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SAMENVATTING

Flexibel en aanpasbaar wonen; Hoe met een flexibel en aanpasbaar 
ontwerp kan worden geanticipeerd op de veranderende woonbehoefte, 
beschrijft het afstudeerproces van Marieke van Beurden, studente op de 
combinatie masterstudie Architectuur en masterstudie Stedenbouw aan 
de Technische Universiteit te Eindhoven. 

Veel steden groeien snel en demografische, economische en 
maatschappelijke veranderingen treden op. Deze veranderingen treden 
op in een grillige vorm, waardoor de toekomst erg onvoorspelbaar is en 
het niet mogelijk is om ver vooruit te plannen. Amsterdam is een van 
die snel groeiende steden waarin momenteel veel nieuwbouw wordt 
gerealiseerd. Maar zullen deze gebouwen en openbare ruimten over een 
aantal jaar nog passen bij de vraag van dat moment? 

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe een flexibele en 
aanpasbare woonomgeving kan worden gecreëerd. Daarom wordt gezocht 
naar een antwoord op de vraag: ‘’Hoe kan met een flexibel en aanpasbaar 
ontwerp worden geanticipeerd op de veranderende woonbehoefte?’’ 
Hiervoor is onderzoek gedaan naar flexibiliteit en aanpasbaarheid op drie 
niveaus: buurt-, woning-, en bouwtechnisch niveau. Vervolgens worden 
de resultaten toegepast op de situatie van de Sluisbuurt te Amsterdam en 
getest door middel van scenario’s.

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is vooral een kwalitatief, 
descriptief en toegepast onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat door middel 
van een gefaseerde ontwikkeling, in een systematisch gridsysteem met 
blokken die op vele manieren in te delen zijn, met modulaire woningen 
van één afmeting die diverse typen woningen kan huisvesten, een houten 
bouwsysteem met (de)montabele en aanpasbare materialen en regels 
die het straatbeeld waarborgen, het mogelijk is om te anticiperen op de 
veranderende woonbehoefte en een prettige woonomgeving te creëren. 

De resultaten van het onderzoek zijn toegepast op de Sluisbuurt te 
Amsterdam, maar de randvoorwaarden voor flexibel en aanpasbaar 
wonen zouden ook toegepast kunnen worden op andere buurten. 
Het ontwerp op buurt- en blokniveau zal dan ietwat anders zijn, maar 
gebaseerd zijn op dezelfde randvoorwaarden voor flexibel en aanpasbaar 
wonen. Dat maakt flexibel en aanpasbaar wonen dus niet locatiespecifiek. 
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Veel steden groeien snel en demografische, economische en 
maatschappelijke veranderingen treden op. Deze veranderingen treden 
op in een grillige vorm, waardoor de toekomst erg onvoorspelbaar is en 
het niet mogelijk is om ver vooruit te plannen. Amsterdam is een van 
die snel groeiende steden waarin momenteel veel nieuwbouw wordt 
gerealiseerd. Maar zullen deze gebouwen en openbare ruimten over een 
aantal jaar nog passen bij de vraag van dat moment? 

‘’Als de woningmarkt in een crisis belandt – wat ik niet verwacht – worden 
deze appartementen als eerste moeilijk te verkopen’’. – Peter Boelhouwer, 
hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, over de woontrend Microwonen 
in Amsterdam. (Van Geest, 2017). 

Hiermee zegt de hoogleraar dat hij bang is voor een situatie die hij niet 
verwacht. Door een oplossing te bieden waarmee geanticipeerd kan 
worden op de veranderende woonbehoefte, zou zijn angst weggenomen 
kunnen worden. In dit afstudeeronderzoek zal worden ingegaan op 
flexibel en aanpasbaar ontwerpen op drie niveaus: buurt-, woning-, en 
bouwtechnisch niveau, waardoor de buurt en zijn bebouwing kunnen 
anticiperen op de veranderende woonbehoefte. Vervolgens worden de 
resultaten toegepast op de situatie van de Sluisbuurt te Amsterdam. 
Als laatst zal het ontwerp onderworpen worden aan twee verschillende 
scenario’s.

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe een flexibele en 
aanpasbare woonomgeving kan worden gecreëerd. Hiervoor is onderzoek 
gedaan naar flexibiliteit en aanpasbaarheid op drie niveaus: buurt-, 
woning-, en bouwtechnisch niveau. Vervolgens worden de resultaten 
toegepast op de situatie van de Sluisbuurt te Amsterdam en getest door 
middel van scenario’s. Omdat er al veel geschreven is over flexibiliteit en 
aanpasbaarheid op gebouwniveau, is specifiek gekozen voor flexibiliteit 
en aanpasbaarheid op woningniveau.

INLEIDING
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De hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek luidt:
Hoe kan met een flexibel en aanpasbaar ontwerp worden geanticipeerd 
op de veranderende woonbehoefte?

In hoofdstuk 3 Locatie Sluisbuurt wordt de Sluisbuurt op Zeeburgereiland 
te Amsterdam voorgesteld. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 Prognose 
uitleg gegeven over het ontstaan van prognoses, waarop deze wordt 
gebaseerd en waarom deze niet te voorspellen is. Ook zal er in dit hoofdstuk 
geschreven worden over de voorspelbaarheid van de prognose van de 
woningbehoefte. Hier sluit hoofdstuk 5 Scenario’s MRA op aan, waarin de 
vier scenario’s voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA) kort worden 
beschreven, uitgewerkt en toegepast op de situatie van de Sluisbuurt. In 
hoofdstuk 6 Flexibiliteit en aanpasbaarheid zullen definities van beide 
termen worden beschreven en hun toepassingen op buurt-, woning- en 
bouwtechnisch niveau. Hoofdstuk 7 Ontwerp Buurtniveau beschrijft het 
aanpasbare plan voor de Sluisbuurt met stedenbouwkundige keuzes ten 
behoeve van het grid, de infrastructuur, het bouwblok en voorzieningen. 
In hoofdstuk 8 Ontwerp woningniveau zullen flexibele en aanpasbare 
woningen ontworpen worden zodat ze gemakkelijk kunnen worden 
aangepast aan veranderende levensstijlbehoeften. Hoofdstuk 9 Ontwerp 
bouwtechnisch niveau wordt gekeken naar aanpasbare mogelijkheden in 
het bouwsysteem, waarbij ook de duurzaamheid van materialen wordt 
meegenomen. Ook zullen een aantal aanpassingen ter verduidelijking 
worden weergegeven in de vorm van een stripverhaal. Als laatst worden 
in hoofdstuk 10 Stappenplan en ontwerpregels de handvatten beschreven 
voor het ontwerp door middel van ontwerpregels.





HOOFDSTUK 2 ONDERZOEKSMETHODE
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Dit afstudeeronderzoek zal gaan over flexibel en aanpasbaar ontwerpen, 
waardoor de buurt en zijn bebouwing kunnen anticiperen op de 
veranderende woonbehoefte. Veel steden groeien snel en demografische, 
economische en maatschappelijke veranderingen treden op. Deze 
veranderingen treden op in een grillige vorm, waardoor de toekomst 
erg onvoorspelbaar is en het niet mogelijk is om ver vooruit te plannen. 
Amsterdam is een van die snel groeiende steden waarin momenteel veel 
nieuwbouw wordt gerealiseerd. Maar zullen deze gebouwen en openbare 
ruimten over een aantal jaar nog passen bij de vraag van dat moment? 

Dit afstudeeronderzoek heeft als doel om een formule te vinden voor een 
flexibel en aanpasbaar ontwerp op buurt-, woning-, en bouwtechnisch 
niveau waarmee gemakkelijk kan worden ingespeeld op demografische, 
economische en maatschappelijke veranderingen. Vervolgens worden de 
resultaten toegepast op de situatie van de Sluisbuurt te Amsterdam en 
getest door middel van twee verschillende MRA scenario’s.

De hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek luidt:
Hoe kan met een flexibel en aanpasbaar ontwerp worden geanticipeerd 
op de veranderende woonbehoefte?

ONDERZOEKSMETHODE
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Het onderzoek naar flexibiliteit en aanpasbaarheid zal op drie niveaus 
worden bekeken: op buurt-, woning-, en bouwtechnisch niveau. Deze 
drie niveaus vormen een kwalitatief, descriptief en toegepast onderzoek. 
Voor alle drie niveaus zal literatuuronderzoek gedaan worden en zullen 
enkele interviews met experts worden afgenomen, waarnaar deze wordt 
toegepast op de locatie. Hiermee is het onderzoek deels een casestudie. 
De gegevens over de scenario’s van de MRA is verzameld door middel 
van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Op deze manier zijn 
randvoorwaarden geformuleerd waaraan het ontwerp op buurt-, woning-, 
en bouwtechnisch niveau moet kunnen voldoen. Hierna zal aan de hand 
van twee scenario’s het ontwerp voor de Sluisbuurt worden getest. 

Figuur 2 geeft de onderzoeksopbouw in een schema weer. 

De literatuur die gebruikt wordt, moet voldoen aan criteria van validiteit en 
betrouwbaarheid. Dit wordt gewaarborgd door uitsluitend informatie te 
gebruiken uit interviews met experts, bronnen van ervaren onderzoekers 
en gespecialiseerde websites. 

Figuur 2 
Onderzoeksopbouw in 
schema





HOOFDSTUK 3 LOCATIE SLUISBUURT

Bestaande gebouwen of andere vaste elementen zouden het onderzoek 
naar een flexibele en aanpasbare buurt in de weg kunnen staan. Hierdoor 
is gekozen voor een braakliggende locatie in Amsterdam: de Sluisbuurt 
op Zeeburgereiland. 
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De Sluisbuurt is een braakliggende locatie op Zeeburgereiland, gelegen 
ten oosten van het Amsterdamse stadscentrum (figuur 3.1). De Sluisbuurt 
bevindt zich in de noordwestelijke punt van het eiland waardoor het 
aan zijn twee langste zijden omringd wordt door het IJ (figuur 3.2). Het 
gebied is strategisch gelegen, dichtbij het hart van de stad, binnen de ring, 
aan het IJ en heeft de kwaliteiten van een eiland, omringd door water 
met vergezichten. Bovendien maakt de gehele Zuider-IJdijk met zijn 
dijkhuisjes onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam, waarmee het 
een cultuurhistorisch en waardevol element is dat in stand moet blijven 
(Gemeente Amsterdam, 2011).

Op figuur 3.3 is te zien dat Zeeburgereiland wordt verdeeld door de 
IJburglaan en de Zuiderzeeweg. Hierdoor ontstaan verschillende buurten 
die elk apart worden ontwikkeld. De Sportheldenbuurt is momenteel 
volop in ontwikkeling. Hier opvolgend zal de ontwikkeling Sluisbuurt 
aanvangen en als laatst beide Baaibuurten (Gemeente Amsterdam, 2011). 

Infrastructureel gezien ligt de Sluisbuurt bovenop het drukbevaren 
knooppunt van het Amsterdam-Rijnkanaal, binnen- en buiten IJ. Aan de 
zuidelijke hoek van de Sluisbuurt, net na de Piet Heintunnel stopt de IJtram 
en de grote autoverbinding tussen de ring A10 en de binnenstad sluit hier 
aan op de IJburglaan. De hele Sluisbuurt valt binnen een straal van 800 
meter van deze halte. Ook stopt op deze kruising een bus. Ter verbetering 
van de bereikbaarheid van de Sluisbuurt is bij de Schellingwouderbrug 
een bushalte gewenst (figuur 3.3).

De Noord-west zijde van de buurt heeft de beste landschappelijke 
kwaliteiten, de Zuid-oost kant heeft last van geluidshinder.

LOCATIE SLUISBUURT

Figuur 3.1 
Zeeburgereiland Amsterdam
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Figuur 3.2 
Luchtfoto Zeeburgereiland 
met de Sluisbuurt uitgelicht

Figuur 3.3 
Bereikbaarheid Sluisbuurt





HOOFDSTUK 4 PROGNOSE WONINGBEHOEFTE

Om te begrijpen waarom flexibel en aanpasbaar ontwerpen nodig is, 
is het belangrijk om te weten wat een prognose is, waarop deze wordt 
gebaseerd en waarom deze niet te voorspellen is. Ook zal in dit hoofdstuk 
geschreven worden over de voorspelbaarheid van de prognose van de 
woningbehoefte.
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PROGNOSE WONINGBEHOEFTE

4.1 Prognose
CBS Bevolkingstrends (2014) omschrijft een prognose als een trend 
extrapolatie, waarbij gekeken wordt naar trends in het verleden en 
waarbij aannames worden gemaakt op basis van berekeningen en 
kansberekeningen. Een bevolkingsprognose wordt berekend met een 
simulatiemodel dat de bevolking aan het eind van het jaar afleidt door 
geboorte, sterfte, migratie en veroudering toe te passen op de bevolking 
aan het begin van het jaar. Door dit elk jaar te herhalen, kan steeds verder 
vooruit worden gekeken. Veel demografisch gedrag correspondeert met 
leeftijd, geslacht of herkomst. De meest waarschijnlijke voorspelling 
kan worden verkregen door te kijken naar de grootste voorspellers van 
woonvoorkeuren: 
1. Leeftijd
2. Huishoudenssamenstelling 
3. Inkomen/opleiding
4. Herkomst 

Met behulp van de bandbreedte kan de onzekerheid van een prognose 
worden geschetst. Het doel is om inzicht te krijgen in alternatieve 
toekomstbeelden die samen de bandbreedte schetsen waarbinnen de 
werkelijke toekomst naar waarschijnlijkheid zal uitkomen. Dit kan door 
middel van stochastische prognose-intervallen of via verschillende 
scenario’s. Bij stochastische prognose-intervallen worden aannames 
gemaakt over de mate van onzekerheid in de verwachtingen en bij het 
doorrekenen van scenario’s wordt gewerkt met diverse sets aannames 
over de manier waarop bepaalde thema’s zich zouden kunnen ontwikkelen 
(Planbureau voor de Leefomgeving, 2013).

4.2 Woningbehoefte 
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2015) constateert dat er 
in de huidige woningmarkt meer onzekerheden zijn dan in het verleden. 
Dit heeft onder andere te maken met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
en in de economie en met veranderende patronen in relaties en in de 
zorg. Deze veranderingen maken het moeilijker om de woonbehoefte te 
voorspellen. Deze behoefteprognoses komen nooit uit, tenzij binnen een 
ruimer gekozen onzekerheidsmarge. 

Volgens dezelfde bron zijn de grootste onzekere variabelen binnen de 
woningbehoefte: 

- Demografie (migratie, levensverwachting en geboorte).
Te zien is dat mensen ouder worden en het geboortecijfer minder snel 
afneemt. 

- Levensloop (gezinsvorming, echtscheiding, zelfstandig blijven wonen tot 
op hoge leeftijd). 
In de huishoudenssamenstelling is te zien dat het gemiddeld aantal 
bewoners per adres toeneemt, scheidingen worden uitgesteld en jongeren 
later uit huis gaan. Het aantal eenpersoonshuishoudens in Amsterdam is de 
afgelopen decennia toegenomen en er zijn tussenvormen ontstaan, zoals 
latrelaties, patchwork families (samengestelde gezinnen na scheidingen) 
en ‘meer-huizigheid’, waarbij bewoners op één of meer adressen wonen 
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in verschillend samengestelde huishoudens (met generatiegenoten, 
meer¬dere generaties, of met kinderen uit verschillende relaties) 
(Priemus, 2014). Veranderende levenslopen worden ook veroorzaakt 
door (mantel)zorgactiviteiten als gevolg van zelfstandig blijven wonen tot 
op hoge leeftijd.

- Economie (werk, koopkracht, kredietverlening en 
consumentenvertrouwen).
Veranderende levenslopen worden ook veroorzaakt door tijdelijke 
arbeidscontracten en werkloosheid. 

- Beleid (segment, zorg, onderwijs, werk en mobiliteit). 
Beleid is van grote invloed is op de voorkeuren voor huur of koop en de 
vaste lasten. Beleid op gebieden als zorg (langer zelfstandig wonen) en 
onderwijs (studiefinanciering, studieduur) heeft een grote invloed op 
woningbehoefte en beleid voor werk en mobiliteit (infrastructuur, reis-
kostenvergoeding, het nieuwe werken) beïnvloedt de locatievoorkeur. Ook 
wordt de locatievoorkeur beïnvloed door culturele ontwikkelingen waarbij 
gedacht kan worden aan de voorkeur om in steden te wonen. Ook is het 
gevoerde beleid van invloed op een prognose, en wordt de onzekerheid 
groter wanneer er wordt ingezoomd op de kleinere ruimtelijke schaal of 
wordt uitgezoomd naar de lange termijn. 

In figuur 4.2 is te zien dat al deze onzekerheden tezamen zorgen voor een 
grote onzekerheid over de woningbehoefte. 

De woningbehoefte is moeilijk te voorspellen voor één jaar, maar tussen 
vijf tot tien jaar neemt de voorspelkracht toe. Dit komt doordat pieken 
en dalen in de vraag gemiddeld worden waarnaar deze weer afneemt 
omdat demografische ontwikkelingen op de langere termijn minder 
goed te voorspellen zijn. Op de korte termijn is de economische situatie 
van grotere invloed dan op de lange termijn, omdat dan wellicht de 
uitgestelde en aangepaste woonwensen worden gerealiseerd. (Raad voor 
de Leefomgeving en Infrastructuur, 2015).

Door deze onzekerheden wordt een prognose opgesteld met een 
grote bandbreedte en vragen deze ontwikkelingen om flexibiliteit en 
aanpasbaarheid in de stedenbouw en zijn vastgoed.
   

Figuur 4.2 
De vele onzekerheden 
binnen de prognose 
woningbehoefte





HOOFDSTUK 5 WOONSCENARIO’S MRA

Om een scenario schema te maken met betrekking tot oorzaak en gevolg, 
moet er eerst inzicht worden verkregen in de parameters van landgebruik. 
Vervolgens zal in dit hoofdstuk naar voren komen dat uit onderzoek is 
gebleken dat twee kernonzekerheden veel impact zullen hebben op de 
ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam. Op basis hiervan zijn 
vier scenario’s voor de MRA opgesteld om een bandbreedte te kunnen 
schetsen voor de toekomstige woningbehoefte. In dit hoofdstuk zal het 
ontstaan van de vier scenario’s worden onderbouwd en zullen de vier 
scenario’s kort worden uitgelegd.  Als laatst zullen de scenario’s van de 
MRA worden uitgewerkt en worden toegepast op de situatie van de 
Sluisbuurt.
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WOONSCENARIO’S MRA

5.1 Parameters landgebruik 
Volgens Zondag en Borsboom (2009) zijn de drijvende krachten die 
het landgebruik in de meeste sectoren beïnvloeden op verschillende 
manieren beïnvloeden:

- Demografie
Demografie bestaat uit verschillende componenten die de grootte en 
samenstelling van de bevolking en huishoudens beïnvloedt. Demografische 
ontwikkelingen zijn invloedrijk, omdat het gedrag van actoren vaak 
verband houdt met demografische kenmerken.
  
- Economie
Economie omvat veel diverse economische ontwikkelingen en 
beïnvloedende factoren. Voorbeelden van economische ontwikkelingen die 
landgebruik kunnen beïnvloeden zijn: groei in inkomsten- en trustfondsen, 
stijging in huishoudens met dubbele inkomsten, veranderingen in de 
economische structuur, agglomeratiekrachten, mondiale en lokale 
marktontwikkelingen (bijvoorbeeld landbouwproducten) en organisatie 
van productieprocessen.

- Technologie
Technologische ontwikkelingen vormen een belangrijke oorzaak achter de 
ontwikkelingen in veel sectoren en de organisatie van de samenleving wat 
vaak resulteert in veranderingen in het landgebruik. Voorbeelden hiervan 
zijn technologische ontwikkelingen die de productiviteit in de landbouw 
verhogen, technologische opties die ondergrondse opslag of ontzilting van 
water beïnvloeden, of internet waardoor bijvoorbeeld online winkelen 
mogelijk is.

- Maatschappelijke waarden en trends
Maatschappelijke waarden hebben een belangrijk effect op vrijwel 
elk type landgebruik. Veranderingen in de levensstijl van mensen kan 
invloed hebben op huisvestingstypes en lokale voorkeuren, evenals 
consumptiepatronen en daarmee het type en de locatie van de 
economische productie. Indirect kunnen maatschappelijke waarden met 
betrekking tot natuur, landschap of landbouwproductie bijvoorbeeld 
de overheidsbegrotingen beïnvloeden, zoals voor natuurontwikkeling 
en beperkingen en regelgeving kunnen de grootte en het type 
landbouwproductie beïnvloeden.

- Klimaatverandering en energieovergang
Klimaatverandering kan landgebruik op meerdere manieren beïnvloeden, 
bijvoorbeeld door de stijgende zeespiegel, perioden van enorme 
regenval of droogte, veranderende temperaturen en vochtigheid die de 
voorwaarden voor leefomgeving of landbouwproductie beïnvloeden. 
Gevolgen van klimaatverandering is het veranderend beleid, zoals 
mitigatie- of aanpassingsstrategieën. De noodzaak van overgang van 
fossiele brandstoffen naar duurzame energieproductie wordt gedreven 
door mitigatiebeleid ter bestrijding van de klimaatverandering en door 
een groeiend tekort aan fossiele energiebronnen. Als bijvoorbeeld 
aardoliebronnen schaars worden en er geen alternatieve brandstoffen 
zijn, zouden grote prijsstijgingen de transportmarkt kunnen beïnvloeden 
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en, indirecte organisatie van economische productie en stedelijke 
systemen (processen zoals globalisering en stedelijke uitbreiding).

- Beleid 
Om de bestuurlijke ambities te realiseren, hebben de verschillende 
overheidsniveaus toegang tot een groot en uiteenlopend beleid dat het 
landgebruik beïnvloedt. Deze beleidslijnen kunnen worden ingedeeld op 
basis van de dimensie:
- Schaal: internationaal, nationaal of lokaal
- Sectoraal: ruimtelijke ordening of sectorspecifieke
- Type: juridisch en financieel, en communicatie-/informatieinstrumenten

5.2 Grondslag scenario’s MRA
Belangrijk is dat de scenario’s geen voorspellingen zijn, maar voorstellingen 
en verkenningen van diverse denkbeeldige omstandigheden waar het 
toekomstig beleid op in zou moeten kunnen spelen. 

Amsterdam Economic Board (2013) beschrijft dat uit onderzoek is 
gebleken dat er twee kernonzekerheden zijn die veel impact zullen hebben 
op de ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam: de stabiliteit 
van Europa en de toekomst van het industrieel en bedrijfseconomisch 
ecosysteem. 

Deze bron beschrijft dat de toekomstige ontwikkeling van Europa onzeker 
is door de schulden van enkele lidstaten en een toenemend negatief 
gevoel over Europa onder zijn inwoners. Door de schuldencrisis kan Europa 
komen tot een buitensporig politieke en economische integratie, maar 
het is ook mogelijk dat de unie desintegreert als gevolg van uittreding van 
lidstaten en terugkeert naar bilaterale handelsafspraken.

Momenteel leven we in een push-driven industrieel en economisch 
ecosysteem dat aanbodgedreven is en gebaseerd is op massaproductie. 
De trend naar massa en schaal is dominant, maar een tegentrend treed op. 
Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen groeit de vraag 
naar vraaggerichtheid en maatwerk. Dit kan leiden tot een verandering 
naar een pull-driven industrieel en bedrijfseconomisch ecosysteem.

Op basis van deze twee kernonzekerheden zijn door Amsterdam Economic 
Board (2013) vier scenario’s voor de MRA opgesteld door deze in een 
assenstelsel te  plaatsen:  op de horizontale as is de economie aanbodgedreven 
of vraaggestuurd en op de verticale as is Europa gefragmenteerd of 
geïntegreerd. In de linker bovenhoek bevindt zich Scenario 1: Global 
Giants, gekenmerkt door een aanbodgedreven economisch systeem en 
een sterk geïntegreerd Europa. In de rechterbovenhoek is Scenario 2: 
European Renewal te vinden, een combinatie van een vraaggestuurd 
economisch systeem en een geïntegreerd Europa. Links onderin bevindt 
zich Scenario 3: International Alliances, die uit een combinatie van een 
aanbodgedreven economisch systeem en een gefragmenteerd Europa. 
Als laatst, in de rechter onderhoek, staat Scenario 4: Local for Local, 
een combinatie van een vraaggestuurd economisch systeem en een 
gefragmenteerd Europa. Figuur 5.2 toont de vier scenario’s op de assen. 
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5.3 Scenario 1: Global Giants
De rust is teruggekeerd na jaren van onrust en dynamiek in de 
economische situatie van de MRA. De schuldencrisis heeft geleid tot een 
sterk en geïntegreerd Europa die een bondgenootschappelijke regio is 
geworden met een Europese president, Europees leger en één Europees 
beleid voor economische en buitenlandse zaken. De crisis heeft geleid tot 
een sobere economische ontwikkeling die veel bezuinigingen kent, maar 
Europa probeert de economie te versterken door stedelijke regio’s. De 
aantrekkelijkheid van de MRA is hoog voor (regionale) hoofdkantoren 
van multinationale bedrijven door de aanwezigheid van veel 
hooggekwalificeerde, ondersteunende zakelijke diensten, zoals juridische 
en financiële advisering en de ICT (Amsterdam Economic Board, 2013).

Amsterdam Economic Board (2013) en Jester Strategy (2014) beschrijven 
vele kenmerken van Scenario 1: Global Giants. Hierbij de belangrijkste 
kenmerken van scenario 1: 
- Schuldencrisis leidt tot sterk geïntegreerd Europa (Europese president, 
leger, beleid voor economische en buitenlandse zaken)
- Aanbodgedreven economisch systeem (massaproductie en centralisatie)
- MRA aantrekkelijk voor hoofdkantoren
- Nadruk op stedelijke regio’s
- Ontwikkeling productie- naar transactiebanen
- Groei internationale toestroom
- Weinig aandacht voor duurzaamheid

Figuur 5.2 
Vier woonscenario’s MRA 
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5.4 Scenario 2: European Renewal
Er is sprake van Europees enthousiasme, hoewel de economische situatie 
nog zwak is. Griekenland is uit de Eurozone getreden en Europa zet stappen 
in de richting van financiële en economische integratie. Het vertrouwen in 
de Euro is verloren waardoor een  gemeenschappelijk financieel, fiscaal 
en economisch beleid wordt gevoerd waarmee Eurolanden gezamenlijk 
de kapitaalmarkt betreden, belasting heffen en beleid voeren op het 
terrein van sociale voorzieningen, pensioenen en arbeidsmarkt. De 
Euro neemt toe in waarde en Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden 
treden toe. De waarden van duurzaamheid, zelfvoorziening, co-creatie, 
decentrale productie en uniciteit nemen sterk toe en de Europese Unie en 
bedrijven spelen hierop in. Door sterke decentralisatie neemt het aantal 
hoofdkantoren in de MRA af (Amsterdam Economic Board, 2013).

Amsterdam Economic Board (2013) en Jester Strategy (2014) beschrijven 
vele kenmerken van Scenario 2: European Renewal. Hierbij de belangrijkste 
kenmerken van scenario 2: 
- Geïntegreerd Europa (gemeenschappelijk financieel, fiscaal en 
economisch beleid)
- Vraaggestuurd economisch systeem (maatwerk en decentralisatie)
- Niet-Eurolanden betreden Eurozone en voeren de Euro succesvol in
- Eurolanden betreden gezamenlijk de kapitaalmarkt, heffen belasting 
en voeren een uniform beleid op het vlak van sociale voorzieningen, 
pensioenen en arbeidsmarkt.
- Belang duurzaamheid neemt toe

5.5 Scenario 3: International Alliances
Enkele lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, hebben 
door financiële schandalen en de aanhoudende schuldencrisis de 
Eurozone verlaten. Europese lidstaten proberen hun eigen economie te 
redden waardoor een grote separatie ontstaat. Hierdoor speelt Europa 
op politiek en economisch gebied een kleinere rol waardoor nieuwe 
economieën als China en India opkomen. Deze locaties zijn dan ook 
interessantere vestingingslocaties voor producenten. De Nederlandse 
economie is enorm kwetsbaar, het voert een beleid van loonmatiging 
en probeert hoofdkantoren aan te trekken door fiscale arrangementen. 
Vanwege de concurrentie met economische groeiregio’s moet Nederland 
bondgenootschappen smeden. De MRA probeert zijn internationale 
logistieke positie te behouden, maar verliest zijn Europese gateway functie 
op het gebied van personenvervoer (Amsterdam Economic Board, 2013).

Amsterdam Economic Board (2013) en Jester Strategy (2014) beschrijven 
vele kenmerken van Scenario 3: International Alliances. Hierbij de 
belangrijkste kenmerken van scenario 3: 
- Gedifferentieerd Europa (o.a. Nederland uit de Europese Unie)
- Aanbodgedreven economisch systeem (massaproductie en centralisatie)
- Economische crisis speelt een grote rol
- Hoofdkantoren verplaatsen zich o.a. naar China
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5.6 Scenario 4: Local for Local
Europa is verdeeld, maar stabiel. Een groot aantal lidstaten van de 
Europese Unie hebben door financiële schandalen en de aanhoudende 
schuldencrisis de Eurozone verlaten. Europa heeft door interstatelijke 
competitie zijn samenhang verloren en heeft zijn positie verloren aan de 
nieuwe economische machten als China en India. Landen verenigen zich 
in kleine verbonden, kiezen voor zelfvoorziening en bescherming van de 
eigen economie. Het belang van duurzame industriële basis neemt enorm 
toe, bedrijven vestigen zich weer op thuismarkten en Nederland kent een 
herleving van het poldermodel (Amsterdam Economic Board, 2013).

Amsterdam Economic Board (2013) en Jester Strategy (2014) beschrijven 
vele kenmerken van Scenario 4: Local for Local. Hierbij de belangrijkste 
kenmerken van scenario 4: 
- Gedifferentieerd Europa (veel lidstaten vertrekken uit EU en kiezen 
protectionisme en zelfvoorzienendheid)
- Vraaggestuurd economisch systeem (maatwerk en decentralisatie)
- Wederopleving poldermodel
- Focus op duurzaamheid en circulaire economie 
- Urban farming

5.7 Overzichtstabel
In de voorgaande paragrafen is gekeken naar kenmerken per scenario, 
maar om een ontwerp te maken dat past voor de locatie Sluisbuurt op 
Zeeburgereiland, moeten deze kenmerken worden omgezet naar cijfers. 

Er is begonnen met het zoeken naar data die de rest van de eerdergenoemde 
parameters in landgebruik invullen: demografie, economie, technologie, 
maatschappelijke waarden en trends, klimaatverandering en 
energieovergang en beleid. Bijlage 1 toont de vier scenario’s voor de MRA 
met de toe- of afname in getal en percentage ten opzichte van de situatie 
in 2015 en situaties in rangorde. De waarden zijn gebaseerd op data van 
de volgende bronnen: Amsterdam Economic Board (2015); CBS in uw 
buurt (2017); Gemeente Amsterdam, (2014); Jester Strategy (2014).

De parameter demografie omvat inwoner aantal, aantal inwoners per 
leeftijdscategorie, buitenlands migratiesaldo en het aantal huishoudens. 
Economie omvat de woningsegmenten en de aantrekkelijkheid voor 
(hoofd)kantoren. Technologie betekent in dit geval de manier van 
bouwen: nieuwbouw, zelfbouw, duurzaam bouwen of herbestemming. 
Maatschappelijke waarden en trends houden in: dichtheid, schaalgrootte, 
woningbehoefte, en de gewenste type woning. Klimaatverandering en 
energieovergang houdt in: het belang van duurzaamheid, de populariteit  
van de auto en het openbaarvervoer, leefbaarheid en park en plantsoen. 
Als laatst betekent beleid in dit geval: het betrekken van gebruikers in de 
planning. 

Figuur 5.7 
Dichtheden vertaald naar 
vier categorieën. 
Data van: data.weetmeer 
(2017)
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Figuur 5.8 
Locatie specifieke eisen 
Sluisbuurt per scenario

In dit schema zijn ook maten van dichtheden benoemd. Aangezien de 
omgevingsadressendichtheid van Amsterdam uitzonderlijk hoog ligt, en 
er ook maar vier scenario’s zijn, is de dichtheid ‘’niet stedelijk’’ komen te 
vervallen. Bovendien zijn de dichtheden van Amsterdam niet te vergelijken 
met de rest van Nederland, dus zijn de hoeveelheden per categorie 
verschoven. Hierdoor zijn de begrippen relatief, ‘’weinig stedelijk’’ houdt 
dan ook in ‘’weinig stedelijk voor Amsterdamse begrippen’’. Vervolgens 
zijn de oppervlakten en bijbehorende omgevingsadressendichtheden 
omgezet naar de oppervlakte van de Sluisbuurt. Figuur 5.7 toont 
dichtheden vertaald naar vier categorieën.

5.8 Locatiespecifiek
Om locatie specifieke berekeningen te maken, zijn vervolgens de 
referentie omgevingsadressendichtheden toegepast op de oppervlakte 
van de Sluisbuurt. De uitkomsten van alle scenario’s worden getoond in 
figuur 5.8. Omdat scenario 1 de hoogste dichtheid heeft en scenario 4 de 
laagste dichtheid en dit daarmee de uitersten zijn, zal het plan voor de 
sluisbuurt door middel van deze twee scenario’s worden getest.


   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





HOOFDSTUK 6 FLEXIBILITEIT EN AANPASBAARHEID

De bevolkingssamenstelling, levensstijlen, de economische situatie en 
technologieën kunnen snel veranderen. Voldoen aan de behoeften van 
de bewoners op de korte termijn, het aanpakken van de veranderende 
woonbehoeften van gemeenschappen op de middellange termijn en het 
vooruit denken over de transformatie van de buurt op de lange termijn is 
cruciaal voor het ontwerpen van veerkrachtige buurten. Hierbij kunnen 
flexibele en aanpasbare ontwerpen worden helpen. Maar de definities 
van de begrippen flexibiliteit en aanpasbaarheid liggen enorm dicht bij 
elkaar, echter zijn deze verschillend. Wat houden deze begrippen precies 
in en wat zijn de toepassingen op buurt-, woning-, en bouwtechnisch 
niveau?
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FLEXIBILITEIT EN AANPASBAARHEID

6.1 Definities flexibiliteit en aanpasbaarheid
Volgens Oxford Dictionary (2017) is Flexibility:
‘’The ability to be easily modified.’’, ofwel: Het vermogen om eenvoudig 
te kunnen worden aangepast.

Volgens Woorden.org (2017) is Flexibiliteit: ‘’Eigenschap of situatie dat 
iets of iemand zich kan aanpassen aan de situatie als die verandert.’’ 
Synoniem: aanpasbaarheid.

Volgens Oxford Dictionary (2017) is Adaptability:
‘’The capacity to be modified for a new use or purpose.’’, ofwel: Het 
vermogen om aangepast te worden voor een nieuw gebruik of doel.

Volgens Woorden.org (2017) is Aanpasbaarheid: ‘’De mate waarin iets of 
iemand zich kan aanpassen.’’ Synoniem: Flexibiliteit.

Te zien is dat beide definities enorm dicht bijeen liggen, en soms 
worden gezien als elkaars synoniemen terwijl de begrippen wel degelijk 
verschillende definities hebben. In dit rapport zullen de volgende worden 
definities gebruikt:  

Flexibiliteit: het vermogen om zich aan te kunnen passen aan een 
veranderende situatie.

Aanpasbaarheid: het vermogen om zich aan te passen voor een nieuw 
gebruik of doel en is een hulpmiddel dat kan worden toegepast om 
flexibiliteit te creëren.

6.2 Flexibiliteit en aanpasbaarheid op buurtniveau
Buurten zouden moeten worden ontwikkeld op manieren die hen flexibel 
en aanpasbaar maken aan veranderingen in demografie, levensstijlen, 
economische situatie, technologieën, et cetera. Hierbij kan gedacht 
worden aan het aanwijzen van grond voor alternatieve toepassingen, het 
organiseren van wegen en blokken die toekomstige herontwikkelingen 
gemakkelijk mogelijk maken en door een infrastructuur te bieden die 
gemakkelijk kan worden aangepast en worden onderhouden. Een grote 
diversiteit in het aanbod van woningen en andere ruimten, maakt de 
buurt minder kwetsbaar voor toekomstige economische bewegingen. 
Hoe veerkrachtiger de gebouwen en zijn omgeving zijn, des te beter ze 
kunnen inspelen op en voldoen aan en de toekomstige eisen (Bergevoet, 
2016).
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6.2.1 Flexibiliteit op buurtniveau
Bij het concept van Open Stedenbouw is een masterplan zo ontwikkeld dat 
het een diversiteit van programma en typologie mogelijk maakt. Door de 
onzekerheid van het programma en de realisatietermijn, wordt een plan 
ontworpen zonder een vastgesteld eindbeeld, waardoor in de toekomst 
adequaat ingespeeld kan worden op economische ontwikkelingen, 
programmatische behoeftes, ruimtelijke wensen, et cetera. Het is 
belangrijk om te denken in kleine stappen die nog niet vastliggen, 
waardoor het project zich geleidelijk vormt en flexibel kan ontwikkelen. 

Een flexibele leefomgeving ontstaat wanneer zijn inwoners en 
ondernemers zeggenschap hebben op de indeling van hun eigen 
leefomgeving en de ruimtevoorziening. Alle individuen, collectieven 
en (non)profit-organisaties zijn in een vroeg stadium betrokken als 
stakeholder bij toekomstige ontwikkelingen in een gebied. Zij zijn vanaf 
het begin medeplichtig aan de ontwikkeling waardoor zij gepast kunnen 
inspelen op de veranderende voorwaarden. Alleen dan kan het aanbod van 
ruimte inspelen op de veranderende vraag van de gebruikers (Bergevoet, 
2016; De Zwarte Hond, 2011).

Flexibiliteit betekent keuzes en alternatieven hebben voor de ontwikkeling 
en overzicht hebben over de consequenties van deze alternatieven. 
Ontwikkelen is vooruitzien en diverse plannen hebben, zoals aan een 
schaakspeler die telkens alternatieve zetten moet afwegen. Met een 
flexibele ontwikkeling wordt gewerkt in kleine stappen, die afzonderlijk 
van elkaar kunnen worden afgerond. Hierdoor is er geen sprake van 
een grote ontwikkeling, maar van fasering waarin continu gezocht 
wordt naar de volgende slimme stap in de ontwikkeling. Hiermee kan 
ingespeeld worden op veranderende woonbehoeften en economische, 
maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Hierdoor kunnen 
ruimtelijke randvoorwaarden, programma, financiën en snelheid per 
stap worden vastgesteld waardoor deze behapbaar zijn. Het dynamische 
keuzediagram creëert een werkwijze die een stap voor stap een haalbaar 
ontwikkelingsproces mogelijk maakt (figuur 6.2.1.1.). (De Zwarte Hond, 
2011; MSSA, 2011). 

Figuur 6.2.1.1. 
Stroomdiagram van een 
dynamisch ontwikkeling 
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De Zwarte Hond (2011) omschrijft dat een project ook op een flexibele 
manier kan groeien door een combinatie van drie ontwikkelingsmethoden 
toe te passen: 
- Framework Urbanism: ‘’Op de tekentafel gedefinieerde stevige structuur 
van straten, gebouwde massa en openbare ruimte wordt deel na deel 
ingevuld.’’ 
- Ad hoc Urbanism: ‘’Beslissingen (tot bouw) worden genomen zonder 
een strategie voor het hele gebied, maar puur op basis van noodzaak en 
behoeften van een meerderheid.’’ 
- Freestyle Urbanism: ‘’Programmageoriënteerde ontwikkeling waarbij 
functies worden getest, vervangen en aangepast.‘’

Figuur 6.2.1.2 toont deze drie ontwikkelingsmethoden in de stedenbouw. 
Op deze manier kan het uiterste uit de locatie worden gehaald en kunnen 
wensen en eisen van stakeholders kleinschalig en veilig worden opgezet. 
In het geval van voldoende draagvlak, kan een volgende stap in de 
ontwikkeling worden genomen. Die eerstvolgende stap is de ontwikkeling 
van een plan dat aansluit op de bestaande situatie, waardoor een hoge 
flexibiliteit voor het woningbouwprogramma ontstaat en waardoor 
het mogelijk is dat de deelplannen zich in hun eigen tempo kunnen 
ontwikkelen. Zoals eerder benoemd is het niet nodig om vooraf een 
totaalplan te kiezen, maar op cruciale momenten kan een nieuwe 
strategie worden bepaald. Een dynamisch masterplan wordt gecreëerd 
doordat ruimtelijke randvoorwaarden, programma, financiën en snelheid 
per stap worden vastgesteld waardoor deze behapbaar zijn (De Zwarte 
Hond, 2011). 

6.2.2 Aanpasbaarheid op buurtniveau
Het grid is een van de meest fundamentele elementen van een stad 
en bepaalt de patronen, uitlijning en afmetingen van zijn straten. 
Een goed grid onderbouwt, organiseert en anticipeert op andere 
netwerken en systemen, is strikt, systematisch en logisch, maar kan 
ook uitzonderlijkheden en bijzonderheden kennen. Het best kunnen 
gecompliceerde hoeken hierbij vermeden worden. Bij een aanpasbaar 
plan kan het huidige grid anticiperen op de nieuwe bouwtypologie voor de 
buurt, waarbij mogelijkheden wordt geboden voor andere woningtypen 
en gebruikstoepassingen. (Peter Rose + Partners, 2017). Figuur 6.2.2.1 
toont een flexibel plan voor Jätkäsaari in Helsinki. Hierin zijn ook de 
simpliciteit en repetitie duidelijk terug te zien.

Een aanpasbare buurt kan anticiperen op verschillende scenario’s en kan 
voldoen aan verschillende behoeften, levensstijlen en toepassingen. Om

Figuur 6.2.1.2 
Drie ontwikkelingsmethoden 
stedenbouw 
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deze aanpak succesvol te maken, moet de ontwerper toekomstige 
scenario’s en aanpassingen aan het plan voorstellen om te zien wat er kan 
worden ondergebracht. 

De Bakemabuurt in Amsterdam is een voorbeeld van een naoorlogs stedelijk 
gebied waar een grootschalige herstructurering heeft plaatsgevonden. 
Naast dat de woningen zodanig verouderd waren dat deze moesten 
worden gerenoveerd of gesloopt, was de wens van woningcorporaties en 
de overheid om de bevolkingssamenstelling te veranderen door middel 
van andere woningtypes en woonmilieus. Hiervoor was een herverkaveling 
nodig en werden op grote schaal collectieve woongebouwen gesloopt om 
plaats te maken voor grondgebonden eengezinswoningen (Meyer, H., 
Westrik, J. & Hoekstra, M., 2008). Op figuur 6.2.2.2 is de transformatie 
van de Bakemabuurt terug te zien. In de afbeelding links is het grid met de 
sociale woningen zichtbaar en in de afbeelding rechts is dit grid opgevuld 
met grondgebonden eengezinswoningen.

Figuur 6.2.2.1 
Low2No Master Plan, 
Jätkäsaari, Helsinki, Finland. 
(Peter Rose + Partners, 2017)

Figuur 6.2.2.2 
Links de oorspronkelijke 
verkaveling, rechts de 
herverkaveling van de 
Bakemabuurt in Amsterdam. 
(Meyer, H., Westrik, J. & 
Hoekstra, M., 2008)
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6.3 Flexibiliteit en aanpasbaarheid op woningniveau
Aanpasbare en flexibele woningen moeten zo ontworpen en ontwikkeld 
zijn dat ze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan veranderende 
levensstijlbehoeften. Een grotere flexibiliteit in (her)gebruik van vastgoed 
bevordert het ‘meebewegen’ met de veranderende behoeftes van de 
gebruikers. Een woning gaat langer mee dan één generatie en wordt dus 
voor een lange termijn ontworpen. De eisen van de diverse bewoners zullen 
onderling van elkaar verschillen, maar kunnen ook tijdens hun betrekking 
andere eisen en wensen creëren. Anticiperen op deze veranderingen is 
belangrijk, omdat daarmee vermeden wordt dat de woning niet meer 
geschikt is aan de eisen van de bewoners en dure aanpassingen moet 
ondergaan. 

6.3.1 Flexibiliteit op woningniveau
Volgens Enter (2009) en Gijsbers (2012) gaat Flexibele huisvesting over 
flexibel, multifunctioneel ruimtegebruik ofwel het vermogen van een 
woning om ruimtelijke en functionele veranderingen toe te laten, afgestemd 
op de specifieke gebruikerseisen. Denk hierbij aan een herbestemming 
van ruimten, de mogelijkheid tot opdelen, aanpasbaarheid van functies, 
et cetera. Vormen van flexibele huisvesting zijn: 
- Functionele flexibiliteit: de mogelijkheid om ruimtes of gebouwen te 
veranderen van functie. Hierbij zijn de indeling en installaties aanpasbaar 
waarmee het bouwwerk geschikt kan worden gemaakt voor de nieuwe 
functie. 
- Polyvalentie: de functie van een ruimte of gebouw verandert, zonder dat 
er sprake is van een andere gebruiker. De hoofdfunctie blijft hetzelfde en 
er worden geen grote bouwkundige aanpassingen gedaan.
- Functieneutraliteit: het vermogen van een gebouw(deel) om een 
andere functie te huisvesten, zonder grote bouwkundige aanpassingen. 
Hieronder valt compartimentering, waarbij een gebouw wordt opgedeeld 
en elke unit voorzien moet zijn van alle voorzieningen om zelfstandig te 
kunnen opereren. 

6.3.2 Aanpasbaarheid op woningniveau
Volgens dezelfde bronnen gaat Aanpasbare huisvesting over het realiseren 
van woonruimte die voor iedereen bruikbaar is en op een gemakkelijke 
en relatief goedkope manier kan worden aangepast. Om aanpassingen 
makkelijk mogelijk te maken, is de montagewijze demontabel, droog en 
bereikbaar. Er zijn elf vormen van aanpasbaarheid: 
Verplaatsbaarheid, deelbaarheid, samenvoegbaarheid, 
verwijderbaarheid, uitbreidbaarheid, inkrimpbaarheid, vervangbaarheid, 
opwaardeerbaarheid, doorbreekbaarheid en de mogelijkheid tot 
re-configureren en vervormen. 
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Vormen van aanpasbare huisvesting zijn:
- Inrichtingsflexibiliteit: de inrichting en afwerking van een ruimte kan 
worden veranderd zonder dat hierbij de vorm en afmetingen van de 
ruimte wijzigt.
- Indelingsflexibiliteit: de ruimte-indelingen kunnen worden veranderd, 
waarbij de vorm en afmetingen van ruimten veranderbaar zijn. 
- Volumeflexibiliteit: het gebouwvolume en het gebruiksoppervlak kunnen 
worden vergroot of verkleind door het toevoegen of verwijderen van aan- 
en uitbouwen.
- Opwaarderingsflexibiliteit: de functionaliteit van een ruimte kan worden 
veranderd. Hierbij kan sprake zijn van een andere gebruiker, maar de 
hoofdfunctie blijft hetzelfde.
- Verkavelingsflexibiliteit: de verkaveling van de plattegrond kan worden 
gewijzigd. Het gaat hierbij om de ruimteverdeling tussen alle afzonderlijke 
gebouwgebruikers.

Enkele toepassingen van flexibiliteit en aanpasbaarheid op buurt- en 
woningniveau worden weergegeven in figuur 6.3. 

Figuur 6.3 
Enkele toepassingen 
flexibiliteit en 
aanpasbaarheid op buurt- en 
woningniveau

Flexibiliteit in de stedenbouw Flexibiliteit door aanpasbaarheid in 
de stedenbouw

Flexibiliteit in woning en gebouw Flexibiliteit door aanpasbaarheid in  
woning en gebouw

Functionele flexibiliteit Volume flexibiliteit

Compartimentering

Indelingsflexibiliteit

Verkavelingsflexibiliteit
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6.4 Flexibiliteit en aanpasbaarheid op bouwtechnisch niveau
Zoals eerder beschreven treden er veel en snelle veranderingen op die 
ook van invloed zijn op de gebouwen. Gebouwen zijn statisch en kunnen 
hierdoor moeilijk reageren op bewegingen en het blijkt in de praktijk ook 
niet gemakkelijk te zijn om de gewenste flexibiliteit en aanpasbaarheid 
te vertalen naar een bouwtechnisch systeem. Om de levensduur van 
gebouwen te verlengen en het dus mogelijk te maken om gebouwen te 
laten regeren op veranderende omstandigheden, zal er in dit hoofdstuk 
gekeken worden naar de totale levensduur en de mate van flexibiliteit en 
aanpasbaarheid. Ook zullen er randvoorwaarden worden opgesteld.

Paesschen (2011) beschrijft dat de levensduur van een gebouw onder te 
verdelen is in de volgende groepen:
- Economische levensduur: ‘’Het tijdstip waarop een alternatieve oplossing 
op economische gronden de voorkeur gaat krijgen’’ (Huffmeijer et al., 
1998)
- Functionele levensduur: De periode waarin het gebouw voldoet aan de 
wensen en eisen van de gebruiker. 
- Esthetische levensduur: De periode waarin de esthetische waarde van 
het gebouw voldoet aan de wensen en eisen van de gebruiker. 
- Technische levensduur: ‘’De periode dat een gebouw of bouwproduct 
voldoende betrouwbaar de gewenste functies kan blijven vervullen.’’ 
(Huffmeijer et al., 1998) Dit begrip is niet eenduidig, omdat een gebouw 
bestaat uit diverse elementen met elk een andere levensduur:
- Constructie: Het vervangen van de constructie is een kostbare opgave, 
waardoor het weinig wordt toegepast. Hierdoor is de constructie een 
bepalende factor in de levensduur van een gebouw, met een gemiddelde 
cyclus van 100-300 jaar (Brand, 1994).
- Gevel: Kan vervangen of gerenoveerd worden uit technische of modieuze 
redenen. Dit element bestaat uit verschillende lagen (gevelmateriaal, 
gevelopeningen en dak) met verschillende levensduren, waardoor ook 
deze laag niet eenduidig is. Gemiddeld heeft de gevel een levensduur van 
40-100 jaar (Brand, 1994).
- Afbouw: Deze laag wordt continu beïnvloed door veranderingen, 
waardoor deze laag een gemiddelde levensduur heeft van 10-30 jaar 
(Brand, 1994). 
- Installaties: Technologische ontwikkelingen zorgen voor snelle 
veroudering, waardoor dit element een korte levensduur heeft van 
gemiddeld 1-15 jaar (Brand, 1994).

In figuur 6.4.4.1 is te zien dat de functie en esthetiek van een gebouw de 
kortste levensduur hebben en voldoen aan de wensen en eisen van de 
bewoners. Deze onderdelen zullen dan ook veel sneller worden aangepast 
dan de technische elementen van het gebouw. Omdat dit begrip is niet 
eenduidig is door de vele diverse bouwelementen met elk een andere 
levensduur, wordt in figuur 6.4.4.2 een vergelijking getoond tussen de 
levensduren per bouwelement.
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Figuur 6.4.4.1 
De technische levensduur is 
langer dan de functionele, 
esthetische en economische 
levensduur

Figuur 6.4.4.2 
De technische levensduur 
van diverse bouwlagen
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Flexibele gebouwen met een lange levensduur worden gekenmerkt met 
een levensduur langer dan 50 jaar die door de jaren heen kunnen worden 
aangepast aan wensen en eisen van zijn bewoners. Er worden hoge eisen 
gesteld aan het constructief, architectonisch en ruimtelijk ontwerp van 
een gebouw met een lange levensduur. Om te blijven voldoen aan de 
vraag van het moment, kan een gebouw met een lange levensduur worden 
ontworpen met een polyvalente constructie en tijdelijke elementen voor 
de flexibiliteit; ofwel het casco met de lange levensduur en de inbouw 
met een korte levensduur. De inbouw kan anticiperen op de vraag van het 
moment, mits dit onderdeel gemakkelijk kan worden aangepast.
De volgende randvoorwaarden vergroten de flexibiliteit en aanpasbaarheid 
van huisvesting:

- Randvoorwaarden constructie: De constructie is meestal een 
permanent onderdeel van een gebouw. Flexibiliteit ontstaat door 
grote overspanningen met vrije vloeroppervlakten, waarbij kolommen, 
dragende en stabiliteitswanden moeten worden vermeden. Overmaat 
is het sleutelwoord in de flexibiliteit: grote overspanningen, ruime 
stramienafmetingen en de keuze voor een kolommenstructuur bieden 
een verhoogde keuzevrijheid en een overmaat in de draagcapaciteit 
zorgt voor een verhoogde volumecapaciteit en veerkracht. Overmaat 
zorgt ervoor dat toekomstige aanpassingen op te vangen zijn en het is 
belangrijk dat de constructie los te koppelen is van andere bouwlagen. 
Er moeten materialen worden gebruikt die herbruikbaar zijn, lang 
meegaan, esthetisch verouderen en moeten zorgen dat toekomstige 
wijzigingen tegen minimale kosten kunnen worden uitgevoerd. Tijdens 
het ontwerpproces moet er rekening gehouden worden met toekomstige 
sparingen en mogelijk zwaardere belastingen op de constructie. Vermijd 
hierbij dan ook vormen van dakconstructie die de mogelijkheid van 
toekomstige uitbreiding moeilijk maken (Gijsbers, 2012; Paesschen, 2011; 
Nakib, 2010)

- Randvoorwaarden gevel: De gevel kan een permanent of een tijdelijk 
onderdeel zijn van een gebouw. De permanente elementen van de gevel 
moeten een goede thermische en akoestische isolatie hebben die hoger 
is dan de huidige eisen. Het is van groot belang dat er mogelijkheden zijn 
naar het gevelsysteem om onderhoud en reparatie te vergemakkelijken. 
Ontwerp bescheiden gevels en vermijd overdreven gebruik van 
ornamenten die tijdgebonden kunnen zijn. Kies voor een zorgvuldige 
detaillering en materialen die mooi verouderen die zorgen voor een 
behoudende kwaliteit (Nakib, 2010; Platform31, 2013).
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- Randvoorwaarden indeling: De indeling van een gebouw behoort meestal 
tot de tijdelijke structuur. De indeling is pas flexibel als deze losgekoppeld 
kan worden van andere bouwtechnische lagen. Hierdoor kan de bewoner 
binnenwanden verplaatsen en een indeling naar wens creëren. Hiervoor 
moeten multifunctionele ruimten in het ontwerp zijn meegenomen die 
een grote verscheidenheid aan functies mogelijk maken, door overmaat in 
de afmetingen toe te passen. Een houten scheidingswand is een goedkope 
oplossing en biedt een goede geluidsisolatiewaarde. Door het tijdelijke 
karakter van de wand is het van belang dat voor een milieuvriendelijk 
materialen wordt gekozen. (Nakib, 2010)

Om de flexibiliteit en aanpasbaarheid te bevorderen, is van groot belang 
om de woning voor iedereen toegankelijk te maken. Hiervoor moet 
een directe en vlakke toegang naar de woning ontworpen zijn, moet de 
woning binnen brede gangen en voldoende draairuimte hebben mogen 
er geen verhogingen en verlagingen in de plattegrond terug te vinden zijn. 
(Architecten Van Mourik bv, 2009; Clarence Valley Council, 2011; Nakib, 
2010).

- Randvoorwaarden installaties: De installaties zijn een permanent of 
tijdelijk onderdeel. De verticale schachten behoren tot de permanente 
structuur en hebben hierdoor overmaat. De installatie moet los gekoppeld 
zijn en moet gemakkelijk bereikbaar zijn in geval van vervanging of 
reparatie door bijvoorbeeld gebruik te maken van verlaagde plafonds. Dit 
zorgt voor gemakkelijk onderhoud en upgraden. Bij de meest geschikte 
installatie kunnen leidingen in holle vloer worden geplaatst, waarbij 
deze vloeren een overmaat in balkafmeting hebben indien deze worden 
geperforeerd. In dit geval wordt de vrije plaatsing en bereikbaarheid van 
installaties bevorderd (Gijsbers, 2012; Nakib, 2010).





HOOFDSTUK 7 ONTWERP BUURTNIVEAU

Dit hoofdstuk beschrijft het aanpasbare plan voor de Sluisbuurt met 
stedenbouwkundige keuzes ten behoeve van het grid, de infrastructuur, 
het bouwblok, en voorzieningen. Een aanpasbare buurt kan anticiperen 
op verschillende scenario’s en kan voldoen aan verschillende behoeften, 
levensstijlen en toepassingen. Om het plan van de Sluisbuurt te 
controleren, zal het plan onderworpen worden aan twee uiterste 
scenario’s van de MRA.
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7.1 Grid
Al eerder is aan bod gekomen dat een goed aanpasbaar grid onderbouwt, 
organiseert en anticipeert op andere netwerken en systemen en strikt, 
systematisch en logisch is, maar ook uitzonderlijkheden en bijzonderheden 
kan kennen. Het best kunnen gecompliceerde hoeken hierbij vermeden 
worden. 

Het aanpasbare grid voor de Sluisbuurt bestaat uit een hoofdstraat, 
die aansluit op de Zuiderzeeweg, met parallel daaraan lopend een 
secundaire hoofdstraat. Dwars op deze hoofdstraten liggen dwarsstraten 
die omsloten worden door een ringweg. Door deze opbouw ontstaat 
een systematisch en logisch grid en worden moeilijke hoeken zo veel als 
mogelijk voorkomen. Figuur 7.1 toont het grid van de Sluisbuurt.

7.2 Infrastructuur
Er is gekozen voor een parallelweg met één ontsluiting op de Zuiderzeeweg. 
Dit is namelijk de zijde met de beste bereikbaarheid van de buurt. Deze 
weg sluit ook goed aan op de entreeweg van de Sportheldenbuurt. 

ONTWERP BUURTNIVEAU

Figuur 7.1 
Grid van de Sluisbuurt
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Om de relatie met de belangrijkste kenmerken van het gebied te 
versterken, wordt bij binnenkomst van de buurt een zicht geboden 
richting het IJ en de ZuiderIJdijk. Om het verzicht te bevorderen, moet 
hoge begroeiing aan de zijkanten van de straat worden geplaatst en 
watergangen in het midden. Aan beide kanten van de watergangen 
bevindt zich een groenstrook die dient als reserveringsstrook. Daarnaast 
is aan beide zijden een eenrichtingverkeerstraat van 3,5 meter breed 
geplaatst. Vervolgens bevindt zich weer een groenstrook met bomen en 
daarna een stoep. Zoals eerder vermeld loopt parallel aan deze weg een 
secundaire hoofdstraat met dezelfde wegopbouw. Figuur 7.2.1 toont het 
straatprofiel van de hoofdstraat en secundaire hoofdstraat. 

Dwars op deze hoofdstraten liggen dwarsstraten die omsloten worden 
door een ringweg. Deze dwarsstraten zijn tweerichtingsverkeer wegen 
van 4,5 meter breed en heeft aan een kant een groenstrook met bomen 
en aan de andere kant een groenstrook die dient als reserveringsstrook 
(figuur 7.2.2). Alle dwarsstraten eindigen in een autovrije brug naar de 
dijk. Door deze opbouw ontstaat een systematisch en logisch grid en 
worden moeilijke hoeken zo veel als mogelijk voorkomen. De ringweg 
is 3,8 meter breed en is autovrij (figuur 7.2.3 en 7.2.4). Wel is de ring 
toegankelijk voor spoeddiensten en kunnen zij gebruik maken van een 
verkorte route langs de speelvoorzieningen in het blok. Figuur 7.2.5 toont 
de wegen begaanbaar voor auto’s en voor spoeddiensten. De rest is 
toegankelijk voor langzaam verkeer.

Om de dijkwoningen en de sluis toegankelijk te houden voor verkeer, is 
de brug op deze plek geplaatst omdat hier de route naar de dijkwoningen 
en de sluis zo kort mogelijk is. De brug is zo geplaatst dat het lijkt dat de 
weg niet doorloopt en een groot deel van het verkeer deze weg niet zal 
betreden. Voor de rest zal er op de dijk verkeer moeten worden gestremd 
door middel van bloembakken.

De straten in de Sluisbuurt zijn ook bruikbaar voor fietsers. Het 
uitgangspunt voor de buurt is 30 km/u, dat gestimuleerd kan worden 

Figuur 7.2.1 
Straatprofiel van de 
hoofdstraat en secundaire 
hoofdstraat
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door het aanleggen van drempels op de juiste plekken. Bovendien zal de 
buitenring van de buurt autovrij zijn en mag er niet geparkeer worden aan 
de hoofdstraten en buitenring. Er zullen langzaamverkeerverbindingen 
richting binnenstad, Sportheldenbuurt, Baaibuurt West en via Oranje 
sluizen naar Schellingwoude zijn. Er wordt vanuit de Sluisbuurt een brug 
geplaatst die zal zorgen voor een directere verbinding naar de binnenstad 
en vermindert het omfietsen.

Het is essentieel voor de doorstroming en waterkwaliteit dat het 
watersysteem geen doodlopende uiteinden heeft. 

Rondom elk blok is er een groenstrook aangelegd die dient als 
reserveringsstrook. Het is belangrijk dat deze groenstrook niet beplant 
wordt, want bij toekomstige veranderingen kunnen hier dan 
gemakkelijk aanpassingen worden gedaan aan bijvoorbeeld de riolering.

Figuur 7.2.3 
Straatprofiel dijk westzijde

Figuur 7.2.2 
Straatprofiel dwarsstraat
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Figuur 7.2.4 
Straatprofiel dijk noordzijde

Figuur 7.2.5 Straten 
begaanbaar voor 
autoverkeer
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7.3 Woonblokken
Een randvoorwaarde voor het woonblok is dat het veel kavels kan omvatten 
en vele mogelijke invullingen biedt. Daarnaast moeten woningen met 
de voorgevel grenzen aan de hoofdstraten en dwarsstraten, mogen zich 
geen achtergevels aan de entreestraat van het blok bevinden en moeten 
woningen aan niet-parkeer-zones aan de achtergevel aansluiten aan 
parkeergelegenheden. Uiteraard zijn ook privacy, bezonning, licht en 
uitzicht van belang. Binnen een blok moeten voetgangers zich naar de 
randen kunnen verplaatsen.

Het standaard blok is zo ingedeeld dat een hoge woningdichtheid 
mogelijk is, waarbij geen loze hoeken ontstaan. De woningen zijn naar de 
buitenkant van het blok gericht, waardoor het gevelbeeld aan de hoofd- 
en dwarsstraten doorloopt. De entreestraat van het blok zodanig geplaatst 
waardoor er zich geen heggen van de achtertuinen in het gevelbeeld 
bevinden. Omdat aan de hoofdstraten niet geparkeerd mag worden, 
zijn deze woningen geen rug-aan-rug-woningen en is hierachter een 
loopruimte gecreëerd zodat bewoners bij parkeervoorzieningen kunnen 
komen. Deze steeg is uitsluitend toegankelijk voor langzaam verkeer. 

Doordat is uitgegaan van een blok met de hoogste woondichtheid, kunnen 
woningen ertussenuit worden verwijderd wanneer er te veel aanbod 
is, vice versa. In de uiteindelijke plannen zullen deze uiteraard worden 
toegepast op het betreffende scenario. Hier zullen dan ook veel woningen 
wegvallen, wellicht ook de parkeerplekken en zal collectief groen worden 
toegevoegd. In sommige scenario’s zal de vraag naar grondgebonden 
woningen en privacy hoog zijn en de vraag naar collectief laag. 

Figuur 7.3 toont enkele mogelijke indelingen van blokken. De blokken 
tonen ook de varianten in het aantal woningen, openbare- of privé 
tuinen, parkeerplekken, hoeken en autovrije zones. Hierin zijn enkele 
hoekoplossingen te zien: afwijkend appartementencomplex, afwijkende 
woning, plantsoen of privé tuin. Uiteraard zijn er ook combinaties van de 
varianten mogelijk. 
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Figuur 7.3 
Diverse indelingen van 
blokken
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7.4 Voorzieningen 
Van belang is dat buurtbewoners te voet voorzieningen kunnen bereiken. 
Vanwege de aanwezigheid van een winkelcentrum op IJburg, is een 
winkelcentrum op Zeeburgereiland overbodig, maar het is wel gewenst 
om dagelijks boodschappen te doen op het eiland. Ook blijkt aan de 
oostzijde van Amsterdam geen behoefte aan kantoren en bedrijven, 
maar wel aan kleinschalige werkruimtes (Gemeente Amsterdam, 2011; 
Gemeente Amsterdam, 2016). 

De noord-west zijde van de Sluisbuurt heeft de meeste landschappelijke 
kwaliteiten, hiervoor is het van belang dat aan deze zijde geen 
vergezichtsbelemmeringen worden geplaatst . De zuid-oost kant heeft 
last van geluidshinder, waardoor deze zijde geschikt is voor bos en kleine 
bedrijfjes.

In verband met de bereikbaarheid zijn het gebied aan de hoofdstraat en 
aan het begin van de wijk (entreegebied) zijn het meest geschikt voor 
voorzieningen en kleine bedrijven. 

De bedrijfspanden dienen flexibel en aanpasbaar te zijn, waardoor in 
geval van leegstand deze gemakkelijk kunnen worden getransformeerd 
tot woongebouwen.

Aan de dijk bij de sluis is momenteel een aannemersbedrijf gevestigd. 
Op deze locatie zal een aannemersbedrijf gevestigd worden met een 
werkplaats die ook toegankelijk is voor bewoners van de Sluisbuurt. Op 
deze manier kan restmateriaal uitgewisseld worden en kunnen bewoners 
elkaar helpen met klusjes. Dit is een duurzaam en collectief initiatief, 
waardoor er minder materiaal verloren gaat en de cohesie wordt 
bevorderd. In deze werkplaats zal een timmerman aanwezig zijn voor 
hulp. Hier zal ook een opslagruimte zijn voor resterende modules van 
woningen. 

Er blijkt een verband tussen de leeftijd en het speelbereik van kinderen, 
hoe ver zij van huis gaan om een speelvoorziening te bezoeken. Hierdoor 
wordt er voor elke leeftijdscategorie een ander bereik gehanteerd. Ook 
heeft elke leeftijdscategorie behoeften aan diverse type speeltoestellen. 
Figuur 7.4.1 geeft een globale indicatie weer, de feitelijke invulling hangt 
af van onder andere: wat laten de ouders toe, zijn er andere speelplekken 
in de buurt, hoe is de wijk opgebouwd, hoe is de verkeerssituatie, waar 
spelen vriendjes, en zo verder. (Gemeente Midden-Delfland, 2005; 
Gemeente Noordenveld, Jaartal onbekend).

Figuur 7.4.2 geeft de speelvoorzieningen weer en de bijbehorende 
radius. De radius van de voorziening voor 12 tot en met 17 jarigen is niet 
weergegeven, omdat deze ver buiten de tekening valt.
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Figuur 7.4.2 
Radius speelvoorzieningen 
Sluisbuurt

Figuur 7.4.1 
Radius speelvoorzieningen 
per leeftijdscategorie (data 
van: Gemeente Midden-
Delfland, 2005)
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7.5 Productiebos
In het kader van duurzaamheid en circulaire economie, zal de Sluisbuurt 
voorzien worden van een productiebos. Hier zullen bomen groeien die 
later hout leveren voor de materialen van de woningen. Op deze manier 
is het bos een essentieel onderdeel van de wijk en maakt het de bewoners 
bewust van duurzaamheid en circulaire economie. Uiteraard zal dit 
bos niet voldoende zijn voor alle materialen, maar ook elders gekapte, 
omgewaaide, zieke bomen mogen worden gebruikt. 

Houtafval zou gebruikt kunnen worden voor (straat)meubels. Hierna 
kan het tot afval en humus kan worden verwerkt en kan het dienen als 
grondstof voor de groei van nieuwe bomen in het bos. Hiermee is de 
cirkel rond en kan het gezien worden als lokaal hergebruik (figuur 7.5.1). 

Het bos zal niet geheel dienen als productiebos; de randen mogen niet 
gekapt worden omdat deze dienen als geluidsbarrières van de omringende 
wegen. Figuur 7.5.2 toont het productiebos en toont welk gedeelte dient 
als geluidsbarrière. Bovendien zal het bos in fases worden gekapt, om 
enorme lege plekken te voorkomen. Naast de functie als productiebos, 
dient het bos ook als recreatieve plek.

Figuur 7.5.1 
Systeem houtrecycling
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Figuur 7.5.2 
Bos bestemd als 
productiebos en 
geluidsbarrière (1:1000)
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7.6 Ontwerp Scenario 1 Global Giants
In paragraaf 5.8 zijn de scenarios van de MRA vertaald naar locatiespecifieke 
eisen. Hier was te zien dat scenario 1 Global Giants vooral draait om een 
hoge dichtheid, veel parkeergelegenheden en weinig aandacht voor 
duurzaamheid en groen. Vooral deze randvoorwaarden zijn meegenomen 
in het ontwerp voor de Sluisbuurt in de situatie van scenario 1 Global 
Giants.  

Figuur 7.6.1 en 7.6.2 tonen het plan en het type woningen. In dit scenario 
zijn de appartementencomplexen het maximaal aantal (zes) verdiepingen 
hoog, om aan de dichtheid en aan de gewenste woningtypen te kunnen 
voldoen. De appartementencomplexen zijn in dit voorstel geclusterd, 
maar uiteindelijk kan het zomaar zijn dat het toch gemengd wordt. 
De woonbehoeften van de toekomstige mens zijn uiteraard niet te 
voorspellen.  

Figuur 7.6.3 toont het aantal woningtypen per segment, het benodigd 
aantal woningen en het aantal toegepaste woningen. Hierbij is te zien dat 
niet voldaan kan worden aan het aantal benedenwoningen en vrijstaande 
woningen. Daarnaast zal er een tekort zijn aan woningen in het middeldure 
koop- en dure koop segment. Dat het aantal woningen niet gerealiseerd 
kan worden, kan komen door de gekozen referentie dichtheid in paragraaf 
5.7. De hierin gebruikte typologie kan niet worden toegepast in de 
Sluisbuurt. In de berekening zijn appartementen boven voorzieningen en 
in appartementencomplexen op hoeken niet meegerekend.

Openbaar groen speelt in dit scenario geen grote rol, dus er is daaraan 
ook geen extra aandacht besteed. In vrijwel elk blok is een speelveldje 
zodanig geplaatst, dat sluiproutes worden voorkomen. 

In deze situatie kunnen het aantal parkeervoorzieningen niet worden 
opgelost binnen een aantal blokken, waardoor deze daarbuiten zijn 
aangelegd. Deze parkeervoorzieningen zullen gerealiseerd worden door 
middel van een roosterconstructie begroeid met gras, waardoor deze 
parkeerplekken niet opvallen. Hier is dan ook te zien dat de weg bij de 
grote speeltuin wel toegankelijk is geworden voor autoverkeer, omdat 
anders niet kan worden voldaan aan het aantal parkeervoorzieningen van 
dat blok. 

De figuren 7.6.4 en 7.6.5 tonen 3D visualisaties vanaf de hoofdstraat 
richting de dijk en vanuit een hoek in het woonblok.
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Figuur 7.6.1  
Scenario 1 Global Giants 
(1:1000)
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Figuur 7.6.2 
Woningtypen scenario 1 
Global Giants (1:1000)

Figuur 7.6.4
Visualisatie scenario 1 
hoofdstraat richting dijk
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Figuur 7.6.3 
Aantal woningtypen per 
segment, benodigd en 
toegepast

Figuur 7.6.5
Visualisatie scenario 1 
woonblok



62

7.7 Scenario 4 Local for Local
In paragraaf 5.8 was te zien dat scenario 4 Local for Local vooral draait om 
een lage dichtheid, de auto speelt geen rol meer en er is veel aandacht 
voor duurzaamheid en groen. Een trend die zich in dit scenario afspeelt 
is urban farming. Vooral deze randvoorwaarden zijn meegenomen in het 
ontwerp voor de Sluisbuurt in de situatie van scenario 4 Local for Local.  

Figuur 7.7.1 en 7.7.2 tonen het plan en het type woningen. In dit scenario 
zijn de appartementencomplexen maar 3 verdiepingen hoog, in dit geval 
kan prima aan de dichtheid en aan de gewenste woningtypen worden 
voldaan. Ook zijn in dit voorstel de appartementencomplexen geclusterd, 
maar ook hier kan het uiteindelijk zomaar zijn dat het toch gemengd wordt 
omdat de woonbehoeften van de toekomstige mens is niet te voorspellen 
zijn. 

In figuur 7.7.3 is het aantal woningtypen per segment, benodigd en 
toegepast getoond. Hierbij is te zien dat in deze opzet voldaan wordt aan 
het aantal woningen per segment. In de berekening zijn appartementen 
boven voorzieningen niet meegerekend.

Openbaar groen speelt in dit scenario een grote rol, dus er is daaraan 
ook extra aandacht besteed. Elk blok heeft een speelveldje en veel ruimte 
voor urban farming. 

In deze situatie spelen parkeervoorzieningen geen rol, waardoor deze dan 
ook niet zijn meegenomen in het voorstel. 

De figuren 7.7.4 en 7.7.5 tonen 3D visualisaties vanaf de hoofdstraat 
richting de dijk en vanuit een hoek in het woonblok.
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Figuur 7.7.1  
Scenario 4 Local for Local
(1:1000)
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Figuur 7.7.2 
Woningtypen scenario 4 
Local for Local (1:1000)

Figuur 7.7.4
Visualisatie scenario 4 
hoofdstraat richting djk
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Figuur 7.7.3 
Aantal woningtypen per 
segment, benodigd en 
toegepast

Figuur 7.7.5
Visualisatie scenario 4 
woonblok





HOOFDSTUK 8 ONTWERP WONINGNIVEAU

In dit hoofdstuk zullen flexibele en aanpasbare woningen ontworpen 
worden zodat ze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan 
veranderende levensbehoeften. De woning moet het vermogen hebben 
om ruimtelijke en functionele veranderingen toe te laten, afgestemd 
op de specifieke gebruikerseisen, moet voor iedereen bruikbaar en op 
goedkope en eenvoudige manier aanpasbaar zijn. 
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ONTWERP WONINGNIVEAU

8.1 Plattegronden
Er is gezocht naar een afmeting van de module, waarin diverse type 
woningen zouden kunnen passen. Daarvoor is een klein onderzoek gedaan 
naar type woningen per segment met de daar bijhorende vierkante 
meter woonoppervlak in de omgeving (bijlage 2). Daarbij is overmaat in 
afmeting van groot belang om de flexibiliteit van indeling te vergroten. Bij 
de afmetingen in de plattegronden is ook de draaicirkel van 1,5 meter voor 
mindervaliden meegenomen, behalve bij de studio’s. Figuur 8.1 toont de 
woningtypen die binnen de module passen met de afmeting 7160 x 9440 
millimeter (breedte x diepte).

Het is belangrijk dat de woningen koppelbaar zijn in horizontale en 
verticale richting. Door middel van interne gangen kunnen woningen in 
horizontale richting worden gekoppeld. Om verblijfsruimten geen direct 
daglicht te ontnemen, is het van groot belang dat de verplaatsruimten en 
ook natte ruimten in het midden van de plattegrond worden geplaatst. 
Hierdoor kunnen ruimten waarbij daglicht gewenst is, aan de voor- en 
achtergevel van de module worden geplaatst en zo voorzien worden van 
daglicht.

Om elke woning van een eigen buitenruimte te voorzien, is gekozen om 
een loggia op te nemen in het ontwerp. Door het plaatsen van een grote 
openslaande ramen, kan deze ruimte dienen als balkon op zonnige dagen, 
maar op koude dagen als verblijfsruimte. Hiermee is dit dus een flexibele 
ruimte van zichzelf waardoor het straatbeeld niet hoeft worden verstoord 
door een balkon. Alleen de studio’s hebben geen eigen buitenruimte. 

Uiteraard is ook het bouwbesluit belangrijk bij het ontwerpen. Bij 
gebouwen met een toegankelijkheidssector en meer dan zes woningen, 
waarbij de vloer van een verblijfsgebied in het woongebouw hoger ligt dan 
12,5 meter boven het meetniveau, moet een liftkooi met een minimale 
oppervlakte van 1,05x2,05 meter aanwezig zijn. (Bouwbesluit, 2017).

De plattegronden van de woningen zijn weergegeven in Bijlage 3 
Voorbeeldplattegronden module. Dit zijn voorbeeld plattegronden, het is 
uiteraard mogelijk voor de bewoners om in te delen naar wens. Bovendien 
zijn er nog veel meer mogelijkheden in de plattegrond als functie dan 
weergegeven, bijvoorbeeld een praktijkwoning waarbij beneden een 
kantoor of winkel-voorziening gevestigd is en daarboven wordt gewoond. 
De beganegrondvloer van het appartementencomplex met technische 
ruimte, gezamenlijke berging en brievenbussen is wel getekend. 

De schacht is het enige element in de woning dat niet kan worden 
verplaatst. 
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Figuur 8.1 
Woningtype met 
woonoppervlak per segment
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8.2 Gevels
Ook in de gevel zijn enkele aanpassingen te verrichten, om de gevel naar 
wens te maken.  

Volgens Van Mourik Vermeulen architecten (jaartal onbekend) zijn er 
diverse manieren om de overgangszone tussen openbaar en privé in te 
richten. Figuur 8.2.1 toont deze manieren.

Wegens de opzet van de modules, zal de optie met het binnenterrein 
niet mogelijk zijn en door de bereikbaarheid zullen de laatste twee 
opties met een hoogteverschil ook komen te vervallen. Ook met een 
hellingbaan zou dit niet bij de modules passen, omdat de hoogte van 
de vloeren in de module is vastgesteld. Hiermee is te concluderen dat 
betreden vanaf het voetpad, tussenruimte en via voortuin het meest 
passen bij het plan. 

Volgens diezelfde bron kunnen deze overgangen tussen openbaar en 
privé worden vertaald naar diverse objecten, zoals figuur 8.2.2 toont. 
Zoals eerder besproken zal de trap vervallen. Aangezien de modules 
niet ver van het trottoir afliggen, zal er ook geen sprake zijn van een 
binnengang of brug. In de modules past het principe van een galerij, 
kolommen, verhoging en onderbreking niet, dus blijven de optie voor 
deur, portaal, arcade, set-back en niche over. Deze zullen dan ook 
meegenomen worden in keuzes voor de gevels.

Deze diepteverschillen kunnen gemakkelijk worden bereikt door de 
gevel verschuifbaar te maken. De constructieve onderdelen blijven op 
hun plek staan en alleen het gevelmateriaal kan naar voren of achteren 
worden geplaatst. Niet de kozijnen, die blijven op hun plek. Alleen de 
negge wordt vergroot. 

Figuur 8.2.1 
Overgangszone tussen 
openbaar en privé

Betreden vanaf voetpad Passeren via tussenruimte Passeren via voortuin

Betreden via binnenplaats Passeren via ophoging Passeren via verlaging
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Figuur 8.2.2 
Overgangen tussen 
openbaar en privé vertaald 
naar diverse objecten

Deur Portaal Trap

Binnengang Galerij Brug

Kolommen Arcade Niche

Verhoging Set-back Onderbreking

Om de aanpasbaarheid van de gevel te vergroten, is gekozen voor een 
gemakkelijk aan te passen materiaal dat al eerder aan bod gekomen is: 
hout. Als gevelmateriaal zal gebruik worden gemaakt van horizontaal 
geplaatste rabatdelen. Mocht er een gevelopening gewenst zijn, dan is 
dat met een houten gevel gemakkelijker te realiseren. 

Bijlage 4 Voorbeeld gevels toont mogelijke voorbeelden van gevels.





HOOFDSTUK 9 ONTWERP BOUWTECHNISCH NIVEAU

Het is gebleken dat er een mogelijkheid is tot flexibel en aanpasbaar 
bouwen, waarmee kan worden ingespeeld op de veranderende eisen 
van de bewoners. In dit hoofdstuk is gezocht naar een bouwsysteem 
dat hieraan voldoet. Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn een vorm van 
duurzaam bouwen, dus in dit hoofdstuk worden ook andere vormen 
van duurzaam bouwen meegenomen: gezond binnenmilieu, duurzaam 
slopen (hergebruik en recycling) verantwoord watergebruik en het 
voorkomen van uitputting van grondstoffen voor materialen. Als laatst 
zullen een aantal aanpassingen ter verduidelijking worden weergegeven 
in de vorm van een stripverhaal. 
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ONTWERP BOUWTECHNISCH NIVEAU

9.1 Vloeronderdelen
De flexibiliteit van een vloer hangt af van de mogelijkheid tot het kruisen 
en doorvoeren van leidingen, waarbij het van groot belang is dat de 
dekvloer en/of het plafond zouden kunnen worden gedemonteerd. Bij 
beton-, staal- en stapelbouw wordt leidingwerk vaak weggewerkt in 
harde materialen, waardoor bij aanpassing hak- en breekwerk nodig is 
dat ook nog hoge kosten met zich meebrengt. Een betonnen vloer kan 
niet zomaar doorbroken worden, in verband met de wapening die voor 
de stevigheid van de vloer zorgt. 

Houtskeletbouw, ook wel afgekort als HSB, is een bouwmethode waarbij 
geprefabriceerde elementen met elkaar worden verbonden op de 
bouwplaats. Door deze manier van bouwen duurt de bouw slechts vier 
tot zes maanden en kan een verdiepingsaantal van 6 lagen worden bereikt 
(Cobouw, 2012; Sibomat, 2016). Bij traditionele bouw moet veel gewerkt 
worden met lateien en andere verstevigingen, maar bij houtskeletbouw 
kan dit allemaal in hout worden opgelost. Hout kan gemakkelijk aan 
elkaar worden gekoppeld door middel van ankers en schroeven, waardoor 
elementen gemakkelijk te demonteren, aan te passen en te herplaatsen 
zijn. Een ander voordeel van hout is de mogelijkheid tot het demonteren, 
aanpassen en herplaatsen van bijvoorbeeld het trapgat, een bepalend 
element in de woninginrichting, of een deurpost of kozijn. Zoals eerder 
genoemd is het bij een betonvloer niet gemakkelijk een gat in de vloer 
te maken in verband met de wapening, maar bij het gebruik van hout 
kan gemakkelijk een trapgat worden gemaakt met daaromheen een 
nieuwe zogenoemde raveelconstructie. Houtskeletbouw is daarmee een 
bouwmethode waarbij voldaan kan worden aan de eerdergenoemde 
eisen voor flexibel en aanpasbaar wonen.

De voorkeur gaat uit naar het holle vloermodel, bestaande uit een 
balkenvloer, met daartussen dus holle ruimten, met een ondervloer 
(plafond) en een dekvloer of bovenbeplating. Normaliter worden bij 
een houtskeletbouwvloer forse, massieve liggers toegepast. Door 
geperforeerde liggers kan een vergrote flexibiliteit worden gecreëerd, 
omdat hierdoor leidingen makkelijker kunnen worden verlegd. Hierdoor 
hebben betonnen of massief houten liggers niet de voorkeur, omdat deze 
liggers breed zijn en bij een perforatie veel materiaal verloren gaat wat 
bovendien veel meer energie kost. Stalen liggers zijn dan wel smal, maar 
moeilijker te perforeren en het is moeilijker om een materiaal hieraan te 
bevestigen. Een interessante oplossing is de houten I-ligger. Deze ligger 
is licht van gewicht door de enorme besparing van hout en daarmee ook 
veel duurzamer. Bovendien zorgt de smalle flens ervoor dat de ligger 
gemakkelijker te perforeren is en daarmee minder energie kost, maar 
ook zorgt voor drastische vermindering van restafval (figuur 9.1.1) (Metsä 
Wood, 2017).  
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Figuur 9.1.1 
Vergelijking restafval 
geperforeerde massief 
houten ligger en 
geperforeerde I-ligger

De flexibiliteit van de leidingen is afhankelijk van demontabele elementen 
van de vloer, zoals de dekvloer en het plafond. Er zijn twee type dekvloeren: 
een natte dekvloer waarbij beton wordt gebruikt en een droge dekvloer 
waarbij plaatmateriaal wordt gebruikt. Al eerder is bepaald dat beton 
niet demontabel is, vandaar dat de voorkeur uitgaat naar een droge 
dekvloer. Hierbij is het van groot belang dat voldaan wordt aan geluids- en 
brandeisen voor woningscheidende vloeren. Dit kan gerealiseerd worden 
door de dekvloer zwevend te leggen op een roltapijt. Hierbij is ook aan te 
raden om een parketvloer zwevend te leggen, waardoor deze gemakkelijk 
kan worden gedemonteerd en later kan worden herplaatst wanneer 
leidingwerk moet worden verplaatst.

Voor het plafond geldt dat een systeemplafond voldoet aan de eisen. 
Helaas heeft dit type plafond geen goed imago en wordt vooral gedacht aan 
een goedkoop materiaal voor kantoorgebouwen. Hierom is gezocht naar 
een systeemplafond waarbij het ophangsysteem niet zichtbaar is (figuur 
9.1.2). Hierbij zijn ook langwerpige platen mogelijk. Het is belangrijk dat 
dit plafond bevestigd wordt met verende ankers, om te kunnen voldoen 
aan geluids- en brandeisen voor woningscheidende vloeren. 

Figuur 9.1.2  
Plafondsysteem waarbij de 
ankers niet zichtbaar zijn
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9.2 Wandonderdelen
Houtskeletbouw gevelelementen bestaan uit verdiepingshoge en 
woningbredegevel elementen met stijl- en regelwerk (figuur 9.2.1), 
opgevuld met isolatie. Voor de gevel geldt hetzelfde principe van makkelijk 
te demonteren, aan te passen en herplaatsen, omdat alles gekoppeld 
kan worden door middel van ankers en schroeven. Denk hierbij aan het 
verplaatsen of aanpassen van een deurpost of kozijn. Hetzelfde geldt voor 
woningscheidende- en binnenwanden, alleen zal de breedte van deze 
elementen verschillen met de breedte van een constructief element. 

Doordat bij houtskeletbouw de drager en inbouw gescheiden zijn, ontstaat 
een grote flexibiliteit in indeling. Bij houtskeletbouw wordt de stabiliteit 
verkregen door de stijve vloerdelen en gesloten wanden, waardoor 
stabiliteitswanden niet nodig zijn met als gevolg een vrij indeelbare 
ruimte die aangepast kan worden aan veranderende wensen en eisen 
van bewoners. De stijfheid en stabiliteit van de constructie kan worden 
vergroot door ook de elementen onderling met elkaar te koppelen 
(Centrum Hout, 2004; Joost de Vree, 2017). 

Vaak wordt gedacht dat houtskeletbouw brandgevaarlijk is, maar deze 
bouwmethode voldoet echt aan de eisen van brandveiligheid. Door hout 
in combinatie met gips en minerale isolatie, wordt de brandveiligheid 
gegarandeerd. Gipsplaat is een onbrandbaar materiaal en kan worden 
gebruikt voor het inpakken van wanden en vloeren. De beste keus voor 
een gipsplaat is gipsvezelplaat, omdat deze sterker is dan een gipsplaat. 
De stijlen in de elementen worden beschermd door de minerale isolatie. 
Bovendien wordt door de verkoling van hout, de zuurstoftoevoer vertraagd 
en kan de houten constructie langer zijn sterkte en stijfheid behouden. 
Hierdoor is de inbrandsnelheid rechtevenredig met de dichtheid van het 
hout, waarmee het brandgedrag te voorspellen is. Dit in tegenstelling 
tot een staalconstructie, die bij elke graad opwarming sterkte verliest 
(Centrum Hout, 2006; Withagen Houtproducten, 2017). 

Helaas is gips geen demontabel materiaal. Hierom is een wandsysteem 
ontwikkeld waarbij verticale stijlen aan de gipsvezelplaat zijn gemonteerd 
die vervolgens kunnen worden opgehangen aan een anker. Door de wand 
voorzichtig op te tillen, hoeven de gipsplaten niet worden vernieuwd bij 
het verleggen van electriciteitsbedradingen (figuur 9.2.2).

Figuur 9.2.1 
Wandconstructie in 
houtskeletbouw (Fonds 
voor Vakopleiding in de 
Bouwnijverheid, 2016).

1. Kopregel
2. Bovenregel
3. Stijl
4. Onderregel
5. Stelregel
6. Regel
7. Hulpstijl
8. Latei
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Figuur 9.2.2 
Gipswandsysteem waarbij 
gipsplaat demonteerbaar is 
en herplaatsbaar.

9.3 Duurzame materialen
Gebouwen zijn de grootste opslokkers van energie, waardoor ontwerp- 
en materiaalkeuzen zijn van groot belang zijn bij het beperken hiervan. 
Bouwmaterialen verschillen in uitstoot van broeikasgassen voor winning, 
opwekking, samenstelling, verwerking, transport en mogelijkheden tot 
hergebruik.

In de figuren 9.3.1 tot 9.3.4 worden de parameters van duurzaamheid van 
houtskeletbouw vergeleken met staal- en betonbouw. 

Hout is een CO₂-neutraal materiaal, wat houtskeletbouw tot een geschikte 
bouwmethode maakt. Een boom groeit natuurlijk door zon en water en 
vangt CO₂ uit de lucht door fotosynthese. Hout is CO₂-neutraal doordat 
de vastgelegde energie bij verbranding weer vrijkomt. Hiermee kost de 
winning en productie van hout het minst energie van alle bouwmaterialen. 
Bovendien is hout een licht bouwmateriaal, waardoor het minder 
transport energie verbruikt en een laag materiaalverlies heeft door de 
seriematige prefabricage en assemblage op de bouwplaats. Ook zijn de 
gebruikte materialen bij houtskeletbouw gemakkelijk recyclebaar en zal 
dit minder energie kosten dan bij beton of staal (Centrum Hout, 2007). 

De figuren tonen ook een ander voordeel van houtskeletbouw: het is een 
droge bouwmethode. Hiermee kunnen liters water bespaard worden, 
omdat er geen water gebruikt te worden voor metsel- pleisterwerk. 
Bovendien zijn er hierdoor geen extra stookkosten nodig om bouwvocht 
uit de woning te onttrekken (Sibomat, 2016). 

De RIVM heeft bij een referentiewoning de gevaarlijke, kankerverwekkende 
stof radonstraling van tien verschillende materiaalvarianten vergeleken. 
Hierbij bleek de houtskeletbouw variant geen bijdrage te leveren; 
de radonconcentratie is significant lager bij houtskeletbouw, omdat 
daarbij weinig minerale stoffen worden toegepast. Vergeleken met de 
betonvariant leverde het een reductie op van 62,5 tot 69% (Centrum 
Hout, 2007). 
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Met Houtskeletbouw kan een veel hogere isolatiewaarde (tempratuur 
en geluid) worden behaald dan met steenbouw (figuur 9.3.5). De 
isolatie in het dragende houten skelet worden geplaatst, dat weer wat 
ruimte bespaart. De grote hoeveelheid isolatie en naadloze en vrijwel 
luchtdichte constructie, resulteert in een lage warmteverlieswaarde dat 
de stookkosten aanzienlijk doet reduceren. Beton en steen slaan warmte 
eerst op, maar hout kan warmte meteen doorgeven aan de ruimte. Ook 
dit scheelt in stookkosten, omdat de gewenste temperatuur sneller wordt 
bereikt. Hout isoleert maar liefst 15 keer beter dan beton en 370 keer 
beter dan staal (Centrum Hout, 2013; Sibomat, 2016). 

Figuur 9.3.1 
Netto CO₂-emissies, 
inclusief vastlegging (kg CO₂ 
equivalenten/m³) (Centrum 
Hout, 2007)

Figuur 9.3.2 
CO₂-emmissies verschillende 
constructiematerialen 
woning (CO₂ kg/m²)  
(Centrum Hout, 2007)

Figuur 9.3.3 
Milieubelasting 
houtskeletbouw vergeleken 
met staalbouw (Centrum 
Hout, 2007)

Figuur 9.3.4 
Milieubelasting 
houtskeletbouw vergeleken 
met betonbouw (Centrum 
Hout, 2007)
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Figuur 9.3.5 
Isolatiewaarden diverse 
gevels (Data van: 
Kennisinstituut voor 
installatietechniek, 2017)

9.4 Bouwsysteem
Figuur 9.4 toont een 3D visualisatie van de bouwmethode met de 
gekozen bouwmaterialen. Te zien is de gebruikelijke opbouw van 
de houtskeletbouwgevel constructie met houten rabatdelen als 
gevelmateriaal. Aan de binnenkant van het gevelelement is het 
ophangsysteem van de gipswand geplaatst. De vloeropbouw bestaat uit 
een houtskeletbouwelement, maar is dan toegepast met de I-ligger. Deze 
ligger is bij voorhand geperforeerd, om de flexibiliteit van de leidingen 
te behalen. Het systeemplafond is opgehangen aan verende ankers ten 
behoeve van de geluidseisen voor een woningscheidende vloer. Het 
bouwsysteem is ook terug te vinden in de doorsneden en de verticale 
details in Bijlage 5 Doorsneden en bouwtechnische details en Bijlage 6 
Stappenplannen aanpassingen.

Figuur 9.4
3D visualisatie van de 
bouwmethode





HOOFDSTUK 10 STAPPENPLAN EN ONTWERPREGELS 

In dit hoofdstuk worden de handvatten beschreven voor het ontwerp 
door middel van een catalogus en regels. De vele opties zorgen voor 
een grote vrijheid aan individuele woonwensen. Een wijziging is niet in 
strijd met welstand mits aan de onderstaande criteria wordt voldaan. 
Er wordt begonnen met een stappenplan, om inzicht te krijgen in het 
bouwen van een woning in de Sluisbuurt.
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STAPPENPLAN EN ONTWERPREGELS 

10.1 Stappenplan
Stap 1 Inventarisatie
In deze stap komen de uitgangspunten van het ontwerp vast te staan door 
een programma van eisen op te stellen. Wat voor woningtype is gewenst 
en wat is het budget? Een mogelijke vervolgvraag zou kunnen zijn: met 
hoeveel verdiepingen of aaneengeschakelde units?

Stap 2 Kavel
Hier wordt uitspraak gedaan over de interesse in welk(e) kavel(s).
 
Stap 3 Ontwerp
In deze stap worden de uitgangspunten in het programma van eisen 
vertaald naar een ethisch ontwerp. Hierbij dient aan de ontwerpregels 
uit de catalogus te worden gehouden. Hierbij mag een voorgeschreven 
architect ingeschakeld worden. 
Ook worden in deze stap worden de kosten, kwaliteit en planning 
vastgelegd.

Stap 4 Definitief ontwerp
Indien het ontwerp is goedgekeurd door de Welstandscommissie, worden 
de plannen omgezet tot een aanvraag omgevingsvergunning. In deze stap 
worden de afspraken contractueel vastgelegd. 

Stap 5 Realisatie
Wanneer de omgevingsvergunning de status een onherroepelijke status 
heeft verkregen, kan de realisatie van de woning worden gestart.  De 
woning wordt door intensieve samenwerking met vaste ketenpartners 
gerealiseerd, waardoor een hoogwaardige kwaliteit kan worden behaald 
conform de vastgelegde kosten, kwaliteit en planning. 

Stap 6 Oplevering tot en met onderhoud 
Door gebruik het van modules en strikte ontwerpregels kunnen woningen 
snel en zonder opleverpunten worden opgeleverd. Na oplevering kan 
onderhoud door bewoners zelf worden uitgevoerd of kan deze uit handen 
worden genomen door voorgeschreven partijen.  

10.2 Ontwerpregels: Gevel
Een gevel maakt een belangrijk onderdeel uit van de architectonische 
vormgeving van gebouw en straatwand. Een wijziging mag het ritme en 
de samenhang niet verstoren, maar moet passen bij het karakter van 
het gebouw en het straatbeeld. Hierom moeten de regels voor de gevel 
zorgvuldig worden omschreven. Dit geldt ook voor zijgevels als deze 
onderdeel uitmaken van het straatbeeld.

Materiaal
- Houten rabatdelen is het enige goedgekeurde gevelmateriaal
- Per kavel wordt niet meer dan één kleurcode toegepast. 
- Keuze uit drie kleuren hout (figuur 10.2.1)

Figuur 10.2.1 
Kleuren gevel
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Kozijnen
- De samenhang in de gevel moet worden gewaarborgd, ook de samenhang 
tussen begane grond en verdiepingen
- Het kozijn moet passen bij het karakter van het gebouw en bij de 
omgeving.
 -De kleur van de houten kozijnen in de kleur van de gevel moeten in 
overeenstemming met reeds aanwezige materialen en kleuren van het 
gebouw
- Aantal en afmeting kozijnen mag worden aangepast
- Keuze uit twee afmetingen van de negge
- Raamdorpel alleen van aluminium in de teint van de gekozen gevelkleur
- Roedeverdeling niet toegestaan
- Franse luiken zijn niet toegestaan
- Zonwering moet qua materiaal, kleur, maat passen bij het gevelbeeld
- Geen doorvalbeveiligingen

Overgang openbaar-privé
- Gevel van beganegrondvloer en verdieping(en) zijn samenhangend
- Keuze in overgangen tussen openbaar en privé (figuur 10.2.2)

Overige
- Maximum van zes verdiepingen in verband met constructie
- Alleen een plat dak is toegestaan i.v.m. mogelijkheid optoppen
- Zijgevels mogen worden aangepast
- Gevel hoeft niet symmetrisch

10.3 Ontwerpregels: Plattegrond
- Indeling is vrij
- Schachten niet verplaatsbaar
- Géén balkons toegestaan

10.4 Ontwerpregels: Groen
- Privé tuin met duidelijke fysieke scheiding tussen openbaar en privé  
door een 1,8 meter hoge haag. 
- Privé terras met minder duidelijke fysieke scheiding tussen openbaar en 
privé door een 50 centimeter hoge haag.
- Gemeenschappelijke tuin
- Geveltuintje is toegestaan bij terugliggende gevel
- Dakterras 
- Berging zonder fundering is toegestaan in privé tuin
- Garagebox op gemeenschappelijk terrein is mogelijk

10.5 Ontwerpregels: Stedenbouw
- Voordeuren grondgebonden woningen richting straatkant
- Mogelijke hoekoplossingen blok: 
 - Privé tuin omringd door muur
 - Plantsoen
 - Appartementencomplex

Figuur 10.2.2 
Keuze overgangen 
openbaar en privé 

Deur Portaal Arcade Niche Set-back
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In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘’Hoe kan 
met een flexibel en aanpasbaar ontwerp worden geanticipeerd op 
de veranderende woonbehoefte?’’ Hiervoor is onderzoek gedaan 
naar flexibiliteit en aanpasbaarheid op drie niveaus: buurt-, woning-, 
en bouwtechnisch niveau. Hiervoor is voornamelijk een kwalitatief, 
descriptief en toegepast onderzoek gedaan. 

Uit het onderzoek is gebleken dat flexibiliteit op de stedenbouwkundige 
schaal kan worden behaald door te ontwikkelen in kleine stappen, 
die afzonderlijk van elkaar kunnen worden afgerond. Hierdoor is er 
sprake van fasering waarmee ingespeeld kan worden op veranderende 
woonbehoeften en economische, maatschappelijke en technische 
ontwikkelingen. 

Aanpasbaarheid op de stedenbouwkundige schaal voor een ontwerp 
voor de Sluisbuurt vooral ontstaat door een strikt, systematisch en logisch 
grid waarbij gecompliceerde hoeken zo veel mogelijk vermeden moeten 
worden. Er is een bouwblok toegepast waarin veel kavels kunnen worden 
geplaatst en dat het blok vele mogelijke invullingen biedt. 

Flexibiliteit en aanpasbaarheid op woningniveau kan worden behaald 
door het gebruik van een module waarin diverse type woningen kunnen 
worden geplaatst. Daarbij is overmaat in afmeting van groot belang om 
de flexibiliteit van indeling te vergroten. Er passen veel woningtypen in de 
module met de afmeting van 7160 x 9440 millimeter (breedte x diepte).

CONCLUSIE
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Daarbij spelen ook de gebruikte materialen een belangrijke rol: hout is 
een gemakkelijk te (de)monteren en aan te passen materiaal, waardoor 
een indeling naar wens te creëren is. Met een geperforeerd balklaag in 
een demontabel vloersysteem, een demontabel wandsysteem en een 
systeemplafond zijn leidingsystemen makkelijk aanpasbaar, waardoor de 
flexibiliteit wordt vergroot.

Het gevelbeeld zal gevormd worden met behulp van een aantal regels: de 
houten gevelbeplating kan in twee diepten worden afgesteld waardoor 
een overgang tussen openbaar en privé naar wens van de bewoner kan 
worden aangepast. De gevel maakt een belangrijk onderdeel uit van de 
architectonische vormgeving van gebouw en straatwand, waardoor het 
nodig is om hiervoor een aantal regels op te stellen.

Door middel van een gefaseerde ontwikkeling, in een systematisch 
gridsysteem met blokken die op vele manieren in te delen zijn, met 
modulaire woningen van één afmeting die diverse typen woningen kan 
huisvesten, een houten bouwsysteem met (de)montabele en aanpasbare 
materialen en regels die het straatbeeld waarborgen, het mogelijk is 
om te anticiperen op de veranderende woonbehoefte en een prettige 
woonomgeving te creëren.

In dit onderzoek is het resultaat toegepast op de Sluisbuurt, maar deze 
randvoorwaarden zouden ook zeker meegenomen kunnen worden naar 
andere buurten. Het ontwerp op buurt- en blokniveau zou dan anders zijn, 
maar gebaseerd zijn op dezelfde principes voor flexibel en aanpasbaar 
wonen. Hiermee is flexibel en aanpasbaar wonen dus niet locatiespecifiek. 
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EVALUATIE

Voor het afstuderen, had ik doelen gesteld over wat ik graag zou willen 
leren voordat ik de Technische Universiteit Eindhoven verlaat. Mijn doel 
bestond uit het werken aan een project waaraan ik nog niet eerder 
heb gewerkt: een project waarbij mijn interesses op het gebied van 
bouwtechniek, architectuur en stedenbouw tezamen komen. Daarnaast 
wilde ik werken aan een onderwerp van de toekomst dat nog niet in deze 
hoedanigheid onderzocht is.  

Bijna wekelijks sprak ik Marcel Musch en Johan van Zoest, die mij beiden 
veel hebben geïnspireerd en geholpen. Marcel hielp mij vooral met 
betrekking tot stedenbouwkundige vraagstukken en Johan zorgde voor 
feedback op de systematiek in opbouw. Hiervoor ben ik hen erg dankbaar, 
want door hun hulp ben ik veel wijzer geworden. Pieter van Wesemael en 
Jos Bosman heb ik minder gesproken tijdens het afstudeerproces, maar 
ook zij hebben mij op nieuwe inzichten gebracht waardoor ik kan stellen 
dat ik ook van hen geleerd heb!

Tijdens het afstudeerproject van HBO bouwkunde aan Avans Hogeschool, 
merkte ik dat ik graag onderzoek doe en graag kijk naar een ietwat 
groter schaalniveau. Tijdens mijn studie aan de TU/e ondervond ik dat 
bij stedenbouw meer onderzoeksvakken gegeven worden, maar graag  
had ik ook meer geleerd over bijvoorbeeld het bouwblok. Ook heb 
ik ondervonden dat stedenbouw op de grote schaal niet de richting 
is die mij het meest aanspreekt. Mijn interesse gaat meer uit naar 
stedenbouwkunde op kleinere schaal, waarbij gedacht wordt aan de 
schaal van het bouwblok en de buurt.
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Het analyseren van een veranderende situatie, bekijken van statistieken 
van een stad en het doen van een innovatief onderzoek heb ik nog nooit 
eerder gedaan. Ik vind het leuk een plan van A tot Z uit te werken, dat zijn 
de allerleukste opdrachten. Het is een complex en breed project gebleken, 
omdat het veel facetten omvat en hierdoor waren veel onderzoeken 
nodig.

Door de vele facetten, raakte ik op sommige momenten het overzicht even 
kwijt. Wat ik tijdens het afstudeertraject heb geleerd, is om soms een stap 
terug te moeten doen om weer een goed overzicht te verkrijgen. Hierna 
kon ik een overzichtelijk schema opstellen met alle opties en mogelijke 
resultaten en was mijn overzicht weer terug waardoor ik weer verder kon 
met de opdracht. 

Tijdens het afstuderen heb ik sterk het gevoel gehad dat de nadruk lag 
op het stedenbouwkundige gedeelte van mijn project. Graag had ik meer 
feedback en inspiratie gekregen op het bouwtechnisch- en architectonisch 
gedeelte.

Het is mogelijk om dit onderzoek nog ietwat dieper uit te werken. 
Heel graag zou ik dit onderzoek dan ook voortzetten samen met een 
aannemersbedrijf dat gespecialiseerd is in houtskeletbouw, met een 
architectenbureau en een stedenbouwkundigbureau!

Ik heb erg veel geleerd van dit project op stedenbouwkundig, 
architectonisch-, bouwkundig-, en persoonlijk gebied. Ik kijk er naar uit 
om de wijde wereld in te gaan om nog meer te leren. Ik ben nog lang niet 
uitgeleerd!
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BIJLAGE 1 WOONSCENARIO’S MRA UITWERKING
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BIJLAGE 2 ANALYSE WONINGTYPEN PER SEGMENT
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ENTREE (1:50)

BIJLAGE 3 VOORBEELDPLATTEGRONDEN MODULE



97

STUDIO’S (1:50)
15,8 en 22,2 m²
Goedkope koop / sociale huur
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STUDIO’S (1:50) 
19,5 en 26,3 m²
Goedkope koop / sociale huur
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KLEIN APPARTEMENT (1:50) 
51,9 m²
Goedkope koop / middeldure huur



100

BENEDENWONING (1:50) 
67,6 m²
Middeldure koop / dure huur
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BENEDENWONING (1:50) 
67,6 m²
Middeldure koop / dure huur
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MAISONNETTE BEGANEGRONDVLOER (1:50) 
51,9 m²
Middeldure koop / dure huur
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MAISONNETTE VERDIEPINGSVLOER (1:50) 
51,9 m²
Middeldure koop / dure huur
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EENGEZINSWONING BEGANEGRONDVLOER (1:50) 
67,6 m²
Dure koop
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EENGEZINSWONING VERDIEPINGSVLOER (1:50) 
67,6 m²
Dure koop
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GROOT APPARTEMENT (1:50) 
67,6 m²
Middeldure koop en dure huur
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BIJLAGE 4 VOORBEELD GEVELS (1:200)
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BIJLAGE 5 DOORSNEDEN EN BOUWTECHNISCHE DETAILS

VOORBEELD DOORSNEDE STRAMIEN 1-2 (1:100) 
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VOORBEELD DOORSNEDE STRAMIEN A-B (1:100) 
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DETAIL 1 (1:10)
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DETAIL 2 (1:10)
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DETAIL 3 (1:10)
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DETAIL 4 (1:10)
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DETAIL 5 (1:10)
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DETAIL 6 (1:10)
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Aanpassingen waterleidingen (Figuur 2)
Stap 1: Schroef de plint los
Stap 2: Demonteer de losliggende parketvloer voorzichtig zodat deze kan 
worden teruggeplaatst. 
Stap 3: Demonteer het isolerend ondertapijt
Stap 4: Schroef de houten vloerplaat los
Stap 5: Verleg de leidingen door de geperforeerde balklaag
Stap 6: Schroef de houten vloerplaat terug, leg het isolerend tapijt en de 
parketvloer weer terug en schroef vervolgens de plint weer vast. 

Figuur 2
Stipverhaal aanpassingen 
waterleidingen

Aanpassing elektriciteitsleidingen (figuur 1)
Stap 1: Demonteer de plint
Stap 2: Til voorzichtig de gipswand omhoog en schuif de wand voorzichtig 
naar voren
Stap 3: Verleg de leidingen 
Stap 4: Plaats de wand terug en herplaats de plint.

Figuur 1
Stripverhaal aanpassing 
elektriciteitsleidingen

BIJLAGE 6 STRIPVERHAAL AANPASSINGEN
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Aanpassing ventilatiekanaal (figuur 3)
Stap 1: Duw de plafondplaat naar boven en schuif deze schuin uit het 
systeemplafond
Stap 2: Verleg de leidingen
Stap 3: Herplaats de plafondplaten

Figuur 3
Stripverhaal aanpassing 
ventilatiekanaal

Aanpassingen binnenwanden (Figuur 4)
Stap 1: Schroef de plint los
Stap 2: Demonteer de losliggende parketvloer voorzichtig zodat deze kan 
worden teruggeplaatst. 
Stap 3: Demonteer het isolerend ondertapijt
Stap 4: Duw de plafondplaat naar boven en schuif deze schuin uit het 
systeemplafond
Stap 5: Til voorzichtig de gipswand omhoog en schuif de wand voorzichtig 
naar voren
Stap 7: Demonteer de binnenwand door de hoekankers los te schroeven
Stap 8: Verplaats de binnenwand
Stap 9: Plaats de gipswand terug, herplaats de plafondplaten, schroef de 
houten vloerplaat terug, leg het isolerend tapijt en de parketvloer weer 
terug en schroef vervolgens de plint weer vast.

Figuur 4 
Stripverhaal aanpassing 
binnenwanden




