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Samenvatting 

Flexibiliteit binnen de bouw is een breed begrip. 
Om deze materie aan te kunnen pakken is eerst 
gezocht naar een context waarin behoefte is aan 
een flexibele bouwvorm. Uiteindelijk vormt de 
bevolkingskrimp in bepaalde regio's van Nederland 
deze . Er is hier namelijk sprake van een zeer speci
fieke bouwopgave waar flexibiliteit mogelijk één van 
de oplossingen kan bieden. 
Om vat te krijgen op de specifieke bouwopgave 
binnen deze krimpgebieden is eerst het fenomeen 
krimp geanalyseerd. Deze analyse bestaat uit twee 
delen: Een analyse van krimp op basis van de 
statistieken en een analyse naar het beleid ten 
opzichte van krimp. Daarnaast is deze verdeeld 
over verschillende schaalniveaus. 
De analyse op basis van de statistieken is gestart 
in Nederland. Binnen Nederland is krimp in de 
Provincie Zeeland gesignaleerd. Vervolgens is in 
Zeeland Terneuzen gesignaleerd als een gemeente 
die kampt met bevolkingskrimp. 
Het huidige beleid ten opzichte van krimp wordt 
gevoerd door verschillende beleidsvoerders in 
Terneuzen. Dit wordt overkoepeld door de Provincie 
Zeeland. Vervolgens voeren de verschillende 
huisvestingspartners in de vorm van de gemeente 
en verschillende woningcorporaties het beleid in 
Terneuzen. 

Uit het beleid als reactie op krimp volgt dat de 
Gemeente Terneuzen een kwaliteitslag wil maken 
in de bestaande woningvoorraad doormiddel 
van transformeren en herstructureren, oftewel 
renovatie, sloop en nieuwbouwtussen de bestaande 
bebouwing. 
Daarnaast wil de woningcorporatie Clavis, één van 
de corporaties in Terneuzen, zijn woningvoorraad 
aanpassen aan de veranderende woonwensen die 
de demografische krimp met zich meebrengt. Hun 
huidige aanbod van woningen kan niet voorzien in 
de toekomstige vraag. Om hun woningvoorraad 
aan te passen wil de corporatie op strategische 
locaties samen met de gemeente ook overgaan op 
sloop en nieuwbouw. De vraag is echter hoe deze 
nieuwbouw er uit moet komen te zien. Dit vanwege 
de onvoorspelbare toekomst met betrekking op de 
woonwensen. 
De probleemstelling is als volgt geformuleerd: 
welke bouwvorm kan reageren op de veranderde 
woonwensen die voort komen uit demografische 
veranderingen in krimpgebieden. 
Aan deze nieuw te ontwikkelen bouwvorm zijn 
vervolgens specifieke randvoorwaarden verbonden 
vanuit de woningcorporatie Clavis. De bouwvorm 
moet eenvoudig aan te passen zijn aan de veran
derende woonwensen. Daarnaast moet het finan
cieel aantrekkelijk zijn om deze nieuwbouw te reali
seren. En als laatste moet er een zo hoog mogelijke 
kwaliteit nagestreefd worden. 

Het resultaat is het 'bouwen voor krimp' concept. 
Dit concept voorziet in de specifieke bouwopgave 
in Terneuzen. Het is onder te verdelen in verschil
lende uitgangspunten: 
- De voornaamste redenen, dat er gesloopt wordt, 

zijn het ontbreken van identiteit of gebreken 
van bouw- of woontechnische aard. Wil men 
voorkomen dat een gebouw in de toekomst 
gesloopt wordt, moet men deze gebreken zien 
te voorkomen. 

- Ontrek de bouwplaats tijdens het herstructure
ren van de bestaande bebouwing uit het zicht. 
Plaats daarom een permanente gevel die het 
bouwblok omsluit. De gevel bepaald het straat
beeld en de ruimte achter de gevel wordt uit het 
zicht ontrokken. 

- De gevel moet het straatbeeld een kwaliteits
slag geven. Hij moet een identiteit krijgen die 
de mensen aanspreekt zodat zij het gebouw 
willen behouden. De achterliggende ru imte 
moet daarentegen in staat zijn te transformeren 
om de verschillende woonwensen te kunnen 
vervullen. 

- Mensen zijn op zoek naar herkenbaarheid in 
de architectuur. De gevel moet daarom uitge
voerd worden middels een stijl getypeerd als het 
moderne traditionalisme. 

- De ruimte achter de gevel moet men met een 
kleine ingreep kunnen transformeren. Er wordt 
voor deze ruimte gebruik gemaakt van een 
bouwmethode die zich kenmerkt als: industrieel, 
flexibel en demontabel. 

- De permanente gevel vormt de aansluiting voor 
aanpasbare modules. Verschillende modules 
kunnen naar behoefte aan de gevel geschakeld 
worden. 

In Terneuzen zijn verschillende wijken die in aanmer
king komen voor herstructurering. Uit een analyse 
van de luiderparkwijk blijkt deze zeer geschikt om 
een ontwerp te realiseren op basis van het 'bouwen 
voor krimp' concept. 

Het ontwerp is vervolgens uitgewerkt tot op detail
niveau. Echter is dit ontwerp slechts een mogelijke 
interpretatie van het concept. Het ontwerp is 
namelijk zeer afhankelijk van verschillende afwegin
gen die gemaakt moeten worden door verschil
lende belanghebbenden van het ontwerp. 
Het concept biedt dan ook voornamelijk een 
handvat voor het te voeren beleid tegen de krimp 
in de toekomst van Terneuzen. Met het concept 
kan men inspringen op de specifieke omstand ig
heden die krimp met zich meebrengt. Bewoners 
die nu moeten vertrekken, door een gebrek aan 
het juiste woningaanbod, kunnen gehuisvest 
worden in dit ontwerp. Door de flexibiliteit kan men 
vervolgens het woningaanbod eenvoudig en met 
minimale financiële middelen aanpassen aan de 



vraag. Daarnaast wordt er met deze nieuwbouw 
een enorme kwaliteitslag gemaakt binnen de 
bestaande bebouwing van Terneuzen. 

Het 'bouwen voor krimp' concept wordt in dit 
onderzoek geplaatst in de context van bevolkings
krimp. Echter zullen de uitgangspunten van het 

concept ook bij kunnen dragen aan bouwopgaven 
gesitueerd op locaties met elk hun eigen specifieke 
context. 

Krimp kan men niet direct keren maar men kan er 
wel op anticiperen 
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1. Leeswijzer 

Het verslag is als volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 
1 
Leeswijzer 

2 
Onderzoeksopzet: Dit onderdeel omschrijft de 
aanleiding, de doelstelling en het belang van het 
onderzoek. Daarnaast wordt weergegeven hoe 
het onderzoek vervolgens is aangepakt. 

3 
Analyse krimp: De analyse van krimp is verdeeld 
op verschillende schaalniveus. De analyse start 
in Nederland. Vervolgens de Provincie Zeeland 
en ten slotte wordt de Gemeente Terneuzen 
geannalyseerd. 

4 
Analyse beleid: Het beleid ten opzichte van krimp 
wordt gevoerd door verschillende beleidsvoer
ders. De analyse start met het overkoepelende 
beleid van de Provincie Zeeland. Vervolgens 
wordt het beleid van twee huisvestingspartners, 
de Gemeente Terneuzen en woningcorporatie 
Clavis, geannalyseerd. 

Hoofdstuk 
5 
Concept 'bouwen voor krimp': Vanuit de verschil
lende conclusies van de voorgaande analyse 
wordt de probleemstelling geformuleerd. 
Hieraan worden vervolgens eisen gekoppeld 
vanuit de woningcorporatie Clavis. 
Verschillende referenties worden toegelicht en 
dienen als basis om de uitgangspunten van het 
concept te formuleren. 
Het 'bouwen voor krimp' concept is het resultaat 
als antwoord op de probleemstelling en wordt 
nader toegelicht. 

6 
Uitwerking: Het 'bouwen voor krimp' concept 
wordt op een locatie geprojecteerd. Eerst wordt 
de locatie geannalyseerd of het concept er tot 
uiting kan komen. Vervolgens wordt het ontwerp 
gepresenteerd en nader toegelicht. 

7 
Besluit: Het uiteindelijke resultaat van het 
onderzoek levert een conclusie op. Daarnaast 
is er ruimte voor een discussie en wordt er een 
aanzet gegeven voor eventueel vervolgonder
zoek. 



2. Onderzoeksopzet 

2.1. Aanleiding 
De voormalige master bouwtechniek aan 
de Technische Universiteit in Eindhoven is 
onderverdeeld in twee leerstoelen (TU/e 2009a). 
Hieraan zijn de volgende onderzoeksprofielen 
gekoppeld: 
- Design & Lifespan 
- Product development 
In Design & Lifespan wordt onderzoek gedaan 
naar de samenstelling van gebouwen en haar 
omgeving in relatie met de geplande levensduur, 
industriële productie, flexibel gebruik en duurzame 
eigenschappen. Hieronder valt bijvoorbeeld het 
afstemmen van de technische en de functio
neel/economische levensduur van gebouwen en 
optimalisatie van integraal, flexibel en duurzaam 
bouwen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar 
potentiële waarden en architectonische en techni
sche instandhoudingmogelijkheden van bestaande 
gebouwen en omgeving. Bij Product- Develop
ment wordt onderzoek gedaan naar modificaties 
en ontwikkelingen van materialen, bouwcompo
nenten en technieken met industriële kenmerken. 
Bij beide leerstoelen gaat het om de samenhang 
en integratie van de verschillende bij de bouw 
betrokken vakgebieden bouwtechniek, architec
tuur, constructie, bouwfysica, uitvoeringstechniek 
en installatietechniek. 
Na het afronden van twee projecten binnen het 
design & lifespan onderzoeksprofiel leek het een 
logische vervolgstap om ook een afstudeerrichting 
te volgen binnen hetzelfde profiel. Deze mogelijk
heid werd geboden in het Slimbouwen® afstudeer
atelier. Hier werd een collectieve opgave aange
boden genaamd 'Klustertoren' (TU/e 2009b). Deze 
opgave was bestemd voor studenten uit beide 
profielen. 
Het concept van de klustertoren bevat een visie over 
vast en variabel waarmee een mate van flexibiliteit 
te realiseren is (blz 00). Deze visie bevat genoeg 
handvatten tot het ontwikkelen van verschillende 
onderzoeksuitdagingen voor een afstudeerpro
ject. Deze visie is echter zeer algemeen. Om deze 
materie aan te kunnen pakken is het zaak eerst 
een context te vinden waarin deze visie tot uiting 
kan komen. Het afstudeerproject is dus gestart met 
een zoektocht naar een context waar behoefte is 
aan een flexibele bouwvorm. 

2.2. DoelsteLLing en belang 
Bevolkingskrimp is uiteindelijk de context geworden 
waarbinnen dit afstudeeronderzoek gestart is. In 
de gebieden waar sprake is van krimp is sprake 
van een specifieke bouwopgave. Een flexibele 
bouwvorm kan één van de oplossingen voor deze 
opgave bieden. De algemene opgave is dan ook 
het ontwikkelen van een flexibele bouwvorm die 
inspringt op de specifieke vraag waarvan sprake is 
in krimpgebieden. Daarnaast heeft de ontwikkeling 
van een nieuwe flexibele bouwvorm ook 
wetenschappelijk belang. Dit zal zich uiten in het 
eindproduct van deze opgave. Daarnaast zullen de 
opvattingen die geleid hebben tot het eindproduct 
bijdragen aan nieuwe inzichten en innovatieve 
producten die de bestaande bouwwereld zullen 
aanvullen. 

2.3. Aanpak 
Om eerst vat te krijgen op de specifieke vraag naar 
een flexibele bouwvorm in de krimpgebieden is 
eerst een analyse nodig. Het eerste deel van dit 
verslag bestaat dan ook uit een analyse naar krimp 
aan de hand van statistieken. Daarnaast is een 
analyse uitgevoerd naar het gevoerde beleid door 
verschillende bestuursorganen ten opzichte van de 
problematiek die de krimp met zich mee brengt. 
Vervolgens is aan de hand van de analyseresulta
ten en de specifieke eisen van de belanghebben
den de probleemstelling geformuleerd. Aan de 
hand van deze vraag is het concept voor de nieuwe 
bouwvorm ontwikkeld. Voor de totstandkoming 
van het concept hebben verschillende bestaande 
concepten, producten en onderzoeken als inspi
ratie gediend die tevens toegelicht worden in dit 
verslag. 
Om de uitvoerbaarheid van het concept aan te 
tonen is deze geprojecteerd op een locatie waar 
sprake is van de gestelde problematiek. Hier is het 
concept uitgewerkt tot een mogelijk ontwerp wat 
daadwerkelijk te realiseren is. 
Het uiteindelijke product wordt afsluitend geëva
lueerd waarna conclusies en verdere suggesties 
worden gegeven 



3. Analyse 'krimp' 

3.1. Krimp is aan de orde van de dag 
Berichten over 'krimp' komen de laatste jaren 
regelmatig voor in de krant (afbeelding 001). Na 
een zoektocht naar deze berichten in verschillende 
kranten die uitgebracht worden in 1\Jederland is 
gebleken dat hier in verschillende regio's aandacht 
aan geschonken wordt. Sprekende koppen over 
'krimp' in de kranten zijn 'Leegstand door krimp 
in bevolking' [kOl] in een Zeeuwse krant tot 
'krimp is prikkel voor de woningmarkt' [k02lin een 
regionale krant in het noorden. Maar ook landelijke 
kranten schenken aandacht aan dit verschijnsel. 
Van 'Groningse regio's lijden onder krimp' [k03] 
in de Volkskrant, tot 'Steun voor de krimpende 
gemeenten' [kOl in de Telegraaf. 
Uit de berichten wordt duidelijk dat met krimp de 
demografische samenstelling en bevolkingdaling in 
bepaalde regio's wordt aangeduid. Hieruit volgen 
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verschillende maatschappelijke problemen. In het 
onderzoek wordt getracht te analyseren hoe en 
waar deze krimp zich voordoet in Nederland, en 
welke problemen dit oplevert. Vervolgens wordt het 
gevoerde beleid door verschillende bestuursorga
nen ten opzichte van krimp geanalyseerd. 
De analyse is uitgevoerd op verschillende schaal
niveaus. Aan de hand van de resultaten van een 
analyse op een groot schaalniveau wordt er steeds 
verder ingezoomd. Eerst wordt een analyse op 
basis van statistieken uitgevoerd van krimp in 
Nederland, vervolgens van de Provincie Zeeland 
en afsluitend van de Gemeente Terneuzen. De 
analyse van het beleid ten opzichte van krimp voert 
eerst op de Provincie Zeeland, vervolgens op de 
Gemeente Terneuzen en afsluitend op de woning
corporatie Clavis. 

HetPAROOL ....... ........................... 
DUld~Üik .. Amsterdams 

Ajbeelding 001 . krontenanikelen uit Versdl/llende regionale en landelijke krontcn ever knmp /kOl · kOB/ 



3.2. 'Krimp' algemeen 
Op basis van cijfers uitgebracht door het Centraal 
Bureau van de Statistiek (CBS) is een publica
tie uitgebracht namens het Planbureau voor de 
Leefomgeving (Dam 2006). Beschreven wordt 
dat demografische krimp verschillende verschij
ningsvormen kent. Het kan worden gedefinieerd 
in termen van zowel aantallen, als bevolkingssa
menstelling en huishoudensamenstelling, waarbij 
samenstellende delen van de bevolking in omvang 
afnemen. Een voorbeeld is dat in een gebied bevol
kingsdaling door huishoudingverdunning optreed. 
Dit heeft niet tot gevolg dat er daadwerkelijk minder 
huishoudens zijn. Oorzaak kan namelijk zijn dat 
er sprake is van selectieve migratie zoals een 
instroom van één- en tweepersoonshuishoudens 
en een uitstroom van gezinnen, huishoudens met 
een hoger inkomen, of autochtonen ('witte vlucht'). 
Deze veranderde huishoudensamenstelling kan 
ruimtelijke effecten en specifieke ruimtelijke vraag
stukken generen. 
Het bevolkingsaantal in een land of regio wordt 
enerzijds bepaald door geboorte en sterfte, en 
anderzijds door vestiging en vertrek (binnenlandse 
en buitenlandse migratie). Een afnemend bevol
kingsaantal kan in beginsel worden teruggevoerd 
op ontwikkelingen in deze vier componenten. Zo 
kan er sprake zijn van een dalend geboortecijfer, 
een oplopend sterftecijfer, of een negatief migra
tiesaldo. 

3.2.1. Oorzaken 
Demografische krimp kent grofweg 3 oorzaken 
(Dam 2006): Een sociaal-culturele, een econo
mische en een planologische. Sociaal-culturele 
factoren zijn vooral van invloed op het natuurlijk 
bevolkingsverloop (met name geboortecijfers) en 
op migratiebewegingen. (Regionaal-)economische 
en planologische factoren beïnvloeden vooral de 
migratiebewegingen. En planologische factoren 
spelen een grote rol in krimp of groei op lokaal 
niveau. Doordat migratie vrijwel altijd een selectief 
karakter heeft (naar leeftijd, levensfase, inkomen, 
etc.) zijn migratiebewegingen (verhuisbewegingen) 
en natuurlijke bevolkingsgroei sterk met elkaar 
verknooptMigratie vanuit een bepaald gebied 
kan veroorzaakt worden door een verminderde 
aantrekkelijkheid van dit gebied voor bepaalde 
groepen bewoners. Daarin spelen verschillede 
aspecten een rol: 
- De aantrekkelijkheid van een regio (werkgele

genheid) 
- De aantrekkelijkheid van een stad/ gemeente 

(omvang kwaliteit van de woningvoorraad en 
het voorzieningenniveau) 

- De aantrekkelijkheid van de buurt/wijk (sociale/ 
fysieke kenmerken van de wijk en de woning
voorraad) 

De planologische factoren spelen vooral op lokaal 
niveau een grote rol. Zo is groei en krimp van 

gemeentes in het verleden voornamelijk bepaald 
door woningbouwontwikkeling gestuurd door het 
ruimtelijke ordeningsbeleid van de rijksoverheid. 
Voorbeelden zijn de ontwikkeling van Flevoland, 
het groeikernbeleid en het Vinexbeleid. Ook de 
'niet-groei' van gemeenten is in het verleden mede 
veroorzaakt door het ruimtelijk beleid op verschil
lende bestuurlijke niveaus. 

3.2.2. Sociaal-culturele ontwikkelingen 
Sociaal-culturele ontwikkelingen zijn voornamelijk 
van invloed geweest op het aantal geboorten (Dam 
2006). Voornamelijk de emancipatie van vrouwen 
in de jaren zestig en zeventig heeft hierin een 
grote rol gespeeld. Denk dan aan opkomst en 
gebruik van voorbehoedsmiddelen en toenemende 
opleiding- en arbeidsparticipatie. In de jaren zestig 
en zeventig zien we een enorme daling van het 
Nederlandse vruchtbaarheidscijfer (geboorten per 
vrouw): van 3,1 in 1960 tot 1,6 in 1980. Het cijfer 
lijkt nu te stabiliseren rond 1,7-1,8. 
Daarnaast zijn er ook nog nauw verwante ontwik
kelingen naast de emancipatie van vrouwen die 
invloed hebben op het geboortecijfer. Men gaat 
gemiddeld steeds later samenwonen of trouwen; 
vrouwen kregen gemiddeld op latere leeftijd hun 
eerste kind en steeds meer stellen blijven bewust 
kinderloos. 

3.2.3. Economische ontwikkelingen 
Economische factoren hebben ook invloed op de 
bevolkinsontwikkeling (Dam 2006). Deze komen 
onder andere tot uiting in de vruchtbaarheidscij
fers in de westerse wereld, die al decennia lang 
dalen. Een oorzaak is de wens van vrouwen om 
een goede opleiding te volgen en te participe
ren op de arbeidsmarkt. Er blijkt echter dat er 
geen duidelijk verband is tussen de arbeidsparti
cipatie van vrouwen en het vruchtbaarheidscijfer. 
De laagste vruchtbaarheidscijfers zijn namelijk te 
vinden in mediterrane landen waar vrouwen zich 
relatief weinig op de arbeidsmarkt begeven. Het 
negatieve effect van de arbeidsmarktparticipatie 
op de vruchtbaarheid is vooral afhankelijk van de 
mogelijkheden om werk en kinderen te combi
neren. En deze mogelijkheden zijn op hun beurt 
weer afhankelijk van de economische, culturele en 
politieke context. 
Daarnaast heeft de economische conjunc
tuur invloed op de bevolkingsontwikkeling. Het 
vertrouwen dat mensen hebben in de economie 
be.lnvloed de woningmarkt en de aanschaf van 
dure consumptiegoederen en voornamelijk het 
krijgen van kinderen. Zo was het geboortecijfer 
in Nederland relatief hoog rond de hoogconjunc
tuur van 2000, terwijl de daling van het aantal 
geboorten vanaf 2004 mede veroorzaakt wordt 
door de economische teruggang. 
Het migratiesaldo is eveneens conjunctuur 
gevoelig. Immigratie neemt toe als het goed gaat 



met de economie, en af als de conjunctuur terug
loopt. Het omgekeerde geldt voor emigratie. Dit 
geldt zowel op landelijk en regionaal niveau 
Zelf het feit dat mensen steeds ouder worden is 
terug te voeren op economische ontwikkelingen. 
De vooruitgang van de welvaart heeft via medische 
en technologische ontwikkelingen geleid tot een 
toename van de levensverwachting. En daarmee 
dus ook een groei van het aandeel ouderen in de 
bevolking. 
Het blijkt daaruit dus ook dat sociaal-cultu
rele ontwikkelingen lastig te scheiden zijn van 
economische ontwikkelingen. De relatie tussen 
economische,sociaal-culturele en demografische 
ontwikkelingen is wederkerig en daarmee complex 
(afbeelding 002). 
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3.2.4. Regionale demografie en economie 
Sterke bevolkingsdaling wordt vaak aangetrof
fen in regio's waar het economisch minder gaat. 
Daartegenover ziet men in welvarende regio's vaak 
een sterke groei van de bevolking. Maar wat is nu 
oorzaak en wat gevolg? Groeit eerst de bevolking 
waarna ook de economie aantrekt, of verbeter
de eerst de economie en trok dit weer mensen 
aan? Volgen mensen nieuw gecreëerde banen in 
regio's (people follow jobs) of trekt bedrijvigheid en 
werkgelegenheid toe naar regio's waar de bevolking 
toeneemt (jobs follow people)? 
Waardoor verdwijnen arbeidsplaatsen in een regio? 
Economische krimp kan het gevolg zijn van het 
verdwijnen van voorheen sterke economische 
sectoren, zoals industrie, landbouw of mijnbouw 
(Dam 2006). De verdwijningvan arbeidsplaatsen tot 
gehele bedrijfstakken kan verschillende oorzaken 
hebben: internationale concurrentie, veranderin
gen in afzetmarkten, locatievoordelen, technolo
gie, etc. Voorbeelden van krimpende of gekrompen 
regio's die dreven op slechts één sector zijn Detroit 
(auto-industrie), Pittsburgh(zware industrie), 
Glasgow en Newcastle (zware industrie, scheeps
bouw), de Borinage (kolenmijnbouw, metaal-indus
trie), maar ook grote delen van het Franse en Itali
aanse platteland (landbouw). Het verdwijnen van 
de betreffende sector in deze regio's heeft geleid 
tot werkloosheid en soms grootscheepse migratie. 
Deze had bovendien een sterk selectief karakter 
(naar leeftijd en opleiding), met als gevolg ontvol
king, vergrijzing, verarming, leegstand, verloedering, 

verpaupering en verval van binnensteden, buiten
wijken en infrastructuur. Deze voorbeelden laten 
zien hoe economische krimp demografische krimp 
teweeg kan brengen. Daarnaast is ook te zien dat 
door de wederkerige relatie tussen demografie en 
economie een neerwaartse spiraalsgewijze ontwik
keling op kan treden die lastig te doorbreken is. 
Ook in Nederland zijn regio's te vinden waar één 
bedrijfstak domineerde. Voorbeelden zijn: Twente 
(textielindustrie), Zuid-Limburg (mijnbouw) (afbeel
ding 003) en de veenkoloniën (akkerbouw en agro
industrie). 

Afbeeldmg 003: rru}nbouw m Urnburg en tex11elmdustne 111 Twente 

In de jaren zestig verdwenen in deze gebieden veel 
arbeidsplaatsen. Echter heeft deze economische 
krimp niet geleid tot demografische krimp. Van een 
massale ontvolking was totaal geen sprake. Zo 
groeide de bevolking in Zuid-Limburg in de jaren 
zestig juist met 10 procent. Terwijl door de sluiting 
van de mijnen 50000 arbeidsplaatsen verdwenen. 
Zo groeide ook in die periode de bevolking van 
Twente ruim 15 procent (landelijke bevolking 
toentertijd 13,5 procent) ondanks de verdwijning 
van de textiel industrie. 
Werkgelegenheidsschokken worden dus niet 
opgevangen door migratie zoals in de Verenigde 
Staten maar door participatieveranderingen (Dam 
2006). Dat vormt mede een verklaring voor het 
uitblijven van demografische krimp in de regio's 
die te maken kregen met economische stagnatie. 
De reactie per regio op werkgelegenheidsschok
ken verschilt echter wel. In het noorden leidt een 
economische schok wel eerdertotwerkloosheid dan 
tot veranderingen in arbeidsparticipatie. Landelijk 
geldt precies het tegenovergestelde. Negatieve 
schokken in de werkgelegenheid in een bepaalde 
regio hoeven dus niet te leiden tot ontvolking. Dit 
heeft ongetwijfeld mede te maken met het stelsel 
van sociale zekerheid in Nederland. Hierdoor zijn 
mensen altijd zeker van een bepaald inkomen. 
Daarnaast is ook getracht nieuwe werkgelegen
heid te creëren in regio's die te maken kregen 
met een groot banenverlies. Onder meer door 
het verplaatsen van rijksdiensten en het bieden 
van fiscale prikkels om bedrijven aan te trekken. 



Ook de geringe afstanden in Nederland spelen 
een rol. Verlies van werk leidt niet noodzakelijk tot 
verhuizen. Het belangrijkste aanpassingsmecha
nisme op de arbeidsmarkt in Nederland is dan ook 
pendel tegenover migratie in de Verenigde Staten. 
Er zijn verschillende onderzoeken geweest met de 
vraag of een bloeiende economie mensen naar 
een regio trekt, of dat een groeiende bevolking in 
een regio de economie optrekt. Hier blijkt geen 
eenduidig antwoord uit te komen. Maar uit de 
meeste onderzoeken blijkt dat banen mensen 
volgen, waaruit volgt dat demografische krimp juist 
kan leiden tot economische krimp. De uitkomsten 
kunnen echter per regio verschillen, maar ook per 
sector en bevolkingsgroep. Zo zijn bijvoorbeeld 
hoger opgeleiden eerder bereid te verhuizen voor 
een baan dan lager opgeleiden. Daarnaast speelt 
het ruimtelijk ordeningsbeleid een grote rol. Dit is 
er altijd op gericht geweest dat de ontwikkeling van 
woonlocaties zalleiden op de komst van werkgele
genheid (jobs follow people). De uitkomsten kunnen 
dus ook een gevolg zijn van het gevoerde beleid. 

·-· -----

3.3. Bevolkingsontwikkeling Nederland 
De ontwikkeling van de bevolking is geannalyseerd 
op basis van gegevens van het CBS (Dam 2006). Zij 
bezitten statistieken van de afgelopen jaren met 
de bevolkinsopbouw van Nederland. Daarnaast 
geven zij prognoses met de bevolkingsopbouw in 
de toekomst. 

3.3.1. Historie bevolkingsantwikkeling 
Net na de tweedewereldoorlogkende Nederland een 
explosieve groei van de bevolking. De zogenaamde 
babyboomgeneratie werd geboren. Vervolgens is 
de bevolking in Nederland vanaf 1970 geleidelijk 
blijven groeien. Tussen 1975 en 2005 groeide de 
bevolking van 13,6 miljoen tot 16,3 miljoen mensen 
(afbeelding 004). De groei van de bevolking kende 
echter wel een lichte variatie per regio. Voorna
melijk de centrale regio's in Nederland kende 
de grootste groei. De regio's aan de rand van 
Nederland bleven hierbij achter. In 2 regio's was 
zelfs sprake van krimp: rond Haarlem en Delfszijl. 
Het aantal huishoudens nam in diezelfde periode 
toe van 4,6 tot 7,1 miljoen (afbeelding 005). Het 
aantal huishoudens nam dus met bijna evenveel 
eenheden (2,5 miljoen) toe als het aantal inwoners. 
Dit was het gevolg van een enorme huishoudens
verdunning. Het gemiddeld aantal personen per 
huishouden daalde in de genoemde periode van 
2,98 tot 2,30. In 1960 was dit nog gemiddeld 3,56. 
Het aantal één- en tweepersoonshuishoudens 
nam, mede door de vergrijzing, sterk toe. 
De leeftijdsopbouw van de bevolking is in de 
afgelopen dertig jaar sterk gewijzigd (afbeelding 
006). Terwijl het aantal jongeren (0-19 jaar) afnam 
met 14,3 procent, is aantal ouderen (65+)zeer 
sterk toegenomen (met 56,4 procent). Het aantal 
tachtigplussers nam zelfs toe met 122 procent. 
Ook het aandeel inwoners in de leeftijd van 20 tot 
65 jaar (de potentiële beroepsbevolking) nam toe, 
van 55,1 tot 61,5 procent van de totale bevolking. 
Verder is goed te zien dat de eerste cohorten van 
de naoorlogse generatie, geboren tussen 1945 en 
1970, inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd 
naderen. 
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3.3.2. Prognose bevolkingsantwikkeling 
In de meest recente bevolkingsprognoses wordt 
een geringere groei van de bevolking verwacht. 
Van 16,3 miljoen inwoners nu tot 16,9 miljoen in 
2025. Tot in 2035 verwacht men dat de bevolking in 
Nederland geleidelijk zal toenemen tot 17,1 miljoen 
inwoners. Daarna zal er een lichte bevolkingsaf
name inzetten tot 16,9 miljoen inwoners in 2050 
(afbeelding 012). 
De leeftijdsopbouw van de bevolking zal in de 
toekomst ook sterk wijzigen. Voornamelijk door 
de vergrijzing van de geboren babyboomgeneratie 
na de tweede wereldoorlog. Zowel het aantal 
jongeren als het aantal inwoners in de leeftijd 
van 20 tot 65 jaar zal iets afnemen. Het aantal 
ouderen zal daarentegen met meer dan 50 procent 
toenemen, van 2,3 miljoen nu tot 3,5 miljoen in 2025 
(afbeelding 008). Met andere woorden, de gehele 
komende bevolkingsgroei vindt zijn weerslag in een 
toenemend aantal ouderen. Het aandeel ouderen 
zal in 2025 zijn opgelopen tot ruim 20 procent van 
de bevolking. Men denkt dat het aandeel ouderen 
het grootst zal zijn rond 2040, met 23,6 procent, 
waarna het geleidelijk zal afnemen tot 21,9 procent 
in 2050. Het aandeel tachtigplussers zal oplopen 
van 3,5 procent nu tot 4,7 procent in 2025 en tot 
bijna 8 procent in 2050. 
Ook in de nabije toekomst zullen er aanzienlij
ke verschillen blijven bestaan tussen regio's en 
gemeenten qua bevolkingsgroei (afbeelding 007). 
Wel zal in steeds meer regio's en gemeenten sprake 
zijn van een afname van de bevolking (afbeelding 
009). In Zuid-Limburg zal de krimp het omvangrijkst 
zijn, met een afname van bijna 74.000 inwoners. 
Op afstand volgen de Achterhoek en Oost-Gronin
gen. De grootste relatieve afname zal optreden 
in de corop-regio's Zuid-Limburg, Oost-Gronin
gen, Zeeuws-Vlaanderen en Delfzijl en omstreken 
(afbeelding 010). Van de huidige 467 gemeenten 
zal maar liefst 55 procent (259 gemeenten) 
te maken krijgen met een (verdere) bevolkingsaf
name. De grootste absolute afname zal optreden 
in Heerlen, Kerkrade en Sittard-Geleen. Heerlen zal 
in 2025 bijna 16.000 inwoners minder tellen dan in 
2005. De grootste relatieve bevolkingsafname zal 
plaatsvinden in gemeenten als Wognum (Noord
Holland), Nuth (Zuid-Limburg) en Amerongen 
(Utrecht). Deze gemeenten zullen in 2025 een 
kwart tot een vijfde minder inwoners tellen dan in 
2005. 
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3.4. Bevolkingsantwikkeling Zeeland 

3.4.1. Beschrijving Provincie Zeeland 
Zeeland is qua inwonertal met 380.000 inwoners 
de op één na kleinste provincie van Nederland na 
Flevoland. Qua oppervlakte is het de op twee na 
kleinste provincie na Flevoland en Utrecht. Zeeland 
kenmerkt zich dus als een plattelandsprovincie met 
een relatief lage bevolkingsdichtheid. Kenmerkend 
voor iedereen zijn de polders met agrarische 
bedrijven waar de akkerbouw overheerst. Maar 
naast het uigestrekte platteland speelt het water 
een zeker zo grote rol in Zeeland. Ten eerste is 
het een deltaprovincie waarbinnen grote rivieren 
uitmonden in de zee (Delta van Rijn, Maas en 
Schelde). De delta vormt zo de ruimtelijke 
structuur die zo kenmerkend is voor de provincie. 
De verschillende (schier)-eilanden aan het water 
verbonden door dammen, bruggen en tunnels. 
De havens aan het diepe vaarwater in de Wester
schelde (Vlissingen, Terneuzen) zijn goed bereik
baar voor grote schepen. Deze havens zijn 
zeer belangrijk voor de economie van Zeeland. 
Daarnaast vormt de Delta van Zeeland een belang
rijke aanvoerroute voor de haven van Antwerpen. 
De haven van Antwerpen is vanuit de Wester
schelde te bereiken door het Kanaal van Gent naar 
Terneuzen. 
De kust en het binnenwater zijn tevens een zeer 
belangrijke trekpleister voor het toerisme. Aan 
de kust zijn vele recreatieparken en authentieke 
dorpjes te vinden. Vele mensen uit Nederland en 
verder weten de Zeeuwse kust daarom te vinden 
voor een dagje strand. 
De kenmerkende delta van Zeeland is ten slotte 
een zeer waardevol landschap wat een hoge 
ecologische waarde heeft, ook in internationaal 
perspectief. 
Vroeger lag Zeeland zeer ge·lsoleerd van de rest 
van Nederland. Na het bouwen van verschillen
de dammen, bruggen en tunnels (voornamelijk in 
het kader van de deltawerken) is de bereikbaar
heid van Zeeland sterk verbeterd . Het licht zelfs 
zeer centraal binnen de omliggende stedelijke 
gebieden: de Randstad, de Brabantse stedenrij 
en de Vlaamse ruit. Echter de verbinding tussen 
Zeeland en deze omliggende stedelijke gebieden 
is nog beperkt. Ook de belgische grens vormt nog 
een grote onzichtbare barrière waardoor voorna
melijk Zeeuws-Vlaanderen geïsoleerd wordt. Na de 
opening van de Westersehelde tunnel in 2003 is 
de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen vanuit 
Nederland wel verbeterd. 
De ontwikkeling van de bevolking is geannaly 
seerd op basis van gegevens van het CBS (Dam 
2006). Zij bezitten statistieken van de afgelopen 
jaren met de bevolkinsopbouw van Zeeland. 
Daarnaast geven zij prognoses met de bevol
kingsopbouw in de toekomst. 

3.4.2. Historie bevolkingsantwikkeling 
In Zeeland is de bevolking sinds 1975 toegenomen 
van 327.000 tot 380.000 inwoners. Dit betekent 
een stijging van het inwonertal met 16% naast 
de gemiddelde stijging van 20% in Nederland. 
Zeeland kent met een aantal van 17% van de 
bevolking ouder dan 65 een sterkere vergrijzing 
dan het Nederlandse gemiddelde van 14%. 
Groeiende en krimpende gemeenten komen 
in Zeeland naast elkaar voor (afbeelding 013). 
Ondanks dat de bevolking de laatste dertig jaar 
in heel Zeeland sterk groeide, vertoonden enkele 
gemeenten teruglopende bevolkingsaantallen. De 
bevolkingsgroei was in absolute zin het grootst in 
Goes (+9.000) en Schouwen-Duiveland (+8.700), 
en het laagst in Terneuzen (+500). In Sluis liep het 
bevolkingsaantal gering terug met 700 inwoners. 
In relatieve zin was de bevolkingsgroei het grootst 
in Borsele (41 %) en Kapelle (40%). Het laatste 
decennium (1995-2005) zien we weer de grootste 
absolute groei in Goes en Schouwen-Duiveland. 
De geringste groei was te vinden in Veere en Sluis, 
terwijl bevolkingskrimp zich voordeed in Terneuzen 
( -800). De relatieve groei was de afgelopen tien 
jaar in het grootst in Goes (10%) en Tholen (9%). 
Als we Zeeland per deelgebied bekijken dan zien we 
ook grote verschillen. Shouwen-Duiveland en Zuid
Beveland vertonen een sterke bevolkingsgroei. 
In Zeeuws-Vlaanderen was juist sprake van een 
stagnatie en daling van het aantal inwoners. De 
twee grootste steden in Zeeland kenden beide in 
de laatste dertig jaar een gemiddelde (Middelburg 
18%) tot geringe groei (Vlissingen 7%). 
De belangrijkste oorzaakvan demografische krimp in 
Zeeland zijn huishoudingsverdunning en selectieve 
migratie. Het aantal huishoudens in de Zeeuwse 
gemeenten is de laatste tien jaar toegenomen. De 
absolute toename was het grootst in Goes (+2000) 
en Middelburg (+2000), en relatief het grootst in 
Sluis (7%) en Terneuzen (4%). 

3.4.3. Prognose bevolkingsantwikkeling 
Ook in de toekomst voorspellen de prognoses een 
daling van de bevolkingsaantallen in de Zeeuwse 
gemeenten (afbeelding 014). In de periode tot 
2025 wordt slechts in de 4 gemeentes Goes, 
Middelburg, Tholen en Schouwen-Duiveland een 
lichte bevolkingsgroei verwacht. De grootste 
absolute bevolkingsafname wordt verwacht in 
Terneuzen (-5.400) en Sluis (-4.000). De grootste 
relatieve afname wordt verwacht in Sluis (-16%) en 
Veere ( -13%). 
De bevolkingsprognoses van de Zeeland geven een 
verwachte krimp aan tot 2030 in de drie Zeeuws
Vlaamse gemeenten en in Veere. De grootste krimp 
wordt verwacht in Terneuzen (-7.7%). In 2025 
wordt voorspeld dat Zeeland 365.000 inwoners zal 
hebben wat een daling van vier procent betekent. 
De krimp wordt voornamelijk veroorzaakt door een 
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dalende en zelfs negatief wordende natuurlijke 
bevolkingsgroei. 
De komende decennia wordt voorspeld datZeeland 
slechts gering zal ontgrijzen. Het aandeel inwoners 
van 65 jaar en ouder zat licht dalen naar het Neder
lands gemiddelde en neemt dus af van 25 naar 23 
procent. De variatie in het aandeel ouderen tussen 
de gemeenten is groot. Van 19 procent van de 
ouderen in Goes tot wel 29 procent in Sluis. 

~~~·),8'11. 

Afbecld1ng 014. prognose bevolkingsontwlkketmg 2005 - 2025 



3.5. Bevolkingsantwikkeling Terneuzen 

3.5.1. Geschiedenis Terneuzen 
In 1325 wordt de naam Ter Nose (Terneuzen) 
voor het eerst in de archieven genoemd. Vanaf 
Terneuzen liep toentertijd de Gentse Vaart richting 
Gent. De huidige markt in Terneuzen was de haven. 
Deze haven wordt in 1460 voor het eerst vermeld. In 
deze haven werden goederen opgeslagen waarna 
deze per trekschuit richting Gent werden vervoerd. 
In 1491 wordt het kleine dorpje voor het eerst 
gefortificeerd, mogelijk vanwege de strategische 
positie aan de vaart naar Gent Deze Gentse 
vaart bleef in gebruik tot 1583 waarna deze werd 
afgesloten in verband met de aanleg van de vesting 
Terneuzen. 
Door de Spaanse overheersers werd onder leiding 
van Filips 11 in 1575 een fort bij Terneuzen gebouwd. 
Echter een jaar later viel de stad terug in de handen 
van de Staten. In 1583 deden de Spanjaarden een 
poging Terneuzen terug te veroveren. Zij werden 
geweerd door Hohnelohe en zijn manschappen 
die van Terneuzen een stevige vesting hadden 
gemaakt. Sporen van deze vesting zijn heden ten 
dage nog te herkennen in de Lange Kerkstraat en 
de Nieuwstraat 
Door het weren van de Spanjaarden in 1583 kreeg 
Terneuzen van Willem van Oranje in 1584 stads
rechten. Ook kregen zij het recht een weekmarkt 
te houden omdat omliggende steden met hun 
markten in handen waren van de Spanjaarden. 
In 1794 trokken Franse troepen Terneuzen binnen. 
Geheel Zeeuws-Vlaanderen was ingenomen en 
behoorde voor een korte tijd tot Frans grondge
bied. De Westersehelde vormde de grens tussen 
Frankrijk en de Bataafse Republiek. In 1814 verlieten 
de Fransen Terneuzen. 
In 1823 besliste Koning Willem I (toen België nog 
deel uitmaakte van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden) om de Sassevaart te verlengen naar 
Terneuzen. Het traject liep van Gent naar Sas van 
Gent, voornamelijk in de oude bedding van de 
Sassevaart. Van Sas van Gent naar Terneuzen liep 
de vaart door een schorrengebied (De Braeckma
ninham, Sassegat en Axelse Gat). In Terneuzen 
werden twee sluizen gebouwd. Het kanaal Gent
Terneuzen werd in 1827 officeel geopend. 
Bij Koninklijk Besluit van 17 juli 1833 werd de vester
king van de vesting Terneuzen bevolen. De nieuwe 
vestingwerken bestonden uit negen bastions, 
een aantal stadspoorten, kruitkelders en andere 

gebouwen. De Arsenaalkazerne aan de Nieuw
straat maakte ook deel uit van deze vestingwerken. 
Terneuzen is tijdens de twee wereldoorlogen nooit 
een echte brandhaard geweest. Echter door de 
Nederlandse neutraliteit tijdens de WOl vluchte 
veel Belgische vluchtelingen vanuit Antwerpen naar 
Zeeuws-Vlaanderen. De Duitse bezetting tijdens de 
WOII werd op 20 september 1944 beëindigd door 
een Poolse pantserdivisie, waardoor Terneuzen 
ontsnapte van de Hongerwinter. 
Ook Terneuzen werd in 1953 getroffen door de 
watersnoodramp. In de lage delen van de binnen
stad stond het water tussen de 50 en 150 centi
meter hoog. In heel Zeeuws-Vlaanderen vielen 10 
slachtoffers tijdens de ramp, waarvan 2 kinderen 
uit de Gemeente Terneuzen. 
In 1968 werd de kanaalverbreding Gent-Terneuzen 
en de nieuwe sluizen opgeleverd. Het kanaal is nu 
overal ongeveer 200 meter breed, heeft een totale 
lengte van 32 kilometer en is toegankelijk voor 
schepen tot 125.000 ton. De maximale afmetingen 
voor de zeeschepen bedraagt 265x34x12,5 meter. 
Grote schepen kunnen het kanaal bereiken door 
het diepe vaarwater van de Westerschelde. Dit 
was ook één voor de redenen voor chemieconcern 
DOW om zich te vestigen in de Nieuw-Neuzenpol
der nabij Terneuzen, naast de aanwezige ruimte 
en de potentiële arbeidskrachten die in het gebied 
aanwezig zijn (afbeelding 017). Het kanaal en de 
vestiging van chemieconcern DOW zijn de basis 
geweest voor het handel- en industriecentrum 
wat Terneuzen tegenwoordig is. Mede hierdoor 
is Terneuzen de grootste gemeente van Zeeuws
Vlaanderen. 
In 2003 is de Westerseheldetunnel tussen 
Ellewoutsdijk (gemeente Borsele) en Terneuzen 
geopend. Hierdoor was men niet meer afhankelijk 
van de veerdiensten over de Westerschelde. De 
bereikbaarheid van Zeeuw-Vlaanderen vanuit de 
rest van Nederland is hierdoor een stuk vergroot. 
De ontwikkelingvan de bevolking is uitgesplitst naar 
bevolkinsaantallen, leeftijdsopbouw en huishou
dens en vervolgens geannalyseerd op basis van 
gegevens van het CBS (KVK 2009), (Gemeente 
Terneuzen 2005), [i01], [i02]. Zij bezitten statistie
ken van de afgelopen jaren met de bevolkingsop
bouwvan Terneuzen. Daarnaast geven zij prognoses 
met de bevolkinsopbouw in de toekomst. 
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3.5.2. Bevolking 
Voor 1970 bestond de huidige gemeente Terneuzen 
uit 11 afzonderlijke gemeentes. In 1970 is dit terug
gebracht tot de gemeentes: Terneuzen, Axel en Sas 
van Gent. In 2003 heeft er nogmaals een gemeen
telijke herindeling van Zeeuws-Vlaanderen plaats 
gevonden. Toen zijn Axel en Sas van Gent ook met 
Terneuzen samengevoegd. De huidige gemeente 
Terneuzen bevat per 1 januari 2010 54.892 
inwoners. Deze zijn verdeeld over 14 woonkernen 
met als hoofdplaats Terneuzen (Tabel 01). 

Tem uzen 24.845 Phlitpprne 2.127 

Axel 7.923 Westdorpe 2.009 

So.s von Gent 3653 Bietvliet 1.631 

Hoek. 3.12</ Zuiddorpe 95ó 

Zaamslog 2.856 Zandstmat 367 

Koewacht 2.558 Overslag 249 

Siwsksl 2.342 Spw 243 
Tabel · 01 mwonersaanrallen woonkernen gemecnce Tem~;uzen 

Voor de gemeentelijke herindelingen in 1970 en 
2003 bestond Terneuzen dus uit veel minder 
woonkernen. De statistieken van de bevolkings
antwikkeling in het verleden worden gebaseerd op 
de verzameling van de verschillende gemeenten 
die de huidige gemeente Terneuzen vormen. 
In 1960 bestond de huidige gemeente Terneuzen 
uit 42.837 inwoners. Het inwoneraantal steeg tot 
aan het hoogtepunt in 1982 met 56.933 inwoners. 
Dit aantal inwoners is in de jaren erna nooit meer 
bereikt. De jaren na 1982 worden gekenschetst 
door een terugval tot het huidige inwoneraan
tal van 2010 tot 54.892 inwoners. De prognoses 
vertonen een daling van het bevolkingsaantal van 
alle Zeeuws-Vlaamse gemeentes. De grootste 
krimp wordt verwacht in de gemeente Terneuzen 
met een daling tot een totaal van 49.100 inwoners 
in 2040 (afbeelding 021). 
De daling van het inwoneraantal wordt nog beperkt 
door het migratiesaldo (inkomende en uitgaande 
verhuizingen). Voorgaande jaren was dit getal 
negatief. De laatste jaren is deze echter positief. 
In 2008 was het saldo per 1000 inwoners 1,1. Dat 
betekent dat meer mensen zijn binnen gekomen 
dan dat er zijn vertrokken. 
Het geboorteoverschot (aantal levendgeborenen 
minis aantal overledenen) neemt al jaren gestaag 
af. Naar verwachting zet deze deze trend zich 
voort en zal het geboorte overschot de komende 
jaren negatief zijn. Dit betekent dat jaarlijks het 
aantal overledenen groter zal zijn dan het aantal 
geboorten. Het geboorteoverschot licht in 2010 op 
-0,2 per 1000 inwoners. 

3.5.3. Leeftl}dsopbouw 
De leeftijdsopbouw van de bevolkingvan Terneuzen 
in 2010 laat op een aantal punten een afwijkend 
beeld zien in vergelijking met de landelijke structuur. 

Opvallend zijn vooral de lagere aandelen van de 
leeftijdscategorieën tot en met 44 jaar. Terneuzen 
kent dus relatief weinig jongeren en jong volwas
senen. Dat is mede een verklaring voor het lagere 
geboortesaldo de laatste jaren in de gemeente, 
omdat deze categorie voornamelijk verantwoorde
lijk is voor het aandeel geboorten in de gemeente. 
Ook in de toekomst blijft het aandeel jongeren in 
Terneuzen naar schatting dalen. In de categorie 
van 10 tot en met 25 jaar zien we de laatste 
jaren een negatief vestegingssaldo. Dit betekent 
dat de jongeren wegtrekken, ook wel ontgroening 
genoemd. 
Ook de categorie van 20 tot en met 65 jaar daalt 
het aantal inwoners met 24% tot 2040. Dit betekent 
dat Terneuzen sterk aan het vergrijzen is. Op het 
moment kent Terneuzen namelijk relatief veel 
inwoners in de categorie van 65 jaar en ouder. Het 
aandeel van deze categorie is 18,3% tegenover het 
landelijk gemiddelde van 14,7%. In de toekomst 
zal het aandeel ouderen alleen maar toenemen 
tot 27,6%. Ontgroening en vergrijzing gaan in de 
toekomst van de gemeente Terneuzen een grote rol 
spelen (Tabel 02) (Afbeelding 019). 

0-20 20-65 65+ Totaal 

2010 12,3 31.9 .10.7 54,9 

2020 11 ,6 28,7 12.9 53.2 

2030 11 ,2 26,3 13,7 5U 

2040 Tl,3 24.3 13,6 49 1 

3.5.4. Huishoudens 
De gemeente Terneuzen kent in 2010 24.700 
huishoudens. Daarvan heeft 26% betrekking op 
eenpersoonshuishoudens. Verder zijn 60% van 
de huishoudens paren met of zonder kinderen. 
Als de samenstelling van de huishoudens wordt 
vergeleken met het Zeeuwse en landelijke beeld, 
valt op dat de gemeente Terneuzen relatief 
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wem1g eenpersoonshuishoudens kent en veel 
meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. 

Een per- Paren Eenouder Overige Totaal 
soons huishou- huishou-
huishou- dens dens 
dens 

2010 6.3 .14.6 1.5 0.1 24,7 

2020 9.1 13,9 1.6 0.1 24,7 

2030 9.5 12,9 L5 0.2 24,1 

2040 9,5 11.8 1.4 0,2 22,9 
rabel 03· prognose opbOllW hUISIICWdensk/as.ses 2010 - 2040 

De ontwikkelingvan het aantal huishoudens laat een 
afwijkend beeld zien dan die van de bevolking. In 
de periode 1997-2008 groeide het aantal huishou
dens met 4,7%, terwijl de bevolking was gedaald 
met 0,7%. Het inwonersaantal vertoonde dus al 
krimp terwijl het aantal huishoudens bleef groeien. 
De prognoses voorspellen een lichte daling van het 
aantal huishoudens in de toekomst. Deze daling 
is echter minder dan die van het inwonersaantal. 
Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt in de 
komende jaren namelijk sterk toe. Van 6.300 in 
2010 tot een verwacht aantal van 9.500 in 2040. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toene
mende individualisering en vergrijzing van de 
bevolking (tabel 03) (afbeelding 023). 
De toenemende individualisering en vergrijzing zijn 
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ook goed zichtbaar wanneer de ontwikkeling van 
het gemiddelde aantal personen per huishouden 
wordt bekeken. Deze laat een duidelijk dalende lijn 
zien. In 1997 bestond een gemiddeld huishouden 
nog uit 2,38 personen, in 2010 is dat 2,22 en de 
prognoses vertonen dat dit in 2040 naar schatting 
2,14 zal zijn (tabel 04). Volgens de prognoses zal 
dit getal stageneren rond de 2,1 personen per 
huishouden. Vooral de toenemende vergrijzing 
is de oorzaak van het grotere aandeel kleinere 
(eenpersoons) huishoudens in de toekomst. 

inwoners huishoudens gemiddelde 
huishoudens 

grootte 

2010 54.9 24,7 2.22 

2020 53.3 24,7 2,16 

2030 51,3 24.1 2,13 

2040 49.1 22.9 2. 14 
Tabel 04: prognose hwshoudensgroocre 2010 - 2040 

3.5.5. Woningmarkt 
In 2010 telde de gemeente Terneuzen 25.800 
woningen. Ten opzichte van het jaar 2000 is de 
woningvoorraad met zo'n 850 woningen toegeno
men, een groei van 3,3%. Vooral vanaf 2005 is de 
groei van het aantal woningen in Terneuzen in een 
stroomversnelling gekomen. De groei is vergeleken 
met Zeeland (6,8%) en Nederland (7,8%) een stuk 
lager. 
De prognoses voorspellen een groeiende vraag 
naar een grotere woningvoorraad tot 2030. Na 
2030 is een krimpende woningvoorraad gewenst. 
Verwacht wordt dan ook dat het aanbod groeit 
naar de gewenste woningvoorraad. Maar deze 
vervolgens niet snel genoeg krimpt samen met 
de gewenste woningvoorraad. Na 2030 wordt dan 
ook een te groot overschot van de woningvoorraad 
verwacht (tabel 05) (afbeelding 024). 



2010 2020 2030 2040 

won ingvoorraad 25.8 26.5 26.7 26.2 

gewenste 25.4 26,2 26.2 25.2 
woningvoorraad 

woningoverschot 0.43 0,28 0.57 1,02 
Tabel 05: prognose wonmgvoorruod 2010 • 2040 

In Terneuzen neemt net als in de rest van Nederland 
gestaag het aantal huurwoningen af. In 1995 
bestond de woningvoorraad nog voor 47% uit 
huurwoningen, in 2004 was dit al gedaald tot 34%. 
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de nieuw 
gebouwde woningen voor het merendeel koopwo
ningen zijn en de sloop van woningen voornamelijk 
huurwoningen betreft. Ook worden de huurwo
ningen verkocht. Momenteel licht het percentage 
huurwoningen nog rond de 30% en koopwoningen 
dus rond de 70%. Vergeleken met het landelijk 
percentage van 57% staan er dus veel koopwo
ningen in de gemeente Terneuzen. Verder is van 
de 30% huurwoningen 21% sociale huur en 9% 
particuliere huur. 
Het grootste aandeel woningen is gebouwd tussen 
1945-1970 (33%). In deze periode is de gemeente 
Terneuzen dan ook explosief gegroeid wat een 
groei van nieuwbouw met zich meebrengt. Ook 
in de periode van 1970 tot 1990 is nog een groot 
aandeel van de woningvoorraad gebouwd (30%). 
Het aandeel nieuwbouw na 1990 is hiermee verge
leken gering (16%). In deze periode heeft de krimp 
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van de bevolking zich dus al laten gelden in de 
vraag naar nieuwbouw. 
In 2008 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van 
woningen in Terneuzen € 154.000,-. Dit stukken 
lager dan het regionaal (€ 194.000,-) en landelijk 
(€ 232.000,-) gemiddelde. Binnen Zeeland hebben 
vooral de kleinere, meer landelijke gemeenten, de 
hoogste WOZ-waarde. Deze gemeenten kennen 
vaak relatief veel grotere (vrijstaande) woningen op 
grotere kavels. 
In 2004 bestaat dan ook 44% van de totale 
woningvoorraad uit goedkope koopwoningen 
(koopsom minder dan € 150.200,-) en voor 17% 
uit goedkope huurwoningen (huurprijs minder 
dan 358 euro per maand). In Zeeland licht dit 
aandeel in de goedkope koopsector een stuk lager 
(28%). Het percentage in het aandeel goedkope 
huurwoningen licht in Zeeland nagenoeg gelijk. De 
koopsector is in Terneuzen verdeeld met 61% van 
de voorraad in de goedkope sector, 26% in de 
middeldure sector en 14% in de dure sector. In de 
dure sector blijft Terneuzen achter bij het Zeeuwse 
en landelijk gemiddelde. In de goedkope sector is 
het aanbod juist veel hoger dan het Zeeuwse en 
landelijk gemiddelde (afbeelding 025). 

3.5.6. Tevredenheid en verhuisbehoefte 
Uit het laatste landelijke woning behoefte onderzoek 
(CBS & Ministerie VROM 2010) blijkt dat er geen 
eenduidig verband bestaat tussen krimpgebieden 
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en tevredenheid met voorzieningen in de omgeving 
(tabel 06). In het algemeen is men in krimpgemeen
ten, waar de bevolkingsomvang de afgelopen tien 
jaar met meer dan 5% is gedaald, vaker ontevreden 
over bepaalde voorzieningen in de buurt. Denk 
dan aan winkels, haltes voor het openbaar vervoer, 
groen, voorzieningen voor jongeren, basisscholen 
en aan speelgelegenheden voor jonge kinderen. 
Maar deze ontevredenheid zien we ook terug in de 
Betuwe waar totaal geen sprake is van krimp. In 
Zeeuws-Vlaanderen en Delfzijl is het aantal tevre
denen zelfs bovengemiddeld vergeleken met het 
landelijke gemiddelde van 84%. 
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Afbeelding 026: tevredenheid bevolking Terneuzen met woonomgeving 

Het woningbehoefte onderzoek in 2002 (ABF & Rijk 
2003) bevat specifieke gegevens van de gemeente 
Terneuzen. Hieruit blijkt dat de tevredenheid over 
de woonomgeving in Terneuzen ook bovengemid
deld is. Alleen bewoners van het buiten-centrum
milieu zijn minder tevreden dan gemiddeld (afbeel
ding 026). Dit blijkt uit het resultaat van de directe 
vraag naar de ontwikkelingen in de woonbuurt 
Om het tij te keren zal niet alleen ingezet moeten 
worden op de kwaliteit van de woningen, maar ook 
op de woonomgeving. Zo scoren deze gebieden 
in het buiten-centrummilieu slecht op de thema's 
verkeersveiligheid en de angst voor berovingen. Als 
men kijkt naar de tevredenheid vergeleken tussen 
verschillende huishoudtypen, valt op dat gezinnen 
relatief het minst tevreden zijn. Zelfs minder 
tevreden dan het landelijke gemiddelde. Terneuzen 
blijkt dus ook een woonomgeving te bieden die niet 
echt aansluit bij de wensen van gezinnen. 
Dat de mensen tevreden zijn met hun woonom
geving in Zeeuws-Vlaanderen blijkt ook uit een 
extreem lage verhuisgeneigdheid van de bewoners. 

Dit wordt echter voornamelijk veroorzaakt door de 
landelijke gemeentes Sluis (12,3%) en Hulst (13%). 
In het meer stedelijke Terneuzen ligt het de verhuis
geneigdheid wel iets boven het Zeeuwse gemiddel
de (18,7%). De Zeeuwse verhuisgeneigden vragen 
vergeleken met het landelijke gemiddelde vaker 
een eengezinswoning, minder vaak een huurwoning 
en vaker een koopwoning. De totale woningvoor
raad is in de drie Zeeuwse gemeentes dus vooral 
op de koopsector gericht. Echter is het huidige 
aanbod veel meer geconcentreerd in de goedkope 
huur. Ook in het zeer goedkope koopsegment is er 
relatief veel aanbod, en weinig vraag. Het gevolg is 
dus een overschot van woningen in de goedkope 
huur-en koopsector. 
De bevolking van Zeeuws-Vlaanderen vergrijst 
de komende jaren bovengemiddeld. Het is dus 
zeer interessant om te weten wat de woonbe
hoefte en verhuisgeneigdheid van de ouderen is. 
Gebleken is dat de ouderen in Zeeuws-Vlaanderen 
relatief weinig verhuisgeneigd zijn. Dat verklaart 
tevens dat veel ouderen in een niet-toegankelijke 
woning wonen. Dit wordt mede veroorzaakt door 
het beperkte aanbod van toegankelijke woningen 
(afbeelding 027). 
De woonbehoefte van deze ouderen is lastig te 
achterhalen omdat ze niet verhuisgeneigd zijn. 
Hier valt dus uit af te leiden dat de wijze waarop ze 
thans gehuisvest zijn redelijk goed aansluit bij hun 
woonwensen. 
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Afbeeldmg 027. Senrorenlw1shaudens (55~) naar rype wanmg 

2,5% krimp <2,5% krimp en 2,5% tot 10% groei >10% groei Nederland 
<2,5% groei 

Zeer tevreden 31)% 36116 33% 31 % 34% 

Tevreden 52% 49% 50Q6 52 % 50% 

Niet tevreden/ontevreden 11 % 9% lQ Ofi U % 10% 

Ontevreden 6% 596 5% 596 5% 

Zeer ontevreden 10/ / 0 Ho 1 0-' / 0 19o 1% 
Tabel Oo· Tevredcmhmd mei de woonomgeving naormnre van krimp per gemeeme 
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4. Analyse beleid t.o.v. krimp 

4.1. Beleid Provincie Zeeland 
Demografische krimp wordt in Zeeland in het 
verleden, heden en de toekomst als een probleem 
beschouwd (Provincie Zeeland 2008, 2009b). In 
zoektocht naar een oplossing wordt in de laatste 
provinciale woonvisie (Provincie Zeeland 2004) 
en in de gebiedsagenda (Provincie Zeeland & 
Rijk 2009a) het streven naar groei tot uitdrukking 
gebracht. De provincie richt zich hierin op twee 
fronten: de economie en de woningmarkt. 

4.1.1. Woningmarkt 
Ten aanzien van de woningmarkt worden in de 
provinciale woonvisie zestien beleidsopgaven 
aangedragen : 
- bevorderen van de vestiging van huishoudens 

van buiten Zeeland 
- aantrekken van jongeren en voorkomen dat 

jongeren wegtrekken 
- aandacht besteden aan de positie van (oudere) 

eenpersoonshuishoudens 
- waarborgen van een passend woningaanbod 

voor kwetsbare groepen 
- verbeteren van het woon- en leefklimaat in de 

'buiten-centrum'- woonmilieus 
- aanpakken van de stagnerende woningproduc-

tie 
- verbeteren van de betaaibaarheid 
- stimuleren van de doorstroming 
- stimuleren van de herstructurering 
- verbeteren van de positie van starters op de 

woningmarkt 
- stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk 

zelfstandig (kunnen) blijven wonen 
voorzien in passende huisvesting voor bijzon 
dere doelgroepen 

- voorzieningen in de dorpen voor ouderen en 
andere zwakke groeperingen bereikbaar houden 

- tegemoetkomen aan de vraag naar landelijk 
wonen 

- een helder beleid voeren ten aanzien van 
permanent en recreatief wonen 

- stimuleren van ' integrale woonkwaliteit' 
Deze zestien beleidsopgaven worden samengevat 
in vier speerpunten van het provinciale woonbeleid: 
- Stimuleren van omvang en diversiteit van de 

nieuwbouwproductie 
- Stimuleren van herstructurering en transforma

tie van de bestaande woningvoorraad 
Ru imte bieden voor 'bijzondere' woonwensen 
Zorg dragen voor kwetsbare groepen op de 
woningmarkt 

Voornamelijk de eerste twee speerpunten staan 
centraal in het streven naar een lichte groei en 
verbetering van de woningvoorraad, en daarmee 
dus een bescheiden groei van de bevolking. Om 
in te spelen op deze toekomstige woningbehoefte 
dienen in vergelijking met het bestaande bouwpro
gramma minder eengezinswoningen, meer dure 
koopappartementen en meer huurappartementen 
gerealiseerd te worden. Bovendien wil de provincie 
dat er meer gebouwd wordt in centrum-dorpse 
woonmilieus en minder in de dorpse milieus en 
het buitengebied. Woningbouwontwikkeling zoals 
in Delfzijl (referentie 01) kan inspiratie bieden 
voor herstructurering van naoorlogse stedelijke 
woonwijken in Zeeland. 

4.1.2. Economie 
De Zeeuwse economie berust op twee pijlers, 
namelijk de havens en het toerisme. Speerpunt 
in het provinciale beleid is het stimuleren 
van werkgelegenheid in water gerelateerde 
bedrijvigheid, zogenaamde aqua-economie. Daarin 
worden verbindingen gelegd tussen de agrarische 

H t perifeer gelegen Delfztj l verkeert a/lange tijd in nood. De naoorlogse industriële grocisruip van de ja ren vijftig en zestig 
kwam in de jaren zeventig abrupt tot stilstand. De economtsche stagnatie werkte velvolgens door in de demografische 
ontwikkeling van de havenstad Terwijl Delfzijl in 1975 nog 32.000 inwoners telde, Z/in dat er nu nog maar net 28.000. 
Een kwart daarvan is 65 jaar of ouder. De prognose voor 20251aat een verdere teruggang zien tot 25. 000 inwoners (van 
12.300 huishoudens nu tot 11 .600 huishoudens in 2025). Delfzijl kampt met een zeer negatief woonimago. het is ver weg, 
er is niets te beleven, en het ziet er niet wt. zo lu idt in het kort de communis opinio. De stad is daarmee onaantrekkelijk 
voor nieuwkomers. Daarnaast kampt Delfzijl met een vrijwel continu negatief migraciesaldo. 
Delfzij l kiest voor gro otschalige herstructurering en sloop van verouderde woningen als strategie om de bevolktngskrimp 
aan te pakken [Schaank 2005: Delken 2006]. In to taal zullen vier wi;ken in tweefasen geherstructureerd worden [Gemeente 
Delfzl}l 2006}. DaarbiJ worden 1. 650 woningen gesloopt en vervangen door zo'n 1.200 nieuwe woningen (waarvan 750 
koop en 450 huur). In Delfzijl-Noord za l de herstructureringsbuurt Sterrenbuw1 een complete metamorfose ondergaan 
en de naam Kwelderland krijgen /Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl 2006}. De WJ]k ligt aan de Eemsmonding en zal 
een gevarieerd woningaanbod (appartemen ten. eengezinswoningen, geschakelde won ingen, 2-onder-1-kapwoningen, 
vrl}staande won ingen) omvatten. Ze za l een groen en landelijk karakter krijgen. en de mogelijkheid bieden om aan het 
water te wonen. Met groen, water, rust en ruimte probeert De/fzt;l nieuwe inwoners te trekken /abg Delftijl 2006/ Ook het 
stadscentrum zal rigoureus worden aangepakt. De bouw van de rmposante woontoren Ka dijk (met uitzicht over de Eems 
en de Doliard) is inmtddels goedgekeurd en de verkoop verloopt succesvol Ze moet het symboo l van het hen·i}zende 
Delfzijl worden. 



sector, industrie, dienstverlening en toerisme. Dit 
lijkt bij uitstek een terrein waaraan Zeeland zijn 
economische identiteit kan ontlenen. 
De havens in Terneuzen en Vlissingen zijn zeer 
belangrijk voor de Zeeuwse economie. Zij zijn 
afhankelijk van de ontwikkeling van de Antwerpse 
haven mede omdat Vlissingen al fungeert als 
overloop- en uitbreidingsgebied van de Antwerpse 
haven. Binnen de contouren van de havens is 
nog ruimte voor uitbreiding. Zo is er ruimte voor 
havenontwikkeling in de kanaalzone tussen het 
Belgische Gent en Terneuzen. Terneuzen kan in de 
toekomst gaan functioneren als overloopgebied van 
de havenvan Gentdie al een gebrek aan ruimte heeft. 
Overigens brengt uitbreiding van de havenfuncties, 
gezien het arbeidsextensieve karakter van het 
werk, slechts weinig extra werkgelegenheid met 
zich mee. Niettemin is elke arbeidsplaats er één, 
zeker in een sector waar de werkgelegenheid door 
een sterk gestegen arbeidsproductiviteit al enkele 
jaren daalt. 
Het toerisme in Zeeland maakt de laatste jaren 
moeilijke tijden door. De aantallen toeristen en 
overnachtingen lopen terug. De provincie Zeeland 
tracht een 'kwaliteitsslag' te behalen door het 
verbeteren van accommodaties te stimuleren 
en daarmee tevens een 'seizoensverlenging' 
te bewerkstelligen. Daarnaast wordt vanuit de 
provincie de rem op het tweede woningbezit, met 
name in het buitengebied, losgelaten. 
Het streven naar een bescheiden demografische 
en economische ontwikkeling vereist een efficiënt 
ruimtelijk bestuur en intergemeentelijke samen
werking. Door een forse gemeentelijke herindeling 
in alle delen van Zeeland gedurende de laatste 
tien jaar is het ruimtelijk bestuur overzichtelijker en 
efficiënter geworden. Bovendien onderschrijven de 
meeste gemeenten de noodzaak tot samenwerking 
en overleg, met name op het terrein van economie 
en woningmarkt. Echter blijkt het niet eenvoudig 
spanningen veroorzaakt door diepgewortelde 
tegenstellingen tussen verschillende gemeenten te 
overwinnen. 

4.1.3. Besluit 
Het anti-krimp beleid in Zeeland berust op twee 
pijlers: het bevorderen van de werkgelegenheidgroei 
enerzijds en het streven naar een kwantitatieve 
groei en kwalitatieve sprong van de woningvoorraad 
anderzijds. De vraag is of dat deze initiatieven 

daadwerkelijk de bevolkingskrimp zullen keren 
of voorkomen. We vinden hier namelijk een 
regionale groeiambitie in Zeeland in een nationale 
demografische context van stagnatie en krimp. 
Daarnaast is Zeeland niet de enige provincie waar 
dit probleem speelt. Gelijksoortig beleid wordt 
gevoerd in de provincies Groningen, Friesland, 
Drenthe en Limburg. Hierdoorwordt de concurrentie 
om bedrijven en bewoners verplaatst van het 
gemeentelijke naar het regionale niveau. 
Zeeland heeft wel veel kwaliteiten wat de 
vooruitzichten niet ongunstig maken. Denk aan 
de gunstige positie tussen omliggende stedelijke 
gebieden in de vorm van een oase van groen 
en blauw. Zeeland is dus afhankelijk van de 
ontwikkeling van de economie in de aangrezende 
zuidvleugel van de Randstad en de noordvleugel 
van de Vlaamse Ruit (Antwerpen-Gent). 

4.1.4. Uitvoer 
Met betrekking op het thema verstedelijking en 
demografie is de provincie Zeeland bezig met 
planvorming voor het herstructureren van verschil
lende woongebieden. Het gaat dan voorname
lijk om 'stedelijke' milieus die (deels) getransfor
meerd worden naar 'groene' milieus doormiddel 
van stedelijke verdunning. Deze herstructering is 
nodig omdat delen van de bestaande woning
voorraad niet meer aansluiten bij de toekomstige 
woonwensen, vanwege de veranderende huishou
densamenstelling in de toekomst. Soms zal dus 
sloop en herbouw nodig zijn om in de toekomstige 
vraag te kunnen voorzien. De vervangingsopgave 
in de sociale sector is een taak voor de corpora
ties. Echter zal er wel gezocht moeten worden naar 
een gezamenlijke oplossing voor de financiering 
van deze herstructurering. De corporaties kunnen 
namelijk deze opgave inclusief energiebesparings
maatregelen en nieuwbouw niet geheel zelf finan
cieren. 
Er wordt ook een gezamenlijk onderzoek gestart 
door het rijk en de provincie Zeeland naar krimp 
in en rond het stedennetwerk van Zeeland. Wat 
is het karakter, wat zijn de gevolgen en wat zijn 
mogelijke maatregelen. Speciale aandacht daarb ij 
is weggelegd voor de krimpopgave van Zeeuws
Vlaanderen. Deze raakt namelijk een groot aanta l 
sectoren zoals wonen, werken, onderwijs, voorzie
ningen en sociale samenhang. 

~ ~ --=---- - - -- -_ ~~--~ -- - - - - - ~ -----------,-1 
Bouwenvo·or i~fimP.i _ _ _I _ - _ _ _ _ _j2L 



4.2. Beleid Gemeente Terneuzen 

In 2005 is de woonvisie Terneuzen 2005-2009 
opgesteld (Gemeente Terneuzen 2005). In deze 
visie wordt vooral een kwaliteitsslag voor de 
woningvoorraad nagestreefd: 'Met kwaliteit wordt 
niet expliciet het duurdere prijssegment bedoeld. 
Het begrip "kwaliteit" heeft immers ook betrek
king op de mogelijkheden voor de koper om de 
indeling van de te bouwen woning naar zijn of 
haar wensen aan te passen, de buitenruimte van 
de woning, de belevingswaarde van de (directe) 
woonomgeving, de levensloopbestendigheid, het 
gebruik van duurzame materialen, energiezuinig
heid etc.' Hierbij gaat alles om het creëren van een 
hoogwaardig woonmilieu voor de huidige inwoners 
van Terneuzen. Inzetten op de kwaliteit van het 
wonen in Terneuzen kan er toe bijdragen dat poten
tiële vertrekkers alsnog hun woonwensen binnen 
Terneuzen in vervulling zien gaan. Daarnaast zullen 
wooncampagnes en impulsen ter bevordering van 
een gunstig economisch klimaat bijdragen aan het 
"binnenhalen" van nieuwe inwoners in de gemeente 
Terneuzen. De kwaliteitsslag wordt gemaakt binnen 
twee gebieden in de woningmarkt, in het bestaande 
bebouwd gebied en in de uitbreidingswijken. 

4.2.1. Bestaand bebouwd gebied 
Voor wat betreft de opgave binnen het bestaand 
bebouwd gebied zal worden aangegeven welke 
concrete maatregelen worden genomen om een 
kwaliteitsimpuls te realiseren. Naast het initiëren 
van herstructureringsprojecten valt in dit kader 
ook te denken aan ingrepen in de openbare 
ruimte. In samenwerking met de belangrijke 
volkshuisvestingspartners zullen hiertoe op kern
en wijkniveau uitvoeringsprogramma's worden 
opgesteld. Deze programma's behelzen als het 
ware een lokale, realistische en praktische vertaling 
van de woonopgave waar de gemeente Terneuzen 
zich de komende jaren voor heeft gesteld. Het 
bovenstaande impliceert niet dat voor elke wijk of 
kern een programma wordt opgesteld. De aandacht 
gaat in eerste instantie uit naar de wijk of kern die 
vanuit het oogpunt van volkshuisvesting de meeste 
aandacht verdient. Gekozen is derhalve om in 
eerste instantie voor de kern Sas van Gent, het 
centrum van Axel en enkele aandachtsgebieden in 
de stad Terneuzen, uitvoeringsprogramma's op te 
stellen. Het opstellen van dergelijke programma's 
zal in samenwerking gebeuren met de corporatie 
die bezit heeft in de desbetreffende kern of wijk. 
De hieruit voortvloeiende maatregelen worden 
vervolgens verankerd in prestatieafspraken. 

4.2.2. Nieuwbouw 
Voor wat betreft de nieuwbouw van woningen zal in 
gezamenlijkheid met de lokale projectontwikkelaars 
in de komende jaren gestreefd worden naar het 
verder (door)ontwikkelen van aansprekende, 
en kwalitatief hoogwaardige, woonconcepten. 

Het zijn met name deze initiatieven waarmee de 
woongemeente Terneuzen zich van anderen kan 
onderscheiden en bij succes zullen leiden tot het 
aantrekken van nieuwe inwoners. 
Om het kwalitatieve woningtekort in te lopen en aan 
de uitbreidingsbehoefte tegemoet te komen zullen 
er in de periode 2005 t/m 2009 ± 1000 woningen 
(200 woningen per jaar) moeten worden gebouwd. 
Het uitbreiden en kwalitatief opwaarderen van 
de woningvoorraad is een omvangrijke opgave. 
Van alle partijen wordt over de volle breedte een 
bijdrage verwacht. In deze optiek zal een project
ontwikkelaar, naast uitbreidende nieuwbouw, ook 
de financiële verantwoordelijkheid dragen voor de 
herstructurering- en transformatieopgave binnen 
het bestaande bebouwde gebied. Het is dan ook 
gewenst om te komen tot een koppeling van inves
teringen met betrekking tot bouwactiviteiten binnen 
het bestaand bebouwd gebied (herstructurering) 
en uitbreidende nieuwbouw. 
Van corporaties kan niet worden verlangd dat zij 
alleen de klappen opvangen. Ook corporaties 
zullen meer dan voorheen het geval is, mogelijkhe
den moeten krijgen om te bouwen voor de kwali
teitsvraag op aantrekkelijke (nieuwbouw) locaties. 
Op deze wijze kunnen zij middelen genereren 
die kunnen worden ingezet ten behoeve van de 
herstructureringsopgave. 

4.2.3. Uitvoer 
De gestelde uitbreidingsbehoefte in de woonvisie 
komt tot uiting in een groot uitbreidingsplan van de 
stad Terneuzen. Het plan Nieuw-Othene is gestart 
in 1996 en inmiddels ook afgerond. Vervolgens 
is in 2004 het plan Zuid-Othene opgestart 
(referentie 02). Verder zijn er nog wat kleinere 
uitbreidingsgebieden die ontwikkeld worden. Dit 
zijn het project Buitenweg in Axel (88 woningen) 
en Spuikom, Spamix in Philippine. Voor deze 
gebieden zal worden gestreefd om te komen tot 
een aanvulling en/ of verrijking van het bestaande 
woningbouwsegment binnen de gemeente. 
De herstructering van bestaande wijken komt nog 
niet echt tot uiting in concrete plannen. Wel zijn 
al een aantal woongebieden aangewezen in de 
structuurvisie 2025 (Gemeente Terneuzen 2010) in 
bebouwde en onbebouwde omgeving die een mate 
van herstructering behoeven. Dit zijn zoal de 'Witte 
wijk' in Sas van Gent, Sluiskil-zuid en de wijken ten 
zuidoostenvan de binnenstad in Terneuzen(Triniteit, 
Lievenspolder, Zuiderpark). In het algemeen zijn 
alle vroeg naoorlogse wijken aangeduid, waar in 
verschillende gradaties herstructurering van de 
woningvoorraad noodzakelijk is. In deze gebieden 
zal een groot deel van de woningvoorraad worden 
vervangen (met kwaliteitsverbeteringen in termen 
van levensloopbestendigheid en energiezuinigheid) 
en worden de stedenbouwkundige en sociaal
maatschappelijke structuren versterkt. 



4.2.4. Reflexie 
Er zijn de laatste jaren verschillende geluiden dat 
de woonvisie bijgesteld moet worden [k09l. De 
woningmarkt is (mede door krimp) in een korte 
tijd namelijk veel veranderd. Het gevaar is dat 
door het uitvoeren van de uitbreidingsplannen er 
voor leegstand gebouwd wordt. Een fi xatie op de 
uitbreiding van de woningvoorraad maakt van de 
kwaliteit van de bestaande woningvoorraad een 
blinde vlek. Dit terwijl juist de huidige voorraad 
voor een groot deel niet toekomstbestend ig is op 
het gebied van energiebesparing, openbare ruimte, 
stedenbouwkundige aspecten en de toekomstige 
huishoudensamenstelling (meer ouderen, 
alleenstaanden). Inmiddels is de gemeente 
Referentie 02: Othene-Zuid 

Terneuzen gestart met de ontwikkeling van een 
herziene woonvisie die binnenkort zal verschijnen. 
Om toch aan de vraag van kwalitatieve woningen 
te kunnen voldoen zal de nadruk komen te liggen 
op sloop, opknappen (van twee één woning 
maken), selectief bijbouwen en de openbare ruimte 
aanpakken. De vraag is alleen hoe dit gefinancierd 
gaat worden. Transformatie van de ene functie 
naar een andere is financieel alleen op te brengen 
als de nieuwe functie meer opbrengt dan de oude, 
bijvoorbeeld van weiland naar woonwijk. Andersom 
is het moeilijker, dan moet er altijd geld bijgelegd 
worden. Slopen en herstructureren kost dus geld, 
en de vraag is wie de kosten op zich neemt. 

Terneuzen licht ingeklemd tussen de Westerschelde, Kanaal Terneuzen-Cent en de Otheense Kreek. Binnen dit stedelijke 
gebied zijn wein ig bebouwingsmogelijkheden aanwezig. Om roch ad qua at te kunnen reageren op de r< _g ionale beho '[ten 
op het gebied van won ingbouw is in 1996 het bes temmingsplan Nieuw-Othene opgesteld (Cemeent Terneuzen 2004) De 
ontwikkel ingen in de Nieuw-Othene polder (afbeelding 028) zijn nu zo goed als afgerond, maar ten einde de continu ituit 
van het woningaanbod te kunnen blijven garanderen IS het bestemmmgsplon Othene-Zuid opgesteld (afbeelding 029) 
Binnen een looptijd van 10 )aar zullen 1.200 to t 1.300 woningen worden gebouwd. Dat beteken t een bouwproductie van 
100-120 woningen per j aar Het plan is zodanig opgesteld dat her flexibel kon inspelen op. ZICh mogelijk wijzigende, 
marktomstandigheden. Vooralsnog wordt voorlopig planmatig/programmatisch de vo lgende verhouding aangehou-
den : Proje tmatige woningbouw in architectuur: 
Vrijstaande individuele kavels (15%) Vrijstaande/ geschakelde (10%) 
Exclusieve kovels (1 %) 2 -ond r-l -kap I aaneengeslo ten I gestapeld 04%) 

Ajbeeldmg 028' UJtbreJdmgsgl!b Jden m de Otheense potder 



4.3. Beleid Woningcorporatie 

Niet alleen de gemeente bepaald de te varen koers 
betreft het woningbouwbeleid. Ook wooncorpo
raties spelen hier een belangrijke rol. Naast een 
aantallandelijke opererende instanties, zijn het met 
name de Stichting Clavis en Woongoed Zeeuws
Vlaanderen die een voorname rol spelen in de 
gemeente Terneuzen. Deze regionaal opererende 
corporaties bezitten immers het overgrote deel van 
het sociale huurwoningenbestand in de regio . 

4.3.1. Woningcorporatie Clavis 
In 2009 bestaat de sociale huursector in de 
gemeente Terneuzen uit 5.324 sociale huurwonin
gen. Dit is 20% van de totale woningvoorraad. De 
stichting Clavis (afbeelding 030) beheert hiervan 
zijn totale voorraad van 2.483 woningen binnen de 
gemeente Terneuzen. 

Dit is dus ongeveer de 
helft van de totale sociale 
hu u rwo ningenvoorraad. 
De overige helft is voorna
melijk in handen van 
Woongoed Zeeuw-Vlaan
deren en voor een klein 

.Afb. e ... e-ldt-ng~Jo_.- ~rog_o~C~IlJ_v ... •s __ deel in handen van een 
aantallandelijk opereren
de instanties. 

4.3.2. Beleid woningvoorraad 
Het ondernemingsplan 2008-2012 (Stichting Clavis 
2008) omschrijft de koers die de stichting de 
komende jaren wil varen. Hun visie ten opzichte van 
de woningvoorraad komt tot uiting in de gestelde 
doelstelling: Investeren in een toekomstbestendige 
woningvoorraad. 
De primaire doelgroep van de stichting bestaat 
uit mensen met een laag inkomen en die dus 
afhankelijk zijn van Clavis voor een goede 
woonruimte. Wie tot deze groep behoren is 
vastgesteld met gestelde inkomensgrenzen. Deze 
groep is financieel afhankelijk en heeft recht op 
huurtoeslag. Binnen deze groep vallen ook mensen 
die door lichamelijke- of sociale beperking niet 
in eigen woonruimte kunnen voorzien. Naast 
deze groep primaire huurders wordt ook rekening 
gehouden met twee additionele groepen huurders: 

Doelgroep woningen 

enioren 
Een · tol tweepersoonshuishoudens: 
JOngeren onder de 23 jaar 
overige een· lat tweepersoonshuishoudens 

Mensen met een beperking 

Gezinnen 

Totaai 

rabel 07 over<•ch! womngvoorraad naar doelgroep 

- Mensen die geen recht hebben op huurtoeslag 
omdat zij net een inkomen hebben boven de 
gestelde inkomensgrens voor huurtoeslag. 
Zij zijn echter wel aangewezen op de qua 
huurprijs bereikbare sociale woningen. 

- Zogenaamde 'scheefwoners' die een sociale 
woning huren maar gezien hun inkomen 
duurder zouden kunnen wonen. 

Deze primaire doelgroep is afhankelijk van de 
kernvoorraad van Clavis. Op dit moment bestaat 
de kernvoorraad van Clavis uit 2.333 woningen 
(ruim 90% van onze totale woningvoorraad). Tot 
2012 vindt een verschuiving plaats naar meer dure 
huurwoningen. Eind 2012 zal de kernvoorraad 
2.235 woningen omvatten (nog steeds ruim 80% 
van onze totale woningvoorraad). 
De volgende ontwikkelingen vinden plaats in de 
woningvoorraad naar prijsklasse (tabel 08). De 
komende jaren vindt er een verschuiving plaats 
van de prijsklasse 'goedkoop' naar 'bereikbaar'. 
Deze verschuiving vindt niet plaats door sloop of 
verkoop, maar heeft te maken met het beleid bij 
mutaties. Als een woning door verhuizing leeg 
komt, wordt de huur van de goedkope woning 
opgetrokken naar de streefhuur (gemiddeld 70% 
van de maximaal redelijke huren). Hierdoor komen 
dus meer woningen in de bereikbare klasse. Echter 
in deze klasse wordt de groei van de voorraad 
beperkt door het verkopen en door het slopen van 
woningen als gevolg van kleinschalige herstructu
rering. 

Prijsklasse 2008 2012 Toe/afname 

Goedkoop 443 (17, %) 258 (9,5%) ·185 

Bereikbaar 1.890 (74%) 1.977 (73%) 87 

Duur 221 (8,7%) 474 (17,5%) 253 

Totaal 2 554(100%) 2 709(100 6) 155(6%) 
Tube/ 08. onlwlkkelmg woningvoorrood naar prijsklasse 

Clavis heeft specifieke doelgroepen voor hun 
woningvoorraad. Dit zijn senioren, één tot tweeper
soonshuishoudens, jongeren onder de 23 jaar, 
mensen met fysieke en/of verstandelijke beper
kingen en gezinnen (tabel 07). 
Op basis van de gesignaleerde vergrijzing en krimp 

2008 2012 Toe/afname 

927 1.245 318 

148 146 ·2 
116 58 -.58 
32 88 56 

25 57 32 

1154 1.261 ·193 

2.554 2 709 155 



de komende vijftien jaar ziet Clavis een toenemende 
behoefte aan seniorenwoningen. Op dit moment 
heeft Clavis 927 seniorenwoningen in haar bezit. 
Tot aan 2012 zullen er 210 huurwoningen en 171 
koopwoningen voor senioren worden bijgebouwd. 
De woningen zijn verdeeld in een aantal catego
rieën naar de toegankelijkheid van de woning: 
- Geschikt voor mensen die in huis een stok nodig 

hebben om te lopen. 
- Geschikt voor mensen die in huis een rollator 

nodig hebben om te lopen. 
- Geschikt voor mensen die zich in huis voortbe

wegen in een rolstoel 
- Geschikt voor mensen die intensieve zorgverle-

ning nodig hebben en bedlegerig zijn. 
Ook in Terneuzen zal de komende jaren sprake 
zijn van zogenaamde 'huishoudensverdunning'. 
Dat houdt in dat het gemiddelde huishouden uit 
minder mensen zal bestaan. ln de praktijk betekent 
dit dat er meer vraag zal zijn naar woningen voor 
mensen die alleen of met tweeën wonen. Deze 
mensen hebben meestal geen behoefte aan een 
eengezinswoning, maar aan twee- of driekamer
woningen. Binnen deze groep wordt onderscheid 
gemaakt tussen 'jongeren onder 23 jaar' en 'overige 
één- tot tweepersoonshuishoudens'. 
Op dit moment heeft Clavis 116 woningen in de 
verhuur die zij geschikt achten voor jongeren onder 
de 23 jaar. Deze woningen zijn goedkoop en niet 
al te groot. Er zou veel behoefte zijn naar dit soort 
woningen. Echter de gedachte is dat veel jongeren 
zich niet melden bij Clavis omdat zij denken dat zij 
geen passend aanbod hebben. Meer onderzoek 
is nodig naar de vraag en woonwensen van de 
jongeren. Door sloopt zal deze voorraad dalen in 
2012 tot 58 woningen. 

Er zijn ook andere groepen die behoefte hebben 
aan kleiner woningen. Hierbij kan gedacht worden 
aan werkende jongeren boven de 23 jaar, startende 
stellen, mensen die alleen komen te staan door 
echtscheiding of overlijden van de partner en 
mensen die een tijdelijkewoningzoeken. Momenteel 
bestaat deze voorraad uit 23 woningen. Verwacht 
wordt dat in de toekomst de vraag naar dit soort 
woningen voor één- tot tweepersoonshuishoudens 
zal groeien. Daarom wordt de voorraad tot en met 
2012 uitgebreid tot 88 woningen. 
Clavis verhuurt momenteel 25 woningen/ 
wooncomplexen aan mensen met een fysieke en/ 
of verstandelijke beperking. Zij voorzien het aantal 
verzoeken naar dit soort woningen zal toenemen. 
Het aanbod van deze voorraad zal daarom tot 
2012 minimaal uitgebreid worden met 32 tot een 
totaal van 57 woningen. 
Aan de hand van de voorspelde krimp, vergrij 
zing en gezinsverdunning verwacht Clavis dat er 
minder eengezinswoningen nodig zullen zijn in hun 
werkgebied. De voorraad van 203 eengezinswo
ningen zal tot 2012 dat ook gering afnemen door 
sloop of verkoop. ln de verdere toekomst wordt 
verwacht dat een nog grotere afname van deze 
voorraad nodig is. 
Voor de sociale en economische ontwikkeling 
van Terneuzen wil Clavis ook de middeninko
mens bedienen. Dit doen zij door het aanbieden 
van exclusievere huurwoningen, ontwikkelen 
van koopwoningen en delen van hun bestaande 
voorraad te verkopen. 
De voorraad exclusieve huurwoningen bestaat uit 
30 woningen met een huurprijs boven huurliberali
satiegrens van €631,75. Eind 2012 is het doel dat 
dit er 145 zullen zijn. 

Referentie 03: Provinciale Zeeuwse Couran t: Sloop goedkope woningen nodig lklO) 30 juni2008 

TERNEUZEN - Om de woonkwaliteit te verbeteren moeten in de gemeente Terneuzen veel goedkope huur- en koopwo 
ningen worden gesloopt en vervangen door kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw. 
Tegen de achtergrond van de verdergaande vergrijzing en daling van het aantal mwoners is dat de komende j aren een van 
de belangrijkste volkshuisvesteli}ke taakstellingen. Dat schnjven burgemeester en wethoudersmeen tussentijdse opname 
van de stand van zak n met betrekking tot de in de Woonvisie 2005-2009 aangegeven doelstel/mgen. 
Hoewel de prijzen van koopwoningen in de gemeente Terneuzen de afgelopen jaren gemiddeld met ruim negen procent 
stegen, blijven die prijzen ver onder het landelijk niveau. De gemiddelde koopprijs van een huis bedroeg de afgelopen jaren 
148.000 euro. Iondelijk was dat vorig jaar 247.000 euro. Gelet op het grote aanbod komt de koopstarter op de wonmg
markt al snel aan zijn trekken H t riante aanbod van dergelijke huizen IS tegelijkertijd ook reden tot zorg. De kwaliteit 
van de aller-go dkoopste woningen voldoet vaak niet aan de woonwensen van de starter. C let op de lage woningprijzen 
kunnen de koopstarters zich veelal veroorloven om dit segment in hun wooncam · r over t slaan. Dat betekent dat de 
al/er-goedkoopste woningen over het algemeen lang te koop staan "Verdere verpaupering van de won ingvoorraad ligt 
derhalve op de loern. stelt de notitie. 
De gemeente maakt z1ch in dat kader ook zorgen over het voornemen van woonstichting Qovis om een deel van de 
huurwomngvoorraad te verkopen in plaats van te slopen. Clav1 heeft de opbrengst van de verkoop nodig om de woning
herstructurering in andere delen van Terneuzen te kunnen bekostigen. Gezien her huidige overaanbod van goedkope 
koopwonmgen concludeert de not1tie ech ter dot groo tschalige verkoop van dergelijke huizen een ongewenste ontwikke
ling is. Vooral ook omdoe de voor verkoop aangewezen woningen met name m de vroeg naoorlogse woonwijken liggen. 
Dit zijn volgens de notit ie jUist bij uitstek locaties waar sloop wenselijk kan zijn om een blijvende kwaliteitsverbetering 
mogelijk te maken. ''De verkoop van deze woningen f rustreert deze mogelijkheid in emsttge mate." 



Aan de hand van voortdurend marktonderzoek 
worden ook naar gelang de behoefte koopwo
ningen ontwikkeld door Clavis. Hiermee wordt 
naast de klanten in Terneuzen ook getracht om 
klanten te trekken buiten de reguliere Zeeuwse 
markt (bijvoorbeeld uit de Randstad en België). In 
de periode tot eind 2012 zullen 46 grondgebonden 
koopwoningen en 177 koopappartementen gerea
liseerd worden. Ook worden op het moment 14 
zogenaamde starterwoningen aangeboden op de 
koopmarkt 
Clavis wil in de periode tot 2012 minimaal 84 
bestaande eengezinswoningen verkopen. Deze 
woningen zijn betaalbaar voor starters met een 
gemiddelde WOZ-waarde van €85.000,-. In de 
volgende gevallen is verkoop niet of in beperkte zin 
aan de orde: 
- Op strategische locaties waar aantrekkelijke 

ontwikkelingen mogelijk zijn. Het gaat dan om 
locaties waar sloop- nieuwbouw een alternatief 
is. 

- Bij woningen waarvan de kwaliteit en prijs te 
laag zijn, waar de verwachting is dat nieuwe 
kopers onvoldoende middelen hebben voor 
onderhoud. 

- Bij appartementen, omdat verenigingen van 
eigenaren (VVE's), zeker in de goedkope markt
segmenten , onvoldoende in staat zijn om de 
huidige kwaliteit van het gebouw te handhaven. 

Verkoop van woningen kan in een specifieke wijk of 
kern tot een verslechtering van het woon- en leefkli
maat leiden (referentie 03). Toch moeten er naast 
verkoop ook andere middelen zijn om de ambities 
van Clavis financieel waar te maken. Ideeën die 
aangedragen worden zijn : minder onrendabel 
investeren, temporiseren van de investeringsplan
nen, meer inbreng van gemeente en andere partijen, 
meer nieuwbouw voor de verkoop. Maar verkoop 
blijft de grootste inkomensbron om middelen te 
generen. Voor de komende 10 jaar wordt daarom 
ingezet op de verkoop van 250 tot 300 woningen 
om voldoende middelen te genereren voor voorna
melijk de transformatieopgave (tabel 09). 

verkoop van woningen 

engezinswoningen (meuw) 

S niorenappartementen (nieuw! 

Apportementen koopstarters nieuw) 

Eengezinswonmgen (bestaand) 

Appartemen ten (bestoond) 

Totooi 
Tabel 09.· verkoop verscht/lende wonmgtypes 

2008-2012 

28 

171 

18 

84 

0 

301 

4.3.3. Kwaliteit woningvoorraad 
De woningen van Clavis voldoen aan een door 
Clavis gedefinieerde basiskwaliteit. Daarnaast is 
er een maximumkwaliteit die gekoppeld is aan 
een maximum investeringsbedrag. Onderhoud en 
verbetering van bestaande woningen bewegen zich 
tussen deze twee grenzen. Per woning wordt de 
kwaliteit bepaald en naar gelang nodigverbeterd met 
de maximale mogelijke investering. De woningen 
moeten namelijk wel betaalbaar blijven voor de 
huurder. Mocht de basiskwaliteit niet te behalen 
zijn met een financieel voordelig investering dan zal 
overgegaan worden op sloop. 
Op plussen van woningen heeft als doel de woningen 
langer geschikt te maken voor senioren. Clavis gaat 
hier terughoudend mee om. Zij zetten hun vraag
tekens bij de duurzaamheid en de effectiviteit van 
deze ingreep. Zeker gezien het feit dat ouderen de 
keuze kunnen maken voor het verhuizen naar een 
nul-tredenwoning als zij een andere woonkwaliteit 
wensen. Dan komen vaak andere aspecten, zoals 
de beschikbaarheid van zorg, om de hoek kijken. 
Bij renovatie gaat het om grote verbeteringen van 
de woning. Een groot deel van het bezit van Clavis 
is eerder gerenoveerd. Daarom staan er geen 
nieuwe renovaties voor de komende periode in de 
planning. Daarnaast is na renovatie vaak sprake 
van een slechte prijs-kwaliteit verhouding. 
Clavis heeft als doel gesteld het energiegebruik van 
hun woningvoorraad met 20% ten opzichte van 
het huidige gebruik te verlagen. In de bestaande 
voorraad worden zo effectief mogelijke middelen 
toegepast. Hierbij lijkt het vervangen van VR of 
conventionele cv-ketels, dubbele beglazing op de 
benedenverdieping, spouwmuurisolatie en dakiso
latie het effectiefst. Hun uitgangspunt is dat de 
investering voor energiebesparende maatrege
len terugverdiend worden via de huur. Echter de 
besparing is vaak hoger dan de huurverhoging, al 
is dit ook afhankelijk van het woongedrag van de 
huurder. 
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5. Concept: 'Bouwen voor krimp' 

S.l.Conceptvorming 
De voorgaande analyse beschrijft bevolkingkrimp 
op verschillende schaalniveaus. Van Nederland 
in het algemeen tot de specifieke krimpcontext 
in Terneuzen. De aanpak van deze krimp kent 
een vergelijkbare verdeling op schaalniveaus 
variërend van algemene beleidsmaatregelen tot 
zeer specifieke plannen. 

5.1.1. Conclusies analyse 
Startende met de Provincie Zeeland kan gesteld 
worden dat zij met het krimpbeleid ten opzichte 
van de woningvoorraad een kwantitatieve groei 
en een kwalitatieve sprong nastreven. Echter is 
de vraag of deze wil naar groei wel realistisch is 
in een context van stagnatie en krimp. Daarom 
worden ook plannen gesmeed om de bestaande 
woningvoorraad te transformeren. Deze 

- Inkrimpen voorraad ééngezmswoningen 
vanwege afnemende vraag 

- Uitbreiden voon·aad woningen die inspelen 
op huidige en toekomstige woonwensen 

Financieel aantrekkelijk: 

herstructurering is geen beleid wat overal in het 
algemeen toegepast kan worden. Elke locatie in 
Zeeland waar herstructurering vereist is, vraagt om 
een specifieke en locatiegebonden aanpak. 
In de gemeente Terneuzen wordt deze vraag naar 
een kwaliteitsimpuls in de bebouwde omgeving 
doormiddel van herstructurering ondertussen 
ook erkend. Dit na een beleid van de afgelopen 
jaren waar groei en uitbreiding centraal stonden. 
Verschillende wijken in de gemeente zijn inmiddels 
aangewezen die herstructurering behoeven. In 
samenwerking tussen de gemeente en de volks
huisvestingpartners zullen plannen gemaakt 
worden om een kwaliteitsimpuls in de bebouwde 
omgeving te bewerkstelligen. In eerste instantie 
zijn de naoorlogse wijken aangeduid als herstruc
tureringsgebieden die een kwaliteitslag moeten 

- Op strategische locaties in de bestaande bebouwing 
- Bij woningen waarvan de kwaliteit en prijs te laag zijn 
- Bij appa1tmenten waar VVE's in de toekomst niet in 

staat zijn de kwaliteit van het gebouw te handhaven 

Aantrekkelijk vanwege: 
- Strategische ligging in de bestaande bebouwing 
- Kwaliteit en prijs maakt bestaande woningen onverkoopbaar 

En levert: 
- Kwalitatieve sprong woningvoorraad in de bebouwde omgeving 
- Passende woningvoorraad sticl1ting Clavis 
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maken. 
De stichting Clavis is één van de volkshuisvesting
partners van de gemeente Terneuzen. Zij verwach
ten een afname van de vraag naar ééngezinswo
ningen door de verwachte huishoudingverdunning 
in de nabije toekomst. Deze woningen zullen dus 
ook in de verkoop gaan om financiële middelen 
voor de stichting te genereren. Echter is deze 
verkoop niet altijd de gewenste oplossing; 

Op strategische locaties waar sloop en vervol
gens nieuwbouw een alternatief is 

- Bij woningen waarvan de kwaliteit en prijs te 
laag zijn 

- Bij appartementen waar WE's in de toekomst 
niet in staat zijn de kwaliteit van het gebouw te 
handhaven 

De voorgaande punten hebben betrekking op 
delen van de woningvoorraad van de stichting. De 
stichting zoekt naar mogelijk andere oplossingen 
dan verkoop voor de betreffende delen van hun 
woningvoorraad (afbeelding 031). 

5.1.2. Programma van eisen 
Delen van de woningvoorraad van de stichting 
Clavis liggen in wijken, op strategische locaties in de 
bebouwde omgeving, van de gemeente Terneuzen. 
Sommige delen van deze voorraad kenmerken zich 
door een lage kwaliteit en WOZ-waarde. Verkoop 
van deze woningen is dus voor de stichting geen 
optie. Na een gesprek met Robbert de Ridder van 
de stichting is gebleken dat een nieuwe bouwvorm 
een mogelijke optie is voor deze locaties [gOll. De 
locaties zijn namelijk aantrekkelijk voor nieuwbouw 
vanwege de strategische ligging in de bestaande 
bebouwing. Daarnaast kan met nieuwbouw 
een enorme kwaliteitslag binnen de bestaande 
bebouwing gemaakt worden. Sloop en nieuwbouw 
is dus een aantrekkelijke reactie op de snelle 
demografische veranderingen die voorkomen in 
krimpgebieden zoals Terneuzen. 
Uit het gesprek is gebleken dat de traditionele 
bouwvormen niet de ideale oplossing zijn voor de 
stichting. Voornamelijk vanwege de onvoorspelbare 

toekomstige demografische ontwikkeling van 
de gemeente Terneuzen. De stichting weet 
namelijk dat er op de korte termijn vanwege de 
huishoudingverdunning vraag is naar woningen 
voor één- tot tweepersoonshuishoudens. Deze 
verdunning wordt veroorzaakt door de verwachte 
ontgroening, vergrijzing engezinsverdunning in de 
gemeente. Men kan hier eenvoudig op inspelen 
door nieuwbouw te plaatsen die geschikt is voor 
één- tot tweepersoonshuishoudens. Echter 
vanwege de onvoorspelbare toekomst wordt er 
misschien gebouwd voor leegstand. De optie die 
door de stichting hiervoor zelf werd aangedragen 
was het realiseren van tijdelijke bebouwing. 
Tijdelijke bebouwing lijkt de beste oplossing om 
snel in te kunnen spelen op de veranderende vraag 
van woningtypes. Echter heeft deze bebouwing 
een imagoprobleem. De tijdelijke bebouwing ziet 
er vaak eenvoudig en goedkoop uit. De bewoners 
willen een woning met een degelijke uitstraling 
zoals ze altijd al gewend waren van de woning die 
ze nu bewonen. Deze kwestie levert de volgende 
algemene probleemstelling op: 

Welke bouwvorm kan reageren op veranderende 
woonwensen die voort komen uit demografische 
veranderingen in krimpgebieden? 

Aan deze nieuw te ontwikkelen bouwvorm worden 
specifieke randvoorwaarden verbonden vanuit de 
woningcorporatie Clavis (afbeelding 032): 

Financiering 
De sloop van gebouwen in de woningvoorraad van 
de stichting Clavis is financieel niet aantrekkelijk. 
Slopen kost alleen maar geld en daarom is Clavis 
eerder geneigd om te verkopen. Echter als een 
nieuwbouw waardevast is en doormiddel van kleine 
investeringen op de veranderende eisen van de 
bewoners kan reageren, wordt nieuwbouw aantrek
kelijk. De investering zal dan namelijk op de lange 
termijn terugverdiend kunnen worden. De stichting 
wil dus investeren in nieuwbouw die zijn waarde 



behoud en slechts kleine investeringen behoeft 
voor aanpassingen naar aanleiding van verande
rende woonwensen in de toekomst. 

Kwaliteit 
De stichting Clavis streeft een maximale kwaliteit 
van hun woningvoorraad na. Een investering is 
echter alleen aantrekkelijk als de huur betaalbaar 
blijft. De woningen moeten bereikbaar blijven voor 
huurders met een laag inkomen en huurtoeslag 
(primaire doelgroep). Zij zijn namelijk afhankelijk 
van de stichting voor hun woonruimte. 

Woonwensen 
De nieuwbouw moet verschillende woonwensen 
kunnen herbergen. Zo is er op de korte termijn 
behoefte aan woningen voor één- tot tweepersoons 
huishoudens. Maar in de toekomst is de speci
fieke vraag naar een bepaald type woning lastig te 
voorspellen . De woning moet dus eenvoudig aan 
te passen zijn aan de veranderde woonwensen in 
de toekomst. 

5.1.3. Besluit 
De nieuw te ontwikkelen bouwvorm zal 
functioneren in herstructureringsgebieden waar 
de toekomstige woonwensen lastig te voorspellen 
zijn. Van deze onzekere toekomst is zeker sprake 
in de verschillende krimpgebieden in Nederland. 
Door snel in te kunnen spelen op veranderende 
woonwensen zijn de (toekomstige) bewoners niet 
gedwongen te verhuizen naar een andere locatie 
waar men wel in de woonwensen kan voorzien. 
Belangrijk is om in te zien dat men met deze 
nieuwe bouwvorm de krimp van een regio niet kan 
keren. Maar men gaat wel de verloedering tegen en 
behoud de bestaande bewoners door te voorzien 
in een passend aanbod van woningen die voldoen 
aan de heersende woonwensen. Kortom, 'bouwen 
voor krimp'. 

'B.ouw.en:v.oorkr:iïmp 2~ 



5.2. Referenties en achtergronden 

Vraag is hoe de nieuwe bouwvorm er uit ziet en 
hoe deze gaat functioneren. Als inspiratie voor het 
'bouwen voor krimp' concept hebben verschillende 
kenmerken van bestaande concepten, onderzoe
ken, en praktijkvoorbeelden gediend. Hiervan volgt 
een overzicht met achtergronden. 

5.2.1. Waarom wordt er gesloopt? 
In dit onderzoek (SEV 2004) is bepaald welke 
woningkenmerken een rol spelen in het sloopbesluit 
en welke andere factoren hieraan ten grondslag 
liggen. Hierbij bleek het aandeel sociale huurwo
ningen een toegankelijke gegevensbron te zijn voor 
een onderzoek naar de hoeveelheid woningen die 
de afgelopen tien jaar gesloopt werden of conform 
de plannen de komende tien jaar gesloopt worden. 
De wooncorporaties in het onderzoek hebben 
namelijk een gezamenlijk woningbestand van 
300.000 woningen. In totaal zijn er 2,3 miljoen 
sociale huurwoningen in Nederland. Dit grote 
aandeel in de woningmarkt maakt dit een repre
sentatieve steekproef. 

Bouwtypologie 
In de 19e eeuw woonde men in de grote steden 
in zogenaamde alkoofwoningen. Dit waren kleine 
eenkamerwoningen waarin men met het hele gezin 
verbleef. Als reactie hierop werden in het begin 
van de 20ste eeuw relatief grote tweebeukige 
meergezinswoningen ontwikkeld. De woning werd 
in het midden van de overspanning gescheiden 
door een draagmuur, waarmee twee min of meer 
gelijkwaardige beuken verkregen werden. Na de 
Tweede Wereldoorlog waren echter de middelen 
voor nieuwbouw ten behoeve van de woning
nood beperkt. Onder deze druk zijn relatief kleine 
woningen met een krappe maatvoering gebouwd. 
Kenmerkend voor deze tijd zijn de eengezinswo
ningen gebouwd tot 1960. Deze zijn uitgevoerd met 
een smalle beuk voor de keuken, trap en toegang 
en een brede beuk voor de woon/eetkamer. Tot de 
oorlog was de brede beuk meestal verdeeld in een 
voor- en een achterkamer, na de oorlog was die 
brede beuk een ruimte, de bekende doorzonwo
ning. Vanaf de jaren 60 leiden nieuwe technische 
ontwikkelingen tot ruimere woningen. Men was in 
staat groter overspanningen te maken waardoor 
er voornamelijk eenbeukig gebouwd werd. Een 
gangbaar type voor deze tijd is een woning met de 
woonkamer over de volle breedte aan de tuinzijde 
en de keuken en entree aan de voorzijde. 

Sloopmotieven 
In het onderzoek zijn tweemaal drie categorien 
woningen onderscheiden: eengezins (grondge
bonden), en meergezins (gestapelde bouw) beide 
uitgesplitst in de perioden: vooroorlogs, vroeg 
na-oorlogs en gebouwd na 1966. Conclusie is 
dat vooral meergezinswoningen gesloopt worden. 

·---------------------------------
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Afbeelding 033: reden sloop vroeg-naoorlogse meerqezrnswonmqen 

Van de eengezinswoningen worden er maar heel 
weinig gesloopt, alleen een beperkt aantal vroeg 
naoorlogse woningen. Interessant is om te kijken 
wat de motieven zijn voor de sloop van meerge
zinswoningen. Zij vormen namelijk het grootste 
aandeel in het totale sloopvolume. Daaruit volgt 
dat vrijwel alle sloopmotieven zijn terug te voeren 
op de woningkenmerken. Denk dan voorname
lijk aan de bouw- (constructieve en bouwfysische) 
en woontechnische (indeling en toegankelijkheid) 
staat (afbeelding 033). 

Levensduur 
Naar woningtype zijn er grote verschillen in levens
duur. Van de eengezinswoningen haalt 80% de 
levensduur van 100 jaar terwijl slechts 30% van de 
meergezinswoningen in de verhuur zo oud wordt. De 
overlevingskansen van meergezins koopwoningen 
zijn al aanzienlijk groter met een aandeel van 60% 
die een levensduur van 100 jaar bereikt. Huurwo
ningen worden dus gemiddeld eerder gesloopt dan 
koopwoningen. Voornamelijk meergezinswoningen 
in de sociale huursector lopen een relatief grote 
kans om gesloopt te worden. 
De grootte van de woning speelt ook een grote rol. 
Hoe groter de woning des te groter de kans dat deze 
100 jaar of ouder zal worden. Het uitfilterproces 
vindt voornamelijk plaats in de leeftijdsperiode van 
75 tot 125 jaar (afbeelding 034). In deze periode 
wordt dus voor de meeste gevallen bepaald of 
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de woning gesloopt of behouden wordt. Van de 
grote woningen zijn voornamelijk die uit de periode 
1930-1940 zeer gewild. Zij kenmerken zich met 
een ruime indeling en kwaliteit vergeleken met de 
woningen uit de periode 1918-1930 en van vroeg na 
de oorlog tot 1966, die kenmerkend zijn voor woon
en bouwtechnische problemen. Daarnaast spelen 
ook specifieke problemen als gebrek aan identiteit 
en variatie een rol. Oftewel een eenzijdig woning
bestand en mede daardoor ook een concentratie 
van sociale problemen. De belangrijkste woning
gebonden factoren die de levensduur beïnvloeden 
zijn dus de bouwtechnische kwaliteit, de grootte 
van de woning en identiteit. 

Leg bijzondere ruimtelijke kwaliteiten bloot 
Uit de onderzochte gebieden blijkt dat er vaak 
verborgen kwaliteiten aanwezig zijn, die pas 
zichtbaar worden wanneer de schijnwerper erop 
wordt gericht. Dat kunnen landschappelijke kwali
teiten zijn, zoals terpen, historische waterlopen, 
beekdalen of kreekruggen. Maar het kunnen ook 
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zijn, zoals 
kerken en monumenten. Het zichtbaar maken 
hiervan (soms letterlijk door latere uitbreidingen 
of gebouwen die het zicht erop hinderen weg te 
slopen) versterkt de identiteit en het gevoel van 
trots op de plek. Het verbetert ook de ruimtelijke 
kwaliteit. 

5.2.2. BNA Ruimte maken voor krimp Varieer in sturingskracht en regie 
In 2007 is de BI\JA in samenwerking met verschil- In krimpgebieden ontbreekt groei als autonome 
lende partners een ontwerpstudie gestart. Samen motor om overal een gelijkmatige kwaliteit te reati-
hebben zij getracht een visie te ontwikkelen op seren. In plaats daarvan kan veel meer gevarieerd 
het thema 'bouwen voor krimp'. De uitgegeven worden in soorten gebieden en de mate van regie 
publicatie 'Ruimte maken voor krimp' (BNA 2009) die daarop wordt gezet (referentie 04). Zo kunnen 
bevat de resultaten. Onderdeel van deze resultaten strategische gebieden worden aangewezen met 
zijn elf specifieke aanbevelingen voor krimpgebie- een bijzondere ruimtelijke kwaliteit en toekomst-
den. Deze vormen aanzetten voor strategieën waarde. Deze gebieden lenen zich voor een 
die toegepast zouden kunnen worden in gebieden doelbewuste verbetering of instandhouding. Daar 
waar zich bevolkingskrimp voordoet. Hier volgt een tegenover staan gebieden die veel meer losgelaten 
korte opsomming van de aanbevelingen: kunnen worden en daardoor een eigen kwaliteit 
Referentie 04: Varieer in sturingskracht en regie: het ommuren van de stad 
l-Iet IS geen f raai uitzicht om j arenlang naar leegsta ande en langzaam verloederende woningen te kijken. Door een 
compleet bouwblok re ommuren. wordt deze aan het zicht en het collectief geheugen van de buurt onttrokken (BNA 2009). 
Hier krijgt de naruur de kans zich te ontwikkelen en nieuwe b1otopen te creëren. Na enkelejaren wordt de muur weggehaald 
en worden deze pareltjes van nieuwe stadsnatuu r toegankelijk, of vervangen door nieuwe ontwikkelmgen. 

Vergelijkbare principes die al wtgevoerd worden in de praktijk zijn bijvoorbeeld de woningen die opgenomen worden in 
een geluidswal aan de snelweg. De wal beschermd de achterliggende bebouwing tegen het verkeersgelu id. Ook wordt 
de wi}k uit het zicht on trokken van de mensen die op de snelweg rijden Hierdoor ka n de wuk onges toord functioneren 
naast de drukte van de snelweg. Een goed voorbeeld van zogenaamde gelu idswalwo ningen is het project 'Kijk Boschkens · 
in Goirle /i03}. 

In de praktijk ziet men regelrna tig tudens restouratie of nieuwbouw dat de bouwplaats wordt ingepakt met f olie. Hierop is 
dan reclame of het eindresu ltaat van de bouw op afgebeeld De drukte van de bouwplaats wordt uit het zicht on trokken 
to t de bouw af gerond is. Het straa tbeeld wordt dus nie t verstoord door de dn.1k te van de bouwplaats maar lijkt door de 
getoonde ajbeeldmg op een onverstoord s traatbeeld. Een voorbeeld hiervan is het Metropale complex in Venlo /i04/. De 
restaura tie van de gevels speelde zich of achter een afbeelding met het ein dresultaat van de gevels. 
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en identiteit krijgen. Loslaten betekent bijvoor
beeld stoppen met actief beheer en een gebied 
overlaten aan de natuur. Het kan ook betekenen 
dat in een gebied het heft in handen wordt gegeven 
aan de bewoners. De bewoners krijgen, onder de 
voorwaarde dat het aantal woningen niet wordt 
uitgebreid, de vrijheid om hun wijk, buurt of dorp 
naar eigen inzicht zelf te beheren. 

Herken lokale/regionale gebiedskansen 
In elk gebied is meer aan de hand dan demografi
sche krimp. Er moet bijvoorbeeld ook geïnvesteerd 
worden in zaken als waterberging en alternatieve 
energiebronnen. Door je te richten op dergelij
ke maatschappelijke vraagstukken, kunnen ook 
nieuwe investeerders gelokt worden. De aanpa
lende investeringsvelden kunnen gebruikt worden 
om een gebied nieuwe vitaliteit mee te geven. 
Denk aan thema's als waterberging en de kansen 
die water kan bieden, bijvoorbeeld voor recreatie 
(watersport en zwemsport) of bijzondere woonmi
lieus. Of aan de stijging van de zeewaterspiegel 
en de ophoging van de dijken en wat daarmee zou 
kunnen (aanleg jachthaven, wandelpier, dijkhotel, 
dijkrestaurant). En zoek naar mogelijkheden van 
het landschap om duurzame energiebronnen aan 
te boren. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor 
biogaswinning, energiewinning uit koolzaad, zilver
zand als grondstof voor zonnecellen, mijnwater 
voor de verwarming van gebouwen, windmolenpar
ken en/ of velden met zonnepanelen? 

Maak nieuwe weefsels van bebouwing en landschap 
Het afnemen van de druk op bebouwd gebied biedt 
kansen om anders om te gaan met de voorheen 
vaak harde scheiding tussen rood en groen. Zo 
kan de relatie van de bebouwde gebieden met 
het omringende landschap worden versterkt, 
door het groen toe te laten tussen het rood. Het 
landschap kan naar binnen worden gebracht door 
selectief bebouwing te slopen. Dat kan bijvoor
beeld gebeuren op plekken waar bebouwing zonder 
toekomstwaarde staat. Zo ontstaan nieuwe groene 
vingers en komen meer mensen direct aan het 
landschap te wonen. 

Zet nieuwbouw strategisch in 
Ook in krimpgebieden moeten nieuwe woningen 
gebouwd worden. Per slot van rekening is er nog 
steeds vraag naar woningen met meer kwaliteit. 
Het vinden van de locaties voor die woningen moet 
in krimpgebieden zorgvuldig gebeuren. Traditio
neel viel de keuze op uitbreidingslocaties, maar dat 
automatisme geldt niet meer. In plaats daarvan 
moet eerst de stofkam door de betreffende kern 
worden gehaald, om te kijken of er locaties zijn 
die zich lenen voor nieuwbouw. Daarbij is het ook 
interessant om te kijken naar de mogelijkheid om 
wonen te bundelen met andere programma's, zoals 
voorzieningen en onderwijs. In tweede instantie 

moeten ook de kansen van uitbreidingsgebieden 
onder de loep worden genomen. 1\Jet zo goed als 
het 'groen' meer in het 'rood' kan worden gebracht, 
kan er aanleiding zijn om nieuw rood onder te 
brengen in het landschap. 
Bevorder de wooneconomie, geef mensen de ruimte 
Bewoners hebben zelf vaak prima ideeën over wat 
ze in hun eigen omgeving zouden willen onderne
men. Het is zaak om ze daar letterlijk en figuurlijk 
de ruimte voor te geven. Daarmee kan een meer of 
minder formele wooneconomie worden gestimu
leerd. Naar analogie met het weggegeven woonblok 
in Spangen kunnen overtollige woningen worden 
weggegeven aan bewoners. Om meer woonruimte 
te creëren, om daar een bedrijf (werkplaats, atelier 
of kantoor) te beginnen, een zorgsteunpunt in te 
richten, een speeltuin/ kinderparadijs te maken of 
een bed & breakfast te beginnen. Denk ook aan 
maneges, campings, kleinschalige bloemen- en 
plantenkwekerijen en moestuinen. Om initiatieven 
aan te moedigen, kunnen proef/voorbeeldprojec
ten worden opgezet. 
Eventueel kunnen welstand en andere regels buiten 
spel worden gezet, maar dat hoeft niet. 

Maak ruimte voor nieuwe woonvormen 
Meerruimte betekentookdaterka nseno nts taanvoor 
andere vormen van wonen. Er kunnen bijvoorbeeld 
buurtschappen ontstaan, omgeven door groene 
ruimte, als gevolg van sloop van minder courante 
bebouwing. Daarnaast kan gedacht worden aan 
kleinschalige woonvormen voor senioren, die 
passen in de ruimtelijke en sociale structuur van 
het gebied. Dat kan via renovatie van woningen 
en wooncomplexen, via sloop/nieuwbouw en/of 
via verbouw van niet-woongebouwen. Dat kunnen 
aanleunwoningen zijn bij zorgvoorzieningen. Dat 
kunnen groepswoningen van ouderenprojecten zijn 
in de buurt van een zorgsteunpunt, kangoeroewo
ningen voor senioren met (gezins) woningen van 
mantelzorgers, of hofjes. Voor nieuwe woonvormen 
kan ook worden gedacht aan transformeerbare 
'Solids': in eerste instantie bestemd voor bijvoor
beeld senioren, maar in de toekomst eenvoudig te 
transformeren tot een andere bestemming, zoals 
werken. 

Zorg voor bereikbare voorzieningen 
In tijden van groei was het gebruikelijk dat iedere 
buurt, dorp of stad dezelfde voorzieningen bezat. 
In een gebied met krimp kan beter worden ingezet 
op een compleet voorzieningenpakket op regionaal 
niveau. Daarvan afgeleid ontstaat dan de opgave 
om deze voorzieningen voor iedereen bereikbaar 
te maken, via logische routes. Het spreiden van 
voorzieningen over meerdere locaties kan eraan 
bijdragen dat bijvoorbeeld dorpen een eigen 
signatuur ontwikkelen. Een idee is de inzet van een 
'mobiele brigade', om aan de ene kant de mensen 
bij de voorzieningen te brengen en aan de andere 



kant de voorzieningen bij de mensen. Denk aan 
vervoer van kinderen naar school en van ouderen 
en gehandicapten naar activiteiten. En denk aan 
een boodschappendienst voor mensen die werken 
of mensen die minder mobiel zijn. 

Meng zorg, wonen en economie 
De zorg wordt een belangrijke werkgelegenheids
sector in krimpgebieden waar vergrijzing een 
rol speelt. De komst van de grijze golf biedt op 
meerdere punten kansen voor nieuwe dynamiek. 
Denk bijvoorbeeld aan ambulante zorg aan 
zelfstandig wonende ouderen vanuit bestaande 
verzorgings- of verpleeghuizen of kleinschalige 
zorgsteunpunten. In gebieden met kleine boeren
bedrijven liggen kansen voor nieuwe vormen van 
gemengde bedrijven met voorzieningen (denk 
aan kinderopvang, dagopvang voor geriatrische 
ouderen of gehandicapten en winkels met streek
producten) of met recreatief en toeristisch aanbod 
(denk aan bed & breakfast, restaurant, kooklessen 
of kamperen bij de boer). 

Bied ruimte aan de nieuwe economie 
Het omzetten van economische krimp in nieuwe 
economische dynamiek is minstens zo belangrijk 
als het op orde brengen van de woningvoorraad en 
de voorzieningen. Werkgelegenheid bindt mensen 
duurzaam aan hun omgeving. Dat vraagt om het 
bieden van ruimte aan economische ontwikke
lingen met toekomstwaarde. In krimpgebieden 
kan bij uitstek worden gedacht aan ruimtevreters, 
want ruimte is of komt beschikbaar. Denk aan 
locaties voor energiewinning (windmolenparken, 
velden met zonnepanelen), moderne (biologische) 
landbouw en visserij en grootschalige recreatie 
en toerisme (sportparken, maneges, recreatieter
reinen, culturele evenemententerreinen, zilver
stranden, jachthavens). Ook kan men denken aan 
kleinschalig toerisme gekoppeld aan de economie 
(werknomaden, zorgtoerisme, kuurbaden). 
Bovendien kunnen bestaande, ouderwetse krappe 
recreatieparken worden getransformeerd tot ruim 
opgezette recreatiegebieden (van hutje mutje naar 
hutje in de duinen). 

Onderzoek de kansen en bedreigingen van nieuwe 
infrastructuur 
De aanleg van nieuwe infrastructuur wordt nogal 
eens bepleit door perifeer gelegen regio's. Daarmee 
zou hun economische ontwikkeling een impuls 
krijgen. Critici wijzen erop dat het met een verbe
terde bereikbaarheid nog aantrekkelijker wordt voor 
mensen die toch al weg willen gaan, om defini
tief te vertrekken. Daarbij komt dat nieuwe wegen 
soms forse aanslagen betekenen op het omliggend 
landschap. Het is dus zaak eerst te kijken wat de 
verbeterpotentie is van bestaande infrastructuur. 
Bestaande wegen kunnen soms worden verbreed, 
door aangrenzende bebouwing te slopen. 
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5.2.3. Solids-concept 
Solids zijn gebouwen uitgevoerd naar het concept 
van Frank Bijdendijk (Bijdend ijk 2006) (referentie 
05). Basis voor dit concept zijn de mensen die in 
deze solids moeten gaan wonen. Een conclusie 
is dat mensen verschillende behoeften hebben 
die tijdens hun leven veranderen. Daarnaast 
willen mensen zich kunnen identificeren met hun 
woonomgeving. Deze twee waarnemingen over 
mensen leveren twee randvoorwaarden voor 
toekomstige gebouwen op: 
- Mensen hebben een groeiende behoefte aan 

individuele keuzes op basis van voortdurend 
veranderende behoeften. Gebouwen, gebieden 
en steden moeten de veranderingen kunnen 
accommoderen, het zogenaamde accommo
datievermogen. 

- Mensen hebben een groeiende behoefte aan 
identificatiemogelijkheden. Zij willen van 
gebouwen, gebieden en steden kunnen houden. 
De eigenschap voor gebouwen die dit oproept 
is dierbaarheid. 

Dierbaarheid past in een mensenmaatschappij 
waarin verandering aan de orde van de dag is. Dat 
het heel goed mogelijk is om dierbare gebouwen 
te maken met een groot accommodatievermogen 
bewijzen de beste delen van de bestaande steden. 

Echte gebouwen 
Voorbeelden bestaan er genoeg van deze 'echte' 
gebouwen. Zij zijn een afspiegeling van het gedrag 
van echte mensen. Zij veranderen voortdurend van 
functie. Neem het centrum van Amsterdam en de 
grachtenpanden, die zijn al ettel ijke keren gedurende 
hun bestaan van functie verandert. Amsterdam is 
al 350 jaar lang een woon-werkstad, waarbinnen 
zowel het wonen als het werken voortdurend van 
karakter en van plaats verandert, terwijl het uiterlij k, 
de gevels en de entrees, gelijk blijft. Conclusie is 
dat het dogma 'de vorm volgt de functie ' onjuist 
is. Dit blijkt mede uit een voorbeeld uit Frankrijk. 
Het Place de Stanislas is onlangs gerestaureerd en 
staat in de binnenstad van Nancy. Het plein waar 
dit gebouw aan ligt dateert uit 1752. De mensen 
in Nancy zijn de gebouwen aan het plein heel 
dierbaar. Daarom worden dergelijke gebouwen 
ook bewaard. En ongeacht het uiterlijk van dit 
gebouw kan het verschillende functies herbergen. 
Daarnaast heeft dit soort gebouwen met elkaar 
gemeen dat ze mooi zijn gedetailleerd en gemaakt 
zijn van materialen die op een fraaie wijze slijten 
en ouder worden. 
Echter zijn er ook genoeg gebouwen te benoemen 
die de mensen niet dierbaar zijn. Denk aan de 1,6 
miljoen m2 aan kantoorruimte die op dit moment 
in Amsterdam leeg staat. Dit zijn voornamelijk 
kantoorgebouwen uit de jaren vijftig die niemand 
meer wil hebben en nu leeg staan. Herontwikkeling 
blijkt te duur en te lastig. En bovendien staan ze 
in de verkeerde omgeving. Niemand zou er willen 
wonen. De gebouwen die wel worden herontwikkeld, 



hebben kwaliteiten als overmaat en dierbaarheid. 
Het zijn de grote industriële complexen zoals de 
Philips-gebouwen in Eindhoven, maar ook talloze 
oude scholen die de afgelopen jaren een nieuwe 
functie hebben gekregen. 
'Accommodatievermogen' en 'dierbaarheid' zijn 
in deze visie dus de duurzame kwaliteiten van 
gebouwen en steden. Zij vormen houvast en leiden 
tot gerichte extra investeringen in kwaliteiten van 
het casco, boven de gebruikelijke norm. Deze extra 
investeringen zijn te verantwoorden wanneer zij op 
termijn ook extra rendement opleveren. 

Gebouwwaarde 
De laatste vijftig jaar vindt de financiële sturing bij 
de ontwikkeling van gebouwen vrijwel uitsluitend 
plaats op basis van kosten. Wie precies weet welke 
functie geaccommodeerd moet worden, weet ook 
wat de eisen zijn die aan een gebouw moeten 
worden gesteld. Meer dan dat hoeft een gebouw 
ook niet te 'kunnen'. Het is dus niet nodig om meer 
uit te geven dan wat minimaal noodzakelijk is om 
Re erentie 05: Sohds te Am5terdam 

die bepaalde functie te kunnen accommoderen. 
Dat dit de heersende denkrichting is geweest in de 
projectontwikkeling van de afgelopen vijftig jaar is 
goed te zien aan wat we hebben gebouwd: sober 
en doelmatig, soms armoedig zonder lak of smak. 
Het is ook af te lezen aan het aantal kostendes
kundigen dat we in dit land hebben. 
Optimaliseren op waarde is veel moeilijker, want 
hoeveel moet je over hebben voor welke waarde? 
Hoeveel mag accommodatievermogen kosten? 
Hoeveel mag zorgvuldig materiaalgebruik en detail
lering kosten? Wat brengt het op? Bij duurzame 
bouwproducten bestaat de mogelijkheid iets heel 
anders te vergroten: namelijk de waarde op lange 
termijn. 

Accommoderen en dierbaarheid 
Het is noodzakelijk en zinvol om bij een beschou 
wing over duurzame kwaliteit onderscheid te 
maken tussen het 'buiten' en 'binnen' van een 
gebouw. Binnen en buiten kun je los van elkaar 
zien. Binnen kan een duurzaam gebouw snel en 

Op dit momen t worden er twee gebouwen gebouwd aan de hand van he t So/ids-concept (Bijdendijk 2006) {i05/. Deze 
bevinden zich allebei in Amsterdam. Het gaat om So/id 1&2 in IJ burg (afbeelding 039) /i06] en So /1d 11 (afbeelding 040) 
in de Helmersbuurt /i07]. Beide kenmerken zich met een fraaie f açade. Deze f a .ode wordt met het oogpunt op dierbaar
heid uitgevoerd me t materialen die fraa i slij ten en verouderen. Doomaast ziJn de entree en verdere ontslu it ingen ruim 
uitgevoerd. Het accommodatievermogen komt onder andere terug in de verdiep ingsvloeren met grote overspanmngen. 
Dit maak t een gro te indel ingvrijheid mogelijk. Ook zijn de verdiepingshoogten groot met 4, 0 meter op de begane grond 
en 3,0 meter op de verdiep ingen. De instal/atFes bevinden zich in vijf schachtruimten die verdeeld zijn over het gebouw. 
Va nuit deze schachten kan men naar wens de benodigde installat ies aansluiten. 
De klant bepaald hoev el vloeroppervlak hij wil huren. Het minimum oppervlak is 90 m2. Er zijn zo veel verschillende 
've rkovelingen 'van een verdiepingsvlo r mogelijk. Naar gelcmg de vra ag zal een verdiepingsvloer langz am vullen (afbeel 
ding 038) Steeds worden scheidingswanden en meterkasten geplaatst voor nieuwe bewoners tot de gehele verdieping 
is gevuld. 

"een Solid is een stadspaleis is waarin elke gebruiker altiJd kan doen wat hU wil, zolang deze alle andere gebruikers - het 
co llec tief - niet hmdert. " (Bij dendijk 2006) 
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gemakkelijk worden verbonden aan een wisselend 
gebruik. Het casco is veel moeilijker aan te passen. 
De locatie nog veel moeilijker. Binnen zit dus vooral 
de kwaliteit van accommodatievermogen. 
Accommodatievermogen betekent dat we bouwen 
voor veranderbaarheid, voor voortdurend veran
derend gebruik. Men moet ook niet proberen dit 
gebruik te voorspellen. Wie had immers honderd 
jaar geleden gedacht dat kerken anno vandaag 
als sportzaal worden gebruikt, scholen als woning, 
fabrieken als museum, woningen als moskee? 
Kennelijk trekt de functie zich weinig aan van de 
vorm. Accommodatievermogen richt zich daarmee 
op individuele waarden. Er wordt mee bedoeld 
het vermogen van het gebouw om iedere opeen
volgende gebruiker per verdieping de vrijheid te 
bieden om zijn deel van het gebouw aan te passen 
aan zijn specifieke gebruik, dat wil zeggen het in te 
delen en uit te rusten naar zijn eigen wens. 
Met dierbaarheid is het net andersom. Hoe onver
anderlijker, hoe dierbaarder. Dierbaarheid is 
verbonden met het casco en de locatie, aan de 
buitenkant dus. Dierbaarheid is de kwaliteit van 
gebouwen om mensen te binden; niet alleen de 
gebruikers van een gebouw, maar ook bezoekers 
en passanten (het publiek van de stad). In de visie 
wordt dierbaarheid gesteund door een aantrekke
lijke vormgeving van de gevels, een fraaie ontslui
ting die ruim is bemeten, zorgvuldige detaillering, 
materialen die mooi verouderen en slijten en een 
duurzame uitstraling. Dierbaarheid vertegenwoor
digt zo bezien een collectieve waarde. 

Uitgangspunten So/ids-concept 
Het Solids-concept leidt hiermee tot verschillende 
uitgangspunten, die alle gerelateerd zijn aan de 
ontkoppeling van casco en inbouw en het koppelen 
van ontwikkeling aan gebruik: 
- de levensduur wordt ontkoppeld; van tien jaar 

voor een inbouw en honderd jaar voor het casco 
tot wel duizend jaar voor het gebied 

- het eigendom wordt eveneens gesplitst. Inbouw 
is eigendom van de gebruiker, het casco is van 
de corporatie en het gebied is van de stad 

- in de bouwtechniek kan een scheiding ontstaan 
tussen de inbouwtechniek en de bouw van het 
casco 

- in het exploitatiemodel gaat het bij de inbouw 
om consumeren, bij het casco om investeren en 
bij het gebied om waardecreatie 

Kort samengevat: indelingsvrijheid en op een 
aantal punten overmaat. Accommodatievermo
gen leidt op deze manier tot technische, functi
onele en economische duurzaamheid. Maar ook 
tot emotionele. Want het is voor vele gebruikers 
zeer aantrekkelijk zelf te mogen bepalen hoe zij het 
gehuurde oppervlak zullen gebruiken, hoe zij hun 
ruimte zullen indelen, op welk kwaliteitsniveau en 
voor welke kosten. Voortdurende echte keuzevrij
heid is in toenemende mate een enorme waarde 
voor veel mensen. Technisch leidt functievrijheid 

tot de volgende uitgangspunten: 
ruim, vrij oppervlak zonder obstakels en vrije 
hoogte, voortdurend vrij indeelbaar 

- grote overspanningen 
- verhoudingsgewijs groot draagvermogen 
- verticale lasten kunnen beter langs kolommen 

worden afgevoerd dan via schijven. Kolommen 
als draagconstructie zijn minder dwingend. Wel 
kan het 'eeuwige deel' van de gevel dragend zijn 

- verhoudingsgewijs veel verticale ontsluiting voor 
mensen, pijpen, leidingen en kabels 

Het dierbaarheidsgehalte van het bestaande 
beoordelen is niet moeilijk. iets anders is daaraan 
consequenties verbinden voor het nieuwe. Maar 
daarin ligt juist één van de allergrootste opgaven 
voor de ontwerpende architect. Met welke vormge
ving appelleer je aan de emotie van mensen? 
Zo houden veel mensen niet van groot en abstract, 
maar wel van klein en ambachtelijk. Ze houden 
bijvoorbeeld van ornamenten. Veel modernistische 
ontwerpers doen dit soort onderzoek liever niet, uit 
angst om voor reactionair en dus niet progressief 
versleten te worden. Dat is duidelijk te zien aan de 
reacties in 'de vakwereld' op het werk van architec
ten als Rob Krier. Hoewel deze architectuur sterk 
inspeelt op wat veel mensen mooi vinden, is niet 
geacht om je waardering als vakgenoot hiervoor uit 
te spreken. Laat staan om als architect iets als een 
ornament te maken. 
Dus wat maakt een gebouw dierbaar voor de 
mensen. Frank Bijdendijk heeft enkele aanwijzi
gen die gebaseerd zijn op zijn waarnemingen en 
zijn pogingen zich in te leven. Hij denkt dat het 
volgende kan helpen: 
- beschouw het gebouw in zijn context: hoe past 

het in zijn omgeving. De omgeving is dominant, 
het gebouw komt daarna. Het gebouw is de 
dochter van de stad 

- zorg dat het gebouw met zijn omgeving kan 
communiceren en zich er niet van afwendt 

- zorg voor een zeer uitnodigende en fraai 
vormgegeven - collectieve - entree, hoog en 
groot 

- zorg voor een zorgvuldige detaillering en kies 
daarbij materialen die fraai slijten en veroude
ren. Materialen die in de loop van de tijd niet 
aftakelen maar juist mooier worden 

- laat zien hoe iets in elkaar zit, zodat iedereen 
dat begrijpt. Verdoezel geen constructies, hang 
bijvoorbeeld geen granieten platen aan haakjes 
die je niet ziet. Hoe duurzaam graniet als 
materiaal ook moge zijn, die constructie heeft 
geen duurzame uitstraling 

- ornamenten, dat zijn tot het casco behorende 
verfraaiingen, zijn van alle tijden, van alle landen. 
Ze hebben een grote dierbaarheidspotentie 

Onbevangen trachten een dierbaar casco te 
maken, met inlevingsvermogen en veel creativiteit, 
lijkt hem de ontwerpopgave van vandaag. Daar 
ligt de opgave voor de architecten. 



5.2.4. Neo-traditionalisme 
Het neo-traditionalisme is een bouwstijl die de 
afgelopen jaren, naast retro in het algemeen, 
een steeds grotere populariteit geniet (referentie 
06). Zo worden vele Vinex-locaties bebouwd met 
de kenmerkende 'jaren 30' woningen. Echter de 
populariteit van deze bouwstijl wordt niet gedeeld 
met de meerderheid van de architecten, archi
tectuurcritici en- historici. Zij zweren alsnog bij 
het modernisme. Veel gehoorde kritiek van hen 
is onder andere dat het traditionalistische werk 
irrelevant is voor het hier en nu, commercieel en 
populistisch is, het een weigering inhoudt om mee 
te gaan met de eigen tijd, het getuigt van creatieve 
bloedarmoede, enz (lbelings 2004). 

Oorsprong 
Het modernisme is ontstaan in een poging afscheid 
te nemen van de natuur (Kromhof 2006). De mens 
is namelijk al eeuwen bezig de natuur naar zijn 
hand te zetten door zijn omgeving te begrenzen, te 
simplificeren en te structureren. Dit uit zich in de 
eenvoudige vormen om de mens heen. De mens 
heeft namelijk een sterke voorkeur voor lijnen, 
vierkanten, rechthoeken en cirkels. Met behulp van 
deze structuren creëert de mens grenzen die een 
gevoel van vrijheid en veiligheid met zich meebren
gen. Uitgangspunt om structuur in de architectuur 
te bereiken is het rationalisme (Kersten 2007). 
Bekende abstracte concepten die hier uit voort 
komen zijn zoal 'Farm follows function', 'Buildings 
are machines for living' en 'Less is more'. Het 
accent in de architectuur kwam hierdoor niet meer 
op de materie, maar op het ontastbare, namelijk 
licht en ruimte te liggen. Architectuur moest zo min 
mogelijk de zintuigen prikkelen; architectuur werd 
kleurloos, monotoon en kaal, zonder ornamen
ten en verfijnde materialen. Vakmanschap werd 
o.nder andere ingewisseld voor prefab. Een gevolg 
h1ervan was dat gebouwen niet meer reageerden 
op de omgeving. Het werd een universeel product 
wat men over de gehele wereld kon terugvinden. 
Dezelfde kantoorgebouwen werden gebouwd in 
Europa, Amerika, Azie, enz. Door deze onpersoon
lijke gebouwen gaan mensen op zoek naar herken
baarheid. Plekken die een eigen karakter hebben 
en die zich schikken naar de locatie. 
Als reactie op dit modernisme is het neo-traditi
onalisme ontstaan (lbelings 2004). De opvatting 
was dat de locatie bepalend was voor de vorm en 
tektoniek van het gebouw. Men streeft niet naar 
vernieuwing, maar naar een aansluiting en voort
zetting van wat er is geweest. Want waarom zou 
men het wiel opnieuw uitvinden als het er al is. 
Dit wordt alleen al bewezen door een groot deel 
van de bestaande woningvoorraad die we met zijn 
allen koesteren. Denk aan de oude stadcentra 
de Amsterdamse grachtenpanden, enz. Op dez~ 
locaties wordt er in de ogen van de hedendaagse 
traditionalisten te veel gebouwd wat detoneert met 
wat er is, of was. Veel nieuwe projecten zijn volgens 

hen te afwijkend in schaal, aantal en verschijnings
vorm. Een gebouw moet er juist uitzien zoals het er 
uit hoort te zien op die bepaalde locatie. 
Echter waar een context ontbreekt wordt geschie
denis verzonnen waarmee een kunstmatige context 
wordt gecreëerd. Dit blijkt een goede uitwerking 
te hebben op de consumenten. Want mensen 
zijn tegenwoordig, naast hun primaire levensbe
hoeftes en materiële wensen die zijn volbracht, 
vooral op zoek naar mogelijkheden om hun psychi
sche en emotionele behoeftes te vervullen. Men 
heeft hierbij een voorkeur naar nostalgie van een 
verleden wat ze niet hebben gekend, een omgeving 
d1e voorspelbaar en persoonlijk is. Maar hiermee 
breekt het traditionalisme met het uitgangspunt 
dat de architectuur locatie gebonden is. Dezelfde 
bouwstijlen zien we namelijk terug op haast elke 
Vinex locatie in het hele land. Veel architec
ten bestempelen dergelijke architectuur als nep, 
misplaatst en nostalgisch. "Pittoresk wonen in een 
themapark" is een gehoorde uitspraak. 

Kwalitatieve betekenis 
Maar het gaat er niet direct om wat de beste 'stijl' 
is volgens Soeters: "Het gaat om het terugwin
nen van de openbare ruimte. Meer eenheid in 
de architectuur brengt meer rust in de openbare 
ruimte." [kll] En deze rust is waar de consument 
behoefte aan heeft. Want naast de openbare 
ruimte moet een huis voor hen warmte uitstralen. 
Gevoelens als thuisgevoel, gezelligheid, geborgen
heid, ouderwets, degelijk en betrouwbaarheid zijn 
voor hen belangrijk. Want eerder stond voor 
lange tijd de woningbouw synoniem voor volks
huisvesting, die op economsiche, technocratische 
en/of ideologische gronden, overwegend neigden 
naar een moderne architectuur. Maar toen de 
consument meer inspraak kreeg op het ontwerp in 
de vrije markt bleek men te neigen naar een meer 
traditionalistische stijl. Dat deze stijl niet wordt 
opgedrongen door projectontwikkelaars blijkt 
onder andere uit een voorbeeld van de Vinexlocatie 
Nesselande bij Rotterdam. Een deel van deze wijk 
werd ingericht met vrijstaande woningen waar geen 
welstand aan te pas kwam. Op een paar uitzonde
ringen na staan hier vooral woningen die refereren 
naar het verleden. 
De kwalitatieve betekenis van de gemiddelde tradi
tionalistische architectuur is lastig uit te drukken. 
Modernistische architectuur is namelijk gemakke
lijk te beoordelen op originaliteit en vernieuwing. 
Maar een kwaliteit van iets wat voortbouwt op iets 
bestaands is veel lastiger te benoemen (lbelings 
2004). Als het dan ook beoordeeld wordt op wat 
het binnen zijn eigen genre voorstelt, dan komt 
het niet alleen aan op de correcte toepassing van 
regels, maar ook op het gevoel voor compositie, 
proporties, verfijning in kleur, materiaalgebruik en 
detaillering. Tegenover de visuele wapenwedloop 
van de modernistische ego-architectuur moet de 
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traditionalistische architectuur dus een vertrouw
de, natuurlijke verschijningsvorm krijgen. lbelings 
stelt dan ook: "Het beste traditionalisme is uitein
delijk het traditionalisme waaraan je voorbij kunt 
gaan zonder het op te merken." 

Architecten binnen & buitenland 
Door verschillende buitenlandse architecten heeft 
het neo-traditionalisme een voet aan de grond 
gekregen in Nederland. Dit heeft de weg geëffend 
voor een groeiend aantal Nederlandse archi
tecten, die een meer of mindere traditionalisti
sche opvatting van architectuur en stedenbouw 
huldi en. 
Referentie 06: Retro in de hedendaagse cultuur 

De bekende buitenlandse architecten zijn: 
- Natalini [i08] (afbeelding 044) 
- Vandenhave [i09] (afbeelding 045) 
- Krier & Kohl [ilO] (afbeelding 046) 
Daarnaast zijn er verschillende Nederlandse archi
tecten die zich op het vlak van retro-architectuur 
bewegen. Een kleine greep uit dit aanbod zijn: 
- Scala [ill] (afbeelding 047) 
- Mulleners & Mulleners [i12] (afbeelding 048) 
- Molenaar & van Winden [13] (afbeelding 049) 
Op de volgende pagina's volgt een kort overzicht 
traditionalistische werken van deze architecten in 
Nederland. 

Het traditionalisme is niet alleen populair binnen de hedendaagse architectuur. Het zogenaamde 'retro ' als overkoepe
ling van het tradi tionalisme is een onderdeel geworden van onze cultuur (Kersten 2007). Want traditie en vernieuwmg. 
nieuwe modes en retro trends kunnen moeiteloos naast elkaar bestaan. Het onderscheid tussen ouder- en nieuwerwets. 
voot1Jitstrevend en conservatief en zelfs tussen oud en nieuw is hierdoor niet meer helemaal du ide lijk. Want op het ene 
terrein kan iemand zeer vooruitstrevend zijn, en op het andere terrein niet. en modern plasmascherm gaat prima samen 
met antiek meubilair in het zelfde interieur. 
Re tro kent verschillende verschijningsvormen in de huidige samenleving. Brown (Brown 2001) stelt dat retro het repro
duceren van stijlen ui t het verleden is. Hier volgen drie verschijningsvormen van retro ui t. namelijk, repro, repro nova en 
repro de luxe. Repro staat voor het exa t kopiëren van een oude vorm. bij repro nova wordt de oude verpakking gebruikt 
voor nieuwe geavanceerde techniek en bij repro de luxe gaat het om een herleving van een eerdere retrostijl. Voorbeelden 
van deze verschillende ui tingen van retro zijn er genoeg te vinden. Repro zl}n de }aren 60' cola glazen van Coca-Cola, 
een voorbeeld van rep ro nova zijn de vele auto modellen die nu op de markt zijn en zijn gebosseerd op de oude modellen 
van decennia terug, en een voorbeeld van rep ro de luxe is de hernieuwde popu laritei t van de.film 'Grease '. die gebosseerd 
is op de jaren vijftig , en in de j aren zeventig ook al een groot succes kende. 
Als men het nco -traditionalisme m de architec tuur als retro beschouwd, is er voora l sprake van repro de luxe. Consu
men ten zijn op zoek naar een herlevmg van de oude bouwsttjlen ui t het verleden. Maar men e1st ook het comfort wat 
alleen hedendaag e woningen kunnen leveren. Het nco -traditionalisme geeft dus een vertrouwd beeld in combinotie met 
de nieuwste technologie. Een grote overeenkomst ziet men in de auto -industrie (Megazine 2008). Vele antieke au to 's 
kenden een gro te schare fa ns. Echter vanwege de leeftijd, waren deze auto's gevoelig voor gebreken en konden ze niet 
meer mee met de moderne au to 's. Een herintroductie van deze oude modellen was dus ook een logische stop van de 
autofabrikanten (afbeelding 041-043). En ondertussen is al wel bewezen dat deze modellen met een oud jasje en nieuwe 
technolog ie een ongekend succes zijn. 
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Adolf Natalini (Italië) 

Charles vandenhave (België) 



Scala, Mieke Bosse & Peter Drijver (Nederland) 

Mulleners & Mulleners (Nederland) 

Molenaar & van Winden 



5.2.5. Smaaktest Nederlandse woningbouw 
Volgens Jurgen van der Ploeg van Faro-architecten 
is er sprake van een 'smaak-kloof tussen leken 
en architecten. De architecten zouden meer van 
strakke gebouwen houden en leken zouden meer 
van traditionele bebouwing houden. Een onderzoek 
naar dit verschil van smaak kan veel verduidelij
ken van wat de verschillende partijen nu mooi 
vinden. Maar naast deze kloof te onderzoeken zou 
het volgens hem ook interessant zijn om juist de 
smaakovereenkomsten te vinden tussen architec
ten en leken [i14] [k12l. 

Opbouw van de test 
Alle deelnemers van de test krijgen 100 dezelfde 
afbeeldingen te zien van gebouwen die onderver
deeld zijn in verschillende categorieën: echt oud, 
klassiekers, heel gewoon, naoorlogs, organisch, 
oud-nieuw, modern sober, modern-expressief, 
retro, vrije retro en moderne retro. Binnen vijftien 
seconden moesten de deelnemers een cijfer van 
1 tot 10 geven aan de getoonde afbeelding. In 
december 2007 hadden 8.300 mensen deelge
nomen aan de test. Hiervan waren er 6.000 leek, 
1100 architect en 1.200 bouwprofessional (zoals 
projectontwikkelaars en aannemers). 

Resultaten 
De verwachte verschillen van smaak tussen archi
tecten en leken wordt in verschillende catego
rieën gevonden. Architecten houden van sober 
modern, leken houden meer van retro en vrije 
retro. De bouwprofessionals lijken hierbij altijd een 
standpunt in te nemen tussen de architecten en 
de leken. 

l 
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Echter zijn er ook categorieën waarbij de verschil
lende deelnemers een gelijke smaak hebben. Zo 
worden vooral de architectuurklassiekers zoals de 
grachtengordel en Amsterdamse School door zeer 
veel mensen gewaardeerd: 70 tot 80% van alle 
deelnemers beoordeeld deze met een 7 of hoger 
(afbeelding 50). Maar er bestaat ook hedendaag
se architectuur die een brede waardering oogst: 
expressief moderne gebouwen en moderne retro 
doen het bij alle partijen goed (afbeelding 51). Van 
alle drie de groepen beoordeelt 50 tot 70% deze 
gebouwen met een 7 of hoger. Ook over lelijke 
bebouwing zijn overeenkomsten te vinden. De 
naoorlogse hoogbouw en woningbouw uit de jaren 
zeventig wordt door allen als erg lelijk beschouwd 
(afbeelding 52). 
Wil men bij nieuwbouw waardering oogsten bij zowel 
professionals als leken dan lijkt expressief modern 
en moderne retro de geijkte weg. Bij expressief 
modern moet men denken aan gebouwen als 'De 
Sphinxen van Neutelings & Riedijk in het water bij 
Huizen, of aan het modernistische woongebouw 
van Claus & Kaan in Joure. Bij moderne retro 
moet men denken aan min of meer traditionele 
huizen met puntdaken, maar dan uitgevoerd op 
een moderne manier. 
Daarnaast blijken de details van een woning ook 
heel belangrijk te zijn. Een rijtjeshuis met een 
mooie dakrand en deurlijst wordt gelijk een stuk 
mooier gevonden dan een woning uitgevoerd met 
standaardoplossingen. Op deze details wordt vaak 
bezuinigd in de bouw, maar het blijkt dat ze wel 
heel belangrijk zijn voor een hoge waardering van 
het gebouw. 
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5.2.6. Slimbouwen® 
Slimbouwen® (Lichtenberg 2004) [i15] is een 
visie als reactie op de huidige bouwmethodiek. 
De huidige methodiek bestaat hoofdzakelijk 
uit gebouwen op basis van stapel-, gietbeton of 
skeletconstructies. Methoden die allemaal bij de 
Romeinen al werden gepraktiseerd. Vervolgens is op 
componentniveau de bouw de laatste jaren wel veel 
veranderd . Dat geldt voor isolatie, geluidswering, 
brandveiligheid, afdichtingen en vooral op het 
gebied van installatietechniek. Echter is de 
structuur van het bouwen bij deze verbeteringen 
nooit aangepakt en zijn deze steeds opgeteld. 
Met name de installatietechniek is inmiddels fors 
aanwezig en is sterk verweven met de bouwkundige 
constructiedelen. Deze optelinnovaties en 
vervlechting hebben bijna onmerkbaar, stap voor 
stap een bouw gecreëerd die inmiddels op een 
dood spoor lijkt te zitten. Dit blijkt uit een aantal 
eye-ope ners. 
De (traditionele) bouw genereert: 
- 25% van het wegtransport 
- 35% van de nationale afvalberg 
- 40% van de energieconsumptie en C02-emissie 
De bouw is daarbij weinig efficiënt: 
- 10% faalkosten 
- <40% effectieve tijdsbesteding 
- 30% van al het bouw- en sloopafval wordt 

gegenereerd in de nieuwbouw 
- Overdadig materiaal en volumegebruik 
Slimbouwen® is een antwoord op deze problemen 
in de huidige bouwsector in de vorm van een 
integrale visie, een gedachtegoed, maar absoluut 
geen bouwsysteem. Daarbij wordt voor alle spelers 

Referentie 07: Ecoflex ijsselstein 

in de bouw een samenhangende oplossing geboden 
om tot noodzakelijke vernieuwingen te komen. De 
Slimbouwen® visie is gebasseerd op drie kernwaar
den: 
- Industrialisatie van het bouwproces: De scheiding 

van leidingen van de bouwkundige delen onder
steunt het industriële proces. Belangrijk daarbij 
is dat de installatietechniek niet alleen een 
fysieke plaats krijgt, maar ook een plaats in 
het proces. Dit moet dan uiteraard wel door de 
bouwtechniek worden gefaciliteerd. 

- Flexibiliteit I Levensduurbestendig bouwen: De 
aanpasbaarheid van het gebouw naar andere 
functies en de mogelijkheid om comfort/kwaliteit 
te kunnen verhogen, verlengen aantoonbaar 
de levensduur van het gebouw. De gewenste 
flexibiliteit wordt bereikt door bijvoorbeeld de 
leidingen niet alleen een fysieke plek te geven, 
maar deze ook bereikbaar te houden in de 
gebruiksfase. Een andere belangrijke spelregel 
in relatie tot flexibiliteit is dat de constructie 
geen 'sta in de weg' vormt bij latere verande
ringen. 

- Reductie van milieubelasting: Een derde 
kernwaarde van het Slim bouwen® is de reductie 
van milieubelasting. Mogelijk door het materi
aalgebruik (lichter bouwen) en het volumege
bruik (slanker construeren en detailleren) te 
reduceren. 

Er zijn verschillende projecten gerealiseerd die 
kenmerken bevatten van de Slimbouwen® visie. 
Eén van die projecten zijn de zogenaamde Ecoflex
woningen in IJselstein [referentie 07]. 

Ecojlex is een project met veertien koopwoningen in het Zenderpark te /Jsselstein SEV 2007). Het gebouw bevat verschil
lende kenmerken die gebaseerd zijn op de principes van de S/imBouwen~&visie (Li htenberg 2004) /i15/. 
De basis van de woning is de kern (afbeelding 053) die de voste onderdelen van de woning bevat : trap, verkeersru imte en 
de verticale leidingen. Doomaastfunctioneert de serre in de kern als collector voor zonnewarm te en is er een warmte
pompboiler in geplaats t. Het vloeroppervlak rn de woning is vnj mdeelbaor. Dit is mede mogeUjk gemaakt door het 
toepassen van infro+ elementen als verdiepingsvloer. Hierdoor zijn de installoties gemakkelijk te bereiken zodat deze 
aan t passen zijn uan een veranderde indeling in de toekomst. Daarnaast zijn et ook meta/stud wanden. in plaats van 
massieve wanden, geplaatst omdat deze eenvoudig te verwijderen en opnieuw op te bouwen zijn. 
Aan de achterzijde van de woning zijn ex tra funderingstroken aangelegd. In combinatie met de verp laatsb re achtergevel 
ka n hier, naar de wensen van de bewoner, een uitbouw op geplaatst worden (afbeelding 054-055) Deze zi}n geprefabri
ceerd in de vorm van units. 



5.2. 7. Modulair bouwen 
Een gebouw kan met verschillende materialen en 
methoden gebouwd worden. Traditionele bouwme
thoden zijn stapelbouw en gietbouw. Hierbij worden 
de losse bouwmaterialen naar de bouw gebracht 
en daar vervolgens samengevoegd. Meer industri 
ele bouwmethoden zijn skelet- en elementenbouw. 
Hierbij worden geprefabriceerde onderdelen uit de 
fabriek op de bouw gemonteerd (Spierings et al 
2004). 
Een methode waarbij de prefabricage ver is doorge
voerd is modulebouw (Gassel 2006). Hierbij is het 
bouwdeel zo volumineus dat het nog net naar de 
bouwplaats vervoerd kan worden. De grootte van 
de module hangt dus af van de transportmogelij 
heden door de lucht, in het water en over de weg. 
Als men over de weg wil vervoeren, wat de meest 
voorkomende mogelijkheid is om een bouwplaats 
te bereiken, dan is men afhankelijk van gestelde 
eisen ten opzichte van de maximaal toelaatbare 
afmetingen op de openbare weg. Aan de hand van 
het Max-21 bouwsysteem van De Meeuw wordt de 
voorkomende afmetingen geschetst van modules 
die over de weg vervoerd worden (De Meeuw 2010) 
[g02l. De modules van het Max-21 bouwsysteem 

Referentie 08: Fabrikanten huisvestingsmodules 

zijn 3,069 x 7,369 x 3,60 meter en worden doormid
del van een vrachtwagen met dieplader naar de 
bouwplaats getransporteerd. Voor dit soort 
afmetingen moet voor het transport wel onthef
fing aangevraagd worden door de transporteur om 
gebruik te maken van de openbare weg. 
Op de bouwplaats aangekomen worden vervol
gens verschillende modules aan elkaar gekoppeld 
doormiddel van droge punt- en lijnverbindingen. 
Hierdoor is in een korte tijd op de bouwplaats 
een gebouw te realiseren. Ook is het gehele 
gebouw weer eenvoudig te demonteren vanwege 
het weinige gebruik van 'natte' verbindingen. De 
modulebouwmethode ziet men dan ook veelvuldig 
terug in tijdelijke bebouwing. Hierdoor kan de klant 
zijn gebouw snel aanpassen aan zijn veranderen 
de behoeftes. Denk bijvoorbeeld aan bouwketen, 
tijdelijke studentenhuisvesting, noodlokalen voor 
scholen, enz. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om 
deze modules op of aan bestaande traditionele 
bebouwing te schakelen. 
Er zijn vele fabrikanten die elk volgens hun eigen 
methode modulaire bouwsystemen op de markt 
brengen (referentie 08). Er kan onderscheid 

In Nederland zl}n verschillende fabrikanten van modules te vinden {i 16/. Veel van deze f abrikanten bewegen zich op de 
markt van de tijdel i;ke huisvest ing. Er zijn nog weinig fabrrkanten te vinden die hun modules toepassen voor permanente 
woningbouw. 
De modules bestaan veelal uit een stalen skelet waarin vervolgens wanden geplaalst worden met de nodige isolatie 
(afbeelding 060). Vervolgens worden ze naar wens van de klant afgewerkt. Zo kon men kiezen voor een houten dekvloer 
of een massief betonnen dekvloer. Ook komt het voor dat men de unit levert zonder geve/bekleding, de modules op de 
bouwplaats eerst aan elkaar schakeld, en vervo lgens pas de gevelbekleding aanbrengt (afbeelding 059). Ook kan men 
er voor kiezen om a l een groot deel van de inrichting te plaatsen, zoals de keuken, badkamer. plafond, ver lichting, enz 
Deze pref obricage brengt met zich mee dat een klant een gebouw in gebruik kan nemen na een zeer korte bouwtijd. 
Permanente woningbouw uitgevoerd met behulp van modu les zien we erg weinig terug in Nederland. Echter als we kijken 
naar Japan, vinden we verschillende fab rikan ten die al decennia lang woonhuizen op de markt brengt op basis van 
modules. Vanaf 1970 brengt de fab rikan t Sekisui Heim huizen op de mark t op basis van modules die gemaakt zl]n van 
staal of hout [il?]. De stalen modules zijn vergelijkbaar met di in Nederland toegepast worden. Alleen deze f abrikant is 
er helemaal op ingericht om een woning naar een ontwerp met de persoonliJke wensen van de consument re produceren. 
Zij verzorgen als enige het gehele totaalpakket voor een woning. Zo leveren zij niet alleen het casco in de vorm van de 
modules, maar ook de inrichting hiervan. 
Per dag worden in de f abriek zo 'n 140 modules per dag gemaakt. Voo r een doorsnee woning worden gemiddeld 14 
modules gebruikt. Dit betekent dat er per dag dus ongeveer 10 woningen uit <te f abriek rollen (afbeelding 057, 062). 
Vanaf de lopende band worden zij direct op de vrachtwagen geladen en naar de bouwplaats getransporteerd. Vervolgens 
worden de modules op de bouwplaats aan elkaar geschakeld. Nu rest nog de afwerking van de wonmg wat nog 20% van 
de tota le producti t ijd van de woning inneemt. Opva llend is dat in de fabriek geen voorraad wordt opgebouwd. Alles 
wordt Just in Time geleverd, waarna het direct gemonteerd word t in of aan de module. 
De modules in Nederland zijn doorgaans zeer flexibel toe te passen. Men kan naar wens modules toevoegen of verwij
deren. In het Japanse sys teem is de flex ibiliteit minirnaal. Het is met mogelijk om eenvoudig een module toe te voegen 
of re verwijderen. We l is de gehele woning te demonteren to t verschillende grondstoffen waardoor 70% van de woning 
recyclebaar is. 
De woningen die gebouwd zijn met het systeem van Sekisui Heim z1jn direct te herkennen (afbee lding 056). De buiten 
muren zi;n nam lij k vee lalu itgevoerd met panelen van keramiek waarin een steenstructuur gedrukt is (afbeelding 061). 
Deze panelen hebben een afmeting van ca. 60 cm, waardoor een herkenbaar patroon ontstaat. Deze panelen stra len 
voor Nederlanders, die de 'bakstenen ' bouwcultuur gewend zijn, een 'goedkope ' uitstra ling uit. Er wordt snel gedacht aan 
goedkope vakantiewoningen afwoonwagencentra met de kenmerkende woonwagens in Nederland. Een introduc tie van 
een vergelijkbaar systeem in Nederland zal dus alleen slagen met een uitstra ling van het bouwsysteem d1e geaccep teerd 
wordt door de Nederlandse bevolking. 





I_--__ -~ .- _- ------------=------ ---- - ~ - - ~ - j 

gemaakt worden in de volgende systemen: 
- Zelfstandige modules die op de bouwplaats 

gekoppeld en gestapeld worden. 
- Niet-zelfstandige modules die op de bouwplaats 

worden geschakeld en gestapeld. 
- Modulaire bouwdelen die op de bouwplaats 

worden gemonteerd. 
De modules worden in de fabriek onder gecon
ditioneerde omstandigheden gebouwd. Hierdoor 
kan men volgens een strakke planning produceren 
en kan men vanwege het 'ideale' klimaat in de 
fabriek een constante kwaliteit garanderen. Vaak 
worden installaties en afwerking al in de fabriek 
in de module aangebracht. Hierdoor is het op 
de bouw alleen een kwestie van de verschillende 
modules aan elkaar schakelen en eventuele naden 
afwerken. Om de elementen altijd naadloos aan 
te laten sluiten zijn ze vaak opgebouwd volgens 
een door de fabrikant opgesteld maatsysteem. De 
ontwerper is hierdoor beperkt in zijn ontwerpvrij
heid omdat hij gebonden aan dit vooraf vastge
stelde maatsysteem is gebonden voor de rest van 
het ontwerp. 

5.2.8. Klustertoren 
Henny Greve heeft een basisconcept ontwikkeld 
waarmee onbeperkt met gebouwen kan worden 
geschakeld (Bokhoven 2009). Het concept bestaat 
uit diverse varianten voor een toren met woon
en werkeenheden, die niet meer worden gebouwd 
maar 'geassembleerd' en die niet worden gestapeld 
maar 'ingeplugd' in een daartoe uitgerust frame. 
Greve noemt de uitwerking van het concept de 
'Klustertoren' (afbeelding 064). 
De kern van de klustertoren is constructief en 
bevat de verti 

liften en trappen. Ook bevinden zich in de kern de 
gemeenschappelijke leidingschachten. Vervolgens 
worden aan deze kern alle omliggende wooneen
heden, ateliers of kantooreenheden aangesloten. 
De kern functioneert dus als een soort backbone 
met alle verticale infrastructuur waaraan vervol
gens de verschillende units geplaatst kunnen 
worden. Bij verandering van de functie kan een unit 
worden gedemonteerd. Er komt dus als het ware 
een kavel vrij voor een nieuwe of overgedragen 
unit. Dit maakt het gehele concept dynamisch. 
De opzet van het concept sluit in essentie goed aan 
bij Slimbouwen. Greve: "Met name de scheiding van 
de installaties en het leggen van een knip tussen 
de algemene infrastructuur enerzijds en de indivi
duele units anderzijds vormen daarbij wezenlijke 
kenmerken die ook de klustertoren heeft." 
Het concept van de klustertoren staat nog ver 
van realisatie af. Toch zijn er praktijkprojecten te 
vinden die volgens het zelfde basisprincipe zijn 
opgebouwd (referentie 09). 

5.2.9. Smarthouse 
De 'Cradle 2 Cradle' visie (McDonough, Braungart 
2002) vormt de aanleiding tot het 'Smarthouse' 
concept (Hereijgers 2008). Het basisprincipe van 
deze 'Smarthouse' woning is dat een gedeelte 
van de natuur bij de bouw wordt ingenomen. De 
zogenaamde 'footprint'. De woning zal met behulp 



van passieve en actieve installaties in de kern 
de ingenomen natuur compenseren waardoor het 
natuurlijk evenwicht weer wordt hersteld. 
Het ontwerp van deze 'Smarthouse' woning is 
een kern die de basisfuncties en aansluitingen 
Referentie 09: Nakagin capsule tower 

bevat: installaties, verticaal transport, keuken en 
badkamer. Aan deze kern kunnen vervolgens naar 
wens gebruiksfuncties zoals, wonen, werken, slapen 
geschakeld worden. De zogenaamde 'adaptable' 
functies (afbeelding 065-066). 

Het Japanse metabolisme vindt zijn oorsprong na de tweede wereldoorlog /i18[. Veel Japanse steden lagen in puin en 
er was enorme behoefte aan nieuwe woningen. De metabo listen wilden door de bouw van flexibele megastructuren het 
explosieve groeiproces in goede banen leiden. Een centrooi thema was dan ook het streven naar een dynamische archi
tectuur en stedenbouw die mee zou kunnen groeien met de ontwikkeling van de moderne maatschappij. Veel projecten 
waren gebaseerd op de hernieuwde opvattingen van de relatie tussen bmnen en buiten, privé en openbaar De pnvate 
ru im tes werden gez1en als bouwsteen tjes van een altijd groeiende omgeving, een stad met een architectonische 'stofwis
seling'; net als bi} een bio logisch organisme konden die bouwsteentjes periodiek worden vervangen. 

De nakagin capsule tower (afbeelding 067) is gebouwd in 1972 naar het gedachtegoed van de metabolisten, ontwotp en 
door één van de grondleggers van di l gedachtegoed, Kis ho Kurokawa [ilB}. (i1 91. De basis van deze toren is een betonnen 
ruggengraat die het trappenhuis en de overige vertica le infrastructuur bevat. Hieraan zijn prefab capsules (2.5x4x2.5m) 
gehangen d ie dienst doen als huis of kantoor ajbeeldmg 068). De capsules zijn ontworpen naar een levensduur van 25 
jaar. Hierna zouden de verschillende capsules onafhankelijk van elkaar vervangen of uitgewisseld kunnen worden. Echter 
is in de afgelop n j aren nog nooit een capsule vervangen of uitgewisseld. Het gevo lg is nu dat de toren vanwege de 
beperkte levensduur van de capsules dreigt ges loopt te worden. Daarnaast zijn de bewoners bang voor de gevoeligheid 
voor aardbevingen en de aanwezigheid van asbest in het gebouw. De vraag is nu waarom de capsules nooit vervangen 
of uitgewisseld zijn. Htervoor worden verschrilende verk laringen gegeven: 

Voor het verwrjderen van een capsule moet men eers t a lle bovengelegen capsules verwijderen. 
- Er is geen zogenaamde 'capsulemarkt'. Een markt waarinfabrikanten capsules aanbieden met verschillende indelmgen 

en functies. Hierdoor zijn individuen. waar de focus op lig t m het metabolisme. nie t in staa t hun persoonlijkheid uit 
te drukken in hun capsule. 

- De capsules zijn niet uitwisselbaar met torens op andere locaties. Simpelweg vanwege hetfeit dat er geen soortgelijke 
torens zijn gebouwd. Een zogenaamde ruggengraat voor capsules zou bijvoorbeeld aangelegd kunnen worden door 
de overheid zoals ziJ alle infrastruc tuur aanleggen a ls wegen en riolering. 

''True beauty lies m the th ings that die, lhings that change." (Kurokawa 1977) 
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Afbeeldmg 068: opDouw van de tonm 
1. Stare/1 f rame 
2. In Sl!ll ge5tort beton 
3. Aanslwtvrnne/1 m~tullotie:; 
4. Prefab betonnen lt[rschochr 
5. Prefab lift 

.. 

6. Prefab rroppenhuls 
7. Capsules 
8. Bovenste verbmdmg 
9. Onderste verbmdmg 
10. Prefab capsule 



5.3. Uitgangspunten concept 

Vanuit de analyse op krimp en het gevoerde beleid 
hierop, is de vraag naar het nieuwe concept 'bouwen 
voor krimp' ontwikkeld. Naast de specifieke vraag 
voortkomende uit de analyse, hebben de voorgaan
de inspiratiebronnen als basis gediend voor de 
uitgangspunten van het uiteindelijke concept. Hier 
volgt slechts een kort overzicht van de verschillen
de uitgangspunten. In het voorgaande hoofdstuk 
zijn de achtergronden van deze uitgangspunten te 
vinden. 
- Waarom wordt er gesloopt? (blz. 30) 

De eerste vraag is waarom er überhaupt 
bestaande bebouwing gesloopt wordt. Wat 
door de stichting Clavis al werd aangegeven is 
dat verschillende woningen in hun voorraad een 
slechte kwaliteit hebben en dat een investering 
om de woningen te opwaarderen niet rendabel 
is. Uit een onderzoek, naar de redenen waarom 
er gesloopt wordt, is daarnaast ook gebleken 
dat de redenen om tot sloop over te gaan van 
bouwtechnische en woontechnische aard zijn 
of het schort de woningen aan identiteit. Om 
een woning dus een lange levensduur te geven 
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zal men de woning identiteit moeten geven en 
moet deze eenvoudig bouw- en woontechnisch 
te opwaarderen zijn (afbeelding 069). 

- Ruimte maken voor krimp (blz. 31) 
Onderdeel van het gevoerde antikrimpbe
leid is het herstructureren van de bestaande 
bebouwing. Woongebieden met een slechte 
kwaliteit worden vervangen door nieuwbouw die 
aan de huidige eisen voldoet. Hierdoor wordt 
een kwaliteitslag gemaakt binnen de bestaande 
bebouwing. Probleem van het werken tussen de 
bestaande bebouwing is dat het transforma
tieproces gepaard gaat met de drukte van het 
bouwproces. Denk aan overlast, het beeld van 
een rommelige bouwplaats, enz. Een gegeven 
oplossing is het zicht op de bouwplaats te 
ontrekken aan het straatbeeld. Dit is mogelijk 
door het plaatsen van een permanente gevel. 
Een gevel vergelijkbaar met die van een gesloten 
bouwblok. De gevel bepaalt het straatbeeld, en 
wat er achter de gevel plaatsvindt wordt aan het 
zicht ontrokken (afbeelding 070). 



- Solids (blz. 33) 
De gevel wordt als scheiding gebruikt tussen het 
straatbeeld en het achterliggende bouwblok. 
Om een kwaliteitslag te kunnen maken zal de 
gevel een identiteit moeten krijgen. Dit kan 
men bereiken door een gevel te ontwikkelen 
die de mensen dierbaar is. Gebouwen die voor 
de mensen dierbaar zijn worden gespaard en 
hebben een lange levensduur. Daarnaast kan 
men achter de gevel naar behoefte transforme
ren . De achterliggende ruimte heeft zogenaamd 
accommadatief vermogen terwijl de gevel de 
scheiding vormt en permanent is door zijn 

dierbaarheid voor de mensen (afbeelding 071). 
- Smaaktest architectuur (blz. 40) 

De vraag is wat voor soort gevel de mensen 
dierbaar is. Bestaande voorbeelden zijn de 
grachtenpanden in Amsterdam. Deze worden 
door haast iedereen gewaardeerd blijkt uit een 
smaaktest. Voor nieuwbouw blijkt behoefte te 
zijn naar een soortgelijke herkenbare bouwstijl. 
Deze wordt getypeerd als neo-traditionalisme 
(blz. 36). Deze traditionele bouwstijlen met 
vervolgens een moderne inslag blijkt breed 
gewaardeerd te worden en kan dus als basis 
dienen om een dierbare gevel te ontwikkelen die 

Ajbee/dmg on. een perrnaneme gevel mee achterliggend accomodol!ef vennogen 

A[1>eeld1ng 07 2: het rrad1!1onollsme vervult de behoejte naar een lierkenbare bouwstijl 

Af/Jee/ding 073. lndustneel,flextbel en demontabel bouwen 



nu maar ook in de toekomst gewaardeerd zal 
worden (afbeelding 072). 

- Slim- en modulair bouwen (blz. 41) 
Met een kleine ingreep en investering moet 
de ruimte achter de gevel zich eenvoudig 
aan kunnen passen aan de veranderende 
woonwensen in de toekomst. Dit houdt dus in 
dat de ruimte flexibel is. Om deze flexibiliteit 
mogelijk te maken zullen delen van de bouw 
demontabel moeten zijn. Vervolgens kunnen 
kosten bespaard worden door gebruik te maken 
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van industrialisatie. Bouwdelen worden in de 
fabriek klaargemaakt en kunnen vervolgens snel 
en eenvoudig op de bouwplaats gemonteerd 
worden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
een vast systeem waardoor men niet afhankelijk 
is van kostbaar maatwerk (afbeelding 073). 

- Klustertoren, smarthouse (blz. 44) 
Achter de gevel moet men flexibel kunnen 
schakelen met wooneenheden. Dit is mogelijk 
door een scheiding te maken tussen een kern 
met de benodigde vaste infrastructuur en 
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5.4. Concept 
De voorgaande uitgangpunten vormen samen het 
'bouwen voor krimp' concept. Aan de hand van 
verschillende afbeeldingen zal het concept toege
licht worden. 
Uit de analyse is gebleken dat bevolkingskrimp 
een veranderende en onvoorspelbare vraag naar 
verschillende woonwensen veroorzaakt. Woning
corporaties moeten hierop reageren en hun 
aanbod van woningen aanpassen aan de huidige 
en toekomstige wensen van potentiële bewoners. 
Van uitbreiding van de woningvoorraad is geen 
sprake. Toevoegen van meer woningen aan de 
al bestaande voorraad betekent bouwen voor 
leegstand. Daarnaast voldoet een groot deel 
van de bestaande voorraad al niet en zal deze 
aangepast moeten worden door verkoop en 
aankoop of sloop en nieuwbouw. Voornamelijk op 
strategische locaties in de bestaande bebouwing 
is gebleken dat het aantrekkelijk is om de woningen 
met een slechte kwaliteit te vervangen voor kwali
tatieve nieuwbouw. Zo vaak krijgt men namelijk niet 
de kans om in de bestaande bebouwde omgeving 
grote herstructeringsplannen op te starten en 
hierdoor een kwaliteitsslag te maken. 
Om te blijven voorzien in woningen die voldoen aan 
de toekomstige woonwensen zal de nieuwbouw zich 
aan moeten kunnen passen. Het aanpassingsver
mogen van een woning maakt het mogelijk om snel 
te reageren op de veranderende woonwensen. Dat 
deze aanpassing eenvoudig en goedkoop te reali
seren zijn maakt deze nieuwbouw aantrekkelijk voor 
de corporatie. Met een minimale investering kan 
men hierdoor in de toekomst hetjuiste woningaan
bod leveren. Dan hoeft men geen klanten de deur 
te wijzen vanwege een niet toereikend aanbod. 
Men zal de krimp veroorzaakt door verdunning niet 

kunnen keren. Maar van genoodzaakte verhuizin
gen vanwege een niet toereikend woningaanbod 
zal geen sprake meer zijn. 
Verschillende woonwijken tussen de bestaande 
bebouwing zullen geherstructureerd worden 
(afbeelding 075). Vervolgens zal aan de hand 
van de veranderde woonwensen de geplaatste 
nieuwbouw zich aan moeten kunnen passen. Het 
is belangrijk om te voorkomen dat men, tijdens de 
herstructurering en de toekomstige aanpassingen, 
constant op een bouwplaats kijkt. Men wil namelijk 
een kwaliteitsslag maken tussen de bestaande 
bebouwing en geen verloedering veroorzaken wat 
een bouwkavel met zich meebrengt (afbeelding 
076). 
De oplossing is het plaatsen van een muur om 
het te herstructureren bouwblok (afbeelding 
077). Hierdoor wordt de bouwplaats binnen het 
bouwblok uit het zicht van de straat ontrokken. 
1\Ja het plaatsen van deze muur kan men in de 
achterliggende ruimte naar gelang de behoefte 
ongestoord de bebouwing aanpassen. Deze muur 
vormt de gevel van de aanpasbare nieuwbouw. 
Om deze een blijvend karakter te geven wordt een 
herkenbare gevel ontworpen met de eigenschap
pen die te herkennen zijn als een moderne retro 
architectuur. Deze stijl wordt gewaardeerd door 
de meerderheid van de bevolking en heeft zich 
in het verleden al bewezen. Dit maakt de kans 
groter dat deze nieuwbouw in de toekomst niet snel 
gesloopt zal worden. De gevel geeft de bebouwing 
namelijk identiteit. Daarnaast maakt de achterlig
gende aanpasbare ruimte het mogelijk dat men de 
woning, met minimale inspanning en investering, 
voortdurend kan aanpassen aan de veranderende 
woonwensen (afbeelding 078). 
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5.4.1 Het functioneren van het concept 
Het concept voor de nieuwbouw is onder te verdelen 
in drie delen (afbeelding 079 -081). Hiervan vormt 
de gevel (1) de scheiding tussen het straatbeeld (1) 
en de aanpasbare ruimte achter de gevel (3). 
De voorzijde van de gevel bepaalt het straatbeeld. 
Nadat de gevel is opgebouwd kan het gebouw achter 
de gevel aangepast worden zonder het straatbeeld 
aan te tasten. Een gevel met een aansprekende 
identiteit heeft een grote overlevingskans. Men zal 
minder snel geneigd zijn om op sloop over te gaan. 
Deze grote overlevingskans brengt met zich mee 
dat de gevel uitgevoerd moet zijn met materialen 
die de tand des tijds kunnen doorstaan. 
De gevel bevat daarnaast de basis benodigd voor 
de aanpasbare ruimtes. Deze bestaat uit installaties 
en aan- en afvoer voorzieningen. De aansluitingen 
voor de aanpasbare ruimtes achter de gevel zijn al 
aanwezig voordat deze ruimtes geplaatst worden. 
Hierdoor wordt de uiteindelijke plaatsing van een 
ruimte eenvoudiger. Het is tijdens de aanpassin
gen dan slechts een kwestie van de aansluitingen 
maken tussen de aanpasbare ruimtes en de gevel. 
De aanpasbare ruimtes zijn opgebouwd uit modules. 
Deze zijn voor een groot deel prefabriceerbaar. 
Hierdoor is men in staat om in een korte tijd op de 
bouwlocatie het gebouw te realiseren. Het is slechts 
een kwestie van de modules aanvoeren naar de 
bouwplaats en vervolgens koppelen en de naden 
tussen de modules afwerken. Het meeste werk zit 
uiteindelijk in het aansluiten van de verschillende 
installaties die benodigd zijn in de ruimte. Het is 
dan ook zaak dat deze goed te bereiken zijn. Hoe 
eenvoudiger deze aan te sluiten zijn, hoe korter de 
uiteindelijke bouwtijd op de bouwlocatie. 

5.4.2 Realisatie 
Het concept vormt meer een visie in plaats van een 
daadwerkelijk ontwerp. Per locatie kan gevarieerd 
worden in het ontwerp van de gevel. Het is zaak 
aan de ontwerpende architect om een gevel te 
ontwerpen die de mensen aanspreekt. Er moet 
getracht worden een ontwerp te maken dat over 
meer dan 100 jaar nog stand houdt. 
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Voor de achterliggende aanpasbare ruimte 
is aangegeven dat deze flexibel is en wordt 
opgebouwd met behulp van modules. Echter in 
de wijze hoe deze modules opgebouwd worden 
kan men ook variëren. Belangrijkste voorwaarde 
is dat het systeem van de modules eenvoudig in 
elkaar zit. In een korte tijd en met een kleine inves
tering moet men namelijk modules toe kunnen 
voegen en verwijderen. Daarnaast is het belangrijk 
dat de installaties gemakkelijk te bereiken zijn. Dit 
betekent dus dat leidingen en installaties niet één 
geheel worden met de modules, maar dat deze 
eenonafhankelijk onderdeel binnen de module 
vormen. 
Op basis van een mogelijke uitwerking van het 
concept wordt de kracht van het concept duidelij
ker en versterkt. Aan de hand van een praktijksitu
atie zal daarom een ontwerp gemaakt worden tot 
aan detailniveau. Dit ontwerp is gesitueerd op een 
herstructureringslocatie in Terneuzen. Echter men 
moet zich voorstellen dat een soortgelijk ontwerp 
ook gerealiseerd kan worden op een vergelijkbare 
locatie buiten Terneuzen. In de volgende hoofd
stukken is deze uitwerking terug te vinden. 

6. Uitwerking 

6.1. Opbouw van de uitwerking 
De woningcorporatie Clavis in Terneuzen 
heeft aangegeven dat zij op strategische 
locaties in de bestaande bebouwing heil zien 
in herstructureringsprojecten. Zij hebben van 
verschillende locaties aangegeven dat hier sprake 
van is. Eén van deze locaties is de luiderparkwijk 
in Terneuzen. 

De uitwerking van het 'bouwen voor krimp' concept 
start met een analyse van de Zuiderparkwijk. 
Vervolgens zal uit deze analyse blijken dat het 
aantrekkelijk is om deze wijk te herstructureren. 
Vervolgens zal een mogelijk ontwerp op basis van 
het voorgaande concept getoond en toegelicht 
worden. Vervolgens wordt de uitwerking afgesloten 
met een reflectie op het uiteindelijke ontwerp en 
kunnen hieruit conclusie en eventuele aanbeve
lingen getrokken worden. 
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6.2. Analyse luiderpark 

6.2.1 Algemene analyse 
De luiderparkwijk in Terneuzen is ontwikkeld in 1956 
[t01-0lll. De wijk is vervolgens in verschillende 
fase's in de jaren erna gebouwd. Karakteristiek zijn 
de drie middelhoge flats waartussen op een zeer 
regelmatig stramien laagbouwhuurwoningen met 
platte daken zijn geprojecteerd. De flats omsluiten 
de wijk aan de noord en zuidzijde. Verder verdeelt 
één flat de wijk precies in het midden. Zij geven 
hierdoor de wijk schaal en maat. Inmiddels is de 
flat aan de noordkant (voormalig bezit van Clavis) 
in de wijk gesloopt [kl3]. Hierdoor heeft de wijk 
al een deel van zijn beeldbepalende regelmaat 
verloren. Er zijn echter nog geen plannen voor 
nieuwbouw op deze vrijgekomen bouwlocatie. 
Deze bouwlocatie vormt nu wel een opvallend 
ruim braakliggend terrein in het stedelijke gebied 
van Terneuzen. Nu vormt het niet meer dan een 
grasveld. Gras en groen zijn overigens veel terug 
te vinden in de wijk. De wijk is namelijk zeer ruim 
opgezet. Hierdoor is er veel ruimte voor groen 
met als resultaat mooie volwassen bomen in de 
gehele wijk. De mooiste bomenrij bevindt zich 
aan de Guido Gezellenstraat Deze weg gelegen 
aan de westzijde van de wijk is een belangrijke 
verbindingsweg tussen het oude centrum en 
uitvalswegen aan de zuidkant van Terneuzen. Aan 
de Oostkant van de wijk liggen sportvelden. Een 
belangrijk onderdeel van de wijk is het voormatige 
de Honte zwembad in het zuidwesten van de wijk. 
Op dit moment wordt het gebouw gesloopt en er 

Referentie 10: Zwembad de Honte 

zijn plannen voor nieuwbouw in de vorm van drie 
appartementengebouwen (referentie 10). 
In de wijk zijn vier verschillende types laagbouwwo
ningen terug te vinden en verder één type appar
tement in de flats (tabel10). In totaal staan er 146 
laagbouwwoningen waarvan er 56 in particulier 
bezit zijn. De overige 90 woningen zijn in bezit van 
de woningcorporatie Clavis. Opvallend is dat parti
culier- en corporatiebezit onregelmatig verdeeld 
zijn in de bouwblokken (afbeelding 084) (archi
tektenburo Fierloos 2007). Dit maakt het moeilijk 
voor de corporatie om bijvoorbeeld een blok van 
woningen te slopen. In haast elk blok is namelijk 
particulier bezit terug te vinden naast bezit van een 
corporatie. Om tot sloop of herstructurering over 
te gaan zal de corporatie dus eerst een regeling 
moeten treffen met de particuliere woningen. 

Aantal BVO GBO 
(totaal: huur - particulier) (m2) (m1) 

Type A 9.· 2 7 114.5 103.9 

Type B 23 9-14 85,1 76,7 

Type C 8663 - 2 82,6 73,7 

Type D 28 16 - 12 101 ,6 91. 0 

Type E 76· 76 0 70,8 604 

Totaal 146· 90 - 56 
Tabel JO. aanlal womngen per ry11e en oppf!N/akres 

Eind 2005 is het zwembad de Honte gesloten. In 2006 heeft de gemeente Terneuzen een prijsvraag ui tgeschreven voor 
een ontwerp op deze locatie in de lu iderparkwijk Deze is gewonnen door Iris vastgoed li21} Zij hebben een visie gepre
senteerd waarin verschillende randvoorwaarden zijn vertaald in een stedenbouwkundige invu lling op de locatie van het 
huidig zwembad: dri urban vi lla 's, omgeven door water- en groenpartijen. bestaande uit 18 appartementen per urban 
villa. De appartementen komen allemaal in de verhuur of si chts gedeeltelijk in de verkoop. Zii trachten met de uitge
brachte in tegrale visie de herstruc turering van dit stadsdeel op gang te brengen. 
Op dit moment is men bezig met de sloop van het zwembod {k14{. Onbekend is nog wanneer gestort wordt met de 
bouw van de urban villa's. Gero ld Kas van ontwikkelaar Iris vastgoed ste lt: 'de huizenmarkt in Terneuzen op het moment 
'moeiLijk · is.· De ontwikkelaar wil eerst met de gemeente pra ten over de bouwplannen om de hwzenmarkt in Terneuzen 
niet te overvoeren [k l5 /. ...--=-o: ...... -'J""'!;::'P'~ 
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De flats zijn allemaal identiek. Zij bevatten per 
flat 38 appartementen. Na de sloop van de flat 
aan de noordkant van de wijk zijn er dus nog 76 
appartementen in de wijk over. De appartementen 
in de flats zijn ook allemaal identiek, behalve die 
gelegen zijn aan de trappenhuizen. Verder zijn op 
de begane grond bergingen gelegen waartoe alle 
bewoners van de flat beschikking hebben. Tevens 
is aan de westkant van alle flats is een winkelruimte 
aanwezig. Ook is in 1994 bij alle flats aan deze 
zijde een lift geplaatst zodat de appartementen op 
de verdiepingen bereikbaar zijn voor mensen die 
slecht ter been zijn. De flat in het midden van de 
wijk is in 2008 gerenoveerd in de vorm van normaal 
onderhoud en wordt voornamelijk bewoond door 
studenten en overige één- tot tweepersoonshuis
houdens (afbeelding 087). 

6.2.2. Bewoners 
Alle woningen in de wijk bevinden zich aan de 
onderkant van de huur /koop markt. De gemiddelde 
waarde (WOZ) van de woningen is €128.000,- in 
het hele Zuiderpark. Deze woningen worden dus 
voornamelijkbewoonddoorminderdraagkrachtigen. 
Dit blijkt uit meerdere de buurtgegevens van het 
hele Zuiderpark. Zo is het gemiddeld besteedbaar 
inkomen per buurtbewoner €16.200,- tegenover 
het landelijk gemiddelde van €18.600,-. Ook de 
inkomensverdeling is verdeeld met een groot 
aandeel van 50% van de buurtbewoners met een 
laag inkomen (<€13.900,-) tegenover 11% van de 
buurtbewoners met een hoog inkomen (>€24.300,
). Vergeleken met de landelijke verhouding van 
40% tegenover 20% is het aandeellage inkomens 
in de wijk groot. Deze lage inkomens worden mede 
veroorzaakt door een relatieve hoge werkloosheid 
in de wijk. Tegenover het landelijk gemiddelde van 
70% werkzame personen is in de wijk slechts 61% 
werkzaam in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. Per 
1000 inwoners van de wijk krijgen 119 inwoners een 
bijstandsuitkering naast de 42 van het landelijk 
gemiddelde (tabel 11). 

luiderpark Nederland 

WOZ waarde woningen €128.. 000. - €217 000.-

Gemiddeld inkomen inwoners €16.200,- €18.600,-

Inkomens verdeling: 
laag 50% 409b 
gemiddeld 39% 40% 
hoog 11 % 209/ 

Werkzame inwoners 61% 70'J,b 

Inwoners in de bijstand 11,9% 4,2Q6 

Tabel 11 : mkomen inwoners Zwderpark en Nederland 

De leeftijdsverdeling in de wijk is redelijk normaal 
verdeeld. Alleen zijn er iets meer ouderen boven de 
45 en iets minder jongeren onder de 45 vergeleken 
met het landelijk gemiddelde Opvallend is echter 
de opbouw van de huishoudens in de wijk. Zo is het 
gemiddeld aantal van 1,9 personen per huishou
den al laag vergeleken met het gemiddelde in heel 

Terneuzen rond de 2,2. Het aandeel alleenstaan
den met 45% is dus groot. Verder is het aandeel 
huishoudens zonder kinderen 30% en het aandeel 
met kinderen is 25%. 
Opvallend is het grote aandeel allochtonen in de 
wijk met 32% vergeleken met het landelijke aandeel 
van 20%. Van de niet westerse allochtonen is het 
grote aandeel van 9% met turken opvallend. Zij 
vormen de helft van het hele aandeel niet westers 
allochtonen in de wijk (tabel 12). 

luiderpark Nedertand 

Autochtonen 68% 80% 

Allochtonen 32% 20% 

Westers 12% 9% 

Niet westers 20% 11 % 
Marokko 1% 2% 
Ned. Antillen en Aruba 3% 1% 
Suriname 1% 2fl.ó 
Turkije 996 29r. 
Overige 5c;ó 4% 

Tabel l2; samenstelling bevolking Zwderpork en Nederlt.md 

6.2.3. Woontechnische analyse 
De bebouwing in de wijk kenmerkt zich door 
een sobere architectuur. Het gevelbeeld van de 
woningen wordt bepaald door de baksteen gevels 
die onderbroken worden door een gekleurde pui 
met ramen of een terug liggende pui met een 
balkon. Opvallend kenmerk zijn de platte daken 
die geaccentueerd worden met een doorlopende 
dakrand. 

Deze dakrand neemt ge ijk een bouwfysisch 
probleem met zich mee. Deze vormt een doorlo
pende koudebrug (afbeelding 085) [t01-04]. 
Daarnaast doen meer bouwfysische problemen 
zich voor als de woningen aan de huidige maatstaf 
gemeten worden. Zo is er geen isolatie aanwezig 
in de spouw, nagenoeg geen isolatie op het dak, 
zijn er te weinig ventilatie mogelijkheden, enz. Wel 
zijn in 1993 alle kozijnen in de wijk vervangen door 
kunststof kozijnen met dubbelglas. ln de energie
voorziening wordt nog gebruik gemaakt van een 
CV-ketel die zich niet kan meten met de huidige 
HR-ketels. 
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Wil men de huidige woningen renoveren zodat zij 
zich kunnen meten met de huidige bouwfysische 
maatstaf dan zal er flink geïnvesteerd moeten 
worden. De gehele woning zal men moeten isoleren, 
ventilatie mogelijkheden aanbrengen, energie
zuinige verwarming, enz. De vraag is of dat zo'n 
renovatie rendabel is. Want ook de plattegronden 
van de woningen zijn gedateerd. Opvallend zijn 
de vele kleine kamertjes voor de vroegere grote 
gezinnen. Zo zijn ook de keuken en de badkamer 
zeer klein. Alleen het plaatsen van een nieuwe 
keuken of badkamer in een zodanig kleine ruimte 
zal niet genoeg opbrengen. Aanpassing van de 
plattegrond zal nodig zijn om een aantrekkelijke 
indeling in de woningen te realiseren. 
Ook in de flats is sprake van een dergelijke situatie. 
Deze kennen een slechte bouwfysische kwaliteit en 
plattegronden met een krappe indeling. Zo is het 
balkon zo klein dat het niet eens bruikbaar is als 
een balkon. Naast de vergelijkbare bouwfysische 
problemen als in de woningen is er ook sprake 
van grote akoestische problemen. Hier moet men 
denken aan contactgeluid tussen de verschillende 
appartementen. Dus wil men de flats renoveren 
zodat zij voldoen aan de huidige maatstaf dan zal 
ook hier een flinke investering mee gemoeid zijn. 

Vestibule 

Locatie toilet begane grond 

Locatie badkame verdieping 

Locatie balkon 

Aantal slaapkamers 

Extra 

Type A 

oanwezig 

tussen vescibule/kamer 

centraal 

VOO I'Zijd€ 

Vijf 

slaapkamer begane grond 
apart totlet verdieping 

Tabel 13.· Onderscheid verschillende woningtypes A, B. C, en D 

Ajbeeldmg 092. inde/mg verdll.!pmgsvlaeren flatgebouw Zwderparf< 

Afbeelding 091: mde/mg begane grondvloer flatgebouw Zwderpark 

6.2.4 Onderscheid woningtypes 
Er zijn in de wijkvierverschillende laagbouwwoningen 
met platte daken terug te vinden. Al de woningen zijn 
gebouwd naar het welbekende "doorzon"ontwerp. 
Dit is te herkennen aan de woonkamer over de 
gehele diepte van de woning. Met de ramen aan de 
voor en achterzijde van de woning kan de zon dus 
"door de hele woonkamer schijnen". Naast deze 
woonkamer bevinden zich de entree die uitloopt 
in een gang. In deze gang vindt men de trap naar 
de eerste verdieping en het toilet. Onder de trap is 
een kelderkast geplaatst. Aan het eind van de gang 
bevindt zich een gesloten keuken. Op de verdieping 
komt de trap uit op een centrale overloop. Hieraan 
bevinden zich drie tot vier slaapkamers en een 
badkamer. Vervolgens bevindt, bij sprake van een 
algemeen type doorzonwoning, zich een zolder 
boven de verdieping. Echter is hier sprake van 
platte daken woningen dus is er geen zolder. 
Type A is het meest opvallende type (afbeelding 
093). Deze is als enige ontworpen met een 
slaapkamer op de begane grond. Hierdoor is er dus 
ook geen sprake van een "doorzon" woonkamer. 
Deze slaapkamer maakt de woning extra geschikt 
voor ouderen die op een bepaalde leeftijd de trap 
niet meer opkunnen en zo dus beneden kunnen 
slapen. Dit is tevens het grootste type wat ook blijkt 

Type B 

aanwezig 

tussen veStibule/ kamer 

achterzijde 

voow jde 

dne 

Type C 

niet aanwezig 

tussen keuken/trap 

voorzijde 

achterzijde 

dn e. 

Type D 

niet aanwez1g 

tussen keuken/ trap 

centraal 

achtew jde 
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Afbeelding 095.· mdeltng womng type 8 

uit het aantal van vijf slaapkamers (tabel 13). 
De flats in de luiderparkwijk zijn allemaal van het 
type galerijflat. De galerij is te bereiken vanuit 
de trappenhuizen op de kop van het flatgebouw. 
Per verdieping bevinden zich elf appartementen 
die allemaal hetzelfde ingedeeld zijn. Behalve de 
appartementen op de kop vanwege de aanwezigheid 
van het trappenhuis. Op de begane grond bevinden 
zich maar vijf appartementen in verband met de 
aanwezigheid van de verschillende bergingen, 
garages en winkelruimte. 
De indeling wordt gekenmerkt door een centrale 

Afbeelding 097. mdeling oppanement type E 

Ajbeeldmg 096. mdeiing woning rype C 

gang door het appartement van waaruit alle 
ruimtes te bereiken zijn. Aan de voorzijde van het 
appartement bevinden zich de keuken (zonder raam) 
en twee slaapkamers. Aan de achterzijde bevinden 
zich de woonkamer en nog een slaapkamer. 
Centraal aan het einde van de gang bevinden zich 
het toilet en de badkamer. Deze ruimtes ontvangen 
dus geen direct daglicht. Vanuit de woonkamer 
en de slaapkamer aan de achterzijde is het kleine 
balkon te bereiken. 

Verkeersruimte Sanitaire ruimte 

Woonkamer Balkon 

Keuken Berging/garage 

Slaapkamer Winkelruimte 

Afbee/dtng 098: legenda verscfltllende rwmtes 



6.3. Te voeren beleid Zuiderpark 

6.3.1. Conclusies analyse luiderpark 
Uit de analyse blijkt dat de luiderparkwijk in 
aanmerking komt voor herstructering op basis 
van het beleid van de woningcorporatie Clavis. 
De woningen in de wijk vervullen namelijk niet 
de verwachte toekomstige woonwensen die 
voortkomen uit de demografische veranderingen 
veroorzaakt door krimp. De stichting heeft 
aangeven dat men dit soort woningen uit hun 
woningenbestand wil afstoten. 
Van verkoop van deze woningen zal geen sprake 
zijn. In de woningen zijn dan ook de voornaamste 
voorwaarden terug te vinden om over te gaan 
tot sloop. Deze zijn te herkennen aan de bouw
technische gebreken, woontechnische gebreken en 
het gebrek aan identiteit van de woningen. Daar
naast bevindt deze wijk zich op een strategische 
locatie binnen de bestaande bebouwing van 
Terneuzen. De beleidsvoerders van de gemeente 
Terneuzen hebben aangegeven dat dit één van 
de weinige kansen is om binnen de bestaande 
bebouwing een kwaliteitsslag te maken. 

6.3.2. Beleid luiderparkwijk 
De wijk zal stap voor stap geherstructureerd 
worden. Per bouwblok kan men naar behoefte 
de bestaande woningen slopen en vervolgens het 
bouwblok ommuren met de permanente gevel 
volgens het 'bouwen voor krimp' concept. 
Echter komen niet direct alle bestaande woningen 
in aanmerking voor sloop. Zo zullen eerst de 
allerkleinste woningtypes in aanmerking komen. 
Het gaat dan om de typesBen C (afbeelding 099). 
De types A en D zijn een stuk groter dus voldoen 
woontechnisch nog een stuk beter. Daarnaast 
bevat type A een slaapkamer op de begane grond 
wat de woning geschikt maakt voor ouderen. Deze 
types vormen ook de minderheid binnen de wijk. 
Zaak is het om dus eerst de grote meerderheid 
van de andere types te slopen en te vervangen 
door nieuwbouw. Eén van de galerijflats is recent 
gerenoveerd en kan dus nog wel enkele jaren mee. 
De andere flat zal gerenoveerd moeten worden 
maar is waarschijnlijk wel aantrekkelijk omdat er in 
de nabije toekomst een toenemende vraag is naar 
woningen voor één tot twee personen. 
Het precieze verloop van de herstructurering is van 
te voren lastig te regisseren. Het verloop van de 
demografische veranderingen als gevolg van krimp 
zijn namelijk niet tot in detail voor de komende 
jaren te voorspellen. Het beleid ten opzichte van 
de herstructurering van deze wijk zal dus steeds 
bijgesteld moeten worden. Het is dus verstandig om 
niet gelijk de gehele wijk op zijn kop te zetten maar 
de herstructurering bouwblok voor bouwblok aan 
te pakken. Men kan starten met een zogenaamde 
pilot om te zien of het 'bouwen voor krimp' concept 
ook daadwerkelijk de verwachte uitwerking heeft. 

6.3.3. Financiering 
Het grootste knelpunt van deze herstructurering is 
de financiering. Sloop van de bestaande woningen 
betekent namelijk kapitaalvernietiging. Daarnaast 
zullen ook de particuliere woningen in de te slopen 
bouwblokken ook eerst aangekocht moeten 
worden. Het concept komt namelijk het best tot 
zijn recht in een gesloten bouwblok. Een bestaande 
woning tussen de te plaatsen nieuwbouw zal de 
uitstraling van de nieuwbouw namelijk niet ten 
goede komen. Wat een gebrek aan identiteit voor 
de nieuwbouw betekent. 
Voor de sloop en aankoop van de particuliere 
woningen is nog niet geheel duidelijk waar dit geld 
vandaan moet komen. Uit het beleid van de corpo
ratie is gebleken dat zij vermogen willen generen 
uit verkoop van woningen. Vraag is alleen of dit 
voldoende is. Ook is aangegeven in het beleid van 
de Provincie Zeeland en de Gemeente Terneuzen 
dat de financiering van dit soort herstructure
ringsprojecten een nog op te lossen probleem is. 
Waarschijnlijk zal de overheid bij moeten springen 
met een subsidie om deze projecten te kunnen 
financieren. 
De te plaatsen nieuwbouw zal zich op de lange 
termijn terug moeten kunnen verdienen. Dit is 
mogelijk door de bouwwijze volgens het 'bouwen 
voor krimp' concept. Men hoeft namelijk maar één 
maal te investeren in de gevel die het bouwblok 
moet omsluiten. Vervolgens zal door het eenvou
dige systeem opgebouwd uit modules men met 
een kleine investering de woningen achter de gevel 
aan kunnen passen. Daarnaast zal een investering 
in één module zich terugverdienen doordat deze 
herbruikbaar is. De module kan namelijk uitgewis
seld worden tussen de verschillende woningen. 
Ook kunnen de modules eventueel weer gestript 
worden naar de basis en vervolgens opnieuw 
afgewerkt worden waarna ze weer opnieuw in te 
zetten zijn in een woning. 
In vergelijking met het huidige beleid van de woning
corporatie kan men hun woningenbestand gebouwd 
volgens het nieuwe 'bouwen voor krimp' concept 
aan passen aan de veranderende woonwensen 
zonder direct over te gaan op verkoop en aankoop 
of sloop en nieuwbouw. Daarentegen hoeft men 
alleen maar te schakelen met de modules achter 
de blijvende gevel. 

rs·a· - - - - - - - ; 
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6.4. Ontwerp bouwblok luiderpark 

De verschillende bouwblokken in de luiderparkwijk 
worden één voor één gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw. Het volgende uitgewerkte ontwerp is 
gesitueerd op één bouwblok (afbeelding 099). De 
technische tekeningen zijn terug te vinden in de 
bijlage. 

6.4.1. Totaalontwerp 
Het uiteindelijke ontwerp voor het bouwblok in 
de luiderparkwijk is een interpretatie van het 
'bouwen voor krimp' concept. De uitgangspunten 
van het concept en de specifieke locatie leiden tot 
het ontwerp (afbeelding 102-105). Een mogelijk 
scenario van het uiteindelijk ontwerp wordt 
weergegeven door verschillende impressies op de 
volgende pagina's (afbeelding 106-111). 
Te zien is dat er voor verschillende gevelvarianten 
is gekozen. In de gevels ligt dan ook de vrijheid 
voor de architect. Nu is er voor gekozen om de 
leidingschachten duidelijk in de gevel te laten 
spreken. Maar een architect kan met het ontwerp 
van deze schachten en de rest van de gevel spelen, 
zolang de uitgangspunten van het concept terug 
komen in het uiteindelijke ontwerp. Vermeld moet 
worden dat dit dus een mogelijk ontwerp is voor de 
gevels maar dat hier nog heel veel vrijheid ligt voor 
een ontwerpende architect. 
Zo zijn ook de hoeken van het bouwblok op verschil
lende wijze op te lossen. Een architect kan hier zijn 
eigen invulling aan geven. Nu is er voor gekozen 
om hier een aparte ruimte te plaatsen die niet 
aanpasbaar is met behulp van de modules. Deze 
Referentie ll: Referentiebeelden 

ruimte valt op door zijn afwijkende vorm maar is wel 
gebouwd in dezelfde stijl. In deze ruimtes kunnen 
commerciële of openbare activiteiten plaatsvin
den. Denk dan aan een restaurant, een huisarts, 
een buurtwinkel, enz. 
Een mogelijke opstelling van de modules is 
weergegeven in het ontwerp. Hiermee worden 
de mogelijkheden van het systeem aangegeven. 
Er zijn modules te zien die op elkaar staan, een 
dakterras of slechts een frame vormen dat een 
andere module optilt. 
Binnen het bouwblok is er voor gekozen om een 
brede ruimte open te laten. Deze kan ingericht 
worden als openbare ruimte die gebruikt kan worden 
door de bewoners voor verschillende activiteiten. 
Zo is de ruimte op verschillende manieren in te 
richten . Een architect kan er bijvoorbeeld voor 
kiezen om een park, speelplaats, ontmoetingsplaats, 
enz. aan te leggen. Daarnaast is deze ruimte zeer 
goed te gebruiken tijdens het aanpassen van de 
modules. Alle materialen en bouwvakkers kunnen 
achterlangs de bouw bereiken. Hierdoor wordt het 
straatbeeld aan de voorzijde van het bouwblok niet 
verstoord. 

6.4.2. Opbouw gevel 
De gevel vormt de scheiding tussen het straatbeeld 
en de achterliggende aanpasbare ruimte. Deze 
moet onafhankelijk van de achterliggende modules 
kunnen bestaan. De gevel is van zichzelf dus stabiel 
en bestand tegen de verschillende weersinvloeden 
aan de voor en achterzijde. De gevel is namelijk 
ontworpen op een lange levensduur. Er zal wel het 
gebruikelijke onderhoud gepleegd moeten worden. 

Voor het uiteindelij ke gevel ontwerp is gebrurkt gemaakt va n versch illende referenties van bestaande woningbouwpro
jecten. Deze kenmerken zich als een interepertatie van moderne r-etro, oftewel een moderne uitvoering van het tradi 
tionalisme. Deze stijl is de laatste jaren zeer populair. Na tijden van van een architectuur die ver va n de gewone man 
afstond keert men terug naa herkenbar stij len die omarmt worden door de meerderheid va n de mensen. 
De stij l biedt nog veel vrijheid. Men is nret gebonden aan zogenaamde regels. ledere architect kan op zijn man ier 
een traditionele stijl op een moderne manier ui tvoeren. Hij moet alleen in zijn achterhoofd houden dat het uiteinde
lijke ontwerp herkenbaar moet zijn. De mensen moeten het ontwerp respecteren en in stand wi llen houden voor de 
toekomtstige generaties. 
De Amsterdamse grachtengordel is een goed voorbeeld . In het verleden is deze stukje brj beetje opgebouwd. Inmiddels 
l1eeft het grootste deel va n de Nederlandse bevolking deze bebouwrng in zijn hart gesloten. Dit is typisch Nederlands 
en moet voor de toekomst ige generaties bewaard blij ve n. Het zelfde gevoel van herk nbaarheid en willen behouden 
moet getracht bereikt te wor en door de on werpende architect. 





Denk dan aan regelmatig verven, reinigen, kleine 
reparaties enz. 
Een zeer belangrijk punt is de stabiliteit van de 
gevel. Zonder de achterliggende modules moet de 
gevel namelijk zelfstandig kunnen blijven staan. 
In het ontwerp is er voor gekozen om de verticale 
leidingschachten als steunberen te laten functio
neren. De gehele gevel wordt dus afgesteund op de 
aangrenzende schachten. 
Door deze steunberen wordt het gevelbeeld 
gebroken. Er ontstaan hierdoor schaduwen op 
de gevel wat het geheel levendiger maakt. Deze 
levendige uitvoering van de gevel is gebaseerd 
op verschillende referenties. Deze kenmerken zich 
als een interpretatie van moderne retro, oftewel 
een moderne versie van het traditionalisme [r11l. 
Hiermee wordt getracht een straatbeeld te creëren 
wat de mensen aanspreekt en waar zij zich thuis 
voelen. 
De gevel vormt gelijk de basis voor de modules die 
op de gevel aan moeten sluiten. Het belangrijk
ste van de aansluiting is de verbinding tussen de 
verschillende leidingen in de gevel en de modules. 
De gevel bevat daarom een leidingsleuf over de 
gehele lengte van de straat. Hierin kunnen naar 
wens leidingen toegevoegd of verwijderd worden. 
De sleuf is namelijk bereikbaar vanaf het maaiveld 
door de tegels die de sleuf afdekken tijdelijk te 

Afbeeldmg 106: ontwerpimpressie 

verwijderen. Vanuit deze sleuf kunnen de verschil
lende leidingen vervolgens aftakken in de verticale 
leidingschachten in de gevel. In deze schachten 
kunnen de leidingen gekoppeld worden aan 
verschillende installaties die ook in de schacht 
zijn ondergebracht. Denk dan aan de meterkast, 
CV-ketel, ventilatie-unit enz. Als dan een module 
geplaatst wordt, kunnen de leidingen vanuit de 
schacht doorgetrokken worden in de modules. De 
schacht wordt voor de bereikbaarheid niet afgeslo
ten door een massieve wand. In plaats daarvan kan 
men kiezen voor een houten frame met stucwerk, 
een deur enz. 
De gevel vormt de afscheiding van binnen en 
buiten aan de voorzijde van de modules. De gevel 
moet de binnenruimte dus beschermen tegen de 
weersinvloeden. De gevel is dan ook opgebouwd 
met een isolerende schil van cellenbeton blokken. 
Deze blokken hebben het voordeel dat ze niet 
zo gevoelig zijn voor de weerselementen zoals 
glaswol en steenwol. Het vormt een massieve en 
robuuste isolerende laag. De achterzijde van de 
gevel is vervolgens geheel afgestuct en zorgvuldig 
gedetailleerd. Hierdoor kan er geen regenwater 
door de achterzijde van de gevel doordringen. 
In de vorm van stalen hoekprofielen wordt de 
mogelijkheid gegeven om de waterkerende laag 
aan te kunnen sluiten van de gevel op de modules. 
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Daarnaast bieden de profielen een aanslag om de 
naden tussen de gevel en modules af te werken. 
Deze laatste afwerking van de naden zal pas in het 
werk uitgevoerd kunnen worden. Het is dan ook 
zaak dat er op toegezien wordt dat deze secuur 
afgewerkt worden. 
Het kan voorkomen dat de gevel voor lange tijd 
geen modules aan zich geschakeld krijgt. De gevel 
zelf is hier goed tegen bestand. Echter is het wel 
verstandig om de kozijnen aan de achterzijde te 
beschermen tegen de directe slag van de regen. 
Een mogelijke optie is het opspannen van een folie 
wat het kozijn aan de achterzijde afschermt van de 
regen. Verder is het raar, als men langs de gevel 
loopt, om te zien dat er zich een lege ruimte achter 
bevindt. Een mogelijke oplossing hiervoor is het 
gebruik van folie aan de voorzijde van de ramen. 
Zo zou men kunnen kiezen voor een spiegelende 
of een donkere folie wat het zicht op de ruimte 
achter de gevel belemmerd. Als de gevellater weer 
in gebruik genomen wordt, dan kan de folie van de 
ramen verwïderd worden. 

Ajb"eldmg 1 9: onrwerplmpressre 

6.4.3. Opbouw modules 
De opbouw van de modules vormt een contrast 
en overeenkomst met de opbouw van de gevel 
(afbeelding 115 - 120). Het grote verschil zit in de 
uitstraling. Omdat de modules geen onderdeel 
van het straatbeeld uit maken, mag bezuinigd 
worden op de gevel. De modules zijn niet meer dan 
simpele rechthoekige dozen die achter de gevel 
gestapeld worden. Ze zijn puur ontworpen om met 
een minimale investering de ruimte optimaal aan 
te kunnen passen. Het aanpassingsvermogen in de 
vorm van de bereikbaarheid van leidingen is dan de 
enige overeenkomst met de gevel. De leidingen zijn 
vanuit de schachten in de gevel door de vloeren 
van de modules te leiden. 
De basis van de module is een stalen frame 
opgebouwd uit UNP en kokerprofielen. Dit vormt 
een stijve basis. Het is vergelijkbaar met bestaande 
frames van verschillende fabrikanten die modules 
maken (afbeelding 112). Er is echter één verschi l. 
Als men de bestaande modules stapelt, is er sprake 
van een dubbele construct iedikte. De onderste 
module heeft zijn eigen constructie voor het 
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plafond. De bovenste module heeft zo ook zijn 
eigen constructie voor de vloer. In dit ontwerp zijn 
deze twee aparte constructies samengevoegd tot 
één element. Er is sprake van een vloerelement 
dat het plafond van de onderste module vormt en 
de vloer van de bovenste module. Binnen deze 
constructie is daarnaast ook de ruimte om de 
leidingen door te voeren (afbeelding 113). 
Het basisframe wordt dus gevormd door een 
vloerelement met daarop kolommen. De stijfheid 
van het frame is nu minder dan bij bestaande 
frames door het ontbreken van een dakconstructie. 
Dit komt echter alleen voor tijdens transport. Na 
de montage op de bouwplaats vormt de bovenste 
module de dakconstructie voor het onderliggende 
frame. Hierdoor wordt het geheel weer stabiel. De 
verbindingen tussen de kolommen en de vloerde
len bestaat uit bouten die de kolommen aan de 
vloer klemmen. Deze verbinding kan het moment 
in de constructie overdragen van de kolom naar de 
vloerelementen. Daarnaast zullen de geveldelen 
het geheel nog extra stabiliseren. Bij het plaatsen 
van het frame op zich zelf, zullen er wellicht extra 
stabiliteitsvoorzieningen aangebracht moeten 
worden in de vorm van windverbanden. 
Om de leidingen bereikbaar te houden is de dekvloer 
zwevend opgelegd op de vloerelementen. Men kan 
de dekvloer verwijderen en heeft vervolgens de 
volledige toegang tot alle leidingen. Daarnaast 
is de vloer zo ook ontkoppeld van de construc
tie wat ten goede komt aan het voorkomen van 

Afbeeldmg 112. bestaand frame gebruikt voor modules 
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contactgeluid tussen de verschillende modules. 
Men kan kiezen uit verschillende soorten construc
tieve dekvloeren. Zoals een zwaluwstaartvloer met 
beton, een computervloer, enz. 
Alle gevelvullende elementen en vloerelementen 
zijn naast het stalen basisframe opgebouwd uit 
staalframe-profielen. Deze zijn licht van gewicht 
en beter bestand tegen de weerselementen dan 
houten stijlen. De gevelelementen zijn allemaal 
demontabel. Met simpel handgereedschap is de 
gehele module te strippen tot het basisframe. Dit 
maakt de verschillende onderdelen goed herbruik
baar. 
Het is zaak dat de modules geprefabriceerd worden. 
Hierdoor hoeft men niet lang op de bouwplaats 
te werken wat onrust in de wijk en verschillende 
problemen met zich mee kan brengen. De bouwtijd 
is zeer kort en bestaat voornamelijk uit het assem
bleren en afwerken van de naden van de modules. 
Deze bouwmethode brengt een snel reactievermo
gen van de aanpasbaarheid van het gehele gebouw 
met zich mee. Ook bieden de geconditioneerde 
omstandigheden in de fabriek de garantie tot het 
leveren van een hoge en uniforme kwaliteit. 

6.4.4. Functioneren tijdens in-of uitbreiding 
Statisch zien de modules er simpel uit, vergelijk
baar met bestaande modules van verschillende 
fabrikanten. Het verschil wordt pas duidelijk in het 
aanpassend vermogen van de modules. 
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Indelingen 
In dit ontwerp is er voor gekozen dat de modules 
alleen in de diepte van de woning uit te breiden zijn. 
Dit om de mogelijke verwarring met het getoonde 
gevelbeeld op straat in combinatie met de achter
liggende ruimte te voorkomen. Het gevelbeeld 
wekt namelijk de illusie dat er sprake is van rijwo
ningen. En dit beeld wordt nu doorgetrokken in 
de achterliggende ruimtes. De zijwanden van de 
modules kunnen hierdoor allemaal gelijk uitge
voerd worden en zijn ook pas te demonteren als er 
geen omliggende modules staan en als de achter
gevel gedemonteerd is. De achtergevel daarente
gen zal wel tijdens elke uit- of inbreiding met de 
modules verplaatst moeten worden. Het zou ook 
mogelijk zijn om de ruimtes in de breedte uit te 
breiden. Zeker in combinatie met een gevel die 
geen duidelijke verdeling van woningen uitstraalt. 
Echter in dit ontwerp is deze mogelijkheid niet 
verder uitgewerkt. 
Binnen de modules bestaat een zeer grote 
indelingsvrijheid. Het is een grote ruimte met een 
vrije overspanning. Met behulp van bijvoorbeeld 
metal-stud wanden kan men elke denkbare indeling 
in de vorm van deze scheidingswandjes realiseren. 
Er zijn verder verschillende mogelijkheden voor 
vaste functies als een keuken, badkamer en trap. 
Men kan er voor kiezen om deze onafhankelijk van 
de modules naderhand te plaatsen. Deze ruimtes 
kunnen dan doorlopen over verschillende modules. 
Als men dan een module wil verwijderen, zal men 
ook de vaste functies eerst moeten verwijderen 
of splitsen. Het gemakkelijkst is dan ook om deze 
functies binnen één module te houden. De vaste 
functie kan dan mee bewegen met de module. Het 
is dan slecht een kwestie van het leidingwerk naar 
de module aanpassen. 
Allebei de mogelijkheden hebben zo hun voordelen. 
Maar de optie om alles binnen één module te 
houden zal toch de voorkeur moeten hebben. Dit 
maakt het systeem namelijk veel flexibeler. Men 
is niet afhankelijk van de inbouw buiten de simpel 
af te breken scheidingswandjes. Een module kan 
verplaats worden met zijn vaste inbouw. Na het 
plaatsten hoeft dan alleen het leidingwerk in de 
module gekoppeld worden aan de andere modules 
en de gevel. 

Functies in de modules 
Haast alle denkbare functies zijn te huisvesten in 
de modules. De modules vormen namelijk een 
vrij in te richten ru imte. Men kan er versch illende 
woningen in maken, van zorgwoning, ouderenwo
ning, gezinswoning, enz. Elk met hun specifieke 
eisen wat betreft de indeling en aanwezige voorzie
ningen. Maar ook kantoren en openbare functies 
kunnen gehuisvest worden in deze modules. 
De frameskunnen ook zonder geveldelen functione
ren. Ze kunnen dan gebruikt worden als constructie 
om een ander module op te tillen. Of men kan een 
dakterras in combinatie met een veranda realise-



ren. Dus niet alleen de gehele module maar ook 
alleen het frame draagt bij aan de ontwerpvrijheid. 
De modules hoeven achter de gevel ook geen 
doorlopend geheel te vormen. Men kan één module 
onafhankelijk van de voorste achter in de tuin 
plaatsen. Men kan hier dan een thuiswerkkantoor, 
mantelzorgwoningen enz. in huisvesten. 

Installaties 
De installaties voor de woningen worden geplaatst 
in de schachten van de gevels. Vanuit deze 
schachten worden vervolgens de leidingen door de 
vloerelementen van de modules getrokken. Vanuit 
de vloer worden de leidingen in de scheidingswan
den en zijgevels doorgetrokken tot de te voeden 
functie als de aanvoer van gas water en licht of de 
afvoer van afvalwater. 
Als het nodig is kan men buiten de schacht in de 
gevel ook installaties in de module zelf plaatsen. 
Men moet dan een installatieruimte onderbren
gen in de module. Het zelfde geld voor verticale 
schachten. Ook deze kunnen naar behoefte in de 
modules gerealiseerd worden. De zijwanden in de 
module kunnen functioneren als verticale leiding
schacht. De hemelwaterafvoer geschiedt hierdoor. 
Maar men kan hier eventueel ook een standleiding 
in plaatsen. 
Lastiger wordt het als men een module achter in 
de tuin plaatst. Men kan dan niet de leidingen 
vanuit de schacht in de gevel door het vloerveld 
van voorliggende modules heen trekken. Daarom 
is er een opening gelaten aan de achterzijde van 
de leidingensleuf in de gevel. Zo kan men vanuit 
de sleuf in de gevel loze leidingen ingraven naar 
achter in de tuin voor men modules gaat plaatsen. 
De module achter in de tuin is hierdoor direct 
aangesloten op de leidingsleuf in de gevel. In deze 
module kan men dan eventueel ook installaties en 
verticale schachten onderbrengen om onafhanke
lijk te functioneren van de modules die wel tegen 
de gevel geplaatst zijn . 

Prefab 
In de fabriek zijn er verschillende mate van afwer
kingen mogelijk. Het belangrijkste om te weten is 
of men alle aan- en afvoerleidingen in de module 
in de fabriek aanbrengt of niet. Het voordeel 
van het aanbrengen in de fabriek is dat men de 
module al heel ver kan afwerken. De leidingen 
zijn dan al weggewerkt in het vloerelement en de 
wanden. Nadeel, bij het plaatsten van modules die 
al leidingwerk in zich hebben, is het koppelen van 
alle leidingen tussen de modules. Wellicht kan hier 
gebruik gemaakt worden van stekkersystemen. 
Deze zijn echter wel prijzig of nog niet voorhanden. 
Men kan er echter ook voor kiezen om de aan en 
afvoer leidingen van de modules pas in het werk 
aan te brengen. Men kan dan in één beweging de 
leiding vanuit de schacht in de gevel aansluiten op 
de te voeden functie . Nadeel hiervan is dat de vloer 
en eventueel gedeeltes van de binnenwanden nog 

niet geheel afgewerkt kunnen worden. 
De keuze hangt af van de te verwachten veran
deringen van de modules. Als alleen de inrich
ting veranderd kan men het beste kiezen voor het 
naderhand aanbrengen van het leidingwerk. Wat 
eenvoudiger en goedkoper is. Echter als verwacht 
wordt dat modules vaak van positie veranderen, 
kan het beste gekozen worden voor stekkerbaar 
leidingwerk. Men hoeft dan de leidingen niet telkens 
opnieuw aan te leggen. 

Plafond van de module 
Het vloerelement van de module vormt het plafond 
van de onderliggende module. Eventuele verlichting 
of andere functies in het plafond van de onderste 
module kunnen aangesloten worden vanuit het 
vloerelement van de bovenste module. 
De bovenste module daarentegen wordt afgedekt 
door alleen een vloerelement Van dit vloerele
ment vormt de ruimte, normaal gesproken voor het 
leidingenwerk, het dakvlak. Hier kunnen dus geen 
leidingen in aangebracht worden. De mogelijkheden 
voor het aanbrengen van leidingen die benodigd 
zijn voor plafondverlichting moeten ondergebracht 
worden in de plafondafwerking. Vanuit hier kan het 
leidingwerk door de zijwanden op het leidingwerk 
op het onderliggende vloerelement aangesloten 
worden. Ook kan men er voor kiezen om verlichting 
en andere functies niet onder te brengen in het 
plafond. Daarnaast kan men er ook voor kiezen 
om leidingwerk in het zicht aan te brengen aan het 
plafond. Vraag is alleen of bewoners dit accep
teren. 

Drempels 
In de gevel is gekozen voor een minimale drempel 
van 20mm. Hierdoor is de woning geschikt voor 
personen in een rolstoel. Ook in de rest van de 
woning moet men na streven dat er geen drempels 
gecreëerd worden. Zo sluit ook het dakterras uitge
voerd met drainagetegels gelijk aan op de dekvloer 
binnen de module. 
Aan de achterzijde waar de module aansluit op 
de tuin is een drempelloze aansluiting niet direct 
mogelijk. Het stalen frame van de module staat 
namelijk boven het maaiveld. Dit om niet in contact 
te staan met de vochtige grond wat het staal kan 
aantasten. Om gelijk te komen van het peil op het 
maaiveld zal er gebruik gemaakt moeten worden 
van een hellingbaan of een trap. Ook kan men er 
voor kiezen om een keerwand tegen de module aan 
te plaatsen. Het maaiveld kan zo verhoogd worden 
tot het vloerpeil van de module. 
Wil men eenvoudig modules kunnen plaatsen en 
verwijderen. Dan moet men geen gebruik maken van 
ophoging van het gehele maaiveld. Het opgehoog
de maaiveld moet namelijk helemaal afgegraven 
worden als er hier een module toegevoegd wordt. 

Conclusie 
Het systeem biedt dus zeer veel flexibiliteit. Welke 



mate van flexibiliteit toegepast moet worden 
verschilt per situatie. De maximale flexibiliteit hoeft 
namelijk niet altijd noodzakelijk te zijn. Want deze 
maximale flexibiliteit kent namelijk ook negatieve 
gevolgen voor andere aspecten die voorgaand 
besproken zijn. Bij elke project zal de afweging 
gemaakt moeten worden hoe het systeem uitge
voerd en toegepast gaat worden. 

Verdere technische details zijn terug te vinden in 
de bijlage. 





7. Besluit 

7 .1. Conclusie 
Het uiteindelijke getoonde ontwerp is slechts een 
mogelijke interpretatie van de uitgangspunten 
van het 'bouwen voor krimp' concept. Dezelfde 
uitgangspunten, geïnterpreteerd door een andere 
ontwerper of beleidsvoerders, zullen een geheel 
ander eindresultaat opleveren. 
Het 'bouwen voor krimp' concept biedt dus voorna
melijk een handvat voor het te voeren beleid tegen 
krimp in de toekomst van Terneuzen. Het concept 
zal de krimp op zichzelf niet direct tegen gaan. 
Echter door in te springen op de specifieke omstan
digheden die deze krimp met zich mee brengt, 
kan de bevolkingskrimp wellicht geminimaliseerd 
worden. Bewoners die nu moeten vertrekken, door 
een gebrek aan het juiste woningaanbod, kunnen 
dan gehuisvest worden in dit flexibele ontwerp. 
Daarnaast zijn de toekomstige woonwensen, 
vanwege de demografische veranderingen door 
krimp, moeilijk te voorspellen. Door dit flexibele 
ontwerp wordt het mogelijk om het gebouw, 
eenvoudig en met minimale financiële middelen, 
aan te passen. Verder wordt door deze nieuwbouw 
een enorme kwaliteitslag gemaakt binnen de 
bestaande bebouwing van Terneuzen. 
Afsluitend kan men stellen dat een gebouw 
ontworpen naar het 'bouwen voor krimp' concept 
de krimp niet direct kan keren maar er wel op kan 
anticiperen. 

7 .2. Discussie 
Het onderzoek is gestart met een zoektocht naar 
een context waarin flexibiliteit van een bouwvorm 
in tot uiting kan komen. De context is bevolkings
krimp met uiteindelijk het 'bouwen voor krimp' 
concept als resultaat. De verschillende uitgangs-

punten van dit concept kunnen echter ook in het 
algemeen toegepast worden. Zo kan het concept 
wellicht bijdragen aan oplossingen voor bouwop
gaven gesitueerd op locaties met elk hun eigen 
specifieke context. 
Of de bouwvorm, gebouwd volgens het concept, ook 
de verwachte uitwerking heeft is lastig te voorspel
len. Wellicht moet eerst een pilot-project gebouwd 
worden om te analyseren of het ook daadwerkelijk 
potentie heeft. Daarnaast is de precieze uitwerking 
van het concept afhankelijk van vele verschillende 
partijen. Deze hebben elk versch illende belangen 
ten opzichte van het concept en het uiteindelijke 
ontwerp. Zij kunnen de uitgangspunten van dit 
concept, waar zij belang bij hebben, meenemen in 
de ontwikkel.ing van hun producten. Zo worden we 
er allemaal een beetje beter van. 
Het kan ook voorkomen dat de gevel in combinatie 
met de achterliggende aanpasbare modules niet 
de verwachte uitwerking heeft. De gevel biedt dan 
nog altijd de basis voor een uitwerking in combi
natie met een traditionele bouwvorm. Zo is het 
mogelijk om bijvoorbeeld de ruimtes achter de 
gevel traditioneel op te metselen. 
Voor vervolgonderzoek zijn er nog genoeg 
mogelijkheden. Zo is nog uit te zoeken of het 
concept binnen een andere context een bijdrage 
kan leveren. Verder kan men ook uitzoeken of 
het concept bij kan dragen aan de ontwikkeling 
van nieuwe producten en deze vervolgens ook 
uitwerken. Mocht de combinatie van de gevel en 
de modules niets opbrengen, uit vervolgonderzoek 
kan blijken dat ze afzonderl ijk van elkaar wel iets 
te bieden hebben. 
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9. Bijlagen 

Technische tekeningen: bladnummer 01 t/m 29 

De technische tekeningen tonen de mogelijkheden 
en de functionaliteit van het ontworpen bouwsys
teem aan de hand van plattegronden, aanzichten, 
doorsneden en details. 
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student ROB HEREIJGERS 

0587596 

GEVELELEMENT 
TRESPA BEPLATING 

TRESPA GEVELSYSTEEM T300 

HOUTEN REGELWERK 

DAMPREMMENDE LAAG 

ISOLATIE , KOUDEBRUGONDERBREKING 

STAALFRAMEPROFIELEN + ISOLATIE 

GIPSPLAAT 

STUCWERK 

AANSLUITING 
STUCWERK (IN HET WERK AANBRENGEN) 

GIPSPLAAT (IN HET WERK AANBRENGEN) 

ISOLATIE (IN HET WERK AANBRENGEN) 

PROFIEL, ALUMINIUM ZETWERK 

AANSLUITING 
PROFIEL, ALUMINIUM ZETWERK 

Oplolólng: MASTER BUILDING TECHNOLOGY 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
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AANSLUITING 
BEVESTIGING ACHTERGEVEL AAN DE ZIJGEVELS 

GEVELELEMENT 
TRES PA BEPLATING 

TRES PA GEVELSYSTEEM T300 

HOUTEN REGELWERK 

DAMPREMMENDE LAAG 

ISOLATIE, KOUDEBRUGONDERBREKING 

STAALFRAMEPROFIELEN + ISOLATIE 

GIPSPLAAT 

STUCWERK 

Opleld•ng' MASTER BUILDING TECHNOLOG V 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
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Sludent: ROB HEREIJGERS 

0587596 

GEVELELEMENT 
TRESPA BEPLATING 

TRESPA GEVELSYSTEEM T300 

HOUTEN REGELWERK 

DAMPREMMENDE LAAG 

ISOLATIE, KOUDEBRUGONDERBREKING 

STAALFRAMEPROFIELEN + ISOLATIE 

GIPSPLAAT 

STUCWERK 

AANSLUITING 
STUCWERK (IN HET WERK AANBRENGEN) 

GIPSPLAAT (IN HET WERK AANBRENGEN) 

ISOLATIE (IN HET WERK AANBRENGEN) 

PROFIEL, ALUMINIUM ZETWERK 

Opleiding: MASTER BUILDING TECHNOLOGY 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
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Afltudeelproied: Blednurnrner: Onderdeel: GEVELVARIANTEN SCNel: 1 : 50 
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BOUWEN VOOR KRIMP DOORSNEDE 

LEIDINGEN DOORTREKKEN IN VLOERELEMENT 

LEIDINGEN DOORTREKKEN IN VLOERELEMENT 

LEIDINGEN DOORTREKKEN IN DE TUIN 

St.-t: ROB HEREIJGERS 

0587596 

0-"10' MASTER BUILDING TECHNOLOGY 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
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BOUWEN VOOR KRIMP 28/29 VASTE FUNCTIES r:l o=-.,::-um-: -18-_ 0_2--2-0-11 _ __ _ 
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INDELINGSVRIJHEID 
VASTE FUNCTIES KAN MEN MET EEN MODULE 

MEEVERHUIZEN ALS DEZE DE AANGEGEVEN MATEN 

BINNEN DE MODULE NIET OVERSCHRIJD 

MOGELIJKE VASTE FUNCTIES 
KEUKENBLOK 

BADKAMER 

TRAP 

PLATFORMLIFT 

ENZ. 

Student: ROB HEREIJGERS Dpteldtno MASTER BUILDING TECHNOLOGY 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 0587596 
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Onderdeel: VASTE FUNCTIES Sehaol: 1 : 50 
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STIJGPUNTEN: TRAP+ PLATFORMLIFT 

stoo.ot: ROB HEREIJGERS 

0587596 
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