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Voorwoord 
Tijdens mijn studie op de technische universiteit kwam ik voor het eerst in aanmerking met het ontwerpen en 
opzetten van een concept voor een gebouw of gebouwdeeL Voor mij zelf werd al snel duidelijk dat ik het technische 
onderdeel van het ontwerpen veel interessanter vond, dan het opstellen en ondervangen van een goed concept. Om 
een goed ontwerp te maken, moet men eerst een goed concept hebben. Het verzinnen van een concept was in mijn 
ogen meer een onderdeel van 'geluk'. De ene keer lukt het wel, de andere lukt het niet en kun je weer opnieuw 
beginnen. Wanneer men een goed concept had, dan betekende dit echter niet dat het ontwerp dan ook goed was. 
Dit gegeven fascineerde mij. Vandaar dat ik een bestaand concept wilde begrijpen en de gedachtegang van een 
architect om te zetten in een technisch uitgewerkt ontwerp. HieruH is het synthesemodel ontstaan. 

Omdat het technische onderdeel mij meer interesseert heb ik gekozen voor de richting design & development, 
waarbij ik tot een opdracht wilde komen die bij mij paste en waar ik een jaar met plezier aan kon werken. Vandaar 
dat ik er voor gekozen heb om vanuit mijn passie 'role playing games' op zoek gegaan ben naar een 
afstudeervoorsteL Ik heb getracht een bouwsysteem te ontwikkelen dat zijn oorspong en concept in de role playing 
games vindt en waarmee de huidige tradities van het bouwen doorbroken kunnen worden. 

Ik hoop nu een nieuwe fase van mijn leven te beginnen waar ik alle kennis, opgedaan tijdens deze en voorgaande 
opleidingen, in de praktijk kan brengen en me verder kan ontwikkelen als technisch ontwerper. 

Mijn afstudeercommissie bestaande uit Jos Lichtenberg, Guus Timmermans, Maarten Willems en Geert-Jan van de 
Brand waren tijdens het afstuderen tevens mijn begeleiders. Ik wil hun bedanken voor hun tijd, ideeën, steun, 
reflectie, discussie en begeleiding tijdens de afgelopen tien maanden. 
Mijn ouders wil ik bedanken voor hun financiële steun en vertrouwen in het afstuderen. Daarnaast wil ik mijn moeder 
Josephien van Dijk van Boxmeer bedanken voor het corrigeren en doorlezen van dit afstudeerverslag. Tenslotte wil 
ik mijn vriendin Geertje van den Biggelaar bedanken voor haar steun en begrip voor als ik weer eens even vastzat, 
maar vooral voor de vele monologen die ik gevoerd heb tijdens het afstuderen. 

Maarten van Dijk 
22-06-2007 
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Samenvatting 
Vanuit mijn passie computergames en dan voornamelijk de role playing games, wilde ik tot een afstudeeropdracht 
komen. Aangezien je er een jaar volop mee bezig bent, moet het een onderwerp zijn dat je aanspreekt. Het 
afstuderen is opgedeeld in drie delen, waarbij elk deel de opdracht en voornamelijk de ontwikkeling logisch opvolgt. 
1. Omkaderingsfase, waar de opdracht wordt omkaderd door een doelstelling en voornamelijk onderzoek is verricht; 
2. Creatiefase, waar een concept is gevormd die past binnen de doelstelling; 
3. Ontwikkelingsfase, waar het concept omgezet is tot een uitvoerbaar bouwsysteem. 

Deel1: Omkaderingsfase 

De role playing games zijn onderzocht, waaruit blijkt dat het groeien van de karakters en het verhaal in dit spel 
genre centraal staan. Dit groeien van de karakters gebeurt op drie manieren: 
1. Toename van het aantal karakters aan het genootschap; 
2. Het groeien van de eigenschappen en mogelijkheden van de karakters door ervaringspunten; 
3. Het groeien van de eigenschappen en mogelijkheden van de karakters door het dragen van uitrusting. 

Met behulp van een linkmodel zijn deze drie manieren van groeien gekoppeld met het groeien in het echte leven. 
1. Groeien van genootschap ~ groeien van het huishouden 
2. Groeien door ervaringspunten ~ groeien door levenservaring, werk, sociale contacten, enzovoort. 
3. Groeien door uitrusting ~ bouwkundige groeien en bouwkundige bescherming 

Hieruit is het thema 'groeien' en de doelstelling ontstaan. 

Doelstelling 
Kan met behulp van een nieuw of bestaand bouwsysteem, bestaande uit een lichte bouwconstructie, een woning 
voor starters worden ontwikkeld dat afhankelijk van de veranderende wensen en eisen van de gebruiker kan groeien 
en krimpen gedurende de gehele levenscyclus? 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste bestaat un een onderzoek naar bestaande referentieprojecten en 
de mogelijke manieren van bouwkundig groeien. Voor de referentieprojecten is er een onderverdeling gemaakt in vijf 
verschillende soorten 'groeisystemen'. Namelijk: 'groeiwoningen', 'wonen a la carte (catalogus)', 'bouwsystemen', 
'transformerende en mobiele projecten' en 'aparte vormen'. Het tweede deel bestaat uit een onderzoek naar de 
doelgroep (van starter tot senior) en de verschillende fasen in een levenscyclus. Het resultaat van dit onderzoek zijn 
vier uiteenlopende scenario's die zich in de woning moeten kunnen afspelen. 
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Scenario 1: Familie van Diik 
Een doorsnee gezin dat als een ongehuwd paar begint en de meest gangbare route in het faseringsmodel doorloopt. 
Het scenario is vrij standaard en zal voor ongeveer in 65 % van de gevallen in de wijk voorkomen. 

Scenario 2: Familie de Vries 
Een echtpaar dat voor hun carrière gaat en bewust geen kinderen wil. Waarbij het echtpaar genoeg geld verdient om 
te kunnen uitbreiden en dit ook willaten zien. Zij vinden het heerlijk om de mogelijkheden, wat betreft het groeien, die 
de woning kan aanbieden ook te gebruiken. Dit scenario zal ongeveer in 15% van de gevallen in de wijk voorkomen. 

Scenario 3: Familie Murat 
Een grote etnische familie die in Nederland gaat wonen. Ze hebben eigen gebruiken en tradities, maar de familie 
vindt het wel belangrijk om zich aan te passen en te integreren in de Nederlandse maatschappij. D~ zal echter niet 
ten koste gaan van hun geloof en gebruiken. Dit scenario zal ongeveer in 15% van de gevallen in de wijk voorkomen. 

Scenario 4: gamers gemeenschap 
Aangezien het thema gebaseerd is op games, zal er een gemeenschap van jongeren zijn die allemaal dezelfde 
passie hebben. Namelijk games. Dit scenario is te vergelijken met een studentenhuis en zal ongeveer in 5% van de 
gevallen in de wijk voorkomen. 

Deel 2: Ontwerpfase 

Eén van de onderzoeken van het eerste deel was een analyse van enkele role playing games. De belangrijkste 
manier van groeien in een role playing game is aan de hand van ervaringspunten. In Final Fantas~ X en Final 
Fantas~ XII (beide role playing games) kan de speler door middel van een vooraf opgesteld •groeigrid' de 
speelbare karakters naar eigen inzicht laten groeien. Dit idee is ook toegepast voor het bouwsysteem. 

Level-up grid 

Om tot een groeiend bouwsysteem te komen is een grid opgesteld aan de hand van het •groeigrid' van Final 
Fantasy X en Final Fantasy XII. Dit grid bestaat uit drie verschillende vormen, waarop een gebruiker zijn woning kan 
plaatsen en gedurende zijn gehele levenscyclus kan vergroten of verkleinen. De basisvorm bestaat uit een 
achthoek, omdat deze de meeste voordelen heeft betreffende de grote inhoud, groei- en koppelingsmogelijkheden. 
Vanuit deze basisvorm is een grid ontstaan met achthoeken, vierkanten en zeshoeken. Deze vorm geldt voor zowel 
de kavel- als de woonvormen. De drie verschillende woonvormen hebben ieder een eigen functie. 

De zeshoek: fungeert als installatiekern. Hier worden in twee schachten alle installatievoorzieningen 
ondergebracht, zodat deze dienst doet als een soort stopcontact voor de andere woonvormen. In het 
middenstuk van de kern worden de natte ruimten ondergebracht zoals een keuken of een badkamer G::) 
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Basiskern 

Eerste ontwerp 

Tweede ontwerp 

Het vierkant: fungeert als ontsluitingsvorm om de verschillende vormen met elkaar te verbinden; 
De achthoek: fungeert als verblijfsruimte. 

Door de drie verschillende vormen met een eigen functie te bekleden is het voor de gebruiker zeer eenvoudig om 
een eigen ontwerp te maken. Waarbij vooral de achthoek het meest aan gepast zal worden, voor zowel de uistraling 
van de totale woning als de indeling en functie van de woning. 

Concept level-up bouwsysteem 

Het concept van het level-up bouwsysteem is dat een starter zijn eigen woning kan samenstellen met behulp van de 
drie verschillende vormen, waarbij elke starter begint met een basiskern. Vanuit de kern kan de woning aan de hand 
van het level-up grid verder ontworpen en uitgebreid worden. Het eerste ontwerp van de starter bestaat uit de 
startwoning, die op dat moment aan de wensen, eisen en spelregels voldoet. Naarmate de wensen en eisen van de 
gebruiker veranderen kan hij een nieuw ontwerp (laten) maken (volgens de spelregels), waarmee zijn nieuwe 
wensen en eisen bevredigd kunnen worden. Hierdoor zal tijdens een gehele levenscyclus enkele malen (hangt van 
de veranderingen en nieuwe ervaringen van de gebruiker af) de grootte, indeling en uitstraling van de woning 
veranderen. 

Uitwerking scenario's en level-up wijk 

Met behulp van dit bouwkundige concept en de gamers gemeenschap scenario is een handleiding opgesteld, 
waaruit bepaald is dat men over twaalf levels kan groeien. Met behulp van een calculatieprogramma kan een 
gebruiker eenvoudig berekenen op welk level hij zich momenteel bevindt. leder level komt overeen met een 
bepaalde kavel- en woningpakket Door dit level-up systeem blijft er een link bestaan met de role playing games. 

Met behulp van het level-up systeem en de handleiding zijn de vier opgestelde levenscenario's uitgewerkt en 
getoetst. Daarbij is het level-up grid over een bestaande situatie gelegd. In Almere Poort (Almere) zijn drie 
verschillende wijkdelen ontworpen, waar van één plek in wijkdeel 2 gekozen is als stedebouwkundige onderlegger, 
waaruit blijkt dat het concept van het level-up systeem alle vier de scenario's kan huisvesten. 

Handleiding 

Net als bij een role playing game is er bij het level-up bouwsysteem een handleiding bijgeleverd. Hierin staat 
omschreven wat het bouwsysteem inhoudt en aan welke (spel)regels men tijdens het gebruik moet houden. De 
handleiding begint met het u~leggen van het concept van het bouwsysteem en de wijk. Er worden enkele tips 
gegeven hoe men het beste kan beginnen aan de level-up woning. Daarnaast staan de level-up spelregels duidelijk 
en eenvoudig beschreven en is in deze handleiding het calculatieblad opgenomen. 
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Synthesemodel 

Aan de hand van het scenario 'gamers gemeenschap' is bepaald dat de woning op te delen is in zeven lagen. Met 
deze zeven lagen kan de woning gedeeltelijk en in zijn geheel ontworpen worden. Elke laag is een belangrijk 
onderdeel om een synthese mogelijk te maken. Door de verschillende lagen wordt de woning één geheel. Er zijn 
zeven lagen die conceptueel onderzocht zijn. Samen zorgen zij voor de synthese die leidt tot het uiteindelijke geheel 
ontwerp. 

Zeven lagen: 
- Stedebouw 
- Gebouw/uitstraling 
- Dienende elementen 
- Draagstructuur 
- Ontsluiting 
-Huid 
- Enscenering 

Het bouwsysteem is per laag conceptueel uitgewerkt, daarna zijn alle lagen samengevoegd, waardoor een geheel 
(de synthese) ontstaat. Hierdoor is er één bouwsysteem dat op zeven verschillende lagen is bekeken. 8 
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Deel 3: Ontwikkelingsfase 

In de laatste fase worden de zeven lagen uitgewerkt tot een uitvoerbaar en tastbaar bouwsysteem. Daarbij zijn 
voornamelijk het bouwsysteem zelf (constructie), de geveldelen en de installatie( doorvoer) uitgewerkt. 

Aandachtspunten ontwikkeling bouwsysteem: 
Elk vorm is ze~ constructief stabiel; 
De koppeling tussen de verschillende frames is voornamelijk bouwfysisch; 
Tijdens een levenscyclus van 60 jaar zal een knooppunt maximaal tien keer los en vast gekoppeld 
worden; 
De woonvormen worden grotendeels in de fabriek gemaakt (geprefabriceerd), maar moeten tijdens het 
gebruik aanpasbaar en demontabel zijn. Flexibiliteit voor en tijdens de gebruiksfase; 
De totale woning bestaat uit verschillende lagen: 

o Horizontaal: ondervloer - vorm - dak; 
o Verticaal: frame + binnenhuid - buiten huid. 

Bouwsysteem 

Voor het systeem is hout als constructiemateriaal gekozen voor de vele bouwfysische en duurzame voordelen. 
Daarnaast is hout een zeer bekende bouwmethode, ook voor de gebruiker, en is het voor en tijdens het gebruik 
gemakkelijk bewerkbaar. Er is geprobeerd om zoveel mogelijk hout in het systeem te verwerken, waarbij de stabiele 
constructie van alle drie de vormen geheel u~ hout bestaat. De frames zijn zo opgebouwd, dat in de vloeren (met 
behulp van een houten ophoging van 125 mm) de mogelijkheid ingebracht is om installatievoorzieningen en 
leidingen onder te brengen. De vloerdelen zorgen voor schijfwerking, doordat deze op de houtenconstructie zijn 
geschroefd. Deze vloerdelen zijn afneembaar, waardoor de gebruiker de mogelijkheid heeft om leidingen en 
voorzieningen aan te brengen of te verplaatsen. De drie verschillende vormen worden geprefabriceerd. 
De verplaatsbare gevelelementen (totaal gewicht van 9,325 kg) zorgen ervoor dat de gehele vorm door middel van 
schijfwerking stabiel wordt. Deze gevelelementen worden op de kolommen en verplaatsbare stijlen geschroefd. 
Doordat deze schroeven in het zicht zitten, worden deze met behulp van een binnenplaat, voorzien van een blinde 
bevestiging, afgewerkt. De verdere afwerkingen voor de vloeren, plafonds en buitenhuid is door de gebruiker zelf te 
kiezen en te bepalen. Hij moet echter wel rekening houden met de keuze van de afwerking, omdat deze de 
flexibiliteit in de weg kan staan. 

Fundering 

De fundering bestaat uit prefab betonnen poeren, waarop betonnen balken worden geplaatst. Op deze fundering 
komt een betonnen ondervloer waarin ruimte is opgenomen voor leidingen. Door middel van een trechterkoppeling 
worden de drie verschillende vormen op de betreffende ondervloeren geplaatst. ~ 
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Gevelelementen 

De gevelelementen zijn opgebouwd als een sandwichpaneel met een breedte van 505 mm of 414,5 mm en een 
hoogte van 851 mm. Het element is opgebouwd u~ een 20% geperforeerde plaat aan de buitenkant, een drukvaste 
isolatie van 92 mm bestaande uit Conrock® en aan de binnenzijde een houten plaat, waartussen een waterkerende 
en dampdoorlatende folie is opgenomen. Dit gevelelement wordt geprefabriceerd. De binnenplaat steekt aan de 
zijkanten voorbij het element, waarmee het aan de binnenzijde door middel van schroeven op de verplaatsbare 
stijlen wordt bevestigd. Hierdoor ontstaat de benodigde schijfwerking. De verplaatsbare stijlen (59 x 96 mm) met een 
hoogte van 2570 mm (hoogte variabel) worden door middel van twee hoedprofielen in het vaste houten frame 
bevestigd. 
Een geheel gevulde gevelvlak bestaat uit twaalf gevelelementen. De gebruiker kan openingen creëren voor ramen, 
deuren, enzovoort, door gevelelementen te verwijderen. De regels voor stabiliteit moeten echter wel in acht worden 
genomen. 

Installatiedoorvoer 

Vanuit de schachten in de kern worden de installatievoorzieningen in horizontale richting de woning ingebracht. De 
voorzieningen voor energie (elektriciteit en gas), water, lucht en data komen via de grond onder de schacht in de 
kern binnen. Van daaruit worden ze door middel van horizontale en verticale leidingen door de woning 
getransporteerd. 
Het belangrijkste is de mogelijkheid om de leidingen door te voeren naar de andere vormen. In de vormen zelf zorgt 
de ophoging van 125 mm voor voldoende ruimte. Daarnaast is er in elke vorm een opening in de ophoging van 550 
x 125 mm, waar de installatie doorgevoerd kan worden. In deze opening wordt een installatiebak/kap ingebracht. 
Deze kan van één richting in de opening geschoven worden, waardoor het zich vasthaakt aan het volgende 
vloerdeeL Door middel van slopgaten en schroefbevestiging wordt de bak op één vloerdeel gemonteerd. 

Installatiegoot 

Er is gekozen om in de vloer een goot aan te brengen waar alle e.v., elektrische en data leidingen kunnen worden 
opgenomen. Deze goot bestaat uit een kunststof bak, welke aan weerszijden met stalen kokers verstevigd is. Deze 
goot loopt langs de buitenste rand van elke vorm. Op de binnenste koker worden de vloerdelen bevestigd. De 
installatiegoot wordt in een ve~ongde balk gelegd en op de balk gemonteerd. De installatiekoker maakt deel uit van 
het vaste frame en wordt geprefabriceerd en op het frame gemonteerd. In de goot zijn twee verschillende ruimten. 
De buitenste ruimte is gereserveerd voor de c.v leidingen. Deze lopen rondom de buitenste lijn van de woning, 
waarbij de aan- en afvoer bij de kern plaats vindt. De binnenste ruimte is voor de energie- en dataleidingen. Op de 
goot kunnen verplaatsbare gootdeksels geplaatst worden. In deze gootdeksels kunnen stopcontacten worden 
opgenomen, waarop voorzieningen kunnen worden aangesloten. De leidingen in de goot zijn van flexibel materiaal, 
zodat ze eenvoudig geplaatst en verplaatst kunnen worden. 8 



Slimbouwen ® 

Het Level-up bouwsysteem heeft veel raakpunten met het Slimbouwen® concept. Zo is het level-up bouwsysteem 
een licht bouwsysteem van rond de 478 kg/m2, waarmee het binnen het streefgewicht van het Slimbouwen® valt. 
Door lichter te bouwen zijn er minder grondstoffen, materialen, energie en arbeid nodig. Dit zorgt er voor dat de 
C02-uitstoot wordt verminderd. Tevens zorgt het level-up bouwsysteemconcept ervoor dat er minder afval-, sloop
en bouwkosten zijn. 
De geprefabriceerde (woon)delen zorgen voor een efficiënt proces (zowel in de fabriek als in de woonplaats) en 
bouwtijdwinst De opbouw van de houten frames maakt het mogelijk om de leidingen en kanalen flexibel in de 
woning onder te brengen. Tenslotte is het systeem zo ontworpen dat de gebruiker een grote keuzevrijheid heeft 
tijdens de gebruiksfase. Zo kan hij zelf kiezen waar zijn gevelopeningen komen, wat de buitenafwerking is, hoe hij 
zijn ruimte indeling en afwerking wil hebben, wat voor installaties er in de woning moeten komen, enzovoort. 

Conclusie 

Met de ontwikkeling van het concept en bouwsysteem heb ik getracht om de huidige manier van bouwen in 
Nederland te doorbreken (verhuisgeneigdheid, zwaar bouwen, één totale kavel, zelfde vorm, bouwen op de 
bouwplaats). We zijn vastgeroest in de traditionele manier van bouwen, terwijl momenteel al blijkt dat de vraag naar 
'bouwvakkers' steeds groter wordt. Er zijn echter niet genoeg arbeiders meer op de bouwplaats om deze huidige 
manier van bouwen door te zetten. Het level-up bouwsysteem maakt het mogelijk om met weinig arbeiders en 
materiaal de level-op woning (geprefabriceerd) op te bouwen. Het produceren van 'lopende band' woningen zal 
(gelukkig) nooit plaatsvinden, maar een goede balans hier tussen is zeker nodig. Ik weet zeker dat het level-up 
concept en diens uitgangspunten hier zeker een bijdrage aan kan leveren. 
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Deel1: Omkaderingsfase 

Inleiding 

Vanuit mijn fascinatie ben ik op zoek gegaan naar een onderwerp voor het afstuderen. Een grote fascinatie van mij 
is games. Deze fascinatie is in principe geen bouwkundig onderwerp, waarbij het op voorhand al lastig zal worden 
om tot een goede bouwkundige opdracht te komen. Maar door dieper naar mijn fascinatie te kijken, is er uiteindelijk 
een link gevonden met de bouwkunde. Met behulp van deze link en het onstaande thema ben ik opzoek gegaan 
naar een bouwkundige opdracht die zowel men interesse binnen de bouwkunde als mijn passie vertegenwoordigd. 

Aanleiding 

Het gehele afstuderen is een ontwikkelingsproces. Vandaar dat er voor gekozen is om dit proces op te delen in drie 
delen. Er is gekozen om een logische volgorde aan te houden wat betreft het proces, waarbij er vanuit een passie, 
een idee uitgewerkt is tot een ontwerp en een deeluitwerking. 
Dit proces is aan de hand van een aangepast model van Dhr. J.J.N. Lichtenberg1 weergegeven. Daaruit blijkt dat er 
tijdens de eerste fase een opdracht is opgesteld met probleem en doelstelling, waarna in de creatiefase het idee 
door middel van verder onderzoek omgezet wordt in een concept. Dit concept leidde uiteindelijk tot een ontwerp. 
Tijdens de laatste fase wordt dit ontwerp op de voor het concept relevante onderdelen verder doorontwikkeld. 

1: Stra Iefase 

Omkaderln sfase 
opdracht analyse 
passie 
vraag- en doelstelling 
vooronderzoek 
Idee en thema 

2: Creatiefase 3: OntwlkkeHn 

1: Lichtenberg, J.J.N., Ontwikkelen van e = eindpunt fase 
Projectongebonden bouwproducten Q 
~~~~~~~~~~--------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 



Design & develop me nt: level-up bouwsysteem TU/e 
1.1 Games 

Het fenomeen games bestaat uit vele verschillende genres. Computergames zijn onder te verdelen in negen 
verschillende soorten2: 
1. Actiespellen 
2. Strategiespellen 
3. Puzzelspellen 
4. Adventuur spellen 
5. Racespellen 
6. Sportspellen 
7. Role playing games 
8. Vechtspellen 
9. Overige spellen 

Van deze verschillende genres binnen de games gaat mijn interesse het meest uit naar de role playing games 
(RPG). In dit genre speel je een karakter (held), die vaak onverwacht in een groots avontuur belandt. Ongevraagd 
rust er een zware taak op de schouders van het karakter (en daarmee ook fictief op de schouders van de speler). In 
een role playing game wordt een verhaal verteld dat men kan vergelijken met een science tietion of fantasy verhaal. 
Het verhaal en diens karakters staan centraal in het spel. Door middel van het verhaal wordt er een verbintenis 
tussen de karakters in het spel en de speler gevormd. Als speler ga je meeleven met de gebeurtenissen die een 
karakter meemaakt. 
In deze verhalen moet de held de wereld en/of een dierbare redden, waarbij de held in het begin van het spel met 
niets begint en gaandeweg in zijn ervaringen en mogelijkheden groeit en sterker wordt. Hierdoor is hij uiteindelijk in 
staat om zijn 'onmogelijke' taak te volbrengen. Het verhaal speelt zich vaak af op een wereld die te vergelijken is 
met de onze, waar de held de gehele wereld moet afspeuren om zijn doel te bereiken. 

2: Nintendo Nederland Q 
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Begrippen 
Eindbaas/levelbaas: een begrip binnen de game 
wereld, waarbij geduid wordt op de laatste baas van 
een bepaald level. Wanneer de eindbaas (laatste 
opdracht/gevecht) verslagen is, mag men door naar 
het volgende level of heeft men het spel uitgespeeld. 
Level: Een spel is onderverdeeld in levels. Dit is te 
vergelijken met hoofdstukken in een boek. 
Level: Het niveau (getal tussen de 0 en 99) van de 
stekte waarop een karakter zich bevindt. 
Level-up: het stijgen van een niveau door het halen 
van genoeg ervaringspunten. Waardoor de 
eigenschappen en mogelijkheden positief toenemen. 
Skills: vaardigheden ten behoeve van aanvals- en 
verdedigingstechnieken (fysieke & mentale 
beweging). 

1.1.1 Vooronderzoek games 

Wanneer men het genre role playing games onderzoekt, dan blijkt het kunnen groeien van een spelkarakter aan de 
hand van de keuzen van de speler het element is, waarmee het zich onderscheidt van de andere game genres. Dit 
onderdeel geeft de spelers de meeste voldoening. Men heeft namelijk de mogelijkheid om een spelkarakter naar 
eigen ingeven en keuzen te 'kneden'. Hierdoor heeft de speler het gevoel deel uit te maken van het spel en er 
ontstaat een (emotionele) band met 'zijn' eigen gevormde karakter. 

Over het algemeen kunnen we het groeien in een role playing game in drie onderdelen verdelen: 

1. Genootschap 
Een belangrijk gegeven is dat de held zijn avontuur nooit alleen hoeft af te leggen. Zijn reisgenoten hebben een 
gemeenschappelijk doel, waardoor ze zich bij de held aansluiten en hem te helpen om zijn doel te bereiken. Het 
genootschap waarmee de held reist, wordt gaande weg het verhaal groter (vaak tussen de 4 tot 8 personages). 
Doordat je met meer personages bent, ben je sterker (samen sta je sterk). De held (de speler) staat echter wel 
centraal en heeft de leiding over het genootschap. 

2. Ervaringsgroei 
Tijdens het spel zal de held (en zijn reisgenootschap) gevechten moeten voeren tegen vijanden. Wanneer de held 
een gevecht gewonnen heeft, krijgt hij ervaringspunten. Wanneer de held (het karakter) genoeg ervaringspunten 
heeft, dan gaat deze een "level up". Hierdoor worden de eigenschappen van het personage vergroot. Zijn aanval en 
verdediging worden beter, maar ook de snelheid, weerstand tegen magie, wijsheid, algemene weerstand, enzovoort 
worden vergroot. Daarnaast verkrijgt een personage de nodige 'skills', zodat hij bepaalde nieuwe aanvallen kan 
uitvoeren of nieuwe soorten magie (vaak gebaseerd op de elementen: vuur, ijs, aarde, water, wind, enzovoort) kan 
gebruiken. Deze groei stelt het karakter in staat om gemakkelijker het spel door te lopen of om juist verder in het 
spel te kunnen komen (karakter is nu wel in staat om een eerder onbereikbaar gebied te bereiken). 

3. Uitrusting 
Het laatste puntje is de uitrusting van de held en zijn reisgenootschap. De verkregen, gekochte of gewonnen items 
en uitrusting zoals wapens, schilden, harnassen, helmen, kleding, medische items, enz, zorgen voor een directe 
groei van de eigenschappen van de karakters. Wapens zorgen voor een vergroting van de aanvalskracht, terwijl 
schilden, harnassen, helmen, sieraden juist zorgen voor de vergroting van de verdedigingskracht. Daarnaast kunnen 
bepaalde 'skills', magie en 'items' voor een tijdelijke of permanente vergroting van de vele eigenschappen zorgen 

Het is de kunst om uiteindelijk sterk genoeg te zijn (door middel van genoeg ervaringspunten en een gebalanceerde 
uitrusting) om de eindbaas of levelbaas te verslaan en zo het 'onmogelijke' doel te behalen. Wanneer het einddoel 
bereikt is, dan is het spel uitgespeeld en het verhaal afgelopen . 
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Deelname in de tijdlijn van een role playing game 

4. Het verhaal 

Uit het onderzoek (zie o.a. bijlage 6') blijkt dat het verhaal in role playing games ook een zeer belangrijk onderdeel is. 
Het zorgt als het ware voor de leidraad, waar langs het karakter zijn avonturen beleeft en kan groeien. Bij veel 
andere genres is er ook een verhaal aanwezig (het spel/avontuur moet een aanleiding hebben), maar deze is 
meestallineair (zie hoofdstuk 1.2.3.). De weg die het karakter moet belopen is op voorhand al bekend. Men volgt als 
het ware een lineaire lijn naar het einde van het spel. Bij een role playing game is de weg non-lineair. Dit houdt in 
dat het begin en het eind van het verhaal vast staat, maar de weg naar het einde is door de speler zelf te bepalen. 
Er zijn verschillende manieren om het spel te door1open. Hierdoor ver1oopt het spel en in bepaalde mate ook het 
verhaal elke keer weer iets anders wanneer men het opnieuw speelt. Een role playing game is te vergelijken met 
een interactief boek, waarbij de verschillende hoofdstukken deels vast staan, maar de gebeurtenissen in die 
hoofdstukken door de speler zelf bepaald worden. 

Doordat het begin en einde van het verhaal en het spel vast staan, kunnen deze in een tijdlijn worden aangegeven. 
In deze tijdlijn kan de deelname van de drie verschillende onderdelen uitgezet worden. In het linker staand figuur is 
deze deelname te zien. 

In het boekwerk handleiding & bijlagen is de deelname per groeionderdeel omschreven en uitgelegd. 
7 Zie bijlage 1: Deelname in de tijdlijn van een role playing game 
7 Zie bijlage 6: Manier van groeien in een role playing game 

1.1.2 Conclusie 

Er kan de volgende conclusie getrokken worden uit de deelname van het groeiproces binnen het verhaal. De 
deelname van de veranderbaarheid van het genootschap is vooral in het begin van het verhaal het grootst. Naar het 
einde van het verhaal zwakt deze veranderbaartleid af en blijft de samenstelling van het genootschap constant, 
waarbij de speler zelf bepaalt wie er binnen het genootschap opgesteld wordt en deelneemt in de gevechten 
(ervaringspunten). 
De deelname van de ervaringsgroei is in principe tijdens het gehele spel constant. De grote van de deelname wordt 
voomarnelijk door de speler zelf bepaald. De uitrusting speelt in het begin van het verhaal een matige deelname. 
Dat houdt echter niet in dat deze niet aanwezig is. Tijdens het verloop van het spel wordt de deelname van de 
uitrusting steeds groter en belangrijker. 
Het einde van het verhaal staat vast, maar dat de weg naar het eind is elke keer verschillend door de mogelijkheden 
en keuzes die het spel de speler aanbiedt. 
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John Habraken (1970), 'iconen' of beeldtaal 
waarmee het proces van de woningbouw kan 
worden weergegeven 

John Habraken (links) en zijn SAR-medewerkers 
Thijs Bax, Hans van Olphen en Fokke de Jong, 
Eindhoven, begin jaren zeventig 

3: Friedman, A, The adaptable house, designing 
homes for change 
4: Klooster van 't, J., Gebruiker- vormgever-

1.2 Van passie naar thema 

Aan de hand van het onderzoek binnen de games en dan voornamelijk de role playing games, is er een 'link' 
gezocht met de bouwkunde. Uit het onderzoek naar de belangrijkste elementen van een role playing game, komt 
naar voren dat het groeien van een karakter en het omkaderende verhaal de spelelementen zijn waarmee het zich 
distantieert van de andere game genres. 

1.2.1 Probleemveld 

De link met de bouwkunde wordt gezocht in het verhaal en het kunnen groeien van de karakters, waarbij het verloop 
van een gebruiker vanaf de start op de woningmarkt tot aan het einde van diens leven centraal staat. Hierdoor moet 
het ontwerp onderhevig zijn aan de veranderende wensen en eisen van de gebruiker gedurende zijn of haar 
levenscyclus. Één van deze problemen is dat men tijdens deze levenscyclus gemiddeld 8 á 10keer verhuist3. Soms 
vrijwillig, soms omdat het moet in verband met ruimtegebrek of omdat de woning niet meer kan voldoen aan de 
nieuwe wensen en eisen van de gebruiker. Wanneer men voor het eerst een eigen woning gaat betrekken (vaak 
gehuurd), dan weet men al dat deze eerste woning tijdelijk zal zijn. De begininvestering voor je woning (bij huren 
vaak de binnenbekleding, badkamer, keuken enz.) is men na enkele jaren alweer kwijt, omdat men weer gaat of 
moet verhuizen. De grond is momenteel erg duur en voor een starter een niet op te brengen investering, vooral 
omdat er dan ook nog een (dure) woning op staat. 

Voor de woningbouw zijn in Nederland na de tweede wereldoorlog enkele bouwsystemen bedacht en ontwikkeld. 
Daarbij zijn over het algemeen de meeste systemen geen succes geweest. Dit komt vooral omdat deze ontwikkeld 
zijn door een vormgever of producent4. Er wordt namelijk te weinig naar de markt en de gebruiker gekeken die de 
producten moet gebruiken. Door de gebruiker meer invloed te bieden wordt hun betrokkenheid, bij zowel de woning 
als woonomgeving, vergroot. Dit idee komt terug in een boek van John Habraken5, waarin hij voorstelt om het 
bouwproces op te splitsen in een drager- (ruwbouw) en een inbouwfase (afbouw), waarbij de gebruiker 
zeggenschap krijgt over de inbouw. Via assemblages van gestandaardiseerde industriële inbouwelementen kunnen 
bewoners de inbouw van de woning zelf samenstellen. 

product : integrale productontwikkeling 
5: Habraken N.J., de dragers en de mensen Q 
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Model van passie naar thema 

Design & development: level-up bouwsysteem TU/e 
1.2.2 Thema 

De gebruiker 'groeit' tijdens zijn leven en krijgt meer levenservaring. Hij gaat meer verdienen of sticht een gezin. 
Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat hij besluit te verhuizen, omdat zijn huidige woning niet meer aan zijn 
nieuwe wensen en eisen voldoet. Net als in een role playing game groeit een karakter met het verhaal mee, zodat 
de speler verder kan komen in het spel. Vandaar dat het thema 'groeien' centraal zal staan. 

Met behulp van het thema en het onderzoek kan een link gelegd worden met de bouwkunde. Het groeien is een 
thema dat al langer bekend is bij de bouwkunde. Vooral als je de vergelijking van het groeien met flexibiliteit maakt. 
Flexibiliteit stelt je namelijk in staat om te groeien. Door open te staan voor toekomstige veranderingen en er op in te 
spelen kan een persoon, maar ook een woning groeien. Daarmee is de link naar de bouwkunde voor een deel al 
gemaakt. 
Een persoon 'groeit' (door middel van levenservaringen) tijdens zijn leven, waarmee de wensen en eisen met 
betrekking tot waar hij woont en leeft ook kunnen veranderen. Traditioneel zijn we gewend om te verhuizen als onze 
huidige woning niet meer aan onze wensen en eisen voldoet. Hierdoor zijn we genoodzaakt om opnieuw te 
investeren in een stuk grond en een nieuwe woning, waarna de nieuwe woning vaak nog aangepast dient te worden 
(met alle afwerkingen en meubels die er extra bijkomen) om aan alle wensen en eisen te kunnen voldoen. Natuurlijk 
kan de huidige woning op enkele zaken worden aangepast om voor een deel aan de eisen en wensen te voldoen, 
maar de flexibiliteit in een traditionele woning is ver te zoeken. Vooral omdat de woningbouw met de traditionele 
bouwmethode en bouwmaterialen momenteel erg zwaar wordt uitgevoerd6. Volgens het Slimbouwen® concept kan 
er veel lichter gebouwd worden en toch (vooral gevoelsmatig) voldaan worden aan de huidige gestelde 
(bouwkundige) eisen. 

s: Lichtenberg, J.J.N., Slimbouwen® Q 
~~~~~~~~~------------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 



Design & develo n ment: level-up bouws usteem /e, _______ ----::..,.._ _ ______:...1" __ ___;"__..:_1 _______ __... 

Non-lineair 
Een rele playing game (RPG) is non-liniair. Dit houdt 
in dat het begin en het einde vast staan, maar de 
weg naar het einde toe redelijk vrij is. Hierdoor kan 
een speler tijdens het spelen en het volgen van het 
verhaal van een RPG eigen keuzes maken. Deze 
keuzes hebben betrekking op het verloop van het 
verhaal, maar ook op de manier van het groeien van 
een karakter. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de karaktergroei in 
het spel 'Fable' , waar het karakter zich in een goede 
of slechte richting ontwikkelt door de keuzes die de 
speler tijdens het spel maakt (klassieke strijd tussen 
goed en kwaad). 

Fable: Ontwikkeld door: Lionhead Studies voor 
Xbox (microsoft®) 

1.2.3 De 'link' naar het echte leven 

Om het thema groeien van uit de Role playing games om te zetten in een bouwkundige opdracht moet deze 
gekoppeld kunnen worden met relevante bouwkundige onderwerpen. De drie manieren van groeien in een role 
playing game zijn fictief. Deze moeten echter omgezet worden tot iets tastbaars, waarmee het gekoppeld kan 
worden met het 'echte' leven van een persoon (speler, gebruiker en consument). 

1. Genootschap ~ huishouden 
De uitbreiding van het genootschap tijdens het spelavontuur kan vergeleken worden met de uitbreiding van een 
huishouden (gezin). Gaande weg het leven van de gebruiker, zal de samenstelling van het huishouden waar hiVzij 
deel uitmaakt veranderen. Gelijk de samenstelling bij een role playing game tijdens het spel verandert (te vergelijken 
met een levenscyclus) voegen er zich andere karakters bij het genootschap en verlaten sommige huidige karakters 
de groep. In het echte leven verandert de samenstelling van het huishouden tijdens een levenscyclus ook enkele 
keren. Hiermee veranderen ook de wensen en eisen ten behoeve van de oppervlakte, functie en inhoud van de 
ruimte, die men als huishouden nodig heeft. 

2. Ervaringsgroei ~ beleving en ervaring gebruiker 
De vele gevechten en ijkpunten in een role playing game zorgen ervoor dat de karakters kunnen groeien en nieuwe 
mogelijkheden krijgen. Dit gegeven is te vergelijken met de veranderingen en ontwikkelingen van een persoon in het 
echte leven. Veranderingen door salarisverhoging, door persoonsontwikkelingen, nieuwe passies, nieuwe hobby's, 
religie, nieuwe ervaringen, nieuwe belangen en mogelijkheden of juist bewuste of onbewuste beperkingen. Deze 
veranderingen verschillen per persoon en hiermee veranderen ook de wensen en eisen ten opzichte van de 
leefomgeving en leefomstandigheden. 
De veranderingen in een levenscyclus van een persoon of huishouden kunnen onderzocht worden en 
onderverdeeld worden in verschillende fasen. Om dit uiteindelijk weer toe te passen op een product of systeem 
kunnen er enkele scenario's opgesteld en onderzocht worden, waarbij ieder scenario een geheel ander levenscyclus 
doorloopt. Hiermee zal worden aangetoond dat het uiteindelijke bouwsysteem van toepassing kan zijn voor de vele 
verschillende huishoudens (scenario's), die de woning kunnen betrekken. 

3. Uitrusting ~ bouwkundig bouwsysteem (bescherming + opwaardering) 
De uitrusting is te vergelijken met de materialisatie van het product of systeem. Zoals de uitrusting voor bescherming 
en opwaardering zorgt, bekleden de bouwkundige elementen ook deze functie. Een woning is een soort uitrusting 
waarin je je prettig voelt en jezelf kunt zijn. De woning zorgt voor bescherming van gevaren van buitenaf. Eén van 
deze gevaren kunnen bijvoorbeeld de weersomstandigheden zijn (waterkering, zonwering, enzovoort). 
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1.2.4 Link model 

In onderstaand model staat het proces en de verschillende relaties met elkaar aangegeven. In dit model is duidelijk 
te zien dat het groeien in een role playing game op te delen is in drie onderdelen en dat deze een link aan kunnen 
gaan met het groeien in het echte leven. Hierdoor zijn er twee onderzoeksvelden ontstaan: 

Het eerste onderzoeksveld richt zich op de mogelijkheden van bouwkundig groeien; 
Het tweede onderzoek richt zich op de wensen en eisen van de verschillende fasen binnen een 
levenscyclus van een gebruiker. Dit zal uiteindelijk leiden tot enkele verschillende scenario's; 

Beide onderzoeken zullen leiden tot een programma van eisen voor een 'groeiend' bouwsysteem. 

groeien: Role Playing game 

I 
I 
I _ ... _ I 

groeien: In het leven (tbv wonen) 

,.....,_.,....,.,........,., .. .",...." ......... lltlldlll,...( ... " ......... """"' ... ... 

Linkmodel 

~ 
gebruiker 
centraal 
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Howl's Movinq Castie 
Howl's Moving Castie (door Hayao Miyazaki). 
Bestand op de dvd: VTS_01_ 4.VOB, tijd: 
00:14.00 tot 00:14.50. 
In dit fragment laat Howl zijn woning 
(bewegend kasteel) door middel van een 
toverspreuk (magie) groeien. De reden waarom 
hij dit doet, is omdat hij nieuwe eisen aan zijn 
woning stelt. Het huishouden is namelijk van 2 
naar 4 personen gestegen en hij wil zijn woning 
een ander uiterlijk geven, zodat deze niet 
herkend wordt. 
Het fragment geeft weer dat de gebruiker zelf 
bepaald heeft dat zijn huidige woning niet meer 
voldoet en zelf de gewenste veranderingen 
doorvoert (in dit geval door het toepassen van 
magie), zodat de woning aan zijn nieuwe eisen 
voldoet. 

1.3 Onderzoeksopzet 

"Een antwoord op een niet gestelde vraag." 

1.3.1 Probleemstelling 
Kan met behulp van een nieuw of bestaand bouwsysteem, bestaande uit een lichte bouwconstructie, een woning 
voor starters worden ontwikkeld dat afhankelijk van de veranderende wensen en eisen van de gebruiker kan groeien 
en krimpen gedurende de gehele levenscyclus? 

1.3.2 Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in hoeverre een woning zo ontworpen en 
geproduceerd kan worden dat het met de wensen en eisen van de gebruiker tijdens een gehele levenscyclus kan 
meegroeien en krimpen. Uiteindelijk moet deze vorm van groeien tastbaar worden gemaakt in een (bouw)systeem, 
waarbij de gebruiker zelf kan bepalen wanneer hij wil groeien. Het groeien is echter wel gebonden aan bepaalde 
spelregels, net zoals bij een role playing game. Het kunnen groeien naar eigen wens komt sterk terug in een 
fragment uit de film: Howl's moving castie (zie linker kadet}. 

1.3.3 Wetenschappelijk belang 
Het wetenschappelijke belang van het onderzoek zit in het feit of bestaande tradities ten opzichte van het wonen 
doorbroken kunnen worden. De ontwikkeling van het bouwsysteem is vanuit het oogpunt van het Slimbouwen®B 
concept bekeken, waarbij een reductie van materialen en afval (daarmee wordt ook de C02 uitstoot verminderend), 
en het lichter bouwen belangrijke factoren zijn tijdens de ontwikkeling van het bouwsysteem. 
De belangrijkste ontwikkeling was echter een antwoord te vinden op een niet gestelde vraag. Namelijk het willen 
blijven wonen op één plek en de manier van leven en groeien aan de hand van een concept dat zijn oorsprong vindt 
in een role playing game. 

1.3.4 Maatschappelijk belang 
Het ontwikkelen van een groeiende woning die betaalbaar is bij het begin van het 'verhaal', waarbij de starter een 
eenmalige investering doet en gaande weg de woning kan 'up- of downgraden' (de gebruiker weet precies waar hij 
voor betaalt). Momenteel wordt er vaak bij een faseverandering in het leven verhuisd, en daarbij moet elke keer een 
nieuwe investering worden gedaan. Als een bewoner zijn eerste woning naar zijn eigen behoeften en wensen kan 
aanpassen (intern of extern), dan ontstaat een eigen woning waarin hij vanaf het begin in willen investeren. Hierdoor 
ontstaat een hechte band met zijn woning en de wijk waarin hij woont. Mede ook omdat de gebruiker zelf 
verantwoordelijk is voor de veranderingen en aanpassingen aan zijn woning of wijk. 

e: Lichtenberg, J.J.N., Slimbouwen® Q 
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Design & development: level-up bouwsysteem TU/e 
1.3.5 Conceptueel model 

Het conceptueel model is onderverdeeld in de drie afstudeerfasen. De omkaderingsfase richt zich voomarnelijk op 
het onderzoek naar de manier van bouwkundig groeien en het groeien in role playing game. Daarnaast is 
onderzocht hoe een levenscenario het beste opgebouwd kan worden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot vier 
verschillende scenario's. 
In de tweede fase is met behulp van de resultaten een concept ontwikkeld. Dit concept is door middel van het 
synthesemodel op verschillende bouwkundige lagen bekeken. Hierdoor is op elke laag het concept voor het 
beoogde bouwsysteem bekend. 
In de derde fase is bepaald wat relevant is voor het bouwsysteem om technisch uit te werken. Waar liggen de 
voordelen de zwaarte van het systeem? Uit het conceptueel model blijkt al dat het systeem te groot is om geheel uit 
te werken. Vandaar dat er alleen relevante onderdelen worden uitgewerkt en getoetst. 

1.3.6 Deelvragen 

Voor de drie verschillende fasen van het afstuderen zijn deelvragen opgesteld. Hierdoor is het onderzoek, dat 
voornamelijk in de eerste fase heeft plaats gevonden, geoperationaliseerd en kan er een duidelijk antwoord worden 
gegeven op de vragen die ontstaan zijn uit de probleemstelling. 

Deel 1: Omkaderingsfase: Bouwkundig groeien 
Waarom groeien in verschillende fasen? 

o Wat zijn de verschillende voordelen van het groeien in stappen ten opzichte van het in één keer 
groeien tot de maximale omvang? 

Hoe groot is de huidige keuzevrijheid? 
o Zijn er bestaande referentieprojecten en/of voorbeelden? 
o In welke soorten zijn de verschillende referentieprojecten te onderscheiden? 

Wat zijn de eisen van de doelgroep? 
o Waar bestaat de doelgroep uit? 
o Wat zijn de eisen van een starter op de woonmarkt? 
o Wat zijn de eisen van de middenstroom? 
o Wat zijn de eisen van de senioren? 
o Hoe vaak verhuist men momenteel bewust of vrijwillig? 

Wat zijn de verschillende manieren van bouwkundig groeien? 
o Uit welke dimensies bestaat een woning (woonomgeving)? 
o Op welke manieren kunnen deze dimensies groeien? 
o Zijn er bestaande referentieprojecten en/of voorbeelden? 
o Wat zijn de mogelijkheden van de verschillende manieren van groeien? Q 
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Bestaande bouwsystemen 
o Kan een bestaand bouwsysteem gebruikt worden voor het verder ontwikkelen van een groei 

bouwsysteem? 
o Zijn er bepaalde ideeën of systeemonderdelen bruikbaar voor het ontwerp van het bouwsysteem? 

Wat voor soort woningtype is van toepassing voor een 'groeiend' bouwsysteem? 

Deel 1 : Omkaderingsfase: Levenscenario's van mogelijke gebruikers/bewoners 
Zijn er verschillende levenscenario's van mogelijke gebruikers/bewoners op te stellen? 

o Kunnen 'leefstijlen' gebruikt worden om verschillende levenscenario's op te stellen? 
o Kunnen 'huishoudens' gebruikt worden om verschillende levenscenario's op te stellen? 
o Wat is de duur van een gemiddelde levenscyclus? 
o In welke en hoeveel fasen is een gehele levenscyclus op te delen? 
o Hoe zien de vier verschillende levenscenario's eruit? 

Deel1: Omkaderingsfase: Groeien in role playing games 
Kan een groeisysteem vanuit een role playing game bruikbaar zijn voor het beoogde bouwsysteem? 

o Welke role playing games zijn bruikbaar voor het onderzoek? 
o Op welke punten moeten de role playing games worden onderzocht? 

De deelvragen van het eerste deel zijn het belangrijkst. Deze geven namelijk de onderzoeksvragen voor het 
oplossen van het probleem. De deelvragen van deel 2 en deel 3 komen voort uit de ontwikkelde resu~aten van het 
onderzoek. 

Deel 2: Ontwerpfase: 
Hoe ziet het 'groeigrid' eruit? 

o Wat is de meest gunstigste vorm voor de opbouw van een 'groeigrid'? 
o Welke varianten zijn er met deze vorm of vormen te maken? 
o Hoe ziet het uiteindelijke 'groeigrid' eruit? 

un welke lagen bestaat de synthese voor het bouwsysteem? 
Wat is het concept per laag? 
Hoe kan de ontwerpopgave vertaald worden in een ontwerpconcept? 
Zou men in een dergelijke groeiende woning willen wonen? 

Deel 3: Ontwikkelingsfase 
Hoe kan het ontwerpconcept vertaald worden in een daadwerkelijk bouwsysteem? 
Welke onderdelen zijn relevant om tijdens de laatste fase uit te werken? 
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Design & development: level-up bouws ysteem TU/e 
1.4 Onderzoek omkaderingsfase 

1.4.1 Waarom groeien in fasen? 

Wanneer een woning de mogelijkheid heeft om te kunnen groeien, dan kan de vraag gesteld worden waarom er dan 
niet meteen naar het maximum gegroeid wordt. Waarom zou je in etappen of fasen groeien als de mogelijkheid en 
de ruimte er is om de woning tot maximale omvang uit te breiden. Er zijn echter enkele reden te noemen om in 
fasen te groeien en aan bepaalde 'groei spelregels' te houden. Namelijk: 

Benodigde ruimte 7 niet verplicht verhuizen (opnieuw investeren); 
Start- en bouwkosten; 
Energie kosten; 
Bouwtijd en toekomstige groei; 
Gebruik van flexibiliteit (mensen veranderen, waarom verander je niet je woning?); 
Ervaringsgroei (=leerproces); 
Mogelijkheid om te experimenteren (doe-het-zelf principe); 
Interieur verzorging. 

Benodigde ruimte 
Wanneer een starter zijn eerste woning koopt of huurt, dan bestaat het huishouden vaak nog uit één of twee 
personen. Het lijkt ideaal om veel ruimte te hebben, maar in de realiteit blijkt dat overbodige ruimtes haast niet 
gebruikt worden. Daarom is het verstandiger om het aantal ruimtes en de grote hiervan af te laten hangen van de 
samenstelling en de wensen en eisen van het huishouden op dat moment. 

Start· en bouwkosten 
Uit onderzoek blijkt (zie hoofdstuk 1.4.:!} dat een starter de betaaibaarheid van een woning het belangrijkst vindt 
(mede ook omdat ze op voorhand weten, dat ze een keer gaan/moeten verhuizen). 
Door de woning met de gebruikers mee te laten groeien, zullen er geen overbodige ruimtes ontstaan. Hierdoor zal 
de woning in het begin uit de 'juiste' omvang bestaan, dat afgestemd is op de wensen en eisen van de gebruiker. 
Hierdoor worden er kosten bespaard op overbodige materialen, grondstoffen, energie, arbeid en grond. 

Energiekosten 
Onze economie is voor energie afhankelijk van vooral fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Deze stoffen 
vervuilen de lucht en dragen bij aan het broeikaseffect. Door het broeikaseffect verandert het klimaat en daarover 
zijn de meeste wetenschappers het inmiddels wel eens. Volgens berekeningen zal de gemiddelde temperatuur op 
de aarde deze eeuw met ongeveer 1 ,5 tot 6 graden Celsius stijgen en de zeespiegel met 9 tot bijna 90 centimeter. 
Nederland heeft zich verplicht om tussen 2008 en 2012 de uitstoot van broeikasgassen met 6% te verminderen teQ 

~ 
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opzichte van 1990. Het gaat dan vooral om kooldioxide, methaan, lachgas en fluorverbindingen. Andere stoffen, 
waaronder stikstof- en zwaveldioxide, fijn stof en zware metalen vervuilen lucht, water en bodem. VROM probeert 
de uitstoot van deze stoffen zoveel mogelijk te verminderen. Daarbij zet Nederland vooral in op energiebesparing en 
duurzame energie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Op de volgende punten wordt 
getracht deze eisen in de bouw te halen: 

Duurzame energie; 
Verminderen C02 uitstoot; 
Minder onnodig verbruik energie. 

Op deze drie punten kan een groeiende woning goed inspelen. Door industrieel te bouwen zal er minder bouwafval 
zijn en is het mogelijk om lichter te bouwen6• Hierdoor kan de C02 uitstoot verminderd worden en is er minder 
energie (voor productvervaardiging en arbeidsenergie) nodig om de woning op te bouwen (zie hoofdstuk 3.15). 
Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van duurzame energie, zoals zonne-energie. 

Bouwtijd en toekomstige groei 
Uit onderzoek (zie hoofdstuk 1.4.3) blijkt dat een starter zo snel mogelijk zijn woning wil betrekken. Door minimaal te 
beginnen, kan hij snel en eenvoudig een woning realiseren en deze betrekken. Daarna kan de gebruiker in zijn 
eigen tempo zijn woning laten groeien. Door het ontwikkelen van een licht bouwsysteem is het mogelijk om binnen 
een aanzienlijke snelle tijd een woning te bouwen (droge montage) en te verbouwen. Door uitbreidingen mogelijk te 
maken, kan de gebruiker snel en eenvoudig zijn woning laten 'groeien'. 
Door in fasen te groeien kunnen er eventueel geheel nieuwe producten, die net op de markt komen, in de woning 
worden ondergebracht. Als je te snel naar het maximale van de woning gaat, dan ontneem je de mogelijkheid om op 
een 'betere' manier te groeien en de kans om ervaring op te doen. 

Gebruik flexibiliteit (daadwerkelijke eenvoudige toepassing in gebruiksfase) 
Elk persoon is anders. De een vindt het heerlijk om aan zijn woning te werken en de ander vindt het niets. De 
groeiwoning is met name bedoeld voor de eerste groep mensen die het niet erg vinden om zelf veel aan hun eigen 
woning te (moeten) doen. Door zelf 'te klussen' kan aanzienlijk op de bouwkosten worden bespaard. Daarnaast 
moet er echter wel enkele onderdelen door gespecialiseerde mensen worden uitgevoerd, met name het inbrengen 
van nieuwe installaties. De indeling en afwerking zijn onderdelen die de gebruiker zelf kan bepalen en aanbrengen. 
Door in verschillende fasen te moeten groeien wordt de aanwezige flexibiliteit gewaarborgd. De gevels, 
vloerindelingen en voorzieningen moeten veranderingen toestaan tijdens de gehele levenscyclus van de gebruiker, 
zodat de woning kan blijven voldoen aan de veranderende wensen en eisen. 

Ervaring(groei) (-+leerproces) 
Door zelf aan de woning te werken, krijgt de gebruiker ervaring in het veranderen van zijn woning. Het is een soort 
leerproces, waardoor de gebruikers de woning leren kennen en een hechte band aangaan met hun woning. De 
gebruiker doet tijdens het levenscyclus (bouw)ervaring op, waarmee hij zijn woning bij elke nieuwe aanpassing of 
verandering tot een hoger 'level' kan laten groeien. Q 

~ 



Design & davslopment: level-up bouwsysteem TU/e 
Experimenten 
De gebruiker kan experimenteren met zijn woning. Bevalt iets niet, dan verandert hij het weer. De gebruiker staat vrij 
om binnen een bepaald kader en spelregels zijn indelingen en afbouw zelf te bepalen en veranderen. Aan 
experimenten kan gedacht worden aan kleine overkappingen, nieuwe geveldelen, nieuwe afwerkingen, schuine 
daken, lichtkoepels, vides, vernieuwende installaties, binnenwanden, aparte openingen, enzovoort. Het beoogde 
bouwsysteem moet in staat zijn om dit soort experimenten toe te staan. De opbouw en materiaalkeuze van het 
bouwsysteem is daarvoor erg belangrijk. 

Interieur verzorging 
Hoe groter de woning is, hoe meer je schoon moet maken. Vanuit dit oogpunt is het ook interessant om in fasen te 
groeien, waarbij vooral de omvang (volume) van de woning belangrijk is. Dit principe geldt ook voor de tuin. Maar 
daarin tegen zijn er gebruikers die het heerlijk vinden om in een tuin te werken. Zij kunnen er voor kiezen om op de 
kavel een zo klein mogelijke woning neer te zetten, en de rest van de kavel te gebruiken als tuin. 
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1.4.2 Keuzevrijheid 

De keuzevrijheid die een bewoner momenteel heeft, wat betreft de opbouw en vorm van de woning is zeer gering. 
Een woning wordt momenteel nog steeds ontworpen en opgebouwd om aan één fase en één plek te voldoen. Het is 
naïef om te denken dat er een woning (en daarmee ook een bouwsysteem) ontworpen kan worden dat op elke 
plaats opgetrokken kan worden. De mogelijkheid om de gebruiker de vrijheid van groei- en uitbreidings
mogelijkheden tijdens het ontwerpproces te geven, lijkt mijn inziens wel mogelijk. 
Het IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel) concept sluit goed aan bij deze gedachte. Door industrieel te bouwen 
kan een gebouw in geprefabriceerde delen opgebouwd worden. Dit gebouw wordt deels in de fabriek 
geprefabriceerd en uiteindelijk op de bouwplaats in elkaar gezet. Met deze manier van bouwen is het mogelijk om 
een bepaalde flexibiliteit in de woning onder te brengen. Flexibiliteit ten aanzien van de installaties en indeling, maar 
ook wat betreft de vorm en uitstraling van het gebouw. Door het gebouw ook de mogelijkheid te geven om na 
gebruik te demonteren, kunnen materialen opnieuw gebuikt worden en heeft het gebouw de mogelijkheid om te 
groeien of te krimpen. Er is een onderverdeling gemaakt in vi~ verschillende soorten 'groei' systemen. Namelijk: 
'groeiwoningen', 'wonen a la carte (catalogus)', 'bouwsystemen', 'transformerende en mobiele projecten' en 'aparte 
vormen'. Deze vijf soorten zijn terug te vinden in het boekwerk Handleiding & bijlagen, in bijlage 2. Hieronder zijn 
enkele voorbeelden van deze vijf verschillende soorten 'groei' systemen gegeven, 

IFD House 
Ontwerper: lpostudio 

Het IFD House is het resultaat van de ontwikkelingen van het IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel) concept. De 
begingebruikers zijn hoogstwaarschijnlijk vrijgezellen of kleine gezinnen met een middel of hoog inkomen. Deze 
gebruikers zullen in de toekomst hun IFD woning veranderen, zodat het aan de nieuwe wensen en eisen kan 
voldoen. Een catalogus met mogelijke oplossingen maakt het mogelijk voor de gebruiker om de vorm en afmetingen 
van het huis te bepalen. De gebruiker kiest de gewenste basis plattegronden en kan deze naar eigen wens verder 
invullen (aantal slaapkamers, werkkamer, materialen, installaties, enz.). Het concept van het IFD house bestaat uit 
drie lagen, namelijk een kern, functionele modules en een bekleed frame. 
1. Kern: Een horizontaal blok bestaande uit twee lagen. Deze kern wordt volledig op de bouwplaats in elkaar gezet. 
In de kern zitten alle technische onderdelen 
2. Functionele modules: zijn de variabele delen van het IFD house systeem. Ze vertegenwoordigen de functionele 
ruimten en volumes van het huis (woonkamer, slaapkamers, keuken, enz.). Deze kunnen van vorm en afmeting 
aangepast worden naar de wensen en eisen van de gebruiker. 
3. Bekleed frame: bestaat uit een lichte draagconstructie, voorzien van smalle panelen met verschillende te kiezen 
materiaal afwerkingen. De opbouw van de schil maakt de veranderingen van de functionele modules mogelijk, en 
zorgt voor bescherming van gevaren van buitenaf. 

IFD House: Ontwerper: lpostudio, Q 
~~~~~~~~~=-----------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 
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Maskerade+: Patrimonium woonstichting 

Markies: Eduard Böhtlingk 

Bloomframe: Hofman Dujardin Architecten 

SHOCKWAVE 

Shockwave (Transformers): Bandai 

Maskerade+ 
Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting, projectlocatie: Veenendaal 

In de uitbreidingswijk Dragonder Oost in Veenendaal zijn in twee enkelen deelprojecten groeiwoningen gerealiseerd. 
Het Masker bevat 20 woningen, waarvan er 4 als groeiwoning worden uitgevoerd. Van de 18 woningen in het plan 
De Legakkers zijn er 10 als groeiwoning uitgevoerd. De basis van deze woningen vormt het bouwsysteem 
Maskerade, waarmee Van der Breggen Architecten in 2003 de Houtinnovatieprijs won. Het Maskerade-systeem 
bouwt verder op de kennis die is opgedaan met het IFD-paviljoen dat in 2002 in Drachten werd gerealiseerd. Het 
bestaat uit het assembleren van geprefabriceerde demontabele houten elementen. 

Markies: 
Ontwerper: Eduard Böhtlingk 

In 1985 organiseerde de stichting "De Fantasie" te Almere een ontwerpwedstrijd onder de titel "Tijdelijk Wonen". De 
Markies was één van de winnende inzendingen. Met opgeklapte markiezen en vloeren is het huisje zo mobiel als 
een caravan. Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming kan het vloeroppervlak verdrievoudigd worden. 
De Markies werd genomineerd voor de Designprijs Rotterdam 1996 en bekroond met de publieksprijs. De 
aanwezige flexibiliteit is gewaarborgd omdat het nodig is om de caravan als mobiele woning te gebruiken. 

Bioomframe 
Ontwerper: Hofman Dujardin Architecten 

Voor intensief bebouwde gebieden heeft de ontwerper 'Bioomframe' ontworpen. Dtt is een raamkozijn dat ook als 
een balkon kan fungeren. Door de delen uit te vouwen ontstaat een balkon, waarmee de achterliggende ruimte 
vergroot wordt. 

Transfarmers (robots in disguise) 
Ontwerper: Bandai 

Bij het woord transformeren kan men denken aan de animatie 'Transformers'. Deze robots kunnen veranderen van 
een robot naar bijvoorbeeld een voertuig en weer terug. Ze zijn in staat om naar gelieve te transformeren naar twee 
uiterlijke vormen (robot of voertuig). Het idee van de 'Transformers' past in de doelstelling van het onderzoek, waarbij 
een onderdeel kan transformeren, zodat het 'nieuwe' onderdeel kan voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer de 
eisen weer veranderen, dan kan er terug getransformeerd worden naar de basis, of naar de stappen die er tussen 
zitten. 

In het boekwerk handleiding & bijlagen zijn deze vijf soorten referentieprojecten verder omschreven. 
? Zie bijlage 3: verschillende soorten 'groeiende' woningenlbouwsystemen. Q 
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Design & develo 'pment: level-up bouws ysteem TU/e 
1.4.3 Gebruiker 

Door te bepalen wat de voornaamste eisen en wensen zijn van deze doelgroep, kan in een vroeg stadium een 
product ontworpen worden dat ook deze doelgroep aanspreekt. 
In principe is de begindoelgroep de starters. Deze doelgroep komt net op de woningmarkt kijken en is vaak op zoek 
naar een leuke, maar vooral betaalbare woning. Tevens is dit vaak de eerste woning die ze huren of kopen. Daarna 
zal 'de starter' zijn gehele levenscyclus in de woning blijven wonen. Dit houdt in dat naar mate de bewoner ouder 
wordt, hij andere eisen en wensen krijgt, waarop de woning en dus het bouwsysteem moeten kunnen inspelen. 

Begin: Starter 
In de beginfase moet de woning aantrekkelijk zijn voor een starter. Uit onderzoek7 is gebleken dat een starter de 
volgende eisen stelt aan een starterwoning: 

Starters hebben veelal behoefte aan een flat/appartement of een portiekwoning, mits het gaat om een 
betaalbare woning, gaat de voorkeur ook uit naar een eengezinswoning. Ook is er belangstelling onder 
starters voor alternatieve woonvormen, zoals een kluswoning, het delen van kamers, woongroepen 
etc. 
Starters overwegen vaker een huurwoning dan een koopwoning. 
De voorkeur van starters wat betreft koopprijs ligt tussen de €1 00.000 en de €200.0000. 
Wat betreft de huurprijs geven starters de voorkeur aan een prijs onder de €500. 
In eerste instantie hebben starters met name behoefte aan een bestaande woning, maar na 
doorvragen blijkt dit relatief weinig uit te maken. Het aspect wat hierbij met name een rol speelt is de 
betaalbaarheid. 
Starters nemen genoegen met een kleinere woning, oftewel minder kamers en een kleiner oppervlakte. 
Belangrijke omgevingselementen voor starters zijn winkels voor direct levensonderhoud, scholen en 
sportverenigingen. Dit wordt belangrijker gevonden door starters dan door doorstromers. 

Hieruit blijkt al dat starters liever meteen in een eengezinswoning willen wonen mits deze betaalbaar is. Daarnaast 
nemen ze genoegen met een kleinere woning. De belangrijkste eis is echter dat de woning betaalbaar is voor deze 
groep. 

Midden: De levensveranderingen 
De middenstroom is de groep, waar de bewoner volop aan het leven is in de woning. De woning zal tijdens deze 
fasen de mogelijkheid moeten hebben om flexibel en veranderbaar te zijn. De wensen en eisen van de bewoner 
tijdens deze fasen kunnen erg verschillend zijn. Het is dus zaak om de verschillende veranderingen en 
mogelijkheden in kaart te krijgen, zodat de woning en daarmee ook het bouwsysteem op de verschillende 
veranderingen, eisen en wensen kan inspelen. Door middel van het opstellen van verschillende scenario's is het 
mogelijk om hier inzicht in te krijgen. 

7: USP Marketing Consultancy b.v. Q 
~~~~~~~~~~----------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 
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Bll.tv-n In huidige -nlllg en vinden nieuwe -nlng 

------~ --
Resultaat onderzoek blijven in huidige woning en 
vinden nieuwe woning 
Bron: USP Ma~eting Consultancy b.v. 

7: USP Marketing Consultancy b.v. 
s: Friedman, A, The adaptable house, designing 
homes tor change 
e: Willems, M, Een huis is geen auto 

Eind: Senioren 
Op het einde van de levenscyclus is de bewoner in de laatste fase van zijn leven. Daarbij komt ook de woning in een 
van zijn laatste fasen terecht. Het bouwsysteem moet aanpasbaar zijn om ook aan de wensen en eisen te voldoen 
van de senioren. Waarbij de woning moet kunnen voldoen aan de eisen van een seniorenwoning. 

Uit onderzoek7 is gebleken dat senioren liever in hun eigen woning blijven wonen naarmate ze lichamelijke 
problemen krijgen. Zo gaf 62% aan dat ze het liefst de rest van hun leven in dezelfde woningen willen blijven leven. 
Door een woning aan te bieden die ook aanpasbaar is voor de laatste fase van de levencyclus, speel je in op de 
wensen van de gebruiker in de toekomst. Daarbij moet rekening worden gehouden met de beperkingen die 
opspelen bij het ouder worden ( zowellichamelijk als geestelijk) 

1.4.4 Verhuisgeneigdheid 

Door het concept van de woning hoeft een bewoner in principe niet meer te verhuizen als zijn huidige woning niet 
meer voldoet aan de nieuwe wensen en eisen. Momenteel zijn mensen het echter wel gewend om te gaan 
verhuizen als de huidige woning niet meer aan hun eisen en wensen voldoet. Volgens onderzoek verhuizen mensen 
8 tot 10 keer in hun leven8.9. Er moet dan vaak een nieuwe investering worden gedaan en er moet gezocht worden 
naar een nieuwe woning die voldoet aan de nieuwe wensen en eisen. Daarnaast hebben de bindingen met 
traditionele instituties zoals de kerk, het gezin en de familie, de school en de vereniging plaatsgemaakt voor 
participatie in veellossera netwerken. Deze netwerken kunnen volgens Pinkster en Kempen10 zo belangrijk worden 
dat deze er toe kunnen leiden dat mensen niet willen verhuizen, omdat anders opnieuw begonnen moet worden met 
het opbouwen van dergelijke netwerken (het opvangen van elkaars jonge kinderen, het poolen voor de zwemles of 
voetbal). 
Uit onderstaande tabel wordt duidelijk dat mensen veranderbaarheid nodig achten om te kunnen leven. Zo verwacht 
8 á 1 0% van de ondervraagde dat ze binnen 5 jaar gaan verhuizen omdat hun huidige woning niet meer zal voldoen 
aan de wensen en eisen. Ze~s 68% verwacht na 5 jaar te willen of zelfs te moeten verhuizen. Dit geeft aan dat 
mensen al weten dat ze voor een 'nieuwe fase' in hun leven ook een nieuwe woning moeten gaan zoeken. Dit 
verhuizen is traditioneel gegroeid en geheel ingeburgerd in het woonleven. Gezien de doelstelling moet deze traditie 
doorbroken worden. 

VerhuisgeMlid 2001 2ID04 2003 2GGI .. , .. ,_ 
held land. land. land. land. ... d. laM • land. 

Mlnder dan 2 t. 8% 9% 7% 8% 9% 11% 11% 

2tot 5jaar 10% 9% 8% 8% 8% 9% 10% 

Meer dan 5 Jaar 68% 64% 72% 61 o/o 59% 57% 63% 

Weet nog niet 14% 16% 12% 23% 25% 23% 16% 

10: Pinkster F, Kempen v. R, Leefstijlen & Q 
~w~oo_n~m_m_eu_~_oo~~-e~w_e_n~~--~--------------u_s_P_M_a_~_e_ti-ng_Co __ n_su_~_n_cy __ bv_:_u_sP __ Be_w_o_n_er_~_c_an_o_v_er_2_o_os---------------------------------~ 
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Manipulatie van de volumes 

Meervoudig gebruik 

Transformatie 

~I 
Translatie 

een zuivere 

Yorsc:h\olvtng -
rotatle 

rotatle ~ 
beweging van een vonn 
rond een aaln een vute 
rtch~ 

Onderverdeling van transformatie (volgens 
de meetkunde) 

1.4.5 Bouwkundig groeien 

De grootste opgave is het ontwikkelen en ontwerpen van een woning die zoveel mogelijk kan inspelen op de 
veranderende wensen en eisen van de gebruiker. In het boek 'the Adaptable house' van Avi Friedman, een 
professor aan de McGill Universiteit van Architectuur en een voormalig hoofd van een bouwbedrijf gespecialiseerd in 
woningbouw, worden vier vormen van veranderbaarheid bij gebouwen aangegeven. 

Volgens Avi Friedman is de definitie en interpretatie voor bouwkundige veranderbaarheid als volgt: 
'het geven van ruimte en middelen voor de bewoner, die er voor zorgen dat wordt voldaan aan de wensen en eisen 
ten behoeve van ruimte- en leefgebruik binnen de flexibele mogelijkheden (grenzen) van hun huis, waarbij de 
mogelijkheden voor, tijdens en na het gebruik aanwezig zijn' 8• 

De woning is een afspiegeling van de bewoner, waaruit de smaak, de gewoonte en leefstijl van die bewoner naar 
voren komen. Dit alles wordt beïnvloed door nieuwe media en technologieën (waarvan games een onderdeel is). 

Manipulaties van de 
ruimten en volumes 

meervoudig gebruik 

Toevoegen en 
weghalen 

Manipulatie 
subcomponenten 

Spannen en 
ontspannen 

uitzetten en krimpen 

In- en uitrekken 

Mechanisch groeien 

Uit het onderzoek zijn twaalf verschillende manieren van groeien ontdekt (zie bijlage 3: onderzoek verschillende 
manieren van bouwkundig groeien). Voor deze twaalf manieren is bekeken welke manieren in aanmerking komen 
voor het bouwsysteem. Manipulatie van de ruimten en volumes, meervoudig gebruik en manipulatie 
subcomponenten zijn vooral bruikbaar voor de indeling (enscenering) en voorzieningen (installaties) van de 
binnenruimten. Toevoegen en weghalen, rotatie, translatie en mechanisch groeien is vooral bruikbaar voor de 
constructie en stabiliteit van het bouwsysteem, waarbij toevoegen en weghalen momenteel het meeste voor 
bestaande woningen en bouwsystemen wordt gebruikt. Dit komt mede doordat de andere drie manieren enkele 
problemen met zich meenemen, zoals bewegende onderdelen en instabiliteit. Dit neemt echter niet weg dat deze 
niet gebruikt kunnen worden voor de opbouw en uitbreiding van de constructie. In- en uitrekken, uitzetten en 
krimpen, spannen en ontspannen en in- en uitrollen is bruikbaar voor de huid die om de woning getrokken kan 
worden. Het 'natuurlijk groeien' blijkt niet bruikbaar te zijn voor een groeiend bouwsysteem. Hiermee wordt de eerste 
onderverdeling al duidelijk. Door het onderzoek zijn drie duidelijke lagen ontstaan, namelijk: Constructie, 

s: Friedman, A, The adaptable house, designing beschermende huid en de enscenering met dienende voorzieningen. 8 
homes for change 
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1.4.6. Bestaande bouwsystemen 

Uit het onderzoek is gebleken, dat de bestaande bouwsystemen niet de potentie hebben om te fungeren als een 
groeiwoning, dat zijn concept en oorsprong vindt bij de role playing games. Uit het onderzoek van de bestaande 
bouwsystemen zijn echter wel enkele opvallende en vooral bruikbare aandachtspunten en onderdelen te halen. 

Opvallende onderdelen voor de eisen van het beoogde bouwsysteem: 
Droge montage (eenvoudige aanpassingsmogelijkheden); 
Constructie opbouw en materiaal: hout, staal en aluminium (licht en sterk); 
Gebruik van nieuwe materialen zoals kunststof (Shell woning); 
Trap neemt een belangrijk onderdeel van de plattegrond in (plaatsbepalend); 
De installatieruimte kan ondergebracht worden in een kern (IFD House); 
De vaste kern (met installatieruimten, transportruimte) gebruiken als vast aanknopingspunt voor de 
woning. Zodat de andere ruimten voor en tijdens het gebruik om deze kern kunnen worden gesitueerd 
(IFD House); 
Grote overspanning en zelfdragendheid zijn belangrijke onderdelen (indeel vrijheid); 
Onderscheid maken tussen de drager en inbouw, waarbij nog verder onderscheidingen mogelijk zijn, 
zoals een drager, bescherming (buitenkant) en inbouw (Fokkerwoning). Tevens is het verstandig om 
de onderdelen vrij van elkaar te koppelen (Heiwo woning) voor maximale groeimogelijkheden; 
Leidingen in de constructie onderbrengen, waarbij er voldoende aansluitingspunten zijn, zodat er een 
maximale indelingsvrijheid ontstaat; 
De binnenwanden kunnen bestaan uit een lichte scheidingswand (stalen frame en bijvoorbeeld 
gipswanden). Dit voor eenvoudige aanpassingen van de indeling, waarbij het blad mee kan spelen in 
het draagvermogen van de wand; 
Het toepassen van een 'superspouw', waarin de installaties en leidingen zijn ondergebracht; 
Het is zaak om leidingen flexibel te maken (beweegbaar) en flexibel onder te brengen (verplaatsbaar); 
Verplaatsbare woningscheidende wanden zorgen ervoor dat woningen ook in de breedte (richting de 
buren) kunnen groeien of krimpen (A+ woning). 
Oververhitting (opwarming) is een bekend probleem bij lichter bouwen, daarnaast zijn lichte vloeren 
vaak gevoelsmatig een probleem (inzakken, kraken en 'zweverig'); 
Door middel van een interactie van de gebruikers en een (woning)computer, kan de computer 
intelligent worden en automatisch inspelen op de verwachte wensen en eisen van de gebruiker, 
voornamelijk installatietechnisch (Footloose).; 
Door het maken van een eenvoudig koppelsysteem met één knooppunt zijn uitbreidingen mogelijk 
(light Housing). Vooral een skelet/frame (kolommen en één knooppunt) dat dient voor de wanden, 
vloeren en dak is zeer interessant. 
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Fokkerwoning 

ISB 

STEW 

A+ woning 

Conclusies: 
De systemen bestaan voornamelijk uit staal. Dit is gedaan om gewicht te besparen, de uitvoering te 
vergemakkelijken en de bouwsnelheid te verhogen. Maar andere materialen, zoals hout en kunststof 
komen ook voor. Vooral hout als subconstructie komt in veel systemen voor. 
Bij de vele bouwsystemen moet de drager worden uitgebreid om de woning te laten groeien. 
De meeste bestaande systemen kunnen niet eenvoudig groeien. Dit komt omdat het groeiconcept 
tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase niet is meegenomen. 

Programma van Eisen voor groei bouwsysteem 

Een bouwsysteem bestaande uit een lichte bouwconstructie, kan afhankelijk van de veranderende wensen en eisen 
van de gebruiker een gehele levenscyclus groeien en krimpen. 
Daarbij zijn de volgende onderdelen belangrijk om tijdens het ontwerpproces aan te voldoen en mee te nemen. 

groeisysteem 
o leerproces: Door te doen leer je en krijg je steeds meer ervaring. Door de gebruiker de 

mogelijkheid te geven ze~ zijn woning in te delen en te laten groeien, wordt hij hier beter in en 
ontstaat een (emotionele) band met de woning 

Begin en eind: 
o Het systeem heeft een basis waar elke gebruiker mee begint. Vanuit daar kan de gebruiker 

de woning laten groeien en laten krimpen binnen de grenzen en eisen die het systeem 
toelaat. 

Flexibiliteit: 
o Het systeem moet een grote flexibiliteit hebben op alle fronten. Daarnaast moet het systeem 

er voor zorgen dat de gebruikers de aanwezige flexibiliteit ook eenvoudig kunnen toepassen 
en dit daadwerkelijk ook zullen gaan doen. Enkele onderdelen die daarvoor gaan zorgen zijn: 

• Gehele levenscyclus van de gebruiker. (de gebruiker is genoodzaakt om de 
flexibiliteit toe te passen om te kunnen groeien) 

• Onderscheid maken van verschillende lagen, zoals constructie, beschermende huid 
en indeling. 

Een lichte constructie bestaande uit hout en/of staal. De constructie is de basis voor de mogelijkheden 
van het groeien. Deze moet de groei toe kunnen laten, waarbij de constructie stabiel en sterk genoeg 
is om doorgekoppeld of deels gedemonteerd te worden. 
Groeien vanuit een kern. Door het centreren van de problematiek van de installaties en de stabiliteit in 
een kern, wordt de mogelijkheid om van daaruit vrij te groeien groter. 

In het boekwerk handleiding & bijlagen is de studie te lezen van de bestaande bouwsystemen 
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1.4.7 Woningtype 

Het bouwsysteem is bedoeld voor de woningbouw. Voor de beginnende doelgroep (voornamelijk starters) vallen 
zeven verschillende woningtypen te onderscheiden. Hieruit kan op voorhand al een keuze gemaakt worden voor 
welk woningtype een groeiend bouwsysteem het meest aansluit. 

Om te bepalen welke woningtypen in aanmerking komen voor het beoogde bouwsysteem, zijn de verschillende 
woningtypen op de volgende criteriapunten bekeken. 

Mogelijkheid van groeien en klimpen buiten de woning (gekeken naar oppervlak); 
Mogelijkheid van groeien en klimpen binnen in de woning (gekeken naar oppervlak); 
Begin kosten grond. Investering voor starters; 
Begin kosten woning (bouwen). Investering voor starters; 
Grootte van de woning (volume en ruimte) in verband met deling. 

Soort woning Groeien Groeien Kosten Kosten 
buiten binnen grond woning 

Vrijstaande woning ++ ++ -- -
Rijljes woning + + + + 
Hoekwoning ++ + 0 0 
Appartement 0 + + + 
Flatwoning - 0 ++ + 
Studentenwoning - - ++ ++ 
Woonwagen ++ + ++ ++ 

Grote 
woning 
++ 
+ 
++ 
0 
0 
-
-

totaal 

+++++ 
+++++ 
+++++ 
+++ 
++ 
++ 
+++++ 

Uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat een rijtjeswoning en een vrijstaande woning gezien de 
criteriapunten de beste woning voor het beoogde bouwsysteem en doelgroep. Uit onderzoek7 blijkt dat vooral de 
betaaibaarheid van de woning voor de starter erg belangrijk is (zie hoofdstuk 2.4.3). De rijtjeswoning ( en 
hoekwoning) is over het algemeen goedkoper dan een vrijstaande woning. Daarnaast geeft het onderzoek aan dat 
de starter het niet erg vindt om met kleine ruimten te beginnen. De woonwagen komt ook zeer goed uit het 
onderzoek, maar met het oog op de mogelijkheden van het groeien en de smaak van de gebruiker (niet iedereen wil 
in een woonwagen wonen) vaH de keuze toch op de rijtjes- of vrijstaande woning (laagbouw). 

7: USP Marketing Consultancy b.v. Q 
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Scenario model: Een karakter kan in veel 
verschillende richtingen groeien. 

1o: Pinkster F, Kempen v. R, Leefstijlen & 

1.5 Levenscenario's 

Door het opstellen van verschillende levenscenario's is het mogelijk om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die het 
bouwsysteem moet hebben om een gehele levenscyclus te kunnen groeien of krimpen. Deze scenario's kunnen op 
twee verschillende manieren opgebouwd worden. Vanuit de verschillende leefstijlen of vanuit verschillende soorten 
huishoudens. 

1.5.1 Leefstijlen 

Mensen verschillen in grote mate met elkaar waarin ze waarde hechten aan de kwaliteit van hun woonomgeving. 
Deze voorkeuren zijn niet a~ijd zichtbaar in de uiteindelijke woonsituatie, omdat er volgens Pinkster en van 
Kempen10 altijd sprake is van een compromis tussen omgevingsfactoren en andere factoren. Welke factoren 
bepalend zijn verschilt per persoon. Voor de een is werk bepalend, voor de ander de sociale netwerken en voor een 
ander de combinatie vrijetijdsvoorzieningen en de kwaliteit van het woonmilieu. 

'Een leefstijl geeft in feite de verhouding aan tussen de verschillende dimensies van het leven van mensen (woning, 
woonomgeving, werlc, gezin, sociale netwerk, etc) en het gewicht dat de mensen aan deze dimensies toekennen' (p 
92)'0• 

Pinkster en van Kempen geven aan dat doordat elk persoon zo verschillend is, wat in de toekomst alleen nog maar 
versterkt zal worden (individualisme), is het zeer lastig om alle leefstijlen te benoemen. Personen zijn wel in een 
leefstijl te classificeren, er zijn alleen te veel soorten leefstijlen, waarvan er elke dag wel nieuwe leefstijlen bijkomen. 
Het is belangrijk te concluderen dat het onderzoek zich niet gaat richten op de verschillende leefstijlen die mogelijk 
zijn in een groeiend bouwsysteem. Juist doordat er zoveel flexibil iteit aanwezig zal zijn in het bouwsysteem, kunnen 
we ervan uit gaan dat elk persoon zijn leef- en woonstijl kwijt kan in de woning. Vandaar dat het onderzoek zich 
meer zal gaan richten op de mogelijke leef- en woonscenario's (huishouden) die plaats kunnen gaan vinden in de 
woning. 

1.5.2 Huishoudens 

Een persoon kan zich tijdens zijn leven zelf door allerlei verschillende oorzaken ontwikkelen. Dit ontwikkelen kan 
heel erg breed worden opgesteld. Doordat dit onderzoek zich richt op de woonsnuatie, wordt hier tijdens de 
ontwerpfase op geconcentreerd. Arbeid is nog steeds een belangrijk criterium bij de categorisering van mensen en 
huishoudens. Het idee dat arbeid in het leven van de Westerse mens steeds minder belangrijk wordt is achterhaald. 

woonmilieuvoorkeuren Q 
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Verdeling huishouden volgens VORM 

Scenario [Woltera' Woordenboek (1992)]: 
Schets van het geen men verwacht dat zal 
gaan gebeuren, van maatregelen die men gaat 
of zal gaan nemen. 

1o: Pinkster F, Kempen v. R, Leefstijlen & 

In een kapitalistische samenleving en in een materialistische cultuur met steeds weer nieuwe producten is het 
belangrijk om de financiële middelen te hebben om die producten te verwerven10• De arbeidsparticipatie van 
vrouwen is flink toegenomen. Deze groei zal nog wel even doorgaan. Samenhangend hiermee is de verdere stijging 
van het aantal tweeverdieners. Door het specifieke tijd-ruimte probleem, waarmee vooral tweeverdieners met 
kinderen in het algemeen te maken krijgen, zullen zij ervoor kiezen om te gaan wonen in een omgeving die deze 
problemen het best oplossen, zoals op redelijke afstand een werkplek, een school of sportfaciliteiten voor de 
kinderen. Daarnaast zorgt de toegenomen mobiliteit en nieuwe technische ontwikkelingen voor nieuwe 
mogelijkheden zoals part-time en thuiswerken. Verder blijven kinderen een belangrijk aspect in het leven van de 
ouders. Deze bepalen voor een groot deel de omstandigheden van de leefsituatie (school, recreatie en vrije tijd), 
zowel binnen als buitenshuis. 
Het is al jaren lang duidelijk dat Nederland een vergrijzende samenleving is en de komende jaren nog verder zal 
vergrijzen. Een vergrijzende samenleving houdt echter niet in dat we te maken krijgen met een grijze massa aan 
gelijksoortige ouderen. Ook onder de ouderen is er sprake van een enorme differentiatie op het gebied van 
consumptie- en activiteitenpatronen, normen en waarden. 

We kunnen hieruit concluderen dat er enkele belangrijke factoren zijn in een mensenleven die het levensscenario 
van een persoon bepalen en beïnvloeden. Deze factoren zijn: 

Werk: Arbeidsplaats, aanzien, financiële middelen, sociaal netwerk, mobiliteit, enz; 
Kinderen: school, recreatie, vrije tijd, financiële middelen, sociaal netwerk, enz; 
Vrije tijd: recreatie, hobby, sociaal netwerk, mobiliteit, enz; 
Leeftijd: lichamelijke problemen, zorg, sociaal netwerk, recreatie, enz; 
Comfort: eisen en wensen, financiële middelen, rust, veiligheid, recreatie, enz; 
Sociaal netwerk: recreatie, veiligheid, relaties, enz; 
Woonomgeving: werk, sociaal netwerk, mobiliteit, recreatie, school, enz. 

Volgens het CBS zijn er vijf verschillende huishouden verspreid over 6,9 miljoen woningen in Nederland. Deze 
bestaan uit: 

Eenpersoonshuishouden 
Eenoudergezin 
Een (echt)paar zonder kinderen 
Een (echt)paar met kinderen 
Bijzonder huishouden (gemeenschap) 

Een beginkarakter (starter) kan zich ontwikkelen in naar één van deze vijf verschillende huishoudens, waarbij het 
karakter gaandeweg een verschuiving maakt naar een andere vorm van de mogelijke huishoudens. In het uiterste 
geval kan het karakter in alle vijf de verschillende huishoudens in een levensscenario terechtkomen. 

woonmilieuvoorkeuren Q 
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F aseringsmodel 

1.5.3. Fasering 

De verschillende woonfasen in een levenscenario van een karakter (gebruiker) zijn gebaseerd op gebeurtenissen in 
zijn leven, waarvoor de woning aan nieuwe eisen moet voldoen. D~ kunnen eisen zijn met betrekking tot de grootte 
van een ruimte, maar bijvoorbeeld ook met betrekking tot de wensen voor de functie van de woning of een bepaalde 
ruimte. De fasering zal zich voornamelijk richten op de bouwtechnische veranderbaarheid in een fase. 

1.5.4. Verhaal 

In het faseringsmodel staan alle mogelijke fasen in een levenscenario. Het totale model is te vergelijken met een 
verhaal uit een role playing game, waarvan het begin en einde bekend zijn (zie non-lineair, hoofdstuk 1.2.3}. Hoe 
een persoon het verhaal naar het einde toe doo~oopt bepaalt hij zelf (zijn leven, zijn verantwoordelijkheid, zijn 
keuzen), waarbij de verschillende fasen gezien kunnen worden als hoofdstukken. Een persoon bepaalt zelf welke 
hoofdstukken hij in zijn eigen verhaal doorloopt en in welke volgorde. 

In het boekwerk handleiding & bijlagen is de tabel met mogelijke fasen opgenomen. 
7 Zie bijlage 5: De vier levensscenario's 

1.5.5. Verwachte levensduur 

De woning zal over het algemeen een levensduur hebben van tussen de 50 a 60 jaar, waarna het gedemonteerd of 
hergebruikt kan worden. Wanneer het bouwsysteem gedemonteerd wordt, kunnen onderdelen gerecycled worden of 
bij een andere woning hergebruikt worden. Natuurlijk kan de woning en daarmee het bouwsysteem ook weer terug 
gebracht worden tot de basis (fase 1 ), waardoor een geheel nieuwe levenscenario zich in de woning kan afspelen. 

20 jaar -----------------"l!eftiJd==:...Q!!I!ru!!!r==------------ 80 jaar 

0 10 20 30 <40 50 60 
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1.5.6 De vier levensscenario's 

Met behulp van het faseringsmodel zijn vier uiteenlopende scenario's opgesteld. Op deze manier is getracht zo'n 
breed mogelijk gebruikersveld te kunnen onderzoeken en toetsen. 

Scenario 1: Familie van Dijk 
Een doorsnee gezin dat als een ongehuwd paar begint en de meest gangbare route in het faseringsmodel doorloopt. 
Het scenario is vrij standaard en zal voor ongeveer in 65 % van de gevallen in de wijk voorkomen. 

Scenario 2: Familie de Vries 
Een echtpaar dat voor hun carrière gaat en bewust geen kinderen wil. Waarbij het echtpaar genoeg geld verdient om 
te kunnen uitbreiden en dit ook willaten zien. Zij vinden het heerlijk om de mogelijkheden, wat betreft het groeien, die 
de woning kan aanbieden ook te gebruiken. Dit scenario zal ongeveer in 15% van de gevallen in de wijk voorkomen. 

Scenario 3: Familie Murat 
Een grote etnische familie die in Nederland gaat wonen. Ze hebben eigen gebruiken en tradities, maar de familie 
vindt het wel belangrijk om zich aan te passen en te integreren in de Nederlandse maatschappij. Dit zal echter niet 
ten koste gaan van hun geloof en gebruiken. Dit scenario zal ongeveer in 15% van de gevallen in de wijk voorkomen. 

Scenario 4: gamers gemeenschap 
Aangezien het thema gebaseerd is op games, zal er een gemeenschap van jongeren zijn die allemaal dezelfde 
passie hebben. Namelijk games. Dit scenario is te vergelijken met een studentenhuis en zal ongeveer in 5% van de 
gevallen in de wijk voorkomen. 

In het boekwerk handleiding & bijlagen zijn de vier scenario's in tekst en beeld opgenomen. 
~Zie bijlage 5: De vier levensscenario's 

Deze scenario's worden gebruikt als ontwerpgereedschap en toetsingscriteria. Voor de ontwerpfase wordt de gamers 
gemeenschap als uitgangspunt gebruikt om het programma van eisen voor het bouwsysteem op te stellen. Dit 
scenario moet zich in het gehele systeem kunnen afspelen, waarna uiteindelijk de drie andere scenario's als toets 
worden gebruikt om te controleren of het systeem deze ook kunnen huisvesten (flexibiliteit en 
aanpassingsmogelijkheden). 
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Sphere grid van Final fantasy® X 

1.6 Groeien in games 

Om na te gaan hoe het groeien in games is bewerkstelligd, zijn negen role playing games geanalyseerd op de drie 
manieren van groeien (genootschap, ervaring en uitrusting). Daarbij is gekeken wat voor soort systeem het spel 
hanteert om de karakters te laten groeien. De ervaringsgroei is de belangrijkste manier van groeien in de meeste 
role playing games . 
Uit de analyse van de negen role playing games blijkt dat er voornamelijk gewerkt wordt met een 
ervaringspuntenlijst, die aangeeft op welk level men zit. Een bepaald aantal ervaringspunten komt overeen met een 
bepaald leven. Standaard groeien de eigenschappen automatisch mee en heeft de speler geen invloed op deze 
eigenschapgroei. Bij Final fantasy® X (FFX) en bij Final Fantasy® XII (FFXII) heeft de ontwikkelaar echter een 
systeem bedacht, waarmee de speler het tempo en de richting van de groei zelf kan bepalen. 

Final Fantasv® X12 7 Sphere grid 

Wanneer een karakter voldoende ervaringspunten heeft stijgt deze een level. Hiermee krijgt het karakter de 
mogelijkheid om een 'sphere' (bol) op het sphere grid te activeren. ledere sphere komt overeen met één van de 
eigenschappen. De ene sphere verhoogt de aanvalskracht terwijl een andere juist de verdedigingskracht of de 
mogelijkheid om magie te gebruiken verhoogt. De verschillende Spheres zijn door middel van lijnen met elkaar 
verbonden. De speler kan ze~ bepalen wanneer hij een sphere activeert (mits hij genoeg ervaringspunten heeft) . 
Vanuit een sphere lopen vaak meerdere lijnen, hierdoor kan de speler zelf bepalen welke richting hij opgroeit. Hij is 
echter verplicht om de lijn te volgen, maar er zijn voldoende vertakkingen om zelf het karakter te 'kneden'. 

Final Fantasy ® Xll13 7 Licence grid 

In Final Fantasy® XII wordt er met hetzelfde principe als in FFX gewerkt. Maar in plaats van een sphere grid met 
lijnen, wordt er bij FFXII gegroeid aan de hand van een grid bestaande uit vierkante vormen. Deze vierkante vormen 
hebben dezelfde eigenschappen als het shere grid. Het voordeel is echter dat vanuit een vierkant in vier richtingen 
gegroeid kan worden en de speler niet vast zit aan het volgen van een lijn zoals bij FFX. Hierdoor is de groeivrijheid 
van de speler groter. Bij beide grids is het beginpunt door de ontwikkelaar bepaald. Maar van daaruit heeft de speler 
de vrijheid om het karakter binnen de grenzen van het grid naar zijn eigen smaak te laten groeien. 

Uit dit onderzoek kan een belangrijke conclusie worden getrokken voor het ontwerpproces. Namelijk: 

Het maken van een 'grid (raster) dat is opgebouwd uit kleinere delen (net als het grid uit FFX en FFXII), 
waar een gebruiker aan de hand van zijn levenservaring en de regels van het bouwsysteem kan groeien. 

Licence grid van Final fantasy® XII 12: Klaus-Dieter Hartwig, Micheal Martin, Final Fantasy X; the official strategy guide Q 
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Design & development: level-up bouwsysteem TU/e 
1. 7 Conclusie deel1 

Het omzetten van een game concept naar een bouwkundig concept is lastiger dan het lijkt. Dit komt mede omdat 
games virtueel zijn opgebouwd en bestaan uit data en polygonen, terwijl een woning om in te wonen tastbaar, 
leefbaar en beschermend moet zijn. Een game is voornamelijk om de speler te vermaken. In principe hoort een 
woning (een dak boven je hoofd) tot één van de primaire levensbehoeften, terwijl dit voor games niet het geval is. 
De woning neemt een veel grotere plaats in het leven van een persoon. Met behulp van het 'Linkmodel' is het echter 
toch gelukt om een bewerkbare link te leggen tussen de twee verschillende belevingen. Hierdoor is het 'groeien' 
door ervaring tastbaar gemaakt en is het omgezet tot een bouwkundig thema. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat mensen wel 8 á 10 keer in hun leven verhuizen. Soms vrijwilliger, 
maar vaak noodgedwongen. Deze noodgedwongen verhuizing kan verschillende reden hebben, maar één van deze 
redenen is dat de huidige woning simpelweg niet meer voldoet aan de nieuwe wensen en eisen van de bewoner. 
Daarnaast geven ouderen aan dat ze zo lang mogelijk in hun woning willen blijven wonen. Wanneer een woning 
tijdens de gebruiksfase gemakkelijk in volume of functie aangepast kan worden, dan kan de woning in elke fase van 
een levenscyclus toegepast worden. Met behulp van het onderzoek naar de levenscenario's zijn er tien 
verschillende fasen in een levenscyclus bepaald. Hiermee zijn vier verschillende levenscenario's gemaakt, die 
dienen als ontwerpgereedschap en toetsingcriteria. 

Een belangrijke vraag die beantwoord moest worden was het groeien in verschillende stappen. Waarom zou men er 
voor kiezen om niet in één keer het maximale bouwvolume te plaatsen. Er zijn verschillende reden te noemen 
waarom het groeien in stappen beter is dan het in één keer te doen. De belangrijkste rede zijn de kosten. Hoe 
kleiner de woning hoe minder kosten (materialen, huurkosten, energiekosten, enzovoort). Tevens is uit de scenario's 
gebleken dat men in 60 jaar ongeveer 1 0 keer hun level-up woning zal veranderen. Door in stappen te groeien heeft 
men de mogelijkheid om toekomstige ontwikkelen gemakkelijker in de woning te integreren. 

Het onderzoek naar de referentieprojecten, voornamelijk de bestaande bouwsystemen, hebben tot zeer goede 
aanknopingspunten voor een groeiend bouwsysteem geleidt. Uit het onderzoek bleek namelijk dat de bestaande 
bouwsystemen in hun geheel niet gebruikt konden worden voor de doorontwikkeling tot een groeiend bouwsysteem. 
Maar de vele 'slimme' onderdelen en toepassingen kunnen tijdens het ontwerpproces worden meegenomen. 

Vanuit de role playing games blijkt het groeien aan de hand van ervaring in alle role playing games voor komt. Dit 
groeisysteem is echter per RPG anders toegepast of verder door ontwikkeld. Zo is in Final Fantasy® X en Final 
Fantasy® XII het groeisysteem teruggebracht tot een grid, waarmee de speler de groei van zijn karakters zelf kan 
bepalen. Dit idee is zeer goed toepasbaar voor een bouwsysteem, waarbij het grid bestaat uit verschillende vormen, 
waarop kavels en woonvormen geplaatst kunnen worden. Hierdoor kan de bewoner de groeitijd, de omvang van zijn 
grond (kavels) en woning (vormen) zelf bepalen. Dit alles natuurlijk binnen de grenzen en regels van het systeem. 
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2: er..tlefae 
Deel2 Ontwerpfase 

Vanuit het thema 'groeien' is een concept ontstaan. Waarbij vanuit een 'grid' een woning opgebouwd kan worden. In 
het tweede deel is dit idee van een 'groeigrid' onderzocht. Er is gekeken hoe een dergelijk grid het beste opgebouwd 
kan zijn en uit welke vormen deze kan bestaan. Vanuit dit grid is uiteindelijk naar een bouwsysteem gezocht dat aan 
het programma van eisen uit deel 1 voldoet. 
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Achthoek 

Variant 2 

2.1 Level-up grid 

Uit het onderzoek naar de verschillende role playing games is naar voren gekomen dat de manier van groeien op 
een bepaald grid zorgt voor een bepaalde vrijheid binnen een vooraf opgesteld kader. Door het grid te laten bestaan 
uit kleinere delen is de keuzevrijheid voor het bepalen van de grote en vorm van het totale vlak groter. Wanneer dit 
principe wordt toegepast op een stuk grond, dan zijn de kleine delen te vergelijken met kavels. De gebruiker kan op 
deze manier zijn totale kavel, en daarmee de grote van de ruimte om te bouwen, laten groeien of juist krimpen. Het 
grid wordt opgebouwd uit een bepaalde vorm. Met behulp van een vormenstudie is gebleken dat de rechthoek en de 
veelhoek (achthoek) het meest optimaal is als kavel, waarbij de achthoek (net als de cirkel) als kavelvorm de 
meeste voordelen heeft. 

De achthoek heeft een grote open ruimte (zie bijlage 7: Vormenstudie). 
De verhouding tussen het oppervlak en de omtrek is gunstig (bij een beenlengte tussen de 1 ,5 meter en 3,0 
meter (zie bijlage 8: Afmetingen achthoek). 
De achthoek heeft 8 vlakken om aan te koppelen, acht richtingen om in te groeien en acht richtingen voor 
doorgang naar een andere vorm of ruimte (zie bijlage 7: Vormenstudie). 

In het boekwerk handleiding & bijlagen is de vormstudie en de afmetingen van de achthoek opgenomen. 
7 Zie bijlage 7: Vormenstudie 
7 Zie bijlage 8: Afmetingen achthoek 

Met behulp van de achthoek als basisvorm kan een kavelverdeling ontworpen worden. Na het bekijken van vijf 
verschillende varianten, zijn variant 2 en variant 4 het meest interessant. 

Voordelen Nadelen 
- Veel keuzevrijheid door de verschillende vormen. - door de overlapping ontstaan er 2 ruiten en 

Variant 2 - Mogelijkheid om kleine en verschillende deelkavels te een aparte vorm in de achthoek (wel als 
kopen om te groeien gehele achthoek te kopen. 

- De zeshoek of midden achthoek kan dienen als vaste - Door de overlapping ontstaat er een 
kem, waaraan de achthoeken worden gekoppeld. rommelige situatie. 

- Veel gebruik van de basisvorm (achthoek) - Heel erg veel verschillende vormen 
- Veel keuze vrijheid door de verschillende vormen - De ster in het midden is erg groot om te 

Variant 4 - Mogelijkheid om kleine deelkavels te kopen dienen als kern. 
- De aparte vorm kan dienen als vaste kern - De achthoek komt te weinig in de 
- Overzichtelijke indeling kavelverdeling voor. Hierdoor minder 

groeirichting mogelijkheden 

In het boekwerk handleiding & bijlagen zijn de varianten van de kavelverdeling opgenomen. 
Variant 4 7 Zie bijlage 9: Varianten kavelverdeling 
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Uit de combinatie van beide varianten is het 'level-up grid' ontstaan. Deze bestaat voomarnelijk uit de basisvorm 
(achthoeken) en vierkanten, die de achthoeken verbindt. Deze twee vormen komen het meeste voor op het grid. De 
laatste vorm is de zeshoek. Deze vorm komt in verhouding drie keer minder voor dan de achthoek en het vierkantje. 

2.2 Verschillende vormen, verschillende functies 

Het grid is opgebouwd uit drie verschillende vormen. Op elke kaveldeel kan uiteindelijk ook een woondeel geplaatst 
worden. Deze woonvorm heeft in grote lijnen dezelfde vorm als de kavels. Er zijn daarom ook drie verschillende 
woonvormen waarmee de gebruiker zijn woning kan opbouwen. Voor elke vorm kan een functie binnen de woning 
worden toegeschreven. Deze functie is gebaseerd op de plaats van de vorm op het grid, de groeirichtingen die de 
vorm heeft en de verhouding tot hoe vaak de vorm op het grid voorkomt. 

Achthoek 

De achthoek dient als verblijfgebied, 
waar de gebruiker kan wonen en leven. 
Deze zal voornamelijk gebruikt worden 
voor de woonkamer, slaapkamer, 
eetkamer, hobbyruimte, enz. 

Woonachthoek 

Zeshoek Vierkant 

D 
Doordat deze vorm het minst voorkomt De vierkant verbindt de verschillende 
en centraal ligt in (zes achthoeken om achthoeken en zeshoek met elkaar. 
deze vorm heen) het grid, fungeert deze Deze vorm fungeert als ontsluitings
als kern van de woning. Hierin zullen vorm tussen de twee andere functies 
alle installatietechnische voorzieningen (vormen). 
worden onder ebracht. 
Kern Ontsluitin svorrn 

Na het vergelijken van de verschillende afmetingen van de beenlengte is er gekozen voor een kavelbeenlengte van 
2400 mm. Voor de woonvormen is een beenlengte van minimaal2100 mm (binnenwerks) het gunstigst. 

In het boekwerk handleiding & bijlagen zijn de verschillende afmetingen van de achthoek opgenomen . 
~Zie bijlage 8: Afmetingen achthoek 

~8-~0 

Afmetingen en oppervlakte vormen Q 
~~~~~~-=~~~----------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 
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Eerste ontwerp 

Tweede ontwerp 
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2.3 Concept level-up bouwsysteem 

Het concept van het level-up bouwsysteem is dat een starter zijn eigen woning kan samenstellen met behulp van de 
drie verschillende vonnen, waarbij elke starter begint met een kern. Vanuit de kern kan de woning aan de hand van 
het level-up grid ontworpen en uitgebreid worden. Het eerste ontwerp van de starter bestaat uit de startwoning, die 
op dat moment aan de wensen, eisen en spelregels voldoet. Naarmate de wensen en eisen van de gebruiker 
veranderen, kan hij een nieuw ontwerp (laten) maken (volgens de spelregels), waannee zijn nieuwe wensen en 
eisen bevredigd kunnen worden. Hierdoor zal tijdens een gehele levenscyclus enkele malen (hangt van de 
veranderingen en nieuwe ervaringen van de gebruiker af) de grootte, indeling en uitstraling van de woning 
veranderen. De woning bestaat maximaal uit twee lagen. 

1.) In het begin van zijn eigen levensverhaal bepaalt de starter (gebruiker) de plaats van zijn kavels en de kern op 
het grid. Hiermee maakt hij de basis voor zijn eigen woning (zie figuur 'basiskem). De kavels dienen als tuin of als 
bouwgrond voor de drie verschillende vormen. Aangezien het grid voor zowel de kavels als de woning geldt, heeft 
de tuin eenzelfde vennuitstraling bestaande uit de combinaties van de achthoeken, vierkanten en zeshoeken. 

2.) Aan de hand van het level-up systeem (zie hoofdstuk 2.6) wordt de omvang van de woning bepaald. De 
gebruiker ontwerpt samen met (bouwkundige) specialisten, adviseurs en de gemeente de vorm en uitstraling van 
zijn woning. Deze woning bestaat uit de drie vonnen en het ontwerp is afhankelijk van het grid (zie figuur 'eerste 
ontwerp'). Door de drie verschillende vonnen en de opbouw van het grid, zijn er genoeg combinaties en 
ontwerpmogelijkheden om voor eigen 'identiteit' te zorgen. Daarnaast kan de gebruiker de indeling van de 
binnenruimten bepalen en gemakkelijk aanpassen, waardoor de woning nog beter aansluit met de wensen en eisen 
van de bewoner, waar door een echte band ontstaat tussen de bewoner en zijn woning. 

3.) Na verloop van tijd kunnen de wensen en eisen van de gebruiker veranderen. De gebruiker heeft dan de 
mogelijkheid om de vorm en de uitstraling (volgens de spelregels van het level-up bouwsysteem) te veranderen. 
- Hij kan de woonachthoek en de ontsluitingsvorm verplaatsen; 
- Hij heeft de mogelijkheid om nieuwe vormen te plaatsen, waarmee de woning groeit; 
- Hij heeft de mogelijkheid om bestaande vormen te verwijderen, waarmee de woning krimpt; 
- Hij heeft de mogelijkheid om de bestaande buitenhuid te vervangen door een nieuwe buitenhuid (uitstraling) en de 
invulling en indeling van de gevel aan te passen; 
- Hij heeft de mogelijkheid om een nieuwe indeling te maken (binnenwanden en binnenruimten); 
- Hij heeft de mogelijkheid om de positie van het sanitair, keuken, verwarming en ventilatie aan te passen; 
- Hij heeft de mogelijkheid om de plaats aan te passen waar energie (elektriciteit) en communicatie (telefoon, 
computer, geluid, beveiliging) kan worden afgenomen (verplaatsbare stopcontacten); 
- Hij heeft de mogelijkheid om de afwerking van wanden, vloeren en meubilering te veranderen. 
In figuur 'tweede ontwerp' is te zien hoe de basiswoning verandert, uitgebreid en aangepast is naar de nieuwe 
wensen en eisen van de gebruiker. n 

~ 
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vrij indeelbaar 
21,3 m2 

2.3.1 kern 

De kem is het belangrijkste onderdeel van de woning. De plaats van de kern en de 
constructie kan tijdens de gebruiksfase niet worden aangepast. De kem heeft de vorm 
van een zeshoek, waarbij aan weerzijden een schacht is aangebracht, waarin de 
installaties worden ondergebracht. Het midden van de kem is gereserveerd voor de 
'natte ruimten', zoals de keuken, badkamer, toilet, enzovoort. De indeling van deze 
middenruimte is door de gebruiker zelf te bepalen. Er moet echter wel rekening worden 
gehouden met de deuren in de wanden tussen de schacht en de middenruimte. 

2.3.1 Woonachthoek 

De indeling van de woonachthoek is door de gebruiker zeH te bepalen. In 
een woonachthoek kan een slaapkamer, een woonkamer, studeerkamer, 
een keuken, een eetruimte, enzovoort worden ondergebracht. Eén 
woonachthoek kan bestaan u~ kleiner ruimten of de gehele binnenruimte 
is één open ruimte. Tevens is het mogelijk om de aaneengeschakelde 
woonachthoeken en ontslu~ingsvormen als één grote open ruimte te laten 
fungeren. In de rechter figuur is een grote open ruimte te zien die bestaat 
uit vier achthoeken en één ontsluitingsvorm. De gebruiker heeft de keuze 
om zelf de indeling van de buitenwanden te bepalen. Hij moet echter wel 
aan bepaalde constructieve regels voldoen (zie hoofdstuk 3.5). 

2.3.3 Ontsluitingsvorm 

De ontsluitingsvorm dient voornamelijk de functie van hal. Via de ontsluitingsvorm kan 
door middel van een trap, welke ook tijdens de gebruiksfase geplaatst kan worden, de 
verdieping worden bereikt. Daarnaast kan de ontsluitingsvorm bij de woonruimte worden 
betrokken of dienst doen als 'natte ruimte', zoals een toilet, keuken of badkamer. Deze 
ontsluitingsvorm moet wel direct verbonden zijn aan de kern (in verband met de 
installatieleidingen). 
De ontsluitingsvorm (los van de woning) kan tevens dienst doen als tuinhuisje of 
schuurtje. Wanneer de ontsluitingsvorm niet geplaatst wordt maar de omliggende 
vormen wel, dan vormt de vierkante open kavel als binnentuin of patio. Hierdoor is er 
midden in de vorm de mogelijkheid om lichtinval te creëren. Tevens is het mogelijk om 
een transparant dak te plaatsen, waardoor er ook daglicht binnen gehaald kan worden. 

In het boekwerk 'Handleiding Level-up bouwsysteem' zijn verschillende indelingsmogelijkheden opgenomen. Q 
~~~~~~~~~=---------------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 



Almere Poort 

Keuze situatie 
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2.4 Situatie 

Om een duidelijk beeld te krijgen van het grid, is deze geplaatst op een bestaande situatie, namelijk in Almere bij 
Almere poort. Almere is een stad die het experiment niet schuwt, Almere is altijd op zoek naar vernieuwende 
projecten. Daarbij ligt Almere centraal in Nederland en is goed bereikbaar. Een gebied in Almere poort boven de 
muiderzandweg is opgedeeld in drie verschillende soorten wijken. 

:::----:::; ~ J 
~ 

===:J I Wijkdeel1 
::::::::::::1 

Muiderzon weg 

LEGENDA level-up wijk 

beenlengte: 2400 mm 

0 achthoek kavel. oppervlakte: 27,81 m2 

0 leem kavel. oppervlakte: 13,90 m2 

D vierkante kavel. oppervlakte: 6,35 m2 
--- -- ---· ---------··· ------ -------~--------~-

beenlengte: 2100 mm 

0 woonachthoek oppervlakte: 21,3 m2 

0 leem oppervlakte: 10,64 m2 

D ontsluiting oppervlakte: 4,41 m2 

wi'kdeell 

oppervlakte grond: 14716,04 m2 
oppervlakte groei-kavels: 12353,04 m2 
oppervlakte groen: 0,00 m2 
oppervlakte ontsluiting: 2363,00 m2 

aantal achthoek kavels: 381 
aantal vierkante kavels: 552 
aantal leemen: 162 

bezetting kavels: 85,0% 
bezetting ontsluiting: 15,0 % 
bezetting groen: 0,0 % 
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WijkdeelS 

wi'kdeel 2 

oppervlakte grond: 22937,15 m2 
oppervlakte groei-kavels: 12899,18 m2 
oppervlakte groen: 7039,76 m2 
oppervlakte ontsluiting: 1414,31 m2 
oppervlakte water: 1583,90 m2 

aantill achthoek kavels: 401 
aantal vierkante kavels: 423 
aantill kernen: 136 

bezetting kavels: 56,2 % 
bezetting ontsluiting: 6,2% 
bezetting groen: 30,7% 
bezetti water: 6, 9 % 

wi'kdeel3 

oppervlakte grond: 14853,84 m2 
oppervlakte groei-kavels: 11729,78 m2 
oppervlakte groen: 1703,76 m2 
oppervlakte ontsluiting: 1420,30 m2 

aantill achthoek kavels: 359 
aantill vierkante kavels: 387 
aantal kernen: 134 

bezetting kavels: 78,9% 
bezetting ontsluiting: 9,6 % 
bezetting groen: 11,5 % 



Situatie (grijs gebied) voor de toetsing van het 
scenario: gamers gemeenschap 

kern 

De woning bestaat uit maximaal 2 lagen 

2.4.1 De wijkdelen 

Het gebied boven de Mulderzandweg is opgedeeld in drie wijken. De hoofd infrastructuur is van te voren bepaald, 
waarbij de wijken via ontsluitingswegen bereikbaar zijn (zie situatie). Over het gebied is het level-up grid neergelegd 
en voor elk wijkdeel is een vooraf opgestelde stedenbouwkundige situatie ontworpen. 

Wijkdeel 1 bestaat voomarnelijk uit het level-up gird. In het midden zijn echter twee pleinen aangebracht. 
Het grid zal voornamelijk leiden tot rijtjeswoningen. 
Wijkdeel 2 bestaat uit een groene omgeving, waar een rivier doorheen loopt. Hier overheen is het level-up 
grid gelegd. In dit wijkdeel zijn enkele grote groenstroken opgenomen. De 'eilanden', die ontstaan zijn door 
de ontsluiting, en de rivier zijn bereikbaar door drie brede bruggen die vooraf in de situatie geplaatst 
worden. In dit wijkdeel kan er voor gekozen worden om de 'eilanden' in verschillende richtingen in de 
situatie te plaatsen. Door de opbouw van de wijk is de kans groter dat er echte 'wild groei' zal ontstaan. 
Wijkdeel 3 is te vergelijken met wijkdeel 1. In plaats van 2 pleinen is er een zeer grote groenstrook in de 
wijk aangebracht. Op deze manier zal er meer 'wild' groei ten opzichte van wijkdeel1 kunnen ontstaan. 

Wijkdeel 2 is het meeste interessant. Mede omdat dit wijkdeel voor de meeste 'wild' groei kan zorgen. Dit komt door 
de vijf eilandjes die zijn ontstaan door de rivier die er doorheen loopt en de vijf verschillende groenstroken. Het level
up systeem zal het beste in dit wijkdeel tot zijn recht komen. De verdere infrastructuur in de wijk ontstaat door de 
keuzen en groeiuitlatingen van de bewoners in de wijk 

2.5 Gamers gemeenschap 

De gamers gemeenschap is het scenario waarmee het idee omgezet wordt tot een bewerkbaar concept. Met behulp 
van dit scenario is gekeken of er voldoende keuzevrijheid binnen het systeem is. Het 'verhaal' is op drie 
verschillende manieren uitgewerkt, waarvan op de volgende pagina het begin en het eind van deze drie 
verschillende manieren op plattegrondniveau zijn weergegeven (plattegrond en verdiepingsniveau). 

Eén manier waarbij de gamers gemeenschap het verhaal in een normaal tempo doorloopt; 
Eén manier waarop het verhaallangzaam door1oopt (lage kostenuitgave); 
En één manier waarop het verhaal snel door1open wordt (hoge kostenuitgave) 

Uit deze studie is voomarnelijk de keuzevrijheid van d~ volgende onderdelen naar voren gekomen: 
De grote en functie van de binnenruimten 
Indeling van de verschillende ruimten die ontstaan (interieur) 
Indeling van de binnenwanden en binnenkozijnen 
Indeling en materialen van de buitenwand en buitenkozijnen 

Daarnaast is het verschil van de drie keuzemogelijkheden duidelijk te zien. Hiermee is aangetoond dat binnen een 
vastgesteld scenario (verhaal) nog vele keuzemogelijkheden aanwezig zijn. 
In het boekwerk handleiding & bijlagen zijn de drie verschillende scenario's opgenomen . 
-?Zie bijlage 10: Gamers gemeenschap Q 

~~~~~~~~~------------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 
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Totaal aantal punten: max level 

14 tot 16 level 0 
14 tot 16 level1 
17 tot 27 level2 
28 tot 41 level3 
42 tot 55 level4 
56 tot 63 leveiS 
64 tot n leveiS 
78 tot 91 level? 
92 tot 107 leveiS 
108 tot 117 level9 
118 tot 133 level10 
134 tot 145 level11 
146 tot 182 level12 

'level-up tabel' 
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2.6 Level-up systeem 

Uit de studie van het scenario gamers gemeenschap zijn twaalf levels ontstaan, waarbij elk level zijn eigen kavel- en 
woonvormpakket heeft. De grote van de pakketen zijn gebaseerd op de fasering en scenario's. Daarnaast is 
voornamelijk door 'trail and error' de juiste samenstelling en verhouding van de pakketen per level bijgeschaafd. 
Binnen de games is het competitiegevoel sterk aanwezig. Elke speler wil de beste zijn en de hoogste prestatie 
bereiken en laten zien. Dit competitiegehalte komt terug in de level-up wijk door het gehanteerde level-up systeem. 
De mogelijkheid om te kunnen 'cheaten' is echter geheel ungesloten. Dit is namelijk bij role playing games ook niet 
mogelijk. 

2.6.1 De twaalf levels 

Bij een role playing game komt een bepaald aantal ervaringspunten overeen met een bepaald level. Dit principe 
wordt ook toegepast bij het level-up bouwsysteem. Met behulp van een rekenblad (Exce/ bestand) kan de gebruiker 
zijn op dat moment maximale level berekenen. Wanneer de gebruiker voor de eerste keer gebruik maakt van het 
rekenblad, dan start deze op level 0 en zal het rekenblad uiteindelijk aangeven of de gebruiker in aanmerking komt 
voor het level-up bouwsysteem. Het rekenblad is een eenvoudig te gebruiken rekenprogramma, waar door middel 
van enkele vragen het maximaallevel berekend wordt. De vragen hebben betrekking op de volgende levenservaring 
onderdelen, waarbij de eerste drie vragen zwaarder meewegen dan de andere (belangrijkheidfactor). 
Vraag 1: Het level waarop men zich momenteel bevindt. 
Vraag 2: Het netto jaarinkomen van het huishouden 
Vraag 3: De grootte van het huishouden 
Vraag 4: Tijdsbesteding ten behoeve van een hobby of thuiswerken 
Vraag 5: Aantal werknemers (bij kantoorfunctie) 
Vraag 6: Ruimte om te experimenteren. Het systeem is der mate flexibel genoeg, dat de gebruikers in staat zijn om 
eigen veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen toe te voegen. Hiervoor is vaak extra ruimte nodig. Deze vraag 
geeft de gebruiker de mogelijkheid (in samenwerking met specialisten en gemeente) om nieuwe ideeën te 
bewerkstelligen. 
Vraag 7: Een eenmalige mogelijkheid om extra ervaringspunten toe te voegen aan het totaal om ruimte gebrek 
(aantoonbaar) op te lossen. 

Na het beantwoorden van de vragen komt er een totaal aantal 'ervaringspunten' uit de berekening. In de 'level-up 
tabel' kan de gebruiker zien tot welk level hij op dat moment maximaal mag groeien. Wanneer de gebruiker opnieuw 
wil groeien, maakt deze een nieuwe berekening waaruit zal blijken of de gebruiker daadwerkelijk een 'level-up' is 
gegaan. Wanneer men één of meerder levels gestegen is, dan mag men de woning uitbreiden naar verhand de 
maximale mogelijkheden van het pakket van het overeenkomende level. 

In het boekwerk ' Handleiding Level-up bouwsysteem' is het level-up rekenblad opgenomen. Q 
~~~~~~~~~~--------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 
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I maximaal kavelpakket = Q3 : 0 1 : o 2 I 
1 maximaal woningpakket = eo: •1 = • o 1 

Kavel- en woonpakket level 0 

I maximaal kavelpakket = Q3 : 0 1 : o 2 I 
I maximaal woningpakket = .3: •1 : • 2 I 
Kavel- en woonpakket level 2 

I maximaal kavelpakket = Q4 : 0 1 : o 2 I 

I maximaal woningpakket = 4: •1 : • 3 I 
Kavel- en woonpakket level 3 

Begrippen: 
Level-up svsteem: Het calculatiesysteem 
waarmee het huidige 'level' van de gebruiker 
berekent kan worden. 
Level-up bouwsvsteem: het bouwsysteem dat 
uit drie verschillende vormen bestaat, waarbij 
de gebruiker (aan de hand van zijn level) een 
eigen ontwerp en indeling kan ontwerpen. 
Level-up qrid: Een vooraf opgesteld grid 
bestaande uit drie vormen, waarop de 
gebruiker zijn woning en tuin kan plaatsen. 
Cheaten: Een mogelijkheid om 'vals te spelen' 
waarmee het speelvoordeel ten opzicht van de 

2.6.2 Kavel- en woningpakket 

Elk level komt overeen met een eigen kavel- en woningpakket Het pakket geeft aan hoeveel soorten kavels en 
hoeveel soorten woningvormen men mag gebruiken om de woning samen te stellen. 

LeveiO 
leder huishouden begint op level 0 (wanneer deze in aanmerking komt voor het level-up bouwsysteem), waar de 
plaats van de kern, drie achthoekkavels en twee vierkantkavels kunnen worden vastgelegd. Uit het level-up 
rekenblad is uiteindelijk het begin level bepaald, waarmee de maximale grote van de totaalkavel en totaalwoning op 
dat moment vastgelegd is. 

Level-up 
Wanneer de gebruiker volgens het rekenblad op level 2 mag beginnen. Dan blijkt uit het pakket, dat de gebruiker 
zijn woning en zijn totale kavel mag samenstellen uit drie woonachthoeken, één kern en twee ontsluitingsvormen. 
Samen met specialisten maakt de gebruiker een ontwerp voor zijn woning. De gebruiker heeft dus de keuzevrijheid 
om de vorm (bestaande uit drie verschillende 'vormblokken') van zijn woning en de indeling zelf te bepalen. 

Level-up 
Wanneer de gebruiker wil gaan groeien. Bijvoorbeeld omdat het huishouden groter is geworden of ruimte voor een 
(nieuwe) hobby. Dan kan de gebruiker een nieuwe berekening maken, waaruit zijn nieuwe level naar voren komt. 
Stel dat de gebruiker na een berekening op level 3 uitkomt. Dan mag de gebruiker zijn totaalkavel uitbreiden met 
één achthoekkavel, en woning met één woonachthoek, en één ontsluitingsvorm. 

Level-down: Seniorenwoning 
Deze cyclus wordt gedurende het gehele leven doorgezet, waarbij uiteindelijk ook de woning kan krimpen (level
down), omdat bijvoorbeeld het huishouden verminderd is of omdat men minder ruimte nodig heeft. De gebruiker 
mag namelijk altijd minder bouwen dan het pakket maximaal aangeeft, men mag echter niet meer bouwen. 
Hierdoor is het mogelijk naar mate de gebruiker ouder wordt, de woning te veranderen in een seniorenwoning, 
waarbij de ruimten zich voornamelijk op de begane grond zullen bevinden. Tijdens de uitwerking van het systeem 
moet hier rekening worden gehouden. 

In het boekwerk 'Handleiding Level-up bouwsysteem' is het level-up rekenblad opgenomen. 

~~~~~~~~~~----------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 

normale gameplay vergroot wordt. 



r---~----------~--------------D __ e_s~ig~n __ & __ d __ e_ve __ lo~p_m __ e _n _t _:_l _e_v _e _l-_u~p __ b_o_u_w_s~y_s_t_e_e_m ____________________________ ~_/e 

Kubuswoningen te Rotterdam (Blaak) 
Ontwerper: Piet Blom 

Bolwoningen te 's-Hertogenbosch (Maaspoort) 
Ontwerper: Dries Kreijkamp 

2.6.3 Willen wonen in de level-up wijk 

Het level-up bouwsysteem heeft een bepaalde uitstraling. De drie verschillende vormen en het level-up grid zorgen 
ervoor dat de gebruiker vast zit aan een bepaalde hiërarchie om zijn woning te ontwerpen. Hierdoor krijgt het 
systeem een dwangmatig karakter. Daarnaast zorgt het level-up systeem met de twaalf levels ervoor dat men aan 
bepaalde voorwaarden moet voldoen om überhaupt te mogen groeien (men mag dus niet altijd groeien, wanneer 
men dit echter wel zou willen). Tevens is er een bepaald competitiegehalte in het systeem. Het kan namelijk 
voorkomen dat er 'gestreden' zal worden om een bepaalde kavel. Om deze redenen moeten de toekomstige 
bewoners begrijpen en inzien wat voor soort idee en concept achter dit bouwsysteem schuilt. De woning is niet voor 
iedereen, men moet goed beseffen waar men aan begint. 
De vorm, uitstraling en het groeisysteem zorgen ervoor dat er een woning ontstaat die ingaat tegen het traditionele 
wonen. Qua beleving en uitstraling doet het denken aan de Kubuswoningen van Piet Blom of de bolwoningen van 
Dries Kreijkamp, waarbij de woningen een eigen uitstraling hebben en de vorm boven functionaliteit is verkozen. 

De kubuswoningen 

De Kubuswoning, ook wel paal- of boomwoning genoemd, is een ontwerp van architect Piet Blom. Hij zag in zijn ontwerp 
een boom en in het totale complex een bos. In de kubuswoning zitten drie woonlagen: onderin het zogenoemde straathuis, 
met de keuken en de woonkamer, het hemelhuis met de slaapkamers, en bovenin de loofhut, met plaats voor een balkon, 
tuintje of serre. In de zeshoekige kolom waarop de woning rust, bevinden zich de entree en het trappenhuis. Blom's idee 
was dus een soort dorp in de grote stad te ontwerpen, een veilige oase waarin diverse functies kunnen vottrekken. 
Kleinschalige bedrijfjes, winkels, een school en speelruimte voor kinderen beneden op de (verkeersvrije) promenade en het 
wonen daarboven. Kenmerkend hierbij is de sterke interactie tussen het private boven en het publieke beneden. De bewoner 
heeft een groot kijkvlak vanwege de schuine ramen. 

http:llblogger.xs4all.nVosdorp/archive/2004/09/14/8200.aspx; http://nl.wikipedia.org/wikVKubuswoning 

Workshop 

Tijdens een workshop en meerdere voorlichtingsdagen worden de eventuele toekomstige bewoners voorgelicht over 
het idee en concept van het level-up bouwsysteem, waarbij de hiërarchie en dwangmatige samenspel van het level
up (bouw)systeem kenbaar gemaakt wordt. Daarnaast worden ook de grote keuzevrijheid, mogelijkheden en de 
aanwezige flexibiliteit besproken. Het grote voordeel van de workshop is dat de bewoners van de wijk elkaar leren 
kennen. Ze moeten gezamenlijk de indeling van de wijk bepalen. Hierdoor ontstaat er door saamhorigheid, een 
groep die het beste voor de wijk voorheeft. Gezamenlijk kunnen de bewoners beslissen en experimenteren, 
waardoor er een hechte band ontstaat met de woning en de wijk. 
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Medina 
'Medina' betekent stad in het Arabisch. 
Veel Arabische steden kennen vandaag 
de dag een oud stadsdeel, vaak omringd 
door muren, dat de 'medina' genoemd 
wordt. 
Medina is een oud stadsdeel dat door 'wild 
groei' is ontstaan. Kleine straten, patio 
woningen en vele winkels, maken het tot 
een groot onoverzichtelijk labyrint. 

De level-up wijk doet denken aan een 
'medina'. Na verloop van tijd groeit de wijk 
ook dicht door de wild groei. 

Design & development: level-up bouwsysteem TU/e 
2.6.4 Hoe zou men reageren op het level-up wonen? 

Gezien het tijdsverloop om een goed onderzoek op te zetten is het moeilijk om hier door middel van een onderzoek 
een concreet antwoord op te geven. Tijdens het proces is er echter voldoende over het ontwerp gesproken met 
familie, vrienden, bekenden en collega's. Hierdoor is er wel een inzicht ontstaan over de vraag of men in een 
dergelijke woning zou willen wonen. 

De eerste reactie is dat het concept en idee van de level-up woning heel erg leuk is (mening van ondervraagde), 
maar op de vraag of men er zou willen wonen wordt zeer verschillend gereageerd. 
De redenen om wel in de level-up woning te wonen bestonden voornamelijk uit de volgende opmerkingen: 

Het kunnen klussen en werken aan je eigen woning; 
Veel keuzevrijheid wat betreft de indeling van de ruimten; 
Mogelijkheid om binnen de spelregels een eigen woning te ontwerpen (eigen architect); 
De mogelijkheid om je kavel te vergroten of te verkleinen spreekt erg aan; 
De mogelijkheid om je woning te vergroten of te verkleinen spreekt er aan; 
De mogelijkheid om zelf te experimenten (aanbrengen van eigen bouwkundige wensen, zoals schuine 
daken, lichtkoepels, nieuwe binnenwanden, enzovoort); 
Vindt het prettig om niet te hoeven verhuizen, wanneer de woning niet meer voldoet. 

De redenen om niet in een level-up woning te wonen bestonden voomarnelijk uit de volgende opmerkingen: 
letsteveel vrijheid {weet niet hoe hier mee om te gaan); 
Geen zin om te moeten verbouwen; 
Geen bouwkundige kennis en verwacht veel problemen, doordat er wel verbouwd moet worden; 
Bang voor het competitie element (bijvoorbeeld ruzie met buren); 
Geen vertrouwen in de lichte manier van bouwen (houtskeletbouw); 
Vindt het niet erg om te moeten verhuizen (afwisseling van omgeving). 

Het viel op dat voomarnelijk de personen die het leuk vinden om aan hun woning te werken en/of bouwkundige 
kennis hebben, zeer positief tegenover de level-up woning staan. Daarnaast vinden voomarnelijk de 'jongeren' 
(leeftijd tot en met 35 jaar) de woning zeer interessant. Vooral op het oog met de kleine startwoning, dat naar eigen 
inzicht kan worden vergroten. De 'jongere' doelgroep kan vanaf de start instappen, terwijl de 'ouderen' midden in de 
cyclus instappen. Zij zitten onbewust vast aan een gegroeide traditie zoals in Nederland gebouwd wordt (zwaar 
bouwen, één kavel en verhuizen als de woning te klein/groot is). Het level-up bouwsysteem is vrij vernieuwend en 
probeert de aanwezige tradities te doorbreken. Hierdoor is de level-up woning niet voor iedereen bestemd en roept 
het veel vragen op. Voornamelijk wat betreft de kavels, de kosten en manier van bouwen. 
Het moet een bewuste keuze zijn om de level-up woning te betrekken. Het is namelijk de bedoeling dat de bewoners 
hun gehele leven in de level-up woning blijven wonen. 
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2.6.5 Level-up handleiding 

Net als bij een role playing game is er bij het level-up bouwsysteem een handleiding bijgeleverd. Hierin staat 
omschreven wat het bouwsysteem inhoudt en aan welke (spel)regels men tijdens het gebruik moet houden. De 
handleiding begint met het uitleggen van het concept van het bouwsysteem en de wijk. Er worden enkele tips 
gegeven hoe men het beste kan beginnen aan de level-up woning. Daarnaast staan de level-up spelregels duidelijk 
en eenvoudig beschreven en is in deze handleiding het calculatieblad (Excel bestand) opgenomen. 
Er staat per level (van level 0 Vm level12) aangegeven wat het maximaal kavelpakket en woningpakket is. Voor elk 
level is daarmee ook het maximale kavel- en woningoppervlak berekend. Bij elk level zijn zes verschillende 
woningontwerpen gegeven, waaruit de gebruiker kan kiezen of juist als inspiratiebron kan gebruiken. 
U~eindelijk zijn voor de drie verschillende vormen indelingsmogelijkheden aangegeven, die de gebruiker kunnen 
helpen bij het indelen en ontwerpen van zijn eigen woning. Daarnaast zijn enkele mogelijkheden gegeven voor de 
gevelindeling (ramen, deuren, openingen, enzovoort) en gevelafwerking. 

De handleiding is puur bedoeld als begin informatie voor de gebruiker. Er is voldoende ruimte voor de gebruiker om 
zelf een bepaalde weg in te slaan, zelf te experimenteren, met eigen ideeën te komen of juist de voorstellen van de 
handleiding of andere gebruikers te volgen. 

In het boekwerk 'Handleiding Level-up bouwsysteem' is het level-up rekenblad opgenomen. 

2.6.6 Toetsing andere drie scenario's 

Met behulp van de drie andere opgestelde levenscenario's is het concept van het bouwsysteem en het level-up 
systeem (calculatieprogramma) getoetst. Er is nagegaan of de andere scenario's in het bouwsysteem plaats kunnen 
vinden. Daarbij is voornamelijk gekeken naar de vorm van de woningen (door middel van 3D afbeeldingen) en de 
indeling van de begane grond en verdieping (plattegrond indelingen) per level-up fase. 

Uit de toetsing is gebleken dat de drie andere scenario's zich kunnen manifesteren in het bouwsysteem. Hiermee is 
aangetoond dat met het level-up (bouw)systeem verschillende woningen ontworpen kunnen worden (voornamelijk 
op vorm en indeling), waar verschillende soorten huishoudens hun gehele leven kunnen wonen. 

In het boekwerk handleiding & bijlagen zijn de uitwerkingen van de drie verschillende scenario's opgenomen . 
7 Zie bijlage 11: Toetsing bouwsysteem met behulp van de drie scenario's. 
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Design & development: level-up bouws steem TU/e 
2.6.7 Huur· en koopconstructie 

Het level-up bouwsysteem bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de drie verschillende deelkavels die de gebruiker 
kan huren van de gemeente of projectontwikkelaar. Daarnaast vraagt het level-up bouwsysteem om een 
bouwonderneming (of meerdere ondernemingen) die kan voorzien in de bouw van de drie verschillende vormen en 
om de verschillende fasen te kunnen begeleiden. Deze bouwonderneming kan tevens een handel in 
woningonderdelen, meubels en bouwvolumes opzetten. 

Kavels 

De kavels zijn van de gemeente en worden verhuurd aan de bewoners. Op deze manier is er een duidelijk zicht op 
het gebruik van de kavels binnen het grid, maar belangrijker nog is het voor de bewoner gemakkelijker om van een 
kavel afstand te doen. 

Woonvormen 

De drie verschillende woonvormen kunnen gekocht of gehuurd worden. De voorkeur gaat uit naar huren, zodat de 
uitwisseling van de verschillende vormen vergemakkelijkt kan worden. Naarmate bewoners bepaalde woonvormen 
niet meer nodig hebben (te veel ruimte), dan kunnen ze deze teruggeven of verkopen aan de gemeente, waardoor 
andere bewoners in de wijk deze vormen weer kunnen kopen of huren. Het is echter niet zo dat er een bepaald 
aantal woonvormen zijn. Deze optie is gezien het concept wel aantrekkelijk (competitie), maar het kan de 
keuzevrijheid van de bewoners aanzienlijk in de weg staan . 
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Synthese [Wolters' Woordenboek (1992)]: 
Een samenvatting van verschillende elementen 
tot een hogere eenheid waarin de 
tegenstrijdigheden zijn opgeheven. 

2. 7 De zeven lagen 

Aan de hand van het scenario 'gamers gemeenschap' is bepaald dat de woning op te delen is in zeven lagen. Met 
deze zeven lagen kan de woning gedeeltelijk en in zijn geheel ontworpen worden. Elke laag is een belangrijk 
onderdeel om een synthese mogelijk te maken. Door de verschillende lagen wordt de woning één geheel. Er zijn 
zeven lagen die conceptueel onderzocht zijn. Samen zorgen zij voor de synthese die leidt tot het uiteindelijke geheel 
ontwerp. 

Zeven lagen: 
- Stedebouw 
- Gebouw/u~straling 
- Dienende elementen 
- Draagstructuur 
- Ontsluiting 
-Huid 
- Enscenering 

Voor elke laag wordt het concept weergeven. Deze lagen worden onderling vergeleken en samengevoegd. Hierdoor 
wordt het totale concept voor het level-up systeem duidelijker en sterker (integrale toepassing). Met behulp van het 
totale concept (bestaande uit de ?lagen) kan het ontwerp verder ontwikkeld worden. 

synthese in 7 lagen 

- infrastructuur (stedebouw) 
-gebouw/uitstraling 
-dienende elementen 
- draagstructuur (gebouw) bouwsysteem 
-ontsluiting (gebouw) 
- huid (bescherming) 
-enscenering (binnenruimte) 

Synthesemodel bestaande uit zeven lagen 

In het boekwerk handleiding & bijlagen is het synthese model vanuit masterproject 3 opgenomen. 
7 Zie bijlage 12: Synthese model Masterproject 3 
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Bepalen plaats basiskern 

Moment opname 0 

Moment opname 2 

2. 7.1 Concept Stedebouw 

Met behulp van de vier levenscenario's kan gekeken worden hoe deze scenario's ten opzichte van elkaar groeien op 
een gebied in wijkdeel 2. Hiermee kan worden aangetoond dat de vier huishoudens, ondanks het feit dat ze samen 
op één stuk grond leven, toch hun 'eigen verhaal' kunnen beleven. De vier verschillende scenario's beginnen op 
hetzelfde moment in de wijk te wonen, waarbij elk huishouden zijn eigen levenscenario volgt. 
Uit de toetsing is gebleken dat de vier scenario's zich prima naast elkaar kunnen afspelen in de wijk, waarbij er 
uiteindelijk een interessante wijk is ontstaan om te leven. Op een vooraf bepaald plein met ontsluitingsweg zijn de 
vier basiskernen geplaatst. Vanuit deze kernen zijn de woningen tijdens het gehele levenscycus van 60 jaar gaan 
groeien en krimpen (aan de hand van het level-up systeem). Uit het groeiproces in de wijk is te zien dat er nieuwe 
wegen en parkeerplaatsen zijn ontstaan, die door de gemeente eventueel vastgelegd kunnen worden. 

Opgewerkte 30 van de vier huishoudens op een stuk grond in wijkdeel 2. 

In het boekwerk handleiding & bijlagen is de groei van de vier huishoudens opgenomen (momentopnamen) . 
7 Zie bijlage 13: Stedenbouwkundige groei van de vier scenario's 0 

Moment opname 5 56 
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Doorgang 18 laag (hor.) 

Doorgang (hor. & vert.) 

Doorgang 28 laag (hor.) 

2.7.2 Gebouw/uitstraling 

Zoals eerder is aangegeven zijn de drie vormen en met name de achthoek vormbepalend. Het level-up 
bouwsysteem zorgt voor een bepaalde uitstraling en opbouw van de woning die momenteel niet binnen het 
traditionele bouwen vaH. Momenteel worden er voornamelijk betaalbare woningen ontworpen met rechte hoeken en 
vormen die bestaan uit vierkanten en rechthoeken. De overheersende achthoek zorgt voor een bepaald uiterlijk (zie 
opgewerkte 30 hoofdstuk 2. 7.1) waar men aan moet wennen. 
Daarnaast zorgen de drie vormen ervoor dat woningen erg veel op elkaar kunnen lijken. Door de keuzevrijheid wat 
betreft de gevelindeling en afwerking kan elk huishouden toch in een unieke woning leven die aansluit bij de wensen 
en eisen van het betreffende huishouden. 

2.7.3 Ontsluiting 

De hoofdontsluiting in de wijk wordt op voorhand door de gemeente en bouwkundige adviseurs bepaald. De verdere 
ontsluiting in de wijk ontstaat tijdens het groeiproces van de verschillende huishoudens in de wijk. 

Voor de ontsluning in de woning is een gehele vorm gereserveerd. Het vierkant op het grid heeft als hoofdfunctie om 
de ontsluiting en doorgang in de woning te huisvesten. De doorgang is voor horizontale en verticale richting. Zonder 
trap dan heeft men doorgang in vierrichtingen. Met behulp van een trap kan de verdieping bereikt worden. Wanneer 
er een trap is geplaatst (voor of na de oplevering) dan heeft men een doorgang in drie richtingen. Op de verdieping 
heeft men dan ook een doorgang van drie richtingen, maar daar zijn de richtingen een kwartslag gedraaid. 

Driekwarts trap ten behoeve van de ontslu~ing Q 
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Concept dienende elementen doorsnede 

2. 7.4 Dienende elementen 

De dienende elementen voor de natte ruimten worden in de kern of naast de kern geplaatst. Hiermee zijn de 
problematische installaties zoveel mogelijk bij de kernschachten gesitueerd. 
De kern fungeert als een soort stopcontact, waarop de leidingen voor de installaties kunnen worden aangesloten. 
De schuine wanden in de kern zijn niet aanpasbaar en dienen als schacht voor het installatietransport in verticale 
richting. Vanuit de grond worden de voorzieningen in de schacht gebracht. De schacht heeft voldoende ruimte om in 
te staan en voldoende ruimte voor het plaatsen van CV, meterkast, boiler, enzovoort. ledere schacht heeft een 
grondoppervlak van 0,87 m2 (concept oppervlakte). Op elke laag is dit dan 1,54 m2 voor de installatievoorzieningen. 
Via openingen in de zijkant van de schuine wanden kunnen de leidingen horizontaal ter hoogte van de vloeren 
worden doorgevoerd om de woning te bereiken. In de kern wordt het middenstuk ook via de vloer bereikt. 
De dienende elementen voor de natte ruimten liggen centraal bij de kern. De dienende elementen voor verwarming, 
energie (elektriciteit) en communicatie lopen door middel van een installatiegoot of plint door de gehele woning, 
waarbij de gebruiker zijn voorzieningen op deze goot kunnen aansluiten (verplaatsbare stopcontacten). 

Kleuren legenda: 
Grijs: blijvende constructie 
Groen: Installatiedoorvoer in horizontale richting 
Geel: Leidingschacht voor installatiedoorvoer in verticale richting. Tevens komen hier de voorzieningen de woning binnen 
en wordt het via de kern ook weer afgevoerd . 
Blauwe pijlen: Leidingen installatie voorzieningen (aan- en afvoer) 
Rood: lnstallatiegoot, waardoor in de gehele woning voorzien kan worden met verwarming, elektriciteit en communicatie. 

2.7.5 Enscenering 

De enscenering, oftewel de indeling, van de ruimte is door de gebruiker zelf te bepalen. In de vorige hoofdstukken is 
dit uitvoerig besproken. In de level-up handleiding staan enkele voorbeelden over hoe een ruimte ingedeeld kan 
worden met als functie: woonkamer, slaapkamer, badkamer, toilet, keuken, eetruimte, ontspanningsruimte, 
entertainmentruimte, enzovoort. Het belangrijkste gegeven is echter dat de gebruiker binnen de grenzen van de 
spelregels en de vormen zijn indeling zelf mag ontwerpen. De woonachthoek is zo geconstrueerd dat er een open 
ruimte van ongeveer 24 m2 is ontstaan, waarmee de gebruiker kan 'spelen' en 'experimenteren'. Door de 'slimme' 
functiekoppeling van de drie verschillende vormen liggen de routes en mogelijkheden wat betreft het functioneren 
van een ruimte al duidelijk vast, waardoor voor de gebruiker duidelijk is welke ruimte hij opnieuw kan indelen en 
welke niet. Voomarnelijk de woonachthoek zal tijdens de gebruiksfase het meest onderhaven zijn aan 
indelingsaanpassingen. 

De level-up handleiding is opgenomen in het boekwerk handleiding & bijlagen. Q 
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Concept constructie kern 

._._. 
Concept constructie woonachthoek 

2.7.6 Draagstructuur 

Het concept van de draagstructuur is onderverdeeld in drie punten: 

1 ). Het gewicht van de constructie. 
Gezien het onderzoek uit deel1, is het verstandig om een lichte constructie toe te passen. Hierdoor is de constructie 
gemakkelijker te verplaatsen en kan er een kleinere fundering worden toegepast. Voor de constructie kan er gebruik 
gemaakt worden van hout, staal, kunststof, aluminium, enzovoort. Hiermee is ook een slankere constructie te 
maken, waardoor de binnenruimte groter kan worden (meer leefruimte). Het level-up grid heeft namelijk overal een 
beenlengte van 2400 mm, waarbij de opbouw van de constructie en huid vanaf de kavelgrens opgebouwd wordt. 

2). De constructie van de drie verschillende vormen. 
Elke vorm wordt geprefabriceerd, maar de wanden en vloeren moeten tijdens de gebruiksfase wel aanpasbaar zijn. 
Hierbij is de keuze van het constructiemateriaal en de opbouw van de constructie erg belangrijk. 

Kern: is de basis van de woning en zal niet verplaatsbaar zijn. Vandaar dat de vloeren en de schuine 
wanden zwaarder kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft als voordeel dat andere vormen een deel van de 
stabiliteit van de kern kunnen ontleden, minder last van luchtgeluid (i.v.m. de installaties en de schacht) en 
er zal minder trilling in de kern aanwezig zijn (door het gewicht). Door de opbouw van de kern (zie figuur: 
concept constructie kem) met een steenachtig materiaal in alle vlakrichtingen (x-,y- en z-as) ontstaat er 
schijfwerking, waardoor de kern stabiel is. De kern is opgebouwd u~ twee lagen, die van elkaar los 
gekoppeld kunnen worden. 
Woonachthoek: De achthoek is van zich zelf stabiel, zodat deze zonder aanwezigheid van een andere kan 
blijven staan. De overspanning is overal ongeveer 2,2 meter, waardoor er geen hoge constructie nodig zal 
zijn. Eén achthoek bestaat uit twee halve achthoeken die op de bouwplaats aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden. Hierdoor is het mogelijk om ook in ~ achthoeken te groeien en is een geprefabriceerde ~ 
achthoek gemakkelijker te vervoeren (maximale uitwendige afmeting~ achthoek is 3100 mm x 6200 mm x 
3100 mm, inwendige hoogte is 2600 mm). De constructie bestaat uit een frame, waarin de wanden en 
vloeren tussen de frames voor de stabiliteit moeten zorgen (schijfwerking). De langste overspanning in het 
gehele bouwsysteem komt voor in de woonachthoek. In figuur: 'concept constructie woonachthoek' is deze 
overspanning met rode balken aangegeven. Deze overspanning is bijna 6000 mm. De hoogte van deze 
balk is bepalend voor de opbouw van het dak van het frames. 
Ontsluitingsvorm: De ontsluitingsvorm is van zichzelf stabiel, zodat deze ook zonder aanwezigheid van 
de kern kan blijven staan. De constructie bestaat uit een frame, waarin de wanden en vloeren voor de 
stabiliteit in de x-,y- en z-as moet zorgen. Er moet echter ook rekening worden gehouden dat er een trap in 
deze vorm geplaatst kan worden, waarbij de trap zijn stabiliteit uit de ontsluitingsvorm zelf haalt. 

~~~~ 0 
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Level-up gird knooppunt 

- -i~\~ 

- ~;"~ ... tJ . 

Opbouw beschermende huid 

3). De knoop tussen de vonnen is overal het zelfde. 
Het voordeel van het grid, dat bestaat uit de drie verschillende vonnen, is dat er overal hetzelfde horizontale 
knooppunt zit. Overal op het grid bestaat de knoop uit twee hoeken van 135 oe en één hoek van 90 oe. De 
koppeling (constructief en/of bouwfysisch) tussen drie vonnen is daarom aHijd hetzelfde. Wanneer er echter twee 
vormen worden geplaatst kan dit een koppeling zijn van één hoek van 90 oe en een hoek van 135 oe of twee 
hoeken van 135 oe. Hierdoor is het mogelijk om met één dezelfde knoop en één dezelfde beenlengte alle vonnen 
met elkaar te koppelen tot één gehele woning. Dit biedt goede perspectieven voor het industrialiseren en 
prefabriceren van het systeem 

2.7.7 Huid 

De beschennende huid bestaat uit twee lagen. Namelijk uit een binnen en een buitenhuid. 

Binnenhuid 
De binnenhuid is de belangrijkste laag van de beschermende huid. Deze zorgt voor de constructieve en 
bouwfysische bescherming. De binnenhuid is overal hetzelfde, doordat de beenlengte over het gehele systeem 
hetzeHde is. Hierdoor is prefabricatie van de binnenhuid elementen mogelijk. De binnenhuid moet zo opgebouwd 
zijn, dat er gemakkelijk openingen in gemaakt kunnen worden ten behoeve van daglicht en doorgangs
mogelijkheden. 

Buitenhuid 
De buitenhuid wordt als het ware over het frame en de binnenhuid getrokken. Vanaf de kavelgrens en de buitenzijde 
van de binnenhuid is ruimte gereserveerd om een buitenhuid, voor de afwerking en uitstraling, te bevestigen. Deze 
buitenhuid afwerking is door de gebruiker zelf te kiezen (hout, metaalachtig, enzovoort) en wordt tegen de 
binnenhuid bevestigd. De buitenhuid mag echter niet te zwaar zijn, omdat dit weer consequenties heeft voor de 
opbouw en sterkte van de binnenhuid, constructie en fundering. 

Dakafwerking 
Het dak wordt meegenomen als beschennende huid. Het dak is een extra laag die op een bijpassende vorm 
geplaatst kan worden, waardoor het frame en daarmee de binnenruimte geheel ingepakt is. Daarnaast is het 
mogelijk om via het dak ook lichtopeningen te creëren. Dit hangt echter wel af van de opbouw van de vloeren en het 
dak. 
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2.8 Conclusie deel 2: Ontwerpfase 

Tijdens de tweede fase is het gelukt om een concept van uit de gedachtegang van role playing games op te stellen. 
Dit is een zeer grote ontwikkeling, mede omdat het geen gangbare opdracht omkadering is, waar vanuit een 
computerspel genre een bouwkundige opdracht wordt gezocht. 

Het belangrijkste is dat de level-up woning een gehele gebruikerscyclus mee kan gaan. Vanaf een starterwoning tot 
een seniorenwoning, waarbij de woning gedurende de cyclus in omvang en hoogte zal groeien. Naarmate de 
gebruiker steeds meer lichamelijke beperkingen krijgt, zal de woning weer krimpen. De bovenste laag van de 
woning wordt verwijderd of verhuurd en de gebruiker gaat op de begane rond leven. 

Het bouwsysteem is opgedeeld in zeven lagen, die conceptueel zijn u~gewerkt. Door het toepassen van het 
synthesemodel is het mogelijk om het systeem op te delen in kleinere delen en uiteindelijk weer samen te voegen. 
Hierdoor ontstaat een beter geheel, omdat er rekening is gehouden met alle belangrijke onderdelen die het 
bouwsysteem tot een leefbaar, functioneel en karakteristiek woningsysteem maken. 
Het opdelen van een stuk grond in kleinere kavels is zeer vernieuwend. Hierdoor krijgt de gebruiker de mogelijkheid 
om zelfs de grootte van zijn totale kavel te laten groeien of krimpen. Er zit echter wel een nadeel aan. De grond is 
momenteel erg duur en er moet een bepaalde kostenconstructie met de gemeente of projectontwikkelaars 
gevonden worden voor de stukken grond die gedurende een bepaalde periode niet gebruikt worden. Deze kavels 
zijn open voor bijvoorbeeld gemeentegroen, wegen, paden, parkeerplaatsen, enzovoort, maar zullen uiteindelijk in 
gebruik kunnen worden genomen door een potentiële gebruiker. 

Door de drie verschillende vormen en een vast grid ontstaat er een opvallende hiërarchie, waarbij vooral de 
achthoek als vorm duidelijk naar voren komt. Om er voor te zorgen dat niet allen woningen op elkaar gaan lijken zijn 
er enkele mogelijkheden, waardoor iedere woning een eigen identiteit kan krijgen. 

Mogelijkheid om de hoogte van de vormen aan te passen, hierdoor ontstaat er in de hoogte meer 
afwisseling; 
Mogelijkheid om een eigen ontwerp van de woning te maken of te laten maken; 
Mogelijkheid om de uitstraling (verschillende afwerkingmogelijkheden van de buitenhuid, zoals wanden en 
dak) zeH te kiezen; 
Mogelijkheid om een eigen ontwerp van de tuin en diens uitstraling te maken; 
Mogelijkheid om te experimenteren, zoals een serre, vide, aparte openingen, enzovoort. 

Door de opbouw van het 'grid' en de 'level-up systeem' krijgt de woning een uitstraling die niet overeen komt met de 
huidige manier van bouwen. In Nederland is er wat betreft het bouwen een traditie ontstaan, die bestaat uit zwaar 
bouwen, verhuizen als de woning niet meer voldoet en starten vanuit één totale kavel. Om van het level-up 
bouwsysteem een succes te maken, moeten deze tradities onderzocht en doorbroken worden. Het concept van ~e 
level-up bouwsysteem is een opstap naar een gehele nieuwe manier van bouwen en leven. 

6 1 
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De 38 fase: Ontwikkeling 

Design & development: level-up bouwsysteem 

Deel3: Ontwikkelingsfase 
In de laatste fase wordt gekeken wat nu echt de knelpunten en de essentie van het level-up bouwsysteem zijn. Op 
alle zeven lagen is het concept helder. Er kan nu dieper op enkele lagen worden ingezoomd, om na te gaan of het 
systeem haalbaar en uitvoerbaar is. Daarnaast moet het bouwsysteem ervoor zorgen dat de woonruimte die 
ontstaat ook leefbaar is. Het bouwsysteem moet bescherming bieden tegen de 'gevaren' van buitenaf. 

Knelpunten 

Het belangrijkste om voorop te stellen is dat het over een bouwsysteem gaat. In principe is dit een gehele woning, 
waar de nadruk op de 'ruwbouw', de uitvoerbaarheid ligt. De woning bestaat uit drie vormen, die licht, verplaatsbaar 
(hijsbaar) en vervoerbaar moeten zijn (afmetingen). Daarnaast is het koppelen en demonteren van de drie vormen 
tijdens de bouw- en gebruiksfase essentieel voor het level-up bouwsysteem. 

Voor de laatste fase zijn er 3 punten die verder doorontwikkeld worden. Namelijk: 
1. De koppeling tussen de verschillende vormen 
2. Installatiedoorvoer tussen de verschillende vormen 
3. Beschermende huid 

Deze drie 'knelpunten' zijn afhankelijk van elkaar. Het een heeft met het andere te maken. Vandaar dat de drie 
knelpunten eerst worden beschreven en onderzocht, waarna een totaal oplossing wordt aangegeven. Het spreekt 
voor zich dat andere onderdelen op de achtergrond meegenomen worden, zoals de constructie, hemelwater afvoer, 
binnenafwerking, dienende elementen, enz. 
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Design & develo pment : level-u p bouws ysteem 

3.1 De koppeling tussen de verschillende vormen 

Horizontale richting 

In afbeelding 'knoop- en lijnkoppeling' is te zien dat er vier verschillende 
knoopkoppelingen zijn: 

Knoopkoppeling tussen de kern en woonachthoek 
Knoopkoppeling tussen de kern en woonachthoek en ontsluitingsvorm 
Knooppunt tussen twee woonvormen (woonachthoek - woonachthoek) 
Knooppunt tussen drie woonvormen (woonachthoek - ontsluitingsvorm -
woonachthoek) 

IU/e 

Uit het concept blijkt echter al dat de knooppunten op het grid tussen de drie verschillende vormen altijd 135° - 90° -
135° zijn, waarmee qua vorm en opbouw de knoop overal hetzelfde kan zijn. Gezien het systeem en de mogelijkheid 
die het grid biedt, is het bijna een voorwaarde om één universele knoop voor dit systeem te ontwikkelen. Daarbij 
moet echter wel het feit meegenomen worden dat de koppeling uit twee vormen (een hoek van 90°·135° of 135°-
1350) of uit drie vormen (135°- 90° -135°) kan bestaan. 

Tevens is te zien dat er ook vier verschillende lijnkoppelingen zijn. 
Lijnkoppeling tussen de kern en een woonachthoek 
Lijnkoppeling tussen de kern en een ontsluitingsvorm 
Lijnkoppeling tussen een woonachthoek en een ontsluitingsvorm 
Lijnkoppeling tussen een woonachthoek en een woonachthoek 

Met het oog op industrialisatie en prefabricage is het verstandig om deze lijnkoppelingen hetzelfde te houden. 
Gezien de opbouw van het grid (overal dezelfde beenlengte) is dit mogelijk. Deze lijnkoppeling is voomarnelijk 
bedoeld voor het doorvoeren van de installatievoorzieningen (zie hoofdstuk 3.3 & 3.13). 

Verticale richting 

In afbeelding 'koppelingen verticale richting' zijn de koppelingen in verticale richting te zien. Er zijn drie verschillende 
soorten koppelingen. Namelijk: 

Een koppeling tussen de ondervloer en fundering met het vloerframe op de eerste laag; 
Een koppeling tussen de bovenvloer op de eerste laag met de ondervloervloer op de tweede laag; 
Een koppeling tussen de bovenvloer met de dakvloer. 

De koppelingen verschillen dus in functie, waardoor deze kunnen verschillen met elkaar. Maar ook hier wordt er 
gestreefd naar eenzelfde soort koppeling in verticale richting. 

koppe::e:~i;: ;:t~;~hu~ ~ 
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Opbouw knoop 135° -90° - 135° 

3.2 Eisen ten behoeve van de koppeling 

Alvorens te beginnen aan het genereren van oplossingen is als eerste gekeken waar de twee verschillende 
koppelingen aan moeten voldoen. Op deze manier ontstaat een kader waarbinnen een oplossing gezocht kan 
worden. 

3.2.1 Eisen knoopkoppeling 

Gezien het concept is de knoop als volgt opgebouwd: 
Een constructieframe van de drie vormen (rood); 
Tussen het frame wordt de binnenhuid geplaatst (geel); 
Over het gehele frame en binnenhuid wordt een buitenhuid ten behoeve van de bescherming en uitstraling 
geplaatst (grijs); 
De stippellijn geeft de kavelgrens weer. In principe mag elke vorm niet over de kavelgrens heenkomen. Er 
zijn echter uitzonderingen als dit ten voordele is van het systeem. 

Elk frame van de drie verschillende vormen is zeW stabiel. De koppeling tussen de verschillende vormen zorgt 
natuurlijk voor extra stabiliteit, maar de hoofdtaak van de koppeling is voornamelijk bouwtvsisch. De koppeling zorgt 
ervoor dat de bouwfysische schil (bijvoorbeeld isolatie en waterdichting) doorloopt en maakt van de verschillende 
vormen één geheel. 
Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat tijdens de gehele levenscyclus van ongeveer 60 jaar, een knoop 
(en daarmee een vorm) maximaal 10keer los en vast gekoppeld zal worden. Er wordt echter in de praktijk verwacht 
dat een knoop 3 a 4 keer los- of vastgekoppeld zal worden. Tevens zullen er knooppunten zijn die pas los gemaakt 
worden wanneer de woning gedemonteerd of gesloopt wordt. Dit neemt echter niet weg dat de knoop niet 
demontabel moet zijn. De mogelijkheid om los te koppelen wordt niet veelvuldig gebruikt, maar we kunnen er met dit 
systeem vanuit gaan dat het zeker één keer gebruikt gaat worden. Deze mogelijkheid moet dus wel aanwezig zijn. 

Aandachtspunten ontwikkeling bouwsysteem: 
Elk vorm is zelf constructief stabiel; 
De koppeling tussen de verschillende frames is voornamelijk bouwfysisch; 
Tijdens een levenscyclus van 60 jaar zal een knooppunt maximaal tien keer los en vast 
gekoppeld worden; 
De woonvormen worden grotendeels in de fabriek gemaakt (geprefabriceerd}, maar moeten 
tijdens het gebruik aanpasbaar en demontabel zijn. Flexibiliteit voor en tijdens de gebruiksfase; 
De totale woning bestaat uit verschillende lagen: 

o Horizontaal: ondervloer • vorm • dak; 
o Verticaal: frame+ binnenhuid • buitenhuid. 
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Design & develo pment: level-u p bouws ysteem 

3.2.2 Soort koppeling 

Uit het onderzoek naar de verschillende soorten koppelingen blijkt dat er drie koppelingstechnieken voor het 
bouwsysteem gezien de aandachtspunten interessant zijn. Namelijk: 

het doorhalen (met als voorbeeld de moer en bout); 
De vormverbinding (met als voorbeeld ritsen of een puzzel); 
Het in- of vastdraaien (met als voorbeeld schroeven). 

Deze drie verschillende verbindingstechnieken zijn interessant omdat ze de mogelijkheid hebben om tijdens de 
gebruiksfase de verschillende elementen of vormen gemakkelijk los en vast te maken. Voor het level-up 
bouwsysteem is dit een zeer belangrijke factor. Hierdoor is het mogelijk om de drie vormen met elkaar te verbinden 
en te demonteren voor hergebruik of verplaatsing. 

De verbindingstechniek 'indraaien' is van de drie verbindingstechnieken het meeste slijtgevoelig. Daarnaast kan 
deze techniek niet bij elk materiaal of ondergrond toegepast worden. Er kunnen echter wel extra voorzieningen 
worden aangebracht om het 'indraaien' te bewerkstelligen (bijvoorbeeld een plug). Hoe deze verbindingstechnieken 
worden toegepast wordt vanaf hoofdstuk 3.5 verder uitgewerkt. 

In het boekwerk bijlage is het onderzoek naar de verschillende verbindingstechnieken . 
~Zie bijlage 14: Onderzoek verschillende verbindingstechnieken 
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3.3 Installaties 

Een ander onderdeel waar rekening meegehouden dient te worden is het doorvoeren van de installaties. De kern 
fungeert als een soort stopcontact en levert de installatietechnische voorzieningen aan de woning. Deze 
voorzieningen moeten echter mee kunnen groeien. Er moet in het systeem rekening worden gehouden met het 
doorvoeren, koppelen en verlengen van leidingen, kanalen, kabels, bedrading, enz. 

In het onderstaand figuur staat met gekleurde gebieden aangegeven welke voorzieningen in een gebied gehuisvest 
dienen te worden en welke leidingen er dus doorgevoerd moeten worden. Hieruit blijkt al dat de installaties die voor 
problemen kunnen zorgen (voornamelijk toe- en atvoer van water en lucht) bij de kern gecentreerd zijn. De 'natte 
ruimten' zullen zich voornamelijk in de kern huisvesten, maar de gebruiker heeft ook de mogelijkheid om deze buiten 
de kern te plaatsen. Deze 'natte ruimten' moeten echter wel direct aan de kern worden geplaatst (gele gebied). 

- Installatieschacht (verticaal transport)+ tnstllllatle'ulmte (eN, mete1cast, =·> 
- vaste constructie elementen 

f Installatiedoorvoer (horiZontaal transport). Plug-In systeem 
doorvoer van: - waterleldingen ttl>l dienende elementen (aan- en lfvoer) 

- tuchtleldingen ttl>l ventilatie en luchtatlloer 
- gastelding ttl>l dienelende aanenten 
- elektl1cttlelt en data 

tnstallatieQebled -.oor dienende aementen: water, ges, lucht, aelctrldtelt en data 
- keuken: fornuis, koelkast, dle!M1es, gootsteen, afzuiging, afwasmachine, 

k.eulcelappanltuur, droger, tell!loon, lleeldapp!lmuur, licht 
- - : bad, douche, IDIIet, Wl5miiCI1lne, droger, afzuiging, applll'lltiJur, licht 
- bljl<8llcerVber: Wl5miiCI1lne, drcger, dlepv!les, koelkast, ~r, licht 
- IDI~: IDIIet, bidet, atzuiglng, wasbel<, l'onteln, licht 

I installatiedoorvoer (hortzontllal transport). Plug-In systeem 
doofvoer van: - ladingen ttl>l verwanntng (aan- en ztvoer) 

- elektl1cltelt en data 

kabelgoot ten behoeve van elelct~seh en data apparatuur 
en leldingen ten behoeve van de wrwarmtng (aan en afvoer) 

gebied -.oor dtendende elementen: elelciJ1dtelt, data en verwarming 
- woonkamer: beeldapparatuur, ctata-epparatuur, geluldllpparatuur, licht 
• slaapkamer: beeldallPeratwr, dllta-epparatuur, geluldapparatuur, licht 
- hobbVI<amer: beeldappanltuur, dat&-~r. geluldapparatuur, licht 
- we1d<amer: beeldappanltuur, dat&-appntuur, geluldapparatuur, licht 

- beschenuende buitenhiJid (constnJctlef en bouwt')'slseh) 

mintmale diameter aflow/rtole!1!!!!: 
- (drlnk)fonteln: 0 40 11111 

- Wilstareli " 40 11111 
- bidet: 0 50 mm 
• douche: 0 75 mm 
- wasaLitXl!Mat: 0 75 mm 
• gootsteen: 0 75 mm 
- bad: 075mm 0 

------------------~-------------------------------------------------------~-~-: ----"-1-10-mm-----------------~ 
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Design & development: level-up bouwsysteem TU/e 
3.3.1 Schachten en leidingdoorvoer 

Vanuit de twee schachten (paars gebied, zie plattegrond vorige pagina) in de kern worden de voorzieningen in de 
kern en woning aangebracht. Er hoeft echter niet op elke laag dezelfde voorzieningen worden doorgevoerd. Als we 
van maximaal twee lagen (begane grond en verdieping) uitgaan dan is in figuur 'installatiedoorvoer per vloerlaag' te 
zien welke voorzieningen nodig zijn, zodat op elke laag de voorzieningen aanwezig zijn om een leefbare woning te 
creëren. 

Het verticale transport van de installatievoorzieningen gebeurt in de twee schachten in de kern. De toe- en afvoer 
van de voorzieningen voor de woning (en daarmee de ruimten) gebeurt in horizontale richting. Dit transport vindt 
voornamelijk plaats in de vloeren van de verschillende vormen. Hiermee moet dus rekening worden gehouden met 
de opbouw van de constructie. In de constructie moet de mogelijkheid en flexibiliteit aanwezig zijn om voor en 
tijdens het gebruik de installatievoorzieningen te verplaatsen en te veranderen. 

3.3.2 Geel gebied 

In het gele gebied (zie plattegrond vorige pagina) zijn de 'problematische' installatievoorzieningen ondergebracht. 
Vanuit de twee schachten worden alle voorzieningen geleverd. In het gele gebied zijn alle installatievoorzieningen 
nodig (water, gas, elektricite~. data en lucht). Vanuft de schacht worden deze voorzieningen via de open vloer in het 
middenstuk van de kern gebracht. Daarnaast wordt via de vloeren en schuine wand van de schachten, de 
aansluitende woonachthoeken bereikt. De twee ontsluitingsvormen worden via de binnenvloer van de kern bereikt. 
De leidingen voor het gele gebied kunnen op de gewenste plek door de vloer of plafond worden doorgevoerd. De 
constructie en opbouw van de vloeren in de kern en de woonvormen moeten het mogelijk maken om deze doorvoer 
te waarborgen. Vanaf hoofdstuk 3.5 is de opbouw van deze vloeren en diens aansluitingen te zien. 

3.3.3 Grijs gebied 

De rest van de woning buiten het gele gebied bestaat uit een grijs gebied (zie plattegrond vorige pagina). Dit gebied 
is niet bestemd voor een 'natte ruimte' (badkamer, keuken, toilet, sauna, enz). In dit gebied moeten er echter wel de 
voorzieningen voor verwarming, elektriciteit en data aanwezig zijn. Elke vorm is voorzien van een goot (oranje). In 
deze goot worden de leidingen voor de verwarming (twee pijpsysteem), elektriciteit en data ondergebracht. In de 
goot zitten zogenaamde 'stekker-stopcontacten', waarop de verwarmingselementen, stekkers voor apparatuur en 
data op aangesloten kunnen worden. 
In het boek: vormgeven aan flexibele woonwensen12 zijn flexibele oplossingen gegeven, die deze ideeën mogelijk 
maken. Hierdoor hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden en kan de aandacht gevestigd worden op de 
opbouw, koppeling en doorvoering van de verschillende vormen. Q 

~ 
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Stekkerklaar verwarmingssysteem 

Door middel van de goot en de doorvoer in de vloeren wordt een tweepijpsysteem verbonden met een gas 
gestookte ketel in de kern. De verwarmingstoestellen worden met een 'stekker-stopcontact' verbinding aangesloten. 
Snelle montage en verplaatsing van de elementen worden hiermee mogelijk. Voor snelle opwarming kan een elektra 
stralingspaneel worden toegevoegd aan het verwanningselement. 
De goot gaat geheel rond in de woning. Hierdoor is het mogelijk om een gesloten systeem te maken en kunnen de 
leidingen (met nodige vertakkingen) gemakkelijk verlegd of vervangen worden. 

; c:v ketel met 
tapspiraal 

verwarmill9Sunit 

In het boekwerk bijlage zijn het stralingspaneef en verwarmingselement meegenomen. Tevens is een voorbeeld van 
een goot met stekker-stopcontactverbinding gegeven. 
~Zie bijlage 15: Stekkerklaar verwarmingssysteem 

Stekkerklaar elektriciteit- en datasysteem 

In dezelfde goot of eventueel plint komen de leidingen voor de elektric~eit en data toevoer te liggen (een goed 
voorbeeld hiervan is het KISS systeem van Hager Tehalit13) . Deze moeten echter wel gescheiden worden van het 
verwarmingssysteem Deze scheiding vindt plaats in de goot. In deze goot worden stopcontacten aangebracht, 
waarop stekkers kunnen worden aangesloten. De apparatuur kan direct in de goot worden aangesloten of via een 
toevoerleiding op of in de wand (door middel van het afwerkpaneel). De schakelaars met een infrarood 
sensorsysteem kunnen op de wanden worden geplaatst. Ter hoogte van de goot zit de ontvangstsensor. Op deze 
manier kan de schakelaar eenvoudig geplaatst en verplaatst worden of is het mogelijk om een afstandsbediening te 
gebruiken. Q 

~ 
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Momentvast frame 

Frame met windverbanden 

Stabiliteitschijven in x-, y-en z-as 

Frame met stabiliteitschijven 

Desi gn & develop,ment : level-up, bouwsysteem TU/e 
3.4 Constructiekeuze 

In het boek Slimbouwen®S van Jos lichtenberg wordt aangegeven dat we momenteel ongelooflijk zwaar bouwen. 
Wanneer het gebouwgewicht door het nuttige oppervlak wordt gedeeld, dan komt men uit op een gewicht van 
tussen de 1000 en 1500 kg/m2. Uit de praktijk is gebleken dat met een gewicht van 500 tot 600 kglm2 het goed 
mogelijk is om een gebouw te realiseren met eenzelfde beleving en gelijke prestaties als bij de gangbare zwaardere 
bouwwijze. Het doel van het level-up bouwsysteem concept is om binnen het gewicht van het Slimbouwen® concept 
te vallen wat tussen de 500 tot 600 kg/m2 ligt. Hierdoor is het mogelijk om een lichtere fundering toe te passen. 
Voornamelijk met het oog op het groeien en uitbreiden van de woning is een lichte fundering (op staal) noodzakelijk. 
Daarnaast zijn de lichtere woonvormen en elementen gemakkelijker te hanteren en te (ver)plaatsen. 

3.4.1 Mogelijkheden constructie opbouw 

Voor de constructie kunnen verschillende materialen gebruikt worden, namelijk: staal, hout, kunststof, aluminium of 
een steenachtig materiaal (beton, steen, enzovoort). Met het oog op het lichter bouwen gaat de voorkeur uit naar 
een licht constructiemateriaal zoals, staal, hout, kunststof of aluminium. Een aandachtspunt is dat elke vorm zelf 
constructief stabiel en strek genoeg is. Deze 'zelf stabiliteit' kan op drie manieren bewerkstelligd worden. 

Een frame met momentvaste knopen en/ of trek- en drukverbanden 
Door middel van schijfwerking, waarbij de schijven in de x, y en z-as voor stabiliteit zorgen 
Een combinatie van beide principes, waarbij er een frame is en verplaatsbare schijven tussen de frames 
voor de stabiliteit zorgen. 

De combinatie van beide principes is voor het level-up systeem het meest interessant. Mede omdat deze schijven 
eventueel verplaatst kunnen worden, wat de keuzevrijheid van de gebruiker vergroot. Met trek- en drukverbanden is 
dit moeilijker te bewerkstelligen. Deze lijken altijd in de weg te zitten. Het maken van een momentvast frame vergt 
enkele constructieve eisen van de knopen en hangt nauw samen met het constructiemateriaaL Het opbouwen van 
een vorm met behulp van schijven of vlakken is gezien het systeem niet haalbaar. Met behulp van de vlakken kan 
de vorm opgebouwd worden, maar de grenzen van de vorm zijn niet aanwezig, waardoor het verplaatsen van de 
schijven tijdens de gebruiksfase constructieve problemen kan opleveren. Door gebruik te maken van een frame (niet 
momentvast), waarin verplaatsbare schijven zijn opgenomen zorgt voor een samenspel tussen de afdichting en 
constructieve stabiliteit van één gehele vorm. Er moet echter wel voor gezorgd worden dat er schijven te allen tijden 
in de x, y en z-as bevestigd zijn om de stabiliteit van de vorm te waarborgen (spelregel). 

Voordelen combinatie frame en schijven stabiliteit 
Het frame geeft de grenzen van de vorm aan; 
De schijven zijn in hetzelfde vlak verplaatsbaar (demontabel, aanpasbar, flexibel); 
De schijven dienen tevens als afdichting (huid), waardoor de schijf twee functies bekleedt; 8 

e: Lichtenberg, J.J.N., Slimbouwen® 71 
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Lijnrooster 

Bandrooster 
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3.4.2 Keuze houtskeletbouw 

Er is voor houtskeletbouw gekozen vanwege de mogelijkheden, die deze bouwmethode biedt voor de realisatie en 
ontwikkeling van het level-up bouwsysteem. Houtskeletbouw voldoet aan de volgende voorwaarden voortkomend uit 
het concept van het level-up bouwsysteem. 

De verschillende vormen (met name de woonachthoek en de ontsluitingsvorm) moeten verplaatsbaar en 
hijsbaar zijn (licht van gewicht en hanteerbaar qua afmeting) 
De verschillende vormen moeten flexibel (aanpasbaar, demontabel, uitbreidbaar) zijn; 
Met houtskeletbouw is het mogelijk om te stapelen met dezelfde vorm (in verband met de twee lagen); 
De constructieve houten balken hebben een hoge brandwerendheid; 
Hout heeft betere akoestische en thermische eigenschappen dan metaal of kunststof 
Maatvastheid (werking); 
Milieuvriendelijk; 
Snelle bouwtijd en weersonafhankelijk; 
Grote overspanningen mogelijk met gelamineerde ligger (grootste overspanning in de woning is ongeveer 
6,0 meter); 
Hout is voor en tijdens de gebruiksfase een gemakkelijk bewerkbaar materiaal, de gebruiker heeft de 
mogelijkheid om zelf aanpassingen en vernieuwingen toe te voegen; 
Houtskeletbouw is een zeer bekende bouwmethode. 

De nadelen zijn echter dat het hout onderhoudsgevoeliger is en een lage thermische massa heeft bij een toepassing 
van lichte gevel- en dakplaten (snel opwarmen en afkoelen woning). Tevens is houtskeletbouw vochtgevoelig 
waardoor de detaillering zeer zorgvuldig dient te zijn met voldoende ventilerend of ademend vermogen 
(voornamelijk de 'natte ruimten'). Geringe geluidsisolerende en brandwerende eigenschappen, waardoor dubbele, 
gescheiden constructies noodzakelijk zijn bij de toepassing van de woningscheidingen. 

3.4.3 Roosterplan 

Het grid bestaat uit twee verschillende roosters. Het eerste rooster is het lijnrooster. Deze wordt precies over de 
kavelgrens gelegd. Binnen deze grenzen worden de vormen opgebouwd. Een vorm mag niet het lijnrooster 
overschrijden. Met behulp van horizontale en verticale codering (net als bij een traditioneel stramienplan) kunnen de 
verschillende lijnen gecodeerd worden, waardoor ze eenvoudig te benoemen en terug te vinden zijn. 
Het tweede rooster bestaat uit een bandrooster. Dit is de ruimte die gereserveerd is voor de constructie en 
huidopbouw (bescherming). Tevens ligt in deze band de ruimte om de verschillende vormen te verbinden. Uit het 
bandrooster blijkt dat wanneer de verschillende vormen verbonden worden er een dikkere band ontstaat aan de 
binnenzijde van de woning in vergelijking met de buitenzijde. Dit principe komt terug in het bouwsysteem, waarbij 
geprobeerd is deze binnenband zo dun mogelijk te houden. Q 

~ 



Bovenaanzicht vloeropbouw woonachthoek 
Rood: gelamineerde ligger 
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Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 

3.5 level-up bouwsysteem 

Het ontwerp van het level-up bouwsysteem is conceptueel uitgewerkt, waar voornamelijk geconcentreerd is op het 
behouden van zoveel mogelijk keuzevrijheid voor de gebruiker. Deze vrijheid zit voornamelijk in de mogelijkheid om 
leidingen (installaties) en de opbouw van de gevels tijdens de gebruiksfase aan te passen. Daarnaast is voor het 
gehele ontwerp het bouwsysteem op elk niveau tot zover uitgewerkt, dat het bouwsysteem (definitief ontwerp 
niveau) redelijk uitvoerbaar is. Er moet echter wel vermeld worden dat er enkel een begin is gemaakt met het 
bouwsysteem. Alleen de opbouw, constructie, doorvoer en koppeling is voor een deel uitgewerkt. 

3.5.1 Opbouw level-up bouwsysteem 

Met behulp van de principes van houtskeletbouw is er getracht een licht bouwsysteem te ontwikkelen dat bestaat uit 
een houten frame met verplaatsbare stabiliteitsschijven. Het systeem bestaat uit verschillende elementen die 
geprefabriceerd worden. De drie vormen worden zover mogelijk als het kan geprefabriceerd en naar de bouwplaats 
getransporteerd. Daar worden ze geplaatst, gekoppeld en afgewerkt. Er moet rekening worden gehouden met de 
uitvoeringvolgorde, stelruimte, aanpassingsmogelijkheid, enzovoort. Daarnaast is er getracht zo min mogelijk 
verschillende elementen te creëren (zie hoofdstuk 3.17 detaillering: catalogus). 

3.6 Opbouw woonachthoek 

De woonachthoek is één van de drie vormen. Deze vorm bestaat uit twee halve achthoeken, die samen de 
woonachthoek vormen. Deze vorm heeft de grootste overspanning van het gehele bouwsysteem. Namelijk bijna 6,0 
meter. De bovenvloer van het frame bestaat uit een gelamineerde balk met een hoogte van 271 mm. Deze balk 
moet namelijk de eventuele volgende bouwlaag en/of het dakelement kunnen dragen. De vloer is opgebouwd als 
een soort spinnenweb, waartussen de installaties in verticale richting kunnen lopen en waarop de constructieve 
vloerdelen geplaatst kunnen worden. Door de vorm van het spinnenweb en de constructieve vloerplaten ontstaat 
een schijf die voor de stabiliteit van de vorm zorgt. De middelste balken hebben een lengte van bijna 3,0 meter en 
de randbalken een overspanning van 2,3 meter. Dit zijn relatief kleine overspanningen, vandaar dat een hoogte van 
146 mm kan voldoen. De gehele vloer werkt namelijk samen in het totale draagvermogen en stabiliteit van de vloer. 
Door de twee verschillende hoogten is er een verschil van 125 mm ontstaan. Hierdoor is het mogelijk om 
installatieleidingen in horizontale richting door de vloer heen te voeren en is er ruimte om vanuit de kern leidingen 
via de vloer in de woonachthoek te voeren. Op de balken met een hoogte van 146 mm zijn kleinere balken met een 
hoogte van 125 mm gemonteerd. Deze maken het mogelijk om de ondervloer van het volgende frame of het 
dakelement op te bevestigen. De hoogte van de balken in de ondervloer zijn overal146 mm. Deze heeft geen grote 
overspanningen, omdat deze namelijk wordt opgevangen door de fundering of de bovenvloer van de onderliggen~ 
woonvormframe. 
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Vaste frame woonachthoek 

Plaatsing stijlen en gevelelementen 

3.6.1. Opbouw frame woonachthoek 

Het vaste frame is opgebouwd uit de onder- en bovenvloer en samengestelde 
houten kolommen, zie rechterstaande afbeelding. Deze kolommen bestaan uit twee 
houten kolommen die tegen elkaar zijn gelijmd. Aan de buitenkant zijn twee latten 
van 19x1 00 mm bevestigd, die zorgen voor een grotere stijfheid van de kolom en 
dienen tevens als tochtaanslag voor de gevelelementen die tussen de kolommen 
invallen. In figuur 'vaste frame woonachthoek' staat een afbeelding van het frame 
weergegeven. Dit frame is nog niet stabiel in alle richtingen. Door middel van 
gevelelementen wordt het gehele frame stabiel. Waarbij te allen tijden deze 
gevelelementen in twee richtingen aanwezig moeten zijn. 

3.6.2 Opbouw schrijfwerking woonachthoek 

Tussen de kolommen worden stijlen (59 x 96 mm) met een hoogte van 2570 mm 
(hoogte eventueel variabel) aangebracht met een hart op hart afstand van 564 mm. 
Deze stijlen horen niet bij het vaste frame. Tussen de stijlen worden 
gevelelementen (binnenhuid) bevestigd, die zorgen voor de schijfwerking en de 
bouwfysische bescherming. Hierdoor wordt de gehele vorm stabiel en de woning 
leefbaar. De stijlen kunnen tijdens de gebruiksfase gemonteerd en gedemonteerd 
worden. Doordat de plek van de stijlen altijd hetzelfde is, is de bevestigingspiek in 
de onderbalk van het vaste frame opgenomen. Door middel van twee hoedprofielen 
die in de stijl en in de onderbalk en bovenbalk vallen wordt een stijl op het vaste 
frame bevestigd. Hierdoor wordt het een onderdeel van het vaste frame. 

Tussen de stijlen worden gevelelementen geplaatst. De elementen in de 
woonachthoek hebben een breedte van 505 mmeneen hoogte van 851 mm. Het 
element wordt opgebouwd uit een geperforeerde (20%) plaat van 4 mm aan de 
buitenkant. Daartegen is een drukvaste isolatieplaat van 92 mm gelijmd. Het 
element wordt aan de binnenzijde beëindigd met een houten plaat van 8-12 mm 
met daartussen een waterkerende en dampdoorlatende laag. Dit gevelelement 
wordt geprefabriceerd en doet dienst als een stabiel sandwichpaneeL De 
binnenplaat steekt aan de zijkanten voorbij het element, waarmee het aan de 
binnenzijde door middel van schroeven op de stijlen wordt bevestigd. Hierdoor 
ontstaat de benodigde schijfwerking. 

~~~~~--------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 
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Steenwol 

Isolatie Rconatr R1ucht 
[ W/(m.K_ll [ W/(m.K)] 

polystyreen 3,40 3,57 
PIA 4,33 4,50 
Conrock® 2,52 2,69 

3.6.3 Keuze Isolatiemateriaal gevelelement 

De keuze van de isolatie bepaalt de dikte en sterkte van het gevelelement Daarnaast is er gekeken hoeveel ruimte 
er is tussen het frame. De dikte van het gevelelement kan maximaal 96 mm zijn. Hiervan gaat een dikte van 4 mm af 
in verband met de buitenplaat Dit houdt in dat de isolatiedikte 92 mm zal zijn. Het gevelelement wordt opgebouwd 
als een draagbaar sandwichpaneeL Daarom wordt er gekozen voor een constructief isolerend kernmateriaaL 

Con rock® 

Er is uiteindelijk voor Conrock® gekozen in vergelijking met bijvoorbeeld PIR en (X)PS. Het grote voordeel van 
Conrock® met de andere isolatiematerialen is dat het uitstekende akoestische voordelen heeft en toch zeer goede 
constructieve eigenschappen behoudt (hoge schuif-, druk-, treksterkte). D~ komt omdat het Rockwool® Conrock 
kernmateriaal hoofdzakelijk uit een verticale vezelstructuur bestaat. Daarnaast is door de keuze van steenwol het 
gevelelement onbrandbaar (in vergelijking met andere isolatiematerialen), waardoor branddoorslag voor een groot 
deel voorkomen kan worden. 

Rockwol heeft de volgende positieve eigenschappen: 
Onbrandbaar, geeft geen rookontwikkeling en veroorzaakt geen giftige gassen; 
Waterafstotend, niet-hygroscopisch en niet-capillair; 
Isolatie met een dampdiffusie weerstand van l!o S 1 ,3; 
Geluidisolerend en heeft uitstekende geluidabsorberende eigenschappen; 
Volledig recyclebaar; 
Vormvast en niet onderhevig aan krimp of uitzetting; 
Geen voedingsbodem voor schimmels. 

3.6.4 Dampdiffusie berekening 

Met behulp van een dampdiffusie berekening kan berekend worden wat de Re-waarde is van het gehele buitenblad 
en of er condens ontstaat in de gevelconstructie. De lambda-waarde van Conrock® is redelijk hoog. Aangezien de 
isolatie als gevelelement wordt toegepast, is er gekozen voor Conrock® 03. Deze heeft de laagste lambda-waarde 
van 0,042 W/(m.K), wat een voordeel is voor de Re-waarde (lambda-waarde PIR is 0,023 W/(m.K) en lambda
waarde polystyreenschuim is 0,030 W/(m.K)). Daarnaast is de dikte van de isolatie zeer belangrijk. Met een 
isolatiedikte van 92 mm van Conrock®, is er een Re-waarde van 2,52 m2Kiw, waarmee voldaan wordt aan de eis 
van een Re-waarde van 2,5 m2Kiw. Daarbij moet vermeld worden dat er aan de binnenzijde nog een afwerklaag 
aangebracht wordt en dat de buitenafwerking ook de Re-waarde van de gehele gevelopbouw kan verhogen. 

~Zie bijlage 16 voor dampdiffusie & gewichtsberekening 

~~~~~~~~~~----------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 



Gevelelementen en afwerkplaat 

Blinde bevestiging afwerkplaat (Trespa principe) 

3.7 Opbouw binnenhuid elementen 

:· ~ 
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binnenhuid 
bevest: tijdelijk steunen 
bevest: schroeven I slopgaten 

Vanuit de binnenzijde van de woning worden de elementen op de 
stijlen geschroefd. Dit is een eis, zodat tijdens de gebruiksfase de 
elementen gemakkelijk gedemonteerd, verplaatst of vervangen kunnen 
worden. Deze bevestigingsschroeven zijn aan de binnenzijde van de 
woning te zien. Er is daarom gekozen voor een binnenafwerking, die 
blind bevestigd wordt op het gevelelement Het principe berust op twee 
dezelfde profielen die in elkaar vallen (vereenvoudiging blinde 
bevestiging Trespa). In het profiel zit de mogelijkheid (draaipennen) om 
de afwerkplaat te stellen. Het materiaal, motief en afwerking is door de 
gebruiker zeH te kiezen. Deze afwerkingplaat is tijdens het gebruik 
eenvoudig te verwijderen, waarbij de gevelelementen kunnen blijven 
zitten. Een gehele gevel is opgedeeld in twaalf gevelelementen (mits 
geheel gevuld), waarbij er tussen ieder gevelelement in het zicht een 
naad zit van 8 mm. Het gewicht per gevelelement is 9.325 kg. De 
elementen zijn dus zeer licht en handelbaar. Hierdoor kan de gebruiker 
zelf de elementen (ver)plaatsen of verwijderen. 
~Zie bijlage 16 voor dampdiffusie & gewichtsberekening 
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binnen afwerking 
bevest: blinde bevestiging 
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Steunblokje (rood) t.b.v. plaatsen gevelelementen 

geheel gevulde gevel 

raamopening 
F=-~- -- --~ 

raamopening 

deuropening in gevel 

raamopening 

geheel open gevel 

3.7.1 Uitvoeringsvolgorde gevelopbouw 

De opbouw van de vormen van het eerst ontwerp wordt geheel geprefabriceerd. In de gebruikstase heeft de 
bewoner de mogelijkheid om het gevelbeeld te veranderen. De uitvoeringsvolgorde is zeer belangrijk. Van binnenuit 
de vorm kunnen de gevelelementen gemonteerd en gedemonteerd worden. 
1 ). De stijlen worden met behulp van hoedprofielen op de onder en bovenbalk bevestigd. De plaats van de stijlen en 
hoedprofielen zijn door middel van een inkeping in de balken aangegeven. Op deze manier is het voor de gebruiker 
eenvoudig om de stijlen te plaatsen. 
2). Op de stijlen zitten houten steunblokjes (zie figuur 'steunblokje t.b.v. plaatsen gevelelementen'), waarop de 
gevelelementen tijdelijk kunnen steunen. Hierdoor kan in elke volgorde de gevelelementen geplaatst worden en is 
het mogelijk om één persoon de elementen te laten bevestigen. 
3). Het gevelelement wordt op de gewenste hoogte geplaatst, waarbij er drie verschillende hoogten zijn. Dit 
gevelelement steunt tijdelijk op de steunblokjes. Het gevelelement heeft aan de buitenzijde een tochtaanslag 
(rubber). Aan de binnenzijde valt de binnenplaat van het element op de stijlen en kolomen. Door middel van de 
aanwezige gaten in de binnenplaat wordt met behulp van schroeven de gevelelementen bevestigd en ontstaat er 
een schijtwerking (benodigde stabiliteit). Tussen de elementen zitten tocht- en ontkoppelingsrubbers (geluid). De 
vorm van de gevelelementen is zo opgebouwd dat elk gevelelement apart verwijderd kan worden. 
4). Wanneer de benodigde gevelelementen geplaatst zijn, wordt door middel van de blinde bevestiging de binnen 
afwerkplaten opgehangen. Met materiaal, motiet of structuur is door de gebruiker zelf te kiezen. In figuur 'mogelijke 
gevelopeningen' is te zien dat een gevel uit 12 vlakken bestaat met een naad er tussen. Deze vlakken bieden 
gehele nieuwe atwerkmogelijkheden. De verschillende vlakken kunnen ieder een eigen kleur of structuur hebben, of 
één of twee vlakken hebben een motief van een schilderij of kunstwerk. 

1 

...... 

7 Zie hoofdstuk 3. 17 detaillering voor de benamingen 

3.7.2 Gevelopeningen buitenwand 

I 
I 
I 
I 

In het gevelbeeld kunnen openingen gemaakt worden door één of meerdere I 
gevelelementen te verwijderen, waarbij de regels voor stabiliteit in acht moeten = I: = : ;::=::: . _ : = 
worden genomen. In deze opening wordt van binnenuit een stelkozijn geplaatst. 1 

In dit stelkozijn wordt het uiteindelijk kozijn geplaatst. Het nadeel van een grotere 
opening waarbij horizontaal meerdere gevelelementen worden verwijderd zit een I '. 
stijl in de opening. Deze stijl kan blijven zitten, waardoor er twee of meerdere I ~/!?-~~ 
openingen ontstaan of de stijl vervangen moet worden door een kleinere stijl die I 
bevestigd wordt aan het stelkozijn. Hierdoor ontstaat weer een stabiel geheel. Het 1 ./ 

kozijn wordt vanuit de buitenzijde voor het plaatsen van de buitenhuid I , , / 
gemonteerd. -........... 8 

Mogelijke gevelopeningen 77 
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Opbouw binnenwand tussen twee vormen 

Opening met kozijn tussen twee vormen 

3.7.3 Gevelopeningen binnenwand 

De binnenwand die ontstaat door twee aan elkaar gekoppelde vormen is opgebouwd uit twee buitenwanden. 
Hierdoor ontstaat een dikke binnenwand van 324 mm die zeer grote bouwfysische voordelen heeft (voornamelijk 
thermische- en geluidisolerend en brandveiligheid). Tevens ontstaat er een spouw van 70 mm (door de 
gereserveerde ruimte van de buitenhuid). De spouw werkt als een klankkast. De Conrock® van de gevelelementen 
hebben een groot geluidabsorberend vennogen. De vezelstructuur geeft Rockwol Conrock® kernmateriaal 
uitstekende akoestische eigenschappen. Door de buitenplaat van het gevelelement voor 20% te perforeren, mag 
men de gehele spouw + Conrock® isolatieplaat als gehele spouw rekenen. Dit is een groot voordeel voor de 
luchtgeluid absorberende werking van de binnenwand tussen de verschillende vormen. 
De openingen in de binnenwand worden met behulp van een kunststofkap omlijst. Deze kap fungeert als afwerking, 
wanneer men een doorloop wil hebben en als bevestigingsmogelijkheid voor een (stel)kozijn voor een deur of 
raamkozijn. Door middel van klangen die op de stijlen worden bevestigd wordt de kap om de binnenwand geklemd. 
De veren in de kap duwen de kap naar buiten, waardoor de kap zich vastdrukt. Wanneer men horizontaal twee 
gevelelementen en de middelste stijl verwijdert, ontstaat een opening van 1047 mm. Deze opening wordt geheel 
oplijst (eerste boven en onder, daarna de zijkanten) door de kunststofkap. In de kap zit aan weerszijden een 
metalen versteviging om een kozijn tegen de kap te plaatsen en te bevestigen. Het kozijn heeft een dagmaat van 
900 of 800 mm, welke afhankelijk is van de plaats van de opening. 

3.7.4. Buitenhuid 

De buitenhuid is door de gebruiker zelf te kiezen. In het 
bouwsysteem is hiervoor een ruimte gereserveerd van 35 
mm. De kolommen en stijlen zijn voorzien van een 19 mm 
dikke lat. Op deze lat wordt eerst een waterkerende folie 
aangebracht, waarna deze lat dient als bevestiging voor de 
buitenhuid (bijvoorbeeld een houten of metalen afwerking). 

3. 7 Koppeling tussen twee halve achthoeken 

De twee halve woonachthoeken worden gekoppeld om een gehele woonachthoek te verkrijgen. Deze koppeling 
vindt plaats op de bouwplaats. De twee halve achthoeken worden met behulp van een kraan op hun plaats gezet. 
Met behulp van stalen hoekprofiel (hoek 135°) worden de verticale eindkolommen met elkaar verbonden. Ter hoogte 
van de vloeren worden de twee halve achthoeken aan de binnen- en buitenzijde met een stalenplaat horizontaal 
gekoppeld. 

Kunststofkap ten behoeve afwerking binnenwand ~Zie hoofdstuk 17: Detaillering: voor de twee halve woonachthoeken koppeling G) 
openingen 
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Vloeropbouw kern (h.o.h.-afstand van 610 mm 

< 
/ 

mantelbuis 
in vloer 

- ------.11---- --

voorzieningen uit de grond 

Leidingdoorvoer verticaal en horizontaal 

3.8 Opbouw kern 

De kern bestaat uit hetzelfde bouwsysteem pnncrpe als de 
woonachthoek. Alleen de vorm, en daarmee de vloer, is anders. 
Tevens bevinden aan de zijkanten van de vorm twee schachten. Deze 
schachten blijven de gehele gebruiksfase bestaan. Hierdoor zijn de 
schuine wanden in de kern blijvend en zijn niet aanpasbaar. De 
schachten dienen als grote meterkasten waar de installatie
voorzieningen vanuit de grond binnen komen, en waar vanuit ze 
verder verspreidt worden in de woning. De vloer bestaat uit houten 
balken met een hart op hart afstand van 610 mm. De grootste 
overspanning is 2960 mm. De vloerbalken hebben een hoogte van 
146 mm. Qua vorm zijn de ondervloer en bovenvloer precies 
hetzelfde. De bovenvloer is voorzien van een extra houten ophoging 
van 125 mm. Hierdoor is er ruimte om de leidingen horizontaal door te 
voeren naar het binnenstuk van de kern en de omliggende vormen. 

3.8.1 Schacht 

De verticale leidingen worden in de schacht ondergebracht. In de 
vloeren zitten mantelbuizen, die met behulp van een deksel afgesloten 
kunnen worden. In de schacht zitten de leidingen in het zicht. Tevens 
worden de meterkast, alle hoofdafsluitingen voor gas, water en 
elektriciteit en de warmwatervoorziening (boiler, e.v., enzovoort) in de 
schacht onder gebracht. Aangezien de kern binnen één woning blijft, 
hoeft er per kern maar één meterkast (met hoofdafsluitingen) en één 
warmwatervoorziening worden geplaatst (bij voorkeur op de begane 
grond). Voor de centrale verwarming kan de ene schacht dienen als 
toevoer, terwijl de andere dient als afvoer, waarbij de circulatie langs 
de gehele buitengevel via de installatiegoot loopt. ledere schacht heeft 
zijn eigen ventilatietoevoer en -afvoer. Op deze manier kunnen de kern 
en de omliggende ruimten mechanisch worden geventileerd. 
De schacht heeft een oppervlak van 1,10 m2• Dit zorgt voor een 
voldoende grote werkruimte en de mogelijkheid om aanpassingen aan 
te brengen aan de bestaande voorzieningen. Daarnaast is er 
voldoende ruimte om in de toekomst nieuwe installatievoorzieningen in 
de schacht aan te brengen of deels te laten fungeren als berging- of 

--++- schacht 

_.---tt- ruimte voor 
voorziening 

werkkast. Q 
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Vloeropbouw ontsluitingsvorm 

3.9 Opbouw ontsluitingsvorm 

De laatste vorm is ook opgebouwd uit hetzelfde systeem. Het vaste frame van de ontsluitingsvorm bestaat uit vier 
samengestelde kolommen en een onder- en bovenvloer. 

Ondervloer: De middelste balk van de ondervloer is blijvend. De balken aan weerszijde hiervan 
(aangegeven in rood) kunnen verwijderd worden in verband met het plaatsen van de trap. 
Bovenvloer: De drie balken tussen de randbalken kunnen verwijderd worden in verband met het plaatsen 
van een trap. Het is echter wel belangrijk dat één van de buitenste balken (aangeven in rood) gemonteerd 
blijft. Deze helft blijft voorzien van plaatmateriaal om de schijfwerking te waarborgen. 

De ruimte tussen de horizontale houten kolommen is kleiner dan bij de vorige twee vormen. Deze is namelijk 2016 
mm in plaats van 2256 mm. Er is daarom gekozen voor een tweede gevelelement met een lengte van 414,5 mm. 
Deze elementen komen naast de vaste kolommen. Hierdoor is in het midden de doorgang hetzelfde (deurkozijn 
dagmaat van 900 mm). Wanneer de deur links of rechts wordt geplaatst, dan is deze 100 mm kleiner. De dagmaat 
van het deurkozijn is dan 800 mm. Hierdoor zijn er twee verschillende gevelelementen en twee verschillende 
kozijnmaten. 

3.9.1 Functie ontsluitingsvorm 

De ontsluitingsvorm fungeert voornamelijk als gang en doorloopruimte. Daarnaast kan deze ruimte deel uitmaken 
van de woonruimte of kern ruimte. Er moet echter wel voor gezorgd worden dat de vorm in alle richtingen stabiel is 
door middel van schijfwerking. De belangrijkste functie van de ontsluitingsvorm is het onderbrengen van de trap, 
zodat de verdieping bereikt kan worden. Deze trap kan in de fabriek in de vorm geplaatst worden, maar het is ook 
mogelijk om deze tijdens de gebruiksfase te laten plaatsen (in zijn geheel of gedeeltelijk). Daarnaast is het mogelijk 
om in deze vorm een vide in te bouwen of in het dak een daglichtinval te creëren. 

Met deze drie vormen kan elk ontwerp binnen de spelregels van het level-up bouwsysteem door de gebruiker zelf 
ontworpen worden. Voor het bouwsysteem is de voorkeur naar hout gegaan omdat deze gemakkelijk bewerkbaar is 
en zeer goede bouwfysische eigenschappen heeft. Daarnaast is hout een bekend materiaal, wat de traditie van de 
momentele woningbouw (steenachtig bouwen) zou kunnen doorbreken. Hiermee komt echter één van de grootste 
problemen van het lichte bouwen met behulp van hout (of staal). De vloeren hebben weinig massa, waardoor deze 
kunnen veren (resonantie en frequentie). Het lijkt daardoor net of de vloer beweegt. Dit probleem is bij hout veel 
kleiner dan bij staal. Het probleem is echter wel aanwezig. Dit is op te lossen met stabiele vloertegels, die voorzien 
zijn van een rubberen laag. Verdere studies moeten uitwijzen wat hiervoor de beste oplossing zou kunnen zijn. 
Daarnaast heeft het ook met gewenning te maken. Wanneer men een houten vloer gewend is, dan ervaart men de 
trillingen stukken minder. 
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Prefab betonnen poeren 

3.1 0 Fundering 

Door dat de woning opgebouwd is uit een licht bouwsysteem, hoeft de fundering minder gewicht te dragen dan bij 
een (traditionele) steenachtige woning. Hierdoor kan men bij voorbaat er vanuit gaan dat er niet geheid hoeft te 
worden (palenfundering). Er kan gebruik gemaakt worden van een fundering op staal. Deze fundering bestaat uit 
geprefabriceerde onderdelen, die op de bouwplaats aan elkaar worden gekoppeld, zodat er één fundering ontstaat 
die de krachten over kunnen dragen naar de draagkrachtige grond. 

3.10.1 Prefab fundering 

Op de driespongen in het grid wordt een betonnen prefab poer geplaatst. Deze 
poer is overal hetzelfde. Op deze poeren worden funderingsbalken geplaatst van 
400 x 400 mm met een lengte van 2000 mm. Deze fundering ligt precies op de 
kavelgrens, waardoor aan iedere zijde 200 mm fundering ligt. Op deze 200 mm 
wordt een betonnen ondervloer geplaatst. Deze dient als basis voor het level-up 
systeem. In deze betonnen ondervloer worden de leidingen voor de begane 
grond opgenomen en is de woning beschermd tegen schadelijke stoffen en 
ongedierte uit te grond. Doordat de fundering over de kavelgrens loopt, kan op 
één funderingsbalk op beide zijde een vorm rusten. Hierdoor is het gemakkelijk 
om uit te breiden, omdat de fundering al voor een deel aanwezig is. Er hoeft 
langs de bestaande fundering niet meer gegraven te worden, waardoor er geen 
wegzakking kan plaatsvinden van de bestaande fundering. In het midden van de 
achthoek wordt eenzelfde poer geplaatst. Hierop komt een andere funderingsbalk 
van 216 x 400 mm met een lengte van 2630 mm. Hierdoor hebben we één soort 
poer en twee soorten funderingsbalken. 

3.1 0.2 Betonnen ondervloer 

Op de funderingsbalken komt een betonnen ondervloer te liggen. Deze vloer heeft 
een dikte van 150 mm (grootste overspanning is namelijk nog geen 3,0 meter) en 
een ophoging van 130 mm. Deze ophoging is bedoeld als ruimte voor het plaatsen 
van installatieleidingen en voor het eventueel ventileren van de daarop liggende 
houten vloer. Tussen de leidingen kan minerale wol worden aangebracht om 
klankkastgeluid te voorkomen en bouwfysische eigenschappen van de vloer te 
verhogen. 

Prefab betonnen balken 
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Principe horizontale verbinding 

3.11 Koppeling tussen de verschillende vormen 

3.11.1 Koppeling vormen in horizontale richting 

De horizontale koppeling tussen de verschillende lagen bestaat uit een centreergat 
en een stalen pen. In de houten ophoogbalk die bevestigd is op de constructiebalk 
van de bovenvloer zit een centreergat Dit gat ziet eruit als een trechter, waarbij de 
pen onder de constructiebalk van de ondervloer van de volgende laag precies 
inva~. Door de trechtervorm centreert de volgende woonlaag zich precies gelijk met 
de laag eronder. Met behulp van stelplaten (U-vorm) kan er in de hoogte gesteld 
worden. Deze platen kunnen tijdens het plaatsen van de volgende laag worden 
aangebracht. De pen die bevestigd is onder de constructiebalk van de ondervloer is 
voorzien van een rubberen ring voor het ontkoppelen te voorkoming van 
contactgeluid. Wanneer de pen op de juiste hoogte in de trechter zit, kan vanuit de 
binnenzijde een bout worden ingedraaid die ervoor zorgt dat de twee lagen met 
elkaar verbonden zijn. Door middel van het eigen gewicht van de vorm, blijft deze 
op zijn plaats zitten. De vorm kan niet in horizontale richting verschuiven. 
De centreergaten en pennen bevinden zich op plaatsen in de vloeren, waar men 
vanuit de binnenzijde gemakkelijk bij kan. Ze zijn bij voorkeur geplaatst langs de 
installatie doorvoeropeningen. 

'=--------
3.11.2 Koppeling vormen in verticale richting 

Doordat alle drie de verschillende vormen zelf stabiel zijn, hoeft er geen constructieve 
koppeling plaats te vinden. De koppeling is puur bouwfysisch. Deze koppeling vindt 
plaats op de driesprong tussen de drie vormen, waarbij deze voornamelijk bedoeld is om 
het ontstane gat af te dichten. Dit gat ontstaat als er tweevormen tegen elkaar worden 
gezet. Er is namelijk ruimte gereserveerd voor de buitenhuid, waardoor er een spouw is 
ontstaan. Deze moet aan de zijkanten afgedicht worden. Er zijn twee verschillende 
afdichtingen, namelijk een afdichting met de hoeken van 90°- 135 oen 135 °·135 °. De 
afdichting bestaat uit plaatmateriaal en een metalen of kunststofkap of strip aan de 
buitenzijde. Op het plaatmateriaal aan de binnenzijde is een PIR-plaat van 70 mm 
gelijmd. Op deze PIR-plaat is een strook steenwol gelijmd voor extra geluidsdichting. 
Door middel van slopgaten in de kap of strip, wordt de afdichting met behulp van 
schroeven op de juiste plaats gemonteerd. 

ct \I'J _y_'\Zy 
/\ I 

I ~ 
/\ 

135°·90° ~Zie hoofdstuk 3.17 voor de detaillering Q 
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3.12 Binnenwanden 

De binnenwanden kunnen bestaan uit de 'polywand' van het Esprit huis12. Dit is echter een optie. 
De polywand is een binnenwandsysteem dat invulling kan geven aan het ruimten scheiden in de meest brede zin 
van het woord. De belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling waren: 

snelle, arbeidsvriendelijke montage; 
demontabel; 
vlak en naadloos af te werken; 
geschikt voor horizontale leidingdoorvoer (energie en data); 
voor woningbouw geschikt prijsniveau. 

Daarnaast is de gebruiker vrij om zelf een eigen binnenwand te ontwerpen/ontwikkelen/bouwen. Deze kan 
eenvoudig bestaan uit houten regelwerk met gipsplaten. Het belangrijkste bij de binnenwanden is dat de gebruiker 
zelf de vrijheid heeft om een systeem te kiezen en te gebruiken. En zelf bepaalt waarmee het afgewerkt wordt, 
waarbij hij kan kiezen voor hetzelfde afwerksysteem (blinde bevestiging met zichtbare naden) als bij de 
gevelelementen. Het polywamdsysteem is één van de vele systemen waar de gebruiker uit kan kiezen. 

3.12.1 Polywand montage 

Nadat de maatvoering is bepaald worden vloer- en plafondprofielen 
met slagpluggen bevestigd. De basisbekabeling voor energie en data 
wordt in het plafondprofiel aangebracht. Het tweeschalig wandsysteem 
kan nu worden geplaatst tussen vloer- en plafondprofieL Tussen de 
twee wanden kan steenwol worden aangebracht om de geluidabsorptie 
en brandwering te verhogen. 

Een enkele schaal is maximaal 60 cm breed en is in de fabriek 
voorzien van twee kwartstijlen. Het paneel wordt met twee stelppotjes 
in het vloerprofiel gezet. Oplopen en liften en het paneel staat. 
Horizontale doorkoppeling kan in elke willekeurige volgorde met behulp 
van de speciaal ontwikkelde koppelblok plaatsvinden. 
Van deze koppelblokken worden er drie op een wandhoogte geplaatst. 
Tot slot wordt de wand vlak afgewerkt met een demontabel 
voegsysteem12. 

--
7 Zie Bijlage 17: Flexibele binnenscheiding 

12: Eger Arthur 0., e.a., Vormgeven aan flexibele ~ 
woonwensen, denken in stekkerklare 
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Installatie doorvoer kap tussen twee vormen 

550 
rubberen band/mat 

Installatie doorvoer kap vooraanzicht 

Installatie doorvoer kap in 30 
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3.13 Installatie 

3.13.1 Installatiedoorvoer 

Vanuit de schacht in de kern worden de installatievoorzieningen in horizontale richting de woning ingebracht. De 
voorzieningen voor energie (elektriciteit en gas), water, lucht en data komen via de grond onder de schacht in de 
kern binnen. Van daaruit worden ze door middel van horizontale en verticale leidingen door de woning 
getransporteerd. 
Het belangrijkste is de mogelijkheid om de leidingen door te voeren naar 
de andere vormen. In de vormen zelf zorgt de ophoging van 125 mm voor 
voldoende ruimte. Daarnaast is er in elke vorm een opening in de 
ophoging van 550 x 125 mm, waar de installatie doorgevoerd kan worden. 
In deze opening wordt een installatiebak/kap ingebracht. Deze kan van 
één richting in de opening geschoven worden, waardoor het zich vast 
haakt aan het volgende vloerdeeL Door middel van slopgaten en 
schroefbevestiging wordt de bak op één vloerdeel gemonteerd. Aan de 
zijkanten en onderkant is de bak voorzien van steenwol isolatie. In de 
opening kunnen leidingen worden doorgetrokken. Deze leidingen liggen op 
een rubberen band/mat om contactgeluid te voorkomen. De ruimte die 
overblijft kan met isolatie opgevuld worden. Tevens wordt er in de spouw 
of dakophoging (zie hoofdstuk 3.17 voor de detaillering) een steenwol 
isolatieplaat op de kap gelegd. 

3.13.2 Schacht 

De leidingen in de schacht worden gemonteerd aan de dubbele wand met behulp van afstandhouders (zie hoofdstuk 
3.8 voor afbeeldingen van de schach~. Het is mogelijk om de gehele schacht te gebruiken voor het onderbrengen 
van installatie leidingen en voorzieningen (standleiding, centrale verwarming voorziening, boiler, ventilatie installatie, 
meterkast, enzovoort). Er moet echter wel rekening worden gehouden met de mogelijkheid van de 
installatiedoorvoer (binnenmaat: 445 x 115 mm). Daarnaast moet er voldoende ruimte in de schacht zijn om te 
bewegen en aanpassingen te maken. 
In de schachtvloeren worden mantelbuizen aangebracht voor het doorvoeren van de leidingen in verticale richting. 
De vloerdelen van de schacht zijn demonteerbaar en worden bevestigd door middel van schroeven. Hierdoor 
ontstaat een schijfwerking met de gehele vloer- en frameopbouw van de kern. 

Op of in het dak van de kern kunnen in de toekomst voorzieningen aangebracht worden voor duurzame en 
milieuvriendelijkere energie (zoals opwarmen water door zonnewarmte, zon ne-energie, enzovoort). G 

~ 
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gootdeksel 

versteviging goot 
kunststof goot 

Opbouw installatiegoot 

e.v. leiding (donker blauw) rondom 

3.13.3 Installatiegoot 

Ongeveer 80% a 90% van alle elektrische aansluitingen in een woning zitten in de onderste meter van de wanden 
terwijl deze traditioneel allemaal worden aangesloten vanuit het plafond. Een erg lange route en daarmee erg 
inefficiënt, bovendien is het nagenoeg onmogelijk om in een later stadium zonder hakken en breken wijzigingen aan 
te brengen. Vandaar dat er gekozen is om in de vloer een goot aan te brengen waar alle e.v., elektrische- en data
leidingen kunnen worden opgenomen. De voorkeur gaat uit naar een goot ten opzichte van een plint, zodat de 
plaats van de installatie niet afhankelijk is van de plaats van de (binnen)wand. 
Deze goot bestaat uit een kunststof bak, welke aan weerszijden met stalen kokers verstevigd is. Deze goot loopt 
langs de buitenste rand van elke vorm. Op de binnenste koker worden de vloerdelen bevestigd. De installatiegoot 
wordt in een ve~ongde balk gelegd en op de balk gemonteerd. De installatiekoker maakt deel uit van het vaste 
frame en wordt geprefabriceerd en op het frame gemonteerd. In de goot zijn twee verschillende ruimtes. De 
buitenste ruimte is gereserveerd voor de c.v leidingen. Deze lopen rondom de buitenste lijn van de woning (zie 
figuur 'e.v. leiding rondom buitenste lijn'), waarbij de aan- en afvoer bij de kern plaatsvindt. De binnenste ruimte is 
voor de energie- en dataleidingen. Op de goot kunnen verplaatsbare gootdeksels geplaatst worden. In deze 
gootdeksels kunnen stopcontacten worden opgenomen (plaats door de gebruiker zelf te bepalen en eventueel aan 
te passen), waarop voorzieningen kunnen worden aangesloten. De leidingen in de goot zijn van flexibel materiaal, 
zodat ze eenvoudig geplaatst en verplaatst kunnen 'worden. 

Op de volgende pagina is in het 3D figuur de installatiegoot in de verschillende vormen te zien. Tevens staat op de 
pagina daarna alle soorten leidingen in de Level-up woning en waar ze ondergebracht zijn. De goten worden 
onderling verbonden door de installatiedoorvoerbak (zie hoofdstuk 3.13.1). Hierdoor maken de leidingen ter plaatse 
van de doorvoering een U-bocht. Dit komt omdat de doorvoer lager zit dan de goot. Vandaar dat de leidingen 
flexibel moeten zijn om de bocht te kunnen maken. Vandaar dat de bedradingen en waterleidingen flexibel moeten 
zijn. De waterleidingen (voor de e.v.) staan onder druk, zodat het water (aan- en afvoer) de U-bocht kan nemen. 

3.13.4 Installatieleidingen kern indeling 

De leidingen voor de 'natte ruimte', zoals een 
badkamer of keuken komen rechtstreeks vanuit 
de schacht, waarbij de afstand zo kort mogelijk is. 
Vooral de plaats van de afvoer moet zorgvuldig 
(in samenwerking met een specialist) gekozen 
worden. 
In de rechter afbeelding is de aanvoer (rode lijn) 
en afvoer (blauwe lijn) van water te zien. Beide 
schachten worden gebruikt om de betreffende 
voorzieningen aan de ruimte te leveren. ~ 

buitenste lijn 85 
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Er zijn veel soorten installaties. Vrijwel elke 
installatie met een leidingsysteem kent een 
ingangszijde en een uitgangszijde, een bron
respectievelijk gebruikszijde met daartussen 
een transport- en distributiesysteem. Voor de 
centrale verwarming is de ketel de 
ingangszijde. Voor lucht is dat respectievelijk 
de invoer en luchtbehandelingskast en 
anderzijds de ventilatieopen ing. voor riolering 
de aansluiting op het openbaar net en aan 
de gebruikszijde het toilet of de wastafel en 
voor elektra de meterkast respectievelijk de 
wandcontactdoos&. 

De aanvoer vindt over het algemeen via de 
kern plaats (op verse lucht na). Vanuit de 
centrale voorziening (kern) wordt eerst 
verticaal in de schachten getransporteerd en 
gedistribueerd naar en over de verschillende 
verdiepingen. Per laag wordt door middel 
van de rondlopende (gesloten systeem) 
installatiegoot de leidingen horizontaal 
verdeeld naar de aansluitpunten 
(gebruikszijde) door middel van 
verplaatsbare contactdozen in de 
installatiegoot 

s: Lichtenberg, J.J.N., Slimbouwe~ 
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Des i eve ll opment : level-up bouwsysteem 

3.13.5 Voorbeeld van leidin en en installaties in de Level-u 
Bronzijde Transport 

Centrale verwarming Verwarmingsketel Watervoerende 
leidin en 

Koud water Nuts Waterleidingen 

Warm water Nuts, ketel, boiler Waterleidingen 

Gebruikt waterafvoer Openbaar riool Rioleringsleidingen 

Hemelwaterafvoer Openbaar riool, Rioleringsleidingen 
Infiltratie unt 
Verwarmingsketel, Watervoerende 
Warmte om leidin en 
Nuts, server Leidingen 

Luchtverwarming Luchtbehandelingsunit luchtkanalen 
Warmteteru winunit 

Luchtkoeling Luchtbehandelingsunit Luchtkanalen, vloei-
Cooler, chiller, airco stofvoerende leidin en 

Luchtventilatie Luchtbehandelingsunit Kanalen 

Luchtafvoer Luchtbehandelingsunit Kanalen 
Warmteteru winunit 

Elektra Nuts Kabels 

Gas Nuts Gasleidingen 

TV-aansluiting Ingang kabelexploitant 
Schotel 

Data Ingang kabelexploitant 
Telefoonin an 

Telefoon Telefoonaansluiting 

Interne communicatie Server, meldkamer, 
camera, sensoren 

beveiliging Centraal systeem 

/e 

Ondergebracht In 
Thermostaat, radiator lnstallatiegoot, kern 

Binnenwand 
Kraan lnstallatiegoot, kern 

Installatie voorzien in 
Kraan lnstallatiegoot, kern 

Installatie voorzien in 
Put, sanitair Open ruimte vloer, 

kern 
Goot, put Verlaagde goot in dak-

element en leid in en 
Regeling, geactiveerde Toekomst mogelijkheid 
bouwdelen kern en elementen 
Sprinklers, sensoren Toe komst mogelijkheid 

o en ruimte vloer 
Thermostaat, Open ruimte, kern, 
inblaasventiel evel/ vloerelement 
Thermostaat, Open ruimte, kern, 
inblaasventiell -unit evel / vloerelement 
lnblaasventiel, rooster Open ruimte, kern, 

evel / vloerelement 
lnblaasventiel, rooster Open ruimte, kern, 

evel / vloerelement 
Contactdoos, lnstallatiegoot, 
schakelaars, elektrische 
lich unten voorzienin en 
Gasfornuis, Open ruimte, kern 
verwarmin skatel 
TV, videorecorder, Installatiegoot kern 
dvd-s eler, internet Gevelelement 
PC, TV, telefoon, fax, lnstallatiegoot, kern 
router, internet Gevelelement 
Telefoon, fax lnstallatiegoot, kern 

Gevelelement 
Speaker, beeldscherm lnstallatiegoot, kern 

Gevelelement 
Camera's, sensoren, lnstallatiegoot, kern 
beeldschermen Gevelelement 



Vloerdeel openingen van de woonachthoek 
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Oeaig.n & development: level-up bouwsys tee m TU/e 
3.13.6 Flexibele vloerdelen 

De vloerdelen bestaan uit underlayment platen van 21 mm dik. Deze platen hebben de vorm van de openingen die 
ontstaan zijn door de opbouw van de vloerdelen. Hierdoor is het mogelijk om per opening het vloerdeel weg te 
halen. De vloerdelen worden door middel van schroefbevestigingen op de balken gemonteerd. De underlayment 
plaat is namelijk een belangrijk onderdeel voor de schijfwerking van de vloer. Er moeten daarom te allen tijden 
enkele vloervelden bevestigd zijn, om de schijfwerking van de vloer te waarborgen. 
Op de vloerdelen kan de gebruiker een afwerkvloer naar keuze aan brengen. Dit kan bijvoorbeeld laminaat, tapijt, 
tegels, enzovoort zijn. De gebruiker moet echter wel rekening houden met de aanwezige flexibiliteit en of de 
gebruiker deze flexibiliteit wil hebouden. De installatiegoot kan met een afwerklaag geheel weggewerkt worden, 
waar ter plekke van gewenste stopcontacten de afwerklaag onderbroken is. 

3.13.7 Ventilatie 

Bewoners van een huis produceren veel vocht; door koken, wassen, ademen en zweten. Dit zorgt dagelijks voor 10 
- 20 liter vocht in de woning. Om condensatie te voorkomen moet goed geventileerd worden. Aan de hand van de 
vuistregel: per 25 m2 vloeroppervlak is één luchttoevoer nodig, is bepaald dat elke woonachthoek minimaal één 
ventilatievoorziening dient te hebben. Deze ventilatievoorziening kan worden opgenomen in de raamkozijnen, maar 
er kan ook gekozen worden voor een 'stand-alone' sensor gestuurde ventilatiesysteem in de binnenhuid, welke zijn 
aan- afvoer in de spouw tussen de binnen- en buitenhuid vindt. Hierdoor is aan de buitenkant de ventilatie toevoer 
niet te zien. Daarnaast is het mogelijk om ter hoogte van de installatiedoorvoer, in de vloer, installatieroosters met 
een 'stand-alone' sensor gestuurde ventilatiesysteem aan te brengen die overtollige warmte weg kunnen ventileren 
(bijvoorbeeld tussen vormframe en dakelement). Hierdoor is het mogelijk om een aanzienlijk deel van de warmte, 
die ontstaat door de lichte manier van bouwen, uit de woning te verwijderen. 

Binnen de woning zijn er twee verschillende ventilatiesystemen: 

Mechanische ventilatie 
In de kern en om de kern (gele gebied, zie hoofdstuk 3.3} moet er de mogelijkheid zijn om mechanisch te ventileren. 
Het voordeel van de schacht aan beide zijden is dat in de schacht een ventilatie unit met aan- en afvoer geplaatst 
kan worden, waarbij via de schachtwanden mechanisch afgezogen kan worden. Verse lucht kan via een kanaal 
ingeblazen worden of vanuit de ontsluitingsvormen worden onttrokken, waarbij rekening gehouden moet worden met 
ventilatieopeningen tussen de twee ruimten. 

Natuurlijke ventilatie (eventueel aangestuurd) 
De rest van de woning (grijze gebied, zie hoofdstuk 3.3} zal natuurlijk geventileerd worden, door openingen 
(eventueel aangestuurd) in de raamkozijnen, vloerdelen of elementen. Q 

~ 



Dakelement ontsluitingsvorm 
Afschot en goot in de isolatielaag 

Dakelement % woonachthoek 
Afschot en goot in de isolatielaag 

Dakelement op de bovenste laag. 
- Steenwol op de vloerdelen van het bovenste 
vloerdeel, t.b.v. geluid- en brandwerende 
eigenschappen; 
- Ventilatie mogelijkheid in horizontale spouw. 
- Met behulp van aluminium dakkappen op de 
houten ophoging wordt de dakbedekking en de 
buitenafwerking omlijst. 

3.14 Dakdelen 

Het dak bestaat uit geprefabriceerde dakelementen. Deze worden net als bij de verschillende lagen verbonden door 
een centreerkoppeling. Elke vorm heeft een eigen dakelement Deze bestaat uit een houten underlayment plaat van 
21 mm, waarop een drukvaste isolatie is gelijmd, die samen als een sandwichpaneel werken (schijfwerking en 
stijfheid). Deze isolatielaag bestaat in tegenstelling tot de gevelelementen uit PIR. Het grote voordeel van PIR met 
Conrock® (steenwol) is dat het met dezelfde plaatdikte een veel hogere isolatiewaarde heeft. Daarnaast is PIR 
lichter (30 kg/m3) dan Conrock® (100 kg/m3). Het nadeel is echter wel dat PIR niet ontbrandbaar is (in tegenstelling 
met Conrock®). Doordat het afschot en de goot in de isolatie zijn opgenomen is er gekozen voor PIR. Onder de goot 
is de isolatie 50 mm (minimale dikte). Conrock® heeft een A-waarde van 1,19 m2Kiw en PIR van 2,17 m2Kfw. 
Omdat de meeste warmte via het dak binnenkomt is het verstandiger om een betere warmte isolerende isolatie toe 
te passen. Het is verstandig om de bovenvloer van de bovenste laag te voorzien van steenwol, zodat de geluid- en 
brandwerende eigenschappen gewaarborgd blijven (zie figuur 'dakelement op de bovenste laagl 

De zijkanten van de elementen zijn voorzien van een houten ophoging (regelwerk), waarin noodspuwers en het 
hemelwaterafvoer opgenomen kunnen worden (zie hoofdstuk 3.14.1). Het dakelement is waterdicht afgewerkt met 
een 2 laags bitumineuze dakbedekking. 
De gehele dakelementen worden in de fabriek gemaakt en op de bouwplaats op de bestemde laag geplaatst. Met 
behulp van aluminium dakkappen worden de openingen tussen de verschillende elementen en zijkanten afgewerkt. 

PIR 
PIR schuim oftewel polyisocyanuraat is een variant van het bekende PUR schuim, polyurethaan. Polyurethaan wordt 
geproduceerd uit twee hoofdcomponenten; polyol en isocyanaat (iso). De iso-groepen gaan een chemische reactie aan 
met de polyol en isocyanaat (iso). Tijdens deze reactie wordt een blaasmiddel gebruikt om het polyurethaan hardschuim 
te produceren. Naast de reactie met polyol kan het iso ook met zichzelf reageren. Daarbij ontstaat uit drie iso-groepen een 
ringstructuur, oftewel polyisocyanuraat, PIR schuim. Om deze reacties plaats te laten vinden zijn echter zeer hoge 
temperaturen nodig. 
In vergelijking met PUR is PIR producttechnisch een gecompliceerder product. De PUR-binding heeft als voordeel dat 
deze flexibel is. De PIR-ring, is tamelijk star. Hierdoor voe~ een PIR-plaat brosser dan een PUR-plaat13, 

3.14.1 Ventilatie in horizontale spouw 

De ruimte voor de leidingen tussen het houten frame en dakelement kan in de zomersituatie, door ventilatie en 
reflectie, op effectieve wijze overdadige indringing van warmte worden voorkomen. Door de horizontale spouw licht 
te ventileren (desnoods gestuurd) kan de warmte naar buitengevoerd worden en vervangen worden door koelere 
buitenlucht (zie ook hoofdstuk 3.13.16). 

13: Borgert E., Move on <-> Settie down Q 
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3.14.2 Hemelwaterafvoer 
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De hemelwaterafvoer vindt plaats op de 135° - 90° - 135° knoop. Hier is 
ruimte om een hemelwaterafvoer in het systeem te integreren. De spouw in 
de binnenwand is 70 mm, terwijl op de 135°- 90°- 135° knoop er ruimte is 
voor een verticale buis met een maximale diameter van wel 110 mm. In de 
houten ophoging (met houten regelwerk) is ter plaatse van de hoeken de 
mogelijkheid om deze te doorbreken en het hemelwater af te voeren. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om noodspuwers aan te brengen. 

I \ t-
,1 I \ 

De afschotrichting wordt tijdens het ontwerpproces bepaald. Het dakelement 
wordt in de fabriek gemaakt, waarbij de spuwers (aan de buitenzijde van de 
woning) en de hemelwateraansluiting in het dakelement zijn ondergebracht. 
Het afschot is 15 mm/m, welke via de isolatie bewerkstelligd wordt. De 
hemelwaterafvoer en de verticale leiding in de knoopspouw worden op de 
bouwplaats gekoppeld. 

HWA 

verticale houten ophoging 
door middel van houten regelwerk 

" 

\ I 

HWA <1>80 

Via de verticale hemelwaterafvoer op de funderingsbalken wordt het 'vuile' water naar de kern geleid. Daar is een 
aansluiting op de gemeenteriolering. Momenteel wordt dit water afgevoerd, maar het is mogelijk om het water ter 
plaatse van of in de kern op te slaan voor een grijs water systeem, waarbij dit water gebruikt kan worden voor het 
doorspoelen van het toilet. 

I 

knoopspouw 
Hemelwaterafvoer via ophoging en 

8 ~~~~----------90 
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Slim bouwen® gaat over&: 
Flexibiliteit en comfort; 
Reductie van afval, energiebesparing en 
C02 emissie en 
Efficiency: 

o Reductie van faalkosten (voordeel 
bouwkosten:> 7%) 

o gewichtsbesparing (minder constructie), 
procesefficiency > 1 0% 

o Bouwtijdwinst ca. 5% 
o Minder projectgericht advies, minder 

overleg tijdens de bouwfase: ca. 3% 
o Reductie van volume (minder 

volumineuze constructies (doel50% 
reductie) leidt tot minder vierkante 
meters in de elementenbegroting: >5% 

o Reductie bouwvolume = winst 
woonvolume 

3.15 Slimbouwen® 

"Wat zijn de overeenkomsten met het Slimbouwen® concept?" 

Om de voordelen van Slimbouwen® te benutten is het wel nodig bestaande bouwtradities ter discussie te stellen. 
Het idee van het Slimbouwen® past prima in het level-up concept. Of beter gezegd, het concept van het level-up 
systeem past in de integrale visie van het Slimbouwen® 

Samenvattend is de essentie van Slimbouwen® terug te voeren op een beperkt aantal spelregels&: 
Realiseer een sequentieaal proces van opeenvolgende deelprocessen met minimale onderlinge 
afhankelijkheid. Ontwar daartoe de leidingknoop en ontwerp een bouwkundige structuur die het 
mogelijk maakt om installatiesystemen afzonderlijk in één procesgang uit te voeren. 
Kies voor die bouwtechnologie die de maximaal haalbare flexibiliteit biedt. Belangrijke waarden 
daarbij zijn de positionering, de bereikbaarheid en de veranderbaarheid van installatiedelen 
gedistribueerd in permanente delen zoals de vloer, en voorts de toepassing van een skeletstructuur 
dan wel een schijvenstructuur met geprogrammeerde doorbraakmogelijkheden. 
Bouw slim in de betekenis van slank. Lean en Mean. Concrete doelstellingen zijn: 

-+ 50 o/o lichter, 50% compacter, 50% energiebesparing en 50% minder C02 emissie 

Binnen het level-up systeem zijn er enkele raakpunten met het slimbouwen®. 
Zo is de aanwezige flexibiliteit van het systeem voor de installaties en leefbaarheid (comfort) een grote 
overeenkomst tussen de twee concepten. De woondelen worden deels fabrieksmatig gemaakt en in elkaar gezet. 
Hiermee is het proces efficiënter. Daarnaast is gewichtsbesparing en reductie van het bouwvolume een groot 
onderdeel geweest. Door de manier van bouwen wordt de bouwtijd een groot deel verminderd. De volgende punten 
van het Slimbouwen® concept zijn terug te vinden in het level-up bouwsysteem concept. 

Industrieel: effectief maken van het bouwproces, bouwtijdwinst; 
Flexibiliteit en comfort: aanpassingsmogelijkheden; 
Reductie: afval, energiebesparing en C02 emissie 

s: Lichtenberg, J.J.N., Slimbouwef!IE Q 
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Aan- en afvoer & installatie in het 
middendeel van de kern. Aangevoerd 
via de schacht. 

& development: level-up bouwsysteem 

3.15.1 Industrieel 

Een belangrijk onderdeel is het effectiever maken van het bouwproces. Het ontkoppelen van de leidingen van de 
bouwdelen is hierbij belangrijk. De installatietechniek moet niet alleen een fysieke plaats krijgen, maar ook een 
plaats in het proces. 
Het grote voordeel van het level-up bouwsysteem is dat de drie verschillende vormen prefab op de bouwplaats 
aankomen. Dit geldt ook voor de fundering en dakelementen. Hierdoor kan het proces veel efficiënter verlopen, 
omdat in idealere omstandigheden de prefab onderdelen samengesteld kunnen worden. Namelijk binnen in een 
loods of fabriek, waarbij men bijvoorbeeld geen last heeft van de weeromstandigheden. Wachttijden kunnen 
geminimaliseerd of zelfs voorkomen worden omdat de processen van elkaar losgekoppeld zijn en in een logische en 
efficiënte volgorde elkaar opvolgen. 
Wanneer de gebruiker samen met adviseurs en specialisten een ontwerp heeft gemaakt, kan in 'de fabriek' de 
woning worden opgebouwd. 

Ten eerste wordt de houten constructie samengesteld; 
De gevelelementen (volgens het ontwerp) worden aangebracht; 
De leidingen en installatiegoot (volgens ontwerp) worden in elke vorm ondergebracht; 
De vloerdelen (onder en boven) worden aangebracht. 

In principe is de vorm nu stabiel en zitten de benodigde leidingen en leidingopeningen op hun plaats. Daarbij is wel 
al rekening gehouden om de zijkanten van de vloer (onder en boven) deels open te houden voor het plaatsen en 
koppelen van de vorm op de fundering of een andere vorm en het kunnen doorvoeren van de leidingen met behulp 
van de installatiedoorvoer bak. Deze handelingen vinden plaats op de bouwplaats. 

Daarnaast is het mogelijk om alle afwerkingen en binnenwanden tijdens de tabrisksmontage alvast in te brengen. 
Hierdoor zal de woning op de bouwplaats nog sneller klaar zijn, waardoor de bouwtijd versneld wordt. Het is 
mogelijk om binnen een week een gehele woning klaar te hebben. 

De vormen zijn zo opgebouwd qua afmetingen dat ze getransporteerd kunnen worden. De afmetingen van de 
grootste vorm (halve achthoek) zijn 6155 mm x 3078 mm x 3056 mm (lxbxh), waarbij de hoogte variabel kan zijn. 
Het opdelen van de achthoek in twee delen is voornamelijk een transporttechnische reden. Doordat de vormen zeer 
licht zijn opgebouwd (voornamelijk hout) kunnen deze gemakkelijk met een kleine kraan op de vrachtwagen gezet 
worden voor transport over de openbare weg. Op de bouwplaats kan met behulp van eenzelfde kleine kraan de 
verschillende vormen op de betreffende plaats worden gezet. Door het lichte gewicht van de vorm is het zelfs 
mogelijk om een vrachtwagen met een eigen kraan toe te passen. Hierdoor hoeft er niet speciaal een extra kraan 
naar de bouwplaats te komen. Vooral met het oog op de kosten, de groeimogelijkheden (plaatsen of verplaatsen 
van één enkele vorm) en de aanwezige rij- en werkruimte is dit zeer interessant. 
De keuze om de vormen op te bouwen uit hout heeft naast de bouwtijd en bouwkosten ook nog een voordeel. Het is 
een zeer bekende bouwmethode (HSB) en zeer gemakkelijk te bewerken (voor en tijdens het gebruik). 
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13.5.2 Flexibiliteit en comfort 

De flexibil iteit is het grootste speerpunt van het level-up bouwsysteem. Het concept is afhankelijk van de aanwezige 
flexibiliteit. De gebruiker zal namelijk zijn gehele leven, vanaf het moment dat hij bewust (alleen of samen) gaat 
wonen in de level-up woning, in deze woning blijven wonen. Aangezien de wensen en eisen van de gebruiker 
kunnen veranderen, moet de woning met deze veranderen mee kunnen gaan. 
Met het level-up bouwsysteem is het niet alleen mogelijk om de woning eenvoudig te laten groeien of krimpen, maar 
is het ook mogelijk om de indeling van de woning en diens ruimtes te veranderen. Daarnaast heeft de gebruiker de 
mogelijkheid om de binnen en buiten afwerkingen te veranderen of aan te passen. De open ruimte in de vloeren en 
binnenwanden maakt het mogelijk om de installaties en diens voorzieningen flexibel te plaatsen. De vloerdelen 
kunnen verwijderd worden, waardoor men gemakkelijk bij de leidingen kan en deze (wanneer het nodig is) kan 
verplaatsen of verwijderen. 

De gebruiker heeft tijdens de gebruiksfase de grootste invloed op het uiterlijk en gebruik van zijn woning. Tijdens de 
gebruiksfase kunnen er onderdelen toegevoegd (eigen meubels, bouwkundige bevindingen en experimenten) 
worden aan het systeem, waardoor het een dynamisch bouwsysteem blijft. De keuze van hout (grote 
bewerkbaarheid en bekende bouwmethode) speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast biedt het level-up grid de 
meeste flexibi liteit wat betreft de vorm en uitstraling van de woning en tuin (totale kavel). In dit onderdeelligt dan ook 
het meest innovatieve onderdeel van het Level-up bouwsysteem. De kavel zelf is al flexibel, waardoor vanaf het 
begin van de basis (grond) de gebruiker al een mate van keuzevrijheid en speelruimte heeft. 

Het gehele bouwsysteem is zo ontworpen dat de keuzevrijheid voor de gebruiker voorop bleet staan. Bij elke keuze 
en aanpassing van het concept en systeem is afgevraagd wat daarvan de consequenties zijn voor de beoogde 
keuzevrijheid en de link met de role playing games. 
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omschrijving Gewicht 
[kglm2] 

1 Fundering (lv. 6) 206 
2 Houten bouwsysteem (lv. 6) 272 
3 Gehele bouwwerk (lv. 6) 478 
4 Level-up kern 416 
5 Ontsluitingsvorm 570 
6 Halve woonachthoek 266 
7 Dakopbouw kern 43 
8 Dakopbouw ontsl. vorm 49 
9 Dakopbouw halve achthoek 41 

Gewichtstabel level-up bouwsysteem 

Oestgn & development: level-up bouwsysteem TU/e 
13.5.3 Reductie 

Bouw- en sloopatval 
De bouw is voor 35% verantwoordelijk voor alle afval in Nederland. Dit is ongeveer 20-22 miljoen ton bouw- en 
sloopafval. Daarvan wordt bijna een derde deel tijdens het bouwproces op de bouwplaats gegenereerd. Doordat de 
level-up woning grotendeels geprefabriceerd wordt is er weinig bouwafval. Daarnaast bestaat de afwerking ook 
voornamelijk uit geprefabriceerde onderdelen (zie hoofdstuk 3. 17 detaillering: catalogus). Over een gehele cyclus 
gezien {60 jaar) zal de woning 8 á 10 keer veranderen. De sloopafval binnen het systeem is zeer gering, omdat 
onderdelen gerecycled en hergebruikt kunnen worden. 

Gewichtsbesparing 
Hoe minder materiaal, hoe minder grondstoffen, hoe minder energie, hoe minder C02 uitstoot. Dit geldt zeker voor 
het level-up bouwsysteem. 
Volgens het Slimbouwen® concept bouwen we momenteel ongelooflijk zwaar. Wanneer men het gebouwgewicht 
door het nuttige oppervlak deelt dan komt men meestal uit op een gewicht tussen de 1000 en 1500 kglm2. Het gaat 
hier dan over traditioneel gebouwde steenachtige woningen. Uit de praktijk is inmiddels bekend dat het met een 
gewicht van 500 tot 600 kg/m2 goed mogelijk is om gebouwen te realiseren met eenzelfde beleving en gelijke 
prestaties als bij de gangbare zwaardere bouwwijze. 
Uit de gewichtsberekening (zie bijlage 18: gewichtsberekening Level-up bouwsysteem) blijkt dat de uitgewerkte 
woning (gamers gemeenschap level 6) ongeveer 478 kglm2 weegt. In dit gewicht zijn alle onderdelen {vormen, 
constructie, gevelelementen, vloerdelen, koppelingen, afwerkingen en fundering) zoveel mogelijk meegenomen. Uit 
de gewichtsberekening blijkt dat de fundering alleen (poeren, balken en betonnen ondervloer) bijna net zo zwaar is 
{respectievelijk 206 kg/m2) als het gehele houten bouwsysteem (respectievelijk 272 kg/m2). Daaruit blijkt dat de 
fundering een redelijk licht gebouw behoeft te dragen. Hierdoor is het mogelijk om een 'lichte' prefab fundering toe te 
passen, bestaande uit poeren en balken in plaats van palen. Er hoeft dus niet geheid te worden. 

Gezien de gewichtstabel blijkt dat vooral de {halve) achthoek een groot aandeel heeft wat betreft de reductie van het 
totale bouwsysteem gewicht. De kern en vooral ontsluitingsvorm zijn zwaar gezien hun verhouding gewicht en 
nuttige oppervlakte. Een conclusie die we daaruit kunnen trekken is dat het totale gewicht per nuttig oppervlak 
afneemt, naarmate de woning groter wordt. De verhouding tussen de kem/ontsluitingsvorm en woonachthoeken 
wordt namelijk gunstiger {de woning groeit voornamelijk in achthoeken). 
Uit de berekening blijkt dat het gelukt is om een licht bouwsysteem te ontwikkelen. Daarbij zijn echter niet de vele 
rubbers, binnenwanden in de vorm en geluidsontkoppelingen meegenomen. Hiermee zal het gewicht op ongeveer 
500 kg/m2 voor het gehele bouwwerk {met fundering) en 300 kglm2 voor het houten bouwsysteem zelf uit komen. Er 
moet echter wel vermeld worden dat de afmetingen van de constructies (fundering, houten bouwsysteem) 
gebaseerd zijn op ervaring en aannames. Deze moeten nog berekend worden op sterkte, stijfheid, enzovoort. 

7 Zie Bijlage 18: Gewichtsberekening Level-up woning Q 
~~~~~~~~~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 



Slim = slanker bouwen 
Door slanker te bouwen kan het binnenoppervlak toenemen, waarbij van buiten naar binnen wordt gewerkt en 
waardoor het woonoppervlak vergroot wordt. In de gebruikelijke bouw wordt 25% van het brutovolume aan de 
verpakking (huid, wanden en vloeren) opgeofferd. Daarbij heeft de buitenhuid een dikte van 320 mm en de vloer een 
dikte van 350 mm. Uit de tabel blijkt al dat de dikte van de buitenhuid 162 mm zal zijn. Dit is de al de helft minder 
dan de traditionele stenen spouwmuur van 320 mm (afname van 49%). De dikte van de vloer is echter wel dikker 
dan de traditionele vloerdikte in de woningbouw. Dit is voomarnelijk te wijden aan de gecreëerde open ruimte ten 
behoeve van de flexibiliteit van de installatieleidingen en kanalen. Doordat het bouwsysteem maar twee lagen heeft 
is dit niet zo erg. Dit wordt namelijk pas interessant bij een gebouw van meer dan vier lagen. Wanneer de 
tussenvloeren dun genoeg zijn, dan kan met dezelfde bruto hoogte een extra laag toegevoegd worden. Bij de 
woningbouw is vooral het woonoppervlak het belangrijkste. Door een dunnere buitenhuid te creëren ontstaat er een 
woonoppervlakte winst. Bij de ontsluitingsvorm is dit wel42%, terwijl bij de woonachthoek er een winst is van 14%. 
Dit zijn behoorlijke oppervlaktewinsten, welke laten zien dat het loont om lichter en dunner te bouwen. 

vorm kern ontsluitingsvorm woonachthoek 
omschrijving huiddikte oppervlak huiddikte oppervlak huiddikte oppervlak 
Traditioneel 320mm 9,20 m2 320mm 3,10 m2 320mm 22,00 m2 
Systeemband bouwsysteem 212 mm 10,90 m2 160mm 4,41 m2 362mm 21,30 m2 

Bouwsysteem uitgewerkt 162 mm 11 ,13m2 162 mm 4,41 m2 162 mm 25,00 m2 

omschrijving huiddikte oppervlakte huiddikte oppervlakte huiddikte oppervlakte 
afname winst afname winst afname winst 

percentages 49% 21% 49% 42% 49% 14% 

Omschrijving vloerdikte 
Traditionele vloer 350mm 

Level-up bouwsysteem vloer 465mm 

caremissie 
Doordat er minder materialen nodig zijn, zijn er minder grondstoffen nodig. Door de vormen zo logisch en 
doeltreffend mogelijk te transporteren en sloop en bouwafval zoveel mogelijk te verminderen, wordt de C02 emissie 
aanzienlijk gereduceerd. Het bouwsysteem is lichter en compacter dan de traditionele manier van bouwen, welke de 
C02 uitstoot van de vele industriële handelingen vermindert. Alle industriële handelingen hebben namelijk hun 
positieve en vooral negatieve inbreng op het milieu. Door deze handelingen beter te reguleren, efficiënter te maken 
en te verminderen zal 'morsen' van materiaal, grondstof en energie voorkomen kunnen worden. 

~~~~--------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 



.. .~.- ,.,:·:·:.~. ,D,sign & development: level-up bouwsyste em TU/e 
13.5.4. Conclusie overeenkomst Slimbouwen® en het level-up bouwsysteem 

De belangrijkste speerpunten van het Slimbouwen® concept zijn terug te vinden in het level-up bouwsysteem. Het 
systeem is lichter en compacter dan de bestaande traditionele steenachtige manier van bouwen, doordar er 
'verstandiger' met materialen, grondstoffen, bouwtijd en uiteindelijk energie wordt omgegaan. Het level-up 
bouwsysteem is een concept, een idee dat prima binnen de essentie van het Slimbouwen® past. 

3.16 Uitvoering 

De uitvoeringsvolgorde is zeer belangrijk voor het bouwsysteem. Hoe efficiënter dit verloopt, hoe meer winst er valt 
te halen wat betreft het verminderen van de C02·uitstoot, sloop- en bouwafval, wacht- en bouwtijd en 
transportkosten (zie hoofdstuk 3.15 Slimbouwe~. Vandaar dat door middel van plaatjes het gehele proces wordt 
afgebeeld. Waarbij te zien is hoe de woning geheel wordt opgebouwd tot level 6 van de gamers gemeenschap. 
Wanneer de woning geheel af, groeit de woning met één hele woonachthoek en wil de bewoner een dakterras. 
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Plaatsen van betonnen poeren op grid Plaatsen betonnen prefab betonbalken Opvullen en plaatsen betonnen ondervloer kern 

Plaatsen gehele betonnen ondervloer + leidingen Plaatsen houten kern met installatievoorzieningen Plaatsen houten frame vormen volgens ontwerp 

Opvullen tot maaiveld + eerste laag gereed Plaatsen tweede laag volgens ontwerp Aanbrengen dakelementen Q 
~~~~~~~~~~----------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 
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Aanbrengen ramen & gevelafwerking (keuze gebruiker) 

Ontwerp level-up woning Uitbreiding: uitgraven & plaatsen betonnen 

Uitbreiding Plaatsen houten frame vormen Uitbreiding: Plaatsen isolatie opvulling en dakelementen Uitbreiding: Afwerkingen (huid, dak & terras) aanbrengen Q 
~~~~~~~~~~---------------------------------------------------~ Afstudeerverslag: ing. M.H.J. van Dijk: 0569109 
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afwerkvloer, keuzevrijheid gebruiker 
underlaymentplaat, d=21 mm 

installatie goot, t .b.v. energie, date en e.v. 
houten ondervloer frame, h=146 mm 

Conrock isolatie, d=100 mm 
ruimte voor plaatsen van leidingen 

betonnen ondervloer 

865-~ 

detail 7 
detail 7 t/m 9 schaal1:10 

c 
c • 

0 
0 
(\J 

: afwerkkap boven, opening binnenwand 
. -' ·_ ._ ._ ._voorzien van duwveer 

·-, ·- ·- ·-
1 
I 
I 
I 
I 
I 

-·T ·- ·- ·-
1 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

hoogte dagmaat variabel 

afwerkkap onder, opening binnenwand 
voorzien van stalen versteviging 

.-----+--4------ ..I..----'-+--~,............. 

0 
0 
(\J 

I 
I 
I 
I 
I 

HWA, aangesloten op gemeente riolering 
ter plaatse van basiskern (op afschot) 

g1 opvullen met steenwol 

C-4 Kv:Dhl~ 
--------------------------------------------~n~r:~L~~~~ 
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triplex, d = 4mm, 20% geperforeerd 
Conrock steenwol isolatie, 92 mm 
dampremmende folie 
triplex, d = 12 mm 
afwerkplaat, materiaal 
afwerking keuzevrijheid gebruiker 

opbouw sanwich gevelelement 

houten bovenlat 30x96 mm 
st alen hoedprofiel 
houten aanslaglat 21x30 mm 

.--~-houten 
aanslaglat 

stelmogelijkheid 

vaste 
verbinding 

houten bovenlat 30x96 mm 
stalen hoedprofiel 
houten aanslaglat 21x30 mm 

montage houten stijlen 
d.m.v. slopgaten i s de stijl in horizontale 
richting te stellen 

.-- afwerkvloer, keuzevrijheid gebruiker 
t- underlaymentplaat, d=21 mm 

.-- underlayment, d=21 mm 
t.b.v. schijfwerking - extra vloerdeel (afwerking keuzevrijheid) 

r- installatie goot, t .b.v. energie, date en e.v . 
r- houten ondervloer frame, h=146 mm 

t- installatiegoot t.b.v. - underlayment, d=21 mm 
r- Conrock isolatie, d=100 mm 

energie, data en e.v. - houten steunlat 34x46 mm 
t- ruimte voor plaatsen van leidingen 
t- betonnen ondervloer 

voorzien van plint t.b.v. oplegging underlayment, d=21 mm 

- ~ · - - r- · g'- r- · g'- -· ~ ·-r- v·-< ! ! < : [> '------, 
<:: ~ ~ <:Jol) /1\ 
r~ ~ ~ ~i~1 r 

~ ~ W//// 1 ~~~~~~~~~e:t::;~ 

:;~~=~cv ~\/\/\/\/ "'f\ 1\ v~~~ '1" ~~i~;~-ttV\J 
I / ~ 0 k( 1 ':=)~~~0t=;----t-----1 
: U ruimte voor leidingen '1J 1~0 U' i 
i I I 
:L-------'--13l ~---------,:#---#i-----+h-!---'----CD --- : 
i I il 1\Y\ I 
I I 

I I 

detail 11 

I 
I I 
I horizontale leidingen -tt

aan- en afvoer 11+----++--.... ---- ..L-----+-----. 

- · · - · - · ·- · - · ~ - -

aan- en afvoer installatie 
voorzieningen via grond 

I 
I 
I 
I 
I 

j:,.ell=Mo.o.lveld 

detail 11 & OpbOUW Stijlen schaall:lO 
Kvl»:W..§ 
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6164'!k_ 

2 laags bitumineuze dakbedekking 
PIR isolatie op afschot 15 mm/m 
dampremmende laag, PE-folie 
underlayment .d=21 mm 
dakdeel voorzien van centreerpennen 

2 laags bitumineuze dakbedekking 
door verlagen isolatie ontstaat goot 
PIR isolatie, d=50 mm 

alumniurn dakafwerking 
stalen klang op houten verhoging 
opvullen met steenwol 

alumniurn dakafwerking 
stalen klang op houten verhoging 
opvullen met steenwol 

5957:1.._ ~~ btbbttbtbbo:mml:t!;w~ 
I ruimte voor leidingen 

1 of ventilatie 

detail 10 

289l'!k_ 

2620:k_ 

houten bovenvloer frame 
voorzien van houten verhoging 
houten aanslaglat 34 x 46 mm 
t.b.v. bevestigen underlayment 
verplaatsbaar underlayment, d=21 mm 
t.b.v. schijfwerking vloerdeel 

detail 10 & 12 t/m 13 schaal1:10 

detail 13 

0"1 
c 

"t:l 
QJ 

"t:l 
c 
1'11 ...... 
VI 0"1 

c 
0"1 

:'2 
schacht 

c 
"t:l QJ 

QJ QJ 

QJ 
...... 

1'11 ...... 
1'11 1'11 - ...... 
1'11 VI ...... c 
VI 
c 

ruimte voor leidingen 

aanslaglat 16x38 mm 
t .b.v. aanslag gevelelement 

installatiegoot t .b.v. energie, data en e.v., voorzien van plint 
Conrock isolatie, d=100 mm 
Rockwol, d=37 mm, vast onderdeel frame 
houten ondervloer frame, h=146 mm 
isolatie opvulling, opvangen speling 
Conrock plaat, d=56 mm 
hout en bovenvloer, h=146 mm, voorzien van leiding ruimte, h=125 mm 
houten steunlat 34 x 46 mm 
underlayment, d=21 mm 
mogelijkheid afwerkplafond, afwerking keuzevrijheid gebruiker 

fty]lh)~ 
nr: LB-08 
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2 laags bitumineuze dakbedekking 
PIR isolatie op afschot 15 mm/m 
dampremmende laag, PE-folie 
underlayment.d=21 mm 

2 laags bitumineuze dakbedekking 
door verlagen isolatie ontstaat goot 
PIR isolatie, d=variabel 
underlayment .d=21 mm 

alumniurn dakafwerking I alumniurn dakafwerking 

detail 15 

evt. vloerafwerking 
afwerking keuzevrijheid gebruiker 

stalen koppelstrip 
houten onderlat 19x86 mm 

Rockwol, d=37 mm 
houten ondervloer frame, h=146 mm 

gelamineerde houten balk 71x271 mm 
houten bovenlat 19x86 mm 

st alen koppels trip 

detail 14 t/ m 19 schaal 1:10 

stalen klang op houten verhoging 
opvullen met steenwol 

detail 18/9 

detail 17 

~64+P 

houten opstand: 
regelwerk , t.b.v. 
noodafvoer en HWA 

-..:J:!57+P 

_l:B6+P 

opbouw buitenhuid: 
- waterkerende laag 
- buitenhuid afw. 

d=35 mm 

sandwich gevelpaneel 
geprofileerd 
houten steunblokje 
31x38 mm 

;=:=========WI!i~M:~~- isolatieopvulling 

detail 14 detail 16 

houten aanslaglat , 21x38 mm 

houten onderlat, 30x96 mm 
afwerking keuzevrijheid gebruiker -

4-+-".....q~- centreerkoppeling 
te stellen d.m.v. 
stelr ingen 

~5t;~l- houten stelkozijn 
49x96 mm, voorzien 
van aanslaglat 

onderdorpel 
bevestigd op 
houten onderlat 

J pell=Maalveld 

DPC-slabbe 
afwaterprofiel 

131 
t-------~-::<.0_'--....... r--~~=- betonnen kantplank voorzien 

van PIR-solatie, d=40 mm 
bevestigd tegen 
betonnen ondervloer 

I 
I 
I 

0 
0 
(\J 

I g 
...-----1-----J_---- -t--+-v-+---.. 

200 

detail 19 

I 
I 
I 
I 

I 
4b0 
8 0 

I 

CD 
200 

0 
0 
(\J 

ft.v:DiiJ_§ 
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stalen koppelstrip, t.b.v. 
koppeling halve achthoeken 

houten stelkozijn, 49x96 mm 
voorzien van aanslaglat 12x79 mm 

afwerkkap kozijnopening 
afwerking keuzevrijheid gebruiker 

afwerkkap zijkant, opening binnenwand 
houten latten 19x30 mm 
voorzien van stalenklang 
vaste kolom hoek 135°, onderdeel frame 
bouwfysische afdichting, vorm 1 

buitenafwerking ---r-------7 

keuzevrijheid gebruiker 
waterkerende laag 

houten lat 19x100 mm, aanslag 
onderdeel vaste houten kolom 

detail 22 

HWA opgenomen in knoopspouw 

binnenafwerking keuzevrijheid gebruiker deta i I 23 
d.m.v. blinde bevestiging 
sandwich gevelpaneel 
houten aanslaglat 19x100 mm, onderdeel frame en/of stijl 
waterkerende laag 
buitenafwerking. keuzevrijheid gebruiker 

verplaatsbaar houten 
stijl 59x96 mm 

voorzien van 
aanslaglat, 19x100 mm 

vaste houten kolom 
onderdeel van frame 

detail 21 

l.o'Qi~-- bubbele plaatafwerking in schacht 

~-....;:~r----- vaste houten kolom, hoek 90°, 
onderdeel frame 

schacht 

verplaatsbaar houten stijl 59x96 mm 
voorzien van aanslaglat, 19x100 mm 

sandwich gevelpaneel 
houten latten 19x100 mm, aanslag 
spouw 70-112 mm 
sandwich gevelpaneel 
binnenafwerking keuzevrijheid gebruiker 
d.m.v. blinde bevestiging 

extra houten stijl 
voorzien van houten aanslag lat 
binnenafwerking keuzevrijheid 
gebruiker d.m.v. blinde bevestiging 
aparte kap ter plaatse 

1 
van 2 achthoek 

afwerkkap kozijnopening 
afwerking keuzevrijheid 
gebruiker 

schacht 

~~~-ll-- houten stelkozijn 
verplaatsbaar houten stijl 59x96 mm --~1--1474/ 

voorzien van aanslaglat, 19x100 mm 

a werking keuzevrijheid gebruiker 
waterkerende laag 

houten latten 19x100 mm, aanslag 
sandwich gevelpaneel 

innenaf werking keuzevrijheid gebruiker 
d.m.v. blinde bevestiging 

aparte kap ter plaatse van~ achthoek 

helft kolom houten frame --...-~-+-
voorzien van aanslaglat, 19x100 mm 

detail 20 ' ' 
detail 20 t/m 23 & 29 schaal1:10 

extra houten stijl 

detail 29 

ftv:Dhl~ 
nr: LB-10 
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-~+---- Conrock isolatieplaat 
doorvoeren installaties 

open ruimte op te vullen 
met steenwol 

- bevestigingstrip, voorzien van 
slopgatten, t.b.v . stellen 

' : - Conrock isolatie, d=50 mm 

' .............._ PIR isolatie, d=10 mm 
rubbere oplegging 

vooraanzicht installatiebak 

detail 30 

stalen in st allatiebak, t.b.v. 
doorvoeren installaties 

sandwich gevelpaneel 1: l= 505 mm 

-------, 
extra houten stijl ----+H

voorzien van aanslaglatten 

detail 26 

houten kozijn 67x114 mm 
keuzevrijheid gebruiker 

stalen versteviging 
t.b .v. bevestigen kozijn 

detail 25 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

__ ,L . _ - · 

detail 24 

/ 

·-, ·-
1 

V 
/ 

/ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

detail 24 t/m 28 & 30 schaal1:10 

sandwich gevelpaneel 2: l= 414,5 mm 

afwerkkap zijkant, opening binnenwand 
ter plaatse vaste kolom ontsl. vorm 

afwerkkap zijkant, opening binnenwand 
afwerking keuzevrijheid gebruiker 

houtenlat 19x30 mm 
voorzien van klang 

/Nc,.tit-- -- verplaatsbaar houten stijl 59x96 mm 
voorzien van aanslaglat 19x100 mm 
demonteerbaar d.m.v. hoedprofiel 

detail 28 
HW A ~80, aangesloten op gemeente 
riolering te plaatse van basiskern 

afwerkkap zijkant, opening binnenwand 
voorzien van stalen versteviging en duwveer 
houten latten 19x30 mm 
voorzien van stalen klang 
verplaatsbaar houten stijl 59x96 mm 
voorzien van aanslaglat , 19x100 mm 

detail 27 

~--vaste kolom hoek 135°, 
onderdeel frame 

Kv:Diil...§ 
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~-----------~ 

/ . . ' 
/ . /// I "~ ·"-

/ // /// //, ' 
/ ' 

/ ' 
/ ' 

/ ' / // // // ' 
/ ' / --=---=---=---=---=-----=-----_-_-_-_::-_--::._-_--::._-_-_--::._ ' 

/ ' <· ·> ' / ' . --=-----------=-------=---=-----_-_-_-_-_-_-_-_- . / 
' / ' / ' / ' -------------------- / ' ------------------- / ' / ' I'/// // / /// / , . // 'l/ ' / ' . . / ......= ___________ ::../ 

ondervloer frame kern 
underlayment beplating (schijfwerking) 

' ~-----------~ ' 
/ ' // 0///// ~ ', 

/ ' 
/ -------------------- ' / --------- ----------- ' 

/ ' 
/ ' 

/ ' / -_-_-_-_-_-_-_--::._-_-_-_-:__-:__-:__-_-_--::._-_-_-_ ' 

!l 
' 

/ ' < > ' / ' -=---=---=-----_-_::-_-_-_-_-_--::._-_-_-_-_-_-_--::._- / 
' / ' / ' / ' / ' --- ---------------- / ' / ', / ~ // 

' / ......= ___________ ::../ 

bovenvloer frame kern 

1!218 §9 ml ~ ml §2 

~.-----------:;-, ~.-----------:-, 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
I. I I I 
I I I I 

I I 
I I 

I I m 
I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
~-----------::J 

L.: ___________ :_j 

bovenvloer frame achthoek bovenvloer frame achthoek 

~.-----------:;-, ~.-----------:-, 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I I I I 
I I 1'.· //h 1 I 
I ;=::---=--=-=-=-= -=-=-=-=-=..::! I 
I I "' // //- I I 
I I 1 I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I I 

: i % /. -Y/. I : 
I li=--=-=-=-=-=...=:..1:--=-=~-=-=--l I 
I I //. //. I I 
I I 

~-----------::J 
L.: ___________ :_j 

underlayment beplating (schi jfwerking) underlayment beplating (schi jfwerking) 

r , 

opbouw vloerdelen van de verschillende vormen schaal1:5o 

bovenvloer frame achthoek 

ondervloer frame achthoek 

' I I I 

houton Uggoro-Jonooi I.b.•. goot ......., 

ft.v:DhlA 
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kozijn 

I I 
I I 
I I 
I I 
I ~~ ~ 
1 1 aluminium dak afwerking 

t: aluminium dak afwerking ::• ~ --; f( -- dJT~L~J ;enwol opvulling 

fHl l • • d L f L' · · a umm1um a,. a wer,.mg 
lrlJ 

:~zs6zs666Zszszs6ZS66-1J: tzv'\7VS6~~7ZS~6'7f:-?zs~67f-?,zs~z~\6~Ä~Ä~r~x~ 
I dakdeel element I dakdeel element I 

: ~ ~ : ~ ~ : 
I I I 

I : 
--+ I 

~ ~~~~~~~~~~~~~~ 
steenwol 
isolatieplaat 

I 

kozijn 

gevelelement 

.,___ 

r;:iil ll J] 
I I afwerkkap 
I 
I 
I I 
~[i't] 

stelkozijn 

gevelelement 

houten frame 

i achthoek 

koppelstrip 

houten frame 

i achthoek 

koppelstrip 

'~~~~~~~~~~~~~-=-=-=-=~) . I 
steenwol I 
isolatieplaat ls 

~ --+ : ~=-==---=, 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 
11 

houten frame 

i achthoek 

~ 
1 koppelstrip 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

houten frame 

~ achthoek 

I koppelstrip 

gevelelement 

gevelelement 

gevelelement I 

stelkozijn 

rrll 
afwerkkap 

gevelelement I 

I 

steenwol 
isolatieplaat 

steunblokje 

stelkozijn 
I 

I 

I 

aanslaglat 

stelplaten 
El 

il 
q 

il 
;I 

1 steunblokje 
1 

I 
I 

I I 
· I aanslaglat 

~ - w"" l l ""1 ~~1= --J~ ~ ~ L ---- t l ~ - ~ 
betonrand ~ J[V] a -- -- -- -- -- -- -- --~~ betonrand 

stelplaten ~~ste~VVSNSZ\MIS~ stelplaten 
llli ~ betonnen ondervloer ~ llli I llli centreerpel betonnen ondervloer I U 

centrecffberp~ ..l Fil dSblf, a' ~-cwreerpen 
lf 1J lf _j L ïl lf _j -- L ïl 

l!. JJ l!. - - I - - . JJ l!. I_ - - - JJ 

betonpoer I ! WOOnachthoek I betonpoer ! WOOnachthoek I betonpoer 
I I I 0 I cD 

kozijn 

-

exploded view: doorsnede schaal1:35 
.Mv:Dhlji 
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I 

I___. I 
I I 

I I 
kozijn 

lat+ klang 
en afwerkkap 

: stelkozijn 

lat+ klang 
en afwerkkap 

1 
2 woonachthoek 

dichtingskap 
r.: .-, 
~_j 

! 

houten frame 

~achthoek 

binnen afwerkkap 
~ 

koppelprofiel 

~ 
~evelele 

I ~ I 
1~ koppelprofiel 1 

/lat+ ~I/ 
I klang ~ 

I I ~ ~ 
I gevelelem~nt 'I!Y 

I I ~ 
I I ~ ~/ 

I I ~ ~ 
I I ~ JJ> 

1 1 gevelelement 'I!Y 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
I +-- I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I houten frame 
I I 1 

1 1 :z achthoek 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 

/ / gevelel~een~ ~ 
I I lat+ ..:::; ~ 

1 1 klang ~ ~~ 
I I r--il ~ 

I I ~ ~ lat+~ 
I I 1F ~ '('Y 

1 gevelelemen!.f tL . JJ klang ~ 
1 f\»\X2\/§[ stelkozijn 1[SJ\!\/\/§J stijl _// . 

/ koppelprofiel /~ ~ - '- - - - - - _, _ ~ - _d 0 :JJ/ 
+-- - -=---- -=- -=-_:-- -=- -=-_:-- -=- -=---- -=-~/ 

~ i 
koppelprofiel -I 1-

1 
2 woonachthoek 

exploded view: plattegrond schaal 1:35 

stijl 
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nr: WBOOOI 
Gevelelement 1 
lengtexhoogte: 414,5x851 mm 
breedte: 106 mm 

nr: UJB0006 
Binnenwand afw. kap 1 
breedte: 344 mm 
klemmen d.m.v. ldang 

nr: UJB0012 
dlchtlngskap 1 
hoek: 135° - 135° 
voorzien van Isolatie 

nr: UJB0017 
Installatie doorvoerbak 
t.b.v. doorvoeren van 
de Installatieleldingen 

nr: UJB0002 
Gevelelement 1 
lengtexhoogte: 505x851 mm 
breedte: 106 mm 

nr: LUB0007 
Binnenwand afw. kap 2 
breedte: 344 mm 
klemmen d.m.v. klang 

I nr: LUB0013 

I dichtingskap 2 
I hoek: 135° - 90" 
1 voorzien van Isolatie 

nr: UJB0018 
Steenwol opwlling 
opvullen van lege ruimten 
volgens detalllertng 

nr: UJB0003 
Binnenafwerking 1 
a~eridng: naarkeuze 
gebruiker 

nr: WB0008 
Binnenwand afw. kap 3 

i breedte: 344 mm 
l klemmen d.m.v. klang 

nr. UJB0014 I trechterkoppeling 
m.b.v. stelplaten kan er 
In hoogte worden gesteld 

nr: LUB0019 
dakafwerkingen 1 t/m 3 
a~eridng: keuze gebruiker 
klemmen d.m.v. klangen 

nr: UJB0004 
Binnenafwerking 2 
afwerking: naar keuze 
gebruiker 

nr: LUB0009 
Buitenkozijn 
houten stelkozijn 
kozijn: keuze gebruiker 

nr: LUB0015 

aanslaglatten 1 & 2 
Aanslag t.b.v. gevel 
elementen 

I 

c nr: LUB0020 

/ 

houten stijl + steunblok 
afm: 59x96 mm, 1=2570 mm 
voorzien van aanslaglat 19x100 

I 

nr: LUBOOOS 
Blinde bevestiging 
ophanging blnnenafw. 

i ' 

' 

nr: UJBOOlO 
aanslaglat + klang 
t.b.v. binnenwand a~. 

nr: UJB0011 
Klang + afw. kap 
t.b.v. a~erklng 
bultenkozijn 

nr: UJB0016 
kantplank 
20 mm beton, voorzien 
van 20 mm PIR 

nr: UJB0021 
koppelsbip 
staal 4 x 80 mm 
schroeven 

De frames van de verschillende vormen worden prefab gemaakt. In de exploded views is het frame van de achthoek te zien. Het prindpe is voor elke vorm hetzelfde. 
De onderdelen uit deze catalogus worden gebruikt om de verschillende vormen en de uiteindelijke woning wat betreft de ruwbouwfase af te maken. Zodat de gebruiker 
de woning naar gelleve kan afwerken. Tijdens de gebruiksfase kunnen de gebruikers zelf onderdelen vernieuwen, verbeteren en ontwerpen, waardoor de catalous en 
daarmee de keuzevrijheid van het Level-up bouwsysteem blijft groeien. 

De afmetingen van de onderdelen zijn niet op schaal, zie details voor juiste afmetingen en verhoudingen 

Catalogus Level-up bouwsysteem Kv:D:W~ 
nr: LB-15 
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3.17 Detaillering 

Uit het concept kunnen vele verschillende soorten ontwerpen gemaakt worden. Dit hangt af van de spelregels en 
vooral van de creativiteit van de gebruiker (= ontwerper). 
Voor dit afstudeerverslag is er voor gekozen om het ontwerp van de gamers gemeenschap op level 6 uit te werken. 
Hierin zitten namelijk alle belangrijke onderdelen (tot nu toe) die een interessante detaillering kunnen opleveren. 

Er is bewust voor gekozen om de detaillering in het afstudeerverslag op te nemen en niet in de bijlagen. De 
uitwerking en detaillering is dermate belangrijk voor het systeem, dat het één moet zijn met het verhaal en concept 
van het gehele level-up bouwsysteem. Vandaar dat er een uitvouwsysteem ontwikkeld is met twee voorbladen, 
waardoor gemakkelijk door de tekeningen gebladerd kan worden. 
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3.1 8 Conclusie deel 3 

Voor het laatste deel van het afstudeerproces is het concept van het level-up bouwsysteem ontwikkeld tot een 
uitvoerbaar en tastbaar bouwsysteem, waarbij getracht is zoveel mogelijk van het concept te behouden en binnen 
het systeem de keuzevrijheid zo groot mogelijk te houden. 

Het level-up bouwsysteem bestaat voomarnelijk uit hout. Met behulp van verplaatsbare schijven wordt elke vorm 
stabiel en heeft de gebruiker toch de vrijheid om een gevelindeling te maken of om leidingen en voorzieningen aan 
te brengen of te verplaatsen. Voor de afwerking en dichting is er getracht zo weinig mogelijk verschillende 
elementen te ontwikkelen, zodat de gebruiker via een catalogus de benodigde onderdelen overzichtelijk kan 
bestellen. 

De meeste aandacht is naar de ontwikkeling van een tastbaar en uitvoerbaar bouwsysteem gegaan, waar de nadruk 
op de flexibiliteit van de installaties en de geveldelen lag. Doordat er voor gekozen is om elke vorm zo te 
ontwikkelen dat deze zelf stabiel zijn en is er een dikke spouwmuur tussen de verschillende vormen ontstaan. 
Binnen eenzelfde woning is deze binnenwand over gedimensioneerd. Van binnenuit is deze dikte alleen merkbaar 
wanneer openingen worden gemaakt voor bijvoorbeeld deuren. Het voordeel van deze dikke spouwmuur komt tot 
zijn recht wanneer twee verschillende woningen aan elkaar zijn gekoppeld. De dikke spouwmuur zorgt voor een 
geluidontkoppeling (zowel contact- als luchtgeluid) en brandveiligheid. Dit komt mede door de keuze van steenwol in 
de gevelelementen. Door de buitenplaat voor 20% te perforeren wordt de geluidwerende werking van de gevel 
vergroot. Daarnaast kunnen in deze spouw bij het verhogen van de verschillende vormen de installaties opgenomen 
worden om het hoogte verschil op te vangen. 

Gezien het resultaat mag aangenomen worden dat het gelukt is om het concept om te zetten in een bouwsysteem, 
waarbij de gebruiker voldoende keuzevrijheid heeft voor en tijdens het gebruik van de level-up woning. 
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4. Eindconclusie en aanbevelingen 
Eindconclusie 

Zoals in het begin van het afstudeerverslag aangegeven is, is het afstuderen een ontwikkeling. Een ontwikkeling van 
een product, een resultaat, maar vooral ook een persoonsontwikkel ing. 

Vanaf het begin van het afstuderen wist ik dat ik via mijn passie tot een bouwkundige opdracht wilde komen. Al snel 
werd duidelijk dat het een bouwsysteem zou worden, dat met de wensen en eisen van de gebruiker mee kan 
groeien. Hiermee trachtte ik gegroeide tradities van het huidige wonen te doorbreken. Het omzetten en vooral 
verantwoorden van de opdracht en doelstelling bleek moeilijker te zijn dan gedacht. Het idee moet namelijk ook 
maatschappelijk en wetenschappelijk verantwoord zijn. Met behulp van het 'linkmodel' is het gelukt om het virtuele 
groeien in een role playing game (opgedeeld in drie hoofdonderdelen) te koppelen met het groeien in het echte 
leven. Daarmee is het gelukt om de opdracht te omkaderen en een onderzoeksopzet op te stellen. 
Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de manieren van bouwkundig groeien en het opstellen van verschillende 
levenscenario's. Alhoewel het onderzoek naar de verschillende manieren van groeien een goed resultaat heeft 
opgeleverd in de vorm van het basisschema, heeft het geen grote bijdrage geleverd aan het eindproduct. Volgens 
het onderzoek is het uitvouwen, klappen, trekken, enzovoort een interessantere manier van groeien dan het 
plaatsen, verplaatsen en verwijderen van verschillende vormen. Ik heb er uiteindelijk toch voor gekozen om de 
laatste manier van groeien toe te passen. Voornamelijk omdat ik het beoogde bouwsysteem als opstap zie voor een 
nieuwe manier van wonen en leven. Daarvoor moest de sprong van het huidige wonen en het 'nieuwe' wonen niet te 
groot zijn. Daarnaast leveren uitklapbare delen bouwkundige problemen op en verwacht ik maar een kleine afname 
van een dergelijk bouwsysteem voor de woningbouw. De belangrijkste vraag was echter in hoeverre de gebruikers 
deze uitklapbare flexibiliteit zullen gebruiken. Waarom niet tot het maximale uitklappen, als het al in het systeem en 
daarmee de woning is ingebouwd? 
De grootste vondst zat in het onderzoek naar de verschillende role playing games. Hieruit kwam de innovatieve 
manier van groeien over een vooraf gepaald grid naar voren. Vooral het licence grid van Final Fantasy® XII bleek 
een blauwdruk te zijn voor het level-up grid. Vanaf dat moment kon het concept en systeem worden ontwikkeld 
worden. Maar nog belangrijker was dat de link met mijn passie bleef bestaan. Van daaruit is ook het idee gekomen 
om met twaalf verschillende levels te werken, welke overeenkomen met hun eigen kavel- en woningpakket De 
gebruiker dient een bepaald aantal ervaringspunten te halen, alvorens hij een level mag stijgen. Hierdoor wordt het 
competitie-element, zoals aanwezig in alle computerspellen, ook een onderdeel in het bouwsysteem. Het idee van 
een grid zorgde ook voor het vernieuwende concept van de kleine kavels. Niet alleen de woning kan groeien, maar 
ook de totale kavel en daarmee de tuin en bouwgrond. Door de grond op te delen in kleine kavels, ontstaat er op het 
grondniveau diversiteit tussen de verschillende woonkavels van de gebruikers. Het nadeel hiervan is dat op 
voorhand niet bekend is welke kavels wel en welke kavels niet gebruikt zullen worden. Gezien de kosten van de 
grond kan dit een probleem zijn. Hiervoor moet nog een oplossing gezocht worden. 
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Het level-up bouwsysteem bevat enkele 
'slimme' uitgangspunten en onderdelen. 

'Slimme' toepassingen: 
Gehele cyclus ( startwoning tot 
seniorenwoning); 
Eigen woning ontwerpen (exterieur en 
interieur); 
Niet verplicht om te vertluizen; 
Competitiegehalte; 
Veel keuzevrijheid = diversiteit; 
Level-up calculatieprogramma 
Twaa" verschillende levels, met 
overeenkomende kavel- en woonpakket; 
'Grid' bestaande uh drie vormen; 
Gebruik van kleine kavels; 
Elke vorm een eigen functie; 
Level-up handleiding; 
Op het grid overal dezelfde knoop van 
135-90-135; 
Op het grid overal dezelfde beenlengte; 
Achthoek als basisvorm 
Elke vorm zelf stabiel; 
Droge montage; 
Een installatiekern met schachten en 
ruimte voor 'natte ruimten'; 
Verplaatsbare gevelelementen, te 
schroeven op verplaatsbare stijlen 
Lichte gevelelementen (9,325 kg) 
Binnenspouwmuur (woningscheidend); 
Geprefabriceerde elementen; 
Ophoging in het houten frame voor 
installatiedoorvoer; 
Installatiegoot door gehele woning; 
Veel overeenkomsten met Slimbouwen®; 
Catalogus; 
Afwerking woning= keuze gebruiker 

Daarnaast vond ik het belangrijk om een soort handleiding, wat ook gebruikelijk is bij een computerspel, op te stellen 
voor de toekomstige gebruikers van de level-up wijk. Met behulp van deze handleiding kan een toekomstige 
bewoner inzicht krijgen in de gedachtegang en concept van de level-up woning. De gebruiker heeft een naslagwerk 
met informatie en voorbeelden, zodat hij zelf (met de hulp van specialisten en adviseurs) een ontwerp kan maken. 
De vier scenario's heb ik met behulp van het calculatieprogramma en de twaalf levels (met ieder hun eigen kavel- en 
woningpakket) uitgewerkt. Hierdoor is een duidelijk overzicht verkregen en getoetst dat het mogelijk is om met het 
level-up systeem toch vier uiteenlopende huishoudens te huisvesten. Het opstellen van de scenario's, de twaalf 
verschillende levels, het calculatieprogramma, handleiding (met voorbeelden van indelingen, woningen en 
afwerkingen) en uiteindelijke de posters was een intensieve, maar vooral leerzame opgave. Dit proces was echter 
wel nodig om het concept te onderbouwen en de juiste basis te leggen voor de level-up wijk. Dit was tijdens de 
tweede fase de laatste stap om aan te tonen dat het level-up bouwsysteem toepasbaar is voor een gehele wijk, 
waar meerdere huishoudens gezamenlijk kunnen wonen en leven en hun woning kunnen laten groeien of krimpen. 

Het ontwerp en de ontwikkeling van het concept op zeven lagen heeft er toe geleid dat er een synthese plaats heeft 
gevonden, die er voor gezorgd heeft dat het bouwsysteem op alle belangrijke punten bekeken en samengevoegd is. 
De reden om het gehele bouwsysteem voornamelijk uit hout te laten bestaan is gebaseerd op goede eigenschappen 
van dit materiaal en voor de mogelijkheid die het biedt om lichter te bouwen en in de gebruiksfase te bewerken. 
Hierdoor blijft het systeem zoveel mogelijk flexibel en heeft de gebruiker de mogelijkheid om zelf te 
'experimenteren'. 

Gezien het resultaat is het gelukt om het concept om te zetten in een uitvoerbaar en tastbaar bouwsysteem, waarbij 
voomarnelijk getracht is om het bouwsysteem zelf te ontwikkelen. De afwerkingen van het bouwsysteem is tijdens 
de laatste fase niet meegenomen, er zijn alleen enkele mogelijkheden in de handleiding beschreven. De nadruk ligt 
namelijk op de uitvoerbaarheid, koppeling en doorvoer van de installaties van het bouwsysteem zelf. Op deze 
punten is het bouwsysteem dan ook uitgewerkt, waarbij het aan het beoogde resultaat voldoet. Het systeem is 
echter nog niet geheel af, er zijn bijvoorbeeld geen sterkte- of geluidberekeningen gemaakt. Naast de vele 
verbeteringen en aanpassingen die nog mogelijk zijn, is het systeem ook zeer dynamisch, waarbij vooral de 
gebruiker mee kan denken in de toepassing en gebruik in de toekomst van het level-up bouwsysteem. 

Binnen het systeem is geprobeerd om de gebruiker op alle punten zoveel mogelijk keuzevrijheid te geven. Maar hoe 
verder het systeem wordt uitgewerkt, hoe meer deze vrijheid omkaderd en ingeperkt wordt. Dit is echter niet erg, 
omdat een bewoner ook weer niet teveel vrijheid moet hebben, omdat hij niet weet (en dit vooral niet is gewend) hoe 
hij hiermee om moet en kan gaan. Ik denk dat ik de juiste balans gevonden heb tussen vrijheid en spelregels (door 
middel van de level-up handleiding), waardoor de gebruiker en bewoner van de level-up woning een redelijke 
houvast heeft om zijn woning te ontwerpen er in te wonen en te leven. 
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De grootste ontwikkeling ligt echter in het proces dat ik zelf doorgemaakt heb tijdens het afstuderen. Het kunnen 
omkaderen van een eigen opdracht, het regelen van de commissie en de begeleiding, de colloquia, enzovoort. 
Daarnaast ben ik trots op het feit dat dit alles gelukt is binnen het tijdsbestek van tien maanden. 

Met de ontwikkeling van het concept en bouwsysteem heb ik getracht om de huidige manier van bouwen in 
Nederland te doorbreken (verhuisgeneigdheid, zwaar bouwen, één totale kavel, zelfde vorm, bouwen op de 
bouwplaats). We zijn vastgeroest in de traditionele manier van bouwen, terwijl momenteel al blijkt dat de vraag naar 
'bouwvakkers' steeds groter wordt. Er zijn echter niet genoeg arbeiders meer op de bouwplaats om deze huidige 
manier van bouwen door te zetten. Het level-up bouwsysteem maakt het mogelijk om met weinig arbeiders en 
materiaal de level-op woning (geprefabriceerd) op te bouwen. Het produceren van 'lopende band' woningen zal 
(gelukkig) nooit plaatsvinden, maar een goede balans hier tussen is zeker nodig. Ik weet zeker dat het level-up 
concept en diens uitgangspunten hier zeker een bijdrage aan kan leveren. 

Aanbevelingen 

In twee maanden is het concept omgezet naar een uitvoerbaar en tastbaar bouwsysteem. Hiermee kan op voorhand 
aangegeven worden, dat het systeem nog niet geheel uitgewerkt is. Er zitten nog vele ontwikkelingsjaren in het 
systeem. Er kunnen nog vele onderdelen onderzocht en uitgewerkt worden, zoals berekeningen, verbeteringen, de 
afwerkingen, enzovoort. Daarnaast biedt het level-up bouwsysteem aanknopingspunten voor nieuwe projecten of 
opdrachten. 

Voor een vervolgonderzoek en -ontwikkeling moeten de sterkteberekeningen gemaakt worden om aan te 
tonen dat het houten frame en diens afmetingen van de drie verschillende vormen gegrond zijn. Daarnaast 
kan het gehele systeem nogmaals onder de loep worden genomen om te bepalen of sommige keuzes wel 
de beste waren; 
Verder moet een oplossing gezocht worden naar de mogelijkheid van het verhuren van de kleine kavels 
door een gemeente of projectontwikkelaar; 
Het level-up bouwsysteem en met name de installatiekern is uitstekend voor het opwekken van duurzame 
energie, waardoor de woning zijn eigen energie kan opweken met behulp van zonnen- of grondwarmte. Op 
het dak van de installatiekern en in de grond eronder kunnen voorzieningen worden aangebracht om dit te 
bewerkstelligen; 
Er kan onderzoek gedaan worden naar de zelfstabiliteit van de drie verschillende vormen. Momenteel 
berust dit op schijfwerking van het los en vast schroeven van vloer en geveldelen, waarbij de gebruiker zich 
goed moet afvragen welke geveldelen hij wel, en welke geveldelen hij niet mag verwijderen; 
Het idee van de level-up woning kan een aanzet zijn naar andere projecten, zoals het snel huisvesten van 
slachtoffers van rampgebieden, waar na verloop van tijd deze snel gerealiseerde noodwijk opgewaard kan 
worden tot een leefbare en functionele woonwijk; 
De installatiekeuzen moeten verantwoord worden. Deze kunnen onderbouwd worden met berekeningen. 
Zoals een koellast of warmtelast berekening. Q 

~ 
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