
rest van het afstudeerproject. Waar het bij de analyse vooral draaide om het verkrijgen van 
inzicht, ligt de nadruk in het vervolg van het afstudeerproject op het leveren van een concrete 
bijdrage aan de verkleining van de problematiek in de vorm van een technische oplossing. De 
belangrijkste uitkomsten van de analyse zullen hier eerst worden besproken. 

2.1 Onderzoeksopzet 

Het vooronderzoek is exploratief van aard en is uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de 
woningmarkt en de partijen die daarin actief zijn met hun onderlinge belangen. De hier 
behandelde onderzoeksopzet betreft dus die van het vooronderzoek dat is uitgevoerd voorafgaand 
aan de formulering van de ontwerpopgave. 

De doelstelling in het vooronderzoek luidt als volgt: 

Het verkrijgen van inzicht in de huidige problematieke situatie op de woningmarkt 
voor starters. 

Vanuit de doelstelling is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de huidige situatie van krapte op de 
woningmarkt voor starters en wat zijn mogelijke oplossingen? 

Uit deze onderzoeksvraag komen enkele deelvragen voort: 

1. Wat zijn de verschillende actoren en factoren die van invloed zijn op de 
startersmarkt en wat is hun rol in de problematiek? 

2. Wat zijn de bepalende begrippen in de problematiek en hoe manifesteert 
zich hun invloed? 

3. Hoe is er met behulp van een technische oplossing in te springen op de 
problematiek? 

Omdat de woningmarkt continu in beweging is, zijn er bij het vooronderzoek vooral recente 
bronnen geraadpleegd. Het is tenslotte belangrijk dat de gebruikte gegevens en cijfers up-to-date 
zijn om een zo realistisch mogelijk beeld te scheppen van de huidige situatie van de woningmarkt . 
De informatie is daarom voornamelijk via recente tijdschriftuitgaven en het internet gezocht. Via 
de websites van woningcorporaties, projectontwikkelaars en het ministerie van VROM kon veel 
informatie worden ingewonnen. 
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Bij de beantwoording van de deelvragen zijn de volgende aantekeningen te maken: 

Ad 1. De verschillende actoren en factoren zijn in dit verslag samengevat in een mind map. Dit 
vergroot de overzichtelijkheid en verkleint de noodzaak om het hele vooronderzoek 1 op 1 over te 
nemen in dit afstudeerverslag. 

Ad 2. Gedurende het onderzoek kwamen er enkele onderwerpen naar voren die een belangrijke rol 
speelden in de problematiek of van grote invloed zouden kunnen zijn op een mogelijke oplossing 
daarvan. Aan de hand van deze onderwerpen zijn de paragrafen opgesteld, waarin 
achtereenvolgens de grondprijzen, de woonwensen en de aanpasbaarheid van woningen 
behandeld worden. 

Ad 3. Met name de derde deelvraag vormt de opmaat naar de formulering van een 
ontwerpopgave, later in het afstudeertraject. De uitkomsten van technische aard zijn uiteindelijk 
samengevat in een reeks ontwerprichtlijnen die als lijdraad voor het ontwerp moeten dienen. 

2.2 Mind Map 

De starterproblematiek is een zeer brede problematiek die zich afspeelt op veel verschillende 
gebieden binnen de woningbouw. Om het overzicht te bewaren is een mind map gemaakt waarin 
de verschillende van invloed zijnde aspecten, factoren en actoren zijn weergegeven. Deze mind 
map is gedurende het onderzoek tot stand gekomen en aangevuld door voortschrijdend inzicht, 
maar wordt hier als eerste getoond om de problematiek alvast overzichtelijk te maken. 

Door hier een aantal belangrijke punten uit te selecteren die verder zijn uitgewerkt, is het 
onderzoek uiteindelijk behapbaar gebleven terwijl de kern van de problematiek toch voldoende 
uitgebreid geanalyseerd is. Door de mind map te bestuderen, ontstaat al een beeld van de 
starterproblematiek die later in meer detail zal worden beschreven. 
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2.3 Grondprijzen 

Een van de meest in het oog springende oorzaken van de problemen die veel starters 

ondervinden, is de sterk gestegen grondprijs. De kosten voor het kopen van grond vormen een 
aanzienlijk deel van de totale stichtingskosten van een woning waardoor zelfs een procentueel 
geringe stijging van de grondprijs een zeer merkbare stijging van de stichtingskosten kan 
opleveren. 
Als er wordt gekeken naar de prijsopbouw van een modale nieuwe koopwoning zijn er enkele 
opmerkelijke conclusies te trekken. In het hier afgebeelde overzicht van de opbouw van de totale 
stichtingskosten van een (modale) nieuwe koopwoning wordt getoond hoe de verschillende 
onderdelen van het totaalbedrag zich ten opzichte van elkaar hebben ontwikkeld. De grondkosten 
nemen hierbij een groot deel van de stijging voor hun rekening. Waar de grond in 1997 nog 
ongeveer 20% van de totale stichtingskosten uitmaakte, is dat in 2006 al gestegen naar 33%, 
zoals in de taartdiagrammen is te zien. Door deze ontwikkeling wordt het voor starters op de 
woningmarkt steeds moeilijker om een gewenste grondgebonden woning te kopen. Met name uit 
de grafiek ' Kostenstijging (modale) nieuwe koopwoning naar onderdeel ' blijkt dat de stijging in de 
grondkosten de voornaamste oorzaak is van de sterk gestegen woningprijzen . 
In de pure bouwkosten heeft nauwelijks een stijging plaatsgevonden, maar dit betekent niet per 
definitie dat er geen winst te halen valt op dat onderdeel. Men is in Nederland namelijk gewend 
om op een traditionele, alom bekende manier te bouwen en hier niet vaak vanaf te w ijken. Juist 
de keuze voor een alternatieve bouwmethode kan een aanzienlijke kostenreductie met zich 
meebrengen. Het nadeel van de in Nederland veel toegepaste traditionele bouwmethoden is dat ze 
niet uitblinken in aanpasbaarheid waardoor eventuele latere transformaties vaak met veel moeite 
en hoge kosten gepaard gaan. Door te ontwerpen met het oog op veranderingen in de toekomst, 

kunnen woningen worden gerealiseerd die beter aanpasbaar zijn dan de gemiddelde traditionele 
woning. 

- - -- ·- - --
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De ontwikkelingen van de grondprijzen zijn toe te schrijven aan de gemeentelijke grondbedrijven. 
Tussen de gemeenten en marktpartijen heersen wat dat betreft onderlinge vooroordelen: de 
gemeenten zijn bang dat de marktpartijen te veel winst maken, maar de marktpartijen 
bekritiseren de gemeenten op hun beurt van het maken van 'woekerwinsten' op grond. De uitweg 
uit deze situatie is een algemene bewustwording van het feit dat er een maatschappelijk belang 
gediend moet worden en dat er beter in omgevingskwaliteit kan worden geïnvesteerd dan in winst 
op korte termijn. Uiteindelijk zijn gemeenten gebaat bij een evenwichtige bevolkingsopbouw 
waarin zowel jongeren als ouderen een plaats hebben, maar met de te hoge grondprijzen van 
vandaag de dag trekken de jongeren massaal weg naar goedkope appartementen in de steden. 
Voor de gemeenten is een belangrijke rol weggelegd doordat zij veel invloed hebben op de 
grondprijs bij projectontwikkelingen. Door de grond deels in erfpacht uit te geven of de grondprijs 
in zijn geheel te verlagen, komt een eigen koopwoning binnen het bereik van mensen met lagere 
inkomens. De grondprijs vormt ten slotte een aanzienlijk gedeelte van de totaalprijs van een 
nieuwe woning, zeker als het een relatief centrale locatie binnen een (meer) stedelijke omgeving 
betreft. Verder is het een optie voor de gemeenten om in te zetten op de ontwikkeling van 
goedkopere woningen. Indien er sprake is van grondgebonden woningen verdient het aanbeveling 
om compact te bouwen . Daardoor wordt ook het grondgebruik per woning beperkt, wat de kosten 
voor de koper ten goede komt. Verder zijn tegenwoordig veel gemeenten aangesloten bij het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), een organisatie die leningen 
verstrekt aan kopers van woningen. De leningen dienen ter overbrugging van het verschil tussen 
de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat op basis van het inkomen kan 
worden geleend bij de bank. De voorwaarden die worden gesteld aan aflossing zijn zeer gunstig 
voor de startende koper. 
Het is belangrijk om hierbij aan te merken dat in het geval van een organisatorische constructie 
zoals het collectief particulier opdrachtgeverschap, het gedeelte winst dat normaal gesproken naar 
de projectontwikkelaar gaat, komt te vervallen. In plaats van kosten voor ontwerp, risico en winst 
van de ontwikkelaar, vallen deze kosten nu weg als 'korting' op de stichtingskosten. Er wordt in 
feite een dure tussenpartij weggelaten, wat aanzienlijk in de kosten kan schelen. In dat geval 
gaan alle andere kosten relatief een groter gedeelte van de totaalsom uitmaken omdat er een 
kostenpost wegvalt. 

2.4 Woonwensen 

De woningproductie in Nederland zit ontegenzeggelijk weer in de lift na een dieptepunt rond 2003. 
Dat is op zichzelf een positief punt, maar het probleem wat zich nu aandient, is dat het type 
woningen dat wordt gebouwd niet aansluit bij het grootste deel van de vraag. Uit cijfers van de 
Nederlandse Vereniging voor Bouwondernemers (zie afb.) blijkt bijvoorbeeld dat de vraag naar 
appartementen niet groot is en dat de vraag naar grondgebonden woningen dominant is (zie 
afbeelding). Desondanks kwam de stijging in 
woningbouw die in 2006 is gerealiseerd (5400 
woningen meer dan in 2005) voor het grootste 
deel op naam van de appartementen (4500 van de 
5400 extra woningen) . In 2007 zijn er in 
Nederland ruim 35.000 appartementen opgeleverd. 
Daarmee komt het aandeel nieuw gebouwde 
appartementen boven de 40% van de totale 
woningbouw te liggen. Deze toename geldt zowel 
voor huur- als koopappartementen. Ter 
vergelijking, dit aandeel lag in de jaren rond de 
eeuwwisseling nog op 28%, een duidelijk verschil 
in een tijdsbestek van enkele jaren. 
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De huidige mismatch tussen wat gewenst is en wat gebouwd wordt, zorgt ervoor dat de toename 
in het aantal nieuwe woningen minder efficiënt bijdraagt aan het verminderen van het 
woningtekort dan mogelijk is. Uiteindelijk is het zaak om datgene te bouwen wat vanuit de 
vraagkant wordt verlangd, want door de bouw van te veel appartementen lijkt het erop dat 
starters alleen nog maar voor een appartement in aanmerking komen als ze hun eerste woning 
willen kopen. Zeker voor een éénverdiener wordt een grondgebonden woning steeds 
onbereikbaarder. 
Uit onderstaand overzicht van het vraagoverschot op de woningmarkt blijkt dat het grootste 
probleem lrigt bij de eengezinswoningen in de koopsector. Door de bouw van met name grotere 
(duurdere) woningen en kleinere appartementen, wordt te weinig aan de vraag naar 
koopwoningen in het gebied tussen 150.000 en 250.000 euro voldaan. En juist naar deze voor 
starters financieel bereikbare woningen is een grote vraag. 

P&JI 11 • 2006 

'Vraaqoverschot en nieuwbouwbehoefte' uit Cijfers over Wonen, Wijken en Inteqratie, Ministerie van VROM, 2006 

2.5 Aanpasbaarheid 

Het is een gegeven dat de wensen en/of eisen van de gebruiker van een woning vaak veranderen 
in de loop van de tijd. Daarom is het belangrijk om ook de toekomst mee te nemen bij het 
ontwikkelen van woningen. Een nieuwbouwwoning die vandaag voldoet aan alle eisen en wensen, 
zal over enkele decennia, of zelfs al jaren, wellicht niet meer aansluiten bij de woonwensen van de 
bewoners. Daardoor komt het vaak voor dat aanpassingen nodig zijn om te zorgen dat het 
gebouw goed bl'ijft functioneren. De redenen voor een aanpassing kunnen van allerlei aard zijn. Zo 
kan het gebouw van gebruiker wisselen, kan de gebruiker uitbreidingsplannen hebben door het 
krijgen van kinderen, of kan de gemeente strengere eisen gaan stellen aan bouwfysische 
kwaliteiten van een woning. Er zijn legio voorbeelden te geven, maar het komt er op neer dat 
steeds moet worden bekeken hoe een gebouw aan een nieuwe situatie kan worden aangepast. 
Het ontwerpen met aandacht voor aanpasbaarheld is één van de middelen die kan worden 
gebruikt om kosten te drukken. De winst zal zich echter pas na verloop van tijd uiten als er 
transformaties in de woning nodig zijn. De winst wordt dus geboekt in de gebruiksfase en levert 
voor de eerste bewoner misschien zelfs niets op. Toch is het vanuit maatschappelijk oogpunt 
belangrijk om woningen te bouwen die veranderingen kunnen opvangen. Als er namelijk geen 
aanpassingen kunnen worden gedaan, zal de optie van sloop eerder in beeld komen, wat een 
aanzienlijke inkomstenderving inhoudt. Het verbouwen van woningen is uiteindelijk vrijwel altijd 
de goedkopere oplossing door het reeds bestaande casco. Tevens kunnen schommelingen in de 
vraag er beter door worden opgevangen. 
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Er zijn verschillende manieren om tot een aanpassingsvriendelijker gebouw te komen. Deze zijn in 
te delen als ontwerpvrijheid in de ontwikkelingsfase, aanpassi.ngsvrijheid in de bouw- en 
gebruiksfase en keuzevrijheid in de sloop- of hergebruikfase. Om tot een duurzaam product te 
komen in de zin dat het toekomstige veranderingen zonder problemen moet kunnen opvangen, is 
vooral aanpasbaarheid in de gebruiks- en hergebruikfase van belang. De andere twee genoemde 
vormen van vrijheid zijn echter ook belangrijk om in de ontwikkelingsfase te komen tot een goed 
product met voldoende diversiteit en in de bouwfase te komen tot kleinere afvalstromen en 
minder overlast. 

Aanpassingsvriendelijkheid in de gebruiksfase kan op een aantal verschillende wijzen tot stand 
komen. Vier belangrijke methoden zijn: 

- Extra m 2 

- Neutrale ruimte 

Het bouwen met een bepaalde overmaat bovenop het absolute minimum. 
Waar er in de jaren dertig onder druk van financieringsproblemen in de 
woningbouw werd gestreefd naar de perfecte minimale plattegronden die de 
tenminste noodzakelijk geachte ruimten bevatten, kwam er later aandacht 
voor overmaat vanuit de gedachte van individuele vrijheid voor bewoners 
van dezelfde woning. Veel extra vierkante meters kosten uiteindelijk 
natuurlijk wel extra geld waardoor er slim omgesprongen dient te worden 
met de extra ruimte. 

Het opnemen van een ruimte die qua afmetingen niet een typische functie 
heeft. Waar vroeger de woonkamer, ouderslaapkamer en kinderslaapkamer 
konden worden geïdentificeerd op basis van afmetingen en positie binnen de 
woning, daar kan men bij neutrale ruimtes in een woningplattegrond in 
principe in ieder vertrek wonen of slapen of studeren of wat men maar wil. 
In principe is een Ioft de ultieme neutrale ruimte, doordat er nog geen 
indeling is gemaakt binnen de grenzen van de plattegrond. 

- Flexibele indeling Het loskoppelen van de ruimtescheidende wanden en de draagstructuur 
zorgt ervoor dat de indelingsvrijheid niet beperkt wordt door 
constructiedelen . Er wordt gebruik gemaakt van lichte scheidingsconstructies 
die bij voorkeur zonder de tussenkomst van een timmerman, metselaar of 
elektricien kunnen worden verplaatst of gewijzigd. Hierbij valt te denken aan 
schuifwanden, verplaatsbare kastwanden en wandsystemen. Bij het ontwerp 
moet wel worden nagedacht over de verschillende mogelijkheden die het 
systeem biedt en öf alle ruimtelijke varianten even zinvolle plattegronden 
opleveren. 

- Uitbreidbaarheid Het ontwerpen met het oog op groei in de toekomst. Dergelijke goedkope 
koopwoningen worden vaak gekocht door jonge startende huishoudens die 
enkele jaren na het begin van hun wooncarrière over voldoende financiële 
middelen beschikken voor een woninguitbreiding, bijvoorbeeld door een 
stijging van het huishoudinkomen of door gebruik te maken van de 
waardestijging van hun woning. 

Het opnemen van extra vierkante meters botst in dit afstudeerproject met het streven een 
goedkope starterswoning te ontwikkelen. Er wordt tenslotte geprobeerd om het grondgebruik 
sterk te beperken om zo de stichtingskosten van de woning omlaag te brengen. De nadruk zal 
daarom liggen op de overige drie methoden. 
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Als er wordt gekeken naar de redenen waarom mensen besluiten om te gaan verhuizen, blijkt dat 
het in een aanzienlijk gedeelte van de gevallen (33,5%) gaat om het niet overeenkomen van de 
eisen en wensen van de bewoner met de prestaties die de woning kan leveren . Het tekort aan 
prestaties uit zich vaak in een tekort (of overschot) aan vierkante meters of het ontbreken van 
een buitenruimte. Door de doorgaans traditionele en wat starre bouwmethoden die in Nederland 
gebruikt worden (veelal ondernontabel metselwerk), leent de gemiddelde woning zich er niet voor 
om snel aangepast te worden zonder ingrijpende verbouwingen. Hierdoor wordt de drempel hoger 
om een grote aanpassing aan de woning te doen en komt de optie van verhuizen sneller in beeld. 

Dit gebrek aan aanpasbaarheld is iets waar niet zozeer starters maar vooral huizenbezitters in het 
algemeen tegenaan lopen. Als er bij het ontwerpen van woningen meer rekening wordt gehouden 
met de toekomstige aanpasbaarheid, zal er een afname zijn van het aantal mensen dat min of 
meer gedwongen moet verhuizen wanneer de woning niet langer aan de eisen of wensen voldoet. 
Daarom kan een concept voor een aanpasbare woning op basis van een modulair systeem helpen 
om de druk op de woningmarkt te verlichten. Tenslotte, als een woning op een goedkope, snelle 
en hindervrije manier kan worden aangepast, zal het punt waarop de woning niet langer aan de 
eisen van haar bewoners kan voldoen pas later bereikt worden. Aanpasbaarheld kan om deze 
reden een effectief middel zijn bij het bestrijden van problemen op de woningmarkt. 
Uit de hier getoonde grafiek blijkt dat de verhuisreden in ongeveer 16% van de 
verhuisbewegingen op naam komt van mensen die voor het eerst een eigen huis betrekken of om 
een andere reden zelfstandig gaan wonen. Ook om deze reden kan een speciaal voor starters 
ontwikkelde woning voorzien in de woonbehoefte van veel mensen. 

2.6 Conclusies 
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Cijfers over Wonen 2006, Ministerie van VROM 

Starterswoningen staan volop in de belangstelling maar toch is er nog een groot gebrek aan . 
Belangrijke oorzaken hierbij zijn de zeer hoge vraag naar woningen, de hoge grondprijzen en een 
scepsis over de economische duurzaamheid van de woningen. Om starterswoningen betaalbaar te 
maken, moet ofwel de grond gesubsidieerd worden, ofwel de bewoners zelf, of moet er door 
middel van een slim concept een alternatief worden geboden voor de traditionele gebouwde 
grondgebonden rijtjeswoning. 
Er wordt tegenwoordig specifieke hulp geboden aan starters in de vorm van subsidieregelingen, 
starterleningen of speciale woningconcepten voor starters. De reden hiervoor is dat het zeer lastig 
is om in bepaalde delen van Nederland, met name de Randstad, als starter aan een woning te 
komen. Buiten de grootste steden is het eveneens lastig, maar allerminst onmogelijk. In ieder 
geval vormen de starters een groep die het moeilijkst aan de bak komt op de woningmarkt. Het is 
voor velen geen optie om zondermeer te vertrekken naar een gebied in Nederland waar wel 
gemakkelijk aan een geschikte woning te komen is, omdat ze dan bijvoorbeeld in gebieden terecht 
komen waar lastig werk te vinden is. Verder spelen emotionele waarden en persoonlijke voorkeur 
ook een belangrijke rol. Er valt bijvoorbeeld wel te denken aan andere gebieden binnen dezelfde 
stad, tnaar vooralsnog blijft het aanbod achter bij de hoge vraag . 
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Zoals in één van de eerder getoonde krantenkoppen (Problemen door bouw 'verkeerde' woningen) al 
naar voren kwam, is het van groot belang dat er woningen worden gebouwd die aansluiten bij de 
vraag vanuit de markt. Daardoor zou de doorstroming in principe weer op gang moeten komen. 
Verder moet er goed worden nagedacht over wat er wordt gebouwd op welke locatie. In een 
centrumstedelijke omgeving kunnen kleine appartementen worden gerealiseerd met zeer veel 
(economische) toekomstwaarde. In gebieden waar vooral grondgebonden woningen te vinden zijn, 
is het echter terecht als je met een nieuw project een aanvulling probeert te bieden op die 
voorraad. 
Het is dus verstandig om enerzijds te bouwen wat er nu gevraagd wordt, maar anderzijds ook wat 
nodig is om de doorstroming op gang te krijgen. Dat betreft niet altijd hetzelfde type woning. Zo is 
de vraag onder starters meer gericht op grondgebonden kleine woningen in de kleinere tot 
middelgrote steden dan naar de vele appartementen die nu in de centrumstedelijke gebieden 
worden gerealiseerd. Voor de doorstroming is het echter beter om koopwoningen te realiseren in 
het prijsgebied van 150.000 tot 250.000 euro omdat juist in die prijsklasse het aanbod te laag is 
voor voldoende mensen om vanuit de goedkopere huursector de opstap naar de (duurdere) 
koopsector te maken. Een evenwichtig beleid moet er op gericht zijn in beide klassen van 
woningen voldoende aanwas van de woningvoorraad te bewerkstelligen. 
Er zijn door verschillende ontwikkelaars al woningen bedacht met een beperkt oppervlak en een 
bescheiden buitenruimte, voldoend aan alle eisen van het Bouwbesluit. Duurzaamheid is daarbij 
wel een eis: de starterswoningen moeten geen containerwoningen worden. Bij een aantal 
succesvolle projecten wordt aangetoond dat de woningen wel degelijk toekomstwaarde hebben, 
ondanks de discussie over het vermeende gebrek aan duurzaamheid. Als de druk op de markt zal 
zijn afgenomen doordat de meerderheid aan urgente starters is gehuisvest, blijven er altijd nog 
herstarters over waarvoor geschikte woningen nodig zijn. Vooralsnog zijn de prijzen van een 
aantal speciaal ontwikkelde starterswoningen bijna verdubbeld. De vraag die zich daarbij direct 
opdringt is: Schiet men hier het doel niet voorbij, gezien het feit dat de woningen niet meer voor 
starters betaalbaar zijn? 

Door de enorme vraag op de kopersmarkt is het aantal inschrijvingen voor nieuwe projecten zeer 
hoog. De hoeveelheid gerealiseerde projecten voor starters weegt helaas nog niet op tegen die 
hoge vraag. Derhalve zullen de woningen die daadwerkelijk gebouwd zijn, binnen korte tijd zeer 
veel in waarde stijgen, zelfs meer dan alleen op basis van de kwaliteit mag worden verwacht. De 
werkelijke toekomstwaarde van de woningen wordt waarschijnlijk pas duidelijk over 15 á 20 jaar 
wanneer de woningmarkt in een meer evenwichtige situatie zal zijn aanbeland. Er worden namelijk 
gestaag woningen bijgebouwd terwijl de bevolkingsomvang volgens prognoses zal stabiliseren. In 
die situatie van minder woningschaarste zal de prijs meer in overeenstemming zijn met de 
geleverde prestatie of kwaliteit van de woning. 
Naast de zeer grote waardestijging van pas opgeleverde woningen, speelt de grondprijs een grote 
rol in de problematiek. Het is in Nederland niet ongebruikelijk dat de grondkosten 30 procent of 
meer van de verkoopprijs van een woning uitmaken. Voor starterswoningen is dit percentage te 
hoog en dient het te dalen naar circa 20 procenti. Er heerst een spanningsveld tussen de 
financiële belangen van de gemeentelijke grondbedrijven enerzijds en het oplossen van een 
maatschappelijk probleem anderzijds. Hiervoor verstrekt de overheid tegenwoordig subsidies aan 
de verschillende regio's in Nederland waarmee de grondprijs verlaagd kan worden. Het financieel 
ondersteunen van individuele starters is een rol van de commerciële sector, zoals banken of 
corporaties. 

1 
Frisode Zeeuw, 'Dé oplossing voor het startersprobleem bestaat niet', Building lnnovation, mei 2007 
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Al deze maatregelen zijn hulpmiddelen in een imperfecte markt om de minder vermogende starter 
toch goede perspectieven te bieden op de woningmarkt. Anders dreigt er in Nederland een 
duidelijke scheiding te komen tussen degenen die vermogend zijn, en degenen die over weinig 
financiële middelen beschikken. Anders gesteld, het onderscheid tussen starters die zelf jarenlang 
hebben gespaard of kunnen bogen op het vermogen van de ouders met een koopwoning, en 
starters met ouders in een huurwoning die geen vermogensgroei hebben uit waardestijging van 
hun woning. 
De meest reaHstische oplossing is toch om de twee bovenstaande visies te combineren. Dus 
allereerst onderzoek doen naar de specifieke vraag op een gegeven locatie, om vervolgens een 
project te ontwikkelen dat bij die vraag aansluit . Een visie voor de langere termijn is daarbij zeer 
belangrijk . 
Ongeacht het beleid blijft het belangrijk om de hoeveelheid nieuwbouwwoningen die per jaar 
wordt gerealiseerd op te schroeven. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in 2006 een beduidende 
stijging heeft plaatsgevonden in het aantal opgeleverde woningen. Ook het aantal door de 
gemeenten verstrekte bouwvergunningen nam dat jaar sterk toe, een indicatie dat de stijging zal 
worden doorgezet. Naar nu blijkt, heeft deze stijging zich inderdaad doorgezet maar anno 2010 
wordt het gewenste aantal nieuwbouwwoningen van 100.000 per jaar nog steeds niet gehaald . 
Men is dus op de goede weg om het woningtekort terug te dringen, maar er is nog veel 
verbetering te halen. 
Zo betrof de stijging van de hoeveelheid opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2006 vooral 
appartementen . In 2006 was 35% van de nieuw opgeleverde woningen een appartement, tegen 
30% een jaar eerder. De nieuwbouw nam in 2006 toe met 5400 woningen, maar 4500 daarvan 
waren een appartement. En juist daar wringt de schoen, want zijn appartementen wel het type 
woning waar de grootste vraag naar is? 
In gegevens van de Nederlandse Vereniging voor Bouwondernemers (NVB) 2 komt naar voren dat 
er zowel qua locatie als qua type woningen een mismatch is tussen wat gewenst is en wat 
gebouwd wordt. Door juist in te spelen op de woonwensen van nieuwe bewoners komt de 
oplossing voor het woningprobleem een stap dichterbij. 

2 Grondprijsbeleid en Marktconjunctuur - Gezien vanuit de ontwikkelaar I bouwondernemer- Nico Rietdijk 
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3. ONTWERPOPGAVE 

De in het vorige hoofdstuk besproken analyse diende met name om meer inzicht te krijgen in de 
problematiek die veel starters op de woningmarkt ervaren. Het doel van het vervolg van het 
afstudeerproject is het leveren van een concrete bijdrage aan de verkleining van de problematiek 
in de vorm van een technische oplossing . 
Het ontwerpdeel van het afstudeerproject zal zich richten op de ontwikkeling van een 

starterswoning voor een specifiek omschreven doelgroep waarbij het begrip aanpasbaarheid als 
eis wordt meegenomen in de ontwerprichtlijnen . De woning zal aanpasbaar moeten zijn om 
veranderingen in de toekomst op te kunnen vangen. De mate waarin dit mogelijk is, kan worden 

gezien als een maat voor de duurzaamheid van de woning. Het gaat daarbij niet alleen om 
duurzaamheid in de zin van het besparen van energie, maar vooral ook om het voorkomen van 
grote afvalstromen in de bouw- en verbouwfase, het voorkomen van inkomstenderving door de 
optie van sloop pas later aan de orde te laten komen en het verkorten van de bouwtijd om 
overlast te verminderen. 

De doelstelling die uit het vooronderzoek voortkomt en voor het vervolg van het afstudeerproject 
is geformuleerd, luidt als volgt: 

Het ontwikkelen van een starterswoning voor een specifiek omschreven doelgroep 
van woningzoekenden, met het oog op aanpasbaarheid, economische duurzaamheid 
en betaalbaarheid. 

Om een programma van eisen op te kunnen stellen voor een nieuw te ontwikkelen woning, zal er 
een specifieke doelgroep worden aangewezen. Het uiteindelijke doel is om een aanpasbare woning 
te ontwikkelen, maar de hoeveelheid vierkante meters en het aantal kamers voor de beginsituatie 
zullen toch ergens op gebaseerd moeten worden. Voor de ontwerpopgave is de volgende 
doelgroep van starters opgesteld: 

- Jonge één- of tweeverdieners, juist afgestudeerd en net aan het werk 
- Nog niet direct gezinsvorming, maar in de toekomst wel de mogelijkheid daartoe 
- Zicht op inkomensverbetering in de (nabije) toekomst 
- Actieve levensstijl 

De doelgroep is zo gekozen om een brede groep starters te kunnen dienen. Een zeer groot deel 
van de starters valt namelijk binnen deze categorie: jonge mensen die hun opleiding hebben 
afgerond, misschien net een baan hebben gevonden en voor het eerst op zichzelf gaan wonen 
waarbij ze een studentenkamer of een kamer in het ouderlijk huis achterlaten. Verder staat de 
doelgroep dicht bij mijn eigen leefwereld omdat ik na mijn afstuderen zelf te maken zal krijgen 
met de problematiek die het onderwerp is van dit afstudeerproject. 
Voortvloeiend uit de doelgroepomschrijving worden de volgende eisen aan de woning gesteld : 

- Beperkt vloeroppervlak en kameraantal t .o.v. gezinswoning 
- Uitbreidbaar gedurende gebruiksfase 
- Grondgebonden woning in (sub)urbane omgeving 
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Door het combineren van betaaibaarheid (economisch omgaan met materiaal, geconditioneerd 
bouwen, grotendeels geprefabriceerd afleveren op de bouwplaats, modulair bouwen) met 
aanpasbaarheid (demonteerbaarheid en transformeerbaarheid), zonder daarbij de gewenste 
diversiteit uit het oog te verliezen, zal de te ontwikkelen starterswoning zich onderscheiden van de 
tot nu toe ontwikkelde concepten. De meeste concepten gaan namelijk uit van ofwel flexibiliteit in 
de bouwfase ofwel flexibiliteit in de gebruiksfase. Het te ontwikkelen concept wordt 
onderscheidend door deze twee strategieën te combineren. 
Uit de resultaten van de analyse is een programma van eisen afgeleid. Gerangschikt naar 
categorie zijn de uitgangspunten voor het ontwerp als volgt: 

Vanuit de hoge grondprijs (een hoge grondprijs drukt zwaar op de woningprijs): 

- beperkte voetafdruk van de woning 
- hoge dichtheid van woningen (w/ha) 
-groei in verticale richting in plaats van horizontale richting 
-gebruik van particulier opdrachtgeverschap om lagere grondprijzen te bedingen 
-beperking van vrijheidsgraden in het geval van uitbreidingen 

Vanuit verhuisredenen (een woning die niet voldoet aan de eisen van de bewoners): 

- aanpasbare woning die langer aan "Yensen en eisen kan blijven voldoen 
- modulaire opzet ten behoeve van uitbreidbaarheid in vaste stappen 
- instapwoning voor eenpersoons huishouden 

Vanuit woonwensen (er is een overvloed aan nieuwe appartementen in de markt): 

- grondgebonden woning 
- stadswoning met buitenruimte in de vorm van balkon of dakterras 
-diversiteit in woningvormen door middel van modulaire aanpasbaarheid 

Vanuit leeftijdscategorieën (jongeren hebben het vaakst verhuisplannen): 

- instapwoning voor eenpersoons huishouden 
- starterswoning op basis van koop 
- mogelijkheid tot groei en krimp 

Vanuit bouwkosten (ondanks de hoge grondprijs levert slim bouwen geldwinst op): 

- seriematig bouwen 
- particulier opdrachtgeverschap 
- prefabricage van bouwdelen 

Deze richtlijnen zullen bepalend zijn bij de keuzes die in het ontwerpproces gemaakt worden. Aan 
het einde van het verslag zal een reflectie plaatsvinden om te zien lin hoeverre het gerealiseerde 
ontwerp aan de richtlijnen voldoet. 

Er zal voor de ontwikkeling van de starterswoning bewust geen bestaande locatie worden 
aangewezen. Dit komt voort uit de gedachte dat de woning straks overal zou moeten kunnen 
worden gebouwd. Er wordt uitgegaan van een stedelijke omgeving rondom het centrum van een 
grotere stad om de jonge doelgroep van starters aan te spreken. 
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4. FASCINATIE 

Twee thema's die in mijn afstudeeronderzoek nadrukkelijk naar voren komen zijn stedelijke 
dichtheid en diversiteit. Bij het ontwikkelen van een aanpasbare starterswoning is het 
grondgebruik van groot belang. De grondprijs vormt tenslotte een aanzienlijk deel van de totale 
stichtingskosten. Het bereiken van een hoge dichtheid met grondgebonden woningen zonder 
inlevering van ruimtelijke kwaliteit vormt dan ook een belangrijke speerpunt in het ontwerpproces. 
De grootste uitdaging ligt in het streven om de individualiteit van de verschillende bewoners tot 
uitdrukking te laten komen te midden van de veelal beperkende ontwerprichtlijnen die het zojuist 
genoemde beperkte grondgebruik met zich meebrengt. De twee thema's zullen hier kort worden 
besproken. 

4.1 Over stedelijke dichtheid 

Als men gevraagd wordt een aantal aspecten te noemen die een stad tot een stad maken, zal men 
vaak geneigd zijn te denken in de richting van een bruisend stadscentrum, een druk en intensief 
sociaal leven, een concentratie van een groot aantal functies op een klein gebied en daaruit 
voortkomend een hoge dichtheid van bebouwing. Kort gezegd moet een stad bruisen en vol zijn, 
maar ondanks de dichtheid is het zaak dat een stad niet benauwd aanvoelt. Concentraties van 
publieke en private bouwvolumes moeten daarom worden afgewisseld met publieke en private 
open ruimten om te zorgen voor overzichtelijkheid. De wisselwerkingen tussen open/gesloten en 
publiek/privaat zorgen voor een specifieke ruimtelijke kwaliteit van een stad. 
Bij veel stadcentra is de structuur min of meer natuurlijk ontstaan in de loop der eeuwen. Vanuit 
een menselijk streven naar gezelschap, welvaart en afleiding is de dichtheid en daarmee de 
ruimtelijke gelaagdheid op een bi,jna organische wijze gegroeid. In vroeger tijden was men 
namelijk genoodzaakt om binnen de bestaande stadsmuren onderdak te bieden aan een groeiende 
bevolking en een stijgend aantal functies. Veiligheid en zekerheid voor de bevolking waren daarbij 
de uitgangspunten. Omdat de uitbreiding van stadsmuren een kostbare zaak was, werd allereerst 
gezocht naar verdichting binnen deze inflexibele stadsgrenzen. Om dat te bereiken ging met de 
woni,ngen hoger en dieper uitvoeren, wat enerzijds ten koste ging van de woonkwaliteit maar 
anderzijds een grotere onderlinge nabijheid van stedelijke activiteiten en daarmee een grotere 
dynamiek en een efficiënter grondgebruik opleverde. 
Toen de noodzaak van stadsmuren verdween, werd de behoefte om te verdichten niet langer in 
het stadcentrum gevonden. Als gevolg van een steeds snellere bevolkingsgroei, een toename van 
de mobiliteit en een afname van het economische belang van omringende landbouwgronden werd 
de grens tussen stad en platteland steeds diffuser. De grote steden zijn zeer snel gegroeid en 
hebben daarbij een veel lagere efficiëntie bereikt dan vroeger binnen de stadsmuren het geval 
was. De toename van de bevolkingsgroei ging in de 20e eeuw gepaard met een toename van de 
gemiddelde woninggrootte, een toename van de gemiddelde kavelgrootte en een af,name van de 
bezettinggraad van woningen. In onderstaande tabel zijn een aantal kenmerkende cijfers 
opgenomen waarmee het verschil in stedelijke dichtheid tussen de jaren 1900 en 2009 kan 
worden afgeleid. 
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1900 2009 Groeifactor 
ruimtegebruik 

Bezettingsgraad 5 pers./won. 2,25 pers./won. x 2,2 

Gemiddelde 40m2 110m2 x 2,75 
woninggrootte 

Gemiddelde FSi 1,9 0,75 x 2,5 

Bevolkingsgrootte 5.000.000 16.500.000 x 3,3 

Woningvoorraad 1.000.000 7.150.000 x 7,15 

Hierin staat FSi voor Floor Space index, een verhoudingsgetal dat de gerealiseerde hoeveelheid 
vloeroppervlak in verhouding tot het grondoppervlak aangeeft. Het is daarmee een maat voor 
efficiënt ruimtegebruik. Getalsmatig is het gelijk aan het bebouwingspercentage vermenigvuldigd 
met de stapelingsfactor. Zo heeft een gebouw van 1 bouwlaag dat het volledige kavel bestrijkt een 
FSi van 1; een gebouw van 2 bouwlagen dat het halve kavel bestrijkt heeft ook een FSi van 1. De 
afname van de totale FSi komt niet alleen door de toegenomen woninggrootte maar ook door de 
ruimere opzet van straten en openbare ruimte. Daardoor is tenslotte een kleiner percentage van 
de grond bebouwd (zie afbeelding). 
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FSÎ = 0 FSÎ = 1 FSÎ = 1 FSÎ=l FSÎ = 1 FSÎ = 1 FSi= I 

GSÎ = 0 GSi = I GSi = 0,5 GSi = 0,4 GSÎ = 0,12 GSÎ = 0,25 GSi = 0,5 
L=O L = 1 L ~ 2 L=4 L ~ 8 L=4 L = 2 
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FSÎ=l 

GSi = 0,5 
L = 2 

11 

FSÎ = 1 

GSi ~ 0,75 
L ~ 1,33 

FSÎ = 1 
GSi = 0,12 
L~B 

Boven: relatie tussen FSi, GSi en aantal verdiepingen. Onder: een vergelijking tussen de straatprofielen in 1900 en 2000. 
Uit: Steden vol ruimte, kwaliteiten van dichtheid, Rudy Uytenhaak, 2008 

1900 2000 
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Simpel gesteld wonen we tegenwoordig met ruim twee maal zo k.leine gezinnen in woningen die 
bijna drie maal zo groot zijn en tweeënhalf maal zo veel ruimte innemen. Deze toename in 
ruimtegebruik laat zich vermenigvuldigen als 2,2 x 2,75 x 2,5 = 15 maal zo veel ruimte per 

persoon. De toename van de bevolkingsomvang zorgt voor een extra groeifactor van 3,30 
waardoor de totale vermenigvuldiging in ruimtegebruik op maarliefst 50 x komt. 
De woningvoorraad in Nederland is in ruim 100 jaar toegenomen van ongeveer 1.000.000 naar 
7.150.000 woningen. Deze groeifactor (x 7,15) komt logischerwijs overeen met de bevolkingsgroei 

(x 3,3) gedeeld door de afname in bezettingsgraad U 0,46 ofwel x 2,2). Anders gezegd: als 3,3 
maal zo veel mensen in 2,2 maal zo kleine gezinnen leven, zijn er ongeveer 7,15 maal zo veel 
woningen nodig. 
Onderstaande afbeeldingen tonen de stedelijke ontwikkeling van het gebied rond Leiden van 1900 
tot 2000. Er kan met recht gesproken worden van een explosieve ontwikkeling van het stedelijke 
gebied (zwart gekleurd). 

1900 2000 

Uit: Steden vol ruimte, kwaliteiten van dichtheid, Rudy Uytenhaak, 2008 

De intensivering en mechanisering van de landbouw en veeteelt hebben ertoe geleid dat er 
tegenwoordig veel hogere opbrengsten per hectare kunnen worden behaald dan 100 jaar geleden. 
Door de verdere intensivering en globalisering van de handel worden voedingsmiddelen 
tegenwoordig van over de hele wereld naar Nederland vervoerd. De geleidelijke verschuiving van 
het economische belang van de landbouwsector naar de dienstensector heeft er verder toe geleid 

dat een steeds kleiner deel van Nederland nog als landbouwgebied fungeert. Uit de getoonde 
kaartjes blijkt dat veel natuur en landbouwgrond in de Randstad ondertussen heeft plaatsgemaakt 
voor de stedelijke omgeving. Terwijl dit proces zich verder voltrekt, wordt de weerstand van 
partijen die natuur- en landbouwbelangen verdedigen steeds groter. Vanwege de menselijke 
behoefte aan natuur en ruimte kan de stad niet eeuwig blijven groeien en zal er binnen de 
maximale stadsgrenzen een oplossing gevonden moeten worden voor de huisvesting van een 
groeiende bevolking. Bij iedere oplossing zal er sprake zijn van verdichting, die op haar beurt op 
verschillende manieren kan worden bereikt. Natuurlijk moeten de verschillen tussen bijvoorbeeld 
een hoogstedelijk en een suburbaan gebied daarbij in ogenschouw worden genomen . Om inzicht 
te krijgen in de mate waarin de gemiddelde dichtheid van de gebouwde omgeving kan variëren, 
volgen hier enkele kenmerkende typen van stedeHjk en landelijk gebied. 
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Hoogstedelijk gebied 

Hoogstedelijk gebied wordt gekenmerkt door een 
zeer hoge dichtheid van méér dan 60 woningen 
per hectare. Het betreft daarbij een intensief en 
meervoudig ruimtegebruik in de nabijheid van een 
fijnmazig netwerk van transportmogelijkheden met 
hoogwaardig openbaar vervoer. In het gebied zijn 
veel functies op een klein oppervlak te vinden: 
wonen, winkels, kantoren, voorzieningen en 

infrastructuur. Om een hoge dichtheid te bereiken, 
wordt gebruik gemaakt van methoden als meerlaagse bebouwing, gebruik van ondergrond en 
daken (tbv. parkeren, optoppen, daktuinen) en inpandig parkeren . De woningbouw is 
voornamelijk in de vorm van meergezinswoningen in grotere complexen. Groenvoorzieningen zijn 
slechts sporadisch aanwezig in de vorm van kleine plantsoenen en bomenrijen in middenbermen. 

Stedelijk gebied 

Stedelijk gebied heeft een iets lagere dichtheid dan 
hoogstedelijk gebied en beschikt over 40-60 
woningen per hectare. Er komt minder hoogbouw 
voor dan in een hoogstedelijk gebied en de functies 
die er voorkomen zijn vooral wonen, werken 
(kantoren en 'schone' bedrijvigheid) en 
voorzieningen (winkels en horeca). De verbinding 
met bijvoorbeeld intercity- of regionale treinstations 
is goed. Bij dit gebiedstype valt te denken aan historische binnensteden, moderne winkelcentra, 
stedelijke middelhoogbouw en naoorlogse wijken. 

Suburbaan gebied 

In een suburbaan gebied ligt de nadruk op de 
woonfuctie . De wijken zijn ruimer van opzet dan in 
een zuiver stedelijk gebied en de woningen zijn 
doorgaans voorzien van tuinen. Er is een redelijke 
bereikbaarheid van openbaar vervoer. De 
kenmerkende dichtheid bedraagt 20-40 woningen 
per hectare. De jonge VINEX-wijken bevinden zich 
in deze dichtheidscategorie. 
De typische eengezinswoning van drie lagen hoog, in de vorm van een rijtjeswoning of een twee
onder-één-kapper, valt ook in deze categorie. Het betreft daarbij het 'standaard' Nederlandse 
rijtjeshuis met een klein tuintje aan de voorzijde en een grotere tuin aan de achterzijde, 
ontwikkeld om de kwantitatieve woningnood van na de Tweede Wereldoorlog het hoofd te bieden. 
Ze zijn specifiek ontwikkeld om een gezin met 2 of 3 kinderen zo efficiënt mogelijk te huisvesten. 
Bij deze wijken is sprake van een dichtheid tussen de 30 en 35 woningen per hectare. De 
gemiddelde kavelgrootte bedraagt 250 tot 300 m2 terwijl de footprint van de woning doorgaans 
niet groter dan 70 á 80 m 2 is. Dit betekent dat bijna driekwart van het kavel onbebouwd is, een 
inefficiënte manier van ruimtegebruik sinds de grondprijzen aan sterke stijgingen onderhevig zijn. 
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Villawijk 

In een villawijk ligt de nadruk nog sterker op de 
woonfunctie dan in een suburbaan gebied . De 
dichtheid bedraagt 10-20 woningen per hectare. 
Functies die een grote toestroom van verkeer met 
zich mee brengen, worden het liefst vermeden . 
Groenvoorzieningen en natuur nemen een 
prominente plaats in binnen de wijk en kunnen 
eventueel een recreatieve functie vervullen. De 
ontsluiting door openbaar vervoer is minimaal en 
gaat eventueel met de bus. Treinstations bevinden zich in de omringende steden of grotere 
dorpen. 

Cultuurlandschap 

Het cultuurlandschap kent veel verschillende 
functies, waarvan de woonfunctie in principe 
ondergeschikt is . Landbouw, recreatie, natuur en 
waterberging spelen een belangrijke rol. Voor eigen 
vervoer (auto, fiets) is het gebied goed toegankelijk, 
maar openbaar vervoer is slechts zeer minimaal 
aanwezig. Naast agrarische bedrijven, komen in het 
gebied verspreid woningen en kleine woonkernen 
voor. De woningen horen vaak bij een agrarisch 
bedrijf. 

Bij de ontwikkeling van het concept voor een starterswoning zal worden uitgegaan van een 
dichtheid van meer dan 60 woningen per hectare, oftewel het dubbele van een gemiddelde 
VINEX-wijk. Het doel is om deze dichtheid te bereiken met grondgebonden woningen. Een gevolg 
daarvan zal zijn dat de open ruimte tussen de woningen of woningblokken geringer is. Een 
laagbouwplan met een hoge dichtheid' verbruikt namelijk meer grondoppervlak dan een 
hoogbouwplan met dezelfde dichtheid doordat er minder lagen gestapeld kunnen worden. Om dit 
probleem deels op te lossen kan ervoor gekozen worden een extra verdieping toe te staan. Door 
gebruik te maken van patio's, daktuinen, terrasjes en balkons kan worden voldaan in de behoefte 
aan eigen buitenruimte als compensatie voor een geringere hoeveelheid openbare ruimte rond de 
woningen . 
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4.2 Over diversiteit in de woningbouw: Borneo en Sporenburg 

Bij de zoektocht naar een stedelijk gebied met hoge dichtheid en veel consumenteninvloed, werd 
mijn aandacht getrokken door de wijken Borneo en Sporenburg in Amsterdam. 

In 1996 kreeg West 8, van Adriaan Geuze, de opdracht om een stedenbouwkundig plan voor 
2.500 woningen te maken in het oostelijk havengebied van Amsterdam. De locatie betrof twee 
grote kades die bekend stonden onder de namen Borneo en Sporenburg. Het programma schreef 
de bouw van laagbouwwoningen in een suburbane setting voor, met een voordeur op 
maaiveldniveau en met een dichtheid van maarliefst 100 woningen per hectare, driemaal de 

dichtheid die normaal in een suburbaan gebied bereikt wordt. 
Deze dichtheidseisen leidden tot een ontwerp waarin een ritmisch samenspel van bebouwde en 
onbebouwde ruimte een belangrijke plaats inneemt. West 8 liet zich voor het plan inspireren door 
zowel grachtenpanden in de Amsterdamse binnenstad als door de oude Zuiderzeedorpen waar 
kleine huisjes werden gebouwd tot aan de waterrand. Het werd laagbouw in hoge dichtheid, dat in 
een mooi contrast staat met het uitgestrekte water van het IJ dat rondom de eilanden ligt, maar 
dat tegelijkertijd in contact staat met datzelfde water. Vandaar het motto 'het blauw is het groen' 
en vandaar ook de afwezigheid van veel groen in de straat. Het water rond de kades wordt als 
publieke ruimte gezien en sluit aan bij de Amsterdamse grachtencultuur. 
In het plan zijn de laagbouwwoningen gerangschikt in rechtlijnige blokken. De woningen hebben 
hooguit drie woonlagen, de straten zijn smal en het gaat hoofdzakelijk om eengezinswoningen 1in 
individuele smalle en diepe kavels. In het Borneo-gedeelte zijn de woonblokken en de vrije kavels 
door bekende architectenbureaus ontworpen. In totaal hebben meer dan 100 architecten 
bijgedragen aan de woningontwerpen in de wijk, door het ontw1ikkelen van nieuwe 
woningtypologieën met een percentage open ruimte van 30 tot 50 procent, een eis vanuit het 
programma. De resulterende ontwerpen zijn veelal voorzien van patio's, daktuinen en uitzicht op 
het water. Doordat de woningen zijn ontworpen door veel verschillende architecten is een 
bijzonder divers gevelbeeld ontstaan. Een veelheid aan stijlen komt samen in één enkele straat, 
variërend van open versus gesloten, massief versus slank, modern versus klassiek of natuurlijk 
versus industrieel. Op deze manier is de grote diversiteit in woningontwerpen verworden tot een 
uiting van de diversiteit van de wijkbewoners. 
Een opvallend kenmerk van Borneo en Sporenburg is de afwijking van de heersende sociale trend 
in de woningbouw. Normaal gesproken bevinden zich in de stadscentra concentraties van 
voornamelijk samenwonenden zonder kinderen, alleenstaanden en de extremen van hoge en lage 
inkomens, terwijl de middenklasse gezinnen met kinderen voornamelijk in een ruimer opgezet 
suburbaan gebied rond het stadscentrum wonen. De ontwikkelingen in Borneo en Sporenburg 
tonen aan dat woningbouw voor gezinnen ook in een dichtbebouwde stedelijke context 
gerealiseerd kan worden. 
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Hoewel er aanvankelijk weinig kinderen waren door de lage gemiddelde leeftijd van de 
wijkbewoners, heeft de gezinsuitbreiding uiteindelijk doorgezet. Geheel logisch was deze 
ontwikkeling niet want de woningen zijn niet voorzien van eigen tuinen en beschikken over precies 
2 slaapkamers. Niet voor gezinnen met meer dan één kind dus. Toch is de enigszins verwachte 
ontwikkeling van naar Almere verhuizende gezinnen uitgebleven. In plaats daarvan hebben veel 
bewoners van Sporenburg bij hun stadsdeel aangeklopt op in aanmerking te komen voor een 

vergunning die toestaat een extra verdieping bovenop hun woning te zetten. Het stadsdeel gaf 
hier aanvankelijk geen gehoor aan vanuit de overtuiging dat het stedenbouwkundige concept en 
de architectonische eenheid bewaakt dienden te worden. Het stadsdeel werd daarbij verweten een 

veel te strikt beleid te voeren door de woningen geschikt te maken voor maximaal één kind en 
geen mogelijkheid te bieden om een tweede slaapkamer toe te voegen. Het feit dat veel 
oorspronkelijke bewoners niet weggingen en het ze uiteindelijk lukte de vergunningen te krijgen, 
toont aan dat de bewoners er op zijn minst graag willen blijven wonen en dat ze, na een upgrade 

van hun woning, toekomst zien in hun wijk. 

Met de klok mee van boven: 

Collage van gevels op de 
Borneokade. De diversiteit is 
zeer groot. 

Pat io in een woning aan de 
Borneokade 

Rug-aan-rug woningen in 
Sporenburg, voorafgaand aan 
de uitbreidingen met extra 
verdiepingen. 

GroeiStart 33 



'OE I 6l 

34 GroeiStart 

Studie naar volumeveranderingen, 
uitgevoerd in de conceptfase 



5. CONCEPT 

5.1 Scenario-based design 

In het boek How Buildings Learn van Steward Brand stelt de auteur het volgende: 

" ... A/most no buildings adapt welf. They're designed not to adapt ... But all buildings (except 

monuments) adapt anyway, however poorly, because the usages in and around them are 
changing constantly ... Architecture, we imagine, is permanent. And so our buildings thwart us." 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht bij de oplevering van een nieuw gebouw, is het een 
kwestie van tijd voordat het gebouw niet meer volledig voldoet aan de eisen van de gebrui kers. 
Het gebrek aan aanpasbaarheid dat veel op traditionele wijze gebouwde huizen kenmerkt, is een 
probleem dat kan worden voorkomen tijdens het ontwerpproces. Later in het boek stelt de auteur: 

"An adaptive building has to allow slippage between the differently-paced systems of site, 
structure, skin, services, space plan and stuff. Otherwise the slow systems block the flow of the 
quick ones, and the quick ones tear up the slow ones with their constant change. Embedding the 

systems tagether may look efficient at first, but over time it is the opposite ... and destructive as 
welf." 

In andere woorden: niet ieder onderdeel van een gebouw evolueert even snel gedurende de 
gehele gebruiksfase van het gebouw. Waar de draagstructuur doorgaans zeer lang gehandhaafd 
blijft zonder te worden aangepast, veranderen de meubels bij wijze van spreken constant van 
plaats. Er wordt in het boek daarom een andere aanpak geopperd dan gebruikelijk is: die van het 
ontwerpen op basis van scenario's. Het uitgangspunt van een ontwerpstrategie met scenario's is 
simpel: ontwerp een gebouw zodanig dat er meerdere verschillende ontwikkelingstrajecten 
mogelijk zijn. Dit kan helpen bij het voorkomen van de problemen die zouden optreden wanneer 
het door de ontwerper beoogde gebruikspatroon van het gebouw niet overeenkomt met het 
daadwerkelijke gebruikspatroon. 
Bij het ontwikkelen van een aanpasbare woning wordt er al tijdens het ontwerp rekening 
gehouden met het feit dat de woning in de toekomst veranderingen zal ondergaan. In dat geval is 

er 'automatisch' sprake van een ontwerp op 
basis van een scenario omdat de woning zich kan 
ontwikkelen in de tijd. Als het vooraf 
uitgestippelde pad waarlangs de woning kan 

worden aangepast echter strikt lineair is, is er 
nog geen sprake van een noemenswaardige 
verbetering. Een ontwerp wordt namelijk pas 
echt toekomstbestendig als het op meerdere 

verschillende manieren veranderingen kan 
ondergaan. Een methode om dit te bereiken is 
het ontwikkelen van een modulair systeem 
waarbij aanpassingen op ieder punt in de woning 
kunnen worden gedaan zonder dat dit een 
beperkende invloed heeft op de aanpassingen die 
in een later stadium nog gedaan kunnen worden. 
In paragraaf 6 .2 zal hier verder over worden 
uitgeweid. 

Traditional new buildi"" 
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Het lijkt bij het ontwerpen van een woning voor de hand te liggen om uit te gaan van een 
'standaard' scenario, waarbij de bewoner eerst zelfstandig of als tweepersoonshuishouden het huis 
betrekt. Later worden kinderen geboren, deze groeien op en gaan uiteindelijk uit huis, de 
bewoners worden ouder en gaan met pensioen. Uiteindelijk neemt de hulpbehoevendheid toe door 
wat kleinere fysieke ongemakken die een hogere leeftijd met zicht meebrengt en tot slot zal de 
woning weer vrij komen als de bewoners komen te overlijden. Zeer kort door de bocht zou dit het 
scenario kunnen zijn voor iemand die zijn of haar hele leven in d@zelfde woning blijft wonen: 

Eenpersoonshuishouden 

Samenwonen met partner 

Thuiswerken 

Kinderen worden geboren 

Kinderen groeien op 

Kinderen gaan uit huis 

Bewoners gaan met pensioen 

Meer hulpbehoevendheid 

Einde levenscyclus 

-----------------------7 Basiswoning 

-----------------------7 Extra ruimte (uitbreiding 1) 

-----------------------7 Hobbyruimte 

-----------------------7 Extra slaapkamer (Uitbreiding 2) 

-----------------------7 Meer individualiteit in de woning 

-----------------------7 Ruimte over -7 functiewijziging 

-----------------------7 Meer vrije tijd in huis (daktuin) 

-----------------------7 Extra voorzieningen (traplift) 

-----------------------7 Verkoop in huidige staat 
Krimp tot nieuwe starterswoning 
Sloop voor nieuwe woning 

In werkelijkheid zal een scenario als dit zich bijna nooit voltrekken. Heel veel mensen verhuizen 
op enig punt in hun wooncarrière doordat de woning niet langer voldoet aan de wensen of eisen 
waarna de woning die ze achterlaten door andere mensen kan worden gebruikt. Gezinsgrootte is 
uiteraard geen vast gegeven en het programma van eisen is bij een gezin met 1 kind anders dan 
bij een gezin met 4 kinderen. Gedurende het leven kunnen er veel onvoorziene gebeurtenissen 
voorkomen zoals echtscheiding, overlijdensgevallen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of 
hypotheekperikelen. Al met al zijn de gezamenlijke levenslopen van alle Nederlanders net zo 
divers als de bevolking zelf. 
Een woning die goed voorbereid wil zijn op de toekomst zal daarom moeten worden ontwikkeld 
met inachtneming van de verschillende levenslopen van haar bewoners. Hiertoe zal een modulair 
systeem worden ontworpen dat op heel veel verschillende manieren kan groeien en krimpen zodat 
de diversiteit en individualiteit van de bewoners goed tot uiting kan komen. 

"Bui/dings are like human beings. They are bom and deve/op; they become i/1 and are cured; they 
grow old, waste away and die. They show the influence of events, people and adversities. They 
change from the freshness of youth maturity, sametimes attaining beauty in their old age. Thus 
their identity is not only the one that was given to them at birth by the architects and artists who 

created them; it also reflects all the changes, additions and influences that they have experienced 
during their life. "3 

3 Exner, J., 'Koldinghaus: the conversation of an old Royal Danish Castle', Monumentum, (1984) 4, p.285. 
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5.2 Prefabricage 

Een van de doelstellingen binnen het afstudeerproces is de betaaibaarheid van de te ontwikkelen 

starterswoning. Het uitvoeren van een echte kostenraming (kwantitatieve analyse) valt buiten 
mijn persoonlijke doelstellingen voor het afstudeerproject omdat het buiten mij n vakgebied valt, 
maar in plaats daarvan zal er in het ontwerp op kwalitatieve basis rekening worden gehouden met 

de betaaibaarheid van de woning. Er zullen meerdere verschillende ontwerpuitgangspunten 
worden gebruikt om de woningprijzen laag te houden maar het uitgangspunt dat het meest direct 
betrokken is bij de kern van het afstudeerproject, de aanpasbaarheid van de woningen, betreft de 
prefabricage van bouwdelen. 
Omdat geprefabriceerde onderdelen in een gecontroleerde omgeving worden geproduceerd en 
geassembleerd, is zowel een hoge kwaliteit als een hoog afwerkingsniveau gewaarborgd. De 
speciale productieketens die zijn opgezet voor het fabriceren van specifieke bouwdelen zorgen 
ervoor dat er in het bouwproces een hoge efficiëntie kan worden bereikt. Er is geen sprake van 

vorstverlet of slechte weersomstandigheden en de hoeveelheid manuren tijdens productie en 
montage worden gereduceerd door het industriële productieproces. De kortere bouwtijd 
vermindert de bouwplaatskosten en reduceert renteverliezen op aangekochte grond en 

materialen. Daarnaast zorgt het voor een afname van de hoeveelheid hinder die de omwonenden 
van de bouwplaats ervaren. Met name in het geval van uitbreidingen aan een woning is dit van 
belang. Als een verbouwing in enkele dagen in plaats van enkele weken of maanden voltooid zou 
kunnen zijn, scheelt dit aanzi,enlijk in de hinder. Ook belangrijk is de kleinere hoeveelheid 
bouwafval. Door het industriële productieproces ontstaan er minder materiaalverliezen, minder 
beschadigingen en het afval wordt beter gescheiden. Dit alles resulteert uiteindelijk in lagere 
stichtingskosten voor de koper van een woning. 
Het bouwsysteem dat centraal staat in dit afstudeerproject zal worden ontwikkeld met het oog op 

aanpasbaarheid. Doordat het vermogen tot aanpassen al in het ontwerp is opgenomen, worden de 
aanpassingskasten sterk verminderd. Er hoeft tenslotte geen breekwerk aan te pas te komen, 
waar dit bij een traditioneel gebouw wel vaak noodzakelijk is. Dit reduceert de kosten voor 
mankracht, materiaal en materieel. Als het gebouw het einde van de levenscyclus heeft bereikt, 
kan het grotendeels worden gedemonteerd in plaats van gesloopt. De restwaarde van een 
aanpasbare en demontabele woning is om deze reden hoger dan die van een (te slopen) 
traditionele woning. De onderdelen kunnen tenslotte weer geld opleveren door ze elders toe te 

passen. Bouwafval heeft geen positieve restwaarde hoewel het bij een goede scheiding van het 
materiaal nog te recyclen zou zijn zodat kosten voor afvalverwerking beperkt blijven. Al met al 
blijven milieukosten van grote invloed op de restwaarde van een gebouw waardoor alle 
onderdelen die hergebruikt kunnen worden welkom zijn. 

Fabricagehal van 1-2-3 Huis, Appingedam 
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Om tot een aanpasbaar gebouw te komen dat een grote mogelijkheid tot diversiteit in zich heeft, 
wordt er gebruik gemaakt van een modulaire opzet. De maten van de modules worden bepaald 
door een vast stramien zodat de hoeveelheid verschillende modules tot een minimum beperkt 

wordt. Wanneer een woning uitgebreid wordt, kunnen alle gewenste modules worden besteld 
waarna ze vanaf de vrachtwagen op hun plek gehesen kunnen worden. De bevestiging en 
afwerking van de modules blijft mensenwerk maar de bouwtijd wordt drastisch verkort. De 
opbouw en bouwvolgorde van de ontwikkelde starterswoning zal in het volgende hoofdstuk verder 
worden besproken. 
Om de financiële voordelen van een industrieel, flexibel en demontabel ontworpen woning te 
benutten is het wel belangrijk dat er een aanzienlijk aantal woningen opgeleverd wordt. Er moet 
sprake zijn van seriematige bouw om de kosten voor het inrichten van een productielijn en het 
ontwikkelen van een uniek bouwsysteem terug te verdienen. Verder is het belangrijk voor de 
toekomstige bewoners dat de modules voor langere tijd leverbaar blijven of op basis van 'open 
source' door meerdere bedrijven kunnen en mogen worden gemaakt. Een aanpasbaar 

bouwsysteem heeft namelijk niet veel zin als de aanpassingen niet meer kunnen worden 
uitgevoerd vanwege het ontbreken van de benodigde bouwdelen. 
Door het toepassen van technieken die niet direct 'cutting edge' zijn of niet veel specifieke 
technische expertise van een bouwbedrijf vereisen, kunnen meerdere bedrijven zich toeleggen op 
de productie van bouwdelen. Dit bevordert onderlinge concurrentie en kan zo tot lagere 
bouwkosten leiden. Een bedrijf dat voor langere tijd het alleenrecht op de productie van een 
systeem heeft, zal namelijk niet gauw geneigd zijn de prijs te verlagen als de afzet gegarandeerd 
is. Door het uitbrengen van het bouwsysteem op basis van 'open source', is de continuïteit van de 
leverbaarheid voor de bewoners gewaarborgd. 

5.3 Aanpasbaarheid: groei en krimp 

In de paragraaf 'scenario-based design' kwam al naar voren dat de starterswoningen het 
vermogen moeten hebben om zowel te groeien als krimpen. Dit is een eis vanuit de gedachte dat 
de woning een veelvoud aan mogelijke ontwikkelingen moet kunnen doormaken al naar gelang de 
veranderende wensen en eisen van de bewoners. Deze veranderingen volgen namelijk geen lineair 
of voorspelbaar pad. De mogelijkheid om de woning te laten groeien en krimpen kent 
verschillende voordelen: 

Wat betreft groei: 

- Beperking van de kosten 

- Spreiding van de kosten 

- Kortere bouwtijd 
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De stichtingskosten worden beperkt doordat de opgeleverde 
basiswoning beperkt van formaat lis en slechts lhet minimaal 
noodzakelijke programma van eisen bevat. "Je betaalt niet voor wat 
je nog niet nodig hebt". 

Als de financiële middelen na verloop van tijd groter worden, kan de 
woning worden uitgebreid. Op deze manier hoeft er aanvankelijk 

slechts een kleine hypotheek te worden afgesloten die pas later 
hoeft te worden uitgebreid. Dit houdt de woning bereikbaar voor 
eenverdieners. 

Dor het modulaire systeem dat is ontwikkeld om aanpasbaarheid te 
bereiken, wordt de bouwtijd verkort . Dit is zowel voor de bewoners 
als de omwonenden een voordeel omdat de hinder en manuren 
worden beperkt. 
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- Langere levensduur 

Wat betreft krimp: 

- Vermindering bouwafval 

- Behoud van woningen 

Door de mogelijkheid van groei (en krimp) wordt met name de 
economische levensduur van de woning verlengd. Doordat de 

woning zich kan aanpassen aan veranderende behoeften komt de 
optie van sloop pas later in beeld en kan de woning een betere 
positie in de markt behouden. 

Door de modulaire opzet en mogelijkheid van demontage valt de 

afvalstroom lager uit wanneer een gedeelte van de woning wordt 
afgestoten. Vrijgekomen bouwdelen kunnen elders opnieuw worden 

toegepast waarmee ze weer geld opleveren. 

De mogelijkheid van krimp zorgt ervoor dat een woning beter in de 
markt kan worden gezet wanneer deze moeilijk verkoopbaar is. Het 
laten verwijderen van delen van de woning levert de bewoners geld 
op wanneer een bedrijf de verwijderde onderdelen opnieuw kan 
inzetten bij de bouw van woningen. 

- Ruimtelijke verbeteringen Wanneer de kinderen in een gezin uit huis gaan, komt er vaak veel 
ruimte vrij in een woning . Door het afstoten van delen van de 
woning, kan een extra ruimtelijke kwaliteit worden gecreëerd. Hierbij 
valt te denken aan dakterrassen, vides, balkons en patio's om meer 
buitenruimte of meer licht in de woning te krijgen. 

De optie van krimp klinkt aanvankelijk misschien wat minder logisch dan de optie van groei omdat 
een overschot aan ruimte niet altijd als vervelend wordt ervaren. Deze overbodige ruimte zou 
bijvoorbeeld kunnen worden gebruik als berging, speelkamer, logeerkamer of hobbyruimte. Als de 
bewoners ouder worden, kan een overschot aan ruimte echter ook als last gaan voelen. De woning 
moet namelijk wel onderhouden worden en een zolder die vol ligt met niet langer gebruikte 

spullen kan de bewoners in de weg gaan zitten. Vanuit het perspectief van de bewoners kan het 
motief voor krimpen dus op twee vlakken liggen: enerzijds kan de bewoner een gedeelte van de 
woning afstoten om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, anderzijds kan de woning ook verkleind 
worden vanuit doelmatigheidsredenen. 
De bouwdelen die vrijkomen bij het inkrimpen van een woning kunnen veelal worden hergebruikt 
zodat de bewoner een gedeelte van de uitbreidingskasten ter~gkrijgt. Een bouwbedrijf dat het 
systeem levert, kan de delen terugkopen om ze elders weer toe te passen. Om dit proces van 
groei en krimp te faciliteren kan er een online forum opgezet worden waar bewoners van deze 
aanpasbare woningen elkaar kunnen vinden. Zo kan iemand die, stel, 5 stramienen aan 
woninguitbreiding wil afstoten, dit aanbieden op het internetforum zodat iemand anders het in zijn 
woning kan toepassen voor een aantrekkelijke prijs. Het bouwbedrijf zou hierbij als 
kwaliteitsbewakende tussenpartij kunnen optreden. 

Een andere mogelijkheid is het huren van uitbreidingen voor een langere periode. In dat geval 
wordt een basiswoning als koopwoning in de markt gezet waarmee de bewoners een zekere mate 
van eigen vermogen kunnen opbouwen. Latere uitbreidingen worden in dit geval gehuurd van het 
bouwbedrijf met de zekerheid dat het bedrijf de woningdelen terug kan nemen als de bewoners dit 
wensen. Het bedrijf kan de onderdelen vervolgens weer verhuren aan mensen die een ui,tbreiding 
aan hun woning willen realiseren . Op deze manier kan een woning die één of meerdere keren is 
uitgebreid weer tot de oorspronkelijke staat van starterswoning worden teruggebracht en gaat de 
woning niet verloren voor de startersmarkt. Het nadeel van deze methode is dat de bewoners niet 
volledig profiteren van de eventuele waardestijging van hun woning . Het gehuurde gedeelte wordt 
tenslotte nooit van de bewoners terwi,jl er wel iedere maand huur voor is overgedragen. 
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6. ONTWERP 

6.1 Grondgebruik 

Uit de analyse die voorafgaand aan de ontwerpopgave is uitgevoerd, bleek dat de stijging van de 

grondprijzen een van de belangrijkste redenen is voor de hoge huizenprijzen. Daarom zal er 
rekening moeten worden gehouden met de hoeveelheid grond die de woning gebruikt, ook wel de 

voetafdruk genoemd. Door slim om te gaan met de beschikbare grond kan een hogere kwaliteit 
bereikt worden op een kleiner stukje grond. In de ontwerprichtlijnen is vastgelegd dat de 
woningen grondgebonden moeten zijn, dus ieder huis moet wel de beschikking hebben over een 

eigen voordeur op maaiveldniveau. Het is uiteindelijk zaak om de woningen zo te ontwerpen dat 
er een hoge FSi wordt behaald terwijl de woningen grondgebonden blijven . 

6.1.1 Vrijheidsgraden 

Het totale geveloppervlak van een gebouw is een belangrijk gegeven bij 
de bepaling van de totale bouwkosten van een gebouw. Een gevel heeft 

een belangrijke scheidende en conditionerende functie terwijl het ook 2 
het uiterl ijk van een gebouw bepaalt en zorgt voor lichttoetreding in het 
gebouw. Gevels zijn vooral duur vanwege de complexe opbouw en dure 

materialen die worden toegepast. Bij de ontwikkeling van een goedkope 
starterswoning loont het daarom de moeite om geveloppervlak te delen 
met een naastgelegen woning. Van dit principe wordt gebruik gemaakt 

bij bijvoorbeeld rijtjeswoningen. Bij een flat gaat men nog wat verder 
door ook de vloeren als woningscheidende elementen te gebruiken. 

In de ontwerprichtlijnen die zijn opgesteld aan de hand van de eerder 
uitgevoerde analyse wordt uitgegaan van een plan met alleen 
grondgebonden woningen. Om die reden zijn er in verticale richting 

sowieso geen belemmeringen om uit te breiden. Er zijn tenslotte geen 

onder- of bovenburen. Binnen de grenzen van een bestemmingsplan zou 
de woning dus kunnen worden voorzien van een kelder of een extra 
bovenverdieping. 
De afbeelding rechts toont een overzicht van verschillende typen 
bebouwing, gerangschikt naar vrijheidsgraden in de plattegrond. Het 
aantal vrijheidsgraden van een woning staat voor het aantal richtingen 
waarin geen belemmering voor uitbreiding aanwezig is. Er wordt 

uitgegaan van twee verticale en vier horizontale richtingen, analoog aan 
de zes zijden van een kubus. Het gestreepte deel is het bebouwd 
oppervlak op het kavel, het groene deel geeft de open ruimte weer. 

1 vrijheidsgraad flatwoning I appartement met één buitengevel 
2 vrijheidsgraden totale kavel bezet 1 totaal ingeklemd 

3 vrijheidsgraden 
4 vrijheidsgraden 

5 vrijheidsgraden 

6 vrijheidsgraden 

rug aan rug geplaatste rijtjeswoning 
rijtjeswoning 
hoekwoning of twee-onder-één-kapper 

vrijstaande woning 
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Uit de verschillende varianten in het getoonde schema is 
gekozen voor een variant met drie vrijheidsgraden. Het 
gaat daarbij om zogenaamde rug-aan-rug gelegen 
rijtjeswoningen met een gedeelde achtergevel (zie afb.). 
Het voordeel hiervan is dat het grondgebruik per woning 
omlaag gaat en er behoorlijk wordt bespaard op de 
bouwkosten omdat de woning veel minder geveloppervlak 
heeft dan normaal het geval is. De woningen hebben door 

het rug-aan-rug principe geen beschikking over een eigen 
achtertuin, maar dit zal worden gecompenseerd door de 
realisatie van daktuinen, balkons en terrassen binnen het 

gebouwvolume. De vrije gevel aan de straatzijde zal 
worden benut om zo veel mogelijk zonlicht in de woning te 
krijgen. Zoals in de afbeelding is te zien, heeft iedere 

woning de beschikking over een perceel met drie dichte 
zijden en één open zijde (straatkant, pijl) . Binnen de 
grenzen van dit bouwvolume kan de woning groeien en 
krimpen naargelang de wensen of eisen van de bewoners 
veranderen. 

6.1.2 Afmetingen 
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De basisvariant van de starterswoning is specifiek ontwikkeld om maximaal twee bewoners te 
huisvesten. Het uitgangspunt is dat de woning betaalbaar moet zijn voor een eenverdiener 
waardoor een relatief klein woonoppervlak vereist is. Slechts de minimaal benodigde functies zijn 
aanwezig (1 slaapkamer, sanitair, keuken, kleine woonruimte) en het bruikbaar vloeroppervlak 
bedraagt 65 m2

, vergelijkbaar met een klein tot gemiddeld appartement. Latere uitbreidingen 
kunnen in iedere gewenste behoefte voorzien . Hierbij kan worden gedacht aan extra slaapkamers, 
grotere woonkamer, een extra badkamer of een afzonderlijke toilet, een werkruimte of atelier, een 
speelkamer of een extra buitenruimte in de vorm van een dakterras, balkon of patio. Het totale 
bruikbaar vloeroppervlak kan uiteindelijk toenemen tot 188 m2 in het geval van een maximaal 

gegroeide woning. Dit is vergelijkbaar met een volwaardige eengezinswoning . 
Om het grondgebruik van de woning verder te beperken is ervoor gekozen de percelen smaller uit 
te voeren dan gebruikelijk is bij de 'klassieke' rijtjeswoning. De traditionele doorzonwoning heeft 

een breedte van 6 meter, maar de perceelbreedte van de nieuwe starterswoningen bedraagt 5,2 
meter ( 4,8 meter binnenmaat) . De rug-aan-rug plaatsing zorgt ervoor dat er geen achtertuinen 
zijn, maar in plaats hiervan kunnen de woningen wat dieper worden uitgevoerd: de diepte van de 
woningen bedraagt 12 meter. Door de smalle kavels en het feit dat twee rijen woningen met de 

achterzijden tegen elkaar geplaatst zijn, wordt een hoge dichtheid van woningen bereikt. 
De binnenmaten van 4,8 en 12 meter zijn gebaseerd op een stramienmaat van 1,2 meter die in 
het hele bouwsysteem terug te vinden is. De woning is dus vier stramienen breed en tien 
stramienen lang. Deze maat is gekozen vanwege de universele toepasbaarheid ervan: 
plaatmaterialen worden doorgaans geproduceerd in standaardafmetingen van 1,2 bij 2,4 meter en 
de hart-op-hart afstand van een gemiddelde balkvloer bedraagt 600 millimeter. Nog belangrijker 
is echter dat het stramien een onderlegger vormt waarlangs de groei en krimp van de woningen 

kan plaatsvinden. Doordat de woning modulair is opgezet en alle modules op de stramienmaat van 
1,2 meter zijn gebaseerd, kunnen de groei- en krimpbewegingen ook in stappen van 1,2 meter 
worden uitgevoerd. Aangezien de woningdiepte tien stramienen bedraagt, levert dit in totaal 
negen mogelijke groeistappen per verdieping op. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de kleinst 
mogelijke verdiepingsopbouw een diepte heeft van één stramien om in ieder geval een opgaande 

trap te kunnen huisvesten. 
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In relatie tot de uitbreidingsmogelijkheden van de woning is een maat van 1,2 meter een 
middenweg tussen keuzevrijheid en doelmatigheid; een uitbreiding van 1,2 meter over de gehele 
breedte van de woning levert een significante ruimtewinst op, vergelijkbaar met de bouw van een 

erker, zonder een al te ingrijpende verandering te vormen. Met stappen van 1,2 meter is de 
keuzevrijheid bij uitbreidingen voldoende groot (9 mogelijke stappen per verdieping) terwijl een 
uitbreiding van slechts één stramien niet te klein is om voldoende interessante ruimtelijke 
mogelijkheden te bieden. 
Als compensatie voor de smallere percelen wordt de mogelijkheid geboden om tot een hoogte van 
vier bouwlagen te bouwen. Het hangt echter van lokale bestemmingsplannen af of een woning ook 
daadwerkelijk met een dergelijke hoogte gerealiseerd mag worden. Als de bouwhoogte tot drie 
verdiepingen beperkt moet blijven, kan nog altijd een woning van 140 m2 gerealiseerd worden. 

Iedere woning wordt in het begin opgeleverd als basiswoning, de kleinste variant met een 
oppervlakte van ongeveer 65 m 2

. De basiswoning bestaat uit twee lagen waarvan de begane 

grond voor iedere woning gelijk is. Voor de eerste verdieping heeft de bewoner voorafgaand aan 
de oplevering al een keuzemogelijkheid. In de basisvariant heeft het bouwvolume op de eerste 
verdieping namelijk een diepte van zeven stramienen, wat drie stramienen aan open ruimte vrij 
laat. De bewoner kan kiezen voor een groot balkon aan de voorzijde van de woning, een ruim 
beschut terras aan de achterzijde van de woning, of een gedeelde combinatie van beide. 
Op de afbeelding rechts is een doorsnede van twee basiswoningen weergegeven. De woningen 
liggen rug-aan-rug en hebben op de begane grond allebei dezelfde indeling. Op de eerste 
verdieping heeft de bewoner van de linkerwoning gekozen voor een groot balkon aan de voorzijde 

terwijl de bewoner van de rechterwoning een combinatie heeft van een klein balkon aan de 
voorzijde en een bescheiden terras aan de achterzijde van de woning. De stippellijn geeft de 
uiterste grenzen aan tot waar de woningen kunnen groeien. 

Om een visueel onderscheid te maken tussen 
de standaard begane grond verdieping en de 
door de bewoners vrij in te richten 
verdiepingen die daarboven komen, ligt de 

gevel op de begane grond één stramien 
terug. De 'teruggelegen plint' fungeert hier 
als verbindend element te midden van de 
diversiteit van de woningen. Na verloop van 
tijd zal er door een doorgaande ontwikkeling 
van de woningen namelijk een zeer divers 
gevelbeeld ontstaan bij de bovenste drie 
verdiepingen terwijl de gevels op de begane 
grond niet veranderen. 

6.1.3 Parkeren 
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De woningen liggen rug-aan-rug en zij-aan-zij waardoor ze een dicht woningblok vormen. Het 
woningblok is georganiseerd rond een binnenstraat die centraal in het blok op de begane grond is 
geplaatst (grijs in de getoonde doorsneden). Het parkeren gebeurt op de begane grond van de 

woning, op het eigen kavel, waarbij de parkeerplek bereikbaar is vanuit de binnenstraat. Hierdoor 
ontstaat in feite een omgekeerde drive-in woning met zowel een achterdeur aan de binnenstraat 
als een 'nette' voordeur aan de openbare straatzijde. 
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Deze opzet heeft een aantal voordelen: 

- De buitenruimte rond het woningblok wordt 
niet langer gedomineerd door geparkeerde 
auto's. Dit geeft een rustiger straatbeeld en 
zorgt voor een efficiënter ruimtegebruik. De 

straten tussen de woningblokken kunnen nu 
smaller worden uitgevoerd of zelfs geheel 
plaats maken voor een ander ontwerp van de 
openbare ruimte. Hierbij valt te denken aan 
een parkachtige omgeving of een 
grachtenstructuur waar bewoners een eigen 
aanmeerplek kunnen krijgen. De openbare 
ruimte wordt op deze wijze gebruiks-

~1 -> (- I -

vriendelijker en aantrekkelijker voor zowel 
volwassenen als kinderen. 

- Door een afgesloten parkeerplek op het eigen kavel neemt de 
veiligheid toe. De auto kan achter slot en grendel geparkeerd 
wordt zodat de kans op diefstal verkleind wordt. De woningen zijn 
aan de zijde van de binnenstraat namelijk voorzien van een 
metalen rolhek. Dit zorgt voor een veilige afsluiting terwijl er via 
de begane grond toch op natuurlijke wijze daglicht in de 
binnenstraat kan komen. Doordat de auto onder de woning 
geparkeerd wordt, heeft de bewoner tevens de voordelen van een 
carport: de auto staat niet langer in weer en wind in de 
buitenlucht. 

- Door gebruik te maken van een binnenstraat worden de centraal 
in het woningblok gelegen delen gebruikt op een nuttige manier. 
Door het ontbreken van voldoende natuurlijk zonlicht zouden de 
ruimten namelijk niet in aanmerking komen voor een woonfunctie 
zonder gebruik te maken van hulpmiddelen als lichtstraten of 
'lichttunnels' die ten koste gaan van woonruimte. Door het gebruik 
van een binnenstraat wordt een nadeel van de hoge 
bebouwingsdichtheid omgekeerd in een voordeel voor de 
bewoners. 

6.1.4 Patio's en vides 

Een probleem dat zich al snel voordoet bij 
het versmallen en verdiepen van woningen is 
de beperking van de daglichttoetreding. Op 

1--

de begane grond is dit probleem deels 
opgelost met behulp van een binnenstraat. 
Door de bouwhoogte van vier verdiepingen 
en het feit dat de woningblokken op korte 
afstand van elkaar geplaatst kunnen worden, 
zal de hoeveelheid daglicht op de begane 
grond altijd minder groot zijn dan op hoger 

gelegen verdiepingen. De begane grond 
-1-> ~1-
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wordt daarom in principe alleen gebruikt voor de entree, een afgesloten parkeerplek voor de auto, 
een bergruimte en de meterkast. De bovenste drie verdiepingen worden gebruikt voor de 
woonruimtes. 

In het geval van een basiswoning kan er echter ook voor worden 
gekozen om de begane grond als voorlopige woonverdieping uit 
te voeren. De behoefte aan woonruimte kan in het begin 

namelijk groter zijn dan de behoefte aan een eigen 
parkeerplaats. Als een bewoner vooral gebruik maakt van het 

openbaar vervoer kan een parkeerplaats voelen als weggegooide 
ruimte. Daarom kan de ruimte op de begane grond worden 
gebruikt voor een slaapkamer (zie plattegronden in bijlage voor 
indeling). 
Doordat de woningen alleen aan de straatzijde een open gevel 

hebben en de woningen 12 meter diep zijn, bereikt het licht 
nauwelijks de dieper gelegen delen van de woning. Om deze 
reden zal er gebruik worden gemaakt van patio's die de woning 
van licht en lucht voorzien. Op dit gebied heeft de bewoner een 
grote invloed omdat hij zelf mag bepalen waar de patio's 

Een patio in een woning in Borneo 

geplaatst worden. Om een goede daglichttoetreding te garanderen zijn er echter wel spelregels 

opgesteld. De woning heeft een dtepte van 12 meter, ofwel 10 stramienen, en de spelregels 

schrijven een minimum aantal stramienen voor dat is uitgevoerd als patio of terras. Verder wordt 
ook beschreven dat de afstand tussen een patio en de achterwand van de woning niet meer dan 
een maximum aantal' stramienen mag bedragen. Deze spelregels gelden voor de bovenste twee 
verdiepingen en zorgen ervoor dat er op de eerste verdieping ook voldoende daglicht aanwezig is 

voor de woonfunctie. 

De spelregels luiden a'ls volgt en worden geïllustreerd aan de hand van een zestal voorbeeld 
doorsneden: 

1. Op de bovenste twee verdiepingen dienen minimaal drie stramienen {3,6 meter) 
als patio I vide te zijn uitgevoerd 

2. Op de bovenste twee verdiepingen bedraagt de afstand tussen de achterwand en 
de patio maximaal drie stramienen {3,6 meter) 

Uit deze twee regels volgt een derde spelregel: 

3. Op de bovenste drie verdiepingen mag een dakvlak I plafond uit maximaal zeven 
aaneengesloten dichte stramienen bestaan {8,4 meter) 
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De voorbeelddoorsneden tonen een aantal mogelijkheden met betrekking tot de plaatsing van de 
patio's. Stramienen zijn te tellen aan de hand van de lijnen in de vloeren. In de linker doorsnede 
zijn twee woningen te zien waarvan de linkerwoning een centraal gelegen patio heeft en de 
rechterwoning een patio aan de achterzijde heeft. De overige doorsneden tonen andere varianten 
en verschillende stadia van ontwikkeling, maar uiteindelijk is er een drietal hoofdvormen in de 
woningen te onderscheiden. 
In onderstaande afbeeldingen worden de drie hoofdvormen zo weergegeven dat de patio's en 
groeirichtingen goed zichtbaar zijn. In werkelijkheid bevinden zich aan beide zijden en aan de 
achterkant aangrenzende woningen. Op de gekleurde achterwand zijn de stramienen en 
verdiepingen weergegeven. Een rode kleur staat daarbij voor een gedeelte waar nooit gebouwd 

mag worden (binnenstraat en 'teruggelegen plint' op begane grond), oranje staat voor het 
minimale deel wat als patio bestemd moet worden en een groene kleur staat voor een gedeelte 
dat bebouwd mag worden. De ontwikkeling van de woningen wordt hier in drie groeistappen 
weergegeven, maar in de bijlagen is een uitgebreider overzicht van de groeimogelijkheden 
opgenomen. 

- Patio centraal in de woning: 

- Patio aan de achterzijde van de woning: 
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- Een combinatie van een kleine patio aan de achterzijde en een teruggelegen gevel met 
balkon aan de voorzijde. 

Door de vele verschillende mogelijkheden zal al vanaf de oplevering van de woningen een divers 

gevelbeeld ontstaan. Voorafgaand aan de bouw kan de bewoner zich namelijk al uitspreken over 
de manier waarop de basiswoning uitgevoerd moet worden. De keuze tussen een balkon aan de 
voorzijde of een terras aan de achterzijde zorgt ervoor dat de gevels van een rij woningen 
onderling verspringen . I n een later stadium zal de diversiteit nog verder toenemen door de 
toevoeging van extra verdiepingen waarvan de gevelvlakken onderling ook kunnen verspringen. 

6.1.5 Woningblokken 

Het doel van de ontwerpopgave is de ontwikkeling van starterswoningen die dankzij een compacte 
verkaveling lagere stichtingskosten hebben. Het uitgangspunt daarbij is dat het geen eenvormige 
rijtjeswoningen moeten worden: het is belangrijk dat de individualiteit van de bewoners tot 
uitdrukking komt in de woningen. Door de modulaire opzet van het bouwsysteem heeft de 
bewoner veel vrijheid om de woning naar eigen smaak te laten groeien . Dit zorgt ervoor dat de 
woningen in een woningblok sterk van elkaar kunnen verschillen qua volume en hoogte. 
Eerder kwam al naar voren dat de woningen zijn geschakeld rond een centrale binnenstraat. Deze 
binnenstraat verbindt de woningen in een 
woningblok en zorgt ervoor dat de ruimte rond 
ieder woningblok kan worden ontworpen voor 
andere doeleinden dan het faciliteren van het 
autoverkeer. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 
gedach~ aan een parkachtige omgeving die wordt 
doorkruist door wandel- of fietspaden en 
voorzien is van kleinere bomen om de 
daglichttoetreding tot de onderste verdiepingen 
niet te veel te verstoren. 
Ieder blok bestaat uit twee rijen van een vrij te 
bepalen aantal woningen die rug-aan-rug 
geschakeld zijn. Aan beide uiteinden van deze 
rijen staan 5 woningen die als afsluiting van het 
woningblok dienen . In het hier getoonde 
voorbeeld zal worden uitgegaan van een rij van 
12 woningen. 
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In de afbeelding op de vorige pagina zijn de 
woningscheidende wanden op de begane grond 
van twee woningblokken weergegeven. De twee 
blokken bestaan uit een dubbele rij van 12 
woningen die rug-aan-rug geschakeld zijn en op 
de begane grond zijn gescheiden door een 

binnenstraat. Op de uiteinden van beide 
woningblokken staan vijf dwars geplaatste 
woningen. De zwarte pijlen geven de route aan 
die de auto's volgen om bij de 
parkeergelegenheid te komen: de ingang van de 
binnenstraat ligt aan weerszijde van ieder 
woningblok, net achter de woningen die de kop 
van het woningblok vormen. Via de binnenstraat 
kan iedere woning worden bereikt. De 
verdiepingen op de begane grond worden 
voorzien van glazen gevels zodat daglicht in 
beperkte mate kan doordringen tot in de 
binnenstraat. Er zal echter ook gebruik moeten 
worden gemaakt van kunstlicht om voldoende 
overzichtelijkheid te garanderen. 
In de onderste twee afbeeldingen is te zien dat 
er loopbruggen geplaatst worden tussen twee 
woningblokken. De ruimte hiervoor ontstaat 
doordat de woningen op de kop van ieder blok 
drie stramienen naar buiten geplaatst moeten 
worden om plaats te maken voor de ingangen 
van de binnenstraat die direct achter deze 
woningen liggen. De loopbruggen dienen als 
verbindend element en kunnen doorlopen langs 
verschillende woningblokken, afhankelijk van het 
aantal blokken dat naast elkaar wordt gebouwd. 
De loopbruggen dienen ook als een poort die 
toegang biedt tot de ruimte tussen twee 
woningblokken. Ze vormen een gevoelsmatige 
barrière voor het autoverkeer en benadrukken 
dat de ruimte toebehoort aan de bewoners en 
voetgangers en fietsers die het gebied willen 
doorkruisen. 
De woningen worden opgeleverd als 
basiswoning, bestaande uit het standaard 
volume op de begane grond en een volume op 
de eerste verdieping waarvan de plaatsing is te 
bepalen door de bewoner. Na verloop van tijd 
zullen de eerste aanpassingen worden 
uitgevoerd. Deze kunnen het verplaatsen van 
gevel met enkele stramienen betreffen, maar 
ook het bouwen van een extra verdieping 
bovenop de bestaande basiswoning. Al met al zal 
de diversiteit toenemen naarmate de tijd 
voortschrijdt. 
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In theorie is het mogelijk dat er uiteindelijk een punt wordt bereikt waarop alle woningen tot hun 
maximale grootte zijn uitgebreid. In dat geval zullen de gevelvlakken weer nagenoeg allemaal 
gelijk lopen waardoor het speelse karakter van de verscheidenheid aan volumes wat teniet gedaan 
zal worden. De verwachting is echter dat versch il> lende woningen uiteindelijk weer door de 
bewoners verkleind zullen worden om woonruimte in te wisselen voor een specifieke ruimtelijke 
kwaliteit als extra lichtinval of een groot dakterras met uitzicht. 

6.1.6 Dichtheid 

Door de compacte verkaveling ontstaan woningblokken met een hoge dichtheid. AfhankeHjk van 
de ruimte tussen ieder blok en de lengte van ieder blok kan de dichtheid van een gebied hoog 
oplopen. 
Een woningblok heeft een vaste diepte van 24 meter, namelijk tweemaal de woningdiepte van de 
rug-aan-rug geplaatste woningen, en heeft in het hier getoonde voorbeeld een lengte van 91 
meter. Afhankelijk van het aantal woningen in een woningblok kan de lengte verder oplopen 
waardoor de bereikte dichtheid van het totale gebied kan toenemen. 
De woningblokken die hier worden behandeld bestaan uit 34 woningen . Op een oppervlak van 24 
bij 91 meter (0,22 ha) levert dit een dichtheid van 155 woningen per hectare op. De ruimte 
rondom de woningblokken dient echter ook meegenomen te worden in de berekening omdat 
iedere woning moet worden voorzien van daglicht, lucht, een entree en een hoeveelheid openbare 
ruimte . Als de ruimte tussen twee woningblokken voor de helft wordt meegenomen in de 
berekening (zie stippellijnen in onderstaande doorsnede) ontstaat een dichtheid van 90 woningen 
per hectare (34 woningen op 36m x 10Sm = 0,38 ha). Dit is de dichtheid die kan worden bereikt 
in een gebied waarin een aantal woningblokken geplaatst zijn. De dichtheid neemt nog verder af 
als er ook extra parkeerplaatsen worden geplaatst of als de afstand tussen de woningblokken 
wordt vergroot. Er kan worden geschoven met deze variabelen om een ruimer opgezette wijk te 
krijgen maar dat gaat ten koste van het grondgebruik en daarmee van de stichtingskosten van de 
woningen. Een dichtheid van 90 woningen per hectare voldoet ruimschoots aan het eerder 
uitgesproken streven om een dichtheid van meer dan 60 woningen per hectare te bereiken. De 
dichtheid bedraagt nu driemaal die van een gemiddelde VINEX-wijk. Ten behoeve van de 
aantrekkelijkheid van de wijk kan de dichtheid verlaagd worden, maar door de organisatie van de 
woningen in compacte blokken is een dichtheid van 90 woningen per hectare gegarandeerd 
haalbaar. 

I 
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Naast de bepaling van het aantal woningen per hectare wordt ook vaak uitgegaan van de FSi of 
Floor Space index. Deze waarde kwam eerder in het verslag al voorbij en staat voor de 
hoeveelheid bruikbaar vloeroppervlak die wordt gerealiseerd per vierkante meter grond. Een 
stapeling van meerdere lagen levert dus een hoge FSi op. De FSi is in het geval van een 

woningblok vol aanpasbare woningen geen vast gegeven. De woningen kunnen namelijk worden 
uitgebreid waardoor de FSi toeneemt, maar ze kunnen ook krimpen waardoor de FSi afneemt. Er 
kunnen wel waarden worden gegeven voor de twee uiterste situaties waarin een woningblok zich 
kan bevinden, namelijk die van de situatie direct na oplevering (omdat de woningen hier nog 

allemaal van de basisvariant zijn) en van de maximaal gegroeide variant (omdat de woningen hier 
niet meer groter kunnen worden). 

Een basiswoning heeft een gebruiksoppervlak van 65 m 2 op een 'voetafdruk' van 60 m2
• Dit levert 

een FSi op van 65/60 = 1,08. Dit houdt in dat er per vierkante meter grondgebruik 1,08 vierkante 
meter aan bruikbaar vloeroppervlak gerealiseerd is. 

In de maximaal uitgebreide situatie heeft iedere woning een gebruiksoppervlak van 188 m 2 op een 
gelijk gebleven grondoppervlak van 60 m2

• Dit levert een FSi op van maarliefst 3,13, vergelijkbaar 
met zeer dichte stedelijke bebouwing. Door de openbare ruimte rond de woonblokken bij de 
berekening te betrekken zal dit cijfer wat omlaag gaan. Desalniettemin overtreft de bereikte 
dichtheid ruimschoots die van een traditionele woonwijk met rijtjeshuizen waar een FSi van 1 al 
als hoog wordt gezien. 
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6.2 Bouwmethode 

Waar het bouwvolume en de ordening van woningen binnen een woningblok centraal stonden in 
het voorgaande deel, zal nu worden ingegaan op het bouwsysteem van de individuele woningen. 
Het doel van de ontwerpopgave is de ontwikkeling van een aanpasbare woning die kan 
meegroeien met de wensen en eisen van haar bewoners. Om dat te bereiken is een modulair 
systeem ontwikkeld waarmee de woning in een groot aantal stappen kan groeien. Het groeitraject 
van de woning kan worden bepaald door de bewoners binnen de grenzen van een aantal eerder 

besproken spelregels. 

6.2.1 Constructiemethode 

Bij de keuze voor een geschikte bouwmethode is allereerst gekeken naar de verschillende 
gangbare constructiemethoden die in de woningbouw worden gebruikt. Daarbij lag de nadruk op 
het feit dat de bouwonderdelen vooraf in de fabriek gefabriceerd moeten kunnen worden om op de 
bouwplaats geassembleerd te worden. Prefabricage is een belangrijk thema binnen het 
afstudeerproject om te zorgen voor een reductie in de bouwkosten van de woning. Uiteindelijk 
kwamen drie verschillende methoden naar voren, gerangschikt naar bouwmateriaal: 

- Houtskeletbouw (HSB) 

- Staalframebouw (SFB) 

- Prefab-betonbouw (PBB) 

Alle drie de bouwmethoden hebben uiteraard voor- en nadelen. Aan de hand van een aantal voor 
het project relevante criteria zal de keuze voor de gekozen industriële bouwmethode worden 
toegelicht. 

Aanpasbaarheid vormt één van de belangrijkste kwaliteiten waar het bouwsysteem over moet 
beschikken . 

HSB en SFB hebben op dit gebied een voordeel ten opzichte van PBB in de zin dat 
knoopverbindingen tussen verschillende de bouwelementen eenvoudiger te ontkoppelen zijn. 
Bij PBB worden de verbindingen over het algemeen aangestort, waardoor het lastiger is om 
in een later stadium een demontage uit te voeren . 

- Elementen in HSB en SFB beschikken over een lager gewicht dan PBB. Bij prefabricage 
levert dit een groot voordeel op als de elementen vervoerd moeten worden van de fabriek 
naar de bouwplaats. Als het gewicht van elementen toeneemt, neemt de handelbaarheid af 
en zal de inzet van groter materieel noodzakelijk zijn. Dit levert hogere kosten en meer 
hinder op. Door het lagere gewicht kan de fundering bovendien lichter uitgevoerd worden. 

- Bij HSB en SFB wordt gebruik gemaakt van holle constructies waardoor de doorvoer van 
leidingen een veel minder groot probleem oplevert. De leidingen blijven eenvoudig 
bereikbaar door het demontabele karakter van de bouwdelen . Bij PBB zal er vaak moeten 
worden gefreesd als er leidingen moeten worden verplaatst. 
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Als wordt gekeken naar duurzaamheid komen ook enkele opvallende verschillen aan het licht. 

- Bij HSB wordt gebruik gemaakt van een 100% hernieuwbare grondstof waar dit bij SFB en 
PBB niet het geval is. Door het aanplanten van evenveel nieuwe bomen als er worden 
gekapt, wordt het milieu minder belast en wordt de houtvoorziening op een duurzame wijze 
op peil gehouden. 

- In een koudere periode is er bij een constructie met een lagere massa minder energie nodig 
om de gewenste temperatuur te bereiken. Dit spreekt in het voordeel van HSB en SFB. De 
energiekosten worden hierdoor gereduceerd en de temperatuur in de woning reageert 
sneller op veranderingen via de thermostaat. 

Door bovenstaande afwegingen valt Prefab betonbouw af als mogelijke bouwmethode. Vooral de 
beperkte mogelijkheden tot demontage en het hoge gewicht zijn hier debet aan. Op deze twee 
punten liggen Houtskeletbouw en Staalframebouw echter dicht bij elkaar. Er zal dus naar andere 
aspecten moeten worden gekeken om een keuze te kunnen maken. 
Omdat de bouwkosten van HSB en SFB niet noemenswaardig van elkaar verschillen, richt de 
afweging tussen HSB en SFB zich door hun overeenkomende constructieprincipes voornamelijk op 
de materiaal-toepassing in de constructies. Zo wordt er in HSB een vernieuwbare grondstof 
gebruikt en kan staal voor 100% worden gerecycled, kan staal grotere krachten opnemen met 
geringere afmetingen en heeft hout een mindere warmtegeleiding. Brandtechnisch moet er bij 
beide methoden aandacht worden besteed aan de brandwerende bekleding. Bij SFB dient hier 
meer aandacht aan te worden besteed, in verband met de geringe dikte van de profielen. 
De keuze tussen HSB en SFB valt uiteindelijk uit in het voordeel van HSB met als belangrijkste 
punt het milieuaspect. Een woning in HSB heeft namelijk een lagere milieubelasting tijdens de 
gehele levensduur. 

6.2.2 Ontkoppeling 

Zoals in het hoofdstuk Concept al naar voren kwam, stelt Stewart Brand in zijn boek How 
Buildings Learn het volgende: 

"An adaptive building has to allow slippage between the differently-paced systems of site, 
structure, skin, services, space plan and stuff. Otherwise the slow systems block the flow of the 
quick ones, and the quick ones tear up the slow ones with their constant change. Embedding the 
systems tagether may look efficient at first, but over time it is the opposite ... and destructive as 
wel/." 

Hij stelt dus dat niet ieder onderdeel van een gebouw even snel evolueert gedurende de gehele 
gebruiksfase. Waar de draagstructuur doorgaans zeer lang gehandhaafd blijft zonder te worden 
aangepast, veranderen de meubels bij wijze van spreken constant van plaats. Om te komen tot 
een aanpasbaar bouwsysteem voor een starterswoning is het dus zinvol om een zekere mate van 
ontkoppeling tussen de verschillende 'lagen' van een gebouw tot stand te brengen. 
Het concept is gebaseerd op het werk van ecologen waarin naar voren kwam dat er in de natuur 
processen zijn die in verschillende snelheden plaatsvinden met als resultaat dat er geen of weinig 
uitwisseling van energie, massa of informatie plaatsvindt tussen de processen. Stewart Brand 
heeft dit idee vertaald naar de gebouwde omgeving en trok daarbij de conclusie dat traditionele 
gebouwen in staat waren om zich aan te passen aan de veranderende eisen omdat ze het 
toelieten dat de verschillende lagen onafhankelijk konden worden aangepast. In ander woorden: 
de lagen die sneller evolueren (bijvoorbeeld de installaties) werden niet gehinderd door de lagen 
die langzamer evolueren (zoals de constructie). 
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De conclusie die Stewart Brand in zijn boek trekt, is dat de aanpasbaarheid van een gebouw 
vergroot wordt wanneer de zes verschillende lagen van el kaar worden ontkoppeld. In een ideale 
situatie zouden er aanpassingen in het ene onderdeel (bv. de installaties) kunnen plaatsvinden 
zonder daarbij de ander onderdelen te moeten aanpassen. Volledigheidshalve wordt hier een 
overzicht gegeven van de door Stewart Brand onderscheiden lagen, door hemzelf als de '6 S'en' 
aangeduid. 

Sl -Site (omgeving): 
Dit is de geografische ligging, de locatie in de stad en het perceel zoals het is vastgelegd. Deze 
grenzen en indelingen blijven vaak voor zeer lange tijd hetzelfde. In theorie is de levensduur 
'eeuwig' (dat wil zeggen: meerdere generaties). 

S2- Structure (draagstructuur): 
De fundering en de dragende delen zijn vaak gevaarlijk en duur om te veranderen. Ze worden 
zelden ingrijpend aangepast omdat ze het skelet van het gebouw vormen. De levensduur varieert 
van 30 tot 300 jaar. In de praktijk halen echter weinig gebouwen meer dan 60 jaar, vaak om 
economische redenen. 

S3 -Skin (gevel): 
De huid van het gebouw gaat tegenwoordig gemiddeld 20 jaar mee. Daarna wordt ze vervangen 
om te voldoen aan veranderende technologische of esthetische inzichten, of omdat het einde van 
de technische levensduur is bereikt. Door de gestegen energierekeningen en meer aandacht voor 
het milieu, zijn er de laatste jaren steeds meer nieuwe gevels op de markt verschenen die betere 
prestaties leveren. 

S4 -Services (installaties): 
Onder dit kopje vallen alle systemen die ervoor zorgen dat het gebouw behaaglijk en 
functionerend is: elektriciteits- en communicatieleidingen, water- en gasleidingen, verwarming, 
koeling, airconditioning en bewegende onderdelen zoals liften en roltrappen . Afhankelijk van het 
soort gebouw vinden er gemiddeld iedere 7 tot 15 jaar wijzigingen plaats . Het komt vaak voor dat 
gebouwen gesloopt worden als de gedateerde installaties te diep verankerd zijn in het gebouw om 
ze eenvoudig te vervangen. 

SS- Space Plan (ruimtelijke indeling): 
De indeling van het totale gebouwvolume in gebruiks- en verkeersruimten. Het gaat hierbij om de 
plaats van wanden, plafonds, vloeren en deuren. Door het steeds belangrijker worden van 
installaties in gebouwen, komt het ook vaker voor dat die in contact komen met de scheidende 
elementen. 

S6- Stuff (meubilair): 
Onder deze laatste categorie vallen alle losse elementen die in de ruimten van een gebouw staan. 
Het gaat om zaken als bureaus, schilderijen, keukens en lampen in het plafond, kortom alle 
dingen die in de loop van dagen, maanden en jaren van plaats veranderen. 

1 day • I month 

1 - 1$yea"' 

20 years 

30 . 300 y ...... 

Etamal Afbeelding uit How Buildings Learn, Stewart Brand, 1994 
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Er zijn een aantal typische combinaties van lagen waarvoor geldt dat een onderlinge ontkoppeling 
grote voordelen oplevert bij de ontwikkeling van een aanpasbare woning. Zo verdient het 
bijvoorbeeld aanbeveling om de hoeveelheid constructieve elementen die in een ruimte staat tot 
een minimum te beperken om een hoge mate van vrije indeelbaarheid te krijgen. In het geval van 
een uitbreiding aan een woning kan het namelijk voorkomen dat de bewoner een andere indeling 
van de ruimte verlangt. Doordat de woning vrij uitbreidbaar dient te zijn en de bewoners het 
ontwikkelingstraject zelf moeten kunnen sturen, mag de aanwezigheid van constructieve 
elementen een vrije indeelbaarheid niet in de weg staan. 
Een andere belangrijke ontkoppeling is die tussen draagstructuur en gevel. In een traditioneel 
gebouwde Nederlandse woning vormt het binnenspouwblad van een gemetselde spouwmuur het 
dragende deel van de gevel. In de spouwmuur bevinden zich zowel de isolatie als de ramen. Op 
die manier worden de functies van gevel en draagstructuur door hetzelfde bouwdeel vervuld. 
Omdat er bij de aanpasbare starterswoning sprake is van een verplaatsbaar gevelvlak om te 
kunnen uitbreiden en inkrimpen, wordt de gevelconstructie juist losgekoppeld van de 
draagstructuur. Op die manier is de kwaliteit van de draagstructuur altijd gewaarborgd en behoudt 
de bewoner de vrijheid om de woning op veel verschillende manieren te ontwikkelen. 
Een laatste zeer belangrijke ontkoppeling is die tussen de installaties enerzijds en de gevel en 
draagstructuur anderzijds. Installaties vervullen een steeds belangrijkere rol binnen de 
woningbouw door de doorgaande ontwikkeling van technische systemen die de woonkwaliteit 
verhogen. Bij een aanpasbare woning is het belangrijk dat deze installaties altijd gemakJkelijk te 
bereiken zijn. Als er bijvoorbeeld voor wordt gekozen een extra verdieping te realiseren, dan 
moeten de installaties voor water, gas, elektriciteit, data en afvoer mee kunnen groeien met de 
woning. De keuze voor houtskeletbouw als bouwmethode zorgt ervoor dat leidingen gemakkelijk 
kunnen worden weggewerkt. 
In onderstaande paragrafen wordt toegelicht hoe deze verschillende vormen van ontkoppeling in 
de woning gerealiseerd zijn. 

6.2.3 Draagstructuur 

Door het gebruik van houtskeletbouw is het totale gewicht 
van de woning lager dan bij een traditionele bouwwijze. Dit 
lage gewicht biedt enkele belangrijke voordelen. Zo is de 
handelbaarheid van de elementen beter en hoeft er minder 
zwaar materieel ingezet te worden om de elementen op 
hun plek te hijsen. Het levert ook een voordeel· op bij het 
transport van de fabriek naar de bouwplaats omdat er 
meer elementen op een vrachtwagen geladen kunnen 
worden waardoor het aantal ritten afneemt. Een ander 
belangrijk voordeel is de mogelijkheid om de fundering 
lichter uit te voeren doordat daar een minder grote last op 
rust. Dit scheelt aanzienlijk in de materiaal- en materieelkosten die bij de bouw van de woningen 
komen kijken. 

Voor de starterswoning wordt uitgegaan van een fundering van poeren en geprefabriceerde 
funderingsstroken. De stroken zijn voorzien van uitsparingen die over in de poeren verwerkte 
stekeinden worden geschoven. De uitsparingen worden gevuld waardoor de constructieve 
verbinding tot stand komt. Omdat de fundering het gewicht van een vier verdiepingen tellende 
woning moet kunnen dragen, is de constructieve eenheid van de fundering van belang. Het vormt 
een onderdeel van de basiswoning en is als zodanig een permanente constructie die niet 
demontabel is. Als er wordt gefundeerd op grond die niet draagkrachtig is, kunnen de poeren 
rusten op de koppen van heipalen en blijft de rest van de fundering ongewijzigd. In hoofdstuk 7 
'Bouwvo/gorde' zal verder op de fundering worden ingegaan. 
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De hoofddraagconstructie van de starterswoningen (zie 
afb.) bestaat op de begane grond uit een structuur van 
kolommen en balken om de overspanning van de 
binnenstraat en de uitkraging van de eerste verdieping te 
kunnen dragen. Vanwege de hoge lasten en de grote 
overspanning zijn de liggers die de binnenstraat 
overspannen in beton uitgevoerd. Hierdoor kunnen de 
liggers wat slanker worden uitgevoerd en blijft de vrije 
hoogte in de binnenstraat gehandhaafd. In de woningen 
zijn de overspanningen minder groot waardoor de 
draagstructuur daar in hout worden uitgevoerd. Aan de 
straatzijde steken de balken 1 stramien door om de 
uitkragende verdiepingen te dragen. Het gevelvlak is op de 
begane grond namelijk 1 stramien teruggelegen. 
Tussen de draagstructuur worden de wanden uitgevoerd in 
houtskeletbouw waardoor ze zowel lichtgewicht als 
demontabel zijn. Hoewel de mogelijkheden voor het 
wegwerken van leidingen in de wanden aanwezig zijn, 
zullen de hoofdleidingen worden geplaatst in een aparte 
kern die tegen de zijwand van iedere woning is geplaatst. 
Dit zorgt voor een volledige scheiding tussen de wanden 
en de installaties. Door de schacht onderdeel te maken van 
de wand helpt deze bovendien mee om de stabiliteit van 
de woningen te vergroten . 
Zoals in de afbeeldingen van de draagstructuur is te zien, 
loopt er door iedere woning een extra balk . Deze dient als 
afscheiding tussen een 1 meter brede 'trapzone' en een 
3,6 meter brede woonzone. Deze verdeling komt op iedere 
verdieping terug en dient om het plaatsen van trappen in 
de woning te vergemakkelijken. In de paragraaf 'trappen' 
zal hier verder op ingegaan worden. 
Tussen de draagbalken worden geprefabriceerde vloer
elementen gehangen. Deze cassettes zijn 1,2 meter breed 
en ze kunnen met de vrachtwagen worden aangevoerd. 
Vanaf de vrachtwagen worden ze op hun plek gehesen, 
waar ze met balkschoenen aan de draagbalken worden 
bevestigd. De holle structuur van de vloercassettes zorgt 
voor een laag gewicht en de mogeHjkheid om leidingen 
weg te werken in de vloer. Om ruimte te maken voor een 
trap kan op iedere willekeurige plaats een vloercassette 
worden weggelaten. Door de introductie van de trapzone 
kan een trap eenvoudig en snel worden verplaatst zonder 
dat er een al te groot gedeelte van de vloer verwijderd 
moet worden : ofwel één van de dwars geplaatste 
cassettes, ofwel één van de cassettes in de trapzone wordt 
verwijderd om plaats te maken voor een trap. 
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Op de verdiepingen boven de begane grond worden de houtskeletbouw wanden dragend 
uitgevoerd en wordt er geen gebruik gemaakt van een balkconstructie omdat hier geen sprake is 
van uitkragende delen. De wanden worden op91ebouwd als elementen met een breedte van 1,2 
meter of 1 stramien, net als de vloercassettes. De wanden worden vervolgens tot een stijf geheel 
gemaakt door er in overlappend verband een dubbele laag gipsplaten tegenaan te schroeven. 
Door de geringe breedte blijven ze handelbaar voor twee personen, zodat er geen zwaar materieel 
nodig is om de wanden te plaatsen. 
Omdat de wanden en balkconstructie in de lengterichting 
van de woning geplaatst zijn, moeten er extra maatregelen 
worden genomen om de zijdelingse stabiliteit te 
waarborgen. Aan de achterzijde van de woning neemt de 
woningscheidende achterwand deze functie op zich en 
halverwege de woning zorgt de leidingschacht voor wat 
extra stabiliteit, maar aan de voorzijde van de woning is 
hier een aparte voorziening voor nodig. Dit gebeurt in de 
vorm van een stijf raamwerk van UNP-profielen dat tegen 
de kop- of randbalken van de wanden en vloerelementen 
wordt bevestigd. De hoeken van het raamwerk zijn 
momentvast uitgevoerd waardoor vervormingen tot een 
minimum beperkt worden. Gevelelementen worden tussen 
deze raamwerken geplaatst maar wanneer door de 
bewoners voor een groot balkon of terras aan de voorzijde van de woning wordt gekozen en de 
gevel enkele stramienen terug geplaatst is, blijft het raamwerk gehandhaafd om de stabiliteit van 
de woning als geheel te waarborgen. In de afbeelding is te zien dat het raamwerk en de 
balkconstructie bij iedere woning doorloopt tot aan de voorzijde van de woning, ongeacht de 
plaatsing van het gevelvlak. 

6.2.4 Vloerelementen 

Voor de vloerconstructie wordt gebruik gemaakt van een 
aangepaste versie van een bestaand vloerconcept. Het 
betreft de zogenaamde Flexvloer die is ontwikkeld door 
Van der Breggen architecten voor het Maskerade+ concept 
van 5ament. Het vloertype is met name geschikt voor een 
aanpasbare starterswoning door het lage gewicht, de 
mogelijkheid om de vloer in de vorm van cassettes uit te 
voeren en de mogelijkheid om leidingen in de vloer weg te 
werken. 
De originele vloerelementen hebben een standaardbreedte 
van 2400 mm en bestaan uit balken met een hoogte van 
360 mm en een h.o.h. afstand van circa 600 mm die zijn 
voorzien van gaten met een maximale grootte van 150mm. Langs de randen zijn de elementen 
voorzien van kop- en randbalken. De in de Flexvloer toegepaste vloerbalken zijn kerto-5 liggers, 
hoogwaardige liggers uit gefineerd vurenhout. Doordat bij de kerto-5 alle fineerlagen in dezelfde 
lengterichting liggen is deze ligger goed geschikt voor grote overspanningen. Ze bezitten namelijk 
een grote stijfheid en vertonen daardoor slechts een kleine doorbuiging. De liggers kunnen echter 
ook worden vervangen door gelamineerde liggers. Dit is een optie om ze bij verschillende 
leveranciers in te kunnen kopen. 
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Aan de bovenkant van de vloer is afgewerkt met Kerto-Q vloerplaten. Deze zorgen in 
samenwerking met het vloerdek voor het benodigde draagvermogen van de vloer. Door 
constructieve verlijming en vernageling ontstaat in feit een T-ligger. Om de krachten te kunnen 

verspreiden zal de lijmverbinding constructief moeten zijn en daarom op een speciale wijze 
moeten worden aangebracht, waarbij de verbinding tijdens het uitharden onder spanning wordt 
gezet. Door het feit dat de liggers en het vloerdek gezamenlijk de krachten opnemen zal er 
rekening mee moeten worden gehouden dat er in het vloerdek tussen de verschillende gelijmde 
lagen ook spanningen optreden, waardoor deze verbindingen ook aan bepaalde eisen moeten 
voldoen om te voorkomen dat de verschillende lagen van het vloerdek uit elkaar worden 
getrokken. 
De onderkant van de vloerelementen wordt afgewerkt met mineraalgebonden plaatmaterialen die 

kunnen worden bevestigd aan metalen veerrails of houten rachels. Bij de Flexvloer is er gekozen 
voor toepassing van metalen veerrails om de brandwerendheid van de vloer langer te kunnen 
waarborgen. De bovenzijde van de vloer wordt uitgevoerd als zwevende vloer om het 

contactgeluid tussen twee verdiepingen te minimaliseren. 

6.2.5 Vloeraan passing 

De verlijming en vernageling van het plaatmateriaal met 

de vloerbalken zorgt voor constructieve stabiliteit (het 
voorkomt vooral kip) maar zorgt er tevens voor dat de 
bereikbaarheid van de leidingen na oplevering van de 
vloer niet meer zo groot is. De constructieve verbinding 
moet tenslotte verbroken worden om de leidingen te 
kunnen bereiken vanaf de bovenzijde. Om dit te 
voorkomen is ervoor gekozen de dekplaten slechts met 
een schroefverbinding aan de balken te bevestigen en de 

constructieve stabiliteit te bewerkstelligen door middel 
van een aantal stalen beugels tussen de balken (zie afb . 
rechts). 

De balkhoogte is verkleind omdat de benodigde 
overspanningen in de aanpasbare starterswoning kleiner 
zijn dan in het originele Maskerade+ concept. De 
overspanning bedroeg daar 7,2 meter, terwijl er bij de 
starterswoningen slechts 3,6 meter hoeft te worden 
overspannen. Om toch voldoende ruimte te bieden aan 
de installaties en de gaten voor de installaties voldoende 
groot te kunnen houden, is gekozen voor een balkhoogte 

van 300mm. 
Naast de vloerhoogte zijn ook de gaten in de vloerbalken 
gewijzigd. De gaten hebben nu een vaste doorsnede van 
150 mm en liggen wat hoger in de balken . Tevens zijn ze 
aan de bovenzijde open zodat leidingen van stijve 
materialen (zoals de afvoer van de toilet) eenvoudig van 
bovenaf in de vloer kunnen worden gelegd. Speciale 

stalen passtukken dekken de gaten aan de bovenzijde af 
waardoor de balken ter plaatse van de gaten constructief 
een doorlopend geheel vormen en de leidingen vast op 
hun plek liggen . De resterende hoogte van de balken is 
ter plaatse van de gaten voldoende (150mm) om het 
eigen gewicht en de lasten van de leidingen te dragen 
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tijdens de werkzaamheden aan de vloer. Omdat de vloer aan de bovenzijde wordt geopend, rusten 
er verder geen lasten op de vloerbalken. Doordat de vloercassettes los van elkaar liggen, kunnen 
de naastgelegen vloerdelen volledig belast blijven. 
Als laatste is de breedte van de vloerelementen teruggebracht van 2,4 naar 1,2 meter. Dit is 
gedaan om de variatiemogelijkheden te vergroten. Aanpassingen aan de woning kunnen nu op 
een stramien van 1,2 meter worden gedaan, zowel bij groei als krimp. Een aanpassing van 1,2 
meter kan al zinvol zijn om de woning uit te breiden (vergelijkbaar met de diepte van een erker) 
of om de woning in te krimpen (voor een 1,2 meter breed balkon). Ieder element bestaat nu uit 
drie balken met een h.o.h. afstand van 550 mm. 

6.2.6 Terrassen en dakvlakken 

Op iedere plek in de woning worden de losse vloercassettes op dezelfde wijze uitgevoerd, 
ongeacht of de vloer een scheiding tussen twee binnenruimtes of tussen binnen en buiten vormt. 
De holle ruimte in de vloeren bevat standaard een laag steenwol die in eerste instantie dient als 
geluidsdemping, maar in het geval van een scheidende functie tussen binnen en buiten, 
tegelijkertijd dienst doet als thermische isolatie . Dit is echter niet voldoende omdat de bovenkant 
van de vloerelementen in dit geval onbeschermd aan de elementen blootgesteld zou worden en de 
elementen vanaf de bovenzijde afkoelen. 
Om dit probleem tegen te gaan wordt een losliggend isolatiepakket op de vloerelementen gelegd, 
bestaande uit een waterkerende laag, een laag drukvaste afschotisolatiemateriaal en een 
ballastlaag. De ballastlaag kan worden uitgevoerd als tegelvloer en is nodig om te voorkomen dat 
de isolatiedelen van het dak waaien bij harde wind. Omdat het isolatiepakket niet wordt gefixeerd, 
is het eenvoudiger te verwijderen in het geval van een aanpassing aan de woning . Door het 
isolatiepakket komt het vloerniveau van een terras hoger te liggen dan het vloerniveau aan de 
binnenzijde van de gevel. Hierdoor is het noodzakelijk een optrede te realiseren aan de 
binnenzijde van de schuifpui die toegang biedt tot een terras of balkon. In deze optrede kan 
tevens de convectorunit worden ondergebracht. 
De afvoer van hemelwater gaat via de centrale kern nadat het water via de afschotisolatie wordt 
opgevangen in een goot die leidt naar een regenpijp. Deze wordt weggewerkt in de 
vloerelementen waarbij de steenwol en een zwevende dekvloer zorgen voor de benodigde 
geluidsisolatie. Door deze constructie is de waterafvoer altijd eenvoudig te wijzigen wanneer er 
een aanpassing aan de woning plaatsvindt. 

6.2.7 Installaties 

Om de aanpasbaarheid van de woning te bevorderen wordt er naar gestreefd de installaties zo 
veel mogelijk los te koppelen van de overige bouwdelen. Hoewel de houtskeletbouw wanden een 
goede mogelijkheid bieden om de leidingen weg te werken is er gekozen voor een aparte 
leidingschacht. Hier liggen alle verschillende leidingen bij elkaar en zijn ze op één plek bereikbaar. 
Dit levert vooral een voordeel op wanneer de woning moet worden uitgebreid, omdat de 
voorzieningen voor water, gas, elektriciteit, data en riolering dan mee moeten groeien . De schacht 
zorgt tevens voor een bijdrage in de stabiliteit van de woning . Deze bijdrage is echter niet zo 
groot want de schacht is langgerekt (een lengte van drie stramienen of 3,6 meter) en ligt tegen 
een zijwand van de woning aan (0,5 meter diep) en zorgt dus voor een versterking van de wand. 
In de rechts getoonde plattegrond is de plaats van de kern en de leidingen (in rood) weergegeven. 
De straatzijde is aan de linkerkant gelegen. De blauwe stippellijnen geven het stramien aan, 
waaruit blijkt dat de kern een lengte van 3,6 meter heeft. De resterende drie stramienen aan de 
rechterzijde zijn gelegen boven de binnenstraat, waardoor het niet mogelijk is om daar leidingen 
naar de begane grond door te voeren. 
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De kern is centraal tegen de zijwand geplaatst om de afstand tot verschillende voorzieningen 
(keuken, sanitair, verwarming) zo klein mogelijk te houden. Bij leidingen die onder afschot 
moeten liggen zou dit anders namelijk een probleem opleveren met de leidinggaten in de 
vloerelementen. In de plattegrond is te zien dat de kern een minimale beperkende factor in de 
indelingsvrijheid vormt doordat ze langgerekt tegen de zijwand is geplaatst. Ter plaatse van de 
balkconstructie die de trapzone scheidt van de rest van de woning kunnen ook leidingen 
doorgevoerd worden maar slechts in beperkte mate. De balken hebben tenslotte een dragende 
functie en het aanbrengen van te veel gaten zou leiden tot een constructieve verzwakking. 
Het verwarmingssysteem wordt in de vloer weggewerkt in de vorm van convectorunits. Doordat 
de units aan de binnenzijde onder de gevel geplaatst moeten worden en de gevelvlakken door 
aanpassingen aan de woning van plaats kunnen wisselen, moeten de units gemakkelijk bereikbaar 
zijn. Door de units te verzinken in de vloerelementen zijn ze uit het zicht maar toch binnen bereik. 
Door de dekvloer van de elementen te verwijderen, kunnen de units uit de vloer worden gelicht en 
op een andere plek weer in de vloer worden bevestigd. 
De opwekking van de warmte voor het water dat door het verwarmingssysteem loopt, vindt 
centraal plaats voor een heel woningblok. Dit vergroot de efficiëntie en verlaagt de kosten. Door 
het schaalvoordeel (een grote warmtebron i.p.v. vele CV-ketels) is warmtedistributie namelijk 
energiebesparend. Het warmteverlies door transport verdient daarbij wel aandacht. Bij nieuwe 
warmtenetten worden de verliezen sterk gereduceerd door met lagere temperaturen en 
verbeterde leidingen te werken. Omdat de woningen kunnen worden uitgebreid, zal de 
warmtevraag van een heel woningblok voortdurend veranderen. Hier kan op worden ingespeeld 
door al vanaf het begin een overcapaciteit aan warmteproductie op te nemen in het plan. Wanneer 
de stijgende vraag op het punt staat de beschikbare capaciteit te overtreffen, kan er met één 
ingreep extra capaciteit worden gecreëerd. Dit kost veel minder energie, manuren en geld dan de 
vele ingrepen die nodig zouden zijn als iedere woning een eigen CV-ketel had gehad. Een 
alternatief zou de plaatsing van CV-ketels zijn die al vanaf de oplevering berekend zijn op de 
grootst mogelijke warmtevraag die in een woning zal ontstaan, maar dit zou geldverspilling zijn 
omdat de ketels dan al worden afgeschreven terwij l1 hun volle potentieel nog helemaal niet benut 
wordt. 
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Met een systeem van warmte-koude-opslag kan een 
extra energiewinst behaald worden. Door de constante 
temperatuur van het grondwater te benutten, kost zowel 
verwarming in de winter als koeling in de zomer minder 
energie. Een voorbeeld van een project waar deze 
methode is toegepast, is het Paleiskwartier in Den Bosch, 
waar een aantal gebouwen zijn aangesloten op hetzelfde 
systeem. Op deze manier wordt een woningblok op een 
milieuvriendelijke manier van verwarming of koeling 
voorzien terwijl het uiteindelijk ook goedkoper is door 
een verhoogde efficiëntie. 

6.2.8 Trappen 

Warmte-koude-opslag in het Paleiskwartier 
te 's-Hertogenbosch. 

Omdat de starterswoningen aanpasbaar zijn qua bouwvolume kan de gewenste positie van 
trappen ook veranderen gedurende de gehele gebruiksfase van de woning. De hier weergegeven 
plattegrond toont alle mogelijke locaties voor een trap binnen een woning. Alle groene vloervelden 
kunnen worden ingericht als trapgat. Aan de onderzijde is een lange trapzone ingericht waarin een 
trap kan worden aangebracht of verplaatst zonder dat dit gevolgen heeft voor de rest van het 
vloerveld van de woning. Hierdoor wordt de overlast bij een verbouwing beperkt. De lange zone 
aan de onderzijde van de plattegrond is de standaardzone waarin de trap wordt ondergebracht. 
Als de bewoners een dwars geplaatste trap willen hebben, kan er een vloerveld verwijderd worden 
waardoor precies een trapgat ontstaat. De blauwe stramienlijnen geven de 1,2 meter brede en 3,6 
meter lange vloerelementen aan. De trappen kunnen uit verschillende trapdelen worden 
samengesteld. De bewoner kan zelf kiezen voor een rechte steektrap, een trap met één onder- of 
bovenkwart of een trap met twee kwarten. Deze kwarten kunnen uiteraard zowel naar links als 

naar rechts draaien. 
Het rood gekleurde vlak geeft de ruimte vlak voor de leidingschacht aan. Hier kan geen trap 
geplaatst worden in verband met de doorvoer van leidingen vanuit de vloerelementen naar de 
leidingschacht. De in lengterichting geplaatste trappen centraal in de woning zorgen er wel voor 
dat er extra ingrepen nodig zijn om de vloer te dragen. Normaal gesproken overspannen de 
vloercassettes de woning in de dwarsrichting, maar wanneer er centraal in de woning een trap in 
lengterichting geplaatst wordt, zullen er raveelijzers nodig zijn om de twee vloerelementen 
rondom de trap te dragen. De krachten worden daarbij afgedragen naar de naastgelegen 
vloerelementen. 
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6.2.9 Sanitair 

Bij de oplevering van een basiswoning is deze voorzien van een kleine badkamer van 2,0 x 2,4 
meter, de zogenaamde basisunit. Deze unit is zodanig opgezet dat er uitbreidingen aan gekoppeld 
kunnen worden. Zo kan de basisunit (links boven op onderstaande afbeelding) worden uitgebreid 
met bijvoorbeeld een bad (2,0 x 1,2 meter) of een sauna (2,0 x 2,4 meter) . Een losse toiletunit is 
uitgevoerd met dezelfde maatvoering, zodat deze ook aan de badkamer gekoppeld kan worden. 
De maximale breedte van een badkamer bedraagt 4,8 meter, exact de binnenmaat van de 
woning. De standaarddiepte bedraagt 2,0 meter maar dit kan worden opgevoerd naar 3,2 meter. 
Zo ontstaat een maximaal uitgebreide badkamer van maarliefst 15 m2. De uitbreidingsunits met 
een ligbad zijn voorzien van een eigen leidingschacht waarin de grotere leidingen (afvoer) 
weggewerkt kunnen worden. Dunnere leidingen (water) kunnen ook in de wandelementen worden 
ingebouwd. 

Plattegronden basis-sanitair en enkele uitbreidingen 
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In onderstaande doorsnede is te zien dat de badkamerunits tussen de vloer en het plafond zijn 
geplaatst en zijn voorzien van een eigen vloer- en plafondelement. Op deze manier kan het 
sanitair verplaatst worden met minder grote ingrepen. Er dienen uiteraard wel gaten aangebracht 
te worden ten behoeve van de ontluchting en riolering, alsmede de doorvoer van leidingen vanuit 
de vloer, maar deze kunnen zo klein mogelijk gehouden worden en worden gedicht in het geval 
van een verplaatsing van het sanitair. 

Verticale doorsnede basis-sanitair 
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7 BOUWVOLGORDE 

GroeiStart 

1. De prefab betonnen funderingsvoeten 
worden geplaatst en gesteld nadat de 
bouwput is uitgegraven. De voeten zijn aan 
de bovenzijde voorzien van stekeinden. 

2. Op de betonnen voeten worden 
betonnen prefab funderingsbalken gelegd. 
Deze worden over de stekeinden 
geschoven waarna de gains worden 
gevuld. 
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3. Op de funderingsbalken wordt een 
ringbalk gelegd waar de vloerplaten precies 
tussen gelegd worden. De ringbalk houdt al 
rekening met de leidingschacht die aan de 
zijkant van iedere woning is geplaatst. 

4. Tussen de ringbalken worden 
kanaalplaten gelegd. Ter plaatse van de 
binnenstraat worden massieve vloerplaten 
toegepast. De positie van de 
leidingschachten is duidelijk te zien. 
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5. Als eerste dragende elementen worden 
de kolommen en liggers geplaatst. De 
binnenstraat wordt overspannen door een 
betonnen portaal, de woningen door een 
constructie van hout. 

6. Op de begane grond worden de 
houtskeletbouw wanden geplaatst. De 
leidingschacht is opgenomen in een 
wandelement. 

65 



66 GroeiStart 

7. Tussen de houten en betonnen balken 
worden de geprefabriceerde 
vloerelementen gelegd waarbij een gat 
wordt vrijgelaten voor de trap. De losse 
cassettes bestaan uit gelamineerde liggers 
met plaatmateriaal en worden met 
balkschoenen aan de dragende balken 
bevestigd. Leidingen voor gas, water, 
elektriciteit, data en riolering kunnen al in 
de vloerelementen worden gelegd. 

8. Op de verdiepingsvloer worden opnieuw 
houtskeletbouw wanden gesteld. De 
leidingschacht wordt in de wanden 
doorgezet. 
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9. Ten behoeve van de stijfheid van de 
wanden worden ze voorzien van een 
dubbele laag in verband aangebrachte 
gipsplaten. Als afscheiding van de trapzone 
wordt een extra draagconstructie 
aangebracht. De dragende balk wordt aan 
de achterzijde opgelegd op de ter plaatse 
verstevigde wand. 

10. Tussen de wanden en de dragende balk 
worden wederom vloercassettes gelegd, 
die ditmaal als dakelementen dienen. 
Uitsparingen worden gerealiseerd met 
behulp van raveelijzers. 
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11. Ten behoeve van de stabiliteit van de 
losse woningen worden momentvaste 
raamwerken van UNP-profielen geplaatst in 
het gevelvlak en het dakvlak (ter plaatse 
van de openingen in het dakvlak). 

12. Op de dakelementen wordt 
afschotisolatie geplaatst die is voorzien van 
een ballastlaag van tegels. De dakisolatie 
is niet verlijmd met de dakelementen zodat 
deze gemakkelijk verwijderd kan worden 
als er een extra laag op de woning wordt 
gebouwd. De hemelwaterafvoer gaat via de 
leidingschacht. 
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13. Tussen de raamwerken van UNP
profielen worden geprefabriceerde 
gevelelementen en balustrades geplaatst. 
Na het voltooien van de binnenafwerking, 
zijn de starterswoningen voltooid. 

14. Na verloop van tijd besluiten enkele 
bewoners te gaan verbouwen. Als eerste 
wordt de ballastlaag en de dakisolatie 
verwijderd . Vervolgens wordt een van de 
vloercassettes verwijderd om plaats te 
maken voor een trap. 
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15. De houtskeletbouw wanden worden 
gesteld. De leidingschacht wordt 
voortgezet 

16. Ten behoeve van schijfwerking wordt 
een dubbele laag gipsplaten tegen de 
houtskeletbouw wanden geschroefd. De 
scheidende draagbalk wordt geplaatst. 
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17. De wanden worden aan de buitenzijde 
afgewerkt met plaatmateriaal, de 
dakelementen worden geplaatst en de 
UNP-raamwerken worden in het gevelvlak 
aangebracht. 

18. De dakplaten worden geplaatst waarna 
ze worden voorzien van een ballastlaag in 
de vorm van tegels. 
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19. De gevelelementen worden geplaatst. 
Na afwerking aan de binnenzijde zijn de 
woningen gereed. 

20. Bij een nieuwe ronde uitbreidingen (of 
inkrimpingen) vindt hetzelfde proces plaat. 
Allereerst worden de cassettes die het dak 
vormen, vrijgemaakt. 
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21. De wanden, draagbalk, vloerelementen 
en UNP-raamwerken worden geplaatst. 

22. Als laatste worden wederom de 
gevelelementen tussen de UNP
raamwerken geplaatst. Deze stappen 
kunnen zich blijven herhalen, zowel ter 
uitbreiding als ter inkrimping. 
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CONCLUSIE 

Dit afstudeerproject kan worden gezi,en als een poging om op een vernieuwende wijze te kijken 
naar de huisvestingsproblemen van starters zoals die momenteel in Nederland heersen . De 
benadering van dit project wordt gekenmerkt door drie thema's, namelijk het ontwerpen aan de 
hand van scenario's, het bouwen met gebruik van prefabricage en het ontwikkelen met het oog op 
aanpasbaarheid. Door deze drie thema's te combineren in een nieuw woningconcept is geprobeerd 
een bijdrage te leveren aan de verkleining van de problemen die veel starters door de krapte op 

de woningmarkt ervaren. 
Allereerst is er een analyse uitgevoerd van alle van invloed zijnde actoren en factoren in de 
woningmarkt voor starters. Daarbij werd al snel duidelijk dat de problematiek zeer breed is. 
Vanwege de veelheid aan mogelijke invalshoeken is er vanuit de afstudeerrichting Building 
Technology voor gekozen om de nadruk op de technische aspecten van de problematiek te leggen. 
Uit alle factoren die van invloed zijn op de woningmarkt, zijn enkele belangrijke onderwerpen 
geselecteerd die verder zijn uitgewerkt. 
De resultaten van de analyse leidden tot de formulering van een programma van eisen voor een 
ontwerpopgave. In de vorm van een aantal ontwerprichtlijnen vormde dit programma van eisen 
de lijdraad bij het ontwerpen van een starterswoning die jonge bewoners perspectief biedt op een 
goede start in hun wooncarrière. 
Nu het project ten einde is, kan er terugkijkend worden geconcludeerd dat de ontwerprichtlijnen 
grotendeels terug te vinden zijn i'n het ontwerp. De beperking van het gebruikte grondoppervlak, 
het bereiken van een hoge woningdichtheid, het gebruik van een modulaire opzet om de woningen 
aanpasbaar te 1laten zijn, het bereiken van diversiteit in de uitstraling van de woningen, al deze 
punten komen terug in het ontwerp. Er zijn echter ook een aantal ontwerprichtlijnen die achteraf 
niet goed gekozen zijn omdat ze buiten het bereik van dit project liggen. Daarbijl moet worden 
gedacht aan de noodzaak van seriematig bouwen en het stimuleren van collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Deze punten zouden kunnen helpen om de het uiteindelijke ontwerp sterker 
te maken als het daadwerkelijk gebouwd zou worden. In het geval van seriematig bouwen kan 
zelfs geopperd worden dat dit een voorwaarde is om de bouw van de starterswoningen tot een 
succes te maken. Bij een concept als dit is het van belang dat er een zekere afzetmarkt is om het 
niet tot een ééndagsvlieg te laten verworden . Pas als er op verschillende plaatsen projecten met 
deze starterswoningen gerealiseerd worden, zal het voor het bedrijfsleven lucratief worden om in 
de woningen te blijven investeren. 
Verder is het de vraag in hoeverre de bewoners gebruik gaan maken van de mogelijkheid om hun 
woning in te krimpen. Meestal voelt een overschot aan ruimte niet als een probleem maar als er 
een ruimtelijke verbetering tegenover staat, is het wellicht de moeite waard om delen van de 
woning af te stoten. De toekomst zou moeten uitwijzen of de bewoners deze mogelijkheden van 
hun woning ook daadwerkelijk benutten . 
In het project wordt uitgegaan van jonge mensen die een uitbreiding van hun huidige woning 
verkiezen boven het verhuizen naar een andere woning. Bij het in dit verslag opgenomen project 

Borneo & Sporenburg bleek dat de bewoners zeer tevreden waren met hun woningen, ondanks hèt 
soms geringe woonoppervlak. Het feit dat veel bewoners bij de gemeente aanklopten om 
toestemming te krijgen voor de bouw van een extra woonverdieping geeft aan dat een wijk met 
jonge gezinnen in grondgebonden woningen met een hoge dichtheid wel degelijk bestaansrecht 
heeft en een succes kan worden. Hieruit kan de hoop geput worden dat hetzelfde scenario zich zou 
voltrekken in een wijk met starterswoningen zoals die in dit afstudeerproject zijn beschreven. Al 
met al overheerst het gevoel dat dit project heeft geleid tot een realistisch ontwerp dat 
daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan een vermindering van de problematiek van starters, 
zij het op zeer beperkte schaal. Om een daadwerkelijk grote bijdrage te leveren aan de oplossing 
van de problematiek is de samenwerking vereist met een groep partijen cUe de volledige breedte 
van de woningmarkt bestrijkt. 
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NAWOORD 

Terugkijkend op het afstudeerproject kan ik voor mezelf concluderen dat er een mooi resultaat ligt 
in de vorm van een interessante starterswoning die veel ontwikkelings-mogelijkheden biedt. Het 
traject dat heeft geleid tot dit eindpunt verliep echter niet altijd even gemakkelijk. De tijdsduur die 
normaal gesproken voor het afstudeerproject is gereserveerd, werd overschreden en de 
verschillende ontwikkelingsstappen in het ontwerp-proces volgden elkaar niet altijd snel genoeg 
op. Dit kan ik mezelf aanrekenen, maar aan het einde van het traject overheerst het positieve 
gevoel van het afgeronde eindproduct. 
Ik heb tijdens het afstudeerproject veel geleerd over de werking van de woningmarkt zoals dit in 
de theorie naar voren komt en ik heb met veel plezier gewerkt aan een opgave waarvan ik weet 
dat het onderwerp een grote maatschappelijke relevantie heeft. Door de vele berichten in de 
media en de signalen uit mijn persoonlijke omgeving werd ik er steeds aan herinnerd dat veel 
jonge mensen in meer of mindere mate te maken krijgen met dezelfde problematiek. Uiteindelijk 
is het als starter nu eenmaal niet eenvoudig om aan een goede woning te komen die aan alle 
verwachtingspatronen voldoet. Ik hoop met dit project een theoretische bijdrage te hebben 
geleverd aan de verkleining van een problematiek waar veel mensen mee te maken krijgen. Hoe 
de opgedane theoretische kennis zich verhoudt tot de beroepspraktijk zal echter spoedig moeten 
gaan blijken. 

Wilbert van Nistelrooij 
28-02-2010 
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ENKELE GROEIMOGELIJKHEDEN 
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CENTRAAL GELEGEN PATIO 

11 
1111111' ~ 
1 ~ 

Basiswoning 
BG = 32,75 m2 
Verdieping = 32,75 m2 
Totaal = 65,5 m2 

Maximale uitbreiding 
BG = 32,75 m2 
Verdiepingen = 155,75 m2 
Totaal = 188,5 m2 
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ENKELE GROEIMOGELIJKHEDEN PATIO AAN DE ACHTERZIJDE VAN DE WONING 
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Basiswoning 
BG = 32,75 m2 
Verdieping = 32,75 m2 
Totaal = 65,5 m2 

Maximale uitbreiding 
BG = 32,75 m2 
Verdiepingen = 132,75 m2 
Totaal = 165,5 m2 
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ENKELE GROEIMOGELIJKHEDEN COMBINATIE VAN PATIO AAN DE ACHTERZIJDE 
EN BALKON AAN DE VOORZIJDE 

I' 
""' r!''' 

- . ~, .,~ ,, .. 
r .. 
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' 
Basiswoning 
BG = 32,75 m2 
Verdieping = 32,75 m2 
Totaal = 65,5 m2 

Maximale uitbreiding 
BG = 32,75 m2 
Verdiepingen = 127 m2 
Totaal = 159,75 m2 
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