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Design & development : level-up bouwsysteem 

Inhoudsopgave 
Deel1: handleiding 

Een boekwerk, waarin een eenvoudige beschrijving van het systeem staat op genomen. De belangrijkste 
onderdelen in de handleiding is e uitleg van de verschillende levels en wat de voorwaardes zijn om te mogen 
'groeien'. Daarnaast zijn er per level enkele mogelijke voorbeelden gegeven en zijn verschillende mogelijke ruimte 
indelingen opgesteld. 

Deel 2: Bijlagen afstudeerverslag 

Bijlagen 1: Deelname in de tijdlijn van een role playing game 

Bijlagen 2: Verschillende soorten 'groeiende' woningen/bouwsystemen 

Bijlagen 3: Onderzoek verschillende manieren van bouwkundig groeien 

Bijlage4: Studie bestaande Nederlandse bouwsystemen 

BijlageS: De vier levensscenario's 

Bijlage6: Manier van groeien in role playing games 

Bijlage 7: Vormstudie 

Bijlage a: Afmetingen vormen 

Bijlage9: Varianten kavelverdeling 

Bijlage 10: Level-up systeem gamers gemeenschap 

Bijlage 11: Toetsing bouwsysteem met behulp van de drie scenario's 

Bijlage 12: Synthese model Masterproject 3 

Bijlage 13: Stedenbouwkundige groei van de vier scenario's 

Bijlage 14: Onderzoek verschillende koppelingstechnieken 

Bijlage 15: Stekkerklaar verwarmingssysteem 

Bijlage 16: Dampdiffusie & gewichtsberekening 

Bijlage 17: Flexibele binnenscheiding 

Bijlage 18: Gewichtsberekening level-up bouwsysteem 

------0 Handleiding & bijlagen 
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Handleiding LEVEL-UP systeem (level-up wijk) 

Welkom in de level-up wijk. Een wijk waarin je naar eigen wensen je woning kunt laten groeien en krimpen. 
Waarbij jij als bewoner de vrijheid hebt, om ze~ te bepalen hoe je woning eruit komt te zien en hoe je deze indeelt. 
En wanneer de huidige woning niet meer aan jouw nieuwe wensen en eisen voldoet, dan kan deze aangepast 
worden, zodat je woning weer geheel 'up to date' is. 

Net als bij een game is er een handleiding, waarbij de regels en de mogelijkheden voor de speler/gebruiker 
worden uitgelegd. In deze handleiding is een korte uitleg gegeven van de mogelijkheden die de wijk en de woning 
te bieden hebben. Daarnaast is er als gebruiker/bewoner voldoende ruimte om zelf te experimenteren en te 
genieten van je eigen 'verhaal'. 

Inhoudsopgave 

1. Concept level-up wijk pagina 2 

2. Ontsluitingsregels gemeente pagina4 

3. Spelregels gebruikers pagina4 
3.1 Groeiregels pagina 4 
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3.3 Levelpakket pagina 6 
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LeveiO pagina 7 
Level 1 pagina 8 
Level2 pagina 16 
Level3 pagina 17 
Level4 pagina 18 
LeveiS pagina 19 
Level6 pagina 20 
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LeveiS pagina 22 
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Level 10 pagina 24 
Level 11 pagina 25 
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5. Installatieconcept Pagina 26 



1. Concept level-up wijk 

De wijk bestaat uit een grid van deelkavels. Er zijn drie verschillende vormen kavels. Elke vorm heeft als 
woningdeel een eigen functie. 

0 
- . .. ---4--- -- -----------4 

kavel (been: 2100mm) kavel (been: 2400mm) :kavel (been: 2400mm) · 
oppe!VIak: 27,81 m2 oppervlak: 13,90 m2 ;oppervlak: 6,35 m2 

----·.- --------- ------- ---+-·---- ---------1 
wonen (been: 2100mm wonen (been: 2100mm). wonen (been: 2100mmJ. 
oppervlak: 21,30 ~ _ oppervlak: 1(),_64 m2 loppervlak: 4,11 m2 _j 

Functie drie verschillende vormen 

C> D 
De achthoek Is bedoeld Oe zeshoek is de kern Het vierkant fungeert 
als verblijfsruimtl!. Oe van de woning. Het als ontsluitingsvorm. 
ruimte kan naar gelieve fungeert als een soort Deze verbindt in alle 
worden Ingedeeld. siDpcontact. richtingen de vormen. 



Uitleg verloop level-up wijk: 
Op een workshop/kijkdag wordt de wijk gepresenteerd aan de gegadigden. 
Per grid wordt het maximaal en minimaal aantal huishoudens (bewoners/gebruikers) bepaald. 
De geïnteresseerden bepalen aan de hand van het rekenblad of ze in aanmerking komen voor de level
up wijk. 
De toekomstige bewoners/gebruikers kunnen een keuze maken waar ze hun basiskern plaatsen (samen 
met specialisten en gemeenten). De gemeente heeft een basisgrid opgesteld met de hoofdontsluiting en 
de te verkrijgen basiskernen. 
Daarbij moeten de volgende zaken in acht worden genomen: 

o Voor een bepaalde soort mensen (i.v.m. competitiegehalte). Weet waar je aan begint. 
o Plaats strategisch en slim (met het oog op de toekomst en je eigen wensen en eisen) de 

basiskem. 
Nadat de basiskernen zijn vastgesteld, wordt de mogelijke groei grote per basiskern vastgesteld (soort 
reservering). Tevens wordt de hoofdontsluiting, vast groen, voorzieningen (bijvoorbeeld straatverlichting) 
en de basiskeren (met aansluitingen op de voorzieningen) aangebracht. 
Tijdens deze periode kunnen de betreffende huishoudens hun eigen woning ontwerpen {in 
samenwerking met (bouwkundige) specialisten. gemeenten en omwonende). 
Het ontwerp wordt getoetst en geplaatst. Vanaf dit moment is de woning bewoonbaar en kunnen de 
verschillende huishouden, woningen en wijk groeien door de keuzen die de bewoners maken. 

De basiskernen worden bepaald. Met daarbij de De gemeente vuh het 'masterplan' verder in. Plaatst de 
mogelijke groeigrote per basiskern (eigen kerngrid). De voorzieningen, groen, hoofdontslu~ing en de basiskernen. 
vorm van hel nrn<>,inriti 



Level-u 

2. Ontsluitingsregels gemeente 

Ontsluitingsbreedte: 8194 mm 
twee richtingsweg (5794 mm) 
en 
Voetpad (1000 mm) +fietspad 
(1400mm)of 

Ontsluitingsbreedte: 4097 mm 
één richtingsweg en 
voetpad I fietspad ( 1697 mm) 

Rechte bochten 
In het kavelgrid kunnen verschillende 
breedte van wegen en bochten 
gemaakt worden. 

Schuine bochten 
In het kavelgrid kunnen verschillende 
breedte van wegen en bochten 
gemaakt worden. 

Op de gemeente groenkavels kan ook worden. De strook langs de autoweg kan 'groeien' tot vaste 
parkeerplaatsen. 
Daarnaast ontstaat er langs de weg voldoende groenvoorziening om een juiste en vooral plezierig beeld te krijgen in 
de wijk (juiste balans tussen steen en groen). 
Breedte auto 1800-2100 breedte van een 2400-2500 mm 

3. Spelregels gebruikers 

3.1 Groeiregels 

Een gebruiker (huishouden) mag pas groeien wanneer men aan 
bepaalde voorwaarden heeft voldaan. Deze voorwaarden hebben 
betrekking op het level waar men al aanwezig is, de 
samenstelling en grote van het huishouden, het belastbaar 
jaarlijks inkomen, benodigde hobby-of werkruimte, enz. Aan de 
hand van het rekenblad, kan elke gebruiker eenvoudig berekenen 
tot welk level men op dat moment maximaal mag groeien (een 
level komt overeen met een bepaald aantal punten). Men mag er 
altijd voor kiezen om minder dan het maximale level te bouwen. 

Totaal aantal unten: 

14 tot 
14 tot 
17 tot 
28 tot 
42 tot 
56 tot 
64 tot 
78 tot 
92 tot 
108 tot 
118 tot 
134 tot 
146 tot 

max level 

16 level 0 
16 level1 
27 level2 
41 level3 
55 level4 
63 level5 
77 level6 
91 level7 
107 leveiS 
117 level9 
133 level10 
145 level11 
182 level12 

8 



Level-up Hand l'ei • 

3.2 Rekenblad 

Vragenlijst I rekenblad 

Aanwezig level: Op welk level zit je nu? 

Jlevel I oJ 8 
punten 

C 8 I 
Inkomen: Wat is je netto jaarinkomen (hoof dverdiener) 
schaal1 € 0 tot 4262 
schaal2 € 4262 tot 8524 
schaal3 € 8524 tot 12786 
schaal4 € 12786 tot 17047 
schaaiS € 17047 tot 23839 
schaalG € 23839 tot 30631 
schaal7 € 30631 tot 41431 
schaaiS € 41431 tot 52229 
schaal9 € 52229 tot 52229+ 

wat is je schaal? (werkgever= 0) 

lschaal I ol 
punten 

11 0 I 
eunten 

I 11 0 
Huishouden: Uit hoeveel personen bestaat het huishouden (max 8 invullen)? 

laantal I ol 
T'"d be d' h bb I rk ( IJl S ste mQ: 0 )YJWe b aantoon aar per week 
Tijdsbest 1 0 uur 
Tijdsbest 2 0 tot 4 uur 
Tijdsbest 3 4 tot 8 uur 
Tijdsbest 4 8 tot 12 uur 
Tijdsbest 5 12 tot 20 uur 
Tijdsbest 6 20 tot 30 uur 
Tijdsbest 7 30 tot 40+ uur 

Wat is je tijdsbestading per week? 

ITijdsbest. I ol 
punten 

L 0 I 
Werknemers: Hoeveel werknemers heb je (max 10 invullen)? (ipv inkomen) punten 

laantal I I 0 I o I 
Experimenteren: ik wil iets 'nieuws' proberen. daar heb ik ruimte voor nodig. 

I Dit is mijn: I ole keer 0 lmax 3 keer 

punten 

[ o I 
Experimenten gaan in samenwerking met specialisten en gemeenten. 

Ruimte gebrek: Er mag éénrnalig gebruik gemaakt worden van deze mogelijkheid 

IGebrek? t ol o ua = 1, nee= o I 
punten 

C o I 

Totaal aantal punten I 8 

Kom ik in aanmerking voor de woning? nee 
Via de leveltabel kan gekeken worden wat je maximale level is. 



3.3 Levelpakket 
Uit het rekenblad is het level gekomen tot waar men mag 
groeien. Een level komt overeen met een bepaalde maximaal 
kavel- en woningpakket Dit zijn de maximale kavels en 
woningdelen die men op dat level mag hebben. Wanneer men 
level-up gaat door ervaringen in het leven (groter huishouden, 
nieuwe hobby's, meer geld, enz), dan nemen de maximale 
kavel en woningverhoudingen toe. In deze handleiding staat per 
level beschreven wat het maximaal pakket is en wat eventuele 
mogelijkheden zijn. 

3.4 Spelreaels Wiik en woning: 
Niet hoger bouwen dan twee lagen (in verband met de hoogte 
van de kern en aanwezige fundering). Een woning kan dus 
maximaal uit een begane grond en een verdieping bestaan. 

Op level 1,2 en 3 mag men niet de kavel van de buurman raken. 
Wanneer de buurman echter wel al op level 4+ zit, dan mag hij 
wel een kavel kopen dat jouw kavel raakt. 

Mogelijkheid kopen Y.i! kavel. Het is mogelijk om een halve achthoek kavel te kopen. 
1. Dit is mogelijk als een deel van de kavel vergeven is aan de gemeente (bv ontsluiting). 
2. Onderlinge afspraak tussen 2 gebruikers, waarbij ze bepalen ieder een Y.i! achthoek te kopen. Waarbij 
er maar één de Y.i! achthoek mag gebruiken als woondeeL De ander moet het dan gebruiken als tuin. De 
voorkeur gaat er echter naar uit dat beide partijen deze als tuin gebruiken. 

Mogelijkheid 1 Mogelijkheid 2 



Level-up..Handteid i ng 

4. De verschillende levels 

I maximaal kavelpakket = Q 3 : 0 1 : o 2 I 

1 maximaal woningpakket = e o= • 1 : • o 1 

Max kaveloppervlak: 110,03 m2 

Max woningoppervlak: 17,00 m2 

Max onstl. oppervlak: 0 m2 

Max aantal inst. ru. (0.89): 4x 

Op level 0 mogen er maximaal 6 kavelvormen gekocht worden en de plaats van de basiskern wordt bepaald (in 
samenwerking met (bouwkundige) specialisten, gemeente en omwonende). 

Level-up eisen: ................................................................................................................................ . 
Via het rekenblad kan bepaald worden of men een level of levels mag en kan groeien. 



Level1 

[ __ r:naxi~aal ~~elpakket = Q 3 : 0 1 : o 2 I 
["· ;~;1,;,~1-~~~~9-Pakket = e 2:·----~~-2] 

Max kaveloppervlak: 110,03 m2 

Max woningoppervlak: 80,90 m2 

Max onstl. oppervlak: 8,82 m2 

Max aantal inst. ru. f0.89): 4x 
Ruimte huid en constructie: (27,81 x 2 + 13,9 x 2 + 6,35 x 2 =) 96,12 - (21,3 x 2 + 10,64 x 2 + 4,41 X 2 =) 72,70 = 23,42 m2 
(systeemband) 

Vanaf level 1 kan de gebruiker de woning zelf ontwerpen. Men kan de indeling, afwerking (binnen en buiten), 
opbouw (woondelen, kavels), voorzieningen, enzovoort, zelf bepalen. 

Indeling kern 
De kern is bedoeld voor de installaties en de badkamer (natte ruimte). Daarnaast 
worden hier ook de keuken en het toilet in ondergebracht. Een kern bestaat uit 2 
lagen, waarbij bijvoorbeeld op de begane grond een keuken (met eventueel toilet) 
komt en op de verdieping een badkamer. Natuurlijk is het ook mogelijk om op één 
laag een keuken en een badkamer te maken, waardoor 2 huishouden (in één 
woning) van één kern gebruik kunnen maken. Daarnaast zijn de twee 
installatieruimte via een (deur)opening vanun de vrij indeelbare ruimte bereikbaar. 

Minmale afmetin en ruimten 
Ruimten breedte 
Woonkamer 

2,4 
3 
3 

0,9 
0,8 
0,9 
1,35 

2,4 
2,4 

2,1 

Uit bovenstaande tabel blijkt al dat de bepaalde ruimte een minimaal oppervlak moeten hebben voor de 
voorzieningen (zoals de keuken, badkamer en toilet), terwijl er ook ruimte zijn die puur functioneel een 
oppervlakte dienen te hebben (woonkamer en slaapkamer). De tabel kan helpen bij het indelen van de ruimtes in 
de woning. Op de volgende pagina's staan enkele voorbeelden van de kern en de woonachthoek. 



Indelingsmogelijkheden 

Eén of twee huishouden 
badkamer indeling en keuken 
indelin 

Eén of tweehuishouden 
Keuken indeling 

Eén of twee huishouden 
(berging) ruimte + toilet indeling 

Eén of twee huishouden 
Keukenindeling 
Badkamerindelin 

Eén huishouden 
badkamer indeling (toilet, bad 
en douche 

Eén of twee huishouden 
badkamer indeling (toilet en 
douche 

Eén huishouden 
Keuken met apart toilet 

ó 
i 1 

'' 
i I v 



De achthoek woondeel 

De achthoek is bedoeld als verblijfsgebied. Hierdoor met elke achthoek aan de bouwkundige eisen voldoen d'e 
ervoor gesteld worden. De binnenruimte is door de gebruiker zelf in te delen. 
Er zijn echter enkele voorbeeldfuncties en indelingen om een idee te krijgen wat mogelijk is. 

Enkele mogelijke functies: 
woonkamer 
slaapkamer 
keuken 
hobbyruimte 
kantoorruimte 
werkruimte 
computer/game/entertainment ruimte 
Studentenkamer 

Grote keuken indeling: 1 achthoek 

Grote slaapkamer: 1 achthoek 

D I 0 
- ([) D 

Gemiddelde indeling woonkamer: 1 
achthoek 

Slaapkamer met werkruimte: 1 
achthoek 

Open woonkamer en keuken indeling: 
1 achthoek 

Studentenkamer: 1 achthoek 



4 
~ 
~ 

0 

Werkruimte indeling: 1 achthoek 

~ rechte wanden (kleine doorgang) 
Woonkamer: ~ achthoek 
Slaapkamer klein: ~ achthoek 
Werkruimte klein: ~ achthoek 

~ schuine wanden (grote doorgang) 
hobbyruimte: ~ achthoek 
keuken klein: ~ achthoek 
zit'lees ruimte: ~ achthoek 

Woon-, entertainmentkamer: 
1 achthoek 

~ schuine wanden (grote doorgang) 
Woonkamer: ~ achthoek 
Slaapkamer: ~ achthoek 

~ schuine wanden (gr doorgang) 
Hobbyruimte klein: ~ achthoek 
Keuken klein: ~ achthoek 
werkruimte klein: ~ achthoek 
slaa kamer klein: ~ achthoek 

/:/ 
/ 

~ rechte wanden (kleine doorgang) 
Woonkamer: ~ achthoek 
Slaa kamer: ~ achthoek 

~ schuine wanden (grote doorgang) 
Woonkamer: ~ achthoek 
Slaapkamer klein: ~ achthoek 
Werkkamer klein: ~ achthoek 

~ rechte wanden (kl doorgang) 
Badkamer: ~ achthoek 
Keuken klein: ~ achthoek 
werkruimte klein: ~ achthoek 
slaa kamer klein:~ achthoek 



Twee woonachthoeken kunnen aan 
elkaar worden geschakeld als één 
ruimte. Er ontstaat echter wel een 

Met behulp van 4 woonachthoeken en één 
vierkant. Vier kolommen in het midden. 

/ 

Door aan beide zijde (of aan één zijde) een ontsluitingstuk (vierkant) in de 
open ruimte te betrekken, wordt de vernauwing te niet gedaan. Er zijn 
echter wel2 kolomen (constructie+ koppeling verschillende vormen) in het 
midden ;umwPJ'tn 





Op level1 kan er een klein huishouden van 1 of 2 personen redelijk wonen. De opbouw van de woning is door het 
huishouden zen te bepalen. Er moet echter wel rekening worden gehouden dat de plek van de kern en kavels 
(wanneer neer gezet) vast staan. De woningdelen kunnen na plaatsing verplaatst worden, maar dit heeft wel 
consequenties. Het is verstandig om op voorhand van elke bestaande situatie uit te gaan en vanaf dat punt te 
kijken hoe er gegroeid (of gekrompen) kan worden. 

Alles op de eerste laag (b.g.). twee 
ingangen en een kleine tuin. Maakt 
gebruik van de eerste laag in de kern. 

2 vormen op de eerste laag (b.g.) en 
2 vormen op de tweede laag (verd.). 
Maakt gebruik van de twee lagen in 
de tuin en 1 i 

3 vormen op de eerste laag en 1 
ontsl. vorm op de 28 laag. Maakt 
gebruik van de twee lagen in de kern, 

tuin en 1 

Level-up eisen: ................................................................................................................................ . 
Via het rekenblad kan bepaald worden of men een level of levels mag en kan groeien. 



Bonussen 

Wanneer aan de eisen voor de bonussen voldaan wordt, kan de kavel of woning extra groeien (groter dan hel 
maximale levelpakket voor de kavel en de woning). Voor deze bonus moet echter wel betaald worden. De bonus 
bestaat uit 1 ontsluitingskavel en/of 1 ontslu~ingsvorrn. 

Clusterbonus 1: 

as vanaf level 3 verkre en worden. 

Wanneer er aan de kavel of 
woningverhouding is voldaan, kan 
een huishouden toch nog éénrnalig 
gebruik maken van de clusterbonus 
1. Deze bonus wordt verkregen als 
men aan de volgende clustereis 
voldoet. Een open 
ontsluitingsvierkant tussen 2 
achthoeken en een kern of 3 
achthoeken. 

Clusterbonus 2: 

Wanneer er aan de kavel of 
woningverhouding is voldaan en 
clusterbonus 1 is in gebruik, kan een 
huishouden ook gebruik maken van 
clusterbonus 2. Deze bonus wordt 
verkregen als men aan de volgende 
clustereis voldoet. Een open 
ontsluitingsvierkant tussen 3 
achthoeken en een kern of 4 
achthoeken. 

tuinhuisje 

schuurtje 

0 sla van materialen 

Begin level 

Cluster 1 

1 fietsenhok[ 

Ber in van bv fietsen 

Cluster 2 

patio 

De meeste gebruikers zullen beginnen op level 2. Vandaar dat deze handleiding vanaf level 2 zes verschillende 
roeimogeliJ~heden laat zien. Elke gebruiker kan binnen het levelpakket zelf bepalen hoe de woning wordt 
pgebouwd en wat voor soort uitstraling de woning moet hebben. 



Level2 

J maximaal kavelpakket = Q 3 : 0 1 : o 2 I 

1 maximaal woningpakket = e 3: e 1 = • ~ 

Max kaveloppervlak: 110,03 m2 

Max woningoppervlak: 80,90 m2 

Max onstl. oppervlak: 8,82 m2 

Max aantal inst. ru. (0.89): 4x 

Ruimte huid en constructie: (27,81 x 3 + 13,9 x 2 + 6,35 x 2 =) 123,93 - (21,3 x 3 + 10,64 x 2 + 4,41 X 2 =) 94,00 
= 29,93 m2 (systeemband) 

Op level 2 mag er één woonachthoek gegroeid worden. Het aantal kavels blijven hetzelfde. De bestaande situatie 
van level1 kan uitgebreid worden. 

2.1: Cluster: 3 vormen de op de 1• laag, 1 
vorm op de ~ laag. Maakt gebruik van 
beide lagen in de basiskern. Er is een 
dakterras (achthoek) aanwezig en een 
voortuin (vierkant). 

2.2: Cluster: 3 vormen op de 18 laag, 
2 vormen op de 28 laag. Maakt 
gebruik van beide lagen in de 
basiskem. Geen dakterras aanwezig 
en een tuin (1 achthoeken + 1 

2.5: uitgerekt: 3 vormen op de 18 laag 
en 0 vormen op de 2' laag. Maakt 
gebruik van de eerste laag in de 
basiskem. geen dakterras en geen 
tuin. 

2.3: Cluster: 3 vormen op de 1 e laag, 
2 vormen op de ~ laag. Maakt 
gebruik van beide lagen in de 
basiskern. Geen dakterras aanwezig 
en een tuin (1 achthoeken) 

3.6: Uitgerekt. Delen los op de kavel. 
3 Vormen op de 18 laag en 2 vormen 
op de 2 laag. Maakt gebruik van beide 
lagen in de basiskem. Geen 
dakterras. Aparte woondeellos van 
de voorzieningen (tuinhuis) en een 
tuin u,.· >rlr<>r>tl 

Level-up eisen: ... ... .. ...•......•..•..•.....•..••....••••..•••••.•...................................•..•...................................... 
Via het rekenblad kan bepaald worden of men een level of levels mag en kan groeien. 



LeveE-·up Handlei ·n 

Level3 

I maximaal kavelpakket = Q 4 : 0 1 : o 2 I 

1 maximaal woningpakket = e 4: • 1 : • 3 1 

Max kaveloppervlak: 137,84 m2 

Max woningoppervlak: 102,2 m2 

Max onstl. oppervlak: 13,23 m2 

Max aantal inst. ru. (0.89): 4x 

Ruimte huid en constructie: (27,81 x 4 + 13,9 x 2 + 6,35 x 3 =) 158,09 - (21 ,3 x 4 + 10,64 x 2 + 4,41 X 3 =) 119,71 
= 38,38 m2 (systeemband) 

Op level 3 kan er flink gegroeid worden. Maximaal mag men 1 gehele achthoekkavel kopen. Daarnaast mag men 
groeien met één achthoek deelwoning en één ontsluitingsvorm. Hierdoor is dit een level waar men kan blijven 
hangen voor een gezin. 

3.1: Cl'uster: 6 vormen de op de 1• 
laag, 1 vorm op de 28 laag. Maakt 
gebruik van beide lagen in de 
basiskem. Er is een dakterras 
(achthoek) aanwezig en geen tuin. 

3.4: CIUSier: 5 vormen op de 18 

vorm + 2x lfl achthoek op de 28 laag. 
Maakt gebruik van beide lagen in de 
basiskern. Dakterras (1/2 achthoek) 
aanwezig en een tuin (achthoek) 

Level-up eisen: 

3.2: Crtlster: 4 vormen op de 18 laag, 
3 vormen op de 28 laag. Maakt 
gebruik van beide lagen in de 
basiskern. Geen dakterras aanwezig 
en een tuin (2 achthoeken) 

3.5: uitgerekt 5 vormen op de 18 laag 
en 2 vormen op de 28 laag. Maakt 
gebruik van de eerste laag in de 
basiskern. Mogelijkheid dakterras. 
Een tuin (achthoek) 

3.3: Olus-mr. 4 vormen op d.e 18 laag, 3 
vormen op de 2& laag. Maakt gebruik 
van beide lagen in de basiskern. 
Mogelijkheid dakterras. 1 vorm op de 
2& laag (eronder: parkeren, doorgang). 
T in van 2actiltioeke11. 

3.6: Uitgerekt. Delen los op de kavel. 5 
Vormen op de 18 laag en 2 vormen op 
de 2 laag. Maakt gebruik van beide 

I 

lagen in de basiskern. Geen dakterras. 
Aparte woondeellos van de 

, voorzieningen (groot tuinhuis) en een 

Via het rekenblad kan bepaald worden of men een level of levels mag en kan groeien. 



Level4 

[;~;~~~~~--~~~~U4~oi =--ö2 1 Max kaveloppervlak: 137,84 m2 

Max woningoppervlak: 123,5 m2 

Max onstl. oppervlak: 17,64 m2 

Max aantal inst. ru. (0.89): 4x 1 maximaal woningpakket = e s= e 1 = • 41 

Ruimte huid en constructie: (27,81 x 5 + 13,9 x 2 + 6,35 x 4 =) 192,25- (21 ,3 x 5 + 10,64 x 2 + 4,41 X 4 =) 145,42 
= 46,83 m2 (systeemband) 

Op level 4 kan er op verdiepingsniveau gebouwd worden. Er is namelijk de mogelijkheid om een tweede trap in te 
brengen, waardoor de verdieping via twee richtingen te bereiken is. Daarnaast kan het voorkomen dat huishouden 
hun gehele indeling veranderen om verdere groei mogelijk te maken. 

4.4: de 2e laag wordt een 
woonachthoek geplaatst. Hierdoor is 
het woonoppervlak op de 2' 
verdieping toegenomen. 

4.5: Op de 2' laag word! een 
woonachthoek en een 
ontsluitingsvorm geplaatst. Hierdoor is 
een ander deel van de verdieping 
bereikbaar en vergroot en de 2• laag 
in de basiskern is !bereikbaar. 

laag wordt een 
nnh:luit iinn<>un. rm geplaatst. Hierdoor is 
de woonachthoek op de verdieping van 
twee richtingen te bereiken. 

Level-up eisen: ................................................................................................................................ . 
Via het rekenblad kan bepaald worden of men een level of levels mag en kan groeien. 



Levet .. up 

LeveiS 

lm~al kavelpakket = Q s : () 1 : o 2J Max kaveloppervlak: 165,65 m2 

Max woningoppervlak: 144,8 m2 

Max onstl. oppervlak: 22,05 m2 

Max aantal inst. ru. f0.89): 4x j maximaal woningpakket = 4l6: •_1 ~~ 

Ruimte huid en constructie: (27,81 x 6 + 13,9 x 2 + 6,35 x 5 =) 226,41 - (21 ,3 x 6 + 10,64 x 2 + 4,41 X 5 =) 171,13 = 55,28 m2 

(systeemband) 

Op level 5 mogen er 2 kavels bijgekocht worden. Hierdoor wordt het mogelijk om de totale kavel uit te breiden. Dit 
kan bedoeld worden als ruimte voor een tuin (en tuinhuisje), of om het maximale uit de woning te kunnen halen. 
Daarnaast kan er een juiste balans gevonden worden tussen woning en tuin. 

5.1: Op de 29 laag wordt nog een 
woonachthoek geplaatst. Deze is via 
de nieuwe ontsluitingsvorm of via de 
bestaande woonachthoek bereikbaar. 
De 28 laag in de basiskern is van twee 
richtingen bereikbaar. Tuin van 2 
kavels t ""~''."''"" 

5.2: Op de 18 laag wordt een 
woonachthoek geplaatst. Deze is via 
de bestaande ontsluitingsvorm 
bereikbaar. De tuin is met 2 kavels 
(achthoek+ vierkant) uitgebreid. 

5.3: Een vorm op de 291aag (eronder: 
parkeren, doorgang), bereikbaar via 
de bestaande ontsluningsvorm. De 
tuin is met 2 kavels (achthoek+ 
vierkant) uitgebreid. Ontsluitingsvorm 
staat los (bv tuinhuisje). 

5.6: De tuin is met 2 kavels (achthoek 
+vierkant) uitgebreid. Bij het losse 
deel wordt een ontsluitingsvorm 
geplaatst (nog steeds los van de 



Level-

Level& 

I maxim~~~ka;~Îpa~ ~-Q-6:01~ Max kaveloppervlak: 193,46 m2 

Max woningoppervlak: 166,1 m2 

Max onstl. oppervlak: 22,05 m2 

Max aantal inst. ru. (0.89): 4x 1 maximaal woningpakket = e1= e 1 = • si 
Ruimte huid en constructie: (27,81 x 7 + 13,9 x 2 + 6,35 x 5 =) 254,22 - (21,3 x 7 + 10,64 x 2 + 4,41 X 5 =) 192,43 = 61,79 m2 
(systeem band) 

Op level 6 mag er nog een gehele achthoek kavel bijgekocht worden. Ideaal om de tuin te vergroten. Daarnaast 
mag er ook een woonachthoek geplaatst worden. Samen met de kavel is d~ ideaal om op de eerste laag de 
woning uit te breiden. Natuurlijk mag er ook op de 28 laag gegroeid worden. 

6.2: Een nieuwe kavel (achthoek) 
wordt verkregen. Hierop wordt een 
woonachthoek geplaatst. 

6.5: wordt een nieuwe kavel 
(achthoek) verkregen. De lengte van 
de totaalkavel wordt vergroot. 

Level-up eisen: ................................................................................................................................... . 
Via het rekenblad kan bepaald worden of men een level of levels mag en kan groeien. 



Level7 

I maximaal kavelpakket = Q 6 : 0 2 : o 4 I 

1 maximaal woningpakket = e 7: • 2 = • 6 1 

Max kaveloppervlak: 193,46 rn2 

Max woningoppervlak: 183,10 rn2 

Max onstl. oppervlak: 26,46 rn2 

Max aantal inst. ru. (0.89): 8x 

Ruimte huid en constructie: (27,81 x 7 + 13,9 x 4 + 6,35 x 6 =) 288,37- (21,3 x 7 + 10,64 x 4 + 4,41 X 6 =) 218,11 = 70,26 m2 
(systeemband) 

Level 7 is een bijzonder level. Op dit level mag men een kernkavel kopen en eventueel een kern plaatsen. Op 
deze manier is er weer genoeg capaciteit (levering nutsverzieiningen) om verdere groei te waarborgen. Daarnaast 
kan er ook gekozen worden om binnen één woning gebruik te maken van ieder een eigen kern of een deel van de 
bestaande kern (ieder een deel van de kern 7 helft of onder en boven). 

~7.~1 :~.E~r~wo~rd'f:5. ·~e~e~n ~e~m~ka~v~e~r +:===-~7.~2:~E~r~w~or~dt~e~e~n ~~:;;r+~==1-7.3: Er wordt een ernkavel + 
ontslu~ingskavel verkregen, waarop ontsluitingskavel verkregen. Er wordt ontsluitingskavel verkregen, waarop 
een kern geplaatst wordt en 2 niets geplaatst. De tuin wordt enkele een kern geplaatst wordt en 2 
ontslu~ingsvormen om de kern te vergroot. ontsluitingsvormen om de kern te 
bereiken en te verbinden met de bereiken en te verbinden met de 

7.4: Er wordt een kernkavel + 
ontsluitingskavel verkregen, waarop 
een kern geplaatst wordt en 2 
ontslu~ingsvormen om de kern te 
bereiken en te verbinden met de 
woning. 

7.5: Er wordleen kernkavel + 
ontsluitingskavel verkregen, waarop een 
kern geplaatst wordt en 2 
ontsluitingsvormen om de kern (1 8 laag) 
te bereiken. 

7.6: Er wordt een kernkavel + 
ontsluitingskavel verkregen, waarop 
een kern geplaatst wordt. De 
losstaande woning krijgt 
voorzieningen (via eigen kern). Een 
woonachthoek wordt geplaatst en 

vel- !..!p eisen: .................................. ................................................................................................. . 
Via het rekenblad kan bepaald worden of men een level of levels mag en kan groeien. 



LeveiS 

I maximaal kavelpakket = Q 6 : 0 2 : o 4 I 

[ ma~~aal ~gpakket = --~2-: i.!J 
Max kaveloppervlak: 193,46 m2 

Max woningoppervlak: 206,2 m2 

Max onstl. oppervlak: 26,46 m2 

Max aantal inst. ru. f0.89): 8x 

Ruimte huid en constructie: (27 ,81 x 8 + 13,9 x 4 + 6,35 x 6 =) 316,18 - (21 ,3 x 8 + 10,64 x 4 + 4,41 X 6 =) 239,42 = 76,76 m2 
(systeemband) 

Op level 8 mag er met één achthoek gegroeid worden. 

8.5: Er wordt een woonachthoek op 
de 211 laag geplaatst, waardoor de 
woning groeit. Eronder is een 
openruimte (parkeren, doorgang). 
Tevens is de 211 laag in de kem 
bereikbaar doordat een ontsluitings-
vorm wordt 

8.6: Er wordt een woonachthoek 
geplaatst, waardoor de 211 woning 
groen. 

Level-up eisen: .................... .............................. ......................................................... ........................ . 
Via het rekenblad kan bepaald worden of men een level of levels mag en kan groeien. 



Level9 

I maximaal kavelpakket = Q 6 : 0 2 : o 41 

I maximaal woningpakket = . 9: e 2 : • 61 

Max kaveloppervlak: 193,46 m2 

Max woningoppervlak: 229,3 m2 

Max onstl. oppervlak: 26,46 m2 

Max aantal inst. ru. (0.89): Bx 

Ruimte huid en constructie: (27,81 x 9 + 13,9 x 4 + 6,35 x 6 =) 343,99- (21,3 x 9 + 10,64 x 4 + 4,41 X 6 =) 260,72 = 83,27 m2 

(systeem band) 

Op level 9 maar er met één achthoek gegroeid worden. 

9.1: Er wordt een woonachthoek op 
de 18 laag geplaatst, waardoor de 
woning groeit. Er is geen openruimte 
meer aanwezig 

9.4: Er wordt een 2x Y.! 
woonachthoek geplaatst (Y.! achthoek 
wordt een hele achthoek), waardoor 
de woning groeit. Er is een groot 
dakterras <><>nwo,•in 

9.2: Er wordt een woonachthoek en 
een kern geplaatst, waardoor de 
woning groeit. De 18 laag van de 
nieuwe kern is bereikbaar. Tevens 
ontstaat er 

9.5: Er worden 2 achthoeken 
geplaatst (1 van level 8), waardoor de 
woning groeit. 

9.3: Er wordt een woonachthoek op de 
1 e laag geplaatst, waardoor de woning 
groeit. Eén openruimte verdwijnt. 

9.6: Er wordt een woonachthoek op de 
28 laag geplaatst. Hierdoor worden de 2 
woningen met elkaar verbonden. Er is 
een openruimte ontstaan. 

Level-up eisen: ......... .... ....... ................................................... ..... ...... .......... .. ..................................... . 
Via het rekenblad kan bepaald worden of men een level of levels mag en kan groeien. 



Level10 

[~axima~-kket-~ Q 7 : 0 2 : o 4-·J Max kaveloppervlak: 221.27 m2 

Max woningoppervlak: 250,60 m2 

Max onstl. oppervlak: 35,28 m2 

Max aantal inst. ru. l0.89): 8x [~aximaal woningpakket = e 10:e 2 : • s] 
Ruimte huid en constructie: (27,81 x 10+ 13,9 x 4 + 6,35 x 8 =) 384,50- (21 ,3 x 10 + 10,64 x 4 + 4,41 X 8 =) 290,84 = 93,66 
m2 (systeemband) 

Level 1 0 is een mijlpaal in het groeiproces. Wanneer dit level bereikt is, dan heeft de woning al een zeer groot 
volume bereikt. Als beloning mag het huishouden in 3 vormen groeien tijdens dit level. Met namelijk 2 
ontsluitingsvormen en 1 achthoek woonvorm. Hierdoor kan de woning zeH flink groeien. 

10.1: Er worden 2 kavels verkregen 
(achthoek+ vierkant). Er worden 2 
ontsluitingsvormen geplaatst en op de 
2- laag een woonachthoek. Met 
daaronder een 

10.2: Er worden 2 kavels verkregen 
(achthoek + vierkant). Er worden 2 
ontsluitingsvormen geplaatst, zodat 
de 1• en 2' laag van de kern 
bereikbaar 

10.5: Er worden 1 kavels verkregen 
(achthoek). Er wordt 1 
ontsluitingsvormen geplaatst en op de 
1• laag een woonachthoek. 

10.3: Er worden 2 kavels verkregen 
(achthoek + vierkant). Er worden 2 
ontsluitingsvormen geplaatst en op de 
2' laag een woonachthoek. Met 
daaronder een 

10.6: Er worden 2 kavels verkregen 
(achthoek + vierkant). Er worden 2 
ontsluitingsvormen geplaatst en op de 
2' laag een woonachthoek. Met 
daaronder een nru>nruimt<> 

Level-up eisen: ••••••••.•..•.•••••.••••••••••.••••••••.•.••••••.•.•.•••••..••........••.•.••••..•••••.....••.•....•.•...•••••....•.•••••••••••.••.. 
V.a het rekenblad kan bepaald worden of men een level of levels mag en kan groeien. 



Level11 (expand level) 

I maximaal kavelpakket = Q s : 0 2 : o 4 I 

1 maximaal woningpak~.:t = e u: • 2 : • s i 

Max kaveloppervlak: 255,43 m2 

Max woningoppervlak: 273,70 m2 

Max onstl. oppervlak: 35,28 m2 

Max aantal inst. ru. (0.89): 8x 

Ruimte huid en constructie: (27,81 x 11 + 13,9 x 4 + 6,35 x 8 =) 412,31 - (21 ,3 x 11 + 10,64 x 4 + 4,41 X 8 =) 313,94 = 98,37 
m2 (systeemband) 

Level 11 is alleen voor de huishoudens die het kunnen veroorloven. Er wordt gegroeid met 2 kavels (achthoek en 
een vierkant) en 1 achthoek woonvorm. 

Level-up eisen: 

Via het rekenblad kan bepaald worden of men een level of levels mag en kan groeien. 

Level12 (expand level) 

I maximaal kavelpakket = Q 9 : 0 2 : o 4 I 

I maximaal woningpakket = e 12:e 2 : • 91 

Max kaveloppervlak: 289,59 m2 

Max woningoppervlak: 296,80 m2 

Max onstl. oppervlak: 39,69 m2 

Max aantal inst. ru. (0.89): 8x 

Ruimte huid en constructie: (27,81 x 12 + 13,9 x 4 + 6,35 x 9 =) 446,47 - (21 ,3 x 12 + 10,64 x 4 + 4,41 X 9 =) 339,65 = 
106,82 m2 (systeemband) 

Level 12 is het maximale haalbaar voor de groeiwoning. Waarbij uiteindelijk met 2 kavels (achthoek en vierkant) 
en 2 woonvormen (achthoek en vierkant) gegroeid mag worden. Voor velen zal dit level niet haalbaar zijn. 

Q:-,1 



5. Installatieconcept 

...... ,' 
l ·-- ...... 

. -_ ...... .,) 

Doorsnede installatieconcept 

In de kern bevinden zich aan weerzijden een installatieschacht (geel). Op de hoogte van de vloeren (onder en 
boven) bevinden zich openingen om de installatie voorzieningen door te voeren. Deze openingen bevinden zich in 
de vier constructiewanden van de kern (blauwe pijlen). De woonachthoeken hebben op dezelfde plaatsen (ter 
hoogte van de vloeren) openingen om de installatievoorzieningen van de achthoek op de kern aan te sluiten 
(stopcontact). Via een installatiegoot in de achthoek (rood), kan de gehele ruimte met aan- en afvoer van de 
voorzieningen (water, gas, elektriciteit, lucht, data) worden voorzien. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar van het level-up bouwsysteem enlof 
- gemeenle. 
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Design & development : level-up bouwsysteem 

Bijlagen 1: Deelname in de tijdlijn van een RPG 

Begin verflaai + spel einde verflaai einde spel 

uitrusting 

Figuur 1.1: deelname in de tijdlijn van een role playing game 

Uit de tijdlijn kan het volgende worden opgemerkt: 
Het genootschap is vooral in het begin duidelijk aanwezig. In het begin van het verhaal ontmoet het 
hoofdkarakter de karakters met het gemeenschappelijke doel. Deze karakters maken gaande weg deel uit 
van het gemeenschap. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat deze karakters hun eigen doelen 
hebben en op bepaalde momenten uit het genootschap kunnen stappen. Een bepaald karakter gaat weg 
en een nieuw karakter biedt zich aan. Wanneer een karakter zich uit de groep verwijdert houdt het niet in 
dat deze niet meer terug komt. Vaak komt het karakter weer terug om zich bij de groep aan te sluiten. 
De ervaringsgroei is een onderdeel dat over het gehele spel en verhaal plaats vindt. Aan het begin van het 
verhaal heeft het groeien van het karakter door ervaringsgevechten een grote deelname. Dit komt omdat 
de eisen (benodigde punten) voor het groeien nog niet zo hoog zijn. Hoe hoger je niveau, hoe meer 
punten je nodig hebt om het volgende niveau te halen. Vandaar dat je in het begin snel groeit en gaande 
weg het spel dit steeds langzamer gaat. Tegen het einde van het verhaal, ontstaat er vaak een groeispurt 
(veroorzaakt door de speler) om er zeker van te zijn dat je 'sterker' ben dan eindbaas. 
De uitrusting is in het begin van het spel nog niet zo belangrijk. De te vinden of te kopen uitrusting is vaak 
nog zwak en is mede bedoeld om op dat moment in het spel te gebruiken. Naar mate het spel vordert 
wordt je arsenaal groter en de te vinden en te kopen uitrusting beter. Tegen het eind van het verhaal zal 
de speler trachten een zo sterk en gebalanceerd mogelijke uitrusting te hebben, waardoor de kans van het 
verslaan van de eindbaas vergemakkelijkt wordt. De deelname van de uitrusting wordt dus gaande weg 
het verhaal steeds belangrijker. 
Nadat het verhaal gespeeld is (eindbaas verslagen) zit het spel zelf er nog niet op. Doordat de 
mogelijkheden erg groot zijn, kan er gekozen worden om het spel opnieuw te spelen om alles binnen het 
spel te ontdekken of om te kijken wat er gebeurd als er nu andere keuzes worden gemaakt. Daarnaast is 
er de mogelijkheid om na het verhaal het spel door te spelen. Meestal zijn er extra sterke vijanden die 
verslagen kunnen worden (vele malen sterker dan de eindbaas van het verhaal) en kan er op zoek gegaan 
worden naar de ultieme uitrusting. Waarmee de eigenschappen van het karakter het meest worden 
verhoogd. Deze uitrusting is niet zomaar te krijgen of te kopen. Hiervoor moet een opdracht worden 
vervuld of een sterke vijand worden verslagen. 

------0 
Handleiding & bijlagen U 
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Design & development : level - up bouwsysteem 

Bijlagen 2: verschillende soorten 'groeiende' woningen/bouwsystemen 

1. Groeiwoningen 

Het idee van de groeiwoning bestaat al langer en er zijn al concrete projecten met het idee uitgewerkt. Deze projecten zijn 
voornamelijk gebaseerd op de veranderbaarheidin de woning. Dus door het toevoegen, ophangen, koppelen en delen van 
vlakken, ruimten volumes. 

Maskerade+ 
Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting 
Projectlocatie: Veenendaal 

In de uitbreidingswijk Dragonder Oost in Veenendaal worden in twee deelprojecten groeiwoningen gerealiseerd. Het Masker 
bevat 20 woningen waarvan er 4 als groeiwoning worden uitgevoerd. Van de 18 woningen in het plan De Legakkers worden 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. 

Hoge ambities op verschillende gebieden 
Het bouwsysteem biedt de bewoners een betaalbare woning met externe 
uitbreidingsmogelijkheden en interne flexibiliteit. Patrimonium wil alle woningen binnen 
de huursubsidiegrens laten vallen. Binnen hetzelfde casco zijn zeer verschillende 
indelingen mogelijk, voor wonen, zorgen of werken. Alleen de trap heeft een vaste 
positie. De woningscheidende wanden hebben een dragende functie. Omdat bovendien 
het hele systeem wordt geschroefd, kunnen wijzigingen in de plattegrond relatief 
eenvoudig worden aangebracht. Uitgaande van een goedkope basiswoning kan de 
consument de woning bovendien ook uitbouwen. De woningen kunnen op deze manier 
eenvoudig meegroeien met de wensen van de bewoners. Op de website van 
Patrimonium is een brochure te downloaden waarmee bewoners geïnformeerd worden. 

Duurzaamheid 
Een derde ambitie naast betaaibaarheid en keuzevrijheid betreft de duurzaamheid. Er 
wordt veel gebruik gemaakt van alternatieve energie, waarmee de C02 uitstoot wordt 
verminderd. De woningen zullen geen gasaansluiting of radiatoren kennen. Alle 
installaties moeten ook afgestemd worden op de groei- en splitsingsmogelijkheden en de 
mogelijke indelingswijzigingen. 

Groeiconcept 
Het groeiconcept gaat uit van een basiswoning waaraan met standaardproducten een 
aantal uitbreidingen kan worden gedaan. Hierdoor is het systeem flexibel in de tijd. Beginnend met een starterwoning kunnen 
de bewoners hun huis uiteindelijk eenvoudig uitbouwen tot een ruime eengezinswoning. Door de droge assemblage zijn 
aanpassingen gemakkelijk te realiseren en zijn uitbouwen eenvoudig te demonteren. 

Bron: http://www.sev-realisatie.nVifdldemooroVorojectpaq.asp?vorojnr=0415 {oktober 2006) 
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IFD House 
Ontwerper: lpostudio 

Het IFD House is het resultaat van de ontwikkelingen van het IFD (Industrieel, 
Flexibel en Demontabel) concept. De begingebruiker zijn hoogwaarschijnlijk 
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.). 
Elke stap in het proces gebeurt elektronisch, waarbij elke keuze in een virtueel 
model te zien is. Utteindelijk ontstaat er een handleiding met de gewenste IFD 
woning met de gekozen veranderingen. 

Het IFD House systeem bestaat utt drie 'macro-modules'. Namelijk: 
1. Core: Een horizontaal blok bestaande utt twee lagen. Deze kern wordt 
volledig op de bouwplaats in elkaar gezet. In de kern zmen alle technische 
onderdelen. Zoals mechanismen ten behoeve van de ventilatie, de elektrische 
aansluitingen, water en gas, kanalen en schachten voor installaties, 
installatieruimten, enz. Deze kern blijft tijdens de gehele levensduur van de 
woning grotendeels onaanpasbaar (qua vorm). 

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. De functionele 
modules kunnen opgebouwd worden met behulp van verschillende technieken, 
componenten en materialen. Het enige waar rekening mee gehouden dient te 
worden is de aansluiting op de kern (Core). Wanneer men wil groeien, dan 
kunnen deze nieuwe ruimten of volumes op de kern worden aangesloten, 
waardoor het totale woningvolume stijgt. 

3. Shell: 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 buiten af. Het is mogelijk om in het begin kleine functionele 
modules te bouwen, terwijl de schil een groter oppervlak bedekt. Zodat die 
overtollige ruimte in de toekomst als nog ingevuld kan worden. De keuze van 
de afwerking van de panelen zorgt ervoor dat de gebruiker zijn eigen woning 
afwerking kan kiezen. Dit kan verder gaan dan de keuzes uit een vooraf 
opgestelde catalogus. De positie en afmetingen van de ramen kan veranderd 
worden binnen het modulaire systeem van de lichte draagconstructie. 

Groeiconcept 
Het IFD house systeem is een interessant project. Mede omdat voor de bouw 
en na de bouw de woning is staat is om te groeien. Door de driedeling is een 
duidelijk beeld ontstaan welke onderdelen wel en welke onderdelenniet kunnen 
groeien. Het opnemen van de technische onderdelen zoals installaties in een 
kern, waarop de functionele ruimten aangesloten kunnen worden (zie het als 
een grote stekkerdoos) vind ik een verstandige keuze, omdat er op deze 
manier voldoende ruimte is gereserveerd voor technische toepassingen en 
aanpassingen. 
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2. Wonen a la carte 

Het wonen a la carte is een manier van groeien dat zich voornamelijk in de ontwerpfase afspeelt. Voor dat de woning of 
gebouw gerealiseerd wordt, maakt de gebruiker een keuze uit enkele verschillende mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn 
vaak opgesplitst in enkele onderdelen. 
Zo kan er gekozen worden uit enkele woningentypen, de grote van de woning en de plaats van de woning (kavel). Daarnaast 
kan een deel van de indeling van de woning op voorhand worden vastgesteld, zodat het voldoet aan de wensen en eisen van 
de gebruiker. 
Vanaf het moment dat de woning gerealiseerd is, is de verandernaarheid in de woning voor een groot deel verdwenen. De 
veranderbaarheid vindt dus alleen tijdens het ontwerpproces plaats. Daarnaast speelt de locatie voor veel van dit soort 
projecten een hoofdrol. 

Heiimans: Wenswonen® 
Met behulp van een CD·rom (Woonplanner®) kunnen toekomstige bewoners hun eigen kavel en woning samenstellen via een 
stappenplan. Stap voor stap bepalen ze het volume, de indeling, de verschijningsvorm en worden de persoonlijke wensen 
vertaald in woningcomponenten. Bij elke keuze wordt duidelijk wat de mogelijkheden en wat de kosten daarvan zijn. Meer 
kamers of juist minder? Een extra verdieping, een andere plattegrond of gevelindeling, een extra badkamer of de woonkamer 
of keuken op de eerste verdieping. De woning kan op maat worden samengesteld, maar wel binnen duidelijke kaders 

••• 

.... 
volume indeling vers(hijningsvorm 

Er zijn helaas maar weinig keuzemogelijkheden (per onderdeel vaak maar 3 of 4 keuze mogelijkheden). De keuze vrijheid is 
tevens alleen tijdens het ontwerpproces. Na de uitvoering is het een 'traditionele' woning. Waarbij de mogelijkheid om te 
groeien grotendeels alleen mogelijk is door veranderbaarheid (toevoegen, aanhangen, koppelen, enz.). 
Volgens Heijmans is het Wenswonen ® geen bouwmethode, maar een visie op wonen. Er wordt binnen die visie per project de 
keuzeparameters vastgesteld. Die kunnen te maken hebben met stedenbouwkundige randvoorwaarden, de locatie, het 
segment, de doelgroep en het prijsniveau. 

Multiple Choise woning 
De Koopmans Bouwgroep heeft in het kader van de Bouw- en Woonexpo 2001 in Almere 
met het thema "Gewild Wonen" achttien vrijstaande woningen gerealiseerd. Hierbij stonden 
de wensen van de toekomstige bewoners centraal en konden ze zelf de grootte en indeling 
van de woning bepalen. Tevens zijn na de bouw de woningen naar wens te veranderen. Dit 
concept, "Multiple Choice", heeft Koopmans in samenwerking met de Architakten Cie. uit 
Amsterdam ontwikkeld. 
Het basisprincipe van een Multiple Choice woning is de "envelop". Dat is het volume dat 
maximaal op een kavel gebouwd mag worden, waarbij de privacy en de bezonning wel 
gewaarborgd blijven. De envelop wordt vastgesteld op basis van de kavelmaten, 
bezonnings- en privacy-uitgangspunten en stedenbouwkundige eisen. 
De kopers hebben binnen deze envelop een grote indelingsvrijheid. De woning kan een vierkante vorm krijgen of een 
langwerpige, een tweezijdig of éénzijdig schuin dak. Het keuzeproces wordt met een interactieve CD-rom begeleid. Aan de 
hand van multiple-choicevragen bepalen de kopers onder meer de positie van de auto, de oriëntatie van de tuin, de ruimtelijke 
verbijzondering (zoals extra ruimte, vides en loggia's). Vervolgens verschijnen alle mogelijke varianten die aan de zoekcriteria 
voldoen. Hierdoor laat de koper zich inspireren voor de definitieve keuzen. Het Multiple Choice-concept is een combinatie van 
staaHrame-, houtskelet- en staalskeletbouw. Het bevat stalen spanten met daartussen prefab staalframebouw-vloer- en 
dakgordingelementen en prefab gevelelementen. 
Bron: http://www. woonen.nVwoon 7/koopmans.htm (sepletrtJer 2006) 
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3. Bouwsystemen 

Smarthouse 
Het woningconcept Smarthouse biedt de particuliere opdrachtgever de 
mogelijkheid om door een architect een unieke woning te laten ontwerpen 
zonder grote financiële risico's. Het concept biedt toch veel ruimte voor de 
eigen woonwensen. Smarthouse bv verzorgt bovendien het hele proces, van 
ontwerp tot en met uitvoering en nazorg. 
Aan de hand van de Modelwoning krijgt de klant een indruk hoe een 
Smarthouse kan worden vormgegeven. De basis bestaat uit een stalen 
hoofdconstructie op een betonnen funderingsplaat. Hieraan worden de 
verschillende elementen zoals gevel, wanden en vloeren bevestigd. In een later stadium kunnen de indeling en de toegepaste 
materialen zonder aanpassing van de hoofdconstructie worden gewijzigd. De combinatie van de grote keuzevrijheid van een 
individuele bouwopdracht en het gestroomlijnde ontwerp- en bouwproces geeft de klant snel inzicht in prijs, tijd en kwaliteit. 

Bron: http://www.woonen.nllwoon 7/smart nw.htm (september 2006) 

Flexline 
Flexline is een totaal bouwsysteem. Waarbij er onder geconditioneerde 
omstandigheden een compleet product wordt gebouwd. Kant en klaar. Voor elk 
onderdeel worden specialisten ingeschakeld die in de productiehal hun werk 
uitvoeren. Zoals sanitair- en keukenspecialisten, tegelspecialisten, installateurs, 
elektriciens, etc. De aansturing en kwaliteHsbewaking is in handen van Flexline. 
Zo wordt in circa twee weken een woning (of kantoorruimte) opgeleverd en 

vervolgens op transport gezet. Op de woonlocatie wordt de woning aangesloten op 
voorzieningen zoals riolering, leidingnet etc. In drie dagen wordt de woning 
opgeleverd gebruiksklaar. 

Bron: httpi lwww.flexlinebouwen.nVfl main.php?menu-proces (Se 
ptember 2006) 

Er zijn nog vele andere bouwsystemen ontwikkeld. Deze zijn in bijlage 4 van dit boekwerk opgenomen. 
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4. Transformerende en mobiele projecten 

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 putdieJc:Sllriüs 

Biënnale '85 
Ontwerper: Eduard Böhtlingk 

De Biënnale JNA 1985 was opgezet als een reizende tentoonstelling. Tien jonge 
architecten werden uitgenodigd om eigen werk te exposeren in de Beurs van 
Barlage te Amsterdam. ledere deelnemer kreeg als basis voor zijn ontwerp een 
stalen uitklapbare container tot zijn beschikking. De ontworpen mobiele 
expositieruimte bestaat uit een sta- en een zit-zijde, aangeduid door een horizontale 
en een schuin neergaande luifel. Wanneer de doos wordt dichtgeklapt om op 
transport te gaan, dan zit de kwetsbare inhoud veilig, stootvrij opgeborgen. 

Bioomframe 
Ontwerper: Hofman Dujardin Archilaeen 

Voor intensief bebouwde gebieden heeft de ontwerper 'Bioomframe' ontworpen. Dit 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. 

Van raamkozijn naar open balkon 

Bron: http://www.hofmandujardin.nVindex2.html (november 2006) 
Bron: Dax nr. 6 januari- februari 2006. blz 17, artikel: buitenkant. 
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5. Aparte vormen 

Serpentine pavilion London (GB) 
Ontwerper: Rem Koolhaas & Cecile Balmond 

In twee maanden tijd is het gebouw met een oppervlak van 350 m2 verrezen op het grasveld van het museum in Kensington 
Gardens. Het paviljoen is uit drie delen opgebouwd. De bezoekers komen de ruimte binnen via een 10 meter brede trap en een 
platform. Het platform gaat over in de ronde plattegrond van het interieur dat is ommuurd met een dubbele, translucente wand. 
De binnen en buitenwand staan op een afstand van 1 ,6 meter van elkaar en worden op hun plek gehouden met kabels. 
De blikvanger van het paviljoen is zonder twijfel de 'ballon'. Deze is gevuld met helium en lucht en zweeft boven de 
expositieruimte. De ballon bereikt in zijn uitgangssituatie een hoogte van 20 meter. In de zomer kan de ballon 5 meter boven 
de expos~ieruimte zweven. Via een transparant plafond kunnen de bezoekers de enorme binnenkant van de ballon zien. 's 
Nachts is de ballon voor toeschouwers aan de binnenzijde verlicht. 

De toeschouwers kunnen de ballon niet in. Dit geeft al een probleem van een ballonruimte aan. Het is lastig om de druk in de 
ballon te houden wanneer de wand te flexibel is. 

Bron: Dax nr. 9 juli- augustus 2006. blz 15, artikel: buitenkant 

6 Blob architectuur 

Blob architectuur omvat ontwerpen met voornamelijk sterk gebogen vormen. "Nieuwe 
computerprogramma's maken het mogelijk om vloeibare vormen te ontwikkelen. Deze 
vormen worden ook wel blobs genoemd. Het woord 'blob' kan ook worden gelezen als 
een afkorting voor Binairy Large Object. Hiermee wordt de grote hoeveelheid bits 
aangegeven die nodig zijn om de vorm geometrisch exact te beschrijven. Vrije- en 
gebogen vormen krijgen in de architectuur op dit moment veel aandacht. De gladde 
gestroomlijnde computerontwerpen blijken echter in de bouwpraktijk niet simpel te 
evenaren." Wat door architecten • liquid design architecture" wordt genoemd, is • liquid 
design nightmares" voor de bouwwereld. Toch blijven blobs niet altijd in het 
ontwerpstadium, door bv. kunststoffen die met glasvezels versterkt zijn kunnen deze 
vormen ook gerealiseerd worden [TU/eindhoven]. 

Bron: http://www.joostdevree.nllbouwkundelbegrippen b.htm (november 2006) 

Deze vorm van architectuur heeft voornamelijk in het ontwerpproces een bepaalde 
vormvrijheid, waardoor tijdens het ontwerpproces de wensen en eisen van de gebruiker 
meegenomen kunnen worden. Na de u~ering heeft de huid vaak zijn flexibiliteit 
(elasticite~) verloren en maakt de aparte blob vorm het vaak heel erg lastig om het 
gebouw in te toekomst te laten groeien. 

Het ontwerp van de U2-toren 
in Dublin door OLA (Kas 
Oosterhuis) 

Het Rabin Centre in Tel Aviv 
door Moshe Safdle 
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Bijlagen 3: Onderzoek verschillende manieren van bouwkundig groeien 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Waarna uiteindelijk een conclusie getrokken 
kan worden richting het afstuderen. Ten eerste wordt er gekeken naar de mogelijkheden van bouwkundig groeien. 
Daarnaast wordt de doelgroep onderzocht en de mogelijke levensfasen en scenario's. Deze scenario's dienen als 
ontwerpgereedschap voor het ontwerpproces en uiteindelijk als toetsingscriteria voor het u~eindelijke ontwerp. 

3.1 Dimensies 

Alvorens er gekeken kan worden naar de verschillende 
manieren van groeien, moet er bepaald worden uit 
welke dimensies een woning is opgebouwd. We 
beschouwen de woning als een volume, waarbij we op 
een steeds kleiner niveau gaan zmen. Een volume 
bestaat u~ verschillende ruimten, deze ruimten bestaan 
uit vlakken en deze vlakken uit lijnen. Een woning kan in 
al deze 4 dimensies groeien. 

3.2 Manieren van groeien 

~ 
~ 

woning 

ruimte 

Figuur 2.1: verschillende dimensies 

volume 

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 Yhe Adaptable house' van Avi Friedman, een 
professor aan de McGill Universiteit van Architectuur en een voormalig hoofd van een bouwbedri~ 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'. 
De woning is een afspiegeling van de bewoner, waaruit de smaak, de gewoonte en leefstijl van die bewoner naar 
vormen komen. Dit alles wordt beïnvloed door nieuwe media en technologieën. 

1. Manipulatie van de volumes (deling) 
Manipulatie van de volumes is de veranderbaarheid van de 
vormen en ruimten. Waarbij bijvoorbeeld verschillende 
verdiepingen een groot volume vormen, waarna de dit 
volume weer opgedeeld kan worden in kleinere volumes 
(ruimten). Een enkele volume huisvestend op de 
verschillende verdiepingen kan een volume worden voor 
verschillende huishouden. Hiervoor moet tijdens het 
ontwerpproces al rekening worden gehouden met de 
mogelijke veranderbaarheid van de volumes. Zodat 
vloeren, wanden en dergelijke verplaatst of aangepast 
kunnen worden. 

Figuur 5.2: manipulatie van de volumes 
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2. Meervoudig gebruik 
Een ruimte kan der mate flexibel zijn, zodat het voor meerdere functies gebruikt kan worden. Zo kan een ruimte 
gebruikt worden als slaapkamer, maar ook als werkkamer, kantoorruimte, huiskamer, badkamer of keuken. 
Daarnaast kan deze ruimte aangepast worden speciaal voor ouderen of minder validen. 
Tevens kunnen de meubels ook de mate van flexibiliteit van een ruimte beïnvloeden. Zo kan een bed weg gestopt 
worden in de muur (wisseling tussen woonkamer en slaapkamer) of een boekenkast kan dienen als een scheiding 
in een grote ruimte. 

Woonkamer Kantoornlimte Slaapkamer 

Daarnaast kan een element eerst dienen als gevel, maar ook als dak. Of een vloer is zo opgebouwd, dat deze met 
een simpele ingreep ook als dak kan dienen. Er moet op voorhand al rekening worden gehouden met de flexibiliteit 
van de functies. 

3. Toevoegen en weghalen 
Een andere vorm van uitbreiden van een volume is door het volume te laten groeien of te laten krimpen. Dit kan 
door er een deel bij te bouwen of een deel weg te halen. Zo kan een klein volume groter worden door een nieuw 
volume toe te voegen. Dit alles kan ook omgedraaid worden. Waardoor een groot volume kan krimpen tot een 
kleiner volume. De toegevoegde ruimte moet zo zijn ontworpen dat het voldoet aan de functies en eisen van de 
bestaande ruimte. Daarnaast moet de bestaande ruimte het ook toelaten om te kunnen groeien of krimpen. Dit 
moet tijdens het ontwerpproces onderzocht en doordacht worden. 

Figuur 5.3: toevoegen en weghalen volume 

4. Manipulatie van subcomponenten 
Subcomponenten zijn de elementen die in de ruimten worden aangebracht als de ruimte opgebouwd is. Er kan 
voornamelijk gedacht worden aan installaties en apparatuur. Deze componenten hebben vaak een kortere 
levensduur dan de ruimte waar ze in ondergebracht zijn. Het apparatuur en de installaties moeten dus op een 
dergelijke manier flexibel worden ondergebracht, zodat deze vervangen kunnen worden of met de wensen en eisen 
van de gebruiker mee kunnen veranderen. 

-------------------------~ 
Handleiding & bijlagen ~ 



Design & development : level-up bouwsysteem 

Verdere praktische ideeën voor veranderbaarheid 

In het boek 'The Adaptable House' van Avi Friedman wordt gekeken naar de mogelijke groei van woningen en hoe 
dit het best bewerkstelligd kan worden. Naast de 4 vormen van bouwkundige veranderbaarheid, geeft hij ook vele 
voorbeelden en verwijzingen naar mogelijke veranderbaarheid in een woning. Hiervan zijn er enkele interessant om 
me te nemen voor het onderzoek en ontwerp/ontwikkeling van de groeiwoning. 

In verband met de vergrijzing, waarbij men verwacht dat meer dan 20% van de bevolking in het jaar 2030 
ouder is dan 65 jaar, zal er steeds meer vraag komen naar zorg aan huis. Of er uiteindelijk aan de vraag 
voldaan kan worden is momenteel speculeren, maar er zijn andere oplossingen. Zo wordt verwacht dat 
ouderen bij hun kinderen gaan wonen, zodat ze daar verzorgd kunnen worden. Er moet dus in de woning 
ruimte en mogelijkheden zijn om deze ouderen te huisvesten en te verzorgen; 

Wanneer de kinderen uit het huis zijn, dan kunnen deze ruimten veranderd worden in te verhuren ruimten. 
Op deze manier krijgt de ruimte een nieuwe toepassing en levert het geld op voor de eigenaar; 

Door de gevels op te delen in meer raamvlakken, is er de mogelijkheid om de achterliggende ruimte op te 
delen in meerdere ruimten (daglicht en ventilatie); 

Enkel raam maakt 
verdeling 
achterliggende 
ruimte moeilijk ~I 

Meerdere raam 
maakt verdeling 
achterliggende 
ruimte flexibeler 

Tijdens het ontwerpproces moet er al rekening worden gehouden met de verschillende leefstijlen en fasen, 
maar ook met de mogelijkheid voor zelfstandige veranderingen (door de bewoner zelf uit te voeren) en 
bouwkundige veranderingen (uitgevoerd door een bouwbedrijf); 

Het bouwen van een kelder of en zolder die pas later gebruikt zal worden. De ruimte is 
aanwezig, maar wordt niet gebruikt omdat deze nog niet nodig is; 

Door het toepassen van split-levels kan er meer gespeeld worden met de mogelijkheid van 
delingen en groeien tussen de verschillende ruimten. 

-... 4 

' .. ~· .. . • ... ".. ~~" 

Split-level in woning Ruimte verdeling in een kantoor of flat 

Een rijtjes woning moet zo ontworpen worden dat de toevoeging het natuurlijke licht, ventilatie, 
toegankelijkheid en zicht niet zal blokkeren; 

Rijt;leshuizen kunnen zo worden ontworpen dat toekomstige toevoegingen het natuurlijke 0 
licht. ventilatie en toegankelijkheld niet blokkeren. 
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De installatieruimte via buitenaf toegankelijk maken. Hierdoor is de ruimte altijd toegankelijk en is er ruimte 
voor uitbreiding; 

Een verticale installatieschacht waarop alle leidingen als vertakkingen in op genomen kan worden. Deze 
schacht kan dienen als constructieve basis en vast onderdeel van het ontwerp waarin alle installaties zijn 
opgenomen; 

Door meubels zoals boekenkasten of opbergkasten zowel voor hun functie als verplaatsbare wand te 
gebruiken kan gemakkelijk een deling gemaakt worden van de ruimte. Op deze manier kan een grote 
ruimte opgedeeld worden in een woonkamer en slaapkamer; 

Een deel van de ruimten wordt gebruikt als verkeerruimte. Een ruimte om van de woonkamer naar de 
keuken te gaan of van de slaapkamer naar de badkamer. Deze ruimte kan in een functionele ruimte 
worden getrokken, waardoor er een grotere ruimte ontstaat. Daarnaast kunnen deze ruimte ook eventueel 
gebruikt worden als bergingsruimte; 

Wanneer op een duur en klein stuk grond gebouwd wordt normaal gesproken de totale bebouwbare grond 
bebouwd. Men kan dit doen door er een soort "open Shell" te plaatsen bestaande uit bijvoorbeeld 31agen, 
waarbij elke laag pas gebruikt en ingericht wordt als deze nodig is. Een soort leeg casco dat tijdens een 
levenscyclus ingevuld kan worden; 

Door ervoor te zorgen dat leidingen, kabels en installatiebenodigdheden gemakkelijk bereikbaar zijn in de 
woning, is het mogelijk om deze tijdens het veranderen van de woning om te verleggen of bij te voegen. 
Om dit te bewerkstelligen is echter wel een systematische benadering nodig; 

De afwerkingen moeten ook een bepaalde mate van flexibiliteit hebben om zorg te kunnen dragen voor de 
mogelijke veranderingen van de woning. 

-------------------------~ 
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Transformatie 
Transtonnatie is een woord dat een mate van verandering 
aangeeft dat al aanwezig is in het volume. Door te 
transtonneren kan een basisvorm 'veranderen' in een 
totaal andere vonn. Vaak bestaat er een basis vonn en 
een getransfonneerde vorm. 
Transformatie kan op twee verschillende manieren [bron: 
Wikipedia]. Dit kan door translatie en door rotatie. Een 
transformatie door translatie is gebaseerd op een zuivere 
verschuiving zonder een rotatie. Een transtonnatie door 
rotatie is gebaseerd is een beweging die absoluut kan 
worden bepaald. Waarbij de rotatie bestaat uit een 
beweging van een vorm rond een as met een vaste 
richting. 

Transfarmers (robots in disquise) 
Ontwerper: Bandai 

Bij het woord transtonneren moest ik denken aan de 
animatie 'Transfonners'. Deze robots konden veranderen 
van een robot naar bijvoorbeeld een voertuig en weer 
terug. Ze waren instaat om naar gelieve te transtonneren 
naar twee uiterlijke vormen (robot of voertuig). 

Het idee van de 'Transfonners' past in zekere zin ook in 
de afstudeeropdracht. Waarbij een onderdeel kan 
transformeren, zodat het 'nieuwe' onderdeel kan voldoen 
aan de gestelde eisen. Wanneer de eisen weer 
veranderen, dan kan er terug getransfonneerd worden 
naar de basis. Of de stappen die er tussen zitten. 

Een voorbeeld hiervan is hieronder te vinden: 

Een dak (wind, waterdicht en bouwfysische eisen) 
transformeert in een buitengevel. Op deze manier kan een 
verdieping gebouwd worden. De buitenschil blijft buiten 
(van dak naar gevel). Wanneer de verdieping niet meer 
nodig is, dan kunnen de gevels weer als dak fungeren. 
Hierdoor ontstaat dus een wisseling van de functie (zie 
meervoudig gebruik). 

5. Rotatie 

Transformatie 

rotatie 
~van es~ vorm 
nn~ .......... 
llcMig 

onderverdeling van transtonnatie 
(volgens de meetkunde) 

SBOCIQfAVE ----

Shockwave (transtonners) 

Voorbeeld van transtonnatie bij een woningvolume 

Door onderdelen (lijn, vlak, ruimte of volume) te draaien of te klappen/vouwen, kunnen geheel nieuwe afmetingen 
van de dimensies ontstaan. Door een ruimte te draaien wordt een bepaalde ruimte kleiner en een andere ruimte 
juist groter. Of door een vlak uit te vouwen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om te groeien. De rotatie moet 

gehouden worden. Enkele voorbeelden zijn, vouwwanden of draaiwanden (zoals bij de \""f echter wel op voorhand kunnen, dus tijdens de ontwerpfase moet hier rekening mee ~ 

markies, zie bijlagen: referentieprojecten). ~ 

------------------------~ 
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6. Translatie 
Door een ruimte of vlak in of utt te schuiven kan een volume groeien of krimpen. Een ruimte wordt groter als het 
nodig is en kan weer ingeschoven worden als de ruimte niet meer nodig is. Ook kunnen functies of 
subcomponenten in en uitschuiven (zie manipulatie subcomponenten). Tevens kan translatie helpen bij het 
bereiken van een ruimte (zoals een la in een kast). Om te kunnen schuiven, moet op voorhand hier tijdens het 
ontwerp rekening mee gehouden worden. 

Manieren van groeien door translatie 

1. Mechanisch groeien 
Een volume kan ook mechanisch groeien. Dit kan op verschillende manieren. Zoals een volume dat de 
grondstoffen zelf omzet tot een bruikbaar volume. Voorbeelden hiervan is nanotechnologie, waarbij nanobots 
atomen omzetten tot de gewenste materie. Hierdoor kan een nieuwe lijn, vlak, ruimte of volume ontstaan. 
Daarnaast kan een volume mat behulp van mechanismen zich zelf uitbreiden en zelf bepalen welke onderdelen hij 
laat komen om ze te (ver)plaatsen. Het belangrijkste bij mechanische groei, is dat het op basis van data verkeer 
gaat en mechanismen, waardoor de inbreng (arbeid) van de gebruiker minimaal is (sensoren, afstandbediening, 
schakelaar, enz.) 

Manieren van mechanisch groeien 

8. In- en uitrekken 
Wanneer een lijn, vlak, ruimte of volume het toelaat om te kunnen in- en uitrekken, dan kan deze op elk gewenst 
moment groeien en krimpen. Daarbij moeten de onderdelen of elementen wel rekbaar zijn. Ook hier hebben we te 
maken met bepaalde grenzen. De rekbaarheid is namelijk niet oneindig. Daarnaast is deze manier van groeien zeer 
flexibel en vaak toepasbaar. Dit maakt deze manier van groeien interessant, wanneer er in korte tijden gegroeid of 
gekrompen moet worden . 

... 
Manieren van groeien door in· en uitrekken 

9. Uitzetten en krimpen 
Door een lijn, vlak, ruimte of volume mat een bepaalde stof (lucht, gas, water, zand, enz) op te vullen, ontstaat er 
een groter volume of krijgt het volume meer stabiliteit (constructie). Wanneer de vulling eruit gehaald wordt, dan 
krimpt het volume weer tot zijn minimale afmetingen (tussenstappen zijn mogelijk). Daarnaast kan een lijn, vlak, 
ruimte of volume uitzetten door deze te verwarmen of te verkoelen (bijvoorbeeld bij metalen). Met een chemische 
reactie kan een nieuwe stof ontstaan of een dimensie juist uitzetten of krimpen (bijvoorbeeld smelten). 

Manieren van groeien door uitzetten en krimpen 

--------------------------------------------------~ 
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10. Spannen en ontspannen 
Door een lijn of een vlak te spannen kunnen nieuwe ruimten of volumen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn tent en 
membraam constructies. Maar door lijnen en vlakken te spannen kunnen andere onderdelen in beweging komen, 
waardoor ruimten en volumen van vorm en afmetingen kunnen veranderen. Door de dimensies weer te ontspannen 
gaan ze terug naar hun oorspronkelijke vorm (tussenstappen zijn mogelijk). Het spannen heeft tevens constructieve 
eigenschappen (in het hoofdstuk bijlagen zijn hier enkele voorbeelden van, zoals vorm-actieve constructies). 

~4S> W 
Manieren van groeien door spannen en ontspannen 

11. In- en uitrollen 
Door een lijn, vlak of ruimte uit te rollen ontstaat er een groter oppervlak. Dit principe wordt bijvoorbeeld toegepast 
bij rolgordijnen. Het in en uitrollen werkt uitstekend voor een lijn of een vlak. In combinatie met andere manieren 
van groeien (bijvoorbeeld uitzetten en krimpen) kunnen nieuwe ruimten en zelfs nieuwe volumen ontstaan. Door de 
dimensies in te rollen ontstaat het minimale oppervlak, waardoor deze het minste plek in beslag neemt 
(tussenstappen zijn mogelijk). 

c: 

Manieren van groeien door in- en uitrollen 

12. Natuurlijk groeien 
Alles wat leeft en wil overleven moet kunnen groeien of zich desnoods aanpassen. Deze natuurlijke groei is ook 
een manier van groeien. Het natuurlijk groeien bestaat uit verschillende onderdelen zoals planten en bomen die 
kunnen dienen als lijnen en vlakken, waarmee de ruimte of volume meegroeit Daarnaast is de natuur instaat zelf 
beschadigde onderdelen te repareren (wond in huid of weefsel) en te groeien (ouder worden). Dit groeien komt 
voomarnelijk door celdeling. Tevens zijn er levende wezens die zich manifesteren door gebruik te maken van een 
gastheer (parasiet). Op deze manier kan de gastheer ook groeien (in samenwerking met de parasiet). 

t t 

- 00 
Manieren van groeien door natuurtijke groei 

~ Deze manier van groeien is heel erg breed en zou nog verder uitgewerkt dienen te worden. Maar daarvoor met 
eerst gekeken worden of deze manier van groeien wel bruikbaar is bij een bouwkundig bouwsysteem. Dit onderdeel 
zal in de tweede fase van het afstuderen verder onderzocht worden. Het natuurlijk groeien wordt in ieder geval 
meegenomen in de mogelijke combinaties, dat zalleiden tot verschillende groeivarianten. 

-------------------------~ 
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Conclusie 

Uit het onderzoek naar de verschillende manieren van groeien, blijken er 12 manieren van groeien te zijn. Deze 
manieren staan in onderstaand model vermeld. 

Manipulaties van de 
ruimten en volumes 

meervoudig gebruik 

Toevoegen en 
weghalen 

Manipulatie 
subcomponeneten 

Natuurlijk groeien 

Rotatie 

Figuur 4.7: twaalf manieren van groeien 

Basisschema 

in -en uitrollen Spannen en 
ontspannen 

uitzetten en krimpen 

In- en uitrekken 

Mechanisch groeien 

Voor deze twaalf verschillende manieren van groeien zijn mogelijkheden te bedenken. Een soort subonderdelen 
van het groeien. Op deze manier zijn er behoo~ijk verschillende mogelijkheden om te groeien en zijn er vele 
verschillende combinaties mogelijk. Al deze manieren en mogelijkheden zijn opgenomen in een basisschema. Voor 
elke manier van groeien is een omschrijving en zijn bijzonderheden beschreven. Daarnaast zijn per manier 
verschillende mogelijkheden gegeven aan de hand van schetsen. Tevens is hierin opgenomen in hoeverre deze 
manieren van groeien invloed hebben op de vier dimensies (lijn, vlak, ruimte en volume). 

------------------------~ 
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Manipulaties van de 
ruimen en volumes 

meervoudig gebruik 

Toevoegen en 
weghalen 

Toevoegen en 
weghalen 

Manipulatie 
subcomponeneten 

Rotatie 

Translatie 

Mechanisch groeien 

In- en uitrekken 

uitzetten en krimpen 

Spannen en 
ontspannen 

in -en uitrollen 

Natuur1ijk groeien 

v&fbindingen 

Grond 

omschrijving Bijzonderheden 
Is de veranderbaartleid van de De ruimte en volume moet 
ruimten en voh.mes binnenin. geschikt zijn om deze deling 
Oftewel deling (delen of optellen) te kunnen toestaan. Deze 

deling komt tot stand door 
vlakken en lijnen 

Een volume of ruimte kan van Oe ruimte of volume moet de 
functie wisselen. Een slaapkamer mogelijkheid hebben om de 
>M>rdt bijvoorbeeld een woonkamer verschillende functies te 
of kantoorruimte. kunnen onderbrengen 

De grote van volumes en ruimten 
kunnen groeien en krimpoen door 
volumes en ruimten toe te voegen 

De bestaande volumes en 
ruimten moeten een 
verbinding aan kunnen gaan 
en de nieuwe volumes en 
ruimten dragen. 

basis plattegrond 

woonkamer 

4 

plattegrond deling plattegrond deling basis doorsnede door.mede deling doorsnede deling 

kantoorruimte slaapkamer functie vvisseling functie wwtsseling 

basis volume aanhangen aanzetten vast aan basis los van basis tussenkoppeling 

De grote van volumes en ruimten 
kunnen groeien door nieuwe 
volumes en ruimten te stapelen 

Niet elk onderdel heeft een even 
lange levensduur. Door hier 
rekening mee te houden kunnen 
deze vervangen of ge-update 
'M:Irden (installaties). 

De bestaande volumes en 
ruimten moeten de nieuwe 
volumes en ruimten kunnen 
dragen 

De subcomponenten moet 
toegankelijk zijn en 
gemakkelijk te vervangen 
zijn. 

Een ruimte of volume groeit doordat De mogelijkheden moeten op 
vlakken of ruimten kunnen draaien voorhand bekend zijn. 
of klappenivouwen Hierdoor ontstaat een 

bepaalde beperking (uiterste 
grens) 

basis volume totaal volume 

installatie schacht installatie ruimte 

kleiner volume groter volume ophoging 

instellattie goot installatie grid stekkerklaar element 

basis volume draaien volume uitklappen inklappen uitvouwen 

Een vlak, ruimte of volume kan 
groeien of veranderen door 
vlakken, ruimten of volumes uit te 
schuiven 

De mogelijkheden moeten op 
voorhand bekend zijn. 
Hierdoor ontstaat een 
bepaalde beperl<ing (uHerste 
grens) 

Een systeem dat opgebouv.d is uit groeien door middel van 
mechnisch onderdelen (bijv nano- nanotechnologie is nog niet 
technologie), dat door invoer (data) toepasbaar. Maar de nadruk 
het vlak,ruimte of volume laat ligt op het feH dat het volume 
groeien. door data (elektra) groeit 

Door ruimte of volume in of uit te 
rekken 'M:Irdt het volume groter 

Een lijn, vlak, volume of ruimte kan 
uitzetten door deze op te blazen, te 
verwarmen/koelen of chemisch te 
behandelen. 

De ruimte of het volume moet 
rekbaar zijn (elastisch) 

Een lijn en vlak hebben de 
mogelijkheid om uit te zetten. 
Bij een ruimte of volume moet 
hier rekening mee gehouden 
v.orden. 

Door lijnen, vlakken, ruimten of Trek- en drukkrachten zijn 
volumes te spannen en ontspannen van belang op een lijn, vlak, 
(trekkrachten) ontstaan nieuwe ruimte of volume. Deze 
vennen dimensies moeten de 

krachten aankunnen. 

splitsen 

transfarmer 

basis volume 

basis volume 

tentconstrudies 

Opgerold nemen een lijn, vlak, 
ruimte of volume minder plek in 
beslag. Door deze uH te rollen 

opgerold moet er ruimte zijn 
om een lijn, vlak, ruimte of .r::::::_ 
volume op te bergen. 

Een ruimte of volume kan groeien Deze manier van groeien is 
door dat levende natuurlijke platen afhankelijk van de natuurlijke 
en bomen de mnstrucl:ie vormen groei 

Met behulp van verbiOOingen 
kunnen de verschillende lijnen, 
vlakken, ruimten en volumes 
gekoppeld 'Mllden. 

De grond waar de 'M>Iling op 
gesitueerd zal -.len heeft ook 
mogelijkheden om te groeien. -> 
creatieve kavelindeling. 

Het kavel moet de 
mogelijkheid hebben om deze 
groei toe te laten. 

opgerold lijn/vlak 

haken 

basis 

inschuiven uitschuiven 

nanotechnologie zelf bouwend 

uitrekken in rekken 

opblazen uitblazen 

rnabraam (vlak) kabels (lijn) 

uitgerold lijn/vlak opgerold ruimte 

t t • levende Plant vooalalie oobouw 

kleven daarhalen 

vertengen verkorten 

doorschuiven 

mobiel groeien 

- - 1.. 
~·~ -

vlak/lijn uitrekken 

bijblazen 

vlak spannen 

uitgerold ruimte 

weefsel (reparatie 

... , 
, .. 

magnetisch 

verdiepen 

diagonaal schuiven 

sensoren (invoer) 

andere vorm uitrekken 

verwarmen I koelen 

eetdeling (binnen 

klemmen 

verhogen 

apartvolume 

flexibele leidingen 

meervoudig uitklappen 

meervoudig schuiven 

schakelaars (invoer) 

vlak blazen 

!parasiet (builen 

1-

8 

doorsnede deling split-level 

vonn toevoeging meervoudige toev. 

vorm stapelen 

flexibele elementen 

deel uitschuiven vlak schuiven 

mechanisme data (elektra) verkeer 

ruimte blazen chemisch (reactie) 

'slimme' materialen 

(samen) smelen draaien (schroeven) 

--
/ 

toevoegen 

ijn vlak ruimte 
Het opdeJen van een lijn in een vlak kunnen 
7W'V'nt er niet voor dat er openingen verplaatst 
;;;;;~jkheid ia tot 'Mllden 

De indeUng van een 
ruimte kan veranderd -groeien 

lechl matig uitstekend 

Een lijn een nieuwe Een vlak kan een Een ruimte kan een 
unctie geven is redelijk nieuwe functie krijgen 

mogelijk (van dak naar gevel) 
nieuwe functie krijgen 
(van 'MX>nkamer naar 
kantoorruimte) 

redelijk 
r kan gemakkelijk een 

ijn 'M:Irden toegevoegd 
~n weggehaald 
rekening houden 

pntwerpfase) 

~itstekend 
tEr kan gemakkelijk een 
lijn 'M:Irden toegevoegd 
~n v.eggehaald 
(rekening houden 
pntwerpfase) 

itstekend 

uitstekend uitstekend 

Er kan gemakkelijk een Er kan ruimte aan 
vlak 'M:Irden toegevoegd toegevoegd of 
of weggehaald (rekeni~ weggehaald 'M:Irden 
houden ontwerpfase) (rekening houden 

ontwerpfase) 

uitstekend goed 

Er kan gemakkelijk een Er kan ruimte aan 
vlak 'M:Irden toegevoegd toegevoegd of 
of weggehaald (rekenin weggehaald 'M:Irden 
houden ontwerpfase) (rekening houden 

ontwerpfase) 

uitstekend goed 

volume 

De indeling van een 
volume kan veranderd 
WOlden 

uitstekend 
Een volume kan een 
gehel nieuwe functie 
krijgen (herbestemming 

goed 

Er kan volume aan 
toegevoegd of 
weggehaald 'M:Irden 
(rekening houden 
ontwerpfase) 

goed 

Er kan volume aan 
toegevoegd of 
weggehaald 'M:Irden 
(rekening houden 
ontwerpfase) 

goed 
Een lijn kan vervangen 
ff up-gedate 'M:Irden 

Een vlak kan vervangen Een gehele ruimte kan Een geheel volume kan 
of up-gedate 'M:Irden. lastig 'M:Irden vervangen lastig 'M:Irden vervange 

itstekend uitstekend 

Een lijn kan gemakkelijk Een vlak kan 
~raaien of gemakkelijk draaien of 
klappenivouwen klappen/vouwen 
(rekening houden (rekening houden 

ntv.<erpfase) ontwerpfase) 

itstekend uitstekend 

Een lijn kan gemakkelijk Een vlak zelf kan lastig 
uitschuiven, zodat er uitschuiven, maar bij 
nieuwe mogelijkheden meerdere vlakken kan 
ontstaan een vlak uitschuiven 

goed matig 

of geheel up-gedate of geheel up-gedate 
v-orden v«:~rden 

matig 

Een ruimte kan 
gemakkelijk draaien of 
klappen/vouwen 
(rekening houden 
ontv.<erpfase) 

uitstekend 

Een ruimte kan 

matig 

Een volume kan 
gemakkelijk draaien of 
klappen/vouwen 
(rekening houden 
ontwerpfase) 

uitstekend 

Een volume kan 
gemakkelijk uitschuiven gemakkelijk uitschuiven 
(rekening houden (rekening houden 
ontwerpfase) ontv.<erpfase) 

uitstekend uitstekend 

Een lijn kan mechanisch Een vlak kan Een ruimte kan Een volume kan 
~roeien mits daar de mechanisch groeien mechanisch groeien mechanisch groeien 
mogelijkheden voor zijn mits daar de mits daar de mits daar de 

mogelijkheden voor zijn mogelijkheden voor zijn mogelijkheden voor zijn 

oed goed goed goed 
Een lijn kan gemakkelijk Een vlak kan Een ruimte kan Een volume kan 
in en uitrekken mits de gemakkelijk in en gemakkelijk in en gemakkelijk in en 
ijn het toelaat uitrekken mits de lijn het uitrekken mits de lijn het uitrekken mits de lijn he 
(elastisch) toelaat (elastisch) toelaat (elastisch) toelaat (elastisch) 

oed goed 

jEen lijn kan uitzetten en Een vlak kan uitzetten 
krimpen mits de lijn dit en krimpen mits de lijn 
oeiaal (materiaal dit toelaat (materiaal 
igenschappen) eigenschappen) 

edelijk goed 

goed goed 
Een ruimte kan uitzetten Een volume kan 
en krimpen mits de lijn uitzetten en krimpen 
dit toelaat (materiaal mits de lijn dit toelaat 
eigenschappen) (materiaal 

eigenschappen) 

goed goed 

Een lijn kan uitstekend Een vlak kan uitstekend Een ruimte is goed te 
pannen en ontspannen spannen en ontspannen spannen en te 

ontspannen (tent) 

Als totaal volume is het 
redelijk te spannen 
(tent), maar lastig te 
ontspannen, delen van 
het volume wel. 

uitstekend uitstekend goed redelijk 
Een lijn is uitstekend op Een vlak is uitstekend Een ruimte is lastig op 

en uit te rollen In 
verband met Inhoud. 
(wel mogelijk met 
combinatie) 

Een volume is lastig op 
en uit te rollen in 
verband met inhoud. 
(wel mogelijk met 
combinatie) 

n uit te rollen op en uit te rollen 

uHstekend 

""I natuurlijk laten 
~roeien van een lijn 
plant, boom, tak) kan 

f8de1ijk gestuurd 
~n. 

.· 

uitstekend slecht slecht 
Een vlak natuul1ijk laten Een ruimte natuurtijk Een geheel volume 
groeien is redelijk laten groeien ts lastig, natuur1ijk laten groeien 
toepasbaar en kan maar wet te doen. Kan is zeer lastig en 
redetijk gestuurd tevens rodelijlt gestuurd oncontroleerbaar 
'Mllden. worden. 

I~ redeti'k matig 

rolen sdluiven knopen 
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Bijlage 4: Studie bestaande Nederlandse bouwsystemen 

4.1 Systeembouw. 

Eind 1949 waren er zeventien goedgekeurde bouwsystemen beschikbaar voor de woningbouw. En kwamen er per 
jaar in Nederland bijna 10.000 woningen (achttien procent van de totale productie) via systeembouw tot stand 
[woningen uit de fabriek]. Vanaf dat moment werd de specifieke steun stopgezet door de betreffende minister. 
Volgens hem kon de bedrijfstak de concurrentie met de traditionele bouw op eigen kracht aan. Maar echter na 1951 
bleek de systeembouw zonder specifieke steunmaatregelen weinig kans van slagen te hebben. Uiteindelijk zakte 
het aandeel van achttien naar minder dan vijf procent van de totale woningbouwproductie. 
In het begin van de jaren zestig wilde de regering dat het bouwsysteem opnieuw werd opgevoerd. Hiervoor werd de 
continuregeling in het leven geroepen. Hierbij moesten gemeenten en bouwondernemingen basisoverkomsten 
sluiten waarmee leveranciers gedurende een langere reeks van jaren verzekerd zouden zijn van een continue 
afzet. Hierdoor zorgde begin jaren zestig de systeembouw voor gemiddeld tien procent van de totale bouwproductie 
van 80.000 woningen per jaar. 
Momenteel is dit aandeel niet gegroeid ten opzichte van de traditionele woningbouw. En het is vooral de 
vastgeroeste traditie van bouwen die we in Nederland gewend zijn die doorbroken dient te worden. Dit alleen zal 
een behoorlijke opgave zijn. 

Bestaande bouwsystemen 

Vanaf 1949 tot het heden zijn er ontwikkelingen en onderzoeken geweest naar de mogelijkheden van 
bouwsystemen. Het eerste bouwsysteem was het Airey-systeem dat bedoeld was als oplossing op de actuele 
woningnood. Vanaf dit systeem tot nu zijn er 18 verschillende bouwsystemen bedacht en deels ontwikkeld. In het 
hoofdstuk bijlagen staat een duidelijk overzicht van deze 18 bouwsystemen. Daarnaast staat beschreven wat de 
voordelen zijn ten opzichte van de traditionele woning en hoe het kwam dat het bouwsysteem geen succes werd. 
Daaruit blijkt al dat geen enkel bouwsysteem een echt succes is geweest. De reden hiervoor zijn per bouwsysteem 
heel verschillend. Hieronder staat een globale omschrijving van de 17 verschillende bouwsystemen. In het 
hoofdstuk bijlagen staat een uitgebreide beschrijving en tabelvorm van de verschillende bouwsystemen. 

Airey-systeem 
In de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog werd vanwege 
de schaarste aan materiële en financiële middelen geëxperimenteerd 
met nieuwe, industriële bouwwijzen. Philips beproefde een aantal 
methodes waaronder het in licentie vervaardigde Airey-systeem. In 
Eindhoven werden 232 Airey-woningen gebouwd. 
Eerst werd het skelet van beton en staal gemonteerd. Vervolgens werd 
de buiten- en binnenbekleding van beton- en houtvezelplaat 
aangebracht. Ramen en dakspanten van de Airey-woningen zijn van 
staal, de kap is met hout beschoten, de afdekking is van bitumen. 

Bron: http://www. woonen.nllwoon 7/airey.htm (september 2006) 
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Polynorm woning 
Deze woningen zijn gebouwd met het bouwsysteem Polynonn, een 
woningbouwsysteem dat is ontwikkeld als industrieel vervaardigd 
bouwsysteem op basis van een staalskelet. Het systeem is 
ontwikkeld in 1949 als bijdrage aan de woningnood van de na- i 
oorlogse jaren. In 1950-52 zijn deze woningen gebouwd door het 
Philips Woonbedrijf. Voor de productie van deze woningen is 
indertijd speciaal een fabriek opgericht, de Polynonn NV. Te hoge 
productiekosten leidde ertoe dat het aantal geleverde woningen 
beperkt is gebleven. Daarnaast was het een zeer arbeidsintensief 
bouwsysteem. In 1995 zijn deze woningen echter gesloopt en is er 
een herbouwd op het TU/e terrein. 

Bron: http://oolynorm.dse.nVpersberichtenltue-polynormwoningen.htm (september 2006) 

Industriële woning Shell 
De Shell-woningen, waannee deze Brits-Nederlandse brandstofgigant midden jaren 
zestig een nieuwe afzetmarkt voor plastics trachtte aan te boren, kunnen worden 
gezien als een extreme uitwerking van Rietvelds kernwoningconcept De "natte 
cellen", de ruimtes met toilet en douche, zijn de enige ruimtes in de woning die niet
verplaatsbaar zijn en verlenen in constructieve zin stabiliteit aan deze éénlaagse 
woningen (bungalows). Het dak, een stalen spaceframe dat steunt op stalen 
pendelkolommen, is afgeschoord op de kern (natte cel). De gevels en 
binnenwanden zijn van lichtgewicht kunststof en zijn vrij te verplaatsen. 

Kolommetje: Ik ontwikkelde mijn bouwsysteem, het was daarbij eigenlijk vrij 
voorspelbaar dat ik gebruik ging maken van kruisvormige kolommetjes. Stond bij 
Mies van der Rohe het neutrale (richtingloze) architectonische beeld van de 
kruisvorm voorop, ik paste de vorm in eerste instantie toe omdat mijn bouwsysteem 
een orthogonale opbouw bezat en de kruisvorm zeer geschikt was om vanuit vier 
loodrecht op elkaar staande richtingen aan te sluiten. Er was natuurlijk geen sprake 
van dat ik mijn kolommeijes zou samenstellen op een wijze zoals van der Rohe 
destijds deed. Ze kregen bij mij hun vorm door de techniek koud walsen. Ook voor 
de meeste andere onderdelen werd deze techniek toegepast. De ontwikkeling 
verliep vrij voorspoedig. We bouwden met het systeem een klein prototype, twee 
bungalows in Assen en een benzinestation in Delft 
.-Moshé Zwarts, Tussen traditie en experiment. 

Bron: http://www. woonen.nVwoon 7/she//.htm (september2006) 

• 
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Fokker woning 
Vliegtuigfabrikant Fokker keek begin jaren zestig verder dan haar 
kernactiviteit en wenste te diversificeren. Eén van de nieuwe markten 
die het bedrijf op het oog had was die van de industrieel vervaardigde 
woningen. In 1968 koos de onderneming dit afstudeerplan van Johan 
Schepers als basis voor verdere productontwikkeling. 
De woningen werden opgebouwd uit volledig stijve, doosvormige 
modulen, van 5,4 bij 5,4 bij 2,7 m. Deze modules werden geplaatst in 
een stalen draagconstructie. Anders dan het tweeledige onderscheid 
tussen drager en inbouwpakket dat werd ontwikkeld door SAR, 
bestaat het Fokkersysteem uit drie delen: een flexibele drager, 
woningmodulen en een inbouwpakket. De drager is een staalskelet, 
de daarin geplaatste woningmodules werden opgebouwd uit polyester sandwichpanelen. 

Bron: http://www. woonen.nllwoon 7/fokker.htm (september 2006) 

Heiwo, Wolvega 
Cepezed's Heiwo is naar eigen zeggen "één van de weinige consequent industriële woningbouwsystemen". Het 
systeem, waarbij de facilitaire ruimten als af-fabriek units in het frame werden gehangen, kwam niet verder dan de 
bouw van een prototype. De ervaring die met het experiment Heiwo werd opgedaan, kwam Cepezed later van pas 
in de "reguliere" ontwerppraktijk. De verweving van productontwikkeling en bouwpraktijk is een belangrijk kenmerk 
van dit Delftse bureau. 
De keuze voor een stalen draagconstructie is dwingend ontstaan uit de noodzaak een zo slank mogelijke, stijve 
constructie te maken die nauwkeurig en snel uit standaard-onderdelen kon worden gemonteerd. De investering 
voor het vervaardigen in kleinere aantallen diende gering te blijven. De eisen hiervoor werden geformuleerd door de 
variatiemogelijkheden van de combinaties van de samenstellende onderdelen van het gehele systeem, zonder dat 
daardoor de plattegrondindelingen zouden worden belemmerd. 
De staalconstructie bestaat uit twee gescheiden "raamwerken", variabel opbouwbaar uit standaard-onderdelen. De 
volledige stijfheid wordt uit de inklemming en de verbindingen gehaald. De twee raamwerken worden door houten 
vloerelementen verbonden, waarbij het vloerenelement als trek/druk-staaf fungeert. 
Het is mogelijk zonder hulpconstructies eenvoudig en snel het gehele staalskelet op te richten. Verandering van de 
indeling van een woning blijft altijd mogelijk. De consoles aan de kolommen houden de constructie vrij van de 
gevel. Hierdoor is de gevel vrij indeelbaar, onafhankelijk van de staalconstructie. Ook de vuurbelasting bij brand 
wordt er door verminderd, terwijl koude-bruggen vrijwel geheel worden geëlimineerd. 

Bron: http://www. woonen.nl/woon 7/heiwo.htm (september 2006) 
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Vrijstaande WoningWetWoning 
Deze geprefabriceerde woning is ontworpen voor de 
experimentele wijk Zuiderpolder. Naast een (hernieuwde) poging 
tot industrialisatie van de woningbouw (zie Heiwo) was het 
project tevens een onderzoek naar de mogelijkheid om de 
burgermansdroom - een vrijstaande woning - binnen een 
woningwetbudget te realiseren. Deze vrijstaande uitvoering 
opende de weg naar eenvoudiger materiaalgebruik, aangezien 
de eisen wat betreft geluidsisolatie en brandwering, zoals deze 
voor het traditionele rijtjeshuis bestaan, zo niet geheel, dan toch 
grotendeels konden vervallen. 
De kubusvormige woning heeft in de standaarduitvoering twee 
bouwlagen van 7,2 bij 7,2 meter, de "deluxe" uitvoering is uitgebreid met een dakterras. De woning is vrijwel geheel 
in staal uitgevoerd. De draagconstructie bestaat uit een extreem licht staalskelet. 
De stijfheid wordt verzorgd door geprefabriceerde stalen sandwich gevelpanelen. De zogeheten "mono-coque" 
constructie, waarbij de sterkte eigenschappen van het skelet worden gecombineerd met de stijfheids 
eigenschappen van de huid, wordt vaak toegepast bij vliegtuig- en racerijontwerpen, maar is voor de bouw 
ongebruikelijk. 

Bron: http://www. woonen.nVwoon 7/ww.htm (september 2006) 

Zes partiowoningen 
Het demonstratieproject Staalframewoningbouw aan de 
Dedemsvaartweg is in 1993 gebouwd in het kader van het 
Woningbouwfestival Den Haag. Het complex van zes woningen is 
gebouwd in een carré-vorm rondom een patio. De woningen bestaan 
uit twee bouwlagen met de slaapvertrekken op de begane grond en de 
woonkamer op de eerste verdieping. Om staal als bouwmateriaal zo 
consequent mogelijk toe te passen (een uitdrukkelijke wens van de 
architect van het Woningbouwfestival) zijn de gevels afgewerkt met 
dunne geprofileerde staalplaat. De woningen zijn in juli 1993 
opgeleverd. De belangstelling voor de woningen was zo groot dat ze 
alle binnen één dag waren verkocht. 

Bron: http://www.woonen.nVwoon 7/dedem.htm (september 2006) 

ISB 
Het systeem is gebaseerd op de scheiding tussen drager en inbouw 
volgens de SAR-methodiek en op de normen voor modulaire 
coördinatie in de woningbouw. Het bijzondere van het systeem is de 
positionering en inpassing van leidingen in de drager, waardoor de 
plattegrond een maximale vrijheid van indeling heeft. Als materiaal 
voor de drager was bewust voor staal gekozen, vanwege de goede 
mogelijkheden voor industrialisatie. De grote maatvastheid waarborgt 
een nauwkeurige aansluiting van het inbouwpakket op de drager. 
Bovendien is staal in geval van sloop eenvoudig te demonteren en 
volledig te hergebruiken in de oorspronkelijke vorm of om te smelten 
voor andere toepassingen. Naast deze positieve 
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materiaaleigenschappen had de drager ook als kwaliteit dat met een beperkt aantal bouwcomponenten industriële 
massaproduktie mogelijk was. Ondanks de standaardisatie was zo toch een in vorm en functie gevarieerd scala 
aan gebouwen te ontwerpen. De kracht van ISB zit eigenlijk niet in de drager, maar in de ingenieuze wijze waarop 
de driedimensionale verbinding tussen de diverse componenten in één element is opgelost. 

Bron: http://www. woonen.nVwoon 7/pdf/isb.pdf (september 2006) 
Lichtenberg, J.J.N. & Zanden, G.C.M. van der. (1997). Stalen drager breekt (eindelijk) door. Tijdschrift: Bouwen met 
Staal (nr. 134, blz. 38-41). 

Star-Frame 
Deze modelwoning demonstreert de mogelijkheden van het 
bouwsysteem "staalframebouw": het bouwen van woningen 
met complete panelen voor vloeren, wanden en daken. In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Japan en Australië, is dit 
systeem in Nederland nog nauwelijks gebruikt. Het systeem 
uit frames, opgebouwd uit dunne, verzinkte staalprofielen. De 
frames worden daarna bekleed met plaat- en 
isolatiemateriaal, waardoor een compleet paneel ontstaat. 
Dat alles gebeurt in de fabriek. Op de bouwplaats worden de 
panelen gemonteerd tot een complete woning. De gevel van 
deze modelwoning is van baksteen, maar dat had ook een 
ander materiaal kunnen zijn. Inclusief de vrij zware 
bakstenen gevel weegt de stalen woning maar 60 ton; dat is 
zo'n 50 ton minder dan een traditionele woning met een 
betonnen draagconstructie. Door het geringe gewicht heeft de stalen woning een minder zware fundering nodig. En 
dat scheelt in de bouwkosten. Een pluspunt van het stalen frame is dat de indeling van de woning op elk moment 
kan worden veranderd zonder hak- of breekwerk. Een gipsplaat is zo van het frame af te schroeven en te 
vervangen. Hierdoor is elke kamer aan te passen aan veranderde omstandigheden en wensen van de bewoner. 

Bron: http://www. woonen.nVwoon 7/star.htm (september 2006) 

STEW 
STEW, de afkorting van "STaal En Woningbouw" , is een initiatief van 
Verhoeven Bouwgroep. Stalen portalen van 7,2 meter in het vierkant 
vervangen dragende muren, zodat een vrij indeelbare woning ontstaat. 
De gevels kunnen naar keuze worden afgewerkt. Bovendien is voor staal 
gekozen om de bouw te versnellen; het streven is minder dan honderd 
bouwuren per woning. Het systeem vereist geen speciale technieken en 
benodigdheden. Daardoor kost een woning van 400 kubieke meter tussen 
135000 en 190000 gulden (61300 en 86200 euro). Nieuw aspect is een 
superspouw waarin installaties en leidingen worden ondergebracht, 
waardoor de vrije indeelbaarheid wordt vergroot. 

Bron: http://www. woonen.nVwoon 7/stew.htm (september 2006) 
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Varomatic 
De belangrijkste pijler voor deze woning is directe informatie
overdracht van de bewoner naar de computergestuurde 
productiemethoden. Om dit te bereiken moeten nog verschillende 
middelen worden ontwikkeld: een interface die de communicatie met 
de gebruikers regelt, de koppeling van het 3D-model aan een 
database en programma's om het actuele 30-model te vertalen naar 
uitvoeringstekeningen. De architecten ontwerpen uitsluitend de 
spelregels, de gebruikers de uiteindelijke vorm. 
De cataloguswoning Variernatie wordt ontwikkeld in twee basistypen: 
Landscape en Sculpture. De consument kan de geometrie van beide typen tijdens het ontwikkelingsproces traploos 
instellen: zowel de hoogte, de breedte als de diepte; ook asymmetrische vormen zijn mogelijk. De naadloze, 
gebogen huidelementen worden industrieel, specifiek voor de gekozen vorm geproduceerd. Deze elementen 
bestaan uit dragers van stalen profielen met daarop houten beschot en een naadloze kunststof afwerking. Alleen de 
steenachtige kern hoeft te worden gefundeerd. 

Bron: http://www. woonen.nVwoon 7/vario.htm (september 2006) 

A+ woning 
De A+ woningen lijken gewone rijtjeshuizen, maar zijn het 
niet. Achter het vertrouwde bakstenen uiterlijk gaat een 
staalconstructie schuil. En dat is ongebruikelijk bij de bouw 
van rijtjeswoningen. Bij de staalconstructie hoort een nieuwe 1 

systeemvloer, de lnfra+ vloer, waarin leidingen en kabels van 
de installaties zijn opgenomen. De gehele constructie is 
industrieel vervaardigd en op de bouwplaats gemonteerd op , 
een lichte fundering. Daarna is het skelet dichtgemaakt met 
een complete scharnierkap en gevelpanelen. Deze panelen 
zijn kant en klaar aangeleverd met een machinaal 
gemetselde buitenzijde, kozijnen, isolatie en betonnen 
binnenspouwblad. Alleen het voegwerk tussen de panelen 
gebeurt nog op de bouwplaats. 
Direct na de bouw zijn de verplaatsbare binnenwanden geplaatst en de leidingen geïnstalleerd. De leidingen lopen 

in twee richtingen door de vloerconstructie. Via luiken in de bovenplaat zijn deze op elk moment bereikbaar voor 
wijzigingen, bijvoorbeeld als de woning anders wordt ingedeeld. Winst voor het milieu is het lichte gewicht van een 
complete A+ woning: zo'n 50% minder dan een traditioneel gebouwde woning weegt. Dat betekent direct al een 
besparing op bouwmateriaalgebruik van 70 ton per woning. 
A+ woningen worden ontworpen en gebouwd volgens het concept van bouwproductontwikkelaar Buro A+ en 
Bouwbedrijven Jongen. Geheel volgens de principes van Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen. Het skelet 
bestaat uit slanke, in elkaar geschoven kokerkolommen die naderhand onzichtbaar tussen het binnenspouwblad en 
het buitenblad zitten. Het skelet gaat samen met de lnfra+ vloer van PreFab Limburg. Deze systeemvloer bestaat 
uit stalen liggers (doorgaans IPE 160 profielen, afhankelijk van de gegeven overspanningen). De liggers zijn 
gedeeltelijk ingestort in een dunne betonnen onderplaat voor voldoende sterkte en stijfheid. Bij gebruik van IPE 160 
is een overspanning van ruim 5 m haalbaar. De liggers worden afgedekt met een dunne, droge vloerplaat met 
viltlaag voor de vloerbedekking. Door de opbouw van de vloer blijft er in de constructie ruimte voor de 
installatietechniek. De leidingen kunnen in twee richtingen lopen: tussen de liggers én door de ronde sparingen in 
de liggers. Zodra de vloer is aangebracht, kan de installateur zijn werk al doen, geheel onafhankelijk van 
constructieve en afbouwwerkzaamheden. 

Bron: http://www. woonen.nVwoon 7/ap/us.htm (september 2006) 
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Smarthouse 
Het woningconcept Smarthouse biedt de particuliere opdrachtgever de 
mogelijkheid om door een architect een unieke woning te laten 
ontwerpen zonder grote financiële risico's. Het concept biedt toch veel 
ruimte voor de eigen woonwensen. Smarthouse bv verzorgt 
bovendien het hele proces, van ontwerp tot en met uitvoering en 
nazorg. 
Aan de hand van de Modelwoning krijgt de klant een indruk hoe een 
Smarthouse kan worden vormgegeven. De basis bestaat uit een 
stalen hoofdconstructie op een betonnen funderingsplaat. Hieraan worden de verschillende elementen zoals gevel, 
wanden en vloeren bevestigd. In een later stadium kunnen de indeling en de toegepaste materialen zonder 
aanpassing van de hoofdconstructie worden gewijzigd. De combinatie van de grote keuzevrijheid van een 
individuele bouwopdracht en het gestroomlijnde ontwerp- en bouwproces geeft de klant snel inzicht in prijs, tijd en 
kwaliteit. 

Bron: http://www.woonen.nl/woon ?/smart nw.htm (september 2006) 

Flexline 
Flexline is een totaal bouwsysteem. Waarbij er onder geconditioneerde 
omstandigheden een compleet product wordt gebouwd. Kant en klaar. 
Voor elk onderdeel worden specialisten ingeschakeld die in de 
productiehal hun werk uitvoeren. Zoals sanitair- en keukenspecialisten, 
tegelspecialisten, installateurs, elektriciens, etc. De aansturing en 
kwaliteitsbewaking is in handen van Flexline. 
Zo wordt in circa twee weken een woning (of kantoorruimte) opgeleverd 
en vervolgens op transport gezet. Op de woonlocatie wordt de woning 
aangesloten op voorzieningen zoals riolering, leidingnet etc. In drie dagen , 
wordt de woning opgeleverd en is deze gebruiksklaar. 

Bron: http://www.flex/inebouwen.nl/f/ main.php?menu=proces (September 2006) 

Footloose 
Footloose is het project voor de "interactieve" woning. Het 
uitgangspunt van Footloose is dat woning en gebruiker via computers 
met elkaar communiceren. Alle technische installaties worden 
automatisch in- en bijgeregeld: verwarming, ventilatie en 
luchtvochtigheid, keukenapparatuur en voordeur. Het huis kan zelfs 
"intelligent" worden: het leert de dagelijkse gebruiken van de 
bewoners kennen en anticipeert hierop. Hard- en software worden 
regelmatig aangepast aan nieuwe technologisch mogelijkheden en 
persoonlijke wensen van de bewoners. Het casco is een "unibody", 
opgebouwd uit een staalskelet met stalen profielplaten, afgewerkt met 
spuitisolatie en een elastomeer buitenhuid. Het casco wordt in de fabriek in zijn geheel gemonteerd, daarna in grote 
elementen gedeeld en binnen enkele weken als een zendragende carrosserie op hydraulische cilinders (de 
fundering) gezet. Footloose is echt iets voor mensen die opvallende, compacte woning willen. De architect maakt 
het ontwerp waarbij de bewoner aangeeft hoe lang, hoog en diep de woning moet worden. 
Daarnaast kan de architect de interactiviteit tussen woning en bewoner per computer nabootsen. Footloose is te 

zien als een vervolg op Variomatic. Bij Footloose gaat het om de mens en zijn woning; bij Variomatic om mens en 
woningbouw. 

Bron: http://www.woonen.nVwoon 7/foot.htm (september 2006) 
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IFDToday 
De woningcorporatie Amnis verwierf in 2000 met twee van haar drie 
inzendingen de voorbeeldstatus Industrieel, Flexibel en Demontabel 
bouwen. In samenwerking met de TU Eindhoven, Koninklijke lBC en 
Stork Installatietechniek scoorde Amnis met het project IFD Today. Dit 
volledig industrieel geproduceerde stalen bouwsysteem is - indien 
wenselijk - op te trekken op de bestaande funderingen van gesloopte 
flats. Hergebruik van de fundering scheelt weer een hoop kosten en 
milieubelasting. Bouwmuren ontbreken in deze skeletbouwmethode. 
Bewoners bepalen hierdoor niet alleen de indeling maar ook de grootte 
van de woning. In een Utrechts proefproject wordt een bestaande 
drielaagse flat vervangen door een nieuw IFD Today-project van vier 
lagen hoog. 

Bron: http://www. woonen.nl/woon 7/today.htm (september 2006) 

Multiple Choise woning 
De Koopmans Bouwgroep heeft in het kader van de Bouw- en Woonexpo 
2001 in Almere met het thema "Gewild Wonen" achttien vrijstaande 
woningen gerealiseerd. Hierbij stonden de wensen van de toekomstige 
bewoners centraal en konden ze zelf de grootte en indeling van de 
woning bepalen. Tevens zijn na de bouw de woningen naar wens te 
veranderen. Dit concept, "Multiple Choice", heeft Koopmans in 
samenwerking met de Architakten Cie. uit Amsterdam ontwikkeld. 
Het basisprincipe van een Muttiple Choice-woning is de "envelop". Dat is 
het volume dat maximaal op een kavel gebouwd mag worden, waarbij de 
privacy en de bezonning wel gewaarborgd blijven. De envelop wordt 
vastgesteld op basis van de kavelmaten, bezonnings- en privacy
uitgangspunten en stedenbouwkundige eisen. 

L 

De kopers hebben binnen deze envelop een grote indelingsvrijheid. De woning kan een vierkante vorm krijgen of 
een langwerpige, een tweezijdig of éénzijdig schuin dak. Het keuzeproces wordt met een interactieve CD-rom 
begeleid. Aan de hand van multiple-choicevragen bepalen de kopers onder meer de positie van de auto, de 
oriëntatie van de tuin, de ruimtelijke verbijzondering (zoals extra ruimte, vides en loggia's). Vervolgens verschijnen 
alle mogelijke varianten die aan de zoekcriteria voldoen. Hierdoor laat de koper zich inspireren voor de definitieve 
keuzen. 
Het Multiple Choice-concept is een combinatie van staalframe-, houtskelet- en staalskeletbouw. Het bevat stalen 
spanten met daartussen prefab staalframebouw-vloer-en dakgordingelementen en prefab gevelelementen. 

Bron: http://www. woonen.nVwoon 7/koopmans.htm (september 2006) 
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Light Housing 
Het woningbouwsysteem Light Housing vormt een invulling van 
het begrip "Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen". De 
productie van een Light House gebeurt geheel in de fabriek 
(Industrieel). Uiteenlopende ontwerpen zijn mogelijk en 
aanpassingen altijd eenvoudig, óók in de gebruikfase (Flexibel). 
En alle onderdelen van het systeem zijn herbruikbaar: direct als 
bouwproduct óf als "grondstof' bij de fabricage van nieuwe 
bouwproducten. (Demontabel óf Duurzaam). 

Platform 
Light House komt voort uit het afstudeeronderzoek van Miehiel Zweers, aan Bouwkunde TU Delft. Het systeem is 
verder ontwikkeld volgens de bekende platformmethode: adviseurs en leveranciers werken samen aan 
subsystemen, zoals gevelisolatie en beplating, die later de consumenten-catalogus in kunnen. Zowel de 
subsystemen als de onderdelen van de hoofddraagconstructie zijn ook toepasbaar buiten het Light House-systeem. 
Zo kunnen de gegoten verbindingen de basis zijn voor nieuwe knopen voor vakwerk- en koepelconstructies. 

Staalskelet 
Ingenieursbureau Stoel Partners Twente werkte mee aan de 
netvormige staalconstructie van koudgevormde kokerprofielen. De 
profielen meten 120x80 en hebben een wanddikte van 4 mm. In 
de lijven zitten sparingen voor het doorvoeren van leidingen. De 
kokers zijn verbonden met gietknopen, bestaande uit twee 
schijven. Hiertussen worden de profielen geklemd en daarna met 
een bout vastgezet. 
Zónder schoren is de constructie sterk en sti~ genoeg voor twee 
bouwlagen en vloervelden van 4,8x3 m. Bovendien zijn zonder 
voorzieningen grote sparingen te maken. Op den duur volgen 
andere kokermaten: voor grotere velden, meer dan twee 
bouwlagen, óf lichtere constructies. 

Vloeren 
De opbouw van de vloeren is hetzelfde als die van het staalskelet. 
Om doorbuiging tegen te gaan, is de verbinding tussen vloer en 
wand echter scharnierend uitgevoerd, met een gaffel. 
Bevestigingssysteem 
De kokers worden gemaakt op een grid van 600x600 mm. Dat 
komt overeen met de maat van wand- en gevelmaterialen. Peutz 
en VCE hielpen Lighthouse aan een vernuftig systeem voor het 
bevestigen van wanden en gevels. Op de montagepunten van 
kokers komen pennen met aan het uiteinde een vierkant 
staalplaatje. Op dit plaatje zitten weer vier rubberen, 
gevulkaniseerde aansluitpunten, inwendig voorzien van 
schroefdraad. Hierdoor worden bekleding en casco zowel 
akoestisch als thermisch ontkoppeld. Bovendien worden zettingen 
door thermische werking opgevangen. 

-------------------------~ 
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Afwerking 
Als beplating van wanden en vloeren gebruikt Light Housing berken triplex. 
Hierachter zit 30 mm cellulose-isolatie, met goede geluidisolerende en 
warmteaccumulerende eigenschappen. De buitenbekleding bestaat uit 120 
mm cellulose-isolatie, met aan de buitenzijde een EPDM-folie. Door deaze 
afdichting dient vocht naar binnen toe te worden afgevoerd. Hiertoe zit aan 
de binnenzijde een dampregulerend folie. Het Light Housing systeem is 
compleet met raamkozijnen van geëxtrudeerde aluminium profielen. 

Bron: httpilwww. woonen.nllwoon 71/ighthou.htm (september 2006) 
Bron: httpilwww.light-housinq.nV (september 2006) 

Modulus 
MODULUS is een vernieuwend woonconcept dat ontstaan is vanuit 
ervaringen met de woningnood na natuurrampen_en de gevolgen van oo~og . 
De Belgische ontwerper, Rudi de Cramer, ontwikkelde verschillende 
woonmodules die allemaal gebaseerd zijn op hetzelfde gebogen staalprofieL 
Oorspronkelijk bedoeld en vooral te gebruiken als noodwoning en voor 
structurele urbanisatie of rehabilitatie van sloppenwijken zijn Modulus
modules ook perfect te gebruiken als schoolgebouwtje, klein hospitaal, 
kantoor-gebouw, atelier, poolhouse, tuinhuis, vakantieverblijf of tweede 
woning. 
MODULUS-woningen zijn goedkoop en uitermate sterk. Zij weerstaan 
orkanen en aardbevingen. Het zijn lichte staalconstructies en daarom op 
vrijwel iedere ondergrond op te trekken zonder diepe of zware funderingen. 
Bij de montage zijn geen speciaal gereedschap of hijskranen nodig. 
MODULUS-woonmodules zijn uitzonderlijk stabiel in koud, warm, vochtig of 
droog klimaat (- 40°C tot + 80°C). Ze worden 30-40 cm boven de grond 
gebouwd. Elk model kan zonder moeite volledig worden gedemonteerd en 
opnieuw worden opgebouwd op een andere plaats. Er kunnen tot 8 
woonmodules op een vrachtwagen worden geladen. Een MODULUS-module 
bestaat uit het stalen frame, de vloerelementen en de 
zijwanden/dakbekleding. Bewoners hebben de mogelijkheid hun module naar 
eigen wens en mogelijkheden af te werken met bij voorkeur lokale 
materialen. 

Bron: htto:l/www. woonen.nllwoon 7/modu/us.htm (september 2006) 
Bron: http://www.modulus.belmodulus.htm (september 2006) 

------------------------~ 
Handleiding & bijlagen ~ 
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4.2 Analyse bouwsystemen 

Uit de analyse van bestaande bouwsystemen kan uiteindelijk gekeken worden wat de flexibiliteit en eventuele 
groeimogelijkheden zijn. Hierdoor kan uiteindelijk gekozen worden om een bestaand systeem verder door te 
ontwikkelen of om toch met een geheel nieuw ontwerp voor een groeisysteem te komen. 
A" st 1rey-sy1 eem 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit Weinig flexibiliteit aanwezig. Was een oplossing voor een actuele vraag. De .. 
voor gebruiker gebruiker kan niet eenvoudigaanpassingen doen 
Mogelijkheid om te Weinig mogelijkheden, alleen door middel van traditionele manier van .. 
kunnen groeien groeien (toevoegen en weghalen) 
Mogelijkheid om aan te Weinig aanknopingspunten doordat de constructie vast staat (beton en .. 
passen tot een staal) 
groeisysteem 

PI o1ynorm womng 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De maten van de verschillende units staan vast. De gebruiker heeft echter .. 
voor gebruiker wel de mogelijkheid om leidingen te verleggen en eventuele lichte wanden 

te verplaatsen. Daarnaast was vervanging bij schade echter al een groot 
probleem 

Mogelijkheid om te De maten van de verschillende units staan vast. Hierdoor is de mogelijkheid .. 
kunnen groeien van groeien niet meegenomen. Alleen de traditionele manier van groeien is 

mogelijk. 
Mogelijkheid om aan te Door de droge montage zijn er enkele aanknopingspunten. Maar de opbouw . 
passen tot een van het systeem maakt het moeilijk om de woning te laten groeien 
groeisysteem 

lndustne e womng s e 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De gebruiker kan de ruimten laten verplaatsen. Het enig wat vaststond 0 
voor gebruiker waren de natte cellen. 
Mogelijkheid om te De indeling is aan te passen, waarbij er echter wel aan een vaste 0 
kunnen groeien moduulmaat gehouden moet worden (bepalend voor de indeling). 
Mogelijkheid om aan te Het systeem berust voornamelijk op de draagconstructie, bedoeld voor + 
passen tot een verdiepingloze gebouwen. Hierdoor zijn eventuele mogelijkheden om te 
groeisysteem groeien (aansluiten op bestaande draagstructuur systeem) zeer interessant. 

F kk 0 erwomng 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit Het idee bestaat uit een drager en inbouw principe. Waarbij deze uit drie . 
voor gebruiker onderdelen bestond: een flexibele drager, woningmodulen en een 

inbouwpakket. De gebruiker kan voor een deel zelf de indeling bepalen, 
doordat de modules zelfdragend zijn. 

Mogelijkheid om te De drager en het inbouwpakket zijn deels flexibel. De moduulwoning kan . 
kunnen groeien echter niet groeien. Hierdoor blijft het groeien van de woning zeer beperkt 
Mogelijkheid om aan te Het onderscheiden van drager, woning en inbouwpakket is zeer interessant. ++ 
passentoteen Daarbij is echter de moduulwoning tijdens gebruik niet aan te passen. Door 
groeisysteem een moduulwoning te ontwkkelen die dat wel zou kunnen, kan een geheel 

groeiend bouwsysteem onstaan. 

------------------------~ 
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Heiwo 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De gebruiker heeft de mogelijkheid om een woning aan de hand van een + 
voor gebruiker catalogus samen te stellen. Wanneer de woning in gebruik is genomen, 

heeft de gebruiker de mogelijkheid om de indeling en gevels te veranderen 
(vrij indeelbaar). 

Mogelijkheid om te Doordat er geen passtukken aanwezig waren, kan een grote variatie worden 0 
kunnen groeien bereikt. Doordat de gevel vrij van de constructie staat, is het mogelijk om de 

constructie uit te breiden. Dit is echter wel een traditionele manier van 
groeien. 

Mogelijkheid om aan te Doordat er geen passtukken aanwezig waren, kan een grote varia bereikt + . 
passen tot een worden, door de constructie uit te breiden. Het idee om de gevellos van de 
groeisysteem constructie te houden speeH hier een belangrijke rol in mee. De vrije 

indeelbaarheid van de woning en gevel is groot. 

Vrijstaande WoningWetWoning 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De gebruiker heeft alleen de mogelijkheid om de indeling aan te passen. -
voor gebruiker 
Mogelijkheid om te De vrijstaande woning heeft geen mogelijkheden om te groeien. Dit is alleen --
kunnen oroeien mooeliik door toe te voegen of te verwijderen. 
Mogelijkheid om aan te De woning is in principe een doos, dat afgesloten is naar de buiten wereld. + 
passen tot een Het innovatieve zit hem in het feit dat de gevel tevens ook de 
groeisysteem draagconstructie is. Dit onderdeel is echter wel interessant voor stapelgroei 

(maar is enigszins traditioneel). 

z es pat1owomngen 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De gebruiker heeft in bepaalde mate de mogelijkheid om de indeling te --
voor gebruiker veranderen. Maar echte flexibiliteit is niet aanwezig, doordat het ontwerp op 

voorhand vast stond. Tijdens het ontwerpproces werd wel rekening 
gehouden met de woonwensen van de gebruiker. 

Mogelijkheid om te Het ontwerp is gebaseerd op zeswoningen in een carré-vorm. Het ontwerp --
kunnen groeien is op voorhand gemaakt en niet bedoeld om te laten uitbreiden. Door het 

gebruik van een staalframe en kant- en klare elementen is de bouwtijd zeer 
groot. 

Mogelijkheid om aan te Door een stalenframe te maken, waarbinnen de woning met behulp van + 
passentoteen kant en klare elementen opgebouwd kan worden is zeer interessant. Door 
groeisysteem ervoor te zorgen dat deze elementen eenvoudig te verplaatsen zijn en 

kunnen groeien (in welke vorm dan ook), kan een interessante groeiwoning 
ontstaan. 

ISB 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De gebruiker heeft de mogelijkheid om de indeling van zijn woning te 0 
voor gebruiker veranderen (alleen trap vaste plaats). 
Mogelijkheid om te Het concept is gebaseerd op de scheiding tussen een drager en inbouw + 
kunnen groeien (SAR-methode). Daarnaast bestaat de woning uit modulaire coördinatie. 

Hierdoor kan de woning de mogelijkheid hebben om te groeien, doordat de 
constructie eenvoudig ui!g_ebreid kan worden. 

Mogelijkheid om aan te Door leidingen in de drager toe te passen, ontstaat een maximale vrijheid ++ 
passen tot een van de indeling. Het ingenieuze hoekprofiel kan voor groeien in 3 richtingen 
groeisysteem zorgen (3D). In dit hoekprofielen komen de knopen bij elkaar. Hierdoor is 

een enkele oplossing voor meerdere probleem. Dit is belangrijk bij gebruik 
door de gebruiker. 
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Star-Frame 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De traditionele flexibiliteit is aanwezig. De binnenwanden bestaan uit een 0 
voor gebruiker stalenframe met gipswanden en zijn dus gemakkelijk te vervangen en te 

verplaatsen. 
Mogelijkheid om te In plaats van hout wordt staal gebruikt. De woning kan eventueel groeien, . 
kunnen groeien maar hier is het niet voor bedoeld. 
Mogelijkheid om aan te Het lichter bouwen is zeer interessant, met name voor de gebruiker om zelf 0 
passen tot een aan passingen te doen. Het systeem zelf biedt echter veel andere 
groeisysteem toepassingen. Maar dan met name in delen hiervan, maar niet als 

totaalpakket. 

Stew 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit Stalen portalen vervangen dragende wanden, zodat de woning vrij + 
voor gebruiker indeelbaar is. Tevens kunnen de gevels naar eigen wens worden afgewerkt. 

De 'superspouw', waarin de installaties zijn opgenomen, zorgt voor een nog 
grotere vrije indeelbaarheid. 

Mogelijkheid om te Door staal toe te passen, wordt de bouwtijd versneld. Verder vereist het 0 
kunnen groeien systeem geen speciale technieken en benodigdheden. Hierdoor kunnen 

eventueel nieuwe portalen aan de woning worden toegevoegd. 
Mogelijkheid om aan te Het toepassen van een 'superspouw' waarin de installaties en leidingen zijn ++ 
passen tot een ondergebracht, zorgt voor een grotere vrije indeelbaarheid. Daarnaast kan 
groeisysteem het toevoegen van portalen voor een groei van de woning zorgen. 

Variomatic 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De gebruiker heeft tijdens het ontwerpproces een grote rol in het ontwerp. . 
voor gebruiker tijdens het Na de uitvoering heeft de gebruiker de flexibiliteit die hij zelf ingebracht 
gebruik. heeft. Het hangt dus van de gebruiker af in hoever de woning tijdens het 

gebruik veranderbaar is. 
Mogelijkheid om te Bij dit systeem zitten er weinig mogelijkheden van groeien in. Of de .. 
kunnen groeien gebruiker en ontwerper moeten deze in de woning zelf ondergebracht 

hebben. Dit zal over het algemeen niet het geval zijn. 
Mogelijkheid om aan te De mogelijkheden zijn er wel, maar daarvoor moeten deze wel in het 0 
passentoteen systeem (programma's en database) worden opgenomen. Het blijft een 
groeisysteem cataloguswon ing. 

A + womng 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De gebruiker kan zelf zijn indeling veranderen, dankzij de flexibele vloer en + 
voor gebruiker verplaatsbare binnenwanden. De woningscheidende wanden zijn zelfs 

verQiaatsbaar, zodat woningen in de breedte kunnen groeien of krimpen. 
Mogelijkheid om te De flexibele vloer, verplaatsbare binnenwanden en verplaatsbare ++ 
kunnen groeien woningscheidende wanden zorgen ervoor dat de woning vrij indeelbaar is 

en zelfs wat betreft het volume kan groeien en krimpen. Het skelet bestaat 
uit slanke, in elkaar geschoven kokerkolommen die onzichtbaar tussen het 
binnen spouwblad en het buitenblad zitten. 

Mogelijkheid om aan te Door het toepassen van een slank skelet van in elkaar geschoven ++ 
passentoteen kokerkolommen, kan worden gebruikt om de hoogte ook eventueel aan te 
groeisysteem passen. Daarnaast zorgt de verplaatsbare woningscheidende wanden ook 

voor een groei of krimp van het woonvolume. De vrije indeelbaarheid zorgt 
voor mogelijkheden om aanpassingen en veranderingen in de woning aan 
te brengen. 

------------------------~ 
Handleiding & bijlagen ~ 
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Smarthouse 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De gebruiker kan samen met de ontwerper zijn woning samen stellen --
voor gebruiker (cataloguswoning). Waarbij de flexibilite~ in d~ systeem (volgens de 

arcMect) niet belangrijk is. Hierdoor heeft de gebruiker tijdens het gebruik 
alleen de trad~ionele manieren van flexibiliteit. 

Mogelijkheid om te De mogelijkheden om de woning na de oplevering te laten groeien zijn bijna -
kunnen groeien niet aanwezig. Er is alleen de mogelijkheid om trad~ioneel toe te voegen of 

weg te halen. 
Mogelijkheid om aan te In dit systeem zijn geen aanknopingspunten om verder te komen tot een -
passen tot een woning die kan groeien of krimpen. Dit komt vooral omdat de woning een 
groeisysteem cataloguswoning is, waarbinnen flexibil~eit niet belangrijk is. 

Flexline 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De woning bêsîaat u~ kant-en-klare onderdelen zie op de bouwplaats ++ 
voor gebruiker worden samengevoegd tot totaalwoning. De indeling is redelijk vrij 

indeelbaar en de woning is in de toekomst eenvoudig aan te passen, door 
kant en klare elementen te vervangen of toe te voegen. 

Mogelijkheid om te Doordat volume onderdelen vervangen of toegevoegd kunnen worden naar ++ 
kunnen groeien de wensen en eisen van de gebruiker is de woning instaat om te groeien en 

te krimpen in alle richtingen. Het betreft hier echter wel een vrijstaande 
woning. 

Mogelijkheid om aan te Het idee van de woonvolumes die vervangen of toegevoegd kunnen worden ++ 
passen tot een is zeer interessant. Je besteld wat je nodig hebt en enkele maanden later 
groeisysteem wordt het volume onderdeel vervangen of toegevoegd. 

Footloose_(vervolg Variomatic) 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De aanpasbaarheld van de woning zit hem in de hard- en software die de + 
voor gebruiker technische mogelijkheden (voornamelijk installaties) en wensen van de 

gebruiker optimaal vertalen. Wat betreft indeling en ruimte aanpasbaarheld 
biedt het systeem weinig aanknopingspunten. 

Mogelijkheid om te De woning groeit op het gebied van het leren kennen van zijn gebruikers, .. 
kunnen groeien zodat het systeem hierop kan inspelen. Het betreft hier als het ware een 

'intelligent' systeem. 
Mogelijkheid om aan te Het idee van een intelligente woning is met het oog op het leerproces zeer ++ 
passen tot een interessant. De woning leert de bewoners kennen en kan op hun wensen en 
groeisysteem eisen (installatietechnisch) inspelen. Dit data verkeer kan ook worden 

gebruikt om in te spelen op de wensen en eisen wat betreft het groeien en 
krimpen van de woning. De interactie tussen computer en mens is tevens 
zeer interessant. 

IFDToday 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit Doordat het systeem op te trekken is, is de grootte van de woning door de ++ 
voor gebruiker bewoner zelf te bepalen. Daarnaast is het samenvoegen van woningen en 

een vrije indeling van de woning tijdens het gebruik mogelijk. De 
gevelafwerking van het stalenframe is flexibel en door de gebruiker zelf te 
bepalen. 

Mogelijkheid om te Woningen kunnen worden samengevoegd en vrij worden ingedeeld. ++ 
kunnen groeien Daarnaast is het toevoegen van balkons, serre of erkers mogelijk. De 

afmetingen van de woning zijn door de gebruikers voor het gebruik en 
tijdens het gebruik voor een deel te bepalen. 
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Mogelijkheid om aan te Het stalenframe dat op te trekken is, doordat het op een zware bestaande + 
passen tot een fundering rust is zeer interessant. Door de fundering te hergebruiken, 
groeisysteem kunnen kosten bespaard worden. Door lichter te bouwen, kan dan hoger 

gebouwd worden dan het origineel. Daarnaast kunnen de gevel afwerkingen 
door de gebruiker bepaald worden. 

M lf I Ch. u 1p1e o~eewomng 

Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De grote en afmetingen van de vrijstaande woningen zijn tijdens het 0 
voor gebruiker ontwerpproces door de gebruiker te bepalen. Wanneer de woning gebouwd 

Is, hebben de gebruikers de mogelijkheid om de indeling gedeeltelijk aan te 
passen. 

Mogelijkheid om te Nadat de woning gebouwd is, zijn er weinig mogelijkheden om de woning te -
kunnen groeien laten groeien of krimpen. Dit is voornamelijk alleen mogelijk op een 

traditionele manier. 
Mogelijkheid om aan te Deze woning blijft in principe een samengestelde catalogus woning, waarbij -
passen tot een de vrijheid alleen bij het ontwerpproces (binnen een envelop) ligt en niet bij 
groeisysteem het uiteindelijke gebruik van de woning. 

L" h H .lgl t ousmg 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit Het systeem bestaat uit kokers die aan elkaar worden gekoppeld met ++ 
voor gebruiker behulp van een knooppunt, zodat de gewenste constructie kan worden 

opgebouwd. Hierdoor is de constructie flexibel en de indeling ook. 
Mogelijkheid om te Doordat er maar één knoop is, die de verschillende kolommen met elkaar ++ 
kunnen groeien verbindt, is het zeer eenvoudig om te groeien of te krimpen. Het gehele 

systeem wordt gebruikt voor de wanden, vloeren en dak. Hierdoor zijn al 
deze elementen te veranderen. Het systeem bepaald echter wel de vorm 
(rechthoekig) van de woning. 

Mogelijkheid om aan te Doordat het systeem een eenvoudige aan een schakeling is van kolommen ++ 
passentoteen doormiddel van één knooppunt. Kan de constructie (voor wanden, vloeren 
groeisysteem en dak) tijdens het gebruik aangepast worden. Daarnaast kunnen leidingen 

in de kokers worden ondergebracht. Het systeem heeft echter wel zijn eigen 
gevel en vloer afwerkingen, maar hierbinnen valt nog een hoop 
mogelijkheden wat betreft de keuzevrijheid voor de gebruiker te vinden. 

Modulus 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit Binnen de karakteristieke vorm van de woning (gebogen stalen frame) heeft 0 
voor gebruiker de gebruiker een grote indelingsvrijheid. Daarnaast kan de woning bijna 

overal staan, omdat het geen diepe of zware fundering nodig heeft. 
Mogelijkheid om te De vorm van de woning blijft hetzelfde en er kan alleen op een traditionele 0 
kunnen groeien manier worden gegroeid. En dit is zelfs bij dit systeem lastig. 
Mogelijkheid om aan te De Modules is een zeer sterke en lichte woning, maar het biedt geen echte -
passentoteen aanknopingspunten om het verder door te ontwikkelen las groeiwoning. Dit 
groeisysteem komt omdat het systeem al binnen zijn eigen concept als ver is 

doorontwikkeld. 

------------------------~ 
Handleiding & bijlagen ~ 
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Groeiwoningen en IFD 

G M k d roe1wonrng as era e 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit De gebruiker kan vooraf kiezen uit verschillende kavels en woningen. Hierbij + 
voor gebruiker is vooraf een vaste indeling gemaakt en staan de mogelijke uitbreidingen al 

per woning vast. De gebruiker heeft wel de flexibiliteit om de indeling deels 
te veranderen. 

Mogelijkheid om te Bij de woning is tijdens het ontwerpproces al rekening gehouden met + 
kunnen groeien mogelijke uitbreidingen. Hierdoor is het eenvoudig om te kunnen groeien. 

Het groeien gebeurt door onderdelen toe te voegen. Voornamelijk verlengen 
van de woning. 

Mogelijkheid om aan te In de basiswoning zijn de aansluitingen voor de mogelijke manieren van ++ 
passentoteen groeien opgenomen. Hierdoor is het groeien eenvoudig voor de gebruiker. 
groeisysteem Helaas kunnen de basiswoningen vaak maar tussen de 2 a 4 keer groeien. 

IFD House 
Onderzoeksvragen Analyse 
Aanwezigheid flexibiliteit Vanuit een basis indeling, kan de gebruiker sommige ruimten zelf indelen en ++ 
voor gebruiker kunnen er ruimten aan de woning worden toegevoegd. De gebruiker heeft 

dus de mogelijkheid om te veranderen en uit te breiden 
Mogelijkheid om te Het idee van het IFD house is dat het gebaseerd is op blokken en kernen. + 
kunnen groeien Waarvan sommige blokken verplaatsbaar zijn en sommige een vaste plaats 

hebben. 
Mogelijkheid om aan te Door bepaalde ruimten als vaste kern (trap, lift, installatieruimten) te ++ 
passen tot een houden, kunnen de andere ruimten (blokken) op allerlei manieren omheen 
groeisysteem gesitueerd en aangesloten worden. De kern is als een soort basis. Dit is een 

zeer interessante benadering. 

De volgende bouwsystemen zijn interessant en hebben goede aanknopingspunten voor het groeisysteem 
Fokker woning: Onderscheidt tussen: drager, bescherming (gevel) en inbouw; 
ISB: Onderscheidt tussen drager en inbouw. Leidingen in drager. Alles komt samen in één knoop; 
STEW: Het gebruik van een superspouw 
A+ woning: Verplaatsbare woningscheidende wanden+ lichte slanke constructieopbouw. 
Flexline: Eenvoudig vervangen of toevoegen van nieuwe volumes; 
Light Housing: Eén knoop voor alle verbindingen en voor de constructie van de wanden, vloeren en 
daken. 

-------------------------~ 
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Design & development : level-up bouwsysteem 

Bijlage 5: De vier levensscenario's 

In onderstaande tabel staan de mogelijke fasen die in een levenscyclus voor kunnen komen. 

fase subfase fasering omschrijving 
Fase 1 De starter betrekt de Heeft de minimale ruimte nodig 

starterwoning alleen ~ BASISWONING 
Fase2 De starter gaat samen Extra ruimte nodig voor de partner 

wonen 
Fase3 De starter en/of partner Extra ruimte nodig voor de hobby 

hebben een hobby 
Fase4 De starter en/of partner wil Er is extra ruimte nodig om thuis te werken 

1huiswerken'. (kantoorruimte). 
Fases Fase5A Een kind wordt geboren Er is extra ruimte nodig voor een kinderruimte 

Fase5B Een tweede kind wordt Er is extra ruimte nodig voor een kinderruimte 
geboren 

Fase5C Een derde kind (of meer) Er is extra ruimte nodig voor een kinderruimte 
wordt geboren 

Fase& Fase6A Het eerste kind wordt Er is extra ruimte nodig voor het ouder wordend kind 
ouder/groter 

Fase6B Het tweede kind wordt Er is extra ruimte nodig voor het ouder wordend kind 
ouder/groter 

Fase6C Het derde kind of meer wordt Er is extra ruimte nodig voor het ouder wordend kind 
groter 

Fase7 Fase ?A Het eerste kind gaat het huis Er is minder ruimte nodig (er is ruimte over) 
verlaten 

Fase 7B Het tweede kind gaat het Er is minder ruimte nodig (er is ruimte over) 
huis verlaten 

Fase 7C Het derde kind of meer gaat Er is minder ruimte nodig (er is ruimte over) 
het huis verlaten 

FaseS Fase BA Tijd voor hobby's, pensioen Er is extra ruimte nodig voor bijvoorbeeld een hobby 
en dergelijke 

Fase BB Een kind komt weer thuis Na een scheiding van de partner komt een kind terug in het 
wonen ouderlijke huis 

Fase SC Verhuren van ruimte Overgebleven ruimte wordt verhuurd om inkomsten te generen en 
vrije ruimte te gebruiken. 

Fase9 Fase 9A Seniorenzorg samen Er is niet veel ruimte meer nodig. Het liefste alles op de begane 
(seniorenwoning) grond 

Fase 9B Seniorenzorg alleen Er is niet veel ruimte meer nodig. Het liefst alles op de begane 
(seniorenwoning) grond 

Fase 9C Verhuren van ruimte Overgebleven ruimte wordt verhuurd om inkomsten te generen en 
vrije ruimte te gebruiken. 

Fase9D Kind verzorgt ouder Een kind neemt het ouderlijke huis over en zorgt voor zijnihaar 
ouder(s). Ouders komen bij kind wonen 

Fase 10 Fase 10A Woning demonteren tot De woning wordt hernieuwd en verbeterd voor een nieuwe 
starterwoning levenscyclus 

Fase 10B Woning geheel demonteren De woning wordt afgebroken. Onderdelen worden gerecycled en 
hergebruikt voor andere projecten. 

Fase XX Onverwachte fase De woning heeft onverwachte ruimte of up-grade nodig 
(bijvoorbeeld schuilkelder) 

Fase YY Onverwachte fase De woning heeft onverwachte ruimte of up-grade nodig 
(bijvoorbeeld schuilkelder) 
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Enkele mogelijke levensscenario's 

Om uiteindelijk het product te ontwerpen en het te kunnen toetsen is het raadzaam om enkele levensscenario's op 
te stellen die zich eventueel in de woning kunnen gaan plaats vinden. Deze scenario's zullen uiteindelijk dienen als 
ontwerpgereedschap voor de tweede fase van het afstuderen. Waarbij uit een scenario een programma van eisen 
wordt opgemaakt. In dit hoofdstuk worden vier uiteenlopende levenscenario's beschreven, die zich in de woning 
moeten kunnen manifesteren. 

5.1 Levensscenario 1: Familie van Dijk 
Een doorsnee gezin dat als een ongehuwd paar begint en de meest gangbare route in het faseringsmodel zal 
doorlopen. Het standaard gezin. 

Faseringsmodel: Familie van Dijk 

Fase 1 + 2: Maarten van Dijk en Geertje van den Biggelaar willen gaan samen wonen. Beide zijn starters op de 
woningmarkt en kunnen nog niet veel investeren. Ze betrekken de level-up woning waarbij ze willen beginnen met 
een tweekamer woning. Waarbij Geertje een voltijd baan heeft en Maarten nog studeert. 

Fase 3: Ondertussen heeft Maarten een baan gevonden en werken zowel Maarten als Geertje voltijd. Omdat beide 
zich af en toe terug willen trekken en meer geld verdienen besluiten ze een derde kamer te plaatsen. Deze zal 
voornamelijk gebruikt worden als computer, hobbyruimte of aparte eetkamer. 

Fase Sa: Een kind wordt geboren. Hiervoor is ruimte nodig voor een babykamer. Waarbij al rekening wordt 
gehouden dat het uiteindelijk een kinderkamer zal worden. 

Fase Sb: Een tweede kind wordt geboren. Hiervoor is ruimte nodig voor een babykamer. Waarbij al rekening wordt 
gehouden dat het uiteindelijk een kinderkamer zal worden. Natuurlijk kan er ook voor gekozen worden om de 
nieuwe kamer alvast om te bouwen tot kinderkamer, waardoor de babykamer vrijkomt voor het tweede kind. 

Fase 6a + 6b: Een grote verbouwing, waarbij de kamers van de kinderen worden uitgebreid. Tevens wordt tijdens 
deze fase de woonkamer, de keuken en eventueel de badkamer vergroot. 

Fase 7 + Sa: De kinderen gaan het huis uit. Waarbij het tweede kind als eerste gaat, waardoor een kamer vrijkomt. 
Deze gebruiken ze voor Fase Sa. Wanneer het eerste kind ook het huis gaat verlaten, wordt een deel van de 
woning weer afgebroken. Deze elementen kunnen eventueel weer doorverkocht worden aan een ander gezin. 

-------------------------~ 
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Fase 9a: De tweede grote verbouwing. Het wordt lastiger voor Maarten en Geertje om de trap op te komen. Ze 
kiezen er uiteindelijk voor om zoveel mogelijk ruimten op de begane grond te plaatsen. Zoals de slaapkamer en de 
badkamer. Beide krijgen één keer in de week verzorging aan huis. 

Fase 9b: Door ouderdom is Maarten gestorven. Geertje woont alleen en krijgt vaker verzorging aan huis. 

Fase 1 Ob: In de woning is 60 jaar flink geleefd er wordt besloten om de woning te demonteren en de materialen 
eventueel te hergebruiken of te recyclen. 

20 jaar 
leeftijd gebruiker 80 jaar 

-5 0 10 20 30 40 50 60 65 

fase 3 fase Sb fase 6b fase 7 + Ba 

Tijdbalk mogelijke levensscenario: Familie van Dijk 

5.2. Levenscenario 2: Familie de Vries 
Een paar dat voor hun carrière gaat en bewust geen kinderen wil. Waarbij het paar genoeg geld verdient om te 
kunnen uitbreiden en dit ook wil laten zien. Waarbij ze het heerlijk vinden om de mogelijkheden wat betreft het 
groeien die de woning kan aanbieden ook te gebruiken. 

f d!>t' ,b • f- 5 b 

Mogelijke fasen levensscenario: Familie de Vries 

"-··-·· .. 
YY 

~ 
~ 

Fa'* lOb 

Fase 1: Jan de Vries heeft een goede baan en besluit om na een jaar nog thuis gewoond te hebben op zichze~ te 
gaan wonen. Hij verdient genoeg om een redelijk huis te kunnen kopen of te huren. Het idee van een groeiwoning 
spreekt hem erg aan (hij loopt graag voorop, wanneer het aankomt op innovatie producten) en hij besluit de woning 
te kopen/huren. 

Fase 2 + 3: Via het werk leert Jan Miranda kennen. Zij heeft deze~de interesses als Jan en vindt een carrière ook 
zeer belangrijk. Daarnaast vindt zij het heerlijk om te laten zien dat ze een goede baan heeft en dat ze zich 
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bepaalde producten kan veroorloven. Al snel gaan de twee samenwonen en breiden de woning naar hun wensen 
en eisen uit. Zodat ze beide hun eigen ruimte hebben voor hobby's, werk en recreatie. 

Fase 4: Door de nieuwe technische ontwikkeling kunnen zowel Jan als Miranda meer thuis gaan werken. Ze richten 
een kantoortje in, waar ze beide 1 of 2 dagen in de week thuis kunnen werken. Daarnaast gebruiken ze deze 
gelegenheid om enkele ruimtes aan te passen en te vergroten. Zoals de woonkamer, keuken, slaapkamer en 
badkamer. 

Fase 4: Miranda en jan besluiten om een eigen adviesbedrijf te beginnen. Ze verbouwen de woning zo dat deze uit 
een kantoor gedeelte en een woongedeelte bestaat. Tevens verbouwen ze omdat ze het geld hebben. 

Fase 8a+8b: De zaken zijn de afgelopen jaren erg goed gegaan. Ze kunnen vroegtijdig met pensioen gaan en 
genieten van hun rust. De kantoorruimte wordt verhuurd zodat deze geen loze ruimte is. Deze ruimte zal verbouwd 
worden. Tevens maken Jan en Miranda gebruik van de gelegenheid om de woning aan te passen naar hun nieuwe 
wensen en eisen. Ze vinden beide kunst en reizen erg leuk en willen hiermee iets in hun woning gaan doen. 

Fase 9a: Jan en Miranda merken dat ze lichamelijke problemen krijgen en ze laten de woning in een 
seniorenwoning veranderen. Een deel van de woning blijft bestaan voor verhuur (bijv. kantoorruimte) 

Fase 9b: Miranda overlijdt. Jan besluit echter niets aan het huis te doen. Jan is echter niet alleen, want de huurder 
is nog aanwezig. 

Fase 10a: Na het overlijden van Jan wordt besloten om de woning geheel te gebruiken als kantoor. 

20 jaar leeftijd gebruiker 80 jaar 

s o w w ~ ~ ~ ro ~ 

li i ii ~ : 1 :M :::1 ::;Jiilllll 1 111illl!_.~." .... 
fase 1 fase 4 fase 4 a 

fase 2+3 fase Sb fase 9b 

Tijdbalk mogelijke levensscenario: Familie de Vries 
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5.3. Levenscenario 3: Familie Murat 
Een grote Turkse familie die in Nederland gaat wonen met geheel eigen gebruiken en tradities. Daarnaast vind de 
familie het wel belangrijk om te integreren in de Nederlandse maatschappij. Dit mag echter niet ten koste gaan van 
hun geloof en gebruiken. 

Fd'>t: X fd' e YY 

Mogelijke fasen levensscenario: Familie Murat 

Fase 1: De familie Murat uit Turkije komt in Nederland wonen. Vader Murat heeft een baan in een distributie 
centrum. Moeder Murat blijft thuis om voor de 4 kinderen te zorgen (14, 7, 6 en 3 jaar). Tevens is de opa vanuit 
Turkije mee naar Nederland gekomen. De familie heeft besloten om een groeiwoning te gaan zitten omdat deze 
betaalbaar (de familie start niet te groot) is en de mogelijkheid heeft om in de toekomst uit te breiden. Daarnaast 
vinden ze het belangrijk om sociale contacten te leggen en te integreren in de Nederlandse maatschappij. 

Fase 2 + Fase 5 + fase 6 +fase 9: Voor en tijdens de uitvoering moet al rekening worden gehouden met de grote 
van de familie Murat. Er zullen namelijk 7 personen in de woning komen te wonen. Waarbij Opa Murat niet zo heel 
goed ter been is. De familie wil echter niet te veel betalen. De familie begint dus al in verschillende fasen. Doordat 
de familie nog niet zoveel te besteden heeft, zal er vooral in het begin verstandig met de ruimten en volumes 
omgegaan moeten worden. 

Fase 5: De familie krijgt er nog een kind bij. Een meisje genaamd lrem. Hiervoor wil de familie een extra ruimte 
hebben. Ook omdat de andere kinderen al wat ouder worden en meer ruimte willen. Hakan is de oudste en krijgt 
een eigen ruimte om te studeren en te slapen. Sanah en Rhana zijn beide meisjes en delen een slaapkamer. Het 
vierde kind is een jongentja en heet Mirkan. Hij heeft tot nu toe voomarnelijk op de kamer van de ouders geslapen. 
Maar nu er extra ruimte komt, zal hij een eigen ruimte krijgen. lrem zal voorlopig bij de ouders slapen. 

Fase 6 + 7: De kinderen groeien op. Hakan wil graag studeren en heeft een kamer in Utrecht gevonden. Hierdoor 
komt er extra ruimte vrij in de woning. Binnen de familie vinden er enkele verschuivingen van kamers plaats. lrem 
krijgt een eigen kamer en de familie wil graag een grotere badkamer en keuken. Er moet wel gekeken worden of er 
genoeg geld is om deze groei toe te laten. Oftewel: Zo goedkoop mogelijk groeien. 

Fase 6: Alle kinderen zijn nu tieners en hebben een eigen slaapkamer. 

Fase 9: Opa Murat komt te overlijden De oude kamer van Opa Murat wordt nu door vader en moeder Murat 
betrokken. Dit in verband met toekomstige ouderdomsproblemen (moeilijk te been). 

Fase 3: Een passie van vader Murat is lezen en religie. Hij wil een speciale ruimte dat dient als bibliotheek en 
gebedsruimte. Deze ruimte moet wel aan enkele godsdienstige eisen voldoen (zoals oriëntatie naar het oosten). 
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Fase 7: Sanah en Rhana verlaten de ouderlijke woning om te gaan trouwen en te gaan samenwonen. Hierdoor 
komt ruimte vrij. Familie Murat kiest er bewust voor om enkele ruimten of volumes af te breken. Zodat de materialen 
verkocht kunnen worden en deze ruimten niet meer verwarmd hoeven te worden (terugbrengen energiekosten). 

Fase 7: Mirkan verlaat het huis omdat hij ook in Utrecht gaat studeren. Met het oog op de toekomst wordt de 
slaapkamer van Mirkan behouden. Ook omdat Mirkan misschien nog kan terugkeren. 

Fase 4: Moeder Murat heeft tijd over en wil met haar hobby wat extra geld bijverdienen. Ze vindt het erg leuk om 
kleding te maken. Ze is hier ook erg goed in en heeft alle vele opdrachten uit de buurt gekregen. Er wordt een 
atelier gebouwd, waar moeder murat kan werken. 

Fase 7 + 8c: lrem gaat het huis verlaten om te gaan studeren in Eindhoven. Mirkan is geslaagd en heeft een baan 
gevonden in de buurt van het ouderlijk huis. Hij komt weer thuis wonen samen met zijn vriendin, waarmee hij 
binnenkort gaat trouwen. 

Fase 9c: Vader en moeder Murat delen het huis met Mirkan en diens vrouw Sinjah. Mirkan en Sinjah moeten echter 
wel huur betalen. In deze fase laten ze de woning verbouwen, zodat beide gezinnen in de woning kunnen wonen. 

Fase 9d + 10a: Mirkan en Sinjah kopen de woning over van vader en moeder Murat. Waarbij Mirkan en Sinjah voor 
vader en moeder Murat zorgen. Ze laten de woning verbouwen, zodat er een nieuwe cyclus begonnen kan worden. 

In principe begint de cyclus weer opnieuw, waarbij de familie in eerste instantie uit 4 personen bestaat. Uiteindelijk 
krijgen Mirkan en Sinjah 2 kinderen. De ouders van Mirkan blijven tot hun dood in de woning wonen. Na de dood 
laten Mirkan en Sinjah de woning naar hun eigen wensen en eisen verbouwen, zodat ze als gezin verder kunnen 
leven. 

20 jaar leeftijd gebruiker 80 jaar 

-5 0 10 20 30 40 50 60 65 

fasel fase 6 fase 3 fase 7 fase 9c 

fase 2+5+6+9 fase 6+ 7 fase 9 fase 7 fase 4 

Tijdbalk mogelijke levensscenario: Familie Murat 
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5.4. Levenscenario 4: Gamers gemeenschap 
Een gemeenschap van jongeren die allemaal dezelfde passie hebben: games. De woning moet dus aan de wensen 
en eisen van deze gemeenschap kunnen voldoen. 

Jelnl ............ 

Fase Sal-1 Fase 6a 

F 'it.:: • F 

f-ace- YY 

Mogelijke fasen levensscenario: Gamers gemeenschap 

Fase 1 + 2: Enkele studenten die met een nieuwe opleiding beginnen in de journalistiek en multi-media willen 
samen in een woning wonen. Daarbij zijn de drie jongens al erg lang met elkaar bevriend en hebben alle drie een 
onuitputtelijke passie voor games. Ze willen alle drie uiteindelijk de game industrie in. 
Doordat de drie jongens hun opleiding in de dezelfde stad kunnen volgen besluiten ze samen in een woning te 
gaan zitten. De groeiwoning trekt de jongens aan, omdat het betaalbaar is een flexibel genoeg voor toekomstige 
veranderingen. Tevens spreekt de woning aan omdat er gemakkelijk met leidingen en bedradingen om gegaan kan 
worden (netwerken). 

Fase 3: De jongens richten de woning zo in dat ze een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en badkamer 
hebben. Daarnaast heeft elke bewoner een eigen kamer om te slapen en te studeren. 

Fase 4: Door de passie van de drie jongens wordt besloten om een speciale gameroom aan te bouwen. Deze wordt 
gebruikt als recreatie en eventuele toernooien. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog een 
kamer bij te bouwen om te verhuren. 

Fase 2: De gemeenschap krijgt er een vrouwelijke bewoner bij. Ze zit in haar tweede jaar van de journalistiek 
opleiding en heeft de jongens leren kennen op een game evenement. Zij heeft net als de drie jongens een grote 
passie voor games. 

Fase 4: De 3 jongens zijn afgestudeerd. Twee van de jongens werken bij een tijdschrift gespecialiseerd in games. 
De twee jonge joumalisten werken voor een deel thuis om spellen te testen en te (p)reviewen. Een ruimte moet 
ingedeeld worden om het mogelijk te maken om thuis te kunnen werken. De andere jongen werkt in de game 
industrie, waarbij hij games concepten ontwerpt en ontwikkeld. Hij werkt bij een bedrijf, is niet veel thuis en maakt 
lange dagen. 

Fase XX: de gemeenschap heeft een expositieruimte nodig, waar ze enkele jaren verschillende exposities willen 
houden met als thema hoe games en multimedia de beleefwereld en wensen en eisen van de maatschappij heeft 
veranderd. HielVoor hebben ze een subsidie gekregen, waarmee ze van plan zijn het maximale u~ de groeiwoning 
te halen. Het thema van de expositie moet kunnen wisselen, dus de woning moet de veranderingen toelaten. 
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Fase 7: Een van de jonge joumalisten krijgt een relatie met het meisje. Ze zijn van plan om de woning over te 
nemen. De andere jonge journalist gaat de woning toch verlaten om samen te wonen met zijn vriendin. De laatste 
jongen is niet vaak thuis en woont haast al in Amerika. Hij besluit echter helemaal naar Amerika te verhuizen omdat 
hij daar een contract gekregen heeft bij een grote game ontwikkelaar. Het nieuwe paar laat de woning verbouwen 
om hun leven met z'n tweeën te leiden. In hun leven staat gamen als recreatie en werk nog steeds centraal. 

Fase Sa: Het paar krijgt een kind. Een ruimte wordt verbouwd tot kinderruimte, waarbij rekening wordt gehouden 
met mogelijke uitbreiding van de kinderkamer in de toekomst. De moeder blijft thuis en gaat parttime werken als 
journalist. De vader kan ook voor een groot deel thuis werken. 

Fase 6a: Het kind wordt groter en de ruimte wordt uitgebreid. Ook het kind gaat de game industrie in. De zoon krijgt 
een vriendin 

Fase 7+ 8b + 8c: Het kind blijft thuis wonen samen met zijn vriendin en start een eigen bedrijfje met de hulp van de 
ouders. Er wordt een kantoorruimte gebouwd. De rest van de woning voldoet nog aan de wensen en eisen van de 
bewoner. Er wordt alleen onderhoud gepleegd. Momenteel wonen er dus 2 paren in de woning. 

Fase 9a + 9c: Een deel van de woning wordt aangepast voor senioren. Op deze manier kan het oudere paar hun 
laatste fase ingaan. 

Fase 1 Oa: Het ouderlijke paar gaat naar een gespecialiseerde zorgwoning en de zoon neemt de groeiwoning over 
om de cyclus opnieuw te laten beginnen. 

20 jaar Jeeftfjd gebruiker 80 jaar 

0 10 20 30 40 50 60 65 

fase 6a fase fase 9a+9c 

Tijdbalk mogelijke levensscenario: gamers gemeenschap 
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Bijlage 6: Manier van groeien in role playing games 
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Bijlage 7: Vormstudie 

Vorm afbeelding Voordelen nadelen 
Rechthoek - Deze vorm is het meest - Beperkingen in de richting 
Vierkant toegepast. van het groeien. Namelijk 
ruit - Veel ruimte in de vorm in maar 4 lichtingen. 

- Goede aansluit 
mogelijkheden met andere 
vormen 

- Rechte hoeken voor 
optimale opvulling 

CirkeVovaal - Veel ruimte in de vorm - Slechte aansluit 

0 0 
- Geen hoeken in deze vorm mogelijkheden met andere 
- Grote mogelijkheid om in vormen 

alle richtingen te groeien - Geen rechte benen en 
hoeken voor optimale 
opvulling. 
- Ontstaan van gaten bij 
aansluiten andere vorm 

Driehoek 

~ 
- redelijke aansluit - weinig ruimte in de vorm. 
mogelijkheden met andere - Kleine onbruikbare 
vormen. hoeken 

- Beperking in de richting 
van het groeien 

Veelhoek - Veel ruimte in de vorm - De hoeken kunnen te 
Achthoek 

0 
- Grote hoeken en rechte groot zijn 

zeshoek benen voor optimaal gebruik 
- Veel richtingen om in te 
groeien 
- Veel aansluitmogelijkheden 
- Vorm kan ontstaan uit de 
basisvorm en. 

Aparte vorm 

~ cc 
- Mogelijkheid om aparte - Slechte aansluit 
indeling en totaal vorm te mogelijkheden met andere 
krijgen vormen 
- Vorm kan ontstaan uit de - Er kunnen onbruikbare 
basis vormen hoeken of benen ontstaan. 

- Er kunnen te kleine 
onbruikbare ruimte 
ontstaan. 
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Bijlage 8: Afmetingen vormen 

vorm :tenate been 
1.500 m 6,000 m 2,250 m 

E D 1,800 m 7,200 m 3,240 m 
al 2,000 m 8,000 m 4,000 m 

..><: 
2,100 8,400 4,410 ·~ m m m 
2 400 m 9600 m 5,760 m 

-
<D 2,500 m 10,000 m 6.250 m > ra 3,000 m 12,000 m 9,000 m~ .:L. 

1,500 m 9,000 m 5,430 m 

C> 
1,800 m 10,800 m 7.820 m 
2,000 m 12,000 m 9,650 m~ 

c: 2,100 m 12 600 m 10 650 m Gi 
..><: 2,400 m 14,400 m 13,900 m 
äï 2.500 m 15,000 m 15,080 m > ra 3.000 m 18,000 m 21.720 m .:L. 

0 
1,500 m 12,000 m 10.860 m 

..><: 1,800 m 14,400 m 15.640 m 
~ 2,000 m 16,000 m 19,310 m< .s::; 

-6 2 100 m 16800 m 21 290 m~ 
al 2,400 m 19,200 m 27,810 m< 
äï 2,500 m 20,000 m 30, 180 m > 
<ll 3,000 m 24,000 m 43,640 m .:L. 

(!) 
1.500 m 5,420 m 1,360 m 
1,800 m 6,500 m 1,960 m 

ë 2,000 m 7,230 m 2.410 m 
::J 

2,100 7,590 2,660 a. m m m 
.:L. 

<D 2,400 m 8,670 m 3,480 m 0 
..r:: 2.500 9,030 3.770 ~ m m m 
-D 3.000 m 10,840 m 5.430 m 

~ 
1,500 m 9.920 m 5,430 m< 
1.800 m 11,900 m 7,820 m 

.:L. 2,000 m 13,230 m 9,660 m 
~ 2,100 m 13,890 m 10,650 m .c 
1: 2,400 m 15,870 m 13,900 m u 
ra 2.500 m 16,530 m 15,090 m 
~ 3.000 m 19.840 m 21,730 m ... 

CID 
1,500 m 10,240 m 5.430 m 
1,800 m 12,290 m 7.820 m 
2,000 m 13,660 m 9,660 m 

.:L. 2,100 m 13,340 m 10,650 m 
<D 
0 2 400 m 16 390 m 13 910 I~ ..r:: z 2,500 m 17,070 m 15,090 m u 
~ 3.000 m 20,490 m 21.730 m 

0 
1,500 m 8,1 20 m 2,720 m 
1,800 m 9.750 m 3.910 m 

..><: 
2,000 10,830 4,830 ~ m m m 

t 2,100 m 11,370 m 5,320 m .s::; 
2400 12 990 6,950 0 m m m al 

äï 2.500 m 13,540 m 7.540 m 
<D 3,000 m 16.240 m 10.860 m 'D 

------------------------~ 
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Design & development : level-up bouwsysteem 

Bijlage 9: Varianten kavelverdeling 

Achthoeken 
Vierkanten 

Goede mogelijkheden om kavals bij te 
kopen en het oppervlak te laten groeien. 

Vormen 
Achthoek 
Vierkant 
Zeshoek 
Ruit 
Apartevorm 

Met het overlappen van de achthoeken, 
ontstaan vele verschillende deelkavels. 
De vormen van de kavels die ontstaan 
zorgen voor veel keuze vrijheid. 

Vormen 
zeshoek 

Door de vorm van de zeshoek ontstaat 
een grid met allemaal dezelfde vorm. 

Vormen 
achthoek 
vierkant klein 
vierkant groot 
apartevorm 

De vele vormen zorgen voor een grote 
keuze vrijheid 

Vormen 
achthoek 
vijfhoek 
zeshoek 

Door deze opbouw ontstaan er veel 
verschillende veelhoeken die alleen maar 
groeien 

vierkanten kunnen gebruikt worden 
als vast onderdeel, waar omheen 
gegroeid kan worden. 
De kern kan gebruikt worden voor een 
installatie, trap, tuin of patio. 
De vierkanten zorgen tevens voor een 
plek om klein te groeien. 

De achthoek of zeshoek kan gebruikt 
worden voor de vaste kern, waar omheen 
gegroeid kan worden. 
De kern kan gebruikt worden voor een 
installatie, trap, tuin of patio. 
De vierkanten zorgen tevens voor een 
plek om klein te groeien. 

Door het toepassen van één vorm kan de 
gebruiker over het grid de deelkavels om 
een kern kiezen of de deelkavels naast 
een woonkavel. Er is echter geen plek 
voor kleine groeimomenten. Een gehele 
kavel moet gekocht worden. 

De aparte vorm en de vierkanen kunnen 
zorgen voor de vaste kern. Hier omheen 
kunnen kavels van achthoeken gekocht 
worden om te groeien. 

Deze opbouw voor het grid geeft weinig 
mogelijkheden tot keuzevrijheid en 
groeimogelijkheden. Mede doordat alles 
om één vorm blijft groeien. 

------------------------~ 
Handleiding & bijlagen V 



Desi n & development: level-up bouwsystee m 

Bijlage 10: Level-up systeem gamers gemeenschap 
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Design & development : level-up bouwsysteem 

Bijlage 11: Toetsing bouwsysteem met behulp van de drie scenario's 

------------------------~ 
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Design & development : level-up bouwsysteem 

Bijlage 12: Synthese model Masterproject 3 

Tijdens masterproject 3 heb ik het synthesemodel opgesteld, waarmee ik in staat was om een concept of idee van 
een architect of ontwerper om te zetten tot een totaal gebouw. Waarbij het gebouw opgedeeld is in zes 
hoofdonderdelen. 

stedenbouw 
gebouw 
gevel 
draagconstructie 
installatie 
afbouw 

Door het concept op de zes hoofdonderdelen afzonderlijk maar op 
met elkaar (combinaties en alternatieven) te bekijken komt er 
uiteindelijk een uitgewerkt ontwerp uit, waarbij rekening is gehouden 
met alle facetten van het gebouw. Hierdoor ontstaat er een completer 
geheel en is het concept tot in de afbouw terug te vinden. 

SYNTHESE 

1. Stedenbouw 

2. Gebouw 

3. gevel 

4. Draagstructuur 

5. installatie 

Tijdens Masterproject 3 heb ik aan de hand van het model 'de Effenaar' geanalyseerd. Waarbij ik gekeken heb ik 
hoeverre het concept van de Effenaar terugkomt in de zes hoofdonderdelen. 
Daarna heb ik een bestaand ontwerp met concept erbij genomen, waarna ik deze verder uitgewerkt heb aan de 
hand van het synthesemodeL Voor elk hoofdonderdeel heb ik varianten en alternatieven opgesteld, waarna ik het 
beste alternatief per onderdeel gekozen heb. Op deze manier is een totaal gebouw ontstaan waarin het concept (in 
verschillende mate) terugkomt. 

Opdracht 1: concept van de Effenaar (functies om de hoofdfunctie gerold). 

Opdracht 2: Door ontwerpen van een bestaand concept (paviljoen op TU/e tenein} 

Zie http://www.student.tue.nVQ/m.h.j.v.dijk/ voor verdere informatie over masterproject 3. 

-------------------------~ 
Handleiding & bijlagen ~ 
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Bijlage 13: Stedenbouwkundige groei van de vier scenario's 

-------------------------~ 
Handleiding & bijlagen ~ 
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Design & developme nt level-up bouwsysteem 

Bijlage 14: Onderzoek verschillende koppelingstechnieken 
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Design & development : level - up bouwsysteem 

Bijlage 15: Stekkerklaar verwarmingssysteem 

I 
I 

thermostaat 

vloersteunen 

aanvoer- en 
retourleiding 

Montage op de wond met behulp 
\IOn een afstandhouder. 

Stelclcer-stopcontactverlllclng 

convektor 

Wat de ontwiklceling in stekleer-stopcontact verbindingen voor 
warm water betreft. worden de V.egatherm doos van V~ega en de 
Schutzrohr-80 van George Fisher al toegepast. Het echte water· 
stopcontact waarbij leidingen worden afgedicht als de stekker 
wordt verwijderd, komt voorlopig alleen nog uit Japan. Bekabeling 
voor de centrale sturing van het verwarmingselement is in de 
verbinding geïntegreerd 

De afwetüap is leverbaar in vele 
Ieleuren en modellen. 

aansluitdoos 

module voor 
programma 
regeling -

Eger Arthur 0., e.a., Vonngeven aan flexibele woonwensen, denken in stekkerklare interieursystemen 8 
-------------------------54 

Handleiding & bijlagen 



Design & development: level-up bouwsysteem 

Bijlage 16: Dampdiffusie & gewichtsberekening 

Dampdifussieberekening constructie: sandwich gevelpaneel 

luchtvochtigheid 
Ti= 22 oe buiten: 70 % 

luchtvochtigheid 
Te= -10 oe binnen: 30 % 
L\T= 32 oe 

totaal verschil P: 612 Pa 

p 
Omschrijving dikte lambda c:GJ T Pmax 1.1 1Jd L\P optred 

m w/mK oe oe Pa m Pa Pa 

Lucht binnen 22,00 2641 792 
L.L.L 0,13 1,55 
binnen opp 20,45 2402 792 
plaatmateriaal 0,012 0,100 0,12 1,43 110,00 1,320 64 

19,03 2199 729 
damprem .laag 0,0003 1,000 0,00 0,00 34000,00 10,200 492 

19,02 2198 300 
Conrock®Q3 0,092 0,042 2,19 26,05 1,30 0,120 6 

-7,03 336 294 
eindplaat 0,004 0,100 0,04 0,48 10,00 0,040 2 

-7,50 322 293 
spouw 0,054 1,000 0,17 2,02 0,00 0,000 0 

-9,52 269 293 <Condens 
afwerking 0,0100 204,000 0,00 0,00 100,00 1,000 48 
buiten opp. -9,52 269 181 
L.L.L. 0,04 0,48 

. 
Lucht buiten 10,00 258 181 

Rconstr. 2,52 1Jd totaal 12,680 
Rlucht 2,69 

Gewichtsberekening gevelelement 

materiaal Lengte [m] Breedte [m] Dikte [m] m3 Kg!m3 kg 
plaatmateriaal 0,837 0,552 0,012 0,00554 700 3,881 
Dampremmende laag 0,837 0,552 0,0003 0,00014 3000 0,420 
eonrock®Q3 0,780 0,505 0,092 0,03624 100 3,624 
Houten latten 0,00134 550 0,737 
Eindplaat (geperforeerd) 0,821 0,505 0,004 0,00166 400 0,663 
Totaal gewicht gevelelement 9,325 

-------------------------~ 
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Design & development : level-up bouwsysteem 

Bijlage 17: Flexibele binnenscheiding 

-~..__ . ' -·. 

r· ,.~ 
'lj ,k1 
.ti ~·-~ 

' .1 • 

De wondpanelen zijn in ellcr! willekeurige 
110/gotUe te demonteren. Nadat de plint is 
vtfWijderrl, kan de I'OC9 WDRten Clpf!fl
gdlOklcen. 
De lu:lpptlbloltUn moeten nu in de juiste 
stand WDRten g«Jmaad, woama het 
stelpootje kan Mllt1en ~- Het 
patWI zakt naar benl!den waatdoor het 
uitgenomen kon WDRten. Op deze manier 
kan de incldng van de wontig wotdl!n 
veranderd. J 

I 

,· . 
r 

I / ~ .. . . ~ ' .. -"~~ 

~I' . ~~. ;; -~ 
..:/ .,_.,__. ·.,~. · .~-'--:11 

' I 

I 

VMr ."..,.." ..mltlffl 'word! een 
sp«ioallroppelb«JJc toegepast 

Eger Arthur 0., e.a., Vormgeven aan flexibele woonwensen, denken in stekkerklare interieursystemen 
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Desi n & deve lo pment: level-up bouwsysteem 

Bijlage 18: Gewichtsberekening Level-up bouwsysteem 

-------------------------~ 
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Gewichtsberekening level-up bouwsysteem 

vorm f d . un enng 

oppervlak m2 volume I gewicht 

benaming lengte breedte hoogte mJ kg/m3 kg 
1 betonnen poer onder 0,650 m2 0,200 0,13000000 2400 312,000 
1 betonnen poer boven 0,177 m2 0,200 0,03532000 2400 84,768 396,768 kg/st 
2 betonnen balk 1 onder 1,600 0,400 0,200 0,12800000 2400 307,200 
2 betonenen balk 1 boven 2,000 0,400 0,200 0,16000000 2400 384,000 691 ,200 kg/st 
2 betonnen balk 2 onder 2,216 0,216 0,200 0,09573120 2400 229,755 
3 betonenen balk 2 boven 2,633 0,216 0,200 0,11374560 2400 272,989 502,744 kg/st 
4 trechterkoppeling (globaal) 0,00001417 7800 0,11 1 
5 stalen trechterpen (globaal) 0,00001005 7800 O,Q78 0,189 kg/st 
6 betonnen ondervloer kern 13,300 m2 0,160 2,12800000 2400 5107,200 5107,200 kg/st 
7 betonnen ondervloer ontsl. vorm 5,560 m2 0,160 0,88960000 2400 2135,040 2135,040 kg/st 
8 betonnen ondervloer 1/2 achth. 13,200 m2 0,160 2,1 1200000 2400 5068,800 5068,800 kg/st 

Vorm kern 

oppervlak m2 volume gewicht 

benaming lengte breedte hoogte mJ kglm3 kg aantal totaal 
1 vloer onder constructie 1,389 m2 0,146 0,20279400 800 162,235 1 162,235 kg 
2 vloer boven constructie 1,389 m2 0,146 0,20279400 800 162,235 1 162,235 kg 
3 vloer boven ophoging 1,077 m2 0,125 0,13457500 600 80,745 1 80,745 kg 
4 houten kolomen frame 0,015 m2 2,639 0,03958500 600 23,751 8 190,008 kg 
5 vloerdelen ondervloer 10,452 m2 0,021 0,21949200 700 153,644 1 153,644 kg 
6 vloerdelen bovenvloer 10,452 m2 0,021 0,21949200 700 153,644 1 153,644 kg 
7 installatiegoot per meter (aann.) 0,00088000 7800 6,864 11,25 77,220 kg 
8 steenwol in gehele frame 1,64500000 100 164,500 1 164,500 kg 
9 verplaatsbaar houten stijlen 0,008 m2 2,569 0,01926750 550 10,597 26 275,525 kg 

10 stalen bevestiging houten stijlen 0,00008640 7800 0,674 26 17,522 kg 
11 gevelelementen 9,325 96 895,200 kg 
12 houten latten tbv vloerdelen O,Q1740800 550 9,574 1 9,574 kg 
13 trechterkoppeling (globaal) 0,00001417 7800 0,111 14 1,547 kg 
14 stalen trechterpen (globaal) 0,00001005 7800 0,078 14 1,097 kg 

Totaal gewicht kern 2344,699 kg 
Vloeroppervlak kern 11,1 m2 211 ,234 kg/m2 

15 binnenafwerking 13,100 0,020 2,569 0,67307800 900 605,770 1 605,770 kg 
16 buitenafwerking 13,700 0,035 3,056 1,46535200 800 1172,282 1 1172,282 kg 
17 vloerafwerking 10,452 m2 0,021 0,21949200 650 142,670 1 142,670 kg 
18 plafondafwerking 10,452 m2 0,011 0,11497200 1300 149,464 1 149,464 kg 
19 installaties (aanname) 200,000 1 200,000 kg 

totaal gewicht afwerking 2270,185 kg 

Totaal gewicht kern met afwerking 4614,884 kg 
Volumekern 11,1 m2 415,7553 kg/m2 



V arm I .. onts u1tmgsvorm 

oppervlak m2 volume I gewicht 

benaming lengte breedte hoogte m3 kglm3 kg aantal totaal 
1 vloer onder constructie 0,886 m2 0,146 0,12941440 800 103,532 1 103,532 kg 
2 vloer boven constructie 0,886 m2 0,146 0,12941440 800 103,532 1 103,532 kg 
3 vloer boven ophoging 0,756 m2 0,125 0,09452500 600 56,715 1 56,715 kg 
4 houten kolomen frame 0,015 m2 2,639 0,03958500 600 23,751 4 95,004 kg 
5 vloerdelen ondervloer 4,235 m2 0,021 0,08893920 700 62,257 1 62,257 kg 
6 vloerdelen bovenvloer 4,235 m2 0,021 0,08893500 700 62,255 1 62,255 kg 
7 installatiegoot per meter (aann.) 0,00088000 7800 6,864 8,6 59,030 kg 
8 steenwol in gehele frame 0,62350000 100 62,350 1 62,350 kg 
9 verplaatsbaar houten stijlen 0,008 m2 2,569 0,01926750 550 10,597 12 127,166 kg 

10 stalen bevestiging houten stijlen 0,00008640 7800 0,674 12 8,087 kg 
11 I gevelelementen 9,325 48 447,600 kg 
12 houten latten tbv vloerdelen 0,00140800 550 0,774 1 0,774 kg 
13 trechterkoppeling (globaal) 0,00001417 7800 0,111 8 0,884 kg 
14 stalen trechterpen (globaal) 0,00001005 7800 0,078 8 0,627 kg 

Totaal gewicht kern 1189,813 kg 
Vloeroppervlak kern 4,41 m2 269,799 kg/m2 

15 binnenafwerking 8,4 0,02 2,569 0,431592 900 388,4328 1 388,4328 kg 
16 buitenafwerking 8,4 0,035 3,056 0,898464 800 718,7712 1 718,7712 kg 
17 vloerafwerking 4,235 m2 0,021 0,088935 650 57,80775 1 57,80775 kg 
18 plafondafwerking 4,235 m2 0,011 0,046585 1300 60,5605 1 60,5605 kg 
19 installaties (aanname) 100 1 100 kg 

totaal gewicht afwerking 1325,572 kg 

Totaal gewicht kern met afwerking 2515,385 kg 
Volume kern 4,41 m2 570,3821 kg/m2 



Vorm halve woonachthoek 

oppervlak m2 volume !gewicht 

benaming lengte breedte hoogte m3 kg/m3 kg aantal totaal 
1 vloer onder constructie 1,678 m2 0,146 0,24498800 800 195,990 1 195,990 kg 
2 vloer boven constructie 1,678 m2 0,146 0,24498800 800 195,990 1 195,990 kg 
2 vloer boven gelamineerde ligger 6,212 0,071 0,271 0,11952509 900 107,573 1 107,573 kg 
3 vloer boven ophoging 0,562 m2 0,125 0,07021250 600 42,128 1 42,128 kg 
4 houten kolomen frame 0,015 m2 2,639 0,03958500 600 23,751 4 95,004 kg 
5 vloerdelen ondervloer 11,900 m2 0,021 0,24990000 700 174,930 1 174,930 kg 
6 vloerdelen bovenvloer 11,900 m2 0,021 0,24990000 700 174,930 1 174,930 kg 
7 installatiegoot per meter (aann.) 0,00088000 7800 6,864 14,74 101,175 kg 
8 steenwol in gehele frame 0,62350000 100 62,350 1 62,350 kg 
9 verplaatsbaar houten stijlen 0,008 m2 2,569 0,01926750 550 10,597 12 127,166 kg 

10 stalen bevestiging houten stijlen 0,00008640 7800 0,674 12 8,087 kg 
11 ; gevelelementen 9,325 48 447,600 kg 
12 houten latten tbv vloerdelen 0,00140800 550 0,774 1 0,774 kg 
13 trechterkoppeling (globaal) 0,00001417 7800 0,111 12 1,326 kg 
14 stalen trechterpen (globaal) 0,00001005 7800 O,Q78 12 0,941 kg 

Totaal gewicht kern 1735,964 kg 
Vloeroppervlak kern 12,5 m2 138,8n kg/m2 

15 binnenafwerking 8,400 0,020 2,569 0,43159200 900 388,433 1 388,433 kg 
16 buitenafwerking 8,400 0,035 3,056 0,89846400 800 718,771 1 718,771 kg 
17 vloerafwerking 11,900 m2 0,021 0,24990000 650 162,435 1 162,435 kg 
18 I plafondafwerking 11,900 m2 0,011 0,13090000 1300 170,170 1 170,170 kg 
19 installaties (aanname) 150,000 1 150,000 kg 

totaal gewicht afwerking 1589,809 kg 

Totaal gewicht kern met afwerking 3325,773 kg 
Volume kern 12,5 m2 266,0619 kg/m2 

Vorm dakdeel kern 

oppervlak m2 volume !gewicht 

benaming lengte breedte hoogte m3 kglm3 kg aantal totaal 
1 plaatmateriaal 10,542 m2 0,021 0,22138200 700 154,967 1 154,967 kg 
2 drukvaste isolatie (PIR) 10,542 m2 0,120 1,26504000 30 37,951 1 37,951 kg 
3 bitumineuze dakbedekking 10,542 m2 0,003 0,03162600 1840 58,192 1 58,192 kg 
4 houten ophoging 13,400 0,067 0,136 0,12210080 550 67,155 1 67,155 kg 

totaal gewicht afwerking 318,266 kg 
Vloeroppervlak 11,1 m2 28,673 kg/m2 

5 afwerkkappen 13,400 0,350 0,002 0,00938000 2800 26,264 1 26,264 kg 
6 buitenafwerking 13,700 0,035 0,332 0,15919400 800 127,3552 1 127,355 kg/m2 

totaal gewicht afwerking 153,619 kg 

Totaal gewicht kern met afwerking 471,885 kg 
Volume kern 11,1 m2 42,512 kg/m2 



V d kd I t I 'f arm a ee on s u1 mgsvorm 

oppervlak m2 

benaming lengte breedte hoogte 
1 plaatmateriaal 4,235 m2 0,021 
2 drukvaste isolatie (PIR) 4,235 m2 0,100 
3 bitumineuze dakbedekking 4,235 m2 0,003 
4 houten ophoging 8,000 0,067 0,080 

totaal gewicht afwerking 
Vloeroppervlak 4,41 m2 

5 afwerkkappen 8,100 0,350 0,002 
6 buitenafwerking 8,400 0,035 0,332 

totaal gewicht afwerking 

Totaal gewicht kern met afwerking 
Volume kern 4,41 m2 

Vorm dakdeel halve achthoek 

oppervlak m2 

benaming lengte breedte hoogte 
1 I plaatmateriaal 11,900 m2 0,021 
2 drukvaste isolatie (PIRj_ 11,900 m2 0,120 
3 bitumineuze dakbedekking 11,900 m2 0,003 
4 houten ophoging 13,400 0,067 0,136 

totaal gewicht afwerking 
Vloeroppervlak 12,5 m2 

5 afwerkkappen 13,600 0,350 0,002 
6 buitenafwerking 13,900 0,035 0,332 

totaal gewicht afwerking 

Ta taal gewicht kern met afwerking 
Volume kern 12,5 m2 

Berekening level 6: uitgewerkte woning 
aanta I aanta 'h gew1c t 

1 gewicht fundering poeren 31 12299,8 
balk2 8 4022,0 

2 gewicht kern 2 b. vloer 1 5107,2 
3 gewicht ontsl. vorm 4 b. vloer 2 4270,1 
4 gewicht 1 /2 achthoek 12 b. vloer 7 35481,6 

Totaal oppervlak woning 189,8 m2 

gewicht fundering 
gewicht level-up bouwsysteem 

volume gewicht 
m3 kg/m3 kg 

0,08893500 700 62,255 
0,42350000 30 12,705 
0,01270500 1840 23,377 
0,04288000 550 23,584 

0,00567000 2800 15,876 
0,09760800 800 78,0864 

volume gewicht 
m3 kg/m3 kg 

0,24990000 700 174,930 
1,42800000 30 42,840 
0,03570000 1840 65,688 
0,12210080 550 67,155 

0,00952000 2800 26,656 
0,16151800 800 129,2144 

. ht/ gew1c aanta 
balk 1 33 22809,6 
koppeling 198 37,405368 
vorm 831,5 dakdeel 
vorm 2281,5 dakdeel 
vorm 3192,7 dakdeel 

aantal 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

aantal 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

42,51 
97,91 

283,63 

totaal 
62,255 kg 
12,705 kg 
23,377 kg 
23,584 kg 

121,921 kg 
27,646 kg/m2 

15,876 kg 
78,086 kg/m2 
93,962 kg 

215,883 kg 
48,953 kg/m2 

totaal 
174,930 kg 
42,840 kg 
65,688 kg 
67,155 kg 

350,613 kg 
28,049 kg/m2 

26,656 kg 
129,214 kg/m2 
155,870 kg 

506,484 kg 
40,519 kg/m2 

'h geWIC t 

39168,77 
5981,22 
6649,51 

38957,97 

kg 
kg 
kg 
kg 

90757,48 kg 

478,074 kg/m2 

206,325 kg/m2 
271,748 kg/m2 




