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Het is een lange rit geweest. Vorig jaar september is de rit begonnen en in het begin vond ik het 
jammer dat ik niet verder kon gaan met een afstudeervoorstel wat ik eerder in een architectuur 
afstudeerproject had opgesteld. De wijk ‘t Hool was niet geheel nieuw voor mij en iedere keer als ik 
er langs kwam, met de bus of op de fiets, werd mijn oog gegrepen door de woningen die daar stonden. 
Wellicht komt het door het grote verschil met de omliggende bebouwing maar misschien had ik toen 
al wel het gevoel dat ik hier later iets mee ging doen. 

In het begin stonden we nog als atelier bij het stoplicht. Door met z’n allen te beginnen krijg je toch 
een soort verbondenheid. Samen analyseer je en disussiër je over de wijk, de mogelijkheden en de 
problemen. Door allemaal dezelfde weg te volgen kun je nog overleggen over de route. Het leek wel 
op het rijden in een colonne, maar ook hier komt een eind aan.  Bij het volgende stoplicht aangekomen, 
blijkt dat ieder toch zijn eigen weg gaat ondanks het gezamenlijke startpunt, maar tijdens de begeleiden 
kunnen we nog steeds van elkaar leren. Op dit moment wil ik daarom ook mijn ateliergenoten bedanken 
voor de gemoedelijke samenwerking. 

Dan begint de weg alleen. Maar de weg is lastig uit te stippelen als het eindpunt nog niet vast staat. 
Na enkele omzwervingen was dan toch duidelijk wat het eindpunt moest worden en er werd een 
routebeschrijving geschreven om daar te komen waar ik wilde zijn. Jammer dat met de huidige 
opbrekingen en wegwerkzaamheden het lastig is, ondanks een goed geplande routebschrijving, je 
einddoel te vinden. Gelukkig had ik een uiterst interessante samengestelde afstudeercommissie die zo 
nu en dan aan de knoppen van de navigatie draaiden om er voor te zorgen dat ik weer op de route 
kwam. Zij waren daar wanneer tijdens het rijden het einddoel uit zicht raakte en toonden begrip 
wanneer ik per ongeluk een afslag miste of bij tijd een rustpauze nodig had om alert en fit te blijven. 
Op dit moment wil ik dan ook mijn afstudeercommissie bedanken voor hun goede begeleiding. 

Dan is hier toch eindelijk het einddoel in zicht gekomen. Op de reis ben ik nog veel mensen 
tegengekomen die zorgden voor de soms fijne afleiding, want zo’n lang eind rijden in je eentje is ook 
maar saai. Daarom wil ik mijn studiegenoten op vloer 5 bedanken voor momenten van ontspanning en 
vermaak en fijn dat zij altijd goed gebruik hebben gemaakt van mijn concentratieprobleem. 

Dan komt hier deze rit op z’n eind. Maar deze auto heeft nog niet veel kilometers op de teller, hij is nu 
eindelijk goed ingereden. Tijd om binnenkort een nieuwe rit te gaan maken, maar waarheen dat staat 
nog niet vast........

Met vriendelijke groet,              Mark Trommelen
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G Van den Broek en Bakema waren 

twee architecten, bekend in zowel 
het binnen- als het buitenland, die 
vooral in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog veel projecten 
hebben ontworpen. Naast de 
voor velen bekende ontwerpen 
in de randstad, zoals de Lijnbaan 
in Rotterdam en de aula van 
de Technische Universiteit 
Delft, hebben zij ook enkele 
woningbouwplannen buiten de 
randstad ontworpen, waarvan ’t 
Hool in Eindhoven wellicht de 
bekendste is. Daarnaast waren Jo 
van den Broek en Jaap Bakema 
ook sterk betrokken bij enkele 
internationale bouwkundige 
beroepsverenigingen zoals de 
respectievelijk het UIA en de 
CIAM. 

’t Hool is ontworpen door Jaap 
Bakema, en enkele medewerkers 
van het bureau, in opdracht van 
stichting Huis en Wijk. Deze 
stichting is opgericht door 
medewerkers van Philips in 
Eindhoven die een eigen project 
op wilden zetten omdat zij 
geen geschikte woning konden 
vinden in het toen bestaande 
woningaanbod. Zowel de wijk 
als individuele woningtypes zijn 
in samenwerking met diverse 
commissies uit stichting Huis 
en Wijk ontworpen. Hierdoor 
ontstond een wijk, met daarin 

duidelijke kenmerken van het 
vriendschapsmodel van Bakema, 
met daarin hofjes met daaraan 
diverse woningtypes, waaronder 
flats en grondgebonden 
woningen met enkele bijzondere 
types zoals de rug aan rug 
woning en de groeiwoning. Naast 
de grote verschillen tussen 
de types lijken de woningen 
zowel architectonisch als 
bouwtechnisch erg veel op elkaar. 
De wijk is gebouwd in een tijd dat 
woningen nauwelijks geïsoleerd 
zijn en daardoor voldoen ze niet 
aan de huidige en toekomstige 
eisen, in het bijzonder die 
voor energiehuishouding 
en aanpasbaarheid van de 
gebouwschil. 

Vanwege het bijzondere karakter 
van de wijk, als onderdeel van 
het oeuvre van Van den Broek en 
Bakema, is er door de gemeente 
Eindhoven een welstandsnota 
opgesteld die veel eisen stelt aan 
de mogelijkheden die bewoners 
hebben bij het verbeteren en 
aanpassen van hun woning. Om 
ervoor te zorgen dat zowel 
particuliere woningeigenaren 
en woningcorporaties hun 
woning kunnen renoveren is 
er in dit afstudeerwerk een 
renovatiepakket samengesteld 
dat de mogelijkheid biedt om de 
woning functioneel en technisch 

weer te laten voldoen zonder het 
beeld van eenheid, wat in ’t Hool 
heerst, te doorbreken. 
Om te komen tot een 
renovatiesysteem is het 
zaak om eerst de eisen en 
randvoorwaarden rondom dit 
systeem vast te stellen. Tijdens dit 
onderzoek is er parallel gekeken 
naar de literatuur omtrent 
flexibiliteit, consumentgericht 
bouwen en standaardisatie; 
en naar de context zijnde de 
woningen in ’t Hool en de kansen 
en mogelijkheden die hier liggen. 

Vanuit de literatuur is gebleken 
dat de ontwerpers, ondanks dat 
zij in sommige plannen grote 
massastructuren ontworpen, de 
individu en de mogelijkheid voor 
de individu om zich te kunnen 
verpersoonlijken met de woning 
nooit uit het oog zijn verloren. 
Dit is in ’t Hool goed te zien aan 
de diversiteit aan typologieën en 
de experimentele groeiwoning. 

Tijdens de analyse van ’t Hool 
is voor de wijk als geheel 
gekeken naar de eisen vanuit 
de welstandsnota en het 
bestemmingsplan, en in hoeverre 
de eisen die hier gesteld worden 
noodzakelijk zijn voor het 
behoud van het karakteristieke 
beeld. Vervolgens is gekeken 
naar de diverse typologieën; de 
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overeenkomsten en verschillen 
tussen de typen, zowel qua 
architectuur en ruimtelijke 
sequentie als qua technische 
opbouw, en de veranderingen die 
in de loop der tijd aangebracht zijn. 
Vanuit deze analyse is gebleken 
dat ’t Hool een eenheid vormt 
op alle niveaus tussen stedebouw 
en bouwtechniek. Hierdoor zijn 
er veel mogelijkheden om de 
diverse types te renoveren met 
een gestandaardiseerd flexibel 
renovatiesysteem. 

Uit de literatuurstudie en de 
analyse volgen diverse eisen 
en randvoorwaarden voor 
het systeem. Het systeem 
vormt een platform voor 
verschillende bouwmaterialen 
en componenten en zorgt voor 
de verbinding met de bestaande 
ruwbouw. Het platform zelf 
heeft een dragende functie 
binnen een element waaraan de 
diverse technische componenten, 
elementen en materialen, 
en afwerkingsmaterialen 
demontabel worden verbonden. 
In principe staat de invulling van 
het platform vrij waardoor de 
gebruiker kan kiezen tussen de 
te gebruiken technische invulling 
van het element. De afwerking 
aan de buitenzijde grenst aan het 
collectieve domein van ’t Hool en 
kent daarom minder keuzevrijheid. 

Voor de constructieve functie van 
het platform zijn koudgewalste 
staalprofielen gekozen vanwege 
hun lage gewicht, minimaal 
volume, veel mogelijkheden tot 
koppelen en het feit dat het 
materiaal zichzelf heeft bewezen 
als bouwsysteem. 

Voor de technische uitwerking 
is gekozen voor woningtype A 
omdat deze woning veel lijkt 
op andere rijwoningen, het 
de kleinste koopwoning is en 
onderdeel vormt van een rij 
waardoor er diverse scenario’s 
uitgewerkt kunnen worden. Er 
kan gekozen worden om wel 
of niet te renoveren, de gevels 
en het dak of alleen de gevels 
te renoveren, een uitbouw of 
geen uitbouw te realiseren en 
welke uitbouw gerealiseerd moet 
worden. 

De eerste stap is de renovatie 
van de bestaande woning waarna 
gekozen kan worden uit één van 
de vele uitbreidingsmogelijkheden 
zowel voor, achter, in of op de 
woning.  Door de vlakke daken is er 
namelijk ook een groot oppervlak 
op de woning wat gebruikt kan 
worden als extra verblijfruimte 
of een nieuwe functie. Qua 
afwerking en detaillering wordt 
een onderscheid gemaakt tussen 
de bestaande woning (baksteen 

en “traditioneel”), uitbreiding aan 
de voor- en achterzijde en intern 
(hout, verticaal en “strak”) en op 
de woning (metaal, horizontaal 
en “strak”) om duidelijke de 
verandering van de woning te 
zien. 
Bij de technische uitwerking is een 
blok van 6 woningen uitgewerkt. 
Hier is voor iedere woning 
een ander scenario gekozen. 
Essentieel voor de detaillering 
is de mogelijkheid om ieder 
element te kunnen demonteren, 
de eis dat bij iedere verandering 
het beeld van eenheid moet 
blijven bestaan en het feit dat 
er een goede aansluiting moet 
zijn met de naastgelegen woning 
ongeacht de keuze voor de 
invulling van het systeem en de 
gekozen uitbreiding. Het resultaat 
is dat iedere eigenaar de keuze 
heeft om zijn woning technisch 
te renoveren en uit te breiden 
zonder dat het beeld van eenheid 
in ’t Hool verdwijnt . 
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een belangrijk onderwerp in de 
hedendaagse bouwpraktijk. In 
het verleden vooral gefocust 
op het plegen van nieuwbouw 
die voldoet aan de eisen van 
dat moment. Nu komt men 
toch tot de conclusie dat onze 
bestaande woningbouw, waarvan 
een groot gedeelte gebouwd 
is in de naoorlogse periode, 
zorgt voor een groot gedeelte 
van ons totale energieverbruik. 
En nu fossiele energiebronnen 
op raken en men naarstig op 
zoek is naar andere vormen 
van energie, zodat wij als mens 
toch kunnen blijven voorzien in 
onze energiebehoefte, is ook de 
renovatie weer in beeld gekomen. 
Vooral nu de prijzen voor energie 
zichtbaar stijgen loont het om te 
investeren in renovatie. 

Als we het thema renovatie 
nader bekijken vanuit onze 
bouwkundige achtergrond 
hebben we altijd te maken met 
een bestaande woning, woonblok 
of wijk. Een groot gedeelte van 
de bestaande woningbouw  is 
gebouwd in een tijd dat de eisen 
rond energieverbruik en comfort 
nog op een veel lager niveau lagen 
dan nu. Echter het te renoveren 
object heeft ook een geschiedenis, 
een ontwerper met zijn ontwerp 
ideeën en een bewoner met zijn 

eigen eisen en wensen. Er kunnen 
een hoop bouwtechnische en 
bouwfysische aspecten niet 
kloppen als we het bekijken 
met de kennis van nu, maar een 
hoop goede ontwerp ideeën 
kunnen verloren gaan wanneer 
men, zonder vooronderzoek, een 
bestaand object gaat renoveren. 

In het afstudeeratelier 
Brainovation ’t Hool werden de 
afstudeerders geconfronteerd 
met een stukje architectonisch 
historisch erfgoed genaamd ’t 
Hool in Eindhoven. De wijk is 
onderdeel van het oeuvre van het 
bekende architectenbureau Van 
den Broek en Bakema die in de 
naoorlogse periode sterk bezig 
waren met de ontwikkeling van 
grote hoeveelheden woningen 
(Ibelings, 2000). Het is een 
uniek woningbouwproject als 
het gaat om de totstandkoming, 
de stedenbouwkundige opzet, 
de woningdifferentiatie en het 
consequent doorzetten van 
de architectonische ideeën en 
bouwtechnische uitwerking. 

Het uiteindelijke doel is om 
ervoor te zorgen dat de wijk ’t 
Hool bewaard blijft. Essentieel 
is echter dat ’t Hool een wijk is 
met als functie wonen en dat we 
te maken hebben met bewoners 
die deze woningen bezitten of 

huren. Wanneer de woningen in ’t 
Hool niet meer kunnen voldoen 
aan deze functie, bijvoorbeeld 
als de mensen die erin in leven 
uiteindelijk de energierekeningen 
niet meer kunnen betalen, 
dan verliest het zijn functie 
en uiteindelijk zijn recht op 
bestaan. Conserveren zou er 
voor zorgen dat de prestatie van 
de gebouwschil blijft zoals deze 
nu is waardoor in de toekomst 
niet meer aan de eisen kan 
worden voldaan. Een verbetering 
van de gebouwschil, kan naast 
positieve gevolgen voor de 
energieprestatie van de woning, 
ook negatieve gevolgen hebben 
voor de uitstraling van de woning 
en uiteindelijk de wijk. Alleen 
de uitstraling van de wijk, en de 
ideeën die hieraan ten grondslag 
liggen, zijn juist de reden waarom  
men de wijk wil bewaren. 

In dit afstudeerwerk is 
geprobeerd om de wijk ’t Hool als 
geheel te renoveren met behulp 
van een renovatiesysteem. De 
reden om te renoveren middels 
een systeemaanpak is het feit dat 
na het algemene vooronderzoek 
geconcludeerd kan worden dat 
de woningen grotendeels met 
behulp van dezelfde materalen 
en technieken tot stand zijn 
gekomen. 

Afbeelding 6.1

Afbeelding 6.2

Afbeelding 6.3

Afbeelding 6.4
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Om tot een goede aanpak te 
komen is eerst de wijk als geheel 
architectonisch en bouwtechnisch 
onderzocht. Parallel daaraan zijn 
de oorspronkelijk ideeën van 
Van den Broek en Bakema nader 
onderzocht en middels een 
literatuurstudie is gekeken hoe 
die ideeën zich in de loop der tijd 
verder hebben ontwikkeld. 

Vervolgens is aan de hand van 
deze gegevens een programma 
van eisen opgesteld voor het 
systeem. Met behulp van het 
systeem, en pakket wat hieruit 
voorkomt, kunnen de diverse 
type woningen gerenoveerd en 
uitgebreid worden zonder dat 
het totaalbeeld van eenheid 
verloren gaat. 

Omdat het systeem te 
ontwikkelen is een blok 
woningen als uitgangspunt 
genomen. Door verschillende 
renovateiscenario’s toe te passen 
op de woningen onstaan alle 
interessante bouwtechnische 
knooppunten. Omdat de woning 
bouwtechnisch sterk op elkaar 
lijken kan aangenomen worden 
dat in veel gevallen de andere 
type woningen ook gerenoveerd 
kunnen worden met behulp van 
dit renovatiesysteem. 
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tijdens het vooronderzoek wat 
als atelier is uitgevoerd. Eerst is  
‘t Hool als geheel beschouwd 
op basis van stedenbouw, 
historie, ontwikkeling en het 
bureau verantwoordelijk 
voor het project. Vervolgens 
zijn  de diverse woning apart 
onderzocht op constructie, 
bouwtechniek, bouwfysica, 
routing waaruit voor ieder type 
een SWOT analyse is gerold. 

Daarna heeft ieder voor zichzelf 
een persoonlijke fascinatie 
voor de wijk benoemd om hier 
vervolgens mee aan de slag te 
gaan. In dit geval zijn op basis 
van de fascinatie, de globale en 
nationale problemen en een 
persoonlijke fascinatie met 
betrekking tot de bouwtechniek 
in het algemeen  een hoofdvraag 
en enkele deelvragen ontstaan.  
Het uiteindelijke doel is de wijk op 
een duurzame manier te bewaren .

Vervolgens is parallel aan 
een diepgaander onderzoek 
naar de woningen in  ‘t Hool 
een literatuuronderzoek 
uitgevoerd naar flexibiliteit, 
consumentgericht bouwen en 
standaardisatie. Deze begrippen 
zijn vanuit het vooronderzoek 
naar voren gekomen als 
belangrijke begrippen binnnen 

het oeuvre van Van den 
Broek en Bakema en  de wijk. 
Hieruit zijn de eisen en 
randvoorwaarden voor het 
systeem  gekomen. Het systeem 
is op basis van deze eisen en 
randvoorwaarden ontworpen 
waarbij constant de hoofdvraag 
als terugkoppeling is gebruikt. 

Gedurende de uitwerking 
heb ik me vooral gefocust op 
een blok woningen van type 
A in het Lenningenhof. Deze 
is gekozen omdat de meeste 
renovatieproblematiek  ontstaat 
bij schilrenovatie van een woning 
uit een rij. In dit geval is type A 
gunstig om te gebruiken omdat 
dit de kleinste rijwoning is 
waardoor theoretisch gezien er 
de grootste behoefte is om uit 
te breiden. Doordat de principe 
aansluitingen van de diverse typen 
in grote mate overeenkomen 
kunnen de details die ontstaan 
gedurende de technische 
uitwerking ook gebruikt worden 
voor andere type woningen. 

In het schema rechts is het 
vorige in het kort weergegeven 
met in de kaders een 
opsomming van de tussentijdse 
gegevens en keuzemomenten. 

Gezamelijk vooronder-
zoek naar de histrorie, 
stedebouwkundige opzet, 
de architect en de bouw-
techniek van ‘t Hool; en 
de historie, routing, archi-
tectuur, constructie, bou-
wtechniek en  bouwfysica 
van de verschillende types.

Een stapgewijze evo-
lutie van ‘t Hool waarbij 
gebruik wordt gemaakt 
van het door mij ontwik-
kelde systeem binnen de 
door mij gestelde kad-
ers. Diverse mogelijke 
uitbreidingen worden 
naast elkaar gezet om te 
kunnen concluderen dat 
het bestaande beeld van 
eenheid niet wordt aang-
etast door de door mij 
geiniteerde veranderingen. 

Aantonen dat het systeem 
toepasbaar is op een blok 
van woningen waarbij de 
verschillende bewoners 
een andere keuze maken 
voor wat betreft de stap 
om te gaan renoveren, het 
al dan niet gebruik maken 
van uitbreidingen en de 
keuze voor de verschil-
lende uitbreidingen. 

Analyse van ‘t Hool:
-stedebouwkundig.
-historisch.
-architect en vergelijkbare 
projecten.
-typologien verder onder-
zoeken en vergelijkbaar 
maken.
-wettelijke parameters 
(bestemmingsplan en wel-
stand) nader bekijken.
-uitbreidbaarheid onder-
zoeken binnen de archi-
tectonische context.
-keuzemogelijkheden bin-
nen het systeem nader 
bepalen.

-Prefabricage
-Flexibiliteit van te kiezen 
materialen (projectonge-
bonden bouwproducten/
materialen).
-Modulair bouwen.
-Renovatie.
-Architectuur en Techniek 
die elkaar versterken. 

-Flexibiliteit.
-Consumentgericht bou-
wen.
-Standaardisatie

-Het op raken van 
fossiele brandstoffen en 
nog niet voldoende en-
ergie kunnen winnen 
uit duurzame bronnen.
-Op raken van veel ge-
bruikte grondstoffen.
-Weinig bouwtechnis-
che innovatie in de bouw
-Weinig keuzevrijheid voor 
de bewoner/consument.

Hoe kan ‘t Hool met 
een industrieel renova-
tiepakket gerenoveerd 
worden zonder het 
beeld van eenheid te 
verbreken?

Wat zijn de bouwtechnische 
en architectonische over-
eenkomsten en verschillen 
tussen de verschillende 
woningtypes in ‘t Hool?

Welke interne- en externe 
variaties zijn tolereerbaar 
binnen het beeld van een-
heid en welke zijn vanuit het 
oogpunt van functionaliteit 
noodzakelijk?

Hoe kun je binnen het 
renovatiepakket variaties 
ontwikkelen zonder het 
systeem van productie aan 
te hoeven passen? (mass 
customization)

Hoe kunnen bewoners 
gemakkelijk kiezen binnen 
het aanbod van producten 
en varianten?

-licht gewicht
-koppeling tussen 
bestaande constructie en 
nieuwe materialen
-minimale ruimte innemen
-veel mogelijkheid tot kop-
pelen
-als platform voor een 
breed scala aan producten

-veel verscheidenheid in 
typologien maar weinig tot 
geen keuzevrijheid binnen 
de types.
-de wens tot verscheiden-
heid van de ontwerpers.
-renovatie om architec-
tonisch erfgoed op een 
duurzame manier te 
bewaren

-koppeling tussen de 
bestaande hoofdstruc-
tuur en de toe te passen 
materialen
-systeem als platform voor 
innovatieve ontwikkeling 
van bouwproducten/mate-
rialen.
-’naadloze’ aansluiting 
tussen uitbreiding en 
bestaande bouw.
-stapsgewijze renovatie bij 
in het koopsegment mo-
gelijk zonder het totaal-
beeld van een blok aan te 
tasten. 
-renovatie van het 
bestaande geheel als ee-
rste stap waarna gekozen 
kan worden voor een 
uitbreiding. 
-demontabele elementen 
die onderling uitgewisseld 
kunnen worden. 
-bestaande bouw ger-
enoveerd met bestaande 
producten als esthetische 
schil van de technische 
componenten.
-uitbreiding als contrast 
tussen bestaand en nieuw.
-uitbreidingen binnen het 
blok uitgevoerd in houten 
delen met strakke de-
tailering.
-uitbreidingen op het blok 
uitgevoegd in stalen hori-
zontale delen met strakke 
detailering. 
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Gezamelijk vooronder-
zoek naar de histrorie, 
stedebouwkundige opzet, 
de architect en de bouw-
techniek van ‘t Hool; en 
de historie, routing, archi-
tectuur, constructie, bou-
wtechniek en  bouwfysica 
van de verschillende types.

Een stapgewijze evo-
lutie van ‘t Hool waarbij 
gebruik wordt gemaakt 
van het door mij ontwik-
kelde systeem binnen de 
door mij gestelde kad-
ers. Diverse mogelijke 
uitbreidingen worden 
naast elkaar gezet om te 
kunnen concluderen dat 
het bestaande beeld van 
eenheid niet wordt aang-
etast door de door mij 
geiniteerde veranderingen. 

Aantonen dat het systeem 
toepasbaar is op een blok 
van woningen waarbij de 
verschillende bewoners 
een andere keuze maken 
voor wat betreft de stap 
om te gaan renoveren, het 
al dan niet gebruik maken 
van uitbreidingen en de 
keuze voor de verschil-
lende uitbreidingen. 

Analyse van ‘t Hool:
-stedebouwkundig.
-historisch.
-architect en vergelijkbare 
projecten.
-typologien verder onder-
zoeken en vergelijkbaar 
maken.
-wettelijke parameters 
(bestemmingsplan en wel-
stand) nader bekijken.
-uitbreidbaarheid onder-
zoeken binnen de archi-
tectonische context.
-keuzemogelijkheden bin-
nen het systeem nader 
bepalen.

-Prefabricage
-Flexibiliteit van te kiezen 
materialen (projectonge-
bonden bouwproducten/
materialen).
-Modulair bouwen.
-Renovatie.
-Architectuur en Techniek 
die elkaar versterken. 

-Flexibiliteit.
-Consumentgericht bou-
wen.
-Standaardisatie

-Het op raken van 
fossiele brandstoffen en 
nog niet voldoende en-
ergie kunnen winnen 
uit duurzame bronnen.
-Op raken van veel ge-
bruikte grondstoffen.
-Weinig bouwtechnis-
che innovatie in de bouw
-Weinig keuzevrijheid voor 
de bewoner/consument.

Hoe kan ‘t Hool met 
een industrieel renova-
tiepakket gerenoveerd 
worden zonder het 
beeld van eenheid te 
verbreken?

Wat zijn de bouwtechnische 
en architectonische over-
eenkomsten en verschillen 
tussen de verschillende 
woningtypes in ‘t Hool?

Welke interne- en externe 
variaties zijn tolereerbaar 
binnen het beeld van een-
heid en welke zijn vanuit het 
oogpunt van functionaliteit 
noodzakelijk?

Hoe kun je binnen het 
renovatiepakket variaties 
ontwikkelen zonder het 
systeem van productie aan 
te hoeven passen? (mass 
customization)

Hoe kunnen bewoners 
gemakkelijk kiezen binnen 
het aanbod van producten 
en varianten?

-licht gewicht
-koppeling tussen 
bestaande constructie en 
nieuwe materialen
-minimale ruimte innemen
-veel mogelijkheid tot kop-
pelen
-als platform voor een 
breed scala aan producten

-veel verscheidenheid in 
typologien maar weinig tot 
geen keuzevrijheid binnen 
de types.
-de wens tot verscheiden-
heid van de ontwerpers.
-renovatie om architec-
tonisch erfgoed op een 
duurzame manier te 
bewaren

-koppeling tussen de 
bestaande hoofdstruc-
tuur en de toe te passen 
materialen
-systeem als platform voor 
innovatieve ontwikkeling 
van bouwproducten/mate-
rialen.
-’naadloze’ aansluiting 
tussen uitbreiding en 
bestaande bouw.
-stapsgewijze renovatie bij 
in het koopsegment mo-
gelijk zonder het totaal-
beeld van een blok aan te 
tasten. 
-renovatie van het 
bestaande geheel als ee-
rste stap waarna gekozen 
kan worden voor een 
uitbreiding. 
-demontabele elementen 
die onderling uitgewisseld 
kunnen worden. 
-bestaande bouw ger-
enoveerd met bestaande 
producten als esthetische 
schil van de technische 
componenten.
-uitbreiding als contrast 
tussen bestaand en nieuw.
-uitbreidingen binnen het 
blok uitgevoerd in houten 
delen met strakke de-
tailering.
-uitbreidingen op het blok 
uitgevoegd in stalen hori-
zontale delen met strakke 
detailering. 

VOORONDERZOEK
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Om de wijk ’t Hool te kunnen 
renoveren moeten de huidige 
woningen aangepast worden. 
Maar omdat we hier te maken 
hebben met bestaande woningen 
gaan we een aanpassing maken 
op het oorspronkelijk ontwerp, 
wat tot stand gekomen is op basis 
van de ideeën van dat moment en 
met behulp van de techniek die 
op dat moment voorhanden was 
(state of the art). Het tijdsbeeld 
en de stand der techniek kunnen 
dan volledige veranderd zijn, de 
wezenlijke achterliggende ideeën 
kunnen nog steeds heel actueel 
zijn alleen verder ontwikkelt 
dan in de periode dat ’t Hool 
werd ontworpen en gebouwd. 
De ideeën zijn vaak verder 
ontwikkeld, geëvolueerd en 
veranderd maar in essentie nog 
hetzelfde. Wellicht is het doel 
veranderd maar veel ideeën zijn 
hetzelfde gebleven. 

M A AT S C H A P P E L I J K E 
BETROKKENHEID

In de publicatie ‘Van den Broek 
en Bakema, 1948-1988” van 
het NAI wordt, in combinatie 
met een tentoonstelling, een 
totaalbeeld geschetst van de 
werkwijze van het bureau, de 
ideeën en de projecten die 
hieruit voorkwamen (Ibelings, 
2000). Van den Broek en Bakema 
waren sterk betrokken bij 
maatschappij en de ontwikkeling 
van nieuwe ideeën om op grote 
schaal woningbouw te kunnen 
ontwerpen en bouwen en zo 
betrokken in talrijke commissies 
en verenigingen. De werelden 
waarin dit gestalte kreeg waren 
min of meer gescheiden. 

Van den Broek wilde door 
zijn lidmaatschap van de 
architectenorganisaties als 
de Bond van Nederlandse 
Architecten (BNA), de 
Consumenten-Stichting Goed 
Wonen, de Union Internationale 
des Architectes (UIA), het 
Bouwcentrum en het Economisch 
Instituut voor de Bouwnijverheid 
(EIB) zo veel mogelijk realistische 
doelen verwezenlijken. 

Bakema richtte zich minder 
op veranderingen van de 
praktijk en probeerde vooral 

een mentaliteitsverandering 
te bereiken. Dat deed hij als 
maatschappijcriticus in de 
tijdschriften Forum en Bouw 
waarin hij ageerde tegen de 
anonieme architectuur, als 
‘onderwijzer’ in Delft en 
op vele plaatsen waar hij 
gastdocentschappen vervulde, en 
als debater in de CIAM en Team X. 
Deze betrokkenheid werd gevoed 
door de vraag: wat zou de positie 
en de verantwoordelijkheid 
van de architect moeten 
zijn in de naoorlogse, steeds 
meer door technologie 
beheerste samenleving? Na 
de oorlog wachtte namelijk 
een enorme opgave, waardoor 
industrialisatie van de bouw 
noodzakelijk was en waardoor 
een meer wetenschappelijke 
en professionele organisatie 
van de bouwnijverheid en 
het architectenvak werd 
gestimuleerd. De noodzakelijke 
schaalvergroting kon allen worden 
bereikt door standaardisatie, 
rationalisatie en industrialisatie 
van de bouw.  

VAN DEN BROEK

Volgens van den Broek waren 
variatie en individualiteit 
enerzijds, en efficiëntie en 
systematiek anderzijds de polen 
waartussen de woningbouw zich 

HOOFDSTUK 1

Afbeelding 10.1: Bakena, het vriendschapsmodel

Afbeelding 10.2 Foto Hansaviertel Berlijn
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moest afspelen. In zijn lezing 
‘Doelmatigheid en creativiteit 
in de woningbouw’ spreekt hij 
over het echte “wonen”, dat 
in gemeenschap met anderen 
beleefd moet kunnen worden, 
en over thuis zijn: ‘Thuis kan de 
mens zijn wie hij is, daar behoeft 
men geen rol te spelen, niets te 
bereiken en niets veilig te stellen’. 
De centrale vraag was voor 
hem hoe de bewoners zich thuis 
zou kunnen voelen in massaal 
geproduceerde woningen: ‘Wat 
kan men – als bewoner – doen 
met de neutrale anonieme 
confectiewoning om er een 
achtergrond (en uitdrukking) 
van te maken van zijn eigen 
karakteristieke mens-zijn? Voor 
Van den Broek was rationalisering 
van de bouw geen doel op zich, 
maar een essentieel middel om 
in de naoorlogse maatschappij 
ruimte te scheppen voor het 
individu. 

BAKEMA

Toen Bakema nog student 
Bouwkunde en weg- en 
waterbouw studeerde aan de 
HTS in Groningen was Van Den 
Broek al een gevestigd architect. 
Men veronderstelt dat door 
zijn gevangenschap in Frankrijk  
tijdens de Tweede Wereldoorlog   
hij altijd bleef strijden voor 

individuele vrijheid, democatie en 
sociale rechtvaardigheid.
In de TV serie ‘Van stoel 
tot Stad” probeerde hij zijn 
maatschappijfilosofie uit te dragen. 
Voordurend wordt er gehamerd 
op de fundamentele betekenis 
van de indivudele vrijheid, 
waarbij het centrale vraagstuk 
is hoe de mens individu kan 
zijn in een moderne industriele 
wereld met massaproductie 
en gelijkvormigheid. Volgens 
Bakema kon met individualiteit 
het best ervaren wanneer men 
volledig bewust was van zijn 
verstandhouding met de wereld 
om hem heen. Architectuur was 
voor hem een hulpmiddel; een 
maatstaf waaraan de verhouding 
tussen individu en totaliteit kan 
worden afgemeten en waarmee 
het individu zich kan identificeren.
Zijn ideeën hierover baseerde hij 
voor een deel op het werk van 
filosoof Karl Jaspers. De kern van 
die filosofie is dat de mens wordt 
beheerst door twee domeinen: 
het wetenschappelijk domein van 
de objectieve, gedeelde kennis 
en  het gevoelsmatige, irrationele 
en individuele domein. Het 
grensvlak tussen beide gebieden, 
het samengaan van collectief en 
individu, zou inhoud en reliëf 
geven aan het menselijke bestaan. 

Zo is te zien dat Van den 
Broek en bakema qua insteek 
erg verschilden. De ene was 
heel pragmatisch, de ander 
heel filosofisch. Waar Bakema 
zich bewoog op het snijvlak 
van begeesterende poezie en 
hoogdravendheid, bleef Van den 
Broek nuchter en realistisch, maar 
zijn drijfveer was uiteindelijke 
dezelfde: architectuur moet de 
belichaming zijn van indivudele 
woon- en leefwensen. De vraag 
die Van den Broek daarom stelde: 
‘Beantwoordt de naoorlogse 
woningbouw aan de eisen van 
een menselijk waardevolle 
huisvesting, getoetst aan de 
reacties van bewoners en de 
illusies van architecten?’.

DE KERNBEGRIPPEN

Vanuit het voorgaande 
zijn de kernbegrippen 
flexibiliteit, standaardisatie en 
consumentgericht bouwen 
ontsprongen die hierna verder 
toegelicht zullen worden. 

Afbeelding 11.1 Bakema en Van den Broek in 
Brussel, 1958
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FLEXIBILITEIT

Flexibiliteit is een erg breed 
begrip. Volgens het Woordenboek 
der Nederlandse taal heeft dit 
begrip drie betekenissen: 
1 Van personen, hun uitingen, 
hun verstand: wendbaar, 
zich gemakkelijk voegend 
naar, aanpassend aan de 
omstandigheden. 
2 Gemakkelijk of geschikt om 
te buigen; buigzaam, buigbaar, 
beweegbaar
3 Gemakkelijk aan te passen 
aan wisselende omstandigheden; 
wisselend, niet vast, variabel. 
De derde betekenis is relevant 
als we het hebben over 
flexibiliteit binnen gebouwde 
omgeving.  Maar nog blijft het 
een erg breed begrip. Om het 
begrip nog verder in te kaderen 
kan flexibiliteit onderverdeeld 
worden op verschillendende 
niveau’s. Enerzijds is flexibiliteit 
een tastbaar begrip als we het 
hebben over woningen en hun 
elementen (Eldonk & Fassbinder, 
1990). Hier kan onderscheid 
worden gemaakt tussen:
1 Ruimtelijke flexibiliteit: de 
mogelijkheid om de ruimtelijke 
structuur te wijzigen om aan de 
verschillende en veranderende 
gebruikseisen te voldoen. Dit 
kan doormiddel van uitbreken, 
opbouwen, verplaatsen van 

scheidingswanden of in- en 
uitbreiden.
2 Functionele flexibiliteit: de 
mogelijkheid om de functionele 
indeling te wijzigen om aan 
verschillende en veranderende 
gebruikseisen te voldoen. In 
principe gebeurt dit binnen de 
bestaande structuur zonder 
bouwkundige ingrepen. Dit kan 
doormiddel van draaiwanden, 
opklapmeubels, verplaatsbare 
kastwanden en woontoestellen.
3 Karakter flexibiliteit: de 
mogelijkheid om de identiteit te 
wijzigen om aan de verschillende 
en veranderde eisen te voldoen. 
Dit kan zijn doormiddel van 
een wijziging van de afwerking 
of stijl, of het aanpassen van de 
gevelindeling. 
Anderzijds kunnen we het 
begrip flexibiliteit ook vanuit de 
proceskant bekijken (Pries, 2008) 
en verdelen in:
1 Ontwerpflexibiliteit: de 
mogelijkheid om keuzes te 
maken in de ontwerpfase zonder 
dat dit veel gevolgen heeft voor 
de uitwerking.
2 Realisatieflexibiliteit (ruw en 
afbouw): de mogelijkheid om nog 
keuzes te maken als de bouw al 
bezig is. 
3 Gebruiksflexibiliteit: de 
mogelijkheid om gemakkelijk 
veranderingen aan de woning 
door te voeren.

FLEXIBILITEIT DOOR VAN 
DEN BROEK EN BAKEMA

Met het begrip flexibilteit is 
het bureau op de achtergrond 
altijd bezig geweest. Zo werd 
tijdens de naoorlogse periode 
door het bureau nagedacht 
over plattegronden met het 
wisselbeuk principe waardoor 
een woning vergroot dan wel 
verkleind kon worden (Eldonk & 
Fassbinder, 1990).

Flexibiliteit is ook te zien in 
gerealiseerde projecten (Ibelings, 
2000). Zo is er op de Lijnbaan 
in Rotterdam te kiezen tussen 
verschillende invulling van de 
binnenruimte en variatie in het 
gevelbeeld. Bij een project voor de 
Radio Nederland Wereldomroep 
in Hilversum, bestaande uit 
kantoren en studio’s, kunnen 
zowel het hoofdgebouw als de 
studio’s onafhankelijk van elkaar 
worden uitgebreid. Tevens is 
de mogelijkheid geboden om 
in de hoogte uit te breiden 
of aan de kopse einden van 
het gebouw. En ook bij een 
project in Marl, Duitsland, 
kan een bestuurscentrum 
uitgebreid worden door 
op de paddestoelvormige 
kantoorpanden een tweede blok 
te plaatsen. 

Afbeelding 12.1:  Van den Broek, dag en 
nachtsituatie voor dezelfde woning

Afbeelding 12.2:  Van den Broek, plattegrond met 
wisselbeuk



13

FLEXIBILITEIT IN ‘T HOOL

In ‘t Hool is flexibiliteit op een 
aantal verschillende manieren 
terug te vinden. 

Ruimtelijke flexibiliteit
De type F en G woning hebben 
standaard de mogelijkheid om 
uitgebreid te worden. In het geval 
van type F kan dit op de garage 
en in het geval van type G op het 
terras van de splitlevel. 

Functionele flexibiliteit
Bij type MNP is er de mogelijkheid 
om de kastenwand tussen twee 
kamers anders te plaatsen 
waardoor nieuwe vertrekken 
ontstaan. Ook in andere woning 
is er de mogelijkheid om een 
kastenwand tussen de keuken en 
woonkamer te verwijderen. 

Ontwerp flexibiliteit
De plattegronden van veel 
types komen op hoofdlijnen 
sterk overeen. Zo is type A te 
vergroten middels een uitbouw 
en een balkon tot type B, en 
middels een optopping en een 
balkon tot type C. Hetzelfde 
geldt voor de patiowoningen die 
qua routing en maatvoering sterk 
op elkaar lijken. 

Afbeelding 13.3:  Van Tijen & 
Maaskant, Brinkman & Van den 
Broek, woonmogelijkheden voor het 
nieuwe Rotterdam

Afbeelding 13.2: Van den Broek en Bakema, studies 
naar flexibiliteit

Afbeelding 13.1:  J.B. Bakema, het groeiende huis
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STANDAARDISATIE

Standaardiseren kan ongeveer 
gelijk gesteld worden met 
normaliseren. Door van iets 
een standaard te maken wordt 
iedereen genoodzaakt om deze 
te gebruiken bij het maken van 
z’n werk. Een organisatie die 
veel bezig was om het bouwen 
de standaardiseren was Stichting 
Architecten Research (Bosma, 
Hoogstraten, & Vos, 2000). 

Eén van drijvende krachten achter 
de SAR was John Habraken. In 
‘De Dragers en de mensen, het 
einde van de massawoningbouw, 
pleit hij voor meer vrijheid voor 
het individu (Habraken, 1985).  Hij 
heeft het hier over de natuurlijke 
relatie. de relatie tussen mens en 
omgeving welke de basis is van 
al wat gebeuren moet in verband 
met de menselijke huisvesting. 

In NEN 6000 werden in der tijd 
al wel enkele standaardiserings 
mogelijkeheden geboden middels 
modulaire coördinatie (Nederland 
Normalisatie-Instituut, 1986). 
Hier werd een onderverdeling 
gemaakt in modulus op basis 
van een vooraf vastgestelde 
basismoduul. Met behulp van een 
basisrooster, een ontwerprooster 
en coördinatiepunten en -lijnen 
kon gebouw worden ontworpen. 

STANDAARDISATIE DOOR 
VAN DEN BROEK EN 
BAKEMA

Als leden van de Stichting 
Architecten Research van 1964 
tot 1972 waren Van den Broek 
en Bakema sterk betrokken 
bij het ontwikkelen van de 
grondprincipes van SAR (Bosma, 
Hoogstraten, & Vos, 2000). Ook in 
zijn tv-lezingen ‘van Stoel tot Stad’ 
(Bakema, 1964) spreekt hij over 
standaardiseren van de woning. 
Door nieuwe constructies 
ontstaan meer mogelijkheden om 
de ruimte te beleven. Hij stelt wel 
dat het vervaardigen van grote 
delen van woningen in fabrieken 
de kans vergroot op nog meer 
onpersoonlijke woonvormen 
dan die reeds al gebouwd zijn. 
Woningen moesten daarom niet 
als geheel in de fabriek worden 
gemaakt maar in onderdelen 
waarmee veel soorten ruimten 
gevormd kunnen worden. 

Afbeelding 14.1, 14.2 en 14.3:  Grondprincipe SAR, 
1965
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STANDAARDISATIE IN ‘T 
HOOL

De initiatiefnemers van Huis en 
Wijk, afkomstig uit de industrie 
waar standaardisatie een normaal 
aspect is, meenden een grote 
mate van standaardisatie te 
moeten toepassen (Schippers, 
1995). Doormiddel van het 
modulaire maatsysteem van de 
SAR leek het eerst een goede 
kans te maken en dit werd 
daarom door de vereniging lang 
volgehouden. Uiteindelijke is het 
niet toegepast omdat het systeem 
nog niet ver genoeg ontwikkeld 
was en Bakema huiverig was 
vanwege eerdere pogingen tot 
standaardisatie die door toedoen 
van enkele fabrikanten waren 
mislukt. Er was wel sprake van 
standaardisatie maar veel verder 
dan de raamafmetingen zijn ze 
niet gekomen. Verder is er wel 
standaard detailering toegepast 
van het metstelwerk, de 
kozijndetailering en de dakranden 
(Swagten, 2001). 

Afbeelding 15.1:  J.B. Bakema, schetsen Van Stoel tot Stad
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CONSUMENTGERICHT 
BOUWEN

Projectontwikkelaars spelen in op 
de wensen van de markt (Pries, 
2008). Ze bieden toekomstige 
bewoners steeds ruimere 
mogelijkheden om te bepalen 
hoe hun nieuwe woning eruit gaat 
zien. Dit is echter alleen mogelijk 
als er een goede balans bestaat 
tussen de keuzevrijheid van de 
consument en de uitvoerbaarheid 
voor de bouwer. Belangrijk is dat 
klant serieus word genomen, 
echter iedere klant is anders en 
wil dus een andere hoeveelheid 
keuzevrijheid. Communicatie 
met de koper wordt steeds 
belangrijker om het keuzeproces 
en de uitvoering van de wensen 
goed te laten verlopen. Om 
dit de realiseren is een goede 
kopersbegeleider nodig die op 
de wensen van de klant kan 
anticiperen en hem goed kan 
informeren. 
Men kan te werk gaan middels 
verschillende aanbodstrategien. 
Hierdoor onstaan verschillende 
concurrentiestrategiën. Men kan 
bijvoorbeeld gaan concurreren op 
prijs, maar ook op keuzevrijheid. 
Middels een procesmodel kan men 
een duidelijk overzicht geven van 
het initiatief tot de uiteindelijke 
oplevering van de woning. De 
drie hoofdprocessen in het 

schema zijn het kopersproces, 
het ontwikkel- en bouwproces 
en het vergunningenproces. 
Middels een klantkeuzekaart 
kan de consument duidelijk zien 
welke keuzes hij kan maken 
en tot wanneer hij deze keuze 
kan maken. Hierdoor is het 
voor hem duidelijk wanneer de 
keuzemomenten zijn. 
Vooral het realisatieproces 
zal complexer worden door 
de extra externe beslissingen 
en zal dus uitdagingen geven 
voor de projectontwikkelaar, 
het bouwbdrijf, de installateur 
de onderaannemer en de 
toeleveranciers. 

CONSUMENTGERICHT 
BOUWEN DOOR VAN DEN 
BROEK EN BAKEMA

Zoals reeds beschreven is onder 
het kopje flexibiliteit waren 
Van den Broek en Bakema 
voorvechters van de individuele 
vrijheid. Ze hielden ook altijd de 
uiteindelijke gebruiker en zijn kijk 
op zijn omgeving in het oog. Het 
was echter lastig om in die tijd van 
massawoningbouw voor iedere 
bewoner een woning als maatpak 
te ontwerpen. Wel werd goed 
gekeken naar onderverdeling 
in groepen waardoor per 
gezinssamenstelling een geschikte 
woonsituatie gevormd kon 
worden. 

Afbeelding 16.1: Aanbodstrategiën 
Consumentgericht bouwen
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CONSUMENTGERICHT 
BOUWEN IN ‘T HOOL

De wijk ‘t Hool is ontstaan vanuit 
Algemene Woningbouwvereniging 
Huis en Wijk. Deze 
woningbouwvereniging is 
ontstaan uit onvrede over het 
gebrek aan democratisch gehalte 
van de bestaande politiek en 
maatschappelijke organisaties 
in het algemeen en die van de 
woningbouw in het bijzonder 
(Schippers, 1995). De eerste ideeen 
werden samengebracht in door 
de vereninging georganiseerde 
vergaderingen waarna grond 
werd verworven en een architect 
ingeschakeld. Ook in een later 
traject werden commissies 
samengesteld om de ontwerpen 
voor de diverse woningen te 
beoordelen en indien mogelijk nog 
te veranderen. 

Eigenlijk is de manier waarop ‘t 
Hool ooit is ontstaan een van de 
eerste vormen van particulier 
opdrachtgeversschap waarbij 
consumenten zelf het initiatief 
nemen om meerdere woningen te 
ontwikkelen. Vanaf de oprichting 
van Huis en Wijk in 1961 heeft het 
nog zeker 10 jaar geduurd voordat 
de wijk werkelijk gebouwd werd. 
Velen zijn in die tijd, onder andere 
door stijgende kosten, afgehaakt. 

Afbeelding 17.1: Hoofdlijnen van het consumentgerichte bouweproces

Afbeelding 17.2: Mogelijke concurrentiestrategiën
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BOUWCONCEPTEN

De begrippen flexibiliteit, 
standaardisatie en 
consumentgericht bouwen 
hebben een navolging gevonden in 
enkele concepten die eigenlijk pas 
in de periode na en in recentere 
tijden toegepast werden. 
Hieronder enkele voorbeelden. 

Industrieel, Flexibel en 
Demontabel bouwen 
(Vos,2011)
Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting

Industrieel
-productie in fabriek, montage op 
bouwplaats
-minder afval, betere 
arbeidsomstandigheden
-productietechniek in ontwerp 
betrekken
-anders samenwerken

Flexibel
-steeds veranderd gebruik
-keuze voor eerste bewoner, maar 
ook voor de latere bewoners
-scheiding tussen vast en variabel
-tot laatste moment wachten met 
definitieve indeling bij ontwerp
-veranderbaarheid op alle 
onderdelen

Demontabel
-hoort bij flexibiliteit

Consumentgericht bouwen
(Pries, 2008)
Stichting  Research Rationalisatie 
Bouw (TNO bouw en 
ondergrond)

Keuzevrijheid op de volgende 
niveaus:
1 locatie; plaats;
2 woningtype; laagbouw/
hoogbouw
3 volume;  kuub’s en  oppervlak
4 indeling; plattegrond
5 schil/uitstraling; materiaal en 
vorm
6 uitrusting; installaties
7 afwerking; wanden en vloeren
8 inrichting; meubilair

Cradle to Cradle
(McDonough & Braungart, 2002)
Michael Braungart en William 
McDonough

1 Afval is voedsel
2 Gebruik de huidige zonne-
instraling
3 Prijs diversiteit

Triad approaches
(Entrop & Brouwers, 2009)
A.G. Entrop en H.J.H. Brouwers

Trias Toponoma
1 gebruik zo min mogelijk “verse” 
natuurlijke ruimte
2 indien alle grond in al ontwikkeld 
gebied is bebouwd, gebruik dan 

-onderhoud en vervanging 
eenvoudig
-hergebruik van componenten 
mogelijk
-recycling

Open bouwen (Boekholt, 1995)
John Habraken
-drager (installaties)
-inbouw (installaties)
-weefsel

Slim Bouwen 
(Stichting Slimbouwen)
Lichtenberg
1 Industrialisatie van het 
bouwproces
2 Flexibiliteit / 
Levensduurbestendig bouwen
3 Reductie van milieubelasting

Lean (Womack, 2005)
Jim Womack en Dan Jones

-Definieer de waarde van een 
product  of dienst vanuit  het 
klantperspectief
-Identificeer en visualiseer  
de waardestroom elimineer 
verspillingen
-Creëer een continue flow
-Schakel om naar een vraag 
gestuurd systeem: “Pull  in plaats 
van Push”
-Streef naar perfectie door 
continu verbeteren

Afbeelding 18.1: Cradle tot Cradle, ontwerpprincipe 
scheiding biosfeer en technosfeer.

Afbeelding 18.2: Trias Energetica
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natuurlijke gebied die minder 
belangrijk zijn
3 verspreid bebouwing in het 
natuurlijke gebied
Trias Poreutica
1 verschillende activiteiten dicht 
bij elkaar plaatsen
2 gebruik maken van duurzame 
manieren van transport
3 zo efficient mogelijk niet 
duurzaam transport gebruiken
Trias Hydrica
1 voorkom het gebruik van water
2 gebruik water uit hernieuwbare 
bronnen
3 zo efficient mogelijk kraanwater 
gebruiken
Trias Hylica
1 voorkom onnodig 
materiaalgebruik
2 gebruik lokale hernieuwbare 
materialen
3 niet duurzame materiaalbronnen 
zo efficient mogelijk gebruiken. 
Trias Energetica
1 gebruik minder energie
2 gebruik energie van duurzame 
bronnen
3 maak zo efficient mogelijk 
gebruik van fossiele brandstoffen.

MATERIAALCONCEPTEN

Vanuit flexibiliteit en mogelijkheid 
tot demonteren komen we al 
snel op materiaalconcepten. 
Dit zijn concepten die eisen en 
richtlijnen stellen die ontwerpers 

kunnen helpen om hun ontwerp 
demontabel en flexibel te maken.

Ladder van Lansink (Hendriks 
& Janssen, 2003)
Nederlandse Overheid
-Prevention
-Reuse construction
-Reuse of building elements
-Reuse of materials
-Useful application as residue
-Immobilisation with useful 
application
-Immobilisation without useful 
application
-Incineration with energy 
generation
-Incineration
-Dumping

Design for Dismantling 
(Design for Reuse) 
(Crowther, 1999)

Strategies for material recycling
-use recycled materials
-minimise the number of different 
types of materials 
-avoid hazardous or toxic 
materials
-make inseperable sub assemblies 
from the same material
-avoid secondary finishes and 
coating where possible
-provide permanent identification 
of material types
Strategies for component  
reprocessing

-minimise the number of different 
types of components
-use minimum number of wearing 
parts
-use mechanical connections 
rather than chemical ones
- make chemical bonds weaker 
than the parts being connected

Strategies for component reuse
-use an open building system
-use assembly technologies that 
are compatible with standard 
building practice
-separate the structure from the 
cladding, the internal walls and 
the services
-provide access to all parts of the 
building and all components
-use components that are sized 
to the intended means of handling
-provide a means of handling 
components during disassembly
-provide realistic tolerances 
to allow for movement during 
disassembly
-use a minimum number of 
different types of connectors
-use hierarchy of disassembly 
related to expected life span of 
the components
- provide permanent identification 
of component type

Strategies for building relocation
-standardise the parts while 
allowing for an infinite variety of 
the whole
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-use a standard structural grid
-use a minimum number of 
different types of components
-use lightweight materials and 
components
-permanently identify point of 
disassembly
-sustain all information of 
the building manufacture and 
assembly process

OPDELING

In veel concepten wordt een 
onderverdeling gemaakt tussen 
verschillende niveau’s. Om 
deze opdeling beter inzichtelijk 
te maken zijn hierna enkele 
concepten beschreven voor 
het opdelen van gebouwen in 
hun elementen en de hierarchie 
binnen deze elementen.

How Building Learn 
(Brand, 1994)
Stewart Brand 

-Site
-Structure
-Skin
-Services
-Space plan
-Stuff

Hiërarchische reeks 
bouwproducten (lichtenberg, 
2002)
Mick Eekhout en Faas Moonen

casco

halffabrikaten
industrie

bouwdelen
industrie

handel

aannemer

project
management

opdrachtgever

gebruiker

installateur

bouwkundig 
onderaannemer

installatie
adviseur

overige
adviseur

bouwfysisch 
adviseur

constructeur

architect

OVERHEID

industrie

uitvoerende bouw

eindklant

ontwerp/advies

casco

oplevering

inbouw

installaties

gevel+dak

casco

oplevering

inbouw

installaties

gevel+dak

Afbeelding 20.1:  Jos Lichtenberg, Traditionele Bouwkolom

Afbeelding 20.2:  Jos Lichtenberg, Traditionele Bouwproces Afbeelding 20.2:  Jos Lichtenberg, Slimbouwen Bouwproces



21

1 Grondstof
2 Materiaal
3 Composietmateriaal
4 Handelsmateriaal
5 Element
6 Component
7 Bouwdeel
8 Bouwsegment
9 Gebouw
10 Gebouwcomplex

Het ontwerpen van 
woningen, een handboek
(Leupen & Mooij, 2008)
Bernard Leupen en Harald Mooij
Ruimte
-configuratie van de woning
-schakeling en stapeling
-ontsluiting van de woning
-configuratie van het 
woongebouw
-configuratie van het stedelijk 
assemble
Tektoniek
-draagconstructie
-huid
-enscenering
-dienende elementen
Context
-algemene context
-fysieke context
-typologische morfologische 
analyse
-ontwerpstrategieën
-de opgave
- s t e d e n b o u w k u n d i g e 
instrumenten

Afbeelding 21.1:  How Buildings Learn, de gelaagdheid van 
een gebouw

Afbeelding 21.3:  H. Haaksma, Casco-woningen, 1973

Afbeelding 21.2:  How Buildings Learn, lagen met 
verschillende levensduren
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Een algemene analyse van ‘t Hool 
is tijdens het vooronderzoek door 
het gehele atelier reeds gedaan. 
Vanuit de hoofdvraag is het beeld 
van eenheid erg belangrijk. Maar 
dit beeld van eenheid ontstaat 
door subtiele uitwerkingen van 
de diverse types en tot dat niveau 
is in het vooronderzoek niet 
gekeken. Om tot algemene regels 
te komen omtrent verandering te 
moet eerst vastgesteld worden 
wat er wel veranderd kan worden 
zonder dat het beeld van eenheid 
verstoord wordt. 

WETTELIJKE 
RICHTLIJNEN

De eerste stap voor het 
ontwikkelen en/of veranderen van 
de woning is het bestemmingsplan. 
In het bestemmingsplan staat 
voor iedere gebied welke functie 
deze heeft en vervolgens wordt 
gesteld wat er wel en niet mag 
als het gaat om een specifieke 
functie. In het gebied ‘t Hool 
gelden voor de woningen de 
algemene bepalingen omtrent 
woondoeleinden (zie bijlage 
2). Hier in staat ondermeer de 
mogelijkheden met betrekking 
tot het uitbreiden van de 
woning en het daar uitvloeiende 
maximaal bebouwbare oppervlak. 

Maar zoals bij regels zijn er ook 
uitzonderingen op deze regels. Zo 
kan het college van Burgemeesters 
en Wethouders nadere eisen 
stellen aan de plaats en 
afmetingen van de bebouwing ten 
behoeve van een samenhangend 
straat- en bebouwingsbeeld, 
de verkeersveiligheid, de 
sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden. Dit zijn 
allen vrij algemene begrippen 
en hier kan noch consument, 
noch ontwerper iets mee als het 
gaat om het renoveren van de 
woningen in ‘t Hool. 

Voor de wijk is echter 
Welstandsnota opgesteld (zie 
bijlage 1) door Architectenbureau 
Van den Broek en Bakema 
op initiatief van de gemeente 
Eindhoven. In deze welstandnota 
zijn op het niveau van bebouwing 
en omgeving, bebouwing op 
zich en materiaal, detaillering en 
kleur beschrijvingen gegeven die 
vervolgens zijn aangevuld met 
criteria en aanbevelingen. Als het 
gaat over uitbreidingen wordt 
gesteld dat uitbreidingen aan de zij 
of achtergevel kunnen mits men 
zich houdt aan bepaald regels. 
Echter harde uitspraken worden 
niet gedaan en steeds wordt de 
volgende zin aangehaald: ‘Indien 
er sprake is van een bijzondere 

situatie, een architectonische 
meerwaarde of als kan worden 
getwijfeld aan de toepasbaarheid 
van bovenstaande criteria, 
kan hieraan worden voorbij 
gegaan, na een positef advies 
van de welstandscommissie. 
Zelfs aan schilderen, in principe 
een vergunningsvrije activiteit, 
worden welstandeisen gekoppeld. 
Wat kan een bewoner dan 
uiteindelijk nog wel doen aan z’n 
woning? 

Het einddoel van dit 
afstudeerwerk is om tot 
komen tot een industrieel 
renovatiepakket om de gehele wijk 
aan te pakken. Indien dit pakket 
op voorhand wordt getoetst 
door de welstandcommissie 
genereer je de mogelijkheid 
voor de bewoner om middels 
een versnelde procedure een 
verandering aan de gevel of een 
uitbouw te bouwen. Hierdoor 
heeft de consument duidelijk 
over wat er met zijn woning kan. 

HOOFDSTUK 2
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VERANDERINGEN

De wijk is sinds zijn oplevering al 
op enkele punten veranderd. De 
ene verandering is gebruikelijk, 
de andere is uniek en groter van 
aard. Er kan onderscheid gemaakt 
worden tussen kleine, middelgrote 
en grote veranderingen. 
Bij kleine veranderingen kan 
gedacht worden aan luifels, 
schotels en rolluiken die aan de 
gevel zijn gemonteerd, nieuw 
voegwerk en een aanpassing van 
het dakbeschot waardoor tevens 
de daktrim enigzins veranderd is. 
Dit zijn allen vrij kleine ingrepen, 
echter deze kunnen al storen 
in het beeld. Hier wordt in de 
welstandnota ook over gesproken. 
Aan de kleine veranderingen 
is tijdens het ontwerp van de 
woningen gedacht. Zo is er bij 
enkele woningen die Oost-West, 
West-Oost en Noord-Zuidzijn 
georiënteerd een aangestorte 
lip aan de betonlatei gemaakt 
waaronder een zonneluifel 
gehangen kan worden. Echter 
deze mogelijkheid wordt niet 
altijd ten volle benut. Tot de 
kleine veranderingen kunnen 
ook schilderactiviteiten van 
individuele bewoner gerekend 
worden waar van tijd tot tijd 
nogal wat commotie over is 
ontstaan. 
De middelgrote veranderingen 

zijn vooral te zien in de 
huursector. Hier wordt door de 
woningcorporatie op grotere 
schaal veranderingen uitgevoerd 
dan in het particuliere gedeelte 
van ‘t Hool. Enkele voorbeelden 
zijn het vervangen van kozijnen 
voor kunststofkozijnen, het 
verwijderen van borstweringen 
van de balkons van type L in het 
Oostenlijke gedeelte en hier 
eveneens het vervangen van de 
bestaande daktrim voor een 
nieuwere interpretatie hiervan 
middels geprofileerde staalplaten. 
Onder de grote veranderingen 
kunnen de intensievere 
verbouwingen gerekend worden. 
Zo zijn er bij enkele types 
uitbreidingen gemaakt aan de 
zijgevel (zoals bij de type B 
hoekwoningen in het Oostenlijke 
gedeelte), uitbreidingen aan 
de achterzijde (onder anderen 
bij type B woningen en type L 
woningen) en uitbreidingen op 
balkons bij enkele type C woningen. 
De grootste veranderingen 
hebben plaatsgebonden bij de 
split-level flats. Eerst zijn de 
balkons vervangen omdat deze 
constructief niet meer voldeden. 
Hier zijn nieuwe balkons 
voor terug gekomen die niet 
helemaal overeen komen met 
het oorspronkelijke beeld. Tevens 
is hierbij de pui aan de balkons 
ook vervangen voor een pui 

met betere isolerende prestatie. 
Vervolgens zijn de entreepartijen 
vervangen voor afgesloten 
entrees met brievenbussen 
omdat men de interne structuur 
wou afsluiten om van overlast 
van ongenodigden af te komen. 
Echter een van de grootste 
veranderingen, welke het beeld 
van ‘t Hool als geheel hebben 
aangetast, zijn de schuttingen 
tussen de verschillende percelen. 
Op foto’s van net na de oplevering 
is te zien dat er tussen de 
verschillende woningen nog geen 
scheidingen stonden waardoor 
het een collectieve ruimte werd. 
De privacy kon men dicht bij 
de woningen vinden tussen 
mee ontworpen tuinmuren en 
tuinkasten. Toen kon men eigelijk 
nog niet echt spreken van een 
voor- of achterzijde omdat de 
woningen alzijdig benaderbaar 
was. Nu zijn overal scheidingen 
verrezen waardoor de woningen 
zich afkeren van het achter 
gebied. 
Naast deze esthetische 
veranderingen zijn er ook 
woningen bouwfysisch verbeterd. 
Zo is op enkele plekken het 
bestaande omgekeerde dak 
vervangen met een warmdak en 
zijn bij sommige woningen de 
spouw gevuld met isolatie. Echter 
dit is moeilijk uit het gevelbeeld 
af te lezen. 
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VERGELIJKING VAN DE 
DIVERSE TYPES

Om een goede vergelijking 
te kunnen maken zijn eerst 
de diverse woning verder 
geanalyseerd. In bijlage 3 zijn de 
diverse woningtypes uitgewerkt 
met daarbij de stedebouwkundige 
locatie en de plattegronden, 
doorsneden en aanzichten. 
Vervolgens is per type berekend 
hoeveel grondoppervlak zij 
innemen en hoe groot de diverse 
vertrekken zijn. Helaas is gebleken 
dat er te veel overeenkomsten en 
verschillen zijn tussen de veertien 
verschillende woningen dat dit in 
principe niet in een schema te 
vatten is. Daarom is hiernaast 
een vergelijking op basis van 
materialen en afwerking gemaakt. 

CONCLUSIE

De conclusie uit dit schema 
is dat kleine veranderingen 
grote gevolgen kunnen hebben 
voor het uiteindelijke beeld. 
Belangrijk is dat het huidige 
materiaalgebruik en detaillering 
tijdens de renovatie behouden 
moeten blijven om te blijven 
passen binnen het totaalbeeld. 
Dus eigenlijk moet het uiterlijk 
van de schil hetzelfde blijven 
maar de functionele werking van 
de schil moet verbeterd worden. 

Afbeelding 24.1:  Foto balkon Type N

Afbeelding 24.2:  Foto uitbreiding woning type B
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Overeenkomsten:
-metselwerk
-kozijnen
-daktrim
-dakrand (op type MNP en de 
voorzijde van type G na)
-betonbanden (op type D, E en J na)
-hoofdconstructie kalkzandsteen 
(op type MNP na)
-detailering kozijnaansluitingen en 
aansluitingen van binnenwanden en 
buitenwanden. 
-houten daken (op type MNP na)

Afbeelding 25.1:  Foto uitbreiding type B

Afbeelding 25.2:  Foto uitbreiding woning type G

Afbeelding 25.3:  Foto uitbreiding woning type F
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UITBREIDINGEN VOOR, 
ACHTER EN IN

In de welstandsnota staan 
belangrijke eisen met betrekking 
tot het uitbreiden van de woning. 
Er kan echter getwijfeld worden 
aan de stellingname dat alleen aan 
de achter- en zijgevel uitgebreid 
kan worden. Steeds wordt er 
gekeken per woning, maar de 
meeste woningen in ‘t Hool zijn 
onderdeel van een blok. Daarom  
is tijdens dit onderzoek uitgegaan 
van een blokbenadering. In de 
tussenruimte tussen gevel en de 
grenzen van het blok kan in dit 
onderzoek uitgebreid worden, 
mits de uitbreiding gebaseerd is 
op de bestaande maatstructuur 
van de woning, respect heeft voor 
de bestaande elementen in dit 
gebied en duidelijk een contrast 
vormt met de hoofdbouw. Door 
dit contrast kan men duidelijk 
zien dat de woning in de loop 
der tijd veranderd is en zich heeft 
aangepast aan de wensen van de 
bewoner. Zo kan de bewoner 
zich toch verpersoonlijken met 
z’n woning. Op de linker pagina 
zijn voor de rijwoningen het 
volume bepaald waar binnen men 
kan uitbreiden. 

Afbeelding 26.1 Massa woningen
v.l.n.r., v.b.n.o. type A, B, C, D, E, G, H, J, K, L , MNP
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UITBREIDINGEN OP

Een belangrijk karakter van 
‘t Hool is de platte daken. In 
principe is het oppervlak wat 
bebouwd is met woning weer 
vrij gekomen op het dak. En op 
dit moment is de enige functie 
van dit dak om de gebouwschil 
aan de bovenzijde af te sluiten 
en vervolgens alle neerslag 
die erop valt af te voeren. De 
woningen zijn met hun dakrand 
ook afgesloten tot dit niveau en 
daar boven ontstaat een totaal 
nieuwe ruimte met ongekende 
mogelijkheden. Aangezien dit 
gebied vanaf het straatniveau 
niet zichtbaar is kan hier een 
nieuwe ruimte ontstaan waar de 
bewoner meer zeggenschap heeft. 
Daarbij kan gedacht worden aan 
het plaatsen van een optopping 
en het maken van een balkon, 
oftewel het bruikbare oppervlak 
van de woning vergroten. Ook 
ligt hier de mogelijkheid voor 
een grote verscheidenheid 
aan afwerkingen die allen een 
technische, functionele en 
esthetische bijdrage kunnen 
leveren aan het daklandschap. 
Bijvoorbeeld groene daken die 
de biodiversiteit in het gebied 
vergroten, warmtedaken die 
zonnewarmte opnemen om te 
gebruiken in de woning of zelfs 
PV-cellen die elektriciteit voor 

CONCLUSIE

Vanuit de hiervoor gestelde eisen 
en randvoorwaarden is in bijlage 
7 een totaalschema gemaakt 
voor de mogelijke uitbreidingen 
per type. Het volume van de 
Uitbreiding is gebaseerd op 
de bestaande plattegronden, 
doorsneden en aanzichten 
waardoor de ritmiek van de 
woning ook in de uitbreiding te 
zien is. Vanuit de oppervlakte 
bepaling kan een bewoner kijken 
hoeveel oppervlak aan de woning 
kan worden toegevoegd en welke 
uitbreidingen hij hierdoor kan 
kiezen. 

de woning kunnen opwekken. 
Omdat deze uitbreidingen buiten 
het bouwblokvolume gemaakt 
worden moeten er naast 
duidelijke overeenkomsten met 
de uitbreidingen voor, achter of 
in de woning ook een duidelijk 
verschil worden aangebracht. 
Hier valt te denken aan het 
zelfde volume en detaillering, 
maar andere materialen. Om 
de horizontale werking van 
de dakrand en het blok te 
versterken moet in het geval van 
een uitbreiding deze horizontale 
richting gehandhaaft worden. 

Afbeelding 27.1:  Uitbreiding woning type A

Afbeelding 27.2:  Uitbreiding woning type D

Afbeelding 27.3: Uitbreiding woning type MNP
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Vanuit het voorgaande 
onderzoek naar de 
kernbegrippen en de woningen 
in ‘t Hool kunnen velerlei eisen 
en randvoorwaarden worden 
opgesteld. Kort samengevat moet 
de bewoner meer zeggenschap 
krijgen over de technische en 
ruimtelijke woningverbetering 
maar aan het uiterlijk van schil 
worden duidelijke beperkingen 
opgelegd om het beeld van 
eenheid te bewaren. De 
technische verbetering zit dus 
eigenlijk binnen de rooilijnen van 
de gevel. Tevens is een pakket 
aan uitbreidingsmogelijkheden 
vastgesteld welke middels het 
systeem gebouwd moeten 
kunnen worden. In het volgende 
hoofdstuk wordt de ontwikkeling 
van het systeem beschreven 
middels een chronologische 
weergave van het doorlopen 
proces. 

DE GEVELDOORSNEDE
Het startpunt voor het 
ontwikkelingsproces is begonnen 
met het opbouwen van een 
s t andaa rdgeve l door snede . 
Deze doorsneden bevat de 
funderings-, verdiepingsvloer- 
en dakaansluiting die in het 
gehele Hool te vinden zijn. Links 
zijn de verschillende aanpak 
mogelijkheden te zien:

Afbeelding 28.1: Basis geveldoorsnede: v.l.n.r. Bestaand - Binnenisolatie - Spouwisolatie - Buitenisolatie
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-isolerende schil aan de binnenzijde 
van de woning
-isolerende schil aan de buitenzijde 
van de woning
-isolerende schil in de spouw van 
de wand
Isoleren aan de binnenzijde valt 
af omdat hierdoor de grote 
van het  achterliggende vertrek 
kleiner wordt en er koudbruggen 
blijven door scheidingswanden 
en vloeren. Isoleren aan de 
buitenzijde is vanuit het beeld niet 
tolereerbaar. Het opvullen van de 
spouw kan maar leiden tot geringe 
isolatiedikte, de koudebrug van de 
betonlatei bestaat nog steeds en 
een juiste dichting, veroorzaakt 
door valspecie in de spouw, kan 
niet gegarandeerd worden. 
De binnenwand verwijderen is 
ook geen omdat de constructieve 
structuur hierdoor grote 
veranderingen ondergaat. Daarom 
is gekozen om het buitenblad te 
verwijderen.. Omdat hierdoor 
de isolatie ter plaatsen van de 
betonlatei niet doorloopt ontstaan 
als nog een thermische lekkage. 
Omdat het te dragen metselwerk 
verwijderd is vervalt ook de 
functie van de betonlatei en kan 
hierdoor, tot aan het binnenblad, 
verwijderd worden. De ontstane 
ruimte tussen de elementen kan 
gebruikt worden voor leidingwerk 
en als koppeling met een uit of 
aanbouw. 

Afbeelding 29.1: Basis geveldoorsnede: v.l.n.r. Buitenblad verwijderd, Buitenblad en Latei verwijderd, Opdeling in elementen



30

DE GEVEL

Omdat het enkel een platform is, 
en dus geen enkele andere functie 
heeft dan het koppelen van de 
de technische elementen en de 
afwerking met de bestaande 
bebouwing worden hier bepaalde 
eisen aangesteld. De eisen zijn:
-het moet licht zijn
-het moet weinig ruimte innemen
-het moet aanpasbaar zijn

Materialen als steen, beton en 
hout vallen af, vooral vanwege hun 
grote verbindingen die nodig zijn. 
Met maar 160 mm ruimte blijft 
er weinig ruimte over voor de 
technische invulling. De oplossing 
komt uit een heel andere tak van 
sport, namelijk de magazijnbouw. 
Met behulp van koudgewalste 
profielen worden hier gigantische 
stellingen gebouwd waar ook de 
voorgaande eisen aan worden 
gesteld. Door stansen kunnen 
op veel plekken openingen  
gemaakt worden die kunnen 
zorgen voor een trapse 
verstelbaarheid. Een geduchte 
concurrent zou aluminium 
kunnen zijn, vooral vanwege 
de volledige herbruikbaarheid 
na de levensduur omdat 
aluminium niet verweerd 
wanneer het bloodgesteld 
word aan omgevingsinvloeden. 
Echter in aluminium kan niet 

Afbeelding 30.1: Visualisatie concept: platform als frame met daarin de technisch pakket en daaromheen het leidingwerk
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gestanst worden waardoor 
de mogelijkheid tot koppelen 
minder wordt. Daarnaast is er in 
koudgewalst staal al een beproefd 
systeem door Sadef ontwikkeld, 
maar dan vooral voor de 
industriebouw. Door hun grote 
hoeveelheid documentatie is 
het ‘eenvoudig’ om hiermee aan 
de slag te gaan om dit systeem 
geschikt te maken voor dit 
renovatiepakket. 

HET DAK
De omgekeerde dak constructie 
in ‘t Hool heeft het door 
gebrekkige isolatie op veel plekken 
ook niet lang volgehouden. Door 
de ranke constructie moet het 
dak op een steunpunt in het 
midden worden ondersteund. 
Omdat het dak technisch niet 
meer voldoet dient deze, waar 
nog niet aangepast, vervangen te 
worden. Door ook hier gebruik 
te maken van koudgewalste staal 
profielen ontstaat er binnen het 
renovatiepakket een eenheid 
in materiaalgebruik en veel 
mogelijkheden om gevel en 
dak met elkaar te koppelen. De 
koudgewalste profielen kunnen 
tevens de volledige breedte 
van 6600 mm overspannen wat 
de mogelijkheid biedt om de 
onderliggende ruimtes vrij in te 
delen middels vrij beweegbare 
ruimtescheidende wanden. 

Afbeelding 31.1: Exploded view aansluitel gevel en dak aan bestaande casco.
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De dakafwerking kan grote invloed 
hebben om de mogelijkheden om 
het dak in een later stadium te 
demonteren. Bij bestaande dak 
wordt de bitumen aan het dak 
verlijmd waardoor het onderdeel 
wordt van het dak. Om een 
scheiding te maken tussen de 
diverse elementen zijn kunstof 
bakken met isolatie gebruikt. Dit 
idee komt uit de glastuinbouw 
die middels robotisering en 
automatisering gebruik maakt 
van rolcontainers. Deze grote 
rolcontainer hebben een bak met 
een vlakke bodem om de planten 
op te kunnen zetten. Middels 
gootjes met afschot wordt het 
water naar een zijde van de bak 
getransporteerd en hier door 
een opening afgevoerd. Hierdoor 
kunnen de planten van water 
worden voorzien maar niet 
verdrinken. Dit concept wil ik ook 
gebruiken voor het dak omdat dit 
te mogelijkheid geeft om onder 
iedere mogelijke dakafwerking te 
plaatsen zonder dat de elementen 
aan elkaar verbonden worden. 
De afwerking moet divers zijn. Te 
denken valt aan een beloopbaar 
dak (balkon), een groendak, een 
warmtedak of een grinddak. 
Hierdoor ontstaat op het Hool 
een volledig nieuwe ruimte die 
het oorspronkelijk beeld van 
open tuinen weerspiegelt maar 
dan op een hoger niveau. 

Afbeelding 32.1: Exploded view hoekwoning type A
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CONCLUSIE

Omdat het niet mogelijk is om 
voor alle type woningen een 
diepgaande technische uitwerking 
te maken is in dit afstudeerwerk 
ervoor gekozen om één type 
woning verder uit te werken. 
Door de grote bouwtechnische 
overenkomsten kan, bij goed 
gekozen renovatiescenario’s, 
gesteld worden dat deze 
uitwerking ook mogelijk is voor 
de andere typen.

Afbeelding 31.1: Alle mogelijkheden tot uitbreiding bij type A
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Uiteindelijk is woningtype 
A gekozen voor de verdere 
uitwerking van het systeem. 
Woningtype A is gekozen omdat 
dit de kleinste rijwoning is en 
daardoor de grootste noodzaak 
kent op vergroot te worden. 
De keuze voor de rijwoning is 
ontstaan omdat het ook mogelijk 
moet zijn om als individu je 
woning te veranderen en binnen 
een rij heeft dit de meeste 
consequenties. Door voor iedere 
woning een andere scenario 
te kiezen ontstaat een grote 
diversiteit aan aansluitingen. 
Door de gelijkenissen tussen 
de verschillende type woningen 
in ‘t Hool ontstaat er ook bij 
deze types op hoofdlijnen 
dezelfde aansluitingen waardoor 
geconcludeerd kan worden dat 
de technische uitwerking van het 
systeem op het hele Hool van 
toepassing is. 

In bijlage 4, 5 en 6 vind u de 
technische uitwerkingen van 
een blok van zes woningen. 
Dit blok van koopwoningen is 
gelegen in het Lenninghof en 
kent dus ook zes bewoners. Voor 
iedere bewoner is een scenario 
opgesteld:
-Woning 1: schilrenovatie met 
een variant van een uitbreiding 
op, voor en achter de woning.
-Woning 2: geen renovatie maar 
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in het verleden wel het dak na-
geisoleerd. 
-Woning 3: schilrenovatie met 
een variant van een uitbreiding 
voor en achter de woning
-Woning 4: schilrenovatie met 
een variant van een uitbreiding 
voor en achter de woning zonder 
dakrenovatie
-Woning 5: schilrenovatie met 
een variant van een uitbreiding 
op, voor en achter de woning
-Woning 6: geen renovatie

Doormiddel van deze uitwerking 
is duidelijk gemaakt dat er 
keuzevrijheid is voor iedere 
woning ongeacht de keuze van 
andere bewoners. 

In bijlage 8 is het bouwproces 
van een woning te zien. Zo is 
te zien dat de woning eerst 
volledig gestript wordt tot het 
casco om vervolgens opgebouwd 
te worden met elementen. 
Hierna worden de installaties 
aangesloten om vervolgens de 
gehele gebouwschil te bekleden. 

Om een totaalbeeld te geven van 
hoe dat eruit kan zien voor de 
wijk is het Lenningenhof, waar 
ook het blok met woningen staat 
die is gebruikt voor de technische 
uitwerking, verder uitgewerkt. 
Hiernaast is hier het resultaat 
van.
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antwoord gegeven op de 
deelvragen en vervolgens op de 
hoofdvraag. 

Deelvraag 1
Wat zijn de bouwtechnische 
en architectonische 
overeenkomsten en verschillen 
tussen de verschillende 
woningtypes in ‘t Hool?

Er zijn talrijke architectonische 
overeenkomsten en verschillen op 
te noemen tussen de verschillende 
types. Wat belangrijk is voor het beeld 
van eenheid zijn de blokvormige 
architectuur, de horizontale 
onderbrekingen en afsluitingen, 
de ritmiek in het gevelbeeld en de 
materiaalisatie. 
Bouwtechnisch gezien zijn er meer 
overeenkomsten dan verschillen. 
De hoofddraagstructuur en 
afwerking zijn voor het grootste 
gedeelte van de types (met 
als grote uitzondering de flat) 
hetzelfde en ook de karakteristieke 
details, zoals de aansluiting op 
fundering, verdiepingsvloer en dak, 
en de aansluiting van kozijnen op 
binnenblad en buitenblad  komen 
sterk overeen. Ieder woning zal 
zijn eigen eigenaardigheden 
houden maar daardoor zijn het 
ook verschillende types gebleken. 
Het uiteindelijk systeem kan deze  
variatie opvangen waardoor als nog 

een totaalsysteem ontstaat. 

Deelvraag 2
Welke interne en externe 
variaties zijn tolereerbaar binnen 
het beeld van eenheid en welke 
zijn vanuit het oogpunt van 
functionaliteit noodzakelijk?

Welke interne en externe variaties 
tolereerbaar zijn verschilt sterk per 
woning type. In het totaalschema 
(bijlage 7) zijn alle varianten die 
mogelijk zijn op basis van een 
massastudie van de diverse blokken 
(hoofdstuk 2, uitbreidingen) en de 
welstandsnota en bestemmingsplan. 

Deelvraag 3
Hoe kun je binnen het 
renovatiepakket variaties 
ontwikkelen zonder het systeem 
van productie aan te hoeven 
passen?

In dit afstudeerwerk is gewerkt met 
een platform waarop verschillende 
materialen kunnen worden 
toegepast. Zo staat in principe de 
technische invulling van het element 
vrij, mits aan de gebouwschil geen 
grote veranderingen zichtbaar 
zijn. Daarnaast is er, naast de 
keuzevrijheid van de consument, ook 
de keuzevrijheid per woningtype. 
Ieder woning type is anders en met 
behulp van slechts een beperkte 
hoeveelheid, vooral koudgewalste, 

profielen kunnen alle frames 
gemaakt worden. Hierdoor is er 
een systeem ontstaan wat voldoet 
aan de definitie mass-customization 
omdat het aan te passen is aan 
zowel de woning als de consument. 

Deel vraag 4
Hoe kunnen bewoners 
gemakkelijk kiezen binnen 
het aanbod van producten en 
varianten?

De keuze van producten zal op 
basis zijn van een waardeprofiel. 
Een producent is vrij om voor het 
platform een technische invulling te 
geven en een esthetische invulling. 
Voor zijn invulpakket (en zijn bedrijf) 
kan hij een waardeprofiel opstellen. 
Deze kan de klant vergelijken met 
zijn vooraf gemaakte waardeprofiel 
en hierdoor de geschikte keuze 
maken.

Hoofdvraag
Hoe kan ‘t Hool met een 
individueel renovatiepakket 
gerenoveerd worden zonder het 
beeld van eenheid te verbreken?

Middels de uitwerking van type A en 
het Lenningenhof heb ik geprobeerd 
aan te tonen dat door gebruik van 
het platformconcept de woningen 
in ‘t Hool gerenoveerd kunnen 
worden zonder dat het beeld 
van eenheid wordt doorbroken. 
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De technische uitwerking 
is gebaseerd op bestaand 
tekenwerk door studenten van 
eerdere onderzoeksgroepen. De 
kans dat tijdens het overnemen 
van het tekenwerk fouten zijn 
ontstaan zijn altijd aanwezig. 
Dit kan invloed hebben op de 
technische uitwerking van het 
systeem. 
Tijdens dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van de welstandsnota 
voor ‘t Hool uit 2007. Dit werk 
is als leidraad gevolgd tijdens 
het te ontwikkelen product. Er 
is echter duidelijk van deze nota 
afgeweken als het gaat om het 
ontwikkelen van uitbreidingen. 
Met behulp van de massatoets 
heb ik geprobeerd aan te tonen 
dat er meer mogelijkheden zijn 
binnen het beeld van eenheid en 
dat daarom ook de uitbreidingen 
voor en op de woning toleerbaar 
zijn. 
Bij de technische uitwerking 
is vooral gefocust op de 
aansluitingen tussen de 
verschillende elementen en 
de bestaande bebouwing. Op 
basis van deze gegevens  zijn 
aannames gedaan als het gaat 
om constructieve afmetingen en 
bouwfyssiche aspecten. 
Constructief zullen de vloerdelen 
voldoen aangezien deze op 
basis van gegevens van Sadef, 
met behulp van de maximaal 

toelaatbare belasting, zijn 
gekozen. Voor het gevelframe, 
en vooral de verbinding met de 
woning, is uitgegaan van standaard 
verbindingen. Om deze verbinding 
aan te gaan is eerst de betonlatei 
deels verwijderd wat mogelijk kan 
leiden tot andere krachtverdeling 
in de constructie van de woning 
wat op zijn beurt kan leiden tot 
scheurvorming en uiteindelijk 
het bezwijken van de betonlatei 
en alle gevolgen van dien. De 
afmetingen voor het platform 
achter de elementen voorziet in 
niets anders dan de koppeling 
tussen woning, technische 
invulling en esthetische afwerking. 
De constructieve stabiliteit zal 
verkregen moeten worden uit 
de technische invulling. Voor 
gevulde gevelelementen zal dit 
niet zo’n groot probleem zijn 
dan voor platform elementen die 
geen invulling hebben vanwege 
een aanbouw. De extra belasting 
door de aangebrachte vloer en 
dakdelen kunnen waarschijnlijk, 
door toedoen van de oriëntatie 
van de profielen, die op hun 
zij liggen, te groot worden wat 
kan leiden tot  een niet stabiele 
constructie. Door het onder en 
boven profiel van het platform 
uit te voeren met dikkere of 
warmgewalste profielen kan 
alsnog de constructieve veiligheid 
gewaarborgd blijven mits de 

achterconstructie voldoet.
Omdat het uiteindelijk doel is om 
de woning te renoveren is het 
spijtig dat in dit afstudeerwerk 
niet verder is gekeken naar 
de bouwfyssische aspecten. 
Problemen zouden kunnen 
ontstaan door warmtelekken 
door de staalprofielen wat kan 
leiden tot oppervlatecondensatie 
en vochtproblemen, door niet 
gelijkmatige verdeelde isolatie 
waardoor de warmtestroom 
verschilt tussen de diverse gevel- 
en dakelementen en bij een niet 
evenwichtige isolatieschil te 
plaatsen van een aan de ene zijde 
wel en aan de andere zijde niet 
geisoleerde gevel. 
Het installatie concept, met 
leidingwerk wat tussen de 
gevelelementen doorloopt, is 
een nog niet beproefd systeem. 
Gesteld kan worden dat er 
genoeg werkvrijheid is om het 
leidingwerk aan te sluiten. Het 
idee om XPS elementen met 
sparingen voor leidingen te 
gebruiken is nieuw en zal eerst 
door een producent getest 
en in productie moet worden 
genomen om zeker te zijn dat dit 
een bruikbaar product is. Tevens 
zal bij een verdere uitwerking 
hiervan ook de expertise van een 
installatietechnicus gewenst zijn. 
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Artikel 3 Woondoeleinden (uit bestemmingsplan Centraal Woensel 2007)

3.1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor woondoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. woongebouwen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep; 
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; met de daarbij behorende: 
c.tuinen, erven en water; 
d. parkeervoorzieningen, paden e.d ; 
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; met dien verstande dat: 
f. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep niet meer dan 50 m2 mag bedragen; 
g. ter plaatse van de aanduiding ‘extra praktijkruimte’ op de plankaart meer dan 75m2 vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep is toegestaan, 
met dien verstande dat de bestaande oppervlakte niet mag worden vergroot;

3.2 Bouwvoorschriften

3.2.1. Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woongebouwen worden gebouwd; b. ter plaatse van de aanduiding ‘centrumvoorzieningen toegestaan’ op de plankaart, op de begane 
grond van de gebouwen, centrumvoorzieningen zijn toegestaan. 
c. de maximale goothoogte en maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw: als bestaand, tenzij op de plankaart anders is aangegeven; 
d. bouwwijze als bestaand: 
e. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij op de plankaart anders is aangegeven.

3.2.2. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide “bouwvlak” worden gebouwd; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen bij een hoofdgebouw mag per bouwperceel niet meer bedragen dan: - 75 m2 met 
dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 65 % van de oppervlakte van het bouwperceel voor zover op de plankaart aangeduid als “te 
bebouwen erven” en voor zover gelegen buiten het op de plankaart aangeduide bouwvlak; - 100 m2 bij een bouwperceel groter dan 500 m2, met dien verstande dat de 
gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 % van de oppervlakte van het bouwperceel voor zover op de plankaart aangeduid als “te bebouwen erven” en 
voor zover gelegen buiten het op de plankaart aangeduide bouwvlak;
c. de oppervlakten van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, voor zover die binnen het op de plankaart aangeduide “bouwvlak” zijn gebouwd, worden niet in mindering 
gebracht op de in dit lid genoemde oppervlaktematen en percentages;
d. de goothoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet meer dan 3,5 m bedragen, met dien verstande dat de goothoogte van de aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen niet meer mag bedragen dan de goothoogte van het hoofdgebouwen en de nokhoogte niet hoger mag zijn dan 4,5 m.
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3.2.3. Bouwwerken geen gebouwen zijnde

 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a. erf- en terreinafscheidingen mogen uitsluitend worden gebouwd op gronden die gelegen zijn binnen de op de plankaart aangegeven aanduiding “te bebouwen erven” 
met dien verstande dat de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.

3.2.4. Vrijstelling bebouwingsvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen voor wat betreft: 
a. de in lid 3.2.2 onder d genoemde goothoogte van aanbouwen en bijgebouwen, indien zulks wenselijk is uit een oogpunt van een goede constructieve en/of bouwkundige 
aansluiting van de aan-/uitbouw of het bijgebouw bij de hoogte van de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw;
b. het bouwen van aan-, uitbouwen en bijgebouwen, met overschrijding van de ‘te bebouwen erven ‘-grens, mits: 
 a. de stedenbouwkundige opbouw van het straatbeeld niet onevenredig wordt verstoord; 
 b. de verkeersveiligheid niet nadelig wordt beïnvloed;
 c. het uitzicht vanuit naburige woningen niet onevenredig wordt aangetast;
d. de goothoogte, gemeten vanaf aansluitend terrein, ten hoogste 3,5m bedraagt. 
c. het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met overschrijding van de ‘te bebouwen erven’-grens, mits: 
 a. de stedenbouwkundige opbouw van het straatbeeld niet onevenredig wordt verstoord; 
 b. de verkeersveiligheid niet nadelig wordt beïnvloed; 
 c. het uitzicht vanuit naburige woningen niet onevenredig wordt aangetast; 
 d. de bouwhoogte, gemeten vanaf aansluitend terrein, ten hoogste 2 m bedraagt.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
 a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
 b. de verkeersveiligheid;
 c.de sociale veiligheid; 
 d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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3.4 Gebruiksvoorschriften

3.4.1. Gebruiksverbod 

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

3.4.2. Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 3.4.1 wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

3.4.3. Vrijstellingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 3.4.1 en toestaan dat in combinatie met het wonen: de gronden en bouwwerken 
worden gebruikt voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 30 m2 of voor een aan-huis-verbonden beroep tot een 
beroepsvloeroppervlakte van maximaal 75 m2, mits: 
a.de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, 
noodzakelijk worden; 
b. het niet betreft geluidszoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen; 
c. het niet betreft seksinrichtingen, kapsalons en/of detailhandel met uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte producten; 
d. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens een woonachtig in het desbetreffende pand; 
e.de activiteiten geen onevenredige hinder voor het woonmilieu opleveren.

3.4.4. Vrijstelling voor meest doelmatig gebruik Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3.4.1 indien strikte toepassing daarvan zou 
leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

3.5 Procedurebepaling
Bij het nemen van een beslissing omtrent vrijstelling als bedoeld in 3.2.4 en 3.4.3 nemen burgemeester en wethouders de volgende regels in acht: 
a. het ontwerpbesluit ligt, met bijbehorende stukken, gedurende twee weken ter inzage; 
b. van de ter inzage legging wordt tevoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, of op een andere geschikte wijze kennisgegeven; 
c. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen; 
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit.

3.6 Strafbepaling
Overtreding van het bepaalde in lid 3.4.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2o, van de Wet op de economische delicten.
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30 woningen
2 verdiepingen

Noord-Zuid voor-achter

Vrije hoogte 2.63 m
Hal 4.5 m2
Keuken 11.2 m2
Woonkamer 39.6 m2
Berging groot 8.8 m2
Berging klein 0.9 m2
Toilet 1.6 m2

66.6 m2
Vrije hoogte 2.45 m
Slaapkamer 1 13 m2
Slaapkamer 2 12.6 m2
Slaapkamer 3 11.8 m2
Slaapkamer 4 11.5 m2
Hal 9.4 m2
Douche 4.6 m2

62.9 m2

129.5 m2
0.18 m
0.18 m
0.2 m

H.o.h. Woningscheidende wand 6.6 m
Diepte woning 11 m
Perceel grootte

Totaal 171 m2
Woning 77 m2
Overig 94 m2
65% van overig 61.1 m2
Max bebouwbaar 75 m2

Afmetingen

Type A

Subtotaal

Totaal
Dikte Beganegrondvloer
Dikte Verdiepingsvloer
Dikte Dak

Kleine Rijwoning (koop)
Aantal
Niveau's
Orientatie

Vertrekken

Subtotaal

0

1

O
P

P
E

RV
LA

K
T

E
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52 woningen
2 verdiepingen

Oost-West voor-achter
West-Oost voor-achter

Vrije hoogte 2.63 m
Hal 4.5 m2
Keuken 11.2 m2
Woonkamer 43.9 m2
Berging groot 8.8 m2
Berging klein 0.9 m2
Toilet 1.6 m2

70.9 m2
Vrije hoogte 2.45 m
Slaapkamer 1 13.4 m2
Slaapkamer 2 13 m2
Slaapkamer 3 11.8 m2
Slaapkamer 4 11.5 m2
Hal 9.4 m2
Douche 4.6 m2
Balkon 8 m2

71.7 m2

142.6 m2
0.18 m
0.18 m
0.2 m

H.o.h. Woningscheidende wand 6.6 m
Diepte woning 11 m
Perceel grootte

Totaal 179 m2
Woning 88 m2
Overig 91 m2
65% van overig 59.15 m2
Max bebouwbaar 75 m2

Afmetingen

1

Orientatie (32)

Dikte Verdiepingsvloer
Dikte Beganegrondvloer
Totaal

Subtotaal

Subtotaal

Dikte Dak

Orientatie (20)
Niveau's
Aantal

Type B
Middel Rijwoning (koop)

0
Vertrekken

O
P

P
E

RV
LA

K
T

E
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52 woningen
3 verdiepingen

Oost-West voor-achter
West-Oost voor-achter

Vrije hoogte 2.63 m
Hal 4.5 m2
Keuken 11.2 m2
Woonkamer 43.9 m2
Berging groot 8.8 m2
Berging klein 0.9 m2
Toilet 1.6 m2

70.9 m2
Vrije hoogte 2.45 m
Slaapkamer 1 13.4 m2
Slaapkamer 2 13 m2
Slaapkamer 3 11.8 m2
Slaapkamer 4 11.5 m2
Hal 9.4 m2
Douche 4.6 m2
Balkon 8 m2

71.7 m2
Vrije hoogte 2.42
Slaapkamer 5 11.8 m2
Slaapkamer 6 11.5 m2
Douche 4.7 m2
Hal 9.8 m2
Balkon 25.2 m2

63 m2

205.6 m2
0.18 m
0.18 m
0.18 m
0.2 m

H.o.h. Woningscheidende wand 6.6 m
Diepte woning 11 m
Perceel grootte

Totaal 190 m2
Woning 88 m2
Overig 102 m2
65% van overig 66.3 m2
Max bebouwbaar 75 m2

Dikte Dak

Afmetingen

Subtotaal

Subtotaal

Totaal
Dikte Beganegrondvloer
Dikte Verdiepingsvloer 1

1

Orientatie (28)

Vertrekken
0

Dikte Verdiepingsvloer 2

Subtotaal

2

Type C

Aantal
Niveau's
Orientatie (28)

Grote Rijwoning (koop)O
P

P
E

RV
LA

K
T

E
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34 woningen
1 verdieping

Nood-Zuid voor-achter

Vrije hoogte 2.63 m
Hal 3.4 m2
Keuken 8 m2
Woonkamer 40.7 m2
Gang 18.6 m2
Berging 1 m2
Douche 1 6 m2
Toilet 1.3 m2
Slaapkamer 1 8.3 m2
Slaapkamer 2 8.3 m2
Slaapkamer 3 8.3 m2
Slaapkamer 4 8.3 m2
Douche 2 2.8 m2
Garage 10.2 m2
Loggia 7.4 m2

132.6 m2
0.21 m
0.25 m

H.o.h. Woningscheidende wand 12 m
Diepte woning 20 m
Perceel grootte

Totaal 131.4 m2
Woning 81 m2
Overig 50.4 m2
65% van overig 32.76 m2
Max bebouwbaar 75 m2

Niveau's
Aantal

Type D

Vertrekken

Orientatie

Afmetingen

Dikte Dak
Dikte Beganegrondvloer
Totaal

0

Middel Patiowoning (koop)O
P

P
E

RV
LA

K
T

E
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39 woningen
1 verdieping

Nood-Zuid voor-achter
Oost-West voor-achter
Zuid-Noord voor-achter

Vrije hoogte 2.63 m
Hal 3.1 m2
Keuken 8.3 m2
Woonkamer 44.5 m2
Gang 24.3 m2
Douche 1 4.7 m2
Toilet 1.4 m2
Slaapkamer 1 8.6 m2
Slaapkamer 2 8.6 m2
Slaapkamer 3 8.6 m2
Slaapkamer 4 8.6 m2
Slaapkamer 5 17.9 m2
Douche 2 2.1 m2
Garage 14.3 m2
Loggia 9.2 m2

164.2 m2
0.21 m
0.25 m

H.o.h. Woningscheidende wand 18 m
Diepte woning 20 m
Perceel grootte

Totaal 365.9 m2
Woning 217.3 m2
Overig 148.6 m2
65% van overig 96.59 m2
Max bebouwbaar 75 m2

Type E

Aantal
Niveau's
Orientatie (27)

Orientatie (7) [praktijkruimtes]
Vertrekken

Totaal
Dikte Beganegrondvloer
Dikte Dak

Afmetingen

Grote Patiowoning (koop)

0

Orientatie (5)

O
P

P
E

RV
LA

K
T

E
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21 woningen
2 verdieping

Oost-West voor-achter
West-Oost voor-achter

Vrije hoogte 2.63 m
Hal 4.8 m2
Keuken 11.8 m2
Woonkamer 53.7 m2
Berging 0.9 m2
Toilet 1.4 m2
Garage 23 m2
Loggia 8.2 m2

103.8 m2
Vrije hoogte 2.43 m
Slaapkamer 1 12.8 m2
Slaapkamer 2 9.1 m2
Slaapkamer 3 9.1 m2
Slaapkamer 4 12.1 m2
Slaapkamer 5 8.5 m2
Douche 1 5.1 m2
Douche 2 2.4 m2
Gang 14.5 m2

73.6 m2

177.4 m2
0.31 m
0.22 m
0.17 m
0.24 m

Breedte woning 12.3 m
Diepte woning 7.3 m
Perceel grootte

Totaal 666.5 m2
Woning 119.1 m2
Overig 547.4 m2
65% van overig 355.81 m2
Max bebouwbaar 75 m2

Dikte Dak

Type F

Aantal
Niveau's
Orientatie (11)

Vertrekken

Totaal
Dikte Keldervloer
Dikte Beganegrondvloer
Dikte Verdiepingsvloer

Afmetingen

1
Subtotaal

Subtotaal

0

Vrijstaande woning (koop)

Orientatie (10)

O
P

P
E

RV
LA

K
T

E
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40 woningen
6 niveau's

Oost-West voor-achter
West-Oost voor-achter

Vrije hoogte 2.95 m
Kelder 24.5 m2
Vrije hoogte 2.66 m
Hal 2.7 m2
Toilet 1.3 m2
Berging 0.6 m2
Woonkamer 1 25 m2
Keuken 7 m2
Vrije hoogte 2.63 m
Woonkamer 2 23.3 m2

87.06 m2
Vrije hoogte 2.45 m
Hal 3 m2
Slaapkamer 1 14.7 m2
Douche 5.2 m2
Vrije hoogte 2.45 m
Hal 2.4 m2
Slaapkamer 2 13.4 m2
Slaapkamer 3 9 m2
Slaapkamer 4 13.1 m2

60.8 m2
Vrije hoogte 2.45 m
Hal 3 m2
Dakterras 20.5 m2

23.5 m2
171.36 m2

0.22 m
0.19 m
0.2 m

0.15 m
0.24 m

H.o.h. Woningscheidende wand 5.55/8.55 m
Diepte woning 10.5 m
Perceel grootte

Totaal 207.1 m2
Woning 73.8 m2
Overig 133.3 m2
65% van overig 86.645 m2
Max bebouwbaar 75 m2

Dikte Verdiepingsvloer

1

1.5

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

2

Afmetingen

Orientatie (20)

Type G

Aantal
Niveau's
Orientatie (20)

Vertrekken

Totaal
Dikte Keldervloer
Dikte Beganegrondvloer
Dikte Verdiepingsvloer

Dikte Dak

-0.5

0

0.5

Splitlevel Bajonet woning (koop)O
P

P
E

RV
LA

K
T

E
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30 woningen
3 verdieping

Nood-Zuid voor-achter

Vrije hoogte 2.17 m
Loggia voorzijde 5 m2
Hal 1 3.5 m2
Berging 0.4 m2
Hal 2 10.1 m2
Garage 16.9 m2
Woonkamer 23 m2
Loggia achterzijde 12.1 m2
Berging 1.9 m2

72.9 m2
Vrije hoogte 2.57 m
Hal 6 m2
Toilet 1.2 m2
Woonkamer/Keuken 49.1 m2

56.3 m2
Vrije hoogte 2.41 m
Hal 8.2 m2
Douche 4.1 m2
Slaapkamer 1 15.1 m2
Slaapkamer 2 15.3 m2
Slaapkamer 3 8.9 m2
Slaapkamer 4 13.8 m2

65.4 m2

194.6 m2
0.23 m
0.23 m
0.23 m
0.31 m

H.o.h. Woningscheidende wand 6 m
Diepte woning 12.5 m
Perceel grootte

Totaal 131.4 m2
Woning 81 m2
Overig 50.4 m2
65% van overig 32.76 m2
Max bebouwbaar 75 m2

Dikte 2e Verdiepingsvloer
Dikte Dak

0

1

2

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

Afmetingen

Type H

Aantal
Niveau's
Orientatie

Vertrekken

Totaal
Dikte Beganegrondvloer
Dikte 1e Verdiepingsvloer

Drive-Inn woning (koop)O
P

P
E

RV
LA

K
T

E
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16 woningen
1 verdieping

Nood-Zuid voor-achter

Vrije hoogte 2.63 m
Hal 3.4 m2
Keuken 8 m2
Woonkamer 40.7 m2
Gang 12.9 m2
Loggia 7.4 m2
Douche 7.1 m2
Toilet 1.3 m2
Slaapkamer 1 8.3 m2
Slaapkamer 2 8.3 m2
Slaapkamer 3 11.7 m2
Berging 5.1 m2

114.2 m2
0.21 m
0.25 m

H.o.h. Woningscheidende wand 12 m
Diepte woning 17.2 m
Perceel grootte

Totaal 210.4 m2
Woning 141.3 m2
Overig 69.1 m2
65% van overig 44.915 m2
Max bebouwbaar 75 m2

Afmetingen

0

Totaal
Dikte Beganegrondvloer

Vertrekken

Aantal
Niveau's
Orientatie

Dikte Dak

Kleine Patiowoning (koop)
Type JO

P
P

E
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LA
K

T
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104 woningen
2 verdieping

Oost voor
West voor

Vrije hoogte 2.56 m
Hal 9.1 m2
Keuken 12.2 m2
Woonkamer 27.6 m2
Berging 3.8 m2
Berging 10.8 m2
Berging 1.6 m2
Toilet 1.2 m2

66.3 m2
Vrije hoogte 2.39 m
Gang 6.8 m2
Slaapkamer 1 12 m2
Slaapkamer 2 12.3 m2
Slaapkamer 3 11.8 m2
Douche 3 m2

45.9 m2

112.2 m2
0.2 m

0.22 m
0.28 m

H.o.h. Woningscheidende wand 11.3 m
Diepte woning 12.3 m
Perceel grootte

Totaal 136.4 m2
Woning 76.6 m2
Overig 59.8 m2
65% van overig 38.87 m2
Max bebouwbaar 75 m2

1
Subtotaal

Subtotaal

Type K

Aantal
Niveau's
Orientatie (54)

Vertrekken

Totaal
Dikte Beganegrondvloer
Dikte Verdiepingsvloer
Dikte Dak

Afmetingen

Rug-aan-Rug woning (huur)

0

Orientatie (54)

O
P

P
E

RV
LA

K
T

E
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118 woningen
3 verdieping

Nood-Zuid voor-achter
Oost-West voor-achter
West-Oost voor-achter

Vrije hoogte 2.63 m
Hal 3.7 m2
Toilet 1.2 m2
Berging 10.6 m2
Woonkamer 25.8 m2
Keuken 7.5 m2
Berging 1.4 m2

50.2 m2
Vrije hoogte 2.45 m
Hal 7 m2
Slaapkamer 1 10.9 m2
Slaapkamer 2 6.6 m2
Slaapkamer 3 12.2 m2
Slaapkamer 4 7.3 m2
Douche 1 3.5 m2

47.5 m2
Vrije hoogte 2.42 m
Hal 6 m2
Berging 4.6 m2
Slaapkamer 5 12.2 m2
Slaapkamer 6 7.3 m2

30.1 m2

127.8 m2
0.18 m
0.17 m
0.15 m
0.38 m

H.o.h. Woningscheidende wand 6 m
Diepte woning 9.06 m
Perceel grootte

Totaal 131.1 m2
Woning 60.2 m2
Overig 70.9 m2
65% van overig 46.085 m2
Max bebouwbaar 75 m2

Dikte Dak

Afmetingen

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

1

2

Dikte 2e verdiepingsvloer

Vertrekken
0

Totaal
Dikte Beganegrondvloer
Dikte 1e verdiepingsvloer

Type L

Aantal
Niveau's
Orientatie (66)

Orientatie (26)

Rijwoning (huur)

Orientatie (26)
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112 woningen
4 niveau's

Nood-Zuid voor-achter
Oost-West voor-achter
West-Oost voor-achter

Vrije hoogte 3.65 m
Hal 9.3 m2
Berging 9.5 m2
Berging 6.1 m2

24.9 m2
Vrije hoogte 2.55 m
Hal 2.2 m2
Keuken 7.1 m2
Woonkamer 22.1 m2
Balkon 8.9 m2

40.3 m2
1.5 Vrije hoogte 2.55 m

Hal 3.5 m2
Douche 1 3.8 m2
Slaapkamer 1 12.2 m2
Slaapkamer 2 6 m2

25.5 m2
2 Vrije hoogte 2.55 m

Hal 2.4 m2
Berging 1.7 m2
Douche 2 5.4 m2
Slaapkamer 3 12.1 m2
Slaapkamer 4 9.3 m2

30.9 m2

121.6 m2
0.15 m
0.27 m
0.35 m

H.o.h. Woningscheidende wand 6.2 m
Diepte woning 11 m
Perceel grootte

Totaal 68.5 m2
Woning 68.5 m2
Overig 0 m2
65% van overig 0 m2
Max bebouwbaar 75 m2

0

Subtotaal
1

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

Afmetingen

Vertrekken

Totaal
Dikte Beganegrondvloer
Dikte Verdiepingsvloer

Type MNP (1)

Aantal
Niveau's
Orientatie (62:M), (12:N)

Orientatie (20:N), (4:P)

Dikte Dak

Orientatie (14:N)

Flat beganegrondO
P

P
E
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K
T
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A-O4 [18 m2] A-O5 [25 m2] A-O6 [25 m2]UITBREIDINGEN ‘T HOOL
In dit schema is zichtbaar gemaakt welke uit-
breidingen bij welke type woningen mogelijk 
zijn binnen de gestelde parameters. De uit-
breidingen zijn ontworpen aan de hand van 
de bestaande elementen uit plattegrond, 
doorsneden en aanzichten waardoor een 
goede aansluiting is met de bestaande woning. 

De uitbreidingen zijn gecodeerd aan 
de hand van de locatie t.o.v. de woning:
V = externe uitbreiding voorzijde woning
A = externe uitbreiding achterzijde woning
I = interne uitbreiding
O = externe uitbreiding op de woning
Er zijn zowel overeenkomsten binnen de uit-
breidingen van een type als met uitbreidingen 
van andere types. Er kunnen meerdere uit-
breidingen tegelijk per woningtype worden 
gekozen indien deze niet in hetzelfde gebied 
gemaakt worden. Zo kan er naast een uitbrei-
ding aan de voorzijde tevens een uitbreiding 
intern of achter de woning gemaakt worden.
Een  gekozen uitbreiding kan wel gevol-
gen hebben voor de keuzes die later ge-
maakt kunnen worden. Zo kan na een uit-
breiding aan de voorzijde niet nog een andere 
uitbreiding aan de voorzijde worden gekozen. 

Belangrijk is dat in principe alle mogeli-
jkheden blijven bestaan ongeacht de keuze 
voor de naastgelegen woning. Dit wordt tech-
nisch mogelijk gemaakt doordat nergens 
de perceellijn overschreden wordt. Uitbrei-
dingen kunnen zelf sesthetisch gekoppeld 
worden door de gebouwschil  door te trekken. 

Vanuit het oogpunt van privacy kunnen en-
kele uitbreidingen niet meer geschikt zijn in-
dien een naastgelegen woning een uitbrei-
ding heeft gemaakt. Dit kan vooral het geval 
zijn bij uitbreidingen op de woning waar-
bij een geheel nieuw verblijfsgebied wordt 
gecreeerd. Dit kan per geval verschillen en di-
ent dan ook per situatie beoordeelt te worden.

Hiernaast een schema met daarin de hui-
dige oppervlakte van de woningen en de 
mogelijkheden die hierdoor overblijven 
voor uitbreiding buiten de gebouwschil.

Type A Totaal 171 m2 65% 61 m2

Woning 77 m2 Max 75 m2

Overig 94 m2

Type B Totaal 179 m2 65 % 59 m2

Woning 88 m2 Max 75 m2

Overig 91 m2

Type C Totaal 190 m2 65 % 66 m2

Woning 88 m2 Max 75 m2

Overig 102 m2

Type D Totaal 131 m2 65 % 33 m2

Woning 81 m2 Max 75 m2

Overig 50 m2

Type E Totaal 366 m2 65 % 97 m2

Woning 217 m2 Max 75 m2

Overig 149 m2

Type F Totaal 667 m2 65 % 356 m2

Woning 119 m2 Max 75 m2

Overig 547 m2

Type G Totaal 207 m2 65 % 87 m2

Woning 74 m2 Max 75 m2

Overig 133 m2

Type H Totaal 131 m2 65 % 33 m2

Woning 81 m2 Max 75 m2

Overig 50 m2

Type J Totaal 210 m2 65 % 45 m2

Woning 141 m2 Max 75 m2

Overig 69 m2

Type K Totaal 136 m2 65 % 39 m2

Woning 76 m2 Max 75 m2

Overig 60 m2

Type L Totaal 132 m2 65 % 46 m2

Woning 60 m2 Max 75 m2

Overig 71 m2

Type M Totaal 69 m2 65 % 0 m2

Woning 69 m2 Max 75 m2

Overig 0 m2

Type N Totaal 69 m2 65 % 0 m2

Woning 69 m2 Max 75 m2

Overig 0 m2

Type P Totaal 69 m2 65 % 0 m2

Woning 69 m2 Max 75 m2

Overig 0 m2

A-V1 [4 m2] A-V2 [7.5 m2] A-V3 [5.5 m2] A-V4 [3 m2] A-V5 [2 m2] A-V6 [11 m2] A-A1 [4 m2] A-A2 [4.5 m2] A-A3 [9 m2] A-A4 [4.5 m2] A-A5 [9 m2] A-A6 [19 m2] A-O1 [14 m2] A-O2 [18 m2] A-O3 [25 m2] A-O7 [38 m2] A-O8 [19 m2] A-O9 [26 m2] A-O10 [16 m2] A-O11 [26 m2] A-O12 [26 m2] A-O13 [40 m2]  B-V1 [4 m2] B-V2 [7.5 m2]

C-A4 [9 m2] C-A5 [13 m2] C-A6 [23 m2] C-I1 [4 m2] C-I2 [3 m2] C-I3 [3 m2] C-I4 [7 m2] C-I5 [1.5 m2] C-I6 [3.5 m2] C-I7 [5 m2] C-I8 [2 m2] C-I9 [2 m2] C-I10 [8 m2] C-I11 [16 m2] C-I12 [12 m2] C-I13 [12 m2] C-I14 [23 m2] C-O1 [14 m2] C-O2 [18 m2] C-O3 [25 m2] C-O4 [18 m2] C-O5 [25 m2] C-O6 [25 m2] C-O7 [38 m2]C-A1 [8.5 m2] C-A2 [13 m2] C-A3 [4.5 m2]

D-I7 [8 m2] D-O1 [12 m2] D-O2 [18 m2] D-O3 [18 m2]  D-O4 [25 m2] D-O5 [17.5 m2] D-O6 [21 m2] D-O7 [17.5 m2] D-O8 [21 m2] D-O9 [22 m2] D-O10 [32 m2] E-I1 [28 m2] E-I2 [37 m2] E-I3 [1.5 m2] E-I4 [6 m2] E-I5 [12 m2] E-I6 [20 m2] E-I7 [15.5 m2] E-I8 [4 m2] E-I9 [9 m2] E-O1 [12 m2] E-O2 [18 m2] E-O3 [18 m2] E-O4 [25 m2]D-I4 [8 m2] D-I5 [12 m2] D-I6 [4 m2]D-I1 [1.5 m2] D-I2 [2 m2] D-I3 [5 m2]

E-O8 [21 m2] E-O9 [22 m2] E-O10 [23 m2]

G-I4 [21.5 m2] G-O1 [6 m2] G-O2 [13 m2]

J-I1 [5 m2] J-I2 [5 m2] J-I3 [10 m2]

B-V3 [5.5 m2] B-V4 [3 m2] B-V5 [2 m2]

C-V4 [3 m2] C-V5 [2 m2] C-V6 [11 m2]

C-O8 [16 m2] C-O9 [16 m2] C-O10 [19 m2] 

E-O5 [17.5 m2] E-O6 [21 m2] E-O7 [17.5 m2]

G-I1 [7 m2] G-I2 [6.5 m2] G-I3 [15 m2]

H-O11 [31.5 m2] H-O12 [31.5 m2] H-O13 [40 m2]

L-A3 [9 m2] L-I1 [1.5 m2] L-I2 [3.5 m2]

L-I3 [5 m2] L-I4 [5 m2] L-I5 [12 m2]

F-A1 [19.5 m2] F-Z1 [6 m2] F-Z2 [12 m2] F-Z3 [11.5 m2] F-Z4 [17 m2] F-Z5 [20 m2] F-Z6 [29.5 m2] F-O1 [9 m2] F-O2 [17 m2] F-O3 [28 m2] F-O4 [18 m2] F-O5 [26 m2] F-O6 [37.5 m2] F-O7 [34 m2] F-O8 [56.5 m2] G-V1 [5 m2] G-V2 [6 m2] G-V3 [11 m2] G-A1 [5 m2] G-A2 [10 m2] G-A3 [15.5 m2] G-A4 [20.5 m2] G-A5 [9 m2] G-A6 [18 m2]F-I1 [6 m2] F-I2 [8.5 m2] F-V1 [18.5 m2]

G-O6 [27 m2] G-O7 [40 m2] H-I1 [2 m2] H-I2 [2.5 m2] H-I3 [2 m2] H-I4 [3 m2] H-I5 [4.5 m2] H-I6 [7 m2] H-I7 [7 m2] H-I8 [14 m2] H-I9 [53 m2] H-I10 [5.5 m2] H-I11 [5.5 m2] H-I12 [11 m2] H-O1 [15 m2] H-O2 [22 m2] H-O3 [28 m2] H-O4 [22 m2] H-O5 [28 m2] H-O6 [28 m2] H-O7 [34 m2] H-O8 [23 m2] H-O9 [31.5 m2] H-O10 [23 m2]G-O3 [13 m2] G-O4 [20 m2] G-O5 [27 m2]

J-O3 [18.5 m2] J-O4 [15 m2] J-O5 [20 m2] J-O6 [15 m2] J-O7 [20 m2] J-O8 [20 m2] J-O9 [30 m2] K-I1 [4 m2] K-I2 [4.5 m2] K-I3 [8.5 m2] K-I4 [7 m2] K-O1 [9.5 m2] K-O2 [18 m2] K-O3 [18.5 m2] K-O4 [27.5 m2] K-O5 [36.5 m2] L-V1 [3 m2] L-V2 [5.5 m2] L-V3 [5 m2] L-V4 [2 m2] L-V5 [3 m2] L-V6 [9 m2] L-A1 [4.5 m2] L-A2 [4.5 m2]J-I4 [8 m2] J-O1 [10 m2] J-O2 [18.5 m2]

L-O3 [25 m2] L-O4 [19 m2] L-O5 [25 m2] L-O6 [25 m2] L-O7 [31 m2] L-O8 [15.5 m2] L-O9 [15.5 m2] L-O10 [18 m2] MNP-I1 [3 m2] MNP-I2 [5 m2] MNP-I3 [8 m2] MNP-O1 [6.5 m2] MNP-O2 [13 m2] MNP-O3 [16.5 m2] MNP-O4 [23 m2] MNP-05 [28.5 m2]L-I6 [17 m2] L-O1 [13 m2] L-O2 [19 m2]

B-A3 [4.5 m2] B-A4 [9 m2] B-A5 [13 m2] B-A6 [23 m2] B-I1 [4 m2] B-I2 [3 m2] B-I3 [3 m2] B-I4 [7 m2] B-O1 [14 m2] B-O2 [18 m2] B-O3 [25 m2] B-O4 [18 m2] B-O5 [25 m2] B-O6 [25 m2] B-O7 [38 m2] B-O8 [19 m2] B-O9 [26 m2] B-O10 [19 m2] B-O11 [26 m2] B-O12 [26 m2] B-O13 [40 m2]  C-V1 [4 m2] C-V2 [7.5 m2] C-V3 [5.5 m2]B-V6 [11 m2] B-A1 [8.5 m2] B-A2 [13 m2]
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OPBOUW WONING TYPE A
Van woning type A, die verder technisch is uitgewerkt, is in dit schema een opbouw te zien. Onder ziet u 
de hoofdstappen in het proces en boven de materiaal-, element- en componentstromen. 

Het begint bij de bestaande woning waarvan in de eerste stap het buitenblad, het dak en een deel van 
betonlatei van de verdiepingsvloer (vanaf het binnenblad) wordt verwijderd. Dit laatste wordt gedaan om 
de koudebrug fysiek te verwijderen. De woning wordt vervolgens volledige gerenoveerd en krijgt een 
uitbreiding aan de voor en achterzijde en tevens een uitbouw op de woning.

Tijdens de tweede stap komen diverse vloer, gevel en dakelementen op het werk. Deze worden gepre-
fabriceerd en kunnen naar gelang de keuze van de bouwer in de fabriek voorzien worden van installat-
ies, bevestigingen en afwerking of als frame geplaatst worden om in het werk bekabeld en afgewerkt te 
worden. 

Gedurende de derde stap worden de installaties verder aangesloten. Tussen de elementen zit een ruimte 
waar de installaties van de diverse elementen aan het hoofdsysteem gekoppeld kunnen worden. De lei-
dingen kunnen in voorgevormde XPS elementen worden weggewerkt waardoor de isolerende schil van 
de woning bewaard blijft. Tevens is het leidingswerk hierdoor geisoleerd.

Tijdens de vierde stap worden de vloer, gevel en dakelementen afgewerkt. De buitengevel van de woning 
wordt afgewerkt met baksteenstrips om het oorspronkelijk beeld te handhaven De uitbouw aan de voor- 
en achterzijde wordt afgewerkt met houten verticaal regelwerk om in stijl te blijven met de al bestaande 
uitbreidingen van type F en type G. De buitengevel van de opbouw wordt afgewerkt met verzinkt stalen 
horizontale gevelpanelen om de verbondenheid tussen de verschillenden woningen te weerspiegelen en 
het bestaande boeibord te complementeren. 

Dit is de renovatie van één woning maar parallel kunnen natuurlijk ook andere woningen gerenoveerd 
worden. Het idee hiervan is dat de wijk zo geleidelijk kan veranderen zonder dat in de tussenperiode het 
totaalbeeld verdwijnt. Duidelijk is dat de uitbouw een verandering is die naderhand is aangebracht. 

Metselwerk

Isolatie

XPS

Steenwol

Kozijn

Koud
gewalst

Warm
gewalst

Kozijn

Daktrim

Bak

Wand
afwerking

GevelUnderlaymentCement
gebonden
vezelplaat

Boeibord

Hout

Glas

Aluminium

Kunststof

Staal

MATERIA
LE

N
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