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zich kan aanpassen naar de locatie en ruimte biedt voor 

de verdergaande individualisering. In het project zijn 

diverse persoonlijke interesses terug te vinden, onder 

andere: veranderbaarheid, inbreiden, individualisering, 
industrialisatie, prefabricage en meervoudig 

ruimtegebruik. 

Tot slot wil ik Jouke Post, John Swagten en Guus 

Timmermans bedanken voor het deelnemen aan mijn 

afstudeercommissie en de begeleiding tijdens het project. 

Eindhoven, juli 2007 
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Inleiding 
Er is een groeiende vraag naar ruimte. Dit wordt 

veroorzaakt door een steeds verder gaande 

individualisering . Er zijn gemiddeld steeds minder 

personen per woning. Het standaardbeeld van een 

huishouden, namelijk een gezin, verandert daar ook mee . 

De diversiteit van gebruik en gebruikers neemt toe. 

Om deze redenen wordt er gezocht naar ruimte voor het 

individu. In bestaand bebouwd gebied wordt bepaald 

waar inbreiding mogelijk is. Om tegemoet te komen aan 

de onbekende en veranderende ontwikkelingen dient de 

woning zoveel mogelijk aanpasbaar te zijn naar het 

gebruik. 

Het gebouw heeft drie belangrijke kenmerken . Ten 

eerste, is er gekozen om in de meest voorkomende 

bebouwingsvorm een inbreidingsprincipe te ontwikkelen, 

namelijk de geschakelde eengezinswoning . Dit is gedaan 

door een opgetilde woning te plaatsen tussen twee blinde 

gevels. Hierdoor ontstaat een woning waarbij de 

voorgevel om het gebouw heen is getrokken . En een 

woning die naar boven toe is georiënteerd . 

Ten tweede, om meerdere diverse locaties te verdichten 
is een bouwsysteem ontwikkeld die zich kan aanpassen 

naar de locatie. Dit is gedaan door de knopen in het 

gebouw variabel (verplaatsbaar) te maken. 

Als derde kenmerk heeft het gebouw dat deze zich 

zoveel mogelijk kan aanpassen naar het gebruik. Dit is 

gedaan door het bieden van een overmaat aan ruimte en 

het ontkoppelen van de verschillende levensduren van 
elementen. 
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1 Probleem- en doelstelling 

1.1 probleemstelling 
Er is een groeiende vraag naar ruimte. Wat zichtbaar is 

in de groeiende woonoppervlakte per persoon. Dit is 

deels het gevolg dat er minder personen in een woning 

leven. Een huishouden van gemiddeld 4,5 personen was 
na de 2e wereldoorlog normaal. Tegenwoordig (2006) zijn 

de huishoudens veel kleiner en gemiddeld 2,3 personen. 

Het aandeel eenpersoonshuishoudens is in de grote 
steden zelfs groter dan een kwart. 

Hierdoor wordt het voor individuen belangrijker om hun 

eigen wensen naar voren te laten komen in de woning. 
Terwijl de woningen veelal zijn gemaakt voor een gezin 

met twee kinderen. Door de vergrijzing, meer 
scheidingen, het vroeger uit huis gaan van de jeugd 

enzovoorts voldoen deze woningen gebaseerd op 

gezinnen niet. 

Probleemstelling: 

Hoe kan er worden voldaan aan een groeiende vraag 

naar ruimte van het individu? 
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1.2 Doelstelling 
Door bieden van vrijheid kan er ruimte worden gegeven 

aan het individu. Een woning die bijvoorbeeld vrij is in 

gebruik biedt mogelijkheden voor het individu. Daarnaast 

is het doel kwantiteit te bieden. Door het mogelijk te 

maken meerdere locaties te verdichten. 

Doelstelling: 

Het bieden van ruimte aan het individu. 

1.2.1 WAAR? 

Doel is het bieden van ruimte, maar waar wordt deze 
ruimte gezocht? De vraag naar ruimte is een 

beweegreden om nieuwe manieren van ruimtegebruik te 

vinden. Meervoudig ruimtegebruik heeft potentie om aan 

een grote ruimtevraag te voldoen. Hiervoor wordt in 
bestaand bebouwd gebied onderzocht waar er kan 

worden verdicht. Om deze verschillende locaties te 

kunnen verdichten wordt een bouwsysteem ontwikkeld. 
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1.3 Kenmerken 
Er zijn drie belangrijke kenmerken te onderscheiden van 

het gebouw. Ten eerste, op stedenbouwkundig niveau 

wordt de woning ontkoppeld van de omgeving. Zodat 

deze vrij komt te staan van de omgeving. Daarnaast 

wordt getracht een vrije vorm mogelijk te maken, 

waardoor meerdere diverse locaties kunnen worden 

verdicht. Ten derde wordt er ingespeeld op de 

ontwikkelingen van de individualisering. Dit wordt gedaan 

door het bieden van vrijheid in gebruik. 

1.3.1 OPGETILDE WONING 

Er kunnen functies aan de ruimte worden gegeven daar 

waar die de stad ten goede komen. Het benutten van de 

beschikbare ruimte is geen doel op zich. Er kan worden 

verdicht zonder dat het 'vol' wordt. De stedelijke functies 

dienen in een beperkte, meervoudig en intensief benutte 
ruimte te worden geplaatst. 

Meervoudig ruimtegebruik kan worden opgedeeld in drie 

vormen, zie hiernaast: 

Gemengd ruimtegebruik. Dit is in het platte vlak; 

meerdere functies zijn opgedeeld binnen een 
bepaald gebied. 

Gelaagd ruimtegebruik. Verschillende functies 
zijn boven elkaar gestapeld in de derde dimensie. 

Volgtijdelijk ruimtegebruik. Door de tijd heen 

wordt de grond door verschillende functies 
opgevolgd. Een bepaalde ruimte kan bijvoorbeeld 

geschikt zijn voor meerdere functies. 

Als inbreidingsprincipe wordt er gebruik gemaakt van 

gelaagd ruimtegebruik. De opgetilde woning die 

hierdoor ontstaat heeft een voorgevel die om de woning 

heen is getrokken. De woning zelf is naar boven gericht 

naar de daktuin. 

1.3.2 AANPASBARE GEBOUWVORM 

Om meerdere locaties/situaties te kunnen verdichten 
wordt een bouwsysteem ontwikkeld. Door het mogelijk te 

maken vrije gebouwvormen te maken, kunnen diverse 
locaties worden verdicht. Elke locatie krijgt een eigen 

unieke invulling. 

Er kan door het systeem aan een grote ruimtevraag 

worden voldaan. Daarnaast is het mogelijk, door het te 

beschouwen als een systeem, elke woning een unieke 

vorm te geven. Een derde reden om een bouwsyteem te 

ontwikkelen is het efficiënte bouwproces, en de 
bijbehorende korte bouwtijd. 

Opgetilde woning 

Vorm naar locatie aanpasbaar 
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1.3.3 INDIVIDUALITEIT 

Het doel uiteindelijk is het bieden van ruimte (voor het 
individu) om te wonen. Maar wat is wonen en wat 
betekend het individu hierin? 

Het EZ schets vier belangrijke trends: informatisering, 
internationalisering, individualisering en demografische 
ontwikkelingen. Deze laatste twee zijn vooral van belang. 
De demografische ontwikkelingen als vergrijzing, 
huishoudensverdunning, verhoogde arbeidsparticipatie 
van vrouwen en het aantal eenpersoonshuishoudens 
hebben een relatie met het wonen. Deze ontwikkelingen 
kunnen worden gestimuleerd door de individualisering. 
Tal van restricties zijn weggevallen. Er is een stijgende 
welvaart wat financiële posities verbeterde, de 
ontkerkeling verminderde religieuze remmingen en er zijn 
lossera omgangsvormen door de informalisering. Vrijwel 
iedereen leeft in welvaart. Dit is historisch nooit eerder 
vertoond. De wensen hebben steeds meer betrekking op 
'gemak' en 'ervaring'. Dit eerste heeft vooral betrekking 
op het huishouden. Het tweede komt naar voren in de 
veelvormige en wispelturige vrijetijdsbesteding. [SCP] 

Het programma is de laatste 50jaar nagenoeg gelijk 
gebleven alleen de grootte van de ruimten is groter 
geworden. Er is dus meer oppervlakte per persoon. De 
belangrijkste trend met het oog op toekomstige gewenste 
woonkwaliteiten is de groeiende vraag naar ruimte. De 
nadruk is nog steeds gericht op de doorsnee familie, 
terwijl deze steeds minder voorkomt. Er zijn steeds meer 
diverse samenlevingsvormen. Jongeren verlaten het 
huis, stellen gaan uit elkaar, invalide ouderen trekken in 
huis. 

15% van de bevolking woont alleen, het aandeel 

eenpersoonshuishoudens is uiteraard groter, deze is 
38%. [HP de Tijd, december 2006] 

Over de gevolgen van trendmatige veranderingen op het 
wonen, Priemus (1969): " ... consequenties van al deze 
ontwikkelingen tot twee vrij duidelijke conclusies leiden: 

1 . Voor het opvangen van nagenoeg alle 
ontwikkelingen zijn extra ruimte en marge in[ .. . ] 
woninggrootte verreweg de probaatste 
middelen. 

2. Een hoge variabiliteit (flexibiliteit) zou tot 
aanpassing aan vele externe, niet cyclische 
(trendmatige) ontwikkelingen kunnen bijdragen." 

Een woning met toekomstwaarde beschreef hij als een 
woning die eenvoudig kan worden aangepast (aan 

ontwikkelingen in techniek, welvaart en sociaal en 
sociaal-culturele veranderingen). De dalende gemiddelde 

gezinsgrootte werd (terecht) als een belangrijke 
ontwikkeling gezien . 
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2 Stedenbouw 
Hieronder zijn de diverse woonomgevingen 

geïnventariseerd. Te zien is dat de eengezins 

tussenwoning het meest voorkomend is in Nederland . 

Om deze reden wordt er gezocht in deze woonomgeving 

waar er kan worden verdicht. 

100% 

90% 

80% 

70% 

nat I etage e.d. 30.7 % 
60% . 

a eengezins tussenwoning 28.8 % 
50% 

a 2 onder een kap I hoekwoning 25.5% 
40% 

eengezins \fijstaand 15 % 
30% . 

20% . 

10% 

0% 

Hierboven is te zien dat de doorzonwoning (eengezins 
tussenwoning) een groot deel (28,8%) uitmaakt van het 

totale woningaanbod in Nederland. 

10 



2.1 locatie 
Het plaatsen van nieuwe woningen in het bestaande 

bestand kan worden gebruikt voor het aanbrengen van 

differentiatie. Bij bepaalde wijken is deze aanpak 

gewenst. Daarom wordt er binnen Eindhoven gezocht 

naar een locatie waar differentiatie gewenst is. 

2.1.1 DIFFERENTIATIE 

Door meervoudig met de ruimte om te gaan kunnen 

functies aan de ruimte worden gegeven daar waar die de 

stad ten goede komen . Er kan bijvoorbeeld differentiatie 

worden toegevoegd in een gebied. Waardoor 
bijvoorbeeld de monofunctionaliteit kan worden 

doorbroken . Het aanbrengen van differentiatie is een 

hulpmiddel bij de herstructurering van verpauperde 

wijken. 

2.1.2 HERSTRUCTURERING 

Herstructurering behelst een groot aantal aan activiteiten 

met verschillende invalshoeken. Eén daarvan is het 

vergroten van de differentiatie van het woningaanbod en 

het verhogen van de kwaliteit hiervan. Het beoogde doel 

hierbij is de bevolkingssamenstelling minder eenzijdig te 

maken en het mogelijk te maken een wooncarrière 
binnen de wijk te maken. 

Veel wijken worden gekenmerkt door bewoners met 

minder geld, kansen en opleiding. Om deze reden zijn 

het aanbrengen van alleen fysieke verbeteringen 

uiteraard niet voldoende. 

In veel oudere wijken zijn ingrepen gewenst om de 

eenzijdigheid van de bevolkingsopbouw en 

woningvoorraad te doorbreken. Dit is ontstaan door het 

wegtrekken van voornamelijk de hogere inkomens uit 
deze wijken . 

Door het plaatsen van duurdere (koop)woningen en 

andere woningtypen kan het eenzijdige karakter van de 

wijk worden doorbroken. Een meer diverse 

bevolkingsopbouw en woningvoorraad ontstaat. Een 
diversiteit aan bewoners versterkt het draagvlak voor 

voorzieningen. Koopwoningen versterken ook de cohesie 

van de buurt. Een vergroting van het aandeel 
koopwoningen is een belangrijk instrument op dit gebied. 
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2.2.2 WOENSEL WEST 

Om voorgaande redenen is er gezocht naar een 
probleemwijk in Eindhoven. Hier kan woningdifferentiatie 

een hulpmiddel zijn . Woensel West is een probleemwijk 

in Eindhoven die voornamelijk bestaat uit 

doorzonwoningen. In bijlage 1 is een stedenbouwkundige 

analyse van Woensel West te zien. 

2.2.3 CONCLUSIE 

Woensel West is een wijk met meer problemen dan 

andere wijken. Dit wordt onder andere veroorzaakt door 

een slechte woningvoorraad en een bevolkingsopbouw 

die wordt gekenmerkt door werklozen en allochtonen. De 

problemen zijn echter heel plaatselijk aanwezig, in enkele 

straten, echter ook in de belangrijkste straat de 
Edisonstraat 

Van oorsprong lag de wijk aan de rand van de stad. 

Tegenwoordig ligt deze midden in de stad met goede 
verbindingen naar andere delen van de stad. 

Voorzieningen zijn daardoor goed bereikbaar met de 

radialen en de ring . Deze radialen sluiten echter samen 

met de ring ook de buurt in. 

Tussen 1920 en 1940 is de wijk grotendeels gebouwd en 

sindsdien weinig veranderd. Gesloten bouwblokken en 

smalle straten kenmerken het plan. De auto bepaald het 

beeld in de weinige openbare ruimte. De ruime 
achtertuinen zijn de plaatsen waar open ruimte aanwezig 

is. Openbare ruimten met een open karakter zijn schaars. 

Er is beperkte ruimte beschikbaar. 

Openbare ruimte 

privé ruimte 
.,".,."",(" 

!/ 

1941 

Celsiusplein 
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2.2 Waar is Ruimte 
Uit de analyse van de wijk blijkt dat er weinig open ruimte 

aanwezig is. De openbare ruimte die geschikt zijn om te 

verdichten, zoals pleinen en groen, zijn het behouden 

waard. Om deze reden wordt er gezocht naar ruimte 

waar kan worden verdicht zonder een grote impact te 

hebben op de wijk. 

Het behouden van uitzicht, daglicht en open gebieden 
zijn belangrijke aspecten bij het bepalen waar ruimte 

aanwezig is in de wijk. 

Het behoud van het uitzicht en de daglichttoetreding zijn 

als randvoorwaarden genomen. Deze worden niet 

belemmerd door ter plaatse van de blinde gevel van de 

woningen te verdichten. Het privé gebied en open 

ruimten als pleinen en groen, waar veel wordt verbleven, 

worden niet aangetast. 

Deze blinde hoek van het bouwblok wordt extensief 
gebruikt. Het heeft de functie van een doorgang zoals 

hieronder te zien is. Door de woning op te tillen ontstaat 

er een poortgebouw. Dit is een doorgang en doorzicht 

naar ander deel van de buurt. 

15 m 
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30m 
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straat 
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2.2.1 AANWEZIGE RUIMTE 

Er is bepaald welke situatie wordt verdicht en wat de 
gevolgen zijn. Maar wat is de daadwerkelijke aanwezige 
ruimte? 

De ruimte tussen twee kopgevels heeft vaak een 
verkeersfunctie. Wegen zijn vaak een ruimteverslindende 
barrière. Hier werkt de weg niet als een barrière, maar 
wordt wel extensief van de ruimte gebruik gemaakt. Hier 
kunnen poortgebouwen worden geplaatst, die delen van 
de buurt met elkaar verbind. 

Er kan fors worden verdicht met deze strategie. 

Tussen kopgevels: 

4752 m2 4752 x 2 lagen= 9504 m2 

9504/140 m2 = 67 woningen 

Huidige dichtheid: 
Potentiële dichtheid: 

27,3 woningen I ha 

28,3 woningen /ha 
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2.2.2 VOORKOMENDE SITUATIES 

Zoals in de stedenbouwkundige situatie is te zien dat er 

meerdere situaties voorkomen die sterk van elkaar 

kunnen verschillen. 
De locaties variëren in breedte tussen de gevels (A), een 

sprong in de voorgevellijn (8) en een verdraaiing tussen 
bouwblokken (C). zoals hieronder te zien. 
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De mogelijke voorkomende situaties zijn in een matrix 

gezet te zien op de volgende bladzijde. Te zien is dat met 

één knik in het gebouw deze situaties kunnen worden 

verdicht. Hierboven zijn de mogelijke massa's te zien die 

het bouwsysteem dient aan te kunnen. 
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2.2.3 WAT ZIJN DE GEVOLGEN? 

Een toevoeging in bestaand bebouwd gebied heeft 
gevolgen voor de bestaande woningen en hun 
bewoners en de stedenbouwkundige situatie . 

Een ingreep kan overlast of weerstand oproepen . 
Bewoners kunnen dit ervaren als een inbreuk op hun 
eigen privé-terrein . Daarnaast is er een overlast tijdens 
de bouw, wat een korte bouwtijd vraagt. Er is weinig 

open ruimte in de wijk . Het behouden van de openheid 
en het uitzicht en daglicht vanuit woningen en openbare 
ruimten zijn belangrijke criteria. De monotonie van het 
blok doorzonwoningen wordt doorbroken . De ingreep 
kan negatieve gevolgen hebben voor onder andere 
de onderstaande aspecten: 

1. privacy 
2. belemmering uitzicht en daglicht van woning 

en openbare ruimte 
3. overlast tijdens bouw (lawaai, afgesloten 

weg enz.) 
4. toevoeging in bouwblok (kleinschaligheid 

verloren) (doorbreken van monotonie) 
5. openheid doorgang 

De impact van deze nieuwe toevoeging dient te 
worden geminimaliseerd . Dit is allereerst gedaan door 
de plaatsing tussen de blinde gevels. Deze 
toevoeging in het bouwblok heeft tot gevolg de buurt 
aan kleinschaligheid verliest, maar ook dat de 
monotonie van de wijk wordt doorbroken. Om de impact 
op het bouwblok te beperken is gekozen voor een 
terughoudende en neutrale gevel. 

17 



2.2.4 LOCATIE 

Een locatie in Woensel West is gekozen op basis van 
zijn ligging ten opzichte van het nabijgelegen groen en 
de verbinding met winkels. De locatie grenst aan een 
drukke weg die een goede verbinding mogelijk maakt 
met de rest van de stad. 

Winkels Groen grenzend aan de wijk 

Hieronder is de locatie weergegeven . Te zien is dat de 
twee kopgevels niet recht tegenover elkaar liggen. Dit 
heeft gevolgen voor de massa van het gebouw. Maar 
ook de stedenbouwkundige situatie heeft gevolgen voor 
de gebouwmassa. 

18 



2.2.5 GEBOUWMASSA 

De massa van het gebouw wordt hier bepaald. Deze is 
met name afhankelijk van het omliggende groen, de 

wegen en de oriëntatie. Te zien is dat de woningen 

grenzen aan een drukke straat (in rood). Onder het 

gebouw is een rustige weg naar de wijk. Er ontstaat 

daarmee een poortgebouw. Het groen tegenover de 

woningen wordt ingesloten door deze drukke straat en 

het spoor (rood). De gele pijl geeft de oriëntatie van het 

gebouw ten opzichte van de zon weer. 

1 2 

Uit de drie alternatieven is gekozen voor alternatief 3. 

Deze is gericht op het zuiden en de rustige straat die 
onder het gebouw door loopt. Daarnaast is er nog zicht 

op de drukke weg mogelijk. Het oppervlakte is wel 
minder dan bij alternatief 2. 

3 

Georiënteerd op de 

wegen 

Groter oppervlak 

Georiënteerd op de 
achtertuin 

Bezonning uit zuiden 

Gericht op de rustige 
straat 

Weinig bezonning uit 
noorden 
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3 Wonen 
De opgetilde woning wordt vergeleken met de 

doorzonwoning. Aan de hand hiervan worden onder 

andere de woningverdeling, ontsluiting en oriëntatie 

beschreven. 

Suburbaan wonen heeft vooral voorkeur voor gezinnen 

en ouderen met een rustig levensritme. Stedelijke 

voorkeur heerst vooral onder alleenstaande werkenden. 

Ongeveer de helft van de huishoudens in steden 

bestaat ook uit één persoon . 

Alleenstaanden, veelal starters, trekken naar de stad . 
Gezinnen met relatief hoge inkomens trekken eruit. 

Terwijl de meeste woningen zijn ontworpen voor 

gezinnen. De opgetilde woning richt zich om deze 

redenen op voornamelijk kleine huishoudens, van 1 á 2 

personen. 

3.1 Historie 
Wonen, living of wohnen stamt af van 'wunian' wat 

betekent veilig en geborgen. In het eigen huis is men 

ook op zijn meest conservatief. De grondbetekenis van 

wonen is daarnaast 'ergens graag vertoeven'. 

3.1.1 WONING 

Woningen veranderen langzaam, blijven traditioneel. 
Bewoners zien hun woning als een bescherming tegen 

de buitenwereld en tegen de snelle onverwachtse 

veranderingen hierin. De won ing is het privé-domein . 

Wanneer het om de woonomgeving gaat zijn mensen 

conservatief, wat betreft het interieur maar ook qua 

woningtype. De omgeving verandert snel door 

globalisering en digitalisering . 

Deze veranderingen van buitenaf hebben gevolgen 
voor het wonen, er is een steeds verdergaande 

individualisering zichtbaar. Vroeger was het gezin het 
gangbare huishouden . Tegenwoordig zijn er zeer 

diverse samenlevingsvormen: kinderloze stellen, 

eenoudergezinnen, vrijgezellen, studenten, ouderen. 

Hoewel de woningen vaak traditioneel blijven 
verschillende afzonderlijke huishoudens sterk van 

elkaar. Moet de woning of woningmarkt kunnen 

aanpassen aan deze veranderingen en hoe? 

[Het nieuwe consumeren -een vooruitblik vanuit 

demografie en individualisering, SCP, Den Haag, 2001] 
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3.2 Binnen- buiten 
In 'Dat is architectuur' wordt beschreven hoe het wonen 

wordt benaderd in de moderne architectuur. Hieronder 

volgt een korte beschrijving van deze tekst, 'De 

onherleidbaarheld van het wonen' . 

Begin 20" eeuw werd de woning heel rationeel 

benaderd. Er was een verlangen naar hygiëne, 

eenvoud en zuiverheid van de moderne levensstijl. Le 
Corbusier pleitte ervoor om van de woning een werktuig 

te maken, een 'woonmachine'. Er was echter 

tegelijkertijd een weerstand tegen deze rationalisatie. In 

het wonen zou niet aan techniek of industrie moeten 
worden herinnerd. Het wonen dient te staan voor 

gezelligheid en geborgenheid, dit zijn aspecten waar 

deze rationalisatie geen oog voor heeft. 

Na de Tweede Wereldoorlog was de discussie te 

verdelen in een pragmatische en een meer filosofische 
lijn. De pragmatische lijn richtte zich met name op 

sociale woningbouw en het recht op wonen. De SAR is 

een voorbeeld hiervan . De vraag was hier onder andere 

hoe veranderbaarheid van een woning kan worden 

gecombineerd met stedenbouw, het private met het 

publieke. 

Heidegger heeft een belangrijk aandeel in de tweede 

lijn . Deze lijn heeft te maken met behoedzaamheid en 

geborgenheid. Een voorbeeld hiervan is het boek 

Genius Loci, van Norberg-Schulz, waar de nadruk 

wordt gelegd op de verbondenheid met de plek. 

Massimo Cassiari kritiek hierop is dat de verbondenheid 

niet zozeer is met de plek, en wijst op het het 

zogenaamde 'verwezenlijkt nihilisme' van deze tijd . Dit 
is een verdergaande ontworteling van de samenleving 

in de 20" eeuw, dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de 

globalisering. Loos beschrijft de buitenwereld die het 

wonen als het ware onmogelijk maakt. Het wonen wordt 
hier beschreven als het terugtrekken uit de 

buitenwereld. Er wordt een scheiding gemaakt tussen 

binnen en buiten. Het exterieur regelt de confrontatie 

van het wonen met de wereld, het wonen speelt zich af 

in het interieur. "In die contradictie tussen het wonen en 

het verwezenlijkt nihilisme dat het wonen onmogelijk 
maakt, zit de architectuur gevangen". 

[Dat is Architectuur] 

Bovenstaande tekst is hieronder schematisch 

weergegeven. Waarbij het interieur alles is wat 

binnenshuis is geplaatst. De gevel is de schil om de 

buitenkant van de woning, grenzend aan de 
buitenwereld. 

prlve 

achtertuin 
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3.3 Woningverdeling 
Er zijn verschillende woningverdelingen mogelijk. De 

woningen kunnen boven elkaar gestapeld worden, zie A. 

Hier wordt niet de positie boven de wijk benut. 

De woning kan over twee lagen worden verdeeld, zie B, 

zodat het uitzicht kan worden benut en de daktuin direct 

kan worden verbonden met de woning . Hier is de woning 

echter voornamelijk georiënteerd op één zijde. 

A Gelijke verdiepingen 

B Woning over twee lagen 
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Door de lagen niet gelijk te verdelen maar deze te 

verdraaien ontstaat er een verspringende oriëntatie. De 

woning is hiermee over twee lagen verdeeld en heeft meer 

vrijheid in de oriëntatie. 

C Verspringende oriëntatie 
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3.4 Indeling 

3.4.1 PLATTEGROND 

In de middeleeuwen werden verschillende activiteiten 

(bijvoorbeeld wonen en werken) vaak in een en dezelfde 

ruimte gedaan. Eten, koken en slapen werden amper 

fysiek gescheiden. Het scheiden van functies en het 

vormen van privacy ontstond tijdens de 178 eeuw. 

Ruimten bestemd voor bepaalde functies is een relatief 

nieuw begrip. Dit kan worden gezien als de emancipatie 

van het individu binnen het gezin. 

Het scheiden van werk en wonen ontstond tijdens de 
industrialisatie. Het verplaatsen van het werk naar de 

fabrieken en kantoren maakte het mogelijk om de privé

sfeer en intimiteit van de woning te ontwikkelen. De 

woning verloor zijn semi-publieke functie, waardoor er een 

scheiding tussen publiek en privé ontstond. 

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld artsenpraktijken en 

kunstenaarsateliers. 

Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben grote 

gevolgen voor het wonen en werken. De term 

'thuiswerken' of 'telewerken' geeft een nieuwe 

ontwikkeling aan. Wonen en werken kunnen weer worden 
geïntegreerd. En een deel van de buitenwereld doet 

opnieuw zijn intrede in de woning. 

De mens is minder afhankelijk geworden van natuurlijk 

licht en de kaars met de komst van de lamp. De centrale 
verwarming maakte meer vloeroppervlak leefbaar in de 

winter, waardoor er individuele ruimten konden ontstaan. 

Installaties voor water en afvalwater verbeterden de 

hygiëne en de levensverwachting. Het huishoudelijk werk 

werd ten slotte sterk verminderd door de komst van 

elektriciteit en maakte nieuwe media en communicatie 
mogelijk en nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding. De 

technologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor het 
gebruik en ook op het gebouw. 

De tuin, bovenal de achtertuin, werd tot vroeg in de 20" 

eeuw gebruikt voor het verbouwen van fruit en groenten 

en soms (pluim)vee. Dit vroeg om bepaalde afmetingen en 
verdelingen in de tuin . De tuinen in Woensel West zijn 

bedoeld om groenten te verbouwen en hebben ruime 

afmetingen. In de 20• eeuw werd tuinieren een 

vrijetijdsaangelegenheid. Een veranderende betekenis van 

de tuin zorgde voor een ontwikkeling van de patio, balkon 
en later de wintertuin. 

De meeste plattegronden zijn zeer eenvormig. Rechts is 

een aantal veel voorkomende woningplattegronden 

weergegeven, opgesteld door het Ministerie van VROM in 

1985. Te zien is dat de meeste indelingen gelijkvormig 

zijn: een entree gecombineerd met toilet, een trap in het 

midden van de woningscheidende wand en een 

woongedeelte bestaande uit een eet- en zitgedeelte. Het 
slapen is in de afgebeelde plattegronden altijd op de 

verdieping. 
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doorzon 

tuinkamer 

meander 
(z-kamer) 

straatkamer 
met open trap 

straatkamer 
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3.4.1 ORIËNTATIE 

Doorzonwoningen zijn vaak georiênteerd op de voor- en 
achterzijde van het gebouw. Door de compacte opzet van 

de wijk is het zicht vaak beperkt. De voorzijde kijkt vaak uit 

op de straat en de overburen. Oe opgetilde woning kan 

het vrije uitzicht, daglicht, rust boven de wijk en de 

ontkoppeling van de omgeving benutten. Op het 

dakniveau staat men boven de stad heeft men ook een vrij 

uitzicht (of doorzicht). 

Wonen op een opgetild maaiveld betekent het missen van 

een grondgebonden tuin. Dit kan ruimschoots worden 

gecompenseerd door het geboden uitzicht en het 

binnentredende daglicht. Daarnaast is er op het hoogste 
niveau een daktuin. Door de positie boven de buurt is het 

mogelijk los te komen van het stadsleven. Het kan 

daarmee worden vergeleken met een penthouse. 

De opgetilde woning kijkt uit over de woningen. Het 

uitzicht bestaat daarmee uit rode dakpanda ken. Deze zijn 
vaak gesloten met uitzondering van een enkele dakkapel 
of -raam. Het groen bestaat uit de kruinen en toppen van 

de bomen. Vanaf laag 1 is er zicht op de straat. 

DAK uitzicht over de wijk 

LAAG 1 uitzichtoostraat 
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3.4.3 ONTSLUITING 

Voor de verticale ontsluiting van het gebouw is een trap of 

een lift mogelijk. Een trappenhuis vraagt veel ruimte op 

het maaiveld en in het gebouw. Daarnaast zijn zware 

meubelen of fietsen moeilijk mee omhoog mee te nemen. 

Een fietsenberging is daarmee nodig op of onder het 

maaiveld. Met een lift is er een berging op het dak te 

plaatsen die onder andere geschikt is voor fietsen. 

Daarnaast biedt deze een veel groter gemak. Grote 
nadelen van de lift zijn de kosten, geluidsoverlast en extra 

bouwkundige ingrepen zoals een fundering . 

Laag 2 is het hoogst opgetild boven de wijk. Uitzicht en 

daglicht zijn hier volop aanwezig, door de omliggende 

laagbouw. De entree is geplaatst op laag 1. De entree 
bestaat uit een gemeenschappelijke hal en een hal voor 

elke woning. Dit betekent dat het wonen alleen via laag 1 

door middel van een trap is te bereiken, of via de daktuin. 

De achteringang is te bereiken door de achtertuin. En kan 

worden gebruikt om de woonkamer te verbinden met 
buiten, de achtertuin . 

Het plaatsen van de entree op laag 2 zou een grotere 
beperking betekenen in de indeling van de woningen. 

Door laag 2 niet te verbinden met de kern is er daarnaast 
meer vrijheid in de oriëntatie van het woongedeelte. 
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3.5.4 CORRIDOR GALERIJ 

De lift is doorgetrokken naar het dak. Deze maakt de 

daktuin bereikbaar zodat er een achteringang mogelijk is 

van het dak naar de woning. De woningen hebben twee 

trappen om de verschillende lagen met elkaar te 

verbinden. De lift is gemeenschappelijk. 

Door de corridor blijft de langsgevel vrij. Hieronder is 

schematisch een alternatief weergegeven met een galerij . 

Waarbij de twee woningen met A en B zijn aangegeven . 

Te zien is dat deze ontsluiting, corridor of galerij. invloed 

heeft op de woningverdeling van laag 1. 
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3.5.5 PLAATSING VAN TRAP 

Doordat de woningen in elkaar gevlochten zijn is de trap 

beperkt te plaatsen. Er is namelijk maar een klein 

oppervlak van de woningen dat recht boven elkaar 

gelegen is. Hiernaast is de woningverdeling te zien van 

het gebouw. 

Hieronder zijn in blauw de mogelijke plaatsen van de trap 

weergegeven. Het gebied van laag 1 en 2 van de woning 

dat recht boven elkaar ligt is met een rode stippellijn 
weergegeven. Op laag 1 is de resterende ruimte te 

benutten voor het slapen, de verkeersruimten en de 

badkamer. 

LAAG1 LAAG2 
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3.6 lnbreidings-principe 
De voorgevel staat tussen de openbare en privé wereld en 
regelt de interactie daartussen. De 68 gevel, de onderzijde 
van het gebouw, is ook een voorgevel. 
Rondom is de openbare ruimte. De woning is naar boven 
gericht naar de 'achtertuin' op het dak. Hier is dan ook 

plaats voor een tuin, schuur en berging voor de fietsen. De 
lift stopt om deze reden dan ook op het dakniveau. De 

achtergevel is de informele kant van de woning. 
Uitbreidingen, verbouwingen en dergelijke worden hier 

vaak gepleegd. Het is vergeleken met de voorgevel de 
rommelkant Hier wordt in de zon gezeten, getuinierd, 

gegeten enzovoorts. Voor de opgetilde woning is het dak 
de achtergevel. 

nn~é 
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Opgetilde woning 

Doorzon woning 

RIJT JESWONING OPGETILDE WONING 

Bouwblok 

BOVENAANZICHT 
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Grondgebonden met tuin 
Monotoon, onderdeel van massa 

In het privé-deel is ruimte voor een tuin, uitbreidingen e.d. 
Entree-woning-tuin 

Binnen - buiten 
DWARSDOORSNEDE 

Opgetilde woning, kunstmatige omgeving 

Vrijstaand, individueel 

Naar boven gericht 
Stapeling van entree-woning-tuin 30 



DWARSDOORSNEDE 

Oriëntatie 

Oriëntatie horizontaal naar voor en achterzijde 

PLATIEGROND 

Oriëntatie 
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Entree 
Dienende ruimten 
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Oriëntatie rondom 

Naar boven gekeerd 

Oriëntatie 
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3.7.2 NEUTRAAL 

3. 7 Gevel Een neutrale vormgeving wordt hier gezien als: weinig 

De gevel reguleert de verhoudingen tussen binnen en communicatie (arm in betekenis), niet afleidend (geen 

buiten. Het zorgt voor zicht naar buiten, de omgeving . En verwijzingen naar omgeving) en ingetogen tegenover de 

aan de andere kant is de gevel onderdeel van het publieke omgeving. 

en presenteert de woning naar buiten toe. 

3.7.1 BESTAAND- NIEUW 

Verschillende strategieën zijn toe te passen bij de omgang 
met bestaande bebouwing. Deze variëren van werkwijzen 

waar de geschiedenis prioriteit krijgt tot een benadering 
waar de toevoeging autonoom staat tegenover het 
bestaande. 
Deze strategieën reiken van een min of meer een 

ononderbroken continuïteit van het oude en het nieuwe tot 
het scheiden van oud en nieuw. Van het naadloos 

voortzetten of imiteren tot een zeer neutrale relatie tot het 
bestaande (autonoom). Tussen het naadloos voortzetten 
en een neutrale houding liggen diverse nuances. 

(De Architect december 2005, interpretatie van 
meerduidige symbolen - De logica van nieuwe 
toevoegingen aan oude gebouwen, Claus Käpplinger] 

Hans Kollhoff 
Europees huis 
Berlijn 

Claus en Kaan 
Hoge Kadijk 
Amsterdam 

continue 

Benthem Crouwel 
Uitbreiding 
Tienhoven 

De gevolgen daarvan zijn : 

beperkte vormgeving 
kleinschalig (2 lagen) 

Een neutrale vormgeving wordt gezocht omdat het in 

diverse locaties te plaatsen dient te zijn. De omgeving is 
daarnaast veelal rommelig en vol, een minimale ingreep is 
ook om deze reden gewenst. 
Een praktische reden om het geheel als autonoom te zien 

is: de ontkoppeling van de constructie (fundering), 
aansluiting van gevels (bestaand heeft onregelmatig 
dakoverstek gevel), zelfstandige ontsluiting en 
zelfstandige installaties. 

Herzog Meuron 
Rue de Suisses 
Parijs 

Eduardo Souto de Moura 
Woning 
Oporto 

autonoom 
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3. 7.3 AANSLUITING 

Hieronder zijn een aantal voorbeelden die naar mijn 

mening neutraal van vormgeving zijn . Hier is ook de 

aansluiting te zien van de nieuwe toevoeging op de 

bestaande bebouwing. Te zien is dat de gebouwen geheel 

op zichzelf staan, autonoom zijn. Deze zijn ook koud 

tegen elkaar aan geplaatst, zonder overgang. 

Eduardo Souto de Moura, 
woning in Oporto 

Index Architekten, 
Cultuurbunker, Franfurt Am Main 

Hieronder zijn een aantal mogelijke aansluitingen tussen 

de opgetilde woning en een doorzonwoning. Gekozen is 

om ook hier de nieuwe toevoeging zonder overgang 

tussen de bestaande gebouwen te plaatsen. 

Todao Ando, 

Azuma huis 
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3.7.4 HUID 

Vanwege de positie boven de stad is een zoveel mogelijk 

open gevel gewenst. Deze bestaat daarom uit 

voornamelijk glas. Naast dat deze glazen doos een goede 

zonwering nodig heeft is een extra huid nodig om de 

privacy voor de gebruikers te regelen. Deze huid kan ook 
dienen als windwering wanneer er een schuifpui wordt 

opengezet. 

Deze huid bepaald het uiterlijk van het gebouw. Een 

neutrale terughoudende gevel is gewenst. Een duidelijk 

aanwezige harde massa is om deze reden niet gewenst. 

Een semi-transparante huid wordt toegepast met de 

volgende kenmerken: 

Neutraal 

Zonwerend 

privacy 

Windwerend 

Geperforeerd staal kan als zelfdragende delen worden 
uitgevoerd . Daarnaast biedt deze voldoende privacy en 

uitzicht op de omgeving. 

ZON 

UITZICHT 

ZON 

UITZICHT 

PRIVACY 
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3.7.5 AFWERKING 

Diverse gevelafwerkingen zijn geïnventariseerd. Deze zijn 
vergeleken op de doorlaat, grote van de perforatie en het 

materiaal. Gevelafwerkingen met een doorlaat van ca . 

50% en een perforatie van 10mm bleken voldoende 

openheid en privacy te bieden. Hieronder is als voorbeeld 

de Baljurk in Den Haag te zien . 

Er worden zelfdragende stalen gevelplaten toegepast. 

Deze platen zijn geperforeerd . De perforatie heeft een 

doorsnede van 10mm. Deze zijn geplaatst op 15 mm van 

elkaar, gemeten van middelpunt tot middelpunt. Een 
dichtheid van 50% wordt hiermee bereikt. 

Hoogte (mm) Doorlaat(%) materiaal 

10 50 rvs 

De Baljurk, Den Haag, Archipelontwerpers 
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Bouwsysteem 
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4 Bouwsysteem 

4.1 historie 
De acceptatie van bouwsystemen is gering. In de VS is de 

industriële bouw en prefabricage echter een belangrijk 

deel van de woningbouw. Mede door een lange traditie die 

begon met de balloon frame rond 1830. Door de jaren 

heen bleef echter de toon sceptisch tegenover het 

geïndustrialiseerde bouwen vanwege de vele gemaakte 
blunders. 

Er is ook een angst rond massaproductie. Gloag in 1946: 

"lt is obvious that the larger the mass-produced unit, the 

greater the tendency towards monotonous standardization 

in the compieled [element]". Dit beschrijft de angst van de 

gebruiker voor vele gelijke woningen die uit de 'fabriek' 
rollen. "He fears a country despoiled by thousands of 
identical houses straight of the assembly lines which gave 

him no change to individuality and fit ill in their locality or 

site". Een monotonie, vaak door een dwingend grid, en 

een woning onaangepast aan de omgeving zijn de 

grootste angsten rond industriële woningbouw. Het uiterlijk 
van de woningen wordt vaak bepaald door de 

commerciële markt, waardoor een traditionele schil het 
innerlijk verbergt. 

[DETAIL 1998- 5, blz. 753-760] 

4.1.1 PREFABRICAGE 

Grovesnor Atterbury was geïnteresseerd in industrialisatie. 

Beton is een van de weinige materialen geschikt voor 
massaproductie en heeft uitstekende fysieke 

eigenschappen. Zijn bouwwijze was te vergelijken met 

grote elementenbouw. Atterbury had de overtuiging dat 

standaardisatie als voorwaarde tot prefabricage en 
uiteindelijk industrialisatie, alleen dan de markt zou 

veroveren. 

Binnenhoek van het systeem en project Forrest Hills 

Atterbury stond daarom voor het volgende: 

Heroverweging bouwsteen (aantal minimaliseren en 

afmetingen relateren aan economische 

herhalingsproductie en bouwplaatsgebonden 
verwerking) 
Invoering van fabrieksmatige processen 

Maximale consolidatie aan fabrieksmatige processen 

Maximaal haalbare standaardisatie 

Volgens Atterbury is de theoretische oplossing de 

toepassing van een min of meer gestandaardiseerd 

element (of unit), fabrieksmatig geproduceerd, volledig 

afgewerkt, zo groot mogelijke afmetingen, geschikt voor 

en in soort verwant met constructie. Dit betekent een 
vergaande gelijkvormigheid en standaardisatie in de 

geproduceerde elementen. 

4.1.2 STANDAARDISATIE 

Bemis (Fabrikant van papieren zakken) stelt dat een groot 
deel van de gebouwde omgeving past binnen een 

modulair blokjesrooster. De bouwopgave laat zich in 

beginsel vangen in een kleinste gemene veelvoud (het 

kleinste getal waarin enige gegeven getallen elk een 

geheel aantal malen begrepen zijn). Atterbury was op 

zoek naar de grootste gemene deler. 

kubische opbouw geïntroduceerd door Be mis 

Het moduul was gebaseerd op de bouwwijze (bv HSB). 

Bemis introduceerde de kubische modulaire opbouw. 

Maar heeft het nooit kunnen oplossen in een open 

bouwwijze. 

De contradictie blijft bestaan tussen de kleinste gemene 

veelvoud en de grootste gemene deler (moduul en het 
element). Om tegels bijvoorbeeld 300mm te laten werken 

dienen de tegels kleiner dan 300mm te zijn. (bv ook A4 
papier past in een envelop van A4+ formaat en deze 

passen in hangmappen A4++ formaat). 

Het traditionele industriële denken bestaat uit het 
systematisch herhalen van de productieprocessen. Zodat 

zo weinig mogelijk ongeschoolde krachten het werk 

konden doen. Traditioneel hebben industriële producten 

ook een zo klein mogelijke variatie. Langzaamaan kwam 
de gebruiker in beeld. Producten worden tegenwoordig 

geautomatiseerd en op de gewenste maat gebracht. Er is 
een ontwikkeling gaande richting het verder voorbereiden 

van de montage in gecontroleerde omstandigheden. 

De traditionele bouwwijze past industriële producten toe, 
hier tegenover staat de industriële bouwwijze die 

projectgebonden fabricage toepast. De bouwwijze wordt 

dus bepaald door de arbeid op de bouw; de 
ambachtelijkheid wordt bepaald door de wijze van 

samenstellen. 
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Door ontwikkelingen in de productie zijn op maat 

gemaakte producten eenvoudig te produceren in grote 

hoeveelheden. Mede door ontwikkelingen in CAD en 

CAM. Een massaproductie van unieke componenten is 

mogelijk, een CNC maakt het namelijk niet uit of het 

10.000 gelijke of unieke componenten produceert. 
Wanneer er echter geen gelijke producten worden 

geproduceerd en opgeslagen kan dit negatieve gevolgen 
hebben voor de vervangbaarheid van elementen. Het 

element dat dient te worden vervangen dient opnieuw te 

worden geproduceerd. 

De systemen die niet slaagden zijn gesloten systemen. 

Elementen buiten het systeem zijn niet toe te passen. Het 

systeem moet vroeg in het ontwerpproces worden 
gekozen. Daarnaast moet de ontwerper alles weten van 

het systeem om met de mogelijkheden, voordelen en 

beperkingen om te kunnen gaan. Een ander nadeel is het 
zichtbare grid wat veel voorkomend is bij deze systemen. 

(dit geeft sterke beperkingen in het ontwerp en wordt niet 
snel geaccepteerd door gebruikers.) 

4.2 Definities 
Wat is een bouwsysteem? Hier zijn diverse definities voor 

te vinden. Systeem is afgeleid van het Griekse woord 

sustèma, wat betekent 'het bijeengeplaatste'. Een 

systeem is daarmee te omschrijven als een duidelijk 

afgebakend geheel van componenten. 

Bouwsysteem is te omschrijven als een set elementen 

voor een specifiek type gebouw inclusief de productie en 

uitvoering. Definitie: afgebakende verzameling van 

onderling samenhangende delen. 

In een bouwsysteem is een bepaalde vrijheid in te leggen, 
zodat de gewenste vorm (binnen de gegeven 

beperkingen) kan worden gerealiseerd. Dit is deels 
afhankelijk van de elementen die het bouwsysteem 

opbouwen. De aanpasbaarheiden de grootte van de 

elementen zijn hierbij bepalend. Wanneer de elementen 
niet aanpasbaar zijn is de grootte de bepalende factor qua 
vrijheid in de vormgeving. Tegenwoordig kunnen de 

bouwelementen echter op maat worden gemaakt. 

38 



4.3 Aanpasbaarheid 

4.3.1 DOEL 

Reden tot het beschrijven van objecten als systemen is de 

wil deze te kunnen beheersen. Er zijn daarom twee doelen 

opgesteld. 

Allereerst, is het doel om meerdere locaties te kunnen 

verdichten. Deze locaties verschillen echter sterk van 

elkaar. Om een groot aantal ingrepen mogelijk te maken 

dient het systeem zich eenvoudig te kunnen voegen naar 

de locatie. Het is daarom van belang dat de vorm of 

massa van het gebouw aanpasbaar is. 

Het doel van het bouwsysteem is dat deze: 
in meerdere locaties/situaties te plaatsen is; 

en diverse vormen mogelijk zijn; 

-

4.3.2 UITGANGSPUNTEN 

Om dit te bereiken dient het systeem zich aan te kunnen 

passen aan de locatie. Met één knik in het gebouw 

kunnen alle voorkomende situaties worden 
tegemoetgekomen. Dit betekent dat de variatie in de 

knopen zit. 

Bouwkundige knopen zijn vaak een in elkaar gevlochten 
geheel. Deze knopen zijn het geringe aantal plaatsen 

waar de doorsnede veranderd. Hiertussen zijn vaak 

industriële producten geplaatst. 

De knoop is zodanig op te delen dat er een controleerbaar 

aantal aansluitingen zijn. De complexiteit wordt daarmee 
verminderd en is deze eenvoudiger aanpasbaar te maken. 

Daarnaast zijn het aantal verschillende knopen te 

beperken . Dit betekent dat de verscheidenheid aan 

knopen zoveel mogetijk beperkt wordt en de aansluiting 

wordt vereenvoudigd. Tussen deze knopen zijn 

geprefabriceerde producten te plaatsen die geheel op 

maat gemaakt kunnen worden. 

De volgende uitgangspunten zijn opgesteld: 

beperken van de complexiteit (ontwarren van 

knoop); 
beperken mogelijke variaties (beperken 

verscheidenheid aan knopen); 

variaties opzoeken in prefabricage. 

Variatie in prefabricage 

Beperken variaties en 

complexiteit 
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4.3.3 PREFABRICAGE 

Er is meer variatie in componenten en gebouwen mogelijk. 
Er kan flexibeler en meer projectgericht worden 

geproduceerd. Onder andere door Computer Aided 
Manufacturing (CAM). Gestandaardiseerde 'vaste' 

elementen beperken daarmee niet de variatie . 
Bijvoorbeeld bij de geluidswal van ONL, hiernaast 

afgebeeld, heeft de gevel een heel vrije vorm gekregen. 
De productie van de constructie is vergaand 
geautomatiseerd. 

Er is echter een aversie tegen prefabricage; de wensen 
zijn vaak traditioneel. Daarnaast zijn de 
variatiemogelijkheden in sommige gevallen nog beperkt. 
Prefabricage betekent echter een betere 
kwaliteitsbeheersing, door: productie in 
binnenomstandigheden, mogelijkheden van 
automatisering, constante kwaliteit gedurende hele 
productie, weinig nazorg, droge en snelle montage. Er is 
een verbetering van de arbeidsomstandigheden mogelijk. 
Op de bouw is minder geschoold personeel noodzakelijk. 
Een ander belangrijk voordeel van prefabricage is de 
mogelijkheid om de bouwtijd te verkorten . 

De gevel, vloer en constructie zijn voorbeelden van 
producten die geheel op maat worden gemaakt voor het 
project. De starframevloer hoeft bijvoorbeeld niet 
rechthoekig te zijn , maar kan een vrije vorm hebben. De 
liggers in de vloerdelen waaieren dan uit. 
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4.3.4 VARIATIES 

De verscheidenheid aan knopen wordt beperkt. Zodat er 

zoveel mogelijk identieke knopen zijn. 

Dit wordt gedaan door zoveel mogelijk verschillende 

hoeken in een knoop mogelijk te maken . 

0 
q kooop 

0 
Er zijn twee verschillende horizontale details, namelijk in 

de kopgevels en de hoek in de langsgeveL Er zijn drie 

verticale details in de langsgevel en drie in de kopgeveL 

Deze details verschillen echter weinig van elkaar. 

Tussen deze knopen worden zoveel mogelijk op maat 
gemaakte industriële producten geplaatst. 

Bij het Willis Faber Dumas gebouw is deze variatie ook tot 

een uiterste beperkt. Met een doorsnede is de gehele 

gevel opgebouwd. Deze doorsnede golft om het gebouw 
heen, zoals hiernaast is afgebeeld. Maar ook het TPG 

Post bouwsysteem van CePeZed zijn met een minimum 

aan knopen verschillende gebouwvormen mogelijk. 

41 



4.3.5 COMPLEXITEIT 

Bij Smarthouse (Robert Winkel) en TPG Post (CePeZed) 

zijn de knopen uit elkaar getrokken onder andere door de 

constructie binnen de gevel te plaatsen, bij TPG Post is 
ook de huid een afzonderlijke laag voor de geveldelen 

langs. Om de complexiteit van de knoop te beperken is 

ook hier gekozen om deze uit elkaar te trekken zodat er 

eenvoudige aansluitingen van de afzonderlijke elementen 

ontstaan. 

Er is gezocht naar een indeling in groepen elementen. Zie 

ook hoofdstuk 5. Deze is eerder door onder andere Brand 
opgesteld. Aan deze lagen is de laag ontsluiting 

toegevoegd door Leupen, daar waar het woningbouw 

betreft. In woongebouwen spelen ontsluitingssystemen 

namelijk een belangrijke rol. De niet bouwkundige 
categorieën zijn bij zijn beschrijving niet van belang, 'site' 

en 'stuff. Er zijn zodoende vijf lagen. Elke laag bestaat uit 

een verzameling bouwkundige delen. De volgende lagen 

zijn te onderscheiden: 

Draagconstructie (structure): kolommen, balken, 

dragende wanden, spanten, constructieve vloeren. 
Ontsluiting (access): verzorgt bereikbaarheid van de 

ruimten en/of zelfstandige woningen (trappen, 

gangen, liften, galerijen) 
Huid (facade): scheidt binnen en buiten en 

presenteert het gebouw naar buiten toe. 

Enscenering (dividing elements): deelt de ruimten in 
en begrenst deze (bekleding, binnenafwerking, 

binnenwanden en deuren). 
Dienende elementen (services): regelen aan- en 

afvoer van water, energie, informatie, lucht en de 

daarmee verbonden apparatuur (leidingen, apparaten 
en specifieke voorzieningen). 

[Kader en generieke ruimte. Bernard Leupen] 

Deze opdeling is gekozen met het oog op flexibiliteit en 

levensduur. Zie daarvoor hoofdstuk 5. 

Smarthouse 

TPG Post 

i 
I 

~ 
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fumiture 
di\Ading elements 
68f'ÁCBS 

access 
structure 
facade 
iocatoon 
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4.4 Typen bouwwijzen 
Hoe is het geheel op te bouwen? Dit is in te delen in de 

mate waarin de elementen zijn geprefabriceerd. De 

volgende bouwwijzen zijn daarmee te onderscheiden: 
A. Stick building (staven en platen) 

1 D+2D elementen 

B. Parts building (elementen en gebouwdelen) 

2D elementen 

C. Modular building (ruimtelijke eenheden, capsulen) 

3D elementen 
D. Mobile home (geheel afgewerkte traveeën) 

3D (geheel geprefabriceerd) 

Prefabricage vormt echter een belangrijk onderdeel bij alle 

bouwwijzen. Indien dit wordt gezien als 

voorgeprogrammeerd zijn van een bouwproduct of 
gebouwdeeL Zijn hoedanigheid, vorm en maat worden 

vastgelegd voordat deze de bouwplaats bereiken. 

A 10+20 
Bij deze twee voorbeelden is een modulair systeem de 

basis. Beide zijn een combinatie van een stalen 
hoofddraagconstructie die wordt ingevuld met 2D 
elementen, zoals de vloer- en gevelelementen. De 

fundering bestaat uit in het werk gestort beton. De 

keuzevrijheid ligt besloten binnen het moduul. 

820 
Bij de A+woningen en Staalframebouw is er een grote 

mate van prefabricage. Bij A+woningen zijn prefab 

heipalen en funderingsbalken toegepast. Bij 

staalframebouw wordt hetzelfde principe als bij HSB 
toegepast en zijn onder andere de gevelelementen 

geprefabriceerd en dragend. 

C 30 elementen 
Modulair bouwsysteem, zowel in het platte vlak als in de 

hoogte, daardoor sterk beperkt in vorm. De basis voor 

deze twee systemen bestaat uit units. De bouwmodulen 

worden geprefabriceerd, het nagenoeg geheel afgewerkte 
systeem wordt in op de bouwplaats geplaatst en 

gemonteerd, wat vaak betekend dat deze gestapeld 
worden. 

D geheel30 
Het gehele gebouw wordt geprefabriceerd. De bouw 
bestaat uit het plaatsen van het gebouw. Het transport 
bepaald in grote mate de afmetingen. De wijze van 

samenstellen in de fabriek bepaald de variaties in het 
eindproduct. 

10+20 

20 

10 + 30 

Muliple choice woningen TPG Post 

A+ Woningen Staalframebouw 

MAX21 hoteluitbreiding (J. Kaufmann) 

Loftcube SuS i 
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10+20 

Het skelet kan snel neergezet worden waardoor de 

doorgang onder het gebouw binnen korte tijd weer 

begaanbaar is. De verdere invulling met 2D elementen 
kan daarna beginnen. Door gebruik te maken van een 

skelet ontstaat er eenvoudig een stijve en stabiele 

constructie. 

20 
Om de vrije overspanning mogelijk te maken dienen de 
vloeren en gevels één geheel te vormen. De aansluitingen 

van de elementen bepalen in sterke mate de sterkte van 

de constructie. Indien de constructie ook wordt uitgevoerd 
in 2D elementen ontstaan er dragende wanden. De 

indeelbaarheid wordt hierdoor sterk beperkt. 

30 ELEMENTEN 

Met het stapelen van units dienen er extra maatregelen te 

worden getroffen om een grote overspanning mogelijk te 

maken. Door een skelet gecombineerd met 3D invullingen 

is hier een stijve en stabiele constructie te bereiken. 

De units zijn zoveel mogelijk afgewerkt, zelfdragend en 
dienen geschikt te zijn voor transport. De extra 
constructieve maatregelen veroorzaken een hoger eigen 

gewicht. Ook kunnen er loze ruimten ontstaan daar waar 

twee units op elkaar aansluiten. De installaties en de 

afbouw dienen nog grotendeels te worden uitgevoerd na 

het plaatsen van de units. Het blijft de vraag of deze 
methode een kortere bouwtijd, en dus minder overlast, 

oplevert. Terwijl deze een grotere voorbereiding in 

ontwerp, productie en transport vragen. 

GEHEEL 30 
De 3D units zijn vaak afgestemd op het transport, deze 
bepaalt in grote mate de afmetingen van de units. Een 

geheel geprefabriceerd gebouw is zeer snel te plaatsen 

maar het weegt niet op tegen de transportkosten. 

4.4.1 KEUZE 

Gezien de grote overspanning is er een skelet nodig. 

Waarmee 2D en 3D invullingen van dit skelet mogelijk zijn. 

Het grootste nadeel van 3D elementen zijn het hoge eigen 

gewicht en de grotere voorbereiding. Terwijl een 

verkorting van de bouwtijd, wanneer deze aanwezig is, 
niet verzekerd is. Met een invulling van 2D elementen is 

een licht gebouw mogelijk dat snel is neer te zetten. 
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4.5 Constructie 

4.5.1 STABILITEIT 

Door de knik in het gebouw kan er een instabiele 

constructie ontstaan. Dit ontstaat wanneer het 

zwaartepunt voorbij de lijn langs de voorste twee 

kolommen ligt. Het gebouw kan dan als het ware kantelen 

over deze lijn. De achterste twee kolommen dienen het 

moment die het zwaartepunt veroorzaakt op te vangen. 

Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met 

veranderlijke belastingen zoals wind, sneeuw, personen. 

De krachten kunnen worden opgevangen door de 

trekkrachten in de paalfundering, een verzwaarde 

fundering of verzwaringen in het gebouw zelf. Het is ook 

mogelijk de fundering door middel van bijvoorbeeld 

stroken voorbij het zwaartepunt te leggen, zodat de 

kantellijn niet meer ter plaatse van de kolommen ligt. 

De krachten kunnen echter alleen worden afgedragen aan 

de fundering wanneer het gebouw zelf een stijve 

constructie heeft. De draagconstructie bestaat daarom uit 

een vakwerk die de gehele hoogte van de gevel benut. 

' ' ' ' 
Fzw*c ~ (F1*a) + (F2*b) 

' ' 
\~ 

' ' ' ' ' 

Fzw 

BESTAANDE 

BEBOUWING 

KOLOMMEN 

ZWAARTEPUNT 

'KANTELLIJN' 

F1 en F2 
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De stabiliteit van het gebouw wordt opgevangen door de 

kolommen onder het gebouw en de liftschacht. De 

horizontale krachten die op de constructie inwerken 

kunnen van verschillende richtingen komen en kunnen 

ook torsiekrachten veroorzaken op het gebouw. 

Hiernaast zijn verschillende plattegronden weergegeven . 

Met de verschillende krachten die op het gebouw kunnen 

inwerken. Te zien is dat evenwijdig aan alle krachten een 

stabiliteitsconstructie geplaatst is. 

I 
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4.5.2 PLAATS CONSTRUCTIE 

De constructie is te plaatsen boven, onder of in het 
gebouw. Zoals hiernaast is afgebeeld . Door het plaatsen 
van de constructie onder of boven het gebouw kan de 
totale gebouwhoogte groter worden en loze ruimten 

ontstaan. 
Dit kan worden voorkomen door bijvoorbeeld de gevel te 

benutten als constructie. Deze kan worden beschouwd als 
vakwerk. Hierdoor kan de gebouwhoogte worden benut 

voor het vakwerk er is daardoor een minder zware 
constructie nodig. Daarnaast ontstaat er een zeer stijve 

constructie. 
De constructie kan dan wel een belemmering van de gevel 
zijn en ruimte-indeling beperken . Door het plaatsen van de 
constructie buiten het gebouw heeft deze geen invloed op 

de ruimte-indeling . Daarnaast kan de constructie 
onderdeel uitmaken van de gevelindeling. zie ook 
hoofdstuk 4.5.4. 

3.5.3 FUNDERING 

De fundering is ontkoppeld van de bestaande funderingen , 

door de kolommen zo ver mogelijk tegen de straat te 
plaatsen. 

Constructie 
ondergebouw 

Constructie Constructie 
boven gebouw in gebouw 

47 



4.5.4 CONSTRUCTIEOPBOUW 

De gebouwhoogte wordt constructief benut. Deze kan de 

gevel of de ruimte belemmeren. De constructie kan 

namelijk grenzen aan de binnenruimten 1 en 2 

(bijvoorbeeld door diagonalen). De constructie wordt 

daarom buiten de ruimte geplaatst. Het integreren van de 

gevel en constructie is echter niet gewenst 3, de 

afzonderlijke elementen zijn dan niet ontkoppeld van 

elkaar. Wat gewenst is vanwege de aanpasbaarheid van 

het bouwsysteem en de flexibiliteit. 

De constructie wordt tussen de huid en gevel geplaatst 4. 

De huid bepaald zodoende het gezicht van het gebouw. 

Het is echter ook mogelijk de constructie voor de huid te 

plaatsen 5, zodat deze onderdeel is hiervan. 

De constructie die buiten het gebouw staat dient wel te 

worden verbonden met de binnenkant (vloeren), deze 

dient door de gevel te worden gestoken. Er dient hier een 

koudebrug-onderbreking te worden aangebracht. 

Met een houten constructie is deze koudebrug

onderbreking relatief eenvoudig uit te voeren. Er is echter 

gekozen om een stalen constructie, omdat deze: 

Slankere elementen heeft (grotere openheid) 

Kleine doorbuiging heeft (echter groter dan beton) 

Zeer exacte productie-afmetingen 

De aandachtspunten van een stalen skelet zijn de 

maatregelen voor brandwerendheid, beschermen tegen 

vocht, warmte- en geluidsisolatie, zie ook hoofdstuk 5.3.2 
en 5.3.3. 

Constructie 

Gevel 

Huid 

_, 

r-~, 

I 
I 
I 
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I 
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Geïntegreerd 

I 

-' 
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4.5.5 OlMENSlONERING 

Met het programma ESA Prima Win is de dimensienering 

van de kolommen onder het gebouw bepaald. Hiervoor 
zijn allereerst de krachten bepaald die op de constructie 

werken. Deze komen voort uit de permanente en 

veranderlijke belastingen, zoals personen en wind. 

Het constructieschema is hieronder weergegeven. Er is 
gekozen voor een portaalconstructie waarbij de kolommen 

met de ligger momentvast zijn verbonden. Door deze 

constructie zijn geen extra diagonalen noodzakelijk, maar 

zijn wel grotere afmetingen in de kolommen en ligger 

noodzakelijk. 

Door het bepalen van de optredende krachten, moment, 

dwars- en normaalkracht, is een schatting te maken van 

de benodigde profielafmetingen. Deze is: 

1,5 . M ~ fy;d . Wy . Waarbij M het optredende moment is, 

fy ;d is de vloeigrens en Wy is het weerstandmoment. 

Belastingen 

Normaalkrachten 

Dwarskrachten 

Moment 

I 

· ·~ j 

I 
I 
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Gekozen is voor een ronde kolom, deze heeft een 
diameter van 355,6 mmeneen wanddikte van 10mm. Om 

te controleren of deze voldoet wordt de vervorming 
bepaald van de constructie . De maximale vervorming is 
minder of tussen de 1/300 en 1/500 maal de hoogte van 
de portaalconstructie, deze is respectievelijk 15 mm en 9 
mm. De vervormingen zijn hiernaast weergegeven. 

Voor een kolom rond 355 mmeneen wanddikte van 10 
mm is de maximale vervorming 13,4 mm. Het is mogelijk 
een slankere kolom toe te passen. Deze heeft een grotere 
wanddikte en zal ook een grotere oppervlakte hebben in 
de profieldoorsnede. 
De vervormingen van een profiel rond 273 mm met een 
wanddikte van 30 mm is hiernaast weergegeven. Doordat 

de diameter kleiner is dient dit te worden gecompenseerd 
met een veel grotere wanddikte. Dit profiel heeft daardoor 
55% meer staal nodig. 

Gekozen is voor de kolom met een diameter van 273 mm 
en een wanddikte van 30mm. Vanwege de slankere 
afmetingen. 

Deze kolom dient een bepaalde brandwerendheid te 
hebben, vanwege brandgevaar op het maaiveldniveau . 
Deze brandwerendheid kan worden bereikt met 
brandwerende verf of het volstorten met beton. Omdat de 
kolommen worden benut als hemelwaterafvoer zal er 
brandwerende verf worden toegepast. 

Vervormingen kolom rond 355 mm 

I . ., ., 

Vervormingen kolom rond 273 mm 

•0• ? 
I 

/ 
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5 Gebruik 

5.1 Veranderbaarheid 
Massa-individualisatie is een van de belangrijkste 

hedendaagse trends. Belangrijke gevolgen zijn de meer 

diverse samenlevingsvormen en meer ruimte per persoon, 

dit is te zien in gezinsverdunning, daling woningbezetting, 
zelfstandigheid van jongeren, werkende vrouw. Oftewel 

veranderende samenlevingsvormen. Het aantal personen 
per huishouden daalt naar verwachting van 2,3 nu tot 2,2 

in 2020, wat een halvering is ten opzichte van 1950. 

Een woning met toekomstwaarde is er een die betrekkelijk 

eenvoudig kan worden aangepast aan onbekende 

ontwikkelingen. De gewenste plattegrond is echter moeilijk 

te voorspellen bij een onbekende gebruiker en 
ontwikkelingen. 

Een mogelijkheid is het bieden van ruimere woningen. 

Stellen kunnen alleen of samen gaan wonen, maar ook tot 

gezinsuitbreiding overgaan. Een ruimere woning kan 

hierop anticiperen. Maar ook meer flexibiliteit van de 
plattegrond zou recht doen aan de diversiteit van de 

woonwensen. Deze dient aanpasbaar te zijn in de tijd voor 
veranderingen binnen het huishouden en de 

maatschappij. De aanwezige middelen bepalen in welke 

mate de individualisering zich kan uiten. Maar welke 

middelen zijn mogelijk? 

LMG1 

Flexibiliteit wordt vaak geboden door: keuzevrijheid voor 

de 18 gebruiker en aanpasbaarheid voor de volgende. 
Enkele mogelijke middelen zijn: 

overmaat aan ruimte (o.a. verdiepingshoogte) en 

constructie 

open plattegrond (door bijvoorbeeld kolomvrije 

ru imten) 

ontkoppeling drager en inbouw (vast en variabel) 
deze opdeling is bij hoofdstuk 4.3.5 al gemaakt 

Bovenstaande middelen zijn zover mogelijk toegepast. 

Hieronder is een lege plattegrond te zien van laag 1 en 2. 

De plattegrond wordt niet belemmerd door de constructie 

en is geheel vrij in te delen. Een open plattegrond blijft 
daardoor mogelijk, maar deze is ook afhankelijk van de 

indeling van de woning. Daarnaast is er een ruime 

verdiepingshoogte van 2600mm voor laag 1 en 2800mm 

voor laag 2. Voor laag 2 is deze groter omdat hier het 
woongedeelte is. Op deze wijze is geprobeerd een 

overmaat aan ruimte te geven. Een verdere flexibiliteit kan 
worden geboden door een ontkoppeling van vaste en 

variabele elementen. 

LMG2 
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5.1.1 VAST EN V ARIABEL 

Een opdeling in groepen elementen is reeds gemaakt. 

Door vaste en variabele lagen te onderscheiden en van 

elkaar te ontkoppelen is het mogelijk eenvoudiger 
veranderingen aan te brengen. De vraag is welke lagen de 
drager dienen te zijn van variabele lagen. De installaties 

worden bijvoorbeeld veelal ingestort in de constructie, 

terwijl deze totaal verschillende levensduren hebben. 

De vaste lagen hebben een lange tevensduur en 

veranderen daarmee ook niet regelmatig. Deze vaste 
lagen dragen de variabele lagen. De vaste bepalen 

daarmee als het ware de potenties van de variabele lagen. 

Het ontkoppelen van deze lagen voorkomt dat de 
langzame lagen de snelle blokkeren en de langzame 

kunnen worden afgebroken door de veranderingen van de 
snelle. Het integreren van verschillende levensduren is 

door de veranderingen in de tijd is inefficiënt. Deze 

opdeling is daarmee niet alleen geschikt om het systeem 

te beschrijven maar ook voor de gewenste flexibiliteit. 

De constructie is samen met de kern vast. De laag 
ontsluiting wordt in dit geval gezien als de kern van het 

gebouw, deze kern bestaat uit de liftschacht. Wat betekent 

deze twee lagen de drager zijn van de variabele lagen. 
De overige lagen zijn zoveel mogelijk ontkoppeld van de 

vaste lagen, en van elkaar. De binnenruimten kunnen 

ingedeeld worden naar eigen inziens. 
De leidingen zijn verweven in het gehele gebouw en 

fixeren daarmee de woning in de flexibiliteit. Deze laag 
veranderd daarnaast regelmatig en vraagt extra aandacht, 

zie ook hoofdstuk 5.2. 

_., ...... , 
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5.2 Installaties 
Flexibiliteit heeft als doel om mensen in dialoog te laten 
treden met de woning. De inbouw zit dicht op de huid van 
de bewoner. Dit is niet mogelijk wanneer de woning 
grotendeels vastligt voor vele jaren. 

In het denken in niveaus is er een onderscheid tussen de 
structuur en het later invullen van deze structuur door 

elementen. Deze niveaus worden ontkoppeld. Het 
ontwerpen van een drager is het ontwerpen van potenties. 
Het variabele deel kan ingevuld worden binnen de 
randvoorwaarden van de drager. 

De installaties zijn hierbij vaak de bepalend en vraagt 
extra aandacht. De installaties worden beschreven in 
verschillende functiegroepen, zie 5.2.2. De installaties zijn 
onder te brengen in verschillende bouwkundige principes, 
bijvoorbeeld een holle vloer. Elke functiegroep wordt 
afgewogen tegen deze principes. Daarmee wordt een 
keuze gemaakt welk bouwkundig principe wordt toegepast 
en het meest geschikt is in deze situatie. Wanneer dit 
bekend is kan het verdere installatieprincipe verder 
worden uitgewerkt. 
Op de volgende pagina zijn de bouwkundige principes 
weergegeven. [Leidingsystematiek, Vreedenburg] 

1'-1 

Drager en inbouw 

elementen 

verschillende niveaus 

van vast en variabel 
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5.2.1 BOUWKUNDIGE PRINCIPES 

Hieronder zijn de bouwkundige principes opgesomd 

waarbij de verschillende vormen worden vermeld. 

Plafondprincipe 

vaste tappunten in het plafond 

verlaagd plafond 
Leidingen en kanalen lopen boven het plafond. Vuil 

water kan door de vloer met het onderliggende 
plafond worden verbonden. 

Vloerprincipe 

Volledig verhoogde vloer 

Afgedekte goot op de vloer of in afwerklaag 
Afgedekte goot in de vloer 

Waterleidingen en electra kunnen traditioneel 
geplaatst worden. De ventilatie moet worden 

geforceerd, met name de (rookgas-)afvoer. De 

hoogte wordt bepaald door de diameter van de 

riolering inclusief het afschot. 

Wandprincipe 

Sanitaire wanden 

Een plintsysteem 
Voor ventilatie en rookgasafvoer zijn er dezelfde 

problemen als bij het vloermodeL Er is een 

beperkte indelingsvrijheid van de plattegrond. 

Kokerprincie 

Vaste kokers 
Verplaatsbare kokers 

Kokers hebben een beperkte vrijheid. Door deze 

niet te fixeren kan de vrijheid worden vergroot. 

Opbouwprincipe 

De leidingen zijn in het zicht. Het uiterlijk en 
positionering verdienen daarmee meer aandacht. 

r 
I 
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5.2.2 FUNCTIEGROEPEN 

Installaties zijn te verdelen in de volgende functiegroepen, 

zie ook hiernaast: 

Luchtbehandeling (aan- en afvoer van ventilatielucht) 
Gas (gasleiding, afvoer van rookgassen) 

Water (toevoer water, binnen riolering, 

hemelwaterafvoer) 

Electra (licht en kracht, communicatie) 

Verwarmen (radiatoren, luchtverwarming, 

vloerverwarming) 

5.2.3 KEUZE BOUWKUNDIG PRINCIPE 

Onderstaande tabel geeft de vrijheid per bouwkundig 

principe aan. Te zien is dat het vloer- en plafondmodel de 

meeste vrijheid geven. 

f---L ,. . . .J.~~ . ' 
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Woningen kunnen boven elkaar zijn gepositioneerd. Dit 

betekent bijvoorbeeld dat een riolering niet door een vloer 

kan lopen boven een andere woning, om in het plafond 

daar uit te komen. De riolering is daarmee bepalend voor 
de keuze van het model, ook qua afmetingen. De riolering 

dient in of op de vloer geplaatst te worden. 

Het plafondmodel is wel mogelijk door het omhoog 

pompen van vuil water (fecaliënpomp), maar dit model 

levert niet meer flexibiliteit op dan het vloermodeL Om 

deze redenen is gekozen voor het vloermodeL 

I 
l 

i • I 

I ' I 

plafond capaciteitsvloer 

Hierboven zijn een aantal vloermodellen afgebeeld de 
holle vloer geeft de grootste mate van flexibiliteit, 

aangezien op elk punt in de woning is aan te sluiten. 

Daarnaast zijn de installaties bereikbaar, in tegenstelling 

tot de capaciteitsvloer. Het grootste nadeel van de 

gootvloer is dat in een beperkte richting de leidingen zijn 

Ie leggen. Om deze redenen is gekozen voor een holle 
vloer. 

Luchtbehandeling: bij voorzieningen met een hoge 

vochtproductie, natte cel, is een hoge aan- en afvoer van 
ventilatielucht gewenst. De afzuiging gebeurt vanaf een 

hoog punt in de ruimte, plafond. Overige ruimten kunnen 

natuurlijk worden geventileerd. 

Gas: voor de toevoer van gas, en water, zijn leidingen 

nodig. Voor de afvoer van rookgassen zijn grote kanalen 
noodzakelijk en kunnen onder het plafond worden 

geplaatst. 

Water: ook hier zijn de toevoerleidingen relatief klein. De 

afvoer, riolering, heeft veel ruimte nodig, waarbij rekening 

dient te worden gehouden met het afschot. De riolering 
wordt normaliter onder de eindtoestellen geplaatst, het 

omhoog pompen is mogelijk maar complex. Deze groep is 
geconcentreerd in de badkamer, keuken en toilet. 

Electra: de grootste behoefte tot veranderingen zijn te 

vinden in deze groep. Bijvoorbeeld voor communicatie, 
zoals internet, en het verplaatsen van apparaten vraagt 

een grote mate van flexibiliteit. De gehele woning dient te 

worden voorzien van toevoer van electra. 

Verwarmen: verwarming kan door bijvoorbeeld 

luchtverwarming, straling of convectie. ledere ruimte dient 
te worden verwarmd, het meest ideale model is afhankelijk 

van de wijze van verwarmen. 

J' I t-----~ ~ Jf 
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' •• ---. 

·' 
holle vloer gootvloer 
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5.2.4 VERWARMINGSPRINCIPE 

Lichte constructie hebben weinig tot geen warmte
accumulatie, zijn snel te verwarmen en koelen, maar is 

ook gevoeliger voor temperatuurschommelingen (dag
nacht). In de zomer voorkomt de zonnewering een sterke 

opwarming van de woning (door de zonwering reageert 
het gebouw ongeveer gelijkwaardig een zwaar gebouw). 
Koeling is nog steeds wenselijk en het dient mogelijk te 
zijn deze toe te voegen. 
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Hierboven is te zien dat het toepassen van 

buitenzonwering het gebouw minder gevoelig wordt voor 
opwarming. [staalframebouw handboek] 

Mogelijke verwarmingsprincipes: 
Luchtverwarming uit plafond 
Luchtverwarming uit vloer 
Radiator (straling van wand of gevel) 
Vloerverwarming (straling vanuit vloer) 

Hieronder zijn de bovenstaande principes uitgezet tegen 
de criteria waarop een keuze wordt gemaakt. 

Flexibel Opwarmtijd Benodigde 
ruimte 

Luchtverwarming - + -
plafond 

Luchtverwarming - + -

vloer 

Radiator + + + 

Vloerverwarming - - 0 
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Gezien het geringe gewicht van de woning is de 
opwarmtijd van de verwarming een belangrijke factor. Het 
gebouw koelt relatief snel af, door een zeer geringe 
warmteaccumulatie. 
De behaaglijkheid van de verschillende 
verwarmingsprincipes is niet in overweging genomen. Het 
is zeer complex om deze te bepalen. En afhankelijk van 
zeer veel factoren naast het verwarmingsprincipe. 

Luchtverwarming vraagt om grote units boven het plafond 
en heeft daarmee veel ruimte nodig. Het toepassen van 
vloerverwarming is niet altijd mogelijk en is afhankelijk van 
de vloeropbouw. 

De radiatoren kunnen tussen de kozijnstijlen worden 
geplaatst, waardoor de benodigde ruimte minimaal is. 
Daarnaast wordt de indeling van de woning niet 
belemmerd door de radiatoren, aangezien de wanden 
aansluiten tegen de kozijnstijlen. 
Het is mogelijk om als bijverwarming een convectorput toe 
te voegen. 

57 



5.2.5 VENTILATIE 

De verwarming van de ruimte is hiervoor alleen in 
overweging genomen en dus niet de koeling. In de zomer 

kan het gebouw uiteraard wel worden gekoeld door 

natuurlijke ventilatie in de avonduren en de opwarming 

wordt beperkt door de zonwering. Daarnaast is een wtw 

installatie toe te passen. Deze is te combineren met 

koeling . 

Mechanische toe- en afvoer dient mogelijk te zijn in het 

bouwsysteem. Met toevoeging van een wtw-unit. Hierdoor 

blijft de toevoer van lucht relatief warm en er wordt 

bespaart op energie. Het is ook mogelijk om alleen 

mechanische afzuiging toe te passen. De toe- en afvoer 
van ventilatielucht geschied via het plafond. 

Een andere mogelijkheid is om de niet woningscheidende 

vloer te gebruiken voor ventilatiekanalen. Dit betekent dat 
op laag 1 de lucht geregeld wordt vanuit de vloer en vanuit 

de dakvloer. Ventilatie uit de vloer beperkt in sterke mate 

de indeelbaarheid van de woning, maar geeft wel een 
vermindering van de geluidsoverlast. 

De wtw-unit wordt op het dak geplaatst ter plaatse van de 

liftschacht. Deze kan daardoor direct lucht aanzuigen op 

dit niveau . De cv, meterkast, toevoer water I gas I electra 

en de afvoer van de riolering is geplaatst onder de 

woningen (laag 0) achter de liftschacht. 

De leidingen volgen grofweg de verkeersruimten. De 

lagen zijn verbonden door een trap en ook de leidingen 
zijn via deze trap met de lagen verbonden. De leidingen 

worden verzameld ter plaatse van de gemeenschappelijke 
entree . Via de kern worden de installaties verbonden met 

de grond . 

L 

Vrij te plaatsen 

eindapparaten 

Leidingen en 

kanalen naar 

laag 1 

Samenkomst 
diverse 

woningen 

Af- en toevoer 

via kern 
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5.3 Vloer 
Er is een inventarisatie van holle vloeren gemaakt. Wat 

opvalt is dat deze een gering gewicht hebben. Omdat de 

vloerhoogte wordt benut voor de leidingen en kanalen, 

heeft deze minder massa . Hierdoor is voor de 

geluidsisolatie niet de massa te benutten van de vloer. 

Aangezien het hier ook woningscheidende vloeren zijn is 

een sterke geluidsisolatie nodig. Een andere wijze van 

isoleren is daarmee noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de 

brandwerende maatregelen . 

Nadat een keuze is gemaakt in de toe te passen vloer 

worden de afmetingen bepaald. De riolering en 

ventilatiekanalen dienen bijvoorbeeld in de vloer te kunnen 

worden opgenomen . Daarna wordt het verloop van de 

leidingen in de vloerdelen en de constructie bepaald . 

In de tabel zijn de vloeren omrand met een topvloer die 

eenvoudig te demonteren is. Vloeren met een in het werk 

gestorte betonnen topvloer zijn niet flexibel. 
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5.3.1 INVENTARISATIE 

Luchtgeluid: 

Contactgeluid 

Lage staalplaat-

betonvloer 

270 kglm2 

RA [dB(A)] ~ 58 

Slimdek 

255 kglm2 

RA [dB(A)] ~ 59 

Slimdek 

260 kglm2 

RA [dB(A)] ~ 57 

lnfra+ vloer 

265 kglm2 

RA [dB(A)) ~ 60 

Intra+ vloer 

300 kglm2 

RA [dB(A)) ~ 60 

l1u;k ~ 0 dB ~> 51 dB(A) 

lco > 5dB Ln.AS 54 dB(A) 
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Lewis I Reppel 

120 kglm2 

RA [dB(A)] ~ 59 

Lewis I Reppel 

185 kglm2 

RA [dB(A)] ~ 57 

Sadef 

200 kglm2 

RA (dB(A)] ~ 53 

Starframe 

200 kglm2 

RA [dB(A)) ~ 51 

IDES vloer 

VDM 

Massieve betonvloer 

(330mm) 

800 kglm2 

RA (dB(A)] = 65 

Ln.A = 50 dB(A) 
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5.3.2 GELUIDWERING 

Geluidwering tussen woningen is van belang, maar ook de 

geluidwering van installaties aangezien de installaties zijn 

verwerkt in de vloer. De geluidsoverdracht gaat via de 
vloerconstructie zelf en I of waar deze samenkomt met 

een andere constructie, de bouwkundige knopen. Over het 

algemeen geldt dat vloeren met minimaal drie 

afzonderlijke constructielagen aan de akoestische eisen 
voldoen. Of vloeren met twee relatief zware, zeer goed 

ontkoppelde, constructielagen. 

Meerdere lagen worden toegepast in de vloerconstructie. 

Daarnaast is er een verregaande ontkoppeling van de 

hoofddraagconstructie. Dit betekent dat de 

hoofddraagconstructie dwingend is voor de 

woningscheidende wand. 

Een enkelvoudige betonnen vloerconstructie is minimaal 

800 kg/m2 om aan de geluidseisen te voldoen, wanneer 

deze woningscheidend is. Lichte vloerconstructies zijn 

maximaal ca 450 kg/m2
. Bij deze lichte constructies wordt 

de geluidsisolatie niet gehaald uit de massa maar uit een 
meerlagige opbouw. Dit zijn dubbele of driedubbele 

constructies die ontkoppeld zijn van elkaar, door verende 
elementen of volledige ontkoppeling. Een dubbele 

vloerconstructie kan worden gemodelleerd als een massa

veer-systeem. Het systeem kan gemakkelijk in trilling 

worden gebracht onder de resonantiefrequentie heeft de 
ontkoppeling geen effect, maar daarboven is een 

duidelijke verbetering zichtbaar. De verende laag bestaat 

meestal uit minerale wol, (kurk)rubbergranulaat of vilt. 

Voor een goede ontkoppeling dient het zwaardere element 

buigstijf te zijn en te dienen als star lichaam. 
[Kansen voor lichte verdiepingsbouw] 
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De ontkoppeling van de ligger dient doorgezet te worden 

in de kolommen. De eis voor wering van luchtgeluid is l1u:k 

~ 0 dB (RA> 51 dB(A)) en voor contactgeluid is de eis lco > 

5d8 (Ln.A~ 54 dB(A)). Voor zware vloeren geldt hoe meer 
massa hoe beter de geluidsisolatie. Een massieve 

betonvloer heeft een massa nodig van 800 kg/m2 om aan 
de eisen te voldoen. Met lichte vloerconstructies is echter 

ook aan de eisen te voldoen, met ongeveer de helft van 

het gewicht. Er is echter meer aandacht nodig voor de 

aansluitingen in de knopen. Een massieve vloer en wand 

hebben een zeer eenvoudige knoop, terwijl een lichte 

constructie meer aandacht vraagt voor de verschillende 
soorten geluidsoverdracht. Meerdere lichte lagen 

ontkoppelen betekend meer aandacht voor de aansluiting, 

de knoop. 
Als woningscheidende wand is het toepassen van 

leidingen en kanalen in de vloer verdere geluidsisolatie 

tegen installatiegeluid en trillingen een aandachtspunt. 

een aantal mogelijke wijzen van geluidsoverdracht 
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5.3.3 BRANDWERENDHElD 

Brandwerendheid vraagt extra aandacht bij een stalen 
skelet. Er bestaan vele maatregelen om de 

brandwerendheid te vergroten van deze constructie. 
Gebruik van meer massieve profielen is tot 60 minuten 

interessant. Met brandwerende vert is een 
brandwerendheid te behalen van 90 tot 120 minuten. Met 

het toepassen van sprinklers kunnen de 

brandwerendheidseisen met 30 of 60 minuten omlaag. 

Deze eisen kunnen zelfs vervallen. Door de constructie te 
vullen met water is elke brandwerendheid haalbaar. Door 

de staalconstructie buiten het gebouw te plaatsen warmt 

deze minder snel op. De constructie kan vaak zelfs 

onbekleed blijven. De constructie van Bruggebouw West 

(Zwarts en Jansma Architecten) is 120 minuten 

brandwerend zonder brandwerende bekleding, de 
vakwerkligger bestaat uit gedrongen HO 400x422-
profielen met een hoge vloeigrens. 

[Brandveilige verdiepingsbouw met staal] 
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5.3.4 VLOERKEUZE 

De keuze van de vloer is afhankelijk van onderstaande 
criteria . Genoemde criteria zijn overgenomen uit 'Flexibele 

leidingvloeren in de praktijk' SBR en SEV: 
Procesflexibiliteit 

Gebruikersflexibiliteit 

Betonkernactivering 

Bouwsnelheid 
Prefab elementen 

Schoon werk plafond 
Kostenreductie 

Licht gewicht 
Overspanning 
Vloerhoogte 

De hierboven genoemde criteria zijn verzameld in de 
praktijk. Daarbij is verzameld hoe vaak deze criteria 

genoemd worden, en wat daarmee het gewicht ervan is in 

de praktijk. Deze zijn daarom vertekend aangezien vaak 

wordt gekozen voor een bekend en 'veilig' product of 

producent. 

De vetgedrukte criteria zijn daarom in de afweging 
meegenomen. De geselecteerde vloeren bieden allen een 

grote flexibiliteit voor de gebruiker en zijn in grote mate 
geprefabriceerd. De belangrijkste criteria zijn het gewicht, 

vloerhoogte, overspanning en de mate van "vormvrijheid. 

Dit laatste is niet genoemd in 'Flexibele leidingvloeren in 

de praktijk'. De gebruikersflexibiliteit is niet meegenomen 
omdat de geïnventariseerde vloeren op flexibiliteit (holle 

vloer) zijn geselecteerd. 

De bouwsnelheid is van veel factoren afhankelijk. Onder 

andere van de mate waarin de vloerelementen zijn 
geprefabriceerd, de wijze van aansluiten op de 

draagconstructie, de opbouw van de toplaag. Daarom 

wordt dit criteria, dat wel van belang is, niet meegenomen 
in de afweging. Over het algemeen ligt de bouwsnelheid, 

van de hier behandelde vloeren, hoger vergeleken met 
een massieve betonvloer. Aangezien er geen beton hoeft 

te worden uitgehard voor de vloerconstructie of 
afwerklaag, daarnaast zijn de installaties eenvoudig te 

monteren in een holle vloer. 

lnfra+ Sadef Starframe I DES 

Licht gewicht 265 200 200 80-175 
(kg/m2

) 

Overspanning tot 10 tot 7,2 tot 7,5 tot 7,2 

(m) 

Vloerhoogte 600 450 418 200-

450 bij 450 bij 378 bij 7m 440 

7m 7m 440 bij 
7m 

Vormvrijheid nee nee ja nee 

De IDES vloer is licht en heeft een geringe vloerhoogte. 

Het is echter onbekend of deze vloer als woningscheidend 
kan worden uitgevoerd. 

De eigenschappen van de vloeren liggen dicht bij elkaar. 

De Starframe heeft echter een grote ontwerpvrijheid en is 

relatief licht bij een geringe vloerhoogte. 
De starframe vloer hoeft niet rechthoekig te zijn maar kan 
diverse vormen aannemen. Hierbij waaieren de 

vloerliggers dan uit. Zoals in onderstaande figuur is te 

zien. 
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5.3.5 AFMETINGEN VLOER 

overspanning woningscheidend gevelvloer 

C-profiel C-profiel 

3600 238 120 143 65 

4800 298 180 203 125 

5400 318 200 223 145 

6000 348 230 253 175 

7200 378 260 283 205 

- ' -
vloer 1 vloer 2 vloer 3 

gevelvloer woningscheidend Gevelvloer 

dikte topvl 53 53 
dikte plafond 65 25 

C-profiel 200 200 200 

maximale 5400 253 318 225 
overspanning 

Afschot voor riolering is ca 5mm/m. Een buis van 110mm heeft bij een C-profiel van 

200mm hoogte maximaal een totaal afschot van 70mm hoog, met een marge 20mm. Dit 
is gelijk aan 14m lengte van de riolering. 

De geveldelen overspannen tussen de kolommen in de gevel. De afstand tussen de 

kolommen wordt bepaald door de overspanning van de vloer. Deze is maximaal 5,4m bij 

een C-profielen van 200mm hoog. Dit betekent dat de geveldelen maximaal 5,4m 
dienen te overspannen. 

Er is gekozen voor een vaste vloerdikte zodat leidingen, kanalen of andere installaties 
die grotere afmetingen hebben er in de toekomst in geplaatst kunnen worden. 

De afmetingen van de riolering is maatgevend voor de vloerconstructie. De vloer dient 

echter ook de leidingen voor gas, water en electra te herbergen. Het dient mogelijk te 

zijn de binnenlucht mechanisch toe en af te voeren, waardoor warmteterugwinning 
mogelijk wordt. De ventilatiekanalen zijn echter voor woningen van zulke afmetingen dat 
deze niet maatgevend zijn voor de vloer, zie volgende bladzijde. 

0 

"' 
0 
0 
o.:) 
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ruimte nr. aantal ruimte nettovloer- nettovloer- gebruiks- verblijfsgebied benodigde benodigde minimaal hxb van diameter van diameter bij 

woningen oppervlakte oppervlakte oppervlakte VG[m2) ventilatie ventilatie benodigde kanaal rond kanaal twee ronde 

aangesloten NO [m2] per NO[m2) GO[m2) perVG [dm3/s) doorsnede vierkant [mm] kanalen 

opwtw ruimte totaal [dm3/s/m2] gangkanaal [mm) [mm] 

woningen [m2] 

woonkamer 30 30.0 30.0 30.0 0.9 27.0 0.005 73.485 82.9 58.6 

2 slaapkamer 15 15.0 15.0 15.0 0.9 13.5 0.003 51.962 58.6 41.5 

3 badkamer 5 5.0 5.0 14.0 0.003 52.915 59.7 42.2 

4 hal 10 10.0 10.0 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 

TOTAAL 60 104.403 117.8 83.3 
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5.3.6 WONINGVERDELING 

Zoals hieronder is te zien bepaald de constructie, de 

vloerliggers en vloerdelen, de positie van de 

woningscheidende wanden. Daarnaast beperkt deze de 
plaats van de trap. 

CONSTRUCTIE-OPBOUW 

m 
• 

WONINGVERDELING 

LAAG 1 I LAAG 2 

•• 
B rn 
Brn 

67 



Samenvatting 
In bestaand bebouwd gebied is gezocht waar ruimte 
aanwezig is, waar inbreiden mogelijk is. Door 
meervoudig met de ruimte om te gaan is er een opgetilde 
woning ontstaan. Deze is geplaatst tussen twee blinde 
gevels. De voorgevel is om het gebouw heen getrokken, 
en de woning is naar boven toe gericht. Een groot aantal 

woningen kan worden geplaatst op deze wijze, in de wijk 
die onderzocht is. 

Om tegemoet te komen aan de steeds verdergaande 
individualisering is de woning voor een groot deel 
veranderbaar, deze kan worden aangepast naar het 
gebruik. Onbekende en veranderende ontwikkelingen 
kunnen zoveel mogelijk worden opgevangen. 

Om meerdere diverse locaties te verdichten is een 
bouwsysteem ontwikkeld die zich kan aanpassen naar de 
locatie. Dit is gedaan door de knopen in het gebouw 
variabel (verplaatsbaar) te maken. 
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Bijlage 1 analyse Woensel 
West 

Er zijn diverse schaalniveau's te onderscheiden in de 
analyse. Deze onderverdeling kan per situatie 
verschillen. De onderstaande indeling wordt 
gehanteerd. 

Stadsniveau 
Radiaal-concentrische structuren 
Stedelijkheid 
Monumenten 
Winkelcentra 
Groen 
Stadswegen (ontsluiting) 

Wijkniveau 
Bebouwing 
Raamwerk 
Openbaar I groen 
Bedrijvigheid 
Wijkontsluiting 

Buurtniveau 
Bouwblokken 
Buurtstrateni-pleinen 
Speel-/groenvoorzieningen 

) . 



Woensel West 
In 1997 werd Woensel West aangewezen als 
impulsbuurt En valt in de laagst geklasseerde 
buurten in Eindhoven. 

WONINGEN 

Het woningaanbod is van een lage kwaliteit met 

relatief veel vooroorlogse woningen. Waarvan het 

merendeel huurwoningen zijn. 

0% 10% 20o/D 30% 40% 50% 60o/o 70"k 80% 90'% 

eengezinswoning 

meergezlnswonlng ,......_-

\o00roor1ogs .:~, ~~~~~==== 
1945 ·1970 ~ 

t----' 
1970 · 1990 ,_ __ _ 

niet wen<ende wer1uoekenden ~ 

• Elndhel.en cWoensel West 

1858 woningen /67 ha= 27,73 won/ha 

Eindhoven is opgedeeld in stadsdelen, wijken en 
buurten. De buurten zijn verder opgedeeld in 
clusters. Deze zijn verdeeld op basis van een 

ruimtelijke indeling naar groen, bedrijven en functies 

van woningen. Bij dit laatste spelen bijvoorbeeld het 

onderscheid in huur- en koopwoningen een rol. 

BEVOLKING 

Naar verhouding zijn er twee keer zoveel werklozen 

(10%). Daarnaast is het aandeel allochtonen met 

ruim 40% hoog, vergeleken met 20% in Eindhoven 
als geheel. De afgelopen drie jaar is driekwart van de 

bewoners verhuisd en heeft daarmee een groot 

verloop. Deze hoge mobiliteit heeft een negatieve 

invloed op de sociale samenhang van de buurt. 

In Integrale Wijkvernieuwing van de gemeente 
Eindhoven wordt de leefbaarheid van de 

impulsbuurten onderzocht. Diverse aspecten van de 

wijk worden onder de loep genomen deze zijn in 

onderstaande grafiek uitgezet. 
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Woensel West scoort laag in alle aspecten, met 

uitzondering van de voorzieningen voor jongeren. 

Twee uitschieters, in negatieve zin, zijn de 

onveiligheid en de algemene evaluatie van de buurt. 
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Stadsniveau 

HISTORIE 

Eindhoven is een zandruggenstad wat inhoud dat er 

aanvankelijk werd gebouwd op de zandruggen 
tussen de rivierdalen. De groei van de stad wordt 
bepaald door deze rivierdalen en wordt opgedeeld 
door deze natuurlijke barrière. Waardoor er een 
radiale structuur ontstond . Later is de stad verder 
opgedeeld door de spoorbanen en kanalen. 

1900 -1930 
Eindhoven is rond 1900 een centraal gelegen 

gemeente omringd door vijf randdorpen (Gestel, 
Strijp, Woensel, Tongelreen Stratum). Door een 
sterke industriële expansie groeide het gebied sterk, 
vooral door de vestiging van Philips. Om de 
problemen het hoofd te bieden werd samenwerking 
gezocht. Dit resulteerde in de annexatie rond 1920, 
waarbij de gemeenten werden samengevoegd. 

1930 -1940 
In de jaren '30 is er een woningnood vooral ten 

aanzien van goedkope woningbouw. Daarnaast is er 
door de polarisatie tussen de gemeente en de Grote 
Bedrijven geen constructieve samenwerking. 

1940 -1950 
Er ontbreekt tijdens de wederopbouw een Algemeen 
Uitbreidingsplan voor de gemeente. Een ad hoc 
werkwijze is hiervan het gevolg. 

1950 -1960 
Tijdens de 50'er jaren bloeien de industriële 
activiteiten na de tweede wereld oorlog weer op en 
wordt de regio van groot belang. Er is een grote 

woningnood de daarmee samenhangende 
uitbreidingsplannen werden echter vertraagd . 
Aangezien de dorpen in de regio geschikt waren voor 
betere woningbouw door verbinding met Eindhoven 
en de ligging ten opzichte van de natuur. Een 
dagelijkse pendel van arbeiders was het gevolg. 

1960-1970 
De 60'er jaren worden gekenmerkt door een sterke 
uitbreiding van de stad om uit te kunnen groeien tot 
260.000 inwoners. De stad diende het centrum te 

worden van voorzieningen in de agglomeratie. De 
woningproblematiek wordt binnen de agglomeratie 
opgevangen door de regio. 

Rivierdalen 

Situatie 1920 

-· 6 5 

Woningbouw '30 - '40 

Woningbouw '49- '55 

Woningbouw '50 - '60 

Agglomeratie in 1960 



1970- NU 

De stad heeft een zwaartepunt aan industriële 
activiteiten en een zakencentrum met diverse 
economische activiteiten. Er is een teruggang van 
het aantal werknemers in de industriële sector in de 
jaren 60. Eindhoven richt zich specifieker op de 
ambtelijke en commerciële activiteiten. Een pendel 
van werknemers in de dienstverlenende sector 

ontstaat. 

Eindhoven heeft in de laatste jaren plannen gemaakt 
om veel in hoogbouw te gaan ondernemen. 
Momenteel worden er aan 2 torens van rond 1 00 
meter gewerkt in het stadshart. In Woensel wordt er 
gebouwd tot een hoogte van 1 00 meter. 

Eindhoven heeft voor de huisvesting veel gesteund 
op de omliggende plaatsen. De stad heeft daarnaast 
uitgestrekte nieuwe wijken met een lage dichtheid. 

Er is stedenbouwkundig een onsamenhangend 
geheel ontstaan. De stad heeft het beeld van een 
lappendeken, dit beeld werd reeds door Guypers 
(rond 1920 samen met Kooken opsteller van het 
Algemene Uitbreidingsplan) genoemd. Hierdoor 
ontstaat er veel afwisseling en variatie in het 
stadsbeeld . 

Woensel West ligt tussen de uitbreidingswijken en de 
rand van het stadscentrum. Het is goed ontsloten 
door de radiale wegen en de ring . Doordat het niet 
meer aan de rand van de stad ligt is het een 
verbinding geworden met andere delen van de stad. 

·._ t 
~~\/... " 
~~ 

Je· 
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1900 20.000 

1920 45.000 

1945 130.000 

·. 1960 170.000 

1980 260.000 



RADIAAL-CONCENTRISCHE STRUCTUREN 

Radiaal-concentrische structuren 
Hoofdlijnen, wiggen en stedelijk weefsel met radiaal
concentrische structuur 



Monumenten 
Monumenten in de wijk: 

Joods kerkhof 

Schoolgebouw (Rijksmonument) 

Monumenten buiten de wijk: 

Strijp S terrein 
Woningen in Barrier 

Kerk in Barrier 
Woningen in Philipsdorp 

St. Petruskerk (Rijksmonument) 

Groen grenzend aan de wijk 

Winkels in de omgeving 

•• 

Andere belangrijke bouwwerken in de omgeving: 

PSV stadion 

Evoluon 



Wijkniveau 

ONTSTAAN VAN WOENSEL WEST 

Na 1925 kon de overheid niet voldoen aan de grote 
vraag naar subsidies voor volkswoningbouw. Philips 
nam deze taak gedeeltelijk op zich. Dit had als 
voordeel dat er invloed was op de uitbreiding van de 
arbeiders en de samenstelling ervan. Daarnaast was 
het een vorm van bedrijfsbinding. De plaats van de 
fabrieken vormden het uitgangspunt voor de situering 
van de woningbouw. 
Het gebied wordt gefaseerd gebouwd in de periode 
1920-1940. Door het grondaankoopbeleid van de 
gemeente komt het huidige bebouwingspatroon 
overeen met de oorspronkelijke verkaveling. De 
Edisonstraat is nog herkenbaar in een kaart uit 1866. 

Kaart 1866 

1921 Algemeen Uitbreidingsplan 
van Kools 

1835 

1899 
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Woensel West heeft voornamelijk een vooroorlogse 
woningvoorraad. In deze gesloten bebouwingswijze 
reguleren het stratenplan en de bouwblokken het 

grondgebruik. De naoorlogse wijken zijn een reactie 
op deze praktijk. De gesloten bebouwingswijze werd 
verlaten voor een meer open bebouwingswijze. 

Waarbij grote eenheden werden geplaatst in een 
groene omgeving. 
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Buurtniveau 
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1921 

1925 

1941 

1949 

1961 

1970 

2005 

1925 Philips begon met de bouw van de wijk bedoeld 
voor de werknemers. Met veel verschillende 
woningtypes. 

1932 begint de gemeente met sociale woningbouw. 
1950 worden na de oorlog duplexwoningen geplaatst 

1962 bedrijvencomplex van Philips (hoofdkantoor) 

11 Vooroorlogs 

1945- 1959 

1960-1969 

1980-1989 

1990-1999 

2000-2005 





Openbare ruimte 

privé ruimte 

De wijk is duidelijk geordend en begrenst, onder 
andere door gesloten bouwblokken. De weinige open 

ruimten zijn te vinden in de achtertuinen. De 

achtergevel is de 'rommelkant'. Terwijl er een 
beperkte openbare ruimte in de wijk aanwezig is. 
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-constructie 
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gevelopbouw: 
-topvloer 
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geperforeerde stalen cassettes 
(tussen T-profielen) 

gezette stalen plaat 

kopstuk -----lf----t--+--H .Q--1-- --l++-++• 

met koudebrugonderbreking 

L-profiel ----i-----t-+--+-+----1+H1I 

gevelopbouw: 
- geperforeerde stalen cassettes 
- stalen kolom 
-dubbelglas (gelijmd) 
-aluminium kozijn 

dakopbouw: 
-houten vlonders (op hardhouten delen) 
- dakbedekking 
- isolatie op afschot 
- underlayment 
- starframe vloer 
- 2x veerregels 
- dubbele gipsplaat 
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stalen trekstaaf 

ruimte voor convectorput 

kopplaat 

gevelopbouw: 
- geperforeerde stalen cassettes 
- stalen kolom 
- dubbelglas (gelijmd) 
- aluminium kozijn 
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gevel opbouw: 
- geperforeerde stalen cassettes 
- stalen kolom 
-dubbelglas (gelijmd) 
- aluminium kozijn 

stalen trekstaaf 

ruimte voor convectorput 
/ ' / 

/ '\ 

kopplaat \ I 
~- -- - -' 

kopplaat 

gezette stalen plaat 

\ 

vloerop bouw: 
- topvloer 
- starframevloer 
-multiplex 
- sandwichpanelen 
- geperforeerde stalen panelen 
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0 
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geperforeerde stalen cassettes 
(tussen T -profielen) 

gezette stalen plaat 

stalen trekstaaf 

gevelopbouw: 
- geperforeerde stalen cassettes 
- stalen kolom 
- dubbelglas (gelijmd) 
- aluminium kozijn 

dakopbouw: 
-houten vlonders (op hardhouten delen) 
- dakbedekking 
- isolatie op afschot 
- underlayment 
- starframe vloer 
- 2x veerregels 
- dubbele gipsplaat 

-------L-

__fL_ __fL_ __fL_ __fL_ 

ITU IIIII I III\1111111111 111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 1111111111111 11111 111 11111111111111111 

0 
0 
N ! 

ll) 

co 
N 

~ 5718+ 

4 



I 
/~ 

I 

gevel opbouw: 
- geperforeerde stalen cassettes 
_ stalen trekstaaf 
- dubbelglas (gelijmd) 
_ aluminium kozijn 

I 

I 

!I 

uitzetann 

stalen strip 

slalen kolom 

\ 

I \ vloerligger -/----

L-profiel 
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kopstuk 
met koudebrugonderbreking 

L 
I 

- - - - - - --- - - - -

r-- - - - - - - ~ - - - -
1- t'--' 

I 

I 

I 
~·~~~ 

gevelopbouw: 
- geperforeerde stalen cassettes 
- stalen trekstaaf 
- dubbelglas (gelijmd) 
- aluminium kozijn 
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stalen strip 

sta len kolom 
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2x ligger 
L-profiel 

kokerprofiel 
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I 

gevel opbouw: 
-stucwerk 
- stucplaat 
- gipskartonplaat 
- staalframebouw 
-isolatie 
- dubbele gipskarton aat 

I 
L-profiel 

voor leidingen 

kokerprofiel 
(liftschacht) 

150 

vloeropbouw: 
- topvloer 
- starframevloer 
-multiplex 
- sandwichpanelen (zwart) 
- geperforeerde stalen panelen 
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goot 

hwa 

L-profiel 

isolatie 

gezette stalen plaat 

stalen kolom 

gevel opbouw: 
-dubbelglas (gelijmd) 
- aluminium kozijn 

24 93 
1- 1--

117 
----'----~ 

dakopbouw: 
- dakbedekking 
- isolatie op afschot 
- stalen dakplaten 
- veerregels 
- houten plafond 

0 
0 

0 ..... 
"<t 

25 
I~ ~__1Z_ ~ __ 1 oo-~1 -- 1 

172 

aluminium kozijn 

gevelopbouw: 
_ houten gevelbekleding 
-regelwerk 
-folie 
- HSB wand 
-folie 
-regelwerk 
_ houten wandafwerking 
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