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Voorwoord
In dit afstudeerverslag: Op kamers gaan in kantoren: Een onderzoek naar het transformeren van leegstaande
kantoorgebouwen naar tijdelijke studentenwoningen doormiddel van inbouwmodules, is het onderzoek
beschreven dat bedoeld is ter afsluiting van mijn masteropleiding Building Technologie aan de Universiteit van
Eindhoven.
Dit onderzoek valt binnen het afstudeeratelier Slimbouwen IV van de leerstoel “Building Production
Technology”. Deze groep is onderdeel van de unit Architecture, Building and Planning aan de Technische
Universiteit Eindhoven.
Dit onderzoeksverslag is na bijna één jaar hard werken tot stand gekomen. Zonder de medewerking van
bepaalde personen en organisaties was dit verslag niet tot stand gekomen. Daarom wil ik via deze weg vooral
begeleiders, familie, vrienden en medestudenten bedanken voor de nodige ondersteuning en support. In het
bijzonder wil ik mijn afstudeerbegeleiders, Dhr. Geurts, Dhr.Lichtenberg en Dhr.Gijsbers bedanken voor hun
begeleiding en nuttige feedback tijdens de verschillende bijeenkomsten. Mevr. Van Egmond-de Wilde De Ligny
wil ik bedanken voor de begeleiding in het schrijf- en onderzoeksproces in de eerste maanden van mijn
onderzoek.
Een onderdeel van dit verslag is het gezamenlijk uitgevoerd vooronderzoek “Typologie van leegstaande
kantoren uit de jaren ’70-’90 “.Dit onderzoek is samen met Roel Zimny en Koen Kitslaar tot stand gekomen. Ik
wil hen bedanken voor de prettige en voor mij leervolle samenwerking gedurende een periode van vijf
maanden.
John Hermans
Maasbracht, augustus 2012
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Abstract
In the Netherlands there are many empty offices (14% of the total office stock). At the same time the housing
market is at a standstill and it is very difficult for students to find appropriate student housing. The idea is
tempting: use the empty office buildings as student housing and two social problems are solved. But that’s
easier said than done. The depreciation in offices is too big because of the current offices crisis. Because of this
owners are more likely to leave the offices empty rather than selling them with a big loss. Temporary
transformation can be a good alternative, because the temporary rental income can somewhat compensate
the loss. Besides that, the owner doesn’t have the expenses of the property for a time, because the new
residents will take care of the supervision and maintenance. The only way that temporary transforming offices
to student housing will be successful is, if also the renovation costs will be reduced. In practice, this is one of
the causes that (temporary) transformations don’t work. Research for the renovation costs has shown that
1
removing/modifying the facade, general costs AUK ) and the placement of interior walls and ceilings are the
largest expenses of the (temporary) transformationprojects [Mackay 2008, Vrij,de 2003, Remoy, 2007].
To increase the success rate of future transformationprojects we need another vision of temporary
transformationprojects. This not only means to decrease the renovation costs but there is also an integrated
approach whereby the needs and demands of users and the technical qualities of office buildings are central.
However, the problem is that little is known about the technical quality of offices and the needs and
requirements of users. Furthermore, it isn’t known to what extent the currently applied build-in products meet
the demand of the users. Only if these aspects can be mapped, an integral build-in product can be realized.
From the matter and the problem above the following research object can be formulated:
To provide insight into the demands placed upon this study to develop a build-in concept, aimed at temporary
transformation of empty offices to student housing.
The main question which it is linked, reads:
To what extent do the requirements of present build-in products for student housing meet the demands of
student housing, so that these can be fitted in empty office buildings build between 1970-1990?
The short operating duration of a maximum of five years and the limited financial resources for temporary
transformation projects leads to applying build-in products that do not meet the demand of the users [Gelinck,
S. 2007, Ooms, J, Steetskamp, L.2010]. If the quality of the temporary project has to be increased, the
depreciation period of build-in products has to be extended. This has as a result that products, due to the
relatively short period of operation of temporary transformation projects, should be able to be re-used. This
means that build-in products that are collapsible and adaptable can be (re)used in multiple office buildings.
Extending the operation duration is not the only solution. Independent work of students in the realization of
temporary student housing is an absolute requirement for the successful transformation. This is shown by the
transformationprojects from the past. However, there should be more supervision on the quality delivered
[Schutten,I. 2007].
A residents profile can be made by identifying the needs, demands and housing preferences of the students.
The most important criteria for the students to criticize student housing are: price, type of housing and
location. The most wanted type of housing is independent student housing. A student is willing to pay a
maximum of 400 euro including service costs.

1

The overall implementation costs (AUK) are the cost of material and/or labor required for the execution of a building, provided that such costs are
not related to resources, such as material that is left on the site after completion (source: bouwwerken;TU delft)
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For non-independent student housing, a student is willing to pay a maximum of 300 euro including service
costs. The demands and needs are important at the realization of the build-in product as a setting in which the
product is to be developed.
The success of a build-in product for the transformation market is determined not only by meeting the
demands and needs of users (quality of use), the economic feasibility and technical (im)possibilities largely
determine the success of the build-in product. There should be a right balance between these three concepts.
Analyzing the three concepts through a strength and weakness analysis provides criteria that the build-in
product must meet. The main criteria used in the analysis are: reusability of the product, disassembled and
unbound construction, the number of operations must be limited and the physical construction of the office
building should be improved.
With these criteria the existing build-in products are compared with each other and the following can be
concluded. The use of prefabricated products is increasing market access. These products can, however, not be
disassembled and be re-used, which is especially expressed between the connections with each other and the
surrounding construction. The adaptability and processing the installation in the products is still applied on a
limited basis and deserves more attention.
The data above have led to the preconditions for developing the new product installation. In the end a product
is realized that consists of compact collapsible modules which are easily, without removing the facade or use
of heavy equipment, can be transported with an elevator. Inside the office, the modules (size up to 1,2 x1, 8m)
are linked, so that a student unit is created. Because the modules are collapsible, removable and project
independent they can easily be reused in another office. Because of the industrialized character and simple
connections the number of operations is limited. This makes it possible for the students themselves to place
the module independently or under supervision. The modules are offered in five different variations, each
with their characteristics (door, window, bathroom and corner module). Because the modules are reusable,
the depreciation period will be longer than five years and there may be other choices for the materialization
and equipment. This longer period of exploitation is not only reflected in better quality, but also in lower rental
costs for students. Calculations show that the investments made within 5 or 6 years can be recovered.
The deployment of these modules can not only add value for students, other applications may include: housing
for asylum seekers, guest workers, hostels etc. This is subject to other requirements that need to be
inventoried.
By using a different vision for temporary
transformation projects a product is developed
that meets the demands and needs of the users
and that fits within the (technical) possibilities
that office buildings have to offer.
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Inleiding:
In kranten en op internet verschijnen steeds meer artikelen over het probleem van veel leegstaande
kantoorgebouwen in Nederland. Eigenaren, banken of fondsen weigeren de panden te slopen omdat ze dan
hun investering als verlies aannemen. Ondertussen hebben ze vastgoed in beheer waarvan de waarde veel te
hoog in de boeken staat. Hierdoor blijven grote kantoorpanden leegstaan omdat er geen huurders meer voor
gevonden kunnen worden. Experts, de overheid en andere instanties worden steeds meer bewust van deze
problemen en willen hier iets aandoen.
Een mogelijkheid is het transformeren van kantoorgebouwen naar studentenwoningen. Waar er een groot
overschot is aan leegstaande kantoren is er een tekort aan zowel kwalitatief en kwantitatief goede
studentenwoningen.
Het echter op grote schaal toepassen van deze transformatieprojecten wordt niet gedaan, omdat dat de
verbouwkosten voor transformatie te hoog zijn en de voordelen voor de kantooreigenaren te beperkt zijn.
Onderzoek naar deze oorzaken en vooral het verminderen hiervan en de mogelijke oplossing in de vorm van
een inbouwproduct, vormen de basis van dit verslag.
De opbouw van dit verslag is als volgt. Hoofdstuk 1 omvat het onderzoekskader met daarin een omschrijving
van het probleemveld, de probleemstelling en de onderzoeksvragen. Daarnaast wordt aan het einde van dit
hoofdstuk het onderzoeksmodel behandeld. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de vraag voor wie tijdelijke
transformatie voordelen heeft en welke actoren betrokken zijn bij tijdelijke transformatie. In hoofdstuk 3
worden enkele tijdelijke transformatieprojecten beschreven, zodat kan worden nagegaan wat de sterke en
zwakke punten van transformaties zijn. De eisen en behoeften van studenten worden in kaart gebracht in
hoofdstuk 4. De potentieanalyse die wordt uitgevoerd waarbij criteria worden opgesteld voor het vergelijken
van State of the Art inbouwproducten, wordt behandeld in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bevat de analyse van
deze bestaande State of the Art inbouwproducten. De resultaten van deze voorgaande onderzoeken
resulteren in randvoorwaarden en aanbevelingen die uiteindelijke het Programma van Eisen vormen. Deze
onderdelen zijn terug te vinden in hoofdstuk 7 en 8. Het concept dat hieruit naar voren komt wordt behandeld
in de hoofdstukken 9 en 10. De uitwerking van het product vindt plaats in hoofdstuk 11 en 12. Het laatste
onderdeel bevat de conclusies en aanbevelingen.

Afbeelding 1. Krantenartikelen van het afgelopen jaar augustus 2011- augustus 2012
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Hoofdstuk 1. Onderzoekskader
1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het onderzoek naar tijdelijke transformatie van kantoorgebouwen naar
studentenwoning is vormgegeven. Eerst wordt de achtergrond van het onderzoek besproken, gevolgd door
een omschrijving van het probleemveld. Voorts worden de probleemstelling, onderzoeksdoelen en
onderzoeksvraag behandeld. Hierna wordt de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het
onderzoek toegelicht. Ten slotte wordt de gehanteerde onderzoeksmethode uitgelegd, gevolgd door het
onderzoeksmodel.

1.1 Achtergrond voor het onderzoek
1.2.1 Slimbouwen®
Slimbouwen is een strategie die ontwikkeld is om een bijdragen te leveren aan een efficiënte bouwwijze die
beter op veranderende omstandigheden kan reageren. Slimbouwen is “een integrale visie op bouwen en
eventueel een stelsel van afspraken en richtlijnen op strategisch niveau.” [Lichtenberg, 2005].
Slimbouwen is gericht op de volgende aspecten [Lichtenberg, 2005]:
Procesefficiëntie (reductie van faalkosten, bouwtijdwinst door reorganisatie van het bouwproces,
energiebesparing);
Flexibiliteit en comfort;
Reductie van: gebouwgewicht, gebouwvolume, afval en CO2 emissie
Slimbouwen is ontwikkeld als reactie op de traditionele bouwtechniek, die een grote rol speelt in de totale
afvalproductie en het energieverbruik in Nederland. Het bouwproces kent een hoge mate van inefficiëntie, die
pijnlijk duidelijk wordt wanneer de winstpercentages per project worden afgezet tegen de faalkosten.
Slimbouwen stelt zich het doel om het bouwproces zodanig te herinrichten en te reorganiseren, dat er
efficiënter gewerkt wordt en wijzigingen in het ontwerp tijdens de bouwfase én de gebruiksfase kunnen
worden doorgevoerd, zonder meerkosten [Gijsbers, 2011].
De Slimbouwen aanpak ordent het conventionele bouwproces waarin de processtappen en de daarbij horende
verantwoordelijkheden een versnipperd geheel vormen met veel overlap in de bouwvolgorde (zie figuur 1.1).
Dit wordt aangeduid als een parallel proces, verwijzend naar de fase na de realisatie van de draagstructuur
waarin veel partijen meerdere keren op de bouwplaats moeten terugkomen om hun bijdrage in het
eindproduct (het gebouw) te realiseren. Slimbouwen gaat uit van een uitvoeringsproces bestaande uit enkele
stappen die onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd (zie figuur 1.1).

Figuur 1.1: Traditionele bouwproces vs Slimbouwen ® bouwproces
Bron: Slimbouwen®, 2005
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1.2 Omschrijving van probleemveld
1.2.1 Vraag naar studentenhuisvesting
Zoals het hoger onderwijs de motor van de kenniseconomie is, is goede studentenhuisvesting de accu van die
motor [citaat: actieplan studentenhuisvesting, OCW]. Deze zin geeft nog maar eens aan hoe belangrijk goede
studentenhuisvesting is. Studenten worden hier ook mee geconfronteerd. Na een inschrijfperiode van
gemiddeld één tot anderhalf jaar bij een woningcorporatie voor een studentenkamer, is de zekerheid dat er
een geschikte studentenwoning gevonden wordt in de omgeving van een ROC, Hogeschool of Universiteit, niet
altijd gegarandeerd. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de studenten als voor de economie van Nederland.
Zonder goede huisvesting kunnen studenten niet aan de instelling studeren die het beste bij hen past.
Reistijden van en naar de universiteiten en hogescholen worden hierdoor veel te groot, de wachtlijst voor
studentenhuisvesting wordt alsmaar groter, internationale studenten kunnen niet aan Nederlandse
instellingen studeren en Nederlandse studenten kunnen daardoor niet meer bij buitenlandse instellingen
terecht.
Als Nederland tot de top vijf van kennis-economieën wereldwijd wil blijven behoren, is het realiseren van
studentenhuisvesting op korte termijn absoluut noodzakelijk. [Arnodus, M., Steenhoven, J van den.,2010]. De
overheid is zich hier ook terdege van bewust en heeft samen met de betrokken partijen een actieplan
opgesteld, waarbij overheid, studentenwoningcoöperaties en gemeenten samenwerken om meer
studentenwoningen te realiseren in de komende vijf jaar [Ministerie van Onderwijs Cultuur en wetenschappen,
2011].
De noodzaak voor meer studentenwoningen wordt nog eens ondersteund door verschillende onderzoeken.
Hieruit is naar voren gekomen dat de komende vijf jaar de vraag naar studentenhuisvesting zal stijgen met
maar liefst 52.000 woningen [Ondernemingsplan 2011-2015, DUWO]. Niet alleen het tekort aan woningen is
een groot probleem, ook de kwaliteit van de huidige woningenvoorraad laat te wensen over [SEV, 2004]. Het
vinden van de juiste locatie, het voldoen aan de regelgeving en het snel realiseren van de woningen blijkt
hierbij in de praktijk een moeilijke aangelegenheid.

1.2.2 Aanbod van kantoorgebouwen
Een andere groot probleem is het overschot aan leegstaande kantoren in de Randstad. Waar er een groeiende
vraag is aan studentenhuisvesting in de Randstad is er een overschot aan leegstaande kantoren in datzelfde
gebied. Het blijkt dat veel oudere panden, in het bijzonder uit de periode 1970‐ 1990 [Voordt, et al., 2007],
niet meer voor een nieuwe gebruiker in aanmerking komen. Dit vertaald zich in het feit dat zeven miljoen m2
kantooroppervlak (16% van de totale kantorenmarkt) niet wordt gebruikt [Westerink, 2011; NVM Business,
2011]. Een groot deel van deze leegstand is structureel2. Kwalitatieve eisen zorgen op deze vragersmarkt
derhalve voor een aanbodoverschot.

De leegstand heeft niet alleen nadelige financiële gevolgen voor de eigenaren van de kantoren, het heeft ook
grote invloed op de omgeving. Leegstaande kantoren leiden tot verpaupering en onveilige situaties. Zo leiden
leegstaande kantoren op bedrijventerreinen vaak tot spookgebieden, waardoor andere bedrijven niet worden
gestimuleerd om te investeren in deze gebieden[Voordt, et al., 2007].

2
. Structurele leegstand is leegstand langer dan drie jaar. Ruim de helft van de panden die onder deze groep behoren, hebben geen toekomst meer om
verhuurd te worden binnen de kantorenmarkt (Westerink, 2011)
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1.2.3. Transformeren van kantoren naar studentenwoningen
Om het bestand aan leegstaande kantoren terug te dringen bestaan er een aantal mogelijkheden. Op de eerste
plaats kan ervoor gekozen worden om het gebouw te handhaven of te slopen. Indien de keuze wordt gemaakt
voor handhaving, kan het gebouw worden verkocht. Het gevolg hiervan is, dat de invloed hiervan niet direct
merkbaar is op het aantal structureel leegstaande kantoorgebouwen.
Twee andere mogelijkheden zijn renovatie of consolidatie. Hierbij wordt echter niet het probleem aangepakt,
gezien de functie van het gebouw hetzelfde blijft en er geen vermindering optreedt in het aanbod van
kantoren. Daarnaast blijkt dat een zesde deel van leegstaande kantoren niet in aanmerking komt voor
hergebruik als kantoor. Daar deze als kansarm of zelfs volstrekt kansloos moeten worden beschouwd.
Een volgende mogelijkheid is het slopen en/of het nieuw realisteren van een gebouw met een andere functie.
Hiermee kan het aanbod van structureel leegstaande kantoren worden verminderd. De vraag of dit een
duurzame oplossing is, blijft echter wel bestaan. Indien er echter wordt gekozen voor transformatie van
kantoorgebouwen, waarbij het gebouw grotendeels behouden blijft, maar de functie van het gebouw
verandert, wordt er daarentegen wel voorzien in de behoefte aan duurzaamheid.
Het bovenstaande kan als volgt onderbouwd worden: van de zeven miljoen m2 kantooroppervlak is 1,4
miljoen m2 (20%) geschikt om te worden getransformeerd naar permanente woningen [Gelinck, S, Baptiste
Benraad,J, 2011]. Dit aantal zal in de loop der jaren alleen maar toenemen. Het is daarom een belangrijke
vraag, waarom transformatieprojecten nog niet op grote schaal worden uitgevoerd.
De oorzaak hiervoor is gelegen in de twee grootste belemmeringen van transformatie. Dit zijn respectievelijk
de verwerving en de locatie van het kantoorpand [Groot, K. de, 2011]. Doordat het afwaarderen van vastgoed
vanwege structurele leegstand lange tijd geen prioriteit had, verliep de verwerving van kantoorgebouwen
moeizaam. Nu de gevolgen van de huidige economische crisis nader uitgekristalliseerd zijn, zijn eigenaren wel
genoodzaakt hun kantoren af te waarderen. Deze afwaardering is groot, waardoor eigenaren eerder geneigd
zijn tot behouden dan verkopen van het kantoorgebouw voor transformatie. Bij verkoop van het
kantoorgebouw lijden eigenaren namelijk veel verlies. Ook bij leegstand van kantoren lopen eigenaren
inkomsten mis. Waardoor zij eerder geneigd zijn het pand te behouden en te transformeren [Groot, K. de,
2011].
Andere bestemming van
de grond
Sloop
Nieuwbouw
Zelfde/andere functie

Structureel leegstaande
kantoorgebouwen

Tranformeren naar
andere functie

Consilideren
Zelfde functie
Handhaving
verkopen

Renoveren
Behoud functie
Figuur1.3 Oplossingen leegsstaande kantoorgebouwen
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1.2.4. Problemen bij transformaties
Uit de bovenstaande paragrafen blijkt dat er een te groot aanbod is aan structureel leegstaande kantoren,
terwijl er aan de andere kant (de vraagzijde) een tekort is aan (kwalitatief goede) studentenwoningen. Het
transformeren van kantoren naar studentenwoningen kan daarom een structurele oplossing bieden. Naast de
eerder beschreven locatie en verwerving zijn de hoge bouwkosten een belangrijke reden waarom
transformatie nog niet op grote schaal wordt toegepast.
Transformatie is reëel haalbaar als het gebouw aan een viertal criteria voldoet; functionaliteit, technische
kwaliteit, financiële haarbaarheid en passend binnen de bestaande wetgeving. Op financieel gebied kan
transformatie niet haalbaar zijn als de aankoopprijs van het gebouw of de bouwkosten te hoog zijn. Tussen
deze kosten is namelijk een juiste verhouding noodzakelijk. De bouwkosten van transformatieprojecten blijken
in de praktijk hoger uit te vallen dan van te voren gedacht. Dit wordt door onderzoeken naar deze bouwkosten
ondersteund [Mackay 2008, Vrij,de 2003, Remoy, 2007]. De grootste kostenposten bij transformatieprojecten
gevonden in deze onderzoeken zijn: het verwijderen/aanpassen van de gevel, algemene uitvoeringskosten
3
(AUK ), binnenwanden en plafonds.
N
#

Minimum
€/m2 BVO

Maximum
€/m2 BVO

Gemiddelde
€/m2 BVO

Standaarddeviatie
€/m2 BVO
% van gem.

Fundering
Skelet
Daken

12
12
12

0,0
11,8
0,0

59,6
215,5
46,6

16,0
64,1
17,2

24,2
58,4
18,2

151%
91%
106%

Gevel

12

45,1

249,9

151,6

66,3

44%

Binnenwanden

12

48,0

208,5

121,9

45,3

37%

Vloeren
Trappen en hellingen
Plafonds
W-installaties
E- Installaties
Lift en transport
Vaste inrichtingen
Terrein

12
12
12
12
12
12
12
12

0,0
7,5
0,0
39,7
0,0
0,0
0,0
0,0

122,5
83,8
47,2
137,4
97,0
49,4
108,9
6,3

36,9
29,2
29,8
82,2
44,7
19,7
28,4
1,7

32,1
21,4
19,1
32,4
30,1
15,9
30,2
2,5

87%
73%
64%
39%
67%
81%
107%
148%

AUK (Algemene uitvoeringskosten)

12

63,2

221,7

124,0

40,4

33%

Valide N

12

Figuur1.5. Grootste kostenposten bij transformatie; Bron: Mackay

3
De algemene uitvoeringskosten (AUK) zijn de kosten van materieel en/of arbeid die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwwerk, voor zover deze kosten
niet zijn verbonden aan middelen, zoals materiaal, die op de bouwplaats bij oplevering achterblijven (bron: bouwwerken;TU delft)
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Overzicht van het probleemveld

Grote urgente vraag naar
kwalitatief goede
studentenwoningen

Groot aanbod structureel
leegstaande kantoren

Waarom worden transformatieprojecten
niet vaak uitgevoerd?

Geen goede locatie:
- Bedrijventerrein
- Buiten de stad

€ Markwaarde:

Beperkingen op
gebied van:
- Technische aspecten
- Functionele aspecten
- Juridische aspecten

Bouwkosten te hoog:

Aankoopprijs te
hoog

Te hoge
afschrijfkosten

Transformatiekosten te hoog
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1.3 De probleemstelling
Transformeren van leegstaande kantoorgebouwen uit de jaren ‘70-‘90 is dus een oplossing voor het
terugdringen van structureel leegstaande kantoren. Hiermee kan tevens beantwoord worden aan de grote
vraag naar het aantal studentenwoningen. In de afgelopen jaren zijn tijdelijke transformatieprojecten niet op
grote schaal uitgevoerd. Om de slagingskans van toekomstige transformatieprojecten te vergroten is er een
andere visie op tijdelijke transformatieprojecten nodig. Dit houdt niet alleen in dat de bouwkosten verlaagd
moeten worden, maar ook dat er een integrale aanpak is waarbij de behoeften en eisen van de gebruikers en
de technische kwaliteiten van kantorengebouwen centraal staan. Het probleem is echter dat er weinig bekend
is over de technische kwaliteit van kantoren en de behoeften en eisen van de gebruikers. Daarnaast is niet
bekend in hoeverre de huidig toegepaste inbouwproducten voldoen aan de vraag van de gebruikers. Alleen als
deze aspecten nader in kaart worden gebracht kan een integraal toepasbaar inbouwproduct worden
gerealiseerd.

1.4 Onderzoeksdoel
Het is dus van belang deze bovenstaande problemen snel en effectief aan te pakken en te kijken waar deze
onderwerpen elkaar kunnen aanvullen. De algemene doelstelling is dan ook als volgt te formuleren:
Algemene doelstelling
Het terugdringen van de hoeveelheid leegstaande kantoren door transformatie, waardoor het tekort aan
studentenwoningen wordt verminderd.
Onderzoeksdoel
Het inzichtelijk maken van de eisen die gesteld worden aan het in dit onderzoek te ontwikkelen
inbouwconcept, gericht op tijdelijke transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar
studentenwoningen.
Hoofdvraag
In welke mate beantwoorden de huidige inbouwproducten voor studentenwoningen aan het programma van
eisen van studentenwoningen, zodat deze ingepast kunnen worden in leegstaande kantoorgebouwen,
gebouwd tussen 1970-1990?
Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag is deze opgedeeld in een drietal deelvragen.
Deel 1 heeft betrekking op leegstaande kantoren:
In welke typologieën zijn leegstaande kantoorgebouwen in Nederland te onderscheiden?
1.
Welke kantoorgebouwen staan structureel het langste leeg?
2.
Door welke karakteristieke worden kantoorgebouwen gekenmerkt?
Het antwoord op deze deelvraag is terug te vinden in het vooronderzoek “Typologieën van
kantoorgebouwen uit de jaren ’70-’90”.
Deel 2 heeft betrekking op de woningconcepten voor studentenwoningen:
Wat zijn de kenmerken van de inbouwconcepten voor studentenwoningen die worden toegepast binnen
(tijdelijke) transformatieprojecten?
1.
Welke concepten zijn dat?
2.
Wat zijn de kenmerken van deze concepten?
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Deel 3 heeft betrekking op de vraag naar studentenwoningen.
Welke functionele- en technische eisen worden er gesteld aan studentenwoningen in Nederland?
1.
Wie zijn de uiteindelijke doelgroep(en) voor de huisvesting van studenten en welke eisen
hebben zij?
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1.5 Relevantie van het onderzoek
1.5.1 Maatschappelijk relevantie
Uit de probleemomschrijving komt duidelijk naar voren dat transformatie van kantoorgebouwen een steeds
belangrijker deel gaat uitmaken van de bouwopgave. Dit feit maakt transformatie in één klap maatschappelijk
relevant. De bouwopgave heeft direct invloed op de maatschappij, zij leeft immers in het eindproduct van de
bouwopgave. Dat transformatie een belangrijk deel uit gaat maken van de bouwopgave, zorgt voor een (nog)
grotere maatschappelijke relevantie. Door transformatie wordt de bestaande voorraad hergebruikt, en
hergebruik vormt een steeds groter deel van de bouwopgave [Het TransformatieTeam, 2012]. Transformatie
heeft een positieve invloed op de samenleving, omdat leegstaande gebouwen vaak een prooi zijn voor krakers,
brandstichters en vandalen. Door transformatie wordt verloedering van een stadsdeel of buurt tegengegaan,
waardoor de veiligheid in de buurt toeneemt. Hergebruik draagt ook zijn steentje bij aan het “duurzaam
bouwen”. De bouw is verantwoordelijk voor een bijdrage van 35% van de nationale afvalberg [Lichtenberg,
2005]. Door hergebruik kan dit percentage sterk afnemen. Tot slot wordt er met transformatie voldaan aan de
woningbehoefte van studenten. De behoefte aan studentenwoningen is anno 2012 een steeds groter wordend
probleem in Nederland. De grote
studentensteden
als
Utrecht
en
Amsterdam, kampen met een tekort aan
respectievelijk
6700
en
9000
wooneenheden in 2015 [LSVB 2011]. Naast
dit kwantitatieve tekort bestaat er nog een
kwalitatief tekort. Transformatie maakt dus
– al is het maar voor een klein deel - een
einde aan een maatschappelijk probleem.
Door transformatie kan gewerkt worden
aan het oplossen van de woningnood onder studenten.

1.5.2 Wetenschappelijk relevantie
De wetenschappelijke relevatie is drieledig. Als eerste levert onderzoek naar de typologiebeschrijving van
Nederlandse kantoren uit de jaren ’70-’90 inzicht op over de samenstelling van deze gebouwen. Er zijn al veel
onderzoeken gedaan naar de transformeerbaarheid van kantoorgebouwen, maar deze richten zich
voornamelijk op niet gebouw gebonden aspecten. De transformatietools die in loop der jaren zijn ontwikkeld
richten zich niet specifiek op technische gebouwaspecten, maar geven aan of het hele project geschikt is om te
transformeren.
De kantoortypologieën gebaseerd op technische gebouwaspecten levert een nieuwe benadering op om naar
deze gebouwen te kijken. De overeenkomsten tussen de gebouwen binnen dezelfde typologie maken de
aandachtspunten inzichtelijk, waar ontwikkelaars rekening mee dienen te houden. De technische
typologiebeschrijving maakt het mogelijk om producten voor de transformatiemarkt voor één groep of
meerdere gebouwen te ontwikkelen.
Het tweede aspect betreft de behoeften en eisen van studenten. Studenten doorlopen vanaf het moment dat
ze uit ouderlijkhuis verlaten en gaan studeren een bepaalde wooncarrière. Deze wooncarrière wordt
gekenmerkt door veranderende eisen. Van de huidige studentenwoningen is echter niet bekend of deze
voldoen aan de eisen die worden gesteld door de studenten.
Het derde aspect betreft de huidige inbouwproducten die worden toegepast in de transformatiemarkt. Van
deze (inbouw)producten is niet bekend of deze voldoen aan de vraag van de gebruikers en in hoeverre deze
kunnen worden ingepast binnen leegstaande kantoren. Met het inzichtelijk in kaart brengen van deze eisen
kan
een
inbouwproduct worden
gerealiseerd
dat
voldoet
aan de
gestelde
eisen.
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1.6 Onderzoeksaanpak
Om de samenhang van de deelonderzoeken in kaart te brengen, is een onderzoeksmodel opgesteld, afgebeeld
op de volgende bladzijde. De met lichtgrijs gemarkeerde velden vertegenwoordigen ieder een deelonderzoek.
Ieder deelonderzoek wordt in een apart hoofdstuk behandeld. De resultaten en conclusies van deze
deelonderzoeken vormen gekwalificeerde criteria waarmee State of the Art inbouwproducten worden
geanalyseerd. De randvoorwaarden voortkomend uit de criteria en de aanbevelingen vanuit de productanalyse
vormen de basis voor de het nieuw te ontwikkelen inbouwconcept. Het inbouwconcept wordt vervolgens
uitgewerkt en verwerkt in een casestudy van een kantoorgebouw in Rotterdam
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Deelonderzoek 1: In welke typologieën zijn
kantoorgebouwen gebouwd tussen 1970-1990 in Nederland
te onderscheiden?

Deelonderzoek 3: Wat zijn de kenmerken van de inbouwconcepten voor studentenwoningen die worden toegepast
binnen (tijdelijke) transformatieprojecten?

Bepalen
typologiebeschrijving

Bepalen case studies

Inventariseren bestaande (tijdelijke) transformatieprojecten
voor studentwoningen a.d.h.v. literatuur

Bestaande
typologieën
evalueren.( literatuur)

Afbakenen kantoren
(literatuur)

3 geselecteerde uitgevoerde (tijdelijke) transformatie
projecten

Stadsarchief

Samenstelling technische beschrijving:
Gebouwlagen vlgs. Slimbouwen ®, lichtenberg 2005
2.Envelop

In welke groepen zijn studenten te
onderscheiden m.b.t. huisvesting?

Eisen en behoefte
voor
studentenwoningen
op locatieniveau

Eisen en behoefte
voor
studentenwoningen
op gebouwniveau

Selectie kantoren

Literatuur

1.Structure

Deelonderzoek 2: Welke eisen/ behoefte worden
er gesteld aan studentenwoningen?

3.Services

4.Infill

Samenstelling technische beschrijving voor (tijdelijke)
transformatieprojecten
Lichtenberg, 2005
Gebouwlagen vlgs. Slimbouwen®
1.Structure

Bouwdelen selecteren a.d.h.v. literatuur op basis
van aantal vermeldingen bij transformaties
Beschrijvingskarakteristieken (criteria ‘s)
a.d.h.v. onderzoek van Van Egmond, 1999

2.Envelop

3.Services

4.Infill

Gijsbers, 2011
Bouwdelen vlgs. de NL-sfb methode opdelen
en indelen a.d.h.v. de Slimbouwen
bouwlagen.
Beschrijvingskarakteristieken (criteria ’s)
a.d.h.v. van gebruikskwaliteit, technische
kwaliteit & kosten

Beschrijvingspunten
Steekproefaantal 25

Beschrijvings
document
Cases

Cases vergelijken op basis van
technische aspecten

Typologie bepaling op technische
gebouwaspecten

POTENTIEANALYSE
Kwalitatieve criteria opstellen a.d.h.v. sterkte –
zwakte analyse op basis van gebruikskwaliteit,
technische kwaliteit & kosten

Kwalitatieve prestaties van inbouwproducten
beschrijven a.d.h.v. opgestelde criteria

Eisen en behoefte van
studenten m.b.t. huisvesting

Randvoorwaarden en aanbevelingen voor het
nieuwe concept

Nieuw concept ontwerp

Uitwerking conceptontwerp

Discussie, conclusie &aanbevelingen
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Hoofdstuk 2. Tijdelijk transformeren:
2.1 Inleiding:
Het begrip tijdelijk transformeren heeft in de bouwwereld nog niet de erkenning die het verdient. Er is bij de
betrokken partijen veel onwetendheid over de voordelen die transformatie van leegstaande kantoorgebouwen
kan bieden. De term “transformatie” wordt gebruikt bij processen waarbij een bestaand gebouw wordt
verbouwd, zodat de functie verdwijnt en een nieuwe functie ontstaat. Er wordt binnen deze term onderscheid
gemaakt tussen tijdelijke en permanente transformaties. Permanente transformatie is de meest voorkomende
vorm en vindt voornamelijk plaats bij de realisatie van woningen in het midden- en hoge segment (senioren
woningen en luxe appartementen). Tijdelijke transformatieprojecten daarentegen zijn voornamelijk terug te
vinden bij de realisatie van studenten- en starters woningen.

2.2 Wat is tijdelijk wonen?
Tijdelijk wonen is het gebruik van een gebouw voor een woonfunctie gedurende een periode van 2 tot (nu
nog) 5 jaar als alternatief voor leegstand. Deze leegstand zou ontstaan in de periode voorafgaande aan sloop
of herontwikkeling. Dit is vaak niet direct mogelijk vanwege de proceduretijd van de vergunningaanvraag,
economische ontwikkelingen of de tijd die nodig is om de omliggende bebouwing ook leeg te krijgen.
Er zijn twee soorten tijdelijk wonen te onderscheiden:
1. Tijdelijk gebruik van leeggekomen woningen, veelal in afwachting van sloop of renovatie, dan wel
door het niet kunnen verkopen door de particuliere eigenaren. Het betreffende gebouw is al geschikt
voor wonen en heeft ook die bestemming.
2. Tijdelijk wonen in (vaak grote) gebouwen met een niet-woonfunctie; het gaat dan onder meer om
leegstaande kantoren, onderwijsgebouwen, kerken en kloosters. Deze gebouwen zijn niet ingericht en
bestemd voor een woonfunctie en dienen daarom te worden aangepast. Ook moet de gemeente een
procedure doorlopen om een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van een
bestemmingsplan te verlenen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende strenge
criteria als tijdelijkheid van de behoefte en de maximale termijn van 5 jaar. Tot voor kort kwam het
gebruik van dergelijke gebouwen alleen voor, in de vorm van kraken en anti-kraak bewoning.
Daarvoor werden de gebouwen vaak maar minimaal aangepast en was de duur van het gebruik altijd
zeer onzeker.
De overheid is zich ervan bewust dat de procedures met betrekking tot het verkrijgen van
vergunningen voor tijdelijke transformatieprojecten, te lang zijn. Het is echter niet alleen de
regelgeving waar de overheid zich op richt, ook de manier waarop gebouwen benut worden is voor
verbetering vatbaar. Met name de periode dat een gebouw gebruikt wordt moet verlengd worden.
Hierdoor wordt het geschikt gemaakt voor een veilige basale woonfunctie en kunnen de kosten via de
huuropbrengsten weer terugverdiend worden. Door aanpassingen die nu worden doorgevoerd in de
bestaande wetgeving (motie Linhard), kan de duur van tijdelijke transformatieprojecten oplopen tot
tien jaar. Het toevoegen van voorzieningen, waardoor veelal meer dan 70% van het gebouw voor de
functie “wonen” benut kan worden, en de zekerheid dat dit geldt voor meerdere jaren is een groot
verschil met de regelgeving in het verleden. [ Het TransformatieTeam, 2012].
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2.3 Voor wie is tijdelijk wonen een oplossing?
2.3.1 Belang van de student
Tijdelijk wonen kan een oplossing vormen voor de huisvestingsvraag van verschillende groepen mensen. De
tijdelijkheid en de aard van de aanpassingen aan het gebouw bepalen in belangrijke mate of de woning aan
iemands woonwensen voldoet.
Zo heeft voor studenten huisvesting op korte termijn tegen een lage prijs prioriteit en is daarmee tijdelijk
wonen een geschikte oplossing. Zeker voor studenten en jongeren die de verwachting hebben om niet te lang
op dezelfde plek te blijven wonen.
Een ander voordeel is de grote mate van vrijheid en de extra ruimte voor een lage prijs. Om de kosten van de
transformatie te beperken, worden bij aanpassingen zo veel mogelijk aanwezige voorzieningen hergebruikt.
Dat betekent veelal, dat bestaande toiletgroepen gehandhaafd blijven en worden omgebouwd of uitgebreid
tot douchegelegenheid. Deze bundeling leidt tot collectief gebruik voor een groep kamerbewoners. Deze
groep deelt een gemeenschappelijke keuken annex ontmoetingsruimte. De ervaring met de eerste projecten
leert, dat zowel de jonge alleenstaande als studenten voor deze betaalbare en snelle oplossing kiezen[SEV,
2004].

2.3.2 Belang van de kantooreigenaren
Tijdelijke transformatie is alleen succesvol, als dit ook voordelen biedt voor de huidige eigenaren van de
bestaande kantoorgebouwen. In veel gevallen zijn dit vastgoedbeleggers, die weinig gemotiveerd zijn om iets
aan de leegstand te doen. De afwaardering op kantoren is door de huidige kantorencrisis te groot. Hierdoor
zijn eigenaren eerder geneigd de kantoren langer leeg te laten staan, dan met een flink verlies te verkopen.
Tijdelijke transformatie kan een aantal van deze nadelige gevolgen wegnemen.
Positieve effecten voor de gebouweigenaar bij het tijdelijke transformeren van kantoorgebouw [Remoy, 2007,
Het TransformatieTeam, 2012]:
1. Het benutten van de wachttijd voorafgaande aan het verkrijgen van een sloopvergunning,
bouwvergunning of bestemmingswijziging. Deze procedures kunnen lang duren Waardoor er soms wel
een aantal jaren voorbijgaan, voor er met nieuwbouw kan worden begonnen. Het kan daarom voordelig
zijn om tijdens de lange wachttijd het, gebouw alsnog te benutten en er tijdelijk een andere bestemming
aan te geven door er bijvoorbeeld woningen te bouwen. Zeker nu de crisis ook op de bouwmarkt heeft
toegeslagen en projectontwikkeling telkens wordt uitgesteld, kunnen tijdelijke transformaties een
aantrekkelijk alternatief bieden, omdat de tijdelijke huuropbrengsten het verlies enigszins kunnen
compenseren.
2. De eigenaar hoeft een tijdlang geen zorg te dragen voor het pand, omdat de nieuwe bewoners voor het
beheer en onderhoud zorgen. Dit geeft de eigenaar de garantie dat de conditie van het gebouw niet
achteruit zal gaan een dat het pand niet zal vervuilen.
3. Tijdelijk gebruik heeft een positief effect op de leefomgeving en de veiligheid.

2.3.3 Belang van de gemeente:
Willen transformaties kans van slagen hebben, dan is het belangrijk dat de gemeente bereid is om mee te
werken. Met het transformatieproces is veel regelgeving gemoeid. Gemeenten spelen hierbij een cruciale rol.
Zij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van de vereiste vergunningen en voor de controle van wat mag en
wat niet. Lange tijd werden leegstaande panden nauwelijks beschouwd als een probleem van de gemeente.
Alleen als de gemeente zelf de verhuurder van het pand was of wanneer het een gebouw betrof dat
beeldbepalend was voor de omgeving, was dat voor gemeenten reden om zelf in actie te komen.
Momenteel is men er ook binnen gemeenten van overtuigd, dat kantorenleegstand een probleem is dat actief
teruggedrongen moet worden. Te veel leegstand in een bepaald gebied kan leiden tot verloedering en een
slechter vestigingsklimaat. Desondanks blijkt dat transformatie niet voorspoedig verloopt. Veel gemeenten
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spreken wel de ambitie uit, het leegstandprobleem te willen aanpakken, maar in de praktijk blijken ze daar
nauwelijks op toegerust. Het ontbreekt veel gemeenten simpelweg aan inzet, middelen en ervaring om het
transformatieproces op gang te brengen en transformatie van leegstaande kantoren een substantieel deel van
de bouwproductie uit te laten maken. Met veel goede wil en inzet van ambtenaren lukt het soms een of
enkele projecten te starten, maar in geen enkele gemeente is transformatie reguliere praktijk. Door gebrek
aan continuïteit en ervaring moeten gemeenten daarom helaas bij elk project steeds opnieuw het wiel
uitvinden.

2.4 Waarom komen er gebouwen beschikbaar voor tijdelijk wonen?
Sinds het ingaan van ‘ de Wet kraken en leegstand’, mogen gebouwen niet meer voor onbepaalde tijd
ongebruikt blijven. De nieuwe wet verplicht gemeenten tot het bijhouden van een leegstandsregister, waarin
wordt bijgehouden welke kantoorgebouwen er leegstaan. Uitgangspunt hierbij is, dat de eigenaar zelf een
alternatieve gebruiksfunctie vindt, wanneer een pand langer dan 12 maanden leegstaat. Lukt dat niet, dan
wordt van de eigenaar verwacht, dat hij zelf initiatief toont om het gebouw voor tijdelijk gebruik in te zetten
en zo nodig aan te passen. Blijft de eigenaar daarna opnieuw in gebreke, dan kunnen Burgemeester en
Wethouders overgaan tot handhaving. Na gebleken weigering kan dit leiden tot een boete.
Ook kunnen gemeenten zelf een tijdelijk gebruiksfunctie aanwijzen en opdracht geven om het gebouw
hiervoor aan te passen. Gemeenten kunnen de wet dus gebruiken als aanjager bij het terugdringen van de
kantorenleegstand. In de praktijk gebeurt dat echter nog zelden, omdat gemeenten vaak te weinig ervaring
hebben met het proces van tijdelijk transformeren.

2.5 Tijdelijke huisvesting & Bouwbesluit 2012
De wettelijke termijn van 5 jaar waaraan tijdelijkheid verbonden is, zowel vanuit het Bouwbesluit als vanuit
planologisch opzicht, vormt echter een groot knelpunt voor marktpartijen. Marktpartijen vinden een maximale
exploitatieperiode van 5 jaar (die niet meer verlengd kan worden) te kort om investeringen te doen, zelfs al
zijn die kosten naar verwachting lager dan bij permanente bouw. Zoals eerder beschreven in paragraaf 2.1,
komt de overheid de verschillende marktpartijen tegemoet, door een ontwerpwetsvoorstel voor te bereiden
waardoor deze periode van vijf jaar kan worden verlengd tot maximaal tien jaar. Het bouwbesluit van 2012
speelt nu al in, op versoepeling van de regelgeving met betrekking tot (tijdelijke) transformatie. In het
bouwbesluit van 2012 worden andere (minder) strenge eisen gesteld aan gebouwen die tijdelijk worden
getransformeerd. [Het TransformatieTeam, 2012]
Bij het voorgaande bouwbesluit van 2003, werden alle transformatieprojecten getoetst aan de
nieuwbouweisen. Het bevoegde gezag (meestal gemeenten) konden afwijken van de nieuwbouwvoorschrift
tot het niveau “bestaande bouw” van het voorschrift, tenzij bij of krachtens het besluit anders was bepaald
(ontheffingsbevoegdheid). De aanvrager is hierdoor dus afhankelijk van de gemeente voor wat betreft de
vraag, aan welke voorschriften men moet voldoen. Vooraf is niet duidelijk welk kwaliteitsniveau is vereist en
dus ook niet welke investeringen men moet doen. Men moet in gesprek met de gemeente om zo helder te
krijgen voor welke onderdelen eventueel ontheffing verkregen zal gaan worden. De gemeente is daarnaast
niet verplicht ontheffing te verlenen. Dat kan tot hogere verbouwkosten leiden of een transformatie zelfs
onmogelijk maken. Bovendien kunnen er in deze situatie lokale verschillen aanwezig zijn. Een geslaagd project
in de ene gemeente geeft dus geen absolute zekerheid van slagen in een andere gemeente. De onzekerheid
over de bouwkosten en de eisen waaraan het gebouw moet voldoen, worden in de praktijk als belemmerend
ervaren en kunnen een succesvolle transformatie in de weg staan.
Het bouwbesluit 2012 neemt deze lokale verschillen weg door de regels landelijk te uniformeren. De
aanvrager/initiatiefnemer kan aan de hand van Bouwbesluit 2012 zelf bepalen wat het correcte en landelijk
geüniformeerde afwijkingsniveau is. Hierbij blijft het uitgangspunt, dat het gebouw moet voldoen aan de
nieuwbouweisen zoals ook in het bouwbesluit van 2003. Alleen zijn er bij de meeste nieuwbouwvoorschriften
artikelen opgenomen waarin het minimaal vereiste verbouwniveau voor het betreffende aspect is aangegeven.
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Dat is in veel gevallen een ander niveau dan het nieuwbouwniveau. Het betreft veelal een specifiek niveau dat
tussen het niveau voor nieuwbouw en het niveau voor bestaande bouw in ligt. Ook kan in het
verbouwvoorschrift verwezen worden naar het rechtens verkregen niveau. In Bouwbesluit 2012 is voor het
rechtens verkregen niveau een begripsbepaling opgenomen. Aan dit rechtens verkregen niveau zal in de regel
voldaan zijn indien de aanwezige kwaliteit van de betreffende gebruiksfunctie niet vermindert door de
verbouwing en niet onder het minimumniveau voor bestaande bouw ligt. Het bouwbesluit van 2012 probeert
zoveel mogelijk technische obstakels, die het (tijdelijke) transformeren belemmeren weg te nemen. Zo mag bij
transformatie van een kantoorgebouw in een woongebouw een plafondhoogte van 2,10 meter gehanteerd
worden. Zo kunnen plafonds verlaagd worden zodat daarboven ruimte is voor eventuele leidingen die moeten
worden aangelegd [Scharphof, E, 2012]. Met deze nieuwe benadering staat van tevoren vast aan welk
eisenniveau men moet voldoen, bij de benodigde verbouwingen voor transformatie. Dit brengt meer
zekerheid voor de initiatiefnemer met zich mee. Vooral de procedure is dus vergemakkelijkt. Uiteindelijk
resulteert dit in een korte proceduretijd en tijd is geld.

2.6 Conclusie:
Tijdelijke transformatie is de oplossing voor de grote vraag naar studentenwoningen. Door de relatief lage
huurprijs (veel hergebruik) en relatief groot woonoppervlak, zijn kantoorgebouwen de ideale oplossing voor de
grote behoefte aan studentenwoningen. De grote kantorenleegstand zal daarnaast in de toekomst alleen maar
toenemen, waardoor eigenaren genoodzaakt zijn, een oplossing te vinden voor de steeds maar groter
wordende leegstaande kantorenvoorraad. Met name in de huidige tijd van economische crisis is er een andere
visie op deze problematiek noodzakelijk.
Om tijdelijke transformatieprojecten in de toekomst meer slagingskans te geven, moeten alle betrokken
partijen meer voordeel kunnen behalen. Zo moet er onder meer een beter evenwicht komen tussen de
investeringskosten en de opbrengsten voor de eigenaren/beleggers. De angst voor te hoge afwaarderingen op
kantoorgebouwen onder gebouweigenaren/beleggers is namelijk groot, waardoor transformatieprojecten
moeilijk van de grond komen.
Een ander belangrijk voordeel van het tijdelijk transformeren naar studentenwoningen is de mogelijkheid van
het verminderen of zelfs wegnemen van de huurderving, die anders zou zijn ontstaan door de leegstand, door
de huurinkomsten van de studentenwoningen.
Daarnaast worden tijdelijke transformatieprojecten kenmerkt door de relatief lage investeringskosten
waardoor de opbrengsten hoger uitvallen, ten opzichte van renovatie of permanente transformatie. De kosten
voor onderhoud en beheer worden tijdelijk overgenomen door de nieuwe huurders. Niet alleen het gebouw
vaart er dus wel bij, ook de verloedering van de buurt wordt tegengegaan.
Toch nemen de genoemde voordelen niet weg dat het proces naar tijdelijke transformatie nog voor veel
verbetering vatbaar is. Hier zijn de verschillende betrokken partijen zich ook van bewust. De overheid heeft
door middel van het invoeren van het nieuwe bouwbesluit 2012 dan ook de eerste stap gezet naar het
eenvoudiger en eenduidiger maken van de regelgeving, met betrekking tot (tijdelijke) transformatie. Door dit
nieuwe bouwbesluit zijn de regels versoepeld en zijn de investeringskosten in een vroeger stadium bekend,
waardoor kantooreigenaren/beleggers eerder de afweging kunnen maken of een transformatieproject
succesvol is of niet. Door onder meer de periode van tijdelijke transformatieprojecten te verlengen naar tien
jaar wordt het voor eigenaren interessanter om te investeren in tijdelijke transformatieprojecten, omdat de
investeringskosten over een langere termijn kunnen worden terugverdiend [SEV2007].
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Hoofdstuk 3. Onderzoek (tijdelijke) transformatieprojecten
Deelonderzoek 2: Wat zijn de kenmerken van de inbouwconcepten voor studentenwoningen die worden toegepast binnen (tijdelijke)
transformatieprojecten?
Inventariseren bestaande tijdelijke transformatie projecten voor studentwoningen a.d.h.v. literatuur

Uitgevoerde transformatie projecten:
1. Bomansplaat in Eindhoven
2. Archimedeslaan 16 in Utrecht
3. Voormalige KPN gebouw in Utrecht

Samenstelling technische beschrijving:
Bouwdelen vlgs. de NL-sfb methode opdelen en indelen a.d.h.v. de Slimbouwen® bouwlagen.
1.Structure

2.Envelop

Afhankelijk van de gekozen typologie uit
deelonderzoek 1.

Terugkoppeling

(Lichtenberg,2005, Gijsbers 2011)

3.Services
51. Warmteopwekking
52. Rioleringsinstallaties
53. Waterinstallaties
54. gasinstallaties
55.Koelinstallaties
56.warmtedistributie
57. Luchtbehandeling
63.verlichting
65. Beveiliging

4.Infill
22. Binnenwanden; niet‐constructief
32. Binnenwandopeningen
42. Binnenwandafwerkingen
43. Vloerafwerkingen
45. Plafondafwerkingen
48. Afwerkingspakketten
73. Vaste keukenvoorzieningen
74. Vaste sanitaire voorzieningen

Van Egmond, 1999

Bouwdelen beschrijven a.d.h.v. beschrijvingskarakteristieken (criteria ’s)
1. Gebruikskwaliteit, 2.Economische aspecten, 3.Technische
kwaliteit

Van Egmond, 1999

Beschrijving van kwalitatieve criteria die als input dienen voor de potentieanalyse
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Hoofdstuk 3. (Tijdelijke) transformatieprojecten
3.1 Inleiding
Het (tijdelijk) transformeren van kantoorgebouwen is niet nieuw. In de afgelopen 25 jaar zijn al diverse
(tijdelijke) transformatieprojecten uitgevoerd, waarbij de ene transformatie succesvoller was dan de anderen.
Door verschillende (tijdelijke) transformatieprojecten te analyseren, kan veel worden geleerd met het oog op
de toekomst. De verschillende projecten worden eerst geselecteerd, waarna de projecten op een kwalitatieve
manier worden beschreven aan de hand van de bouwlagen van Slimbouwen® en de NL-SFB-methode. Door
deze analysemethode kunnen de verschillende transformatieprojecten per bouwdeel op technischefunctionele aspecten worden geanalyseerd. Het analyseren van deze projecten op technische- en functionele
kwaliteiten leidt tot randvoorwaarden en aanbevelingen die worden meegenomen in het Programma van
Eisen voor het nieuw te ontwikkelen inbouwproduct. De uitgebreide beschrijving van deze analyse methode
en de verschillende transformatieprojecten zijn opgenomen in bijlage 2. In dit hoofdstuk worden de
verschillende transformatieprojecten kort toegelicht, waarna ze worden geëvalueerd.

3.2 Inventarisatie referentieprojecten
Als basis voor deze inventarisatielijst is het boek: “Transformatie van kantoorgebouwen” gebruikt, hierin is een
overzichtslijst gepubliceerd van alle transformatieprojecten (n=302) die de afgelopen twintig jaar zijn
uitgevoerd in Nederland. Het betreft hier verschillende transformatieprojecten van oude kerken die zijn
getransformeerd van multifunctionele centrums tot oude bankgebouwen die zijn bestemd voor
seniorenwoningen. Uit deze lijst is een selectie gemaakt van kantoorgebouwen die naar (tijdelijke)
studentenwoningen zijn getransformeerd. De in totaal 18 projecten zijn teruggebracht naar 3
transformatieprojecten. Het terugbrengen van dit aantal heeft een aantal oorzaken. Ten eerste is bij nader
onderzoek gebleken dat een aantal transformatieprojecten niet als “tijdelijke transformatieprojecten” konden
worden aangeduid, maar eerder als permanente transformaties. Daarnaast zijn een aantal projecten nooit
uitgevoerd of tijdens de initiatief/ontwerp fase afgebroken, deze projecten zijn derhalve wel in de
overzichtslijst gepubliceerd. Een klein gedeelte van de overgebleven tijdelijke transformatieprojecten bleek
achteraf niet tot de onderzoeksgroep te behoren, omdat het hier bijvoorbeeld een bestaand onderwijsgebouw
betrof en niet een kantoorgebouw. Uit verder onderzoek bleek dat een aantal tijdelijke bouwwerken reeds
waren gesloopt of dat de benodigde informatie ontbrak. Uiteindelijk resulteerde dit in een lijst van drie
transformatieprojecten die in de afgelopen 7 jaren zijn gerealiseerd. De overzichtslijst laat ook een duidelijk
beeld zien van gemeenten die veel geld en tijd investeren in het realiseren van tijdelijke
transformatieprojecten. De gemeenten Utrecht en Amsterdam hebben hierbij een leidende rol. De laatste
gemeente heeft zelfs een Transformatieteam ingesteld om het aantal leegstaande kantoren terug te dringen
en het aantal (tijdelijke) studentenwoningen te vermeerderen. De twee gemeenten zijn ook de gemeenten
met de grootste acute vraag naar studentenwoningen en Amsterdam heeft zelfs de grootste
kantorenleegstand van heel Nederland. De locaties van deze projecten bevinden zich voornamelijk in het
centrum of aan de rand van het centrum. De voorheen leegstaande kantoren stonden al meer dan drie jaar
leeg, waardoor deze gebouwen (gebouwd tussen 1965-1990) als structureel leegstaand kunnen worden
bestempeld. De Bomansplaats is een uitzondering op deze regel. Dit voormalig kantoorgebouw bevindt zich
niet in de randstand en heeft ook geen tijdelijke karakter. De exploitatieduur van deze transformatie is
ongeveer 25 jaar en wordt om deze reden aangegeven als een semi- permanente transformatie. Er kan veel
van dit transformatieproject worden geleerd, omdat er op een andere manier naar transformatie wordt
gekeken, dan wanneer er voor een tijdelijke transformatie wordt gekozen. Het bijzondere karakter wordt
bovendien onderstreept door de nominatie voor de “Gulden Feniks prijs” 2012.
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1.

Permanente transformatie
projecten

Type transformatie
en realisatie jaar

Type woonvorm en
oppervlakte kamer

Netto huurprijs

Bomansplaats, Eindhoven

Semi-Permanente
107 studentenwn.
Realisatie: 2011

(On)zelfstandige
wn. Oppervlakte
gem. 25-40m2

Netto huurprijs:
Gem. €400
(peildatum:2011)

Permanente 45
studentenwn.
Realisatie:1999

Onzelfstandige wn.
Oppervlakte gem.
21m2

Netto huurprijs:
Gem. €307
(peildatum:1999)

83 zelfstandige
studentenwn
Realisatie:2004

zelfstandige wn.
Oppervlakte gem.
25m2-35m2

Netto huurprijs:
Gem. €325
(peildatum:2007)

150 studentenwn
Realisatie: 2004

Onzelfstandige wn.
Oppervlakte gem.
21m2

Netto huurprijs:
Gem. €178-358
(peildatum:2004)

200 studentenwn
Realisatie: 2011

Onzelfstandige wn.
Oppervlakte gem.
19m2

Netto huurprijs:
Gem. €185
(peildatum:2011)

200 studentenwn

In voorbereiding

Bron:Vissers en Roelands architecten;
Chamelot

2.

Westplantsoen, Delft
Bron: Transformatie van
kantoorgebouwen

3.

Eendrachtskade, Groningen
Bron: Transformatie van
kantoorgebouwen

Tijdelijke transformatie
projecten
4.

Kanaalweg 92, Utrecht
Bron: Transformatie van
kantoorgebouwen

5.

Archimedeslaan 16, Utrecht
Bron: Benraad architecten;
aannemersbedrijf Plegt&Vos

6.

Acta-gebouw, Amsterdam

-

Bron: Benraad architecten

De met lichtgrijs gearceerde projecten worden in de hierna volgende paragrafen behandeld. De uitgebreide
technische beschrijving en de analyse methode zijn terug te vinden in bijlage 2.
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3.3 Bestaande transformatieprojecten
3.3.1 Referentie project 1: Studentenwooncomplex aan de Bomansplaats 1-10 te Eindhoven.
(Semi-Permanente transformatie exploitatieduur 25jaar)
Initiatieffase
Het kantoorgebouw dateert uit de jaren zeventig en staat al
enige tijd leeg. Eigenaar van het pand is Camelot, een bedrijf
dat zich in de loop der jaren heeft gespecialiseerd in het
aankopen van leegstaande kantoren om deze in een latere fase
te transformeren naar (tijdelijke) studentenwoningen.
Het gebouw op de Bomansplaats heeft een dubbele
bestemming (wonen en kantoren), waardoor een wijziging van
het bestemmingsplan niet nodig was. De vorige eigenaar heeft
het pand fors moeten afwaarderen om het te kunnen
verkopen, de compensatiemogelijkheden van een grote
Figuur 3.1: Noordgevel Bomansplaats
portefeuille maakten dit mogelijk. Bomansplaats onderging een
Bron: www. .vissersroelands.nl
permanente transformatie met een termijn van 25 jaar. De
huur is afgestemd op het puntenstelsel en de verhuur gaat volgens een campuscontract (tijdelijke huur voor
de duur van studie). Er is voor de doelgroep “studenten” gekozen, omdat er veel vraag was naar huisvesting
voor deze groep (60.000 bezoekers permanent op de website) en omdat er afspraken zijn gemaakt met de
gemeente, dat er meer studentenwoningen gerealiseerd moeten worden. Bovendien is Camelot al van
oorsprong bekend met de doelgroep studenten.
Voor het ontwerp waren een aantal uitgangspunten van belang:
• Realiseren van een woningbestand, met daarbij ca. 80% zelfstandige en 20% onzelfstandige
wooneenheden;
• Zoveel mogelijk respecteren en in stand houden van de structuur van het gebouw;
• Verhogen van de kwaliteit van het gebouw in zowel (woon)comfort, duurzaamheid en uitstraling;
• Het niet overschrijden van het door de opdrachtgever gestelde budget.
Gebouweigenschappen
Het kantoorpand wordt gekarakteriseerd door een betonnen skelet, dat bestaat uit kolommen, een drietal
kernen en vloeren. Binnen de kernen is het verticaal transport geregeld. Het interieur bestaat uit een centraal
gelegen gang, met kantoren aan weerszijden. De wanden bestaan uit niet-dragende binnenwanden en
elementen.

Toiletten/kern

Trappenhuis/kern

Trappenhuis/kern

Figuur 3.2: Plattegrond bestaande toestand
Bron: http://www.guldenfeniks.nl
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Ontwerp en de bouw
2
De wooneenheden zijn merendeels zelfstandig en 24m . Dit is tevens de kleinste oppervlakte die haalbaar is
vanwege de originele bouwconstructie van het pand (kolommen). De kamers hebben een eigen water- en
elektrameter en gas wordt centraal geregeld. De basis van het ontwerp bestaat uit een gang, met aan
weerszijden de verschillende appartementen. Tussen de gang en de woningen, is een facilitaire strook
aangebracht, waarin zich de meterkasten, leidingen en overige installaties bevinden. De entrees zijn
gepositioneerd aan de kopse zijden van het gebouw, zodat er een spreiding van bewoners en bezoekers
plaatsvindt in het gebouw. Op de begane grond zijn enkele facilitaire ruimten geplaatst, zoals een
mindervaliden toilet en een wasserette. Buiten het gebouw is een overdekte fietsenstalling gerealiseerd. De
kamers worden gestoffeerd opgeleverd en kunnen ook gemeubileerd aangeboden worden.
Huur en beheer
Servicekosten bedragen 190 euro. Deze servicekosten bestaan uit een bijdrage voor meubilair, gas, water, licht
kabel en internet en administratiekosten. De studenten kunnen een huurtoeslag aanvragen van ongeveer 140
euro en betalen dan voor een standaard kamer ongeveer 400 euro all-in.

Figuur 3.3: Plattegrond nieuwe toestand
Bron: http://www.guldenfeniks.nl

Gegevens gebouw:
(http://issuu.com/sgsmoes/docs/110903_boek_referenties_kantoortransformaties)

Oorspronkelijk:
Gebouwd
Functie:
Gebouw:
Na transformatie

Eind jaren 1960
Voormalig kantoorgebouw
3500m2

Jaar verbouw:
Woningen:
Oppervlakte:

2011
107studentenwoningen
2
25-40m (onzelfstandig)

Huurprijs:

€400 all-in per maand

Verbouwkosten:

€3,6miljoen
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3.3.2 Referentie project 2: Studentenwooncomplex aan de Archimedeslaan AL16 te Utrecht
(tijdelijke transformatie exploitatieduur 5jaar)

Figuur 3.4: Noord gevel: Archimedeslaan 16 te Utrecht
Bron: http://www.AL16.nl

Initiatieffase
Tussen het Utrechtse universiteitscomplex De Uithof en villawijk Rijnsweerd ligt het AL16 gebouw aan
2
Archimedeslaan 16. Het gebouw (21.000 m ) was tot voor kort de thuisbasis van de lerarenopleiding van de
Hogeschool Utrecht. Toen deze opleiding verhuisde, bleek het voor belegger Aprisco, die het pand recent had
aangekocht, moeilijk om een nieuwe gebruiker voor het gebouw te vinden. Aprisco kocht het voormalige
onderwijsgebouw Archimedeslaan 16 aan, met de intentie om de locatie opnieuw te ontwikkelen voor woningen/of kantoorbouw. De gemeente Utrecht ging echter nog niet akkoord met het wijzigen van de
onderwijsbestemming, omdat zij de rand van Rijnsweerd ziet als overloop voor de Uithof. Om deze reden ging
er een streep door de aanvankelijke plannen van de belegger. Kosten voor de sloop van het gebouwen werden
beraamd op 400.000 tot 500.000 euro, deze werden door de belegger als te hoog ervaren.
Stichting tijdelijk wonnen (STW) en Stichting Sophia gingen in overleg met de belegger en al snel kwamen ze
tot de eenduidige conclusie, dat het voormalige kantoor en latere schoolgebouw tijdelijk kon worden
getransformeerd naar studentenwoningen en ateliers voor kunstenaars en studenten. Uit de
haalbaarheidsanalyse bleek dat er in eerste instantie op de derde, vierde en vijfde verdieping
studentenwoningen konden worden gerealiseerd. Op de begane grond en eerste verdieping zouden ateliers
worden gerealiseerd. Stichting Sophia kreeg de financiering niet rond en moest uiteindelijk afhaken bij het
project. STW en de belegger hebben uiteindelijk besloten het gehele gebouw te transforen naar
studentenwoningen. Aan de bestaande 192 kamers worden ongeveer 200 kamers toegevoegd. Daarnaast is er
ruimte voor een café-restaurant, ateliers, oefenruimtes en bedrijfsruimten voor studenten die een bedrijf
opstarten.
Ontwerp en de bouw
Het basisontwerp van het voormalige kantoor/schoolgebouw bestaat uit een aantal rechthoekige secties, die
met elkaar verbonden zijn doormiddel van een corridor. De studentenwoningen worden vanuit deze corridor
ontsloten. (afbeelding 3.5).Tussen deze twee secties in bevinden zich de centrale verkeersruimtes, de
gezamenlijke keuken, douches en toiletten. De oppervlaktes van de onzelfstandige kamers zijn plusminus
16m2 (2,3mx6,9m) en worden tussen de bestaande kolommenstructuur geplaatst. De betonnen liggers
overspannen een lengte van 9,2m en 6,9m in twee richtingen. In de gevels zijn tevens kolommen opgenomen
met een hart op hart afstand van 2,3m. Alle aanpassingen dienden zo simpel, efficiënt en goedkoop mogelijk
te zijn, zonder de wensen van de bewoners uit het oog te verliezen.
Ongeveer vijfentwintig kamers beschikken over gezamenlijk sanitair en een grote keuken met voldoende
kookgelegenheid.
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Toekomstige bewoners hebben meegewerkt met de verbouwing. Dit komt neer op het isoleren, het
aanbrengen van gipsplaten op vooraf geplaatste metal-stud profielen en het afwerken van de gipsplaten. Met
het meewerken krijgen studenten korting op de huurprijs. Naast dit financiële voordeel heeft het ook een
sociale invalshoek, omdat studenten elkaar op deze manier beter leren kennen en er op deze manier meer
betrokkenheid tussen de studenten ontstaat. Zoveel mogelijk van de bestaande inbouw wordt hergebruikt,
zoals de bestaande installaties, deuren, kozijnen en gevelelementen. De aannemer Pelgt&Vos had tijdens de
verbouwing de leiding over de bouwwerkzaamheden.
De voorbereidingstijd voor dit project bedroeg 1,5 jaar waarvan 6 maanden in beslag werden genomen voor
het verlenen van een vergunning door de gemeente Utrecht.
Huur en beheer
Zelfwerkzaamheid en beheer op deze schaal zijn vernieuwende oplossingen. Jongeren krijgen de kans zelf mee
te werken en verantwoordelijkheid te dragen. STW kan de huren laag houden en de benodigde financiering
beperken. De aannemer Plegt&Vos heeft met de toekomstige bewoners samengewerkt om de woningen te
realiseren. Deze samenwerking is uitstekend verlopen en heeft tot een zeer succesvolle afronding van AL16
geleid. De kamers worden verhuurd voor gemiddeld 230 euro per maand. De studenten kunnen een korting
krijgen van 10% als zij zelf meehelpen bij de verbouwing. STW hanteert een beheermodel waarbij bewoners
zelf verantwoordelijk zijn voor de hygiëne, veiligheid en leefbaarheid van de gemeenschappelijke ruimtes.

Studentenkamers +/-16m2
Corridor (ontsluiting studentenwoingen)
Gemeenschappelijk ruimten

Figuur 3.5: Plattegrond nieuwe toestand
Bron: Benraad achitecten

Gegevens gebouw:
(http://issuu.com/sgsmoes/docs/110903_boek_referenties_kantoortransformaties)

Oorspronkelijk:
Gebouwd
Functie:
Gebouw:
Na transformatie

Eind jaren 1977
Voormalig kantoorgebouw/lerarenopleiding
2
20.900m

Jaar verbouw:
Woningen:
Oppervlakte:

2011
192studentenwoningen
2
17-23-28m (onzelfstandig)

Huurprijs:

<€300 per maand

Verbouwkosten:

€850.000,-
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3.3.3 Referentie project 3: Studentenwooncomplex aan de Kanaalweg 92 te Utrecht
(tijdelijke transformatie exploitatieduur 5 jaar)
Initiatieffase
Het voormalige KPN kantoor gelegen aan de Kanaalweg in
Utrecht voldeed niet meer aan de eisen van de eigenaar. Het
gebouw was onder meer te klein geworden en voldeed niet
meer aan de moderne eisen van destijds. Verhuur van het
kantoorgebouw bleek geen goede optie te zijn, omdat de
locatie niet ideaal was. Het gebouw bevond zich ooit aan de
rand van de stad, wat tegenwoordig niet meer het geval is.
Het gevolg is, dat het gebouw minder goed bereikbaar is
geworden. Ook de verscholen ligging heeft een negatief
effect op de verhuurbaarheid als kantoor. KPN besloot het
kantoorgebouw te verkopen aan Kanalenstaete C.V. Deze
projectontwikkelaar had al verscheidene gebouwen in dit
gebied gekocht met de gedachte het gehele gebied te her
ontwikkelen.

Figuur 3.6: KPN-gebouw
Bron: www.stw.nl

In afwachting op een plan voor het gebied, heeft Kanalenstaete meerder partijen gevraagd het gebouw
tijdelijk te transformeren naar studentenwoningen. Dit leidde uiteindelijk tot een huurovereenkomst tussen
Kanalenstaete en de Stichting Tijdelijke Wonen (STW).
De doelstelling van STW is het huisvesten van jongeren. Er is dan ook direct gekozen voor tijdelijk wonen voor
studenten, waarbij haalbaarheid voorop stond. Er zijn onzelfstandige woningen gerealiseerd, waardoor de
bewoners geen recht hebben op huursubsidie. Het bestaande gebouw is als uitgangspunt genomen voor het
ontwerp, daarom is er geen programma van eisen opgesteld. Vervolgens is onderzocht hoe het gebouw zo
efficiënt mogelijk kon worden ingedeeld, zodat voldoende studentenwoningen konden worden gerealiseerd.
STW heeft de exploitatie doorgerekend voor een periode van vijf jaar, waarbij er een vrij gedetailleerde
begroting is opgesteld. Om de exploitatie sluitend te krijgen is er in de berekening uitgegaan van
zelfwerkzaamheid van de toekomstige bewoners. Achteraf is gebleken dat de kostenbesparingen van
zelfwerkzaamheid niet opwegen tegen de kosten die worden gemaakt bij het begeleiden van de bewoners.
Wel heeft het meewerken van de bewoners sterk bijgedragen aan de sociale binding en de betrokkenheid bij
het project.
Ontwerp en de bouw
Voor het ontwerp is de bestaande gebouwstructuur als uitgangspunt genomen. Er zijn daarom zowel grote als
2
2
kleine kamers gerealiseerd, die in grote variëren van 11m tot 41m . Grenzend aan de bestaande toiletgroepen
zijn douches gerealiseerd. Binnen de gerealiseerde brandcompartimenten konden vervolgens
studentenkamers met gezamenlijke douches, toiletten en keukens worden gerealiseerd. Er is steeds een
voorziening geplaats voor vijf studenten. De woningscheidende wanden zijn uitgevoerd in metal-stud wanden
en het systeemplafond is op verschillende plaatsen onderbroken door een brandwerende afscheiding. Het
ventilatiesysteem is vanwege eisen aan brandoverslag buiten werking gesteld
De aanwezigheid van voldoende trappenhuizen die aan de eisen voldoen, heeft de haalbaarheid van het
project vergroot. Veel kantoren hebben een inwendig ventilatiesysteem, maar door een nieuwe kamerindeling
moesten deze vaak worden aangepast. In dit geval is het ventilatiesysteem buitenwerking gesteld, omdat het
gebouw te openen ramen had. Enkele schachten zijn gecreëerd voor extra leidingen.
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Onder leiding van een projectleider zijn werkzaamheden uitgevoerd door vakmensen en toekomstige
bewoners (zelfwerkzaamheid). Er is onderzocht of een prefab keuken, natte cellen en dergelijke konden
worden toegepast, zodat deze niet door professionele werklieden geplaatst dienden te worden. Binnen het
bestaande gebouw waren er echter te veel maatverschillen aanwezig, waardoor prefab units niet mogelijk
waren. De douches en toiletten zijn door vakmensen geplaatst. De plaatsing van de binnenwanden en verf
werk is daarentegen grotendeels door zelfwerkzaamheid gerealiseerd.
Een evaluatie heeft laten zien dat alle betrokken partijen positief zijn over het resultaat. Er is echter meer
aandacht nodig voor voldoende coördinerende vaklieden. Bovendien moet er meer aandacht worden besteed
aan de inschatting van de hoeveelheid werk en moet er zorgvuldiger beheer plaatsvinden van (duur)
gereedschap. Deze allen zijn leerpunten voor toekomstige tijdelijke transformatieprojecten.
Huur en beheer
De huren bedragen maximaal 80% van de volgens VROM vastgestelde maximale huurprijzen en 72% voor de
bewoners die zelf hebben meegeholpen tijdens de verbouwing. De huurprijzen liggen gemiddeld tussen de
€190 en €358 (incl. servicekosten ad ca. €100 bij zelfwerkzaamheid van 64 uur). Het beheer is in belangrijke
mate aan de bewoners overgedragen, zij zorgen bijvoorbeeld zelf voor de schoonmaak. Er zijn zes
gangbeheerders aangesteld, die extra huurkorting krijgen. De gebouwbeheerder woont zelf ook in het
gebouw. De bewoners zijn over het algemeen tevreden met hun woning.

Figuur 3.7: Nieuwe plattegrond KPN-gebouw
Bron: www.stw.nl

Gegevens gebouw:
(http://issuu.com/sgsmoes/docs/110903_boek_referenties_kantoortransformaties)

Oorspronkelijk:
Gebouwd
Functie:
Gebouw:
Na transformatie:

Eind jaren 1970
Voormalig KPN gebouw
2
4696m

Jaar verbouw:
Woningen:
Oppervlakte:
Huurprijs:
Verbouwkosten:

2004
140 studentenwoningen
2
11-35m (onzelfstandig)
€190- €358 all-in per maand
€2000 per unit
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3.4 Evaluatie referentieprojecten:
Verschillen tussen tijdelijke- en (semi)permanente transformatieprojecten
De drie referentieprojecten bevestigen dat er verschillen bestaan tussen tijdelijke-en (semi)permanente
transformatieprojecten. Uit het analyseren van verschillende transformatieprojecten blijkt duidelijk, dat het
belangrijkste verschil tussen tijdelijke-en permanente transformaties de (verbouw)kosten zijn. Het
uitgangspunt bij tijdelijke transformatie ligt bij het zo goedkoop mogelijk transformeren van het
kantoorgebouw, waarbij er zo weinig mogelijk wijzigingen worden doorgevoerd en het hergebruik van
materialen en installaties wordt gestimuleerd. Dit uitgangspunt is bij permanente transformatie minder van
belang. De langere exploitatie- en afschrijvingsperiode zorgen er namelijk voor, dat er andere keuzes gemaakt
kunnen worden. Dit resulteert in een transformatie waarbij wijzigingen in de constructie, op beperkte schaal
worden toegelaten en waarbij de toegepaste materialen van betere kwaliteit zijn. Tevens kan het
uitvoeringsproces anders worden geïnterpreteerd, zoals duidelijk is te zien bij de permanente transformatie
aan de Bomansplaats in Eindhoven. Bij de realisatie van de zelfstandige sanitair units is gekozen voor een
prefab unit, die rechtstreeks vanaf de vrachtwagen in het gebouw kan worden gehesen Bij een tijdelijke
transformatie zou dit niet mogelijk zijn geweest, vanwege de hogere kosten. Om de uitvoeringskosten van
tijdelijke transformatieprojecten te beperken, wordt zelfwerkzaamheid van de toekomstige bewoners
aangemoedigd. Dit resulteert niet alleen in lagere uitvoeringskosten, maar ook in meer betrokkenheid tussen
de bewoners.
Het kostenaspect komt niet alleen tot uiting in het gebruik van materialen of de uitvoering, maar ook in de
indeling en de voorzieningen van het gebouw. De tijdelijke studentenkamers worden in de meeste gevallen
ingericht als onzelfstandige kamers. Bij permanente transformaties worden er meer zelfstandige kamers
gerealiseerd, de kamers zijn in dit geval voorzien van een eigen keuken en badkamer. Onzelfstandige woningen
2
zijn daarnaast kleiner, gemiddeld 18m . Het kleine oppervlak zorgt ervoor, dat er meer kamers gerealiseerd
kunnen worden. Op deze manier zijn er meer kamers verhuurbaar, waardoor een tijdelijk transformatieproject
haalbaar wordt.
De transformatieprojecten zijn per bouwdeel aan de hand van een zestal criteria beschreven. Deze uitgebreide
beschrijving per bouwdeel zijn terug te vinden in bijlage 2 In de volgende paragrafen worden per criteria de
verschillende projecten geëvalueerd.
Flexibiliteit
De studentenwoningen worden gescheiden doormiddel van metal-stud wanden. Op het gebied van kosten,
lichtgewicht, brandwerendheid en hanteerbaarheid hebben de wanden een onderscheidend vermogen ten
opzichte van andere wandensystemen. Maar hoe flexibel zijn metal-stud wanden? Het toepassen van metalstud wanden is niet erg flexibel in de gebruiksfase. De metal-stud wanden worden in de bovenbeschreven
situatie met betrekking tot de studentenwoningen alleen gebruikt als woningscheidende wanden. Het
verplaatsen van deze wanden zal in de komende jaren niet plaatsvinden, tenzij er voor een andere grotere
indeling van de woningen wordt gekozen. Het verplaatsen van de wanden zal dan het nodige sloop- en breek
werk met zich meenemen en eventuele beschadigingen aan de omliggende constructie zullen dan moeten
worden ingecalculeerd. Als er op een lager niveau wordt gekeken naar verplaatsingen binnenin de wand, zoals
het verleggen of toevoegen van wandcontactdozen en schakelaars, kan worden geconcludeerd dat dit systeem
zonder beschadigen aan te brengen niet flexibel genoeg is. Voornamelijk bij de tijdelijke transformatie
projecten is geprobeerd hierop in te spelen, door de wandcontactdozen en lichtschakelaars als
opbouwsysteem op de wand te verwerken. Een nadeel is echter, dat de leidingen in het zicht komen, wat als
minder mooi ervaren wordt. Bovendien kunnen de leidingen eerder beschadigd raken.
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Geometrie:
2
De studentenwoningen hebben een bruto vloer oppervlakte variërend van 16m
2
(tijdelijke kamers) tot 40m (permanente zelfstandige kamers). De kamers van de
tijdelijke studentenwoningen zijn over het algemeen erg smal, waardoor een
diepte van 7 á 8m al snel als diep wordt ervaren. Een goed voorbeeld zijn de
studentenwoningen aan de Archimedeslaan 16 in Utrecht. De breedte van 2,3m
wordt door de studenten als redelijk smal ervaren en het beperkt de
indelingsmogelijkheden. Een bed is bijvoorbeeld niet in de breedte te plaatsen,
omdat er bijna geen plaats meer overblijft voor een doorgang naast het bed. De
keuze voor deze indeling is tot stand gekomen op grond van de verhouding
tussen huuropbrengsten aan de ene kant en de exploitatie-en bouwkosten aan
de andere kant. Uit vooronderzoek bleek dat bij een stramienmaat van 9,2m vier
Figuur 3.7: afmetingen
studentenwoningen kunnen worden ondergebracht, dat uiteindelijk resulteerde
van studentenkamer
Archimedeslaan
in 309 studentenwoningen.
Bron: www.benraad,nl
De permanente kamers zijn ruimer van opzet en hierdoor beter in te delen voor
de studenten.
Een pluspunt van voormalige kantoorgebouwen zijn de netto verdiepingshoogten die door het verwijderen van
verlaagde plafonds extra mogelijkheden bieden. Hierbij valt te denken aan een hoogslaper met hieronder een
bureau.
Materialisatie en (bouw)fysische prestatie:
Bij tijdelijke transformaties wordt er gestreefd naar het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen. Er kan
echter niet worden voorkomen dat er nieuwe materialen toegevoegd moeten worden. Een goede verhouding
tussen prijs en kwaliteit moet daarom worden nagestreefd om het project uit te voeren. Bij tijdelijke
transformatieprojecten wordt dit tot stand gebracht door te voldoen aan de minimale eisen die het
bouwbesluit voorschrijft. De drie referentieprojecten zijn voor 2012 gerealiseerd, waardoor het grootste
gedeelte van het gebouw kon worden getoetst aan de regelgeving voor “bestaande bouw” van het
bouwbesluit 2003. De kwaliteitsverschillen zijn vooral terug te vinden bij de thermische isolatie en de
geluidsisolatie. Tijdelijke transformaties worden uitgevoerd met een enkele woningscheidende wand van
metal stud (minimale eis wbdbo 30min), terwijl de scheidingswanden van permanente transformaties dubbel
worden uitgevoerd (minimale eis wbdo 30min). Door de woningscheidende wanden uit te voeren met een
spouw, wordt de geluidsisolatie en de brandwerendheid tussen de woningen verhoogd. Het toepassen van een
nieuw verlaagd plafond bij permanente transformatie levert ook een bijdrage aan de vermindering van
contact- en installatiegeluid, bovendien wordt het door de studenten als mooier ervaren. Ook al worden aan
transformatieprojecten minder zware eisen gesteld, dit neemt niet weg dat deze eisen geen grote invloed
kunnen hebben op het budget. Kantoren zijn in enkele gevallen niet voorzien van te openen ramen, terwijl dit
voor transformatie naar een woonfunctie wel verplicht is (zowel bouwbesluit 2003 als 2012). Bij veel tijdelijke
transformatieprojecten zijn deze aanpassingen doorslaggevend voor de haalbaarheid van een project.
Uitvoering
De uitgangspunten bij de uitvoering van tijdelijke transformaties zijn anders dan bij permanente
transformatieprojecten. Bij tijdelijke transformatie ligt de focus meer op het beperken van de
uitvoeringskosten. Bij permanente transformatie staat echter de kwaliteit van de uitvoering voorop. Dit heeft
te maken met het beperkte budget voor tijdelijke transformatieprojecten, zoals eerder aangegeven. Bij de
Archimedeslaan heeft dit ertoe geleid, dat STW het initiatief heeft genomen om samen met de aannemer en
de toekomstige bewoners enkele verbouwingswerkzaamheden te doen. Op deze manier blijven de
bouwkosten (manuren aannemer) beperkt, kunnen studenten elkaar beter leren kennen en krijgen ze korting
op hun huur. Zelfwerkzaamheid is een succesvolle formule gebleken, die in de toekomst verder
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doorontwikkeld dient te worden [Schutten, I. 2007]. Onder meer de bouwkwaliteit moet omhoog en er dient
meer toezicht en begeleiding te zijn door de aannemer. Als er bovendien kritisch naar het bouwsysteem wordt
gekeken, met name de woningscheidende wanden en verlaagde plafonds, is het mogelijk om op het gebied
van bouwsnelheid en efficiëntie veel winst te halen. De vele verschillende handelingen die moeten worden
gedaan om het inbouwsysteem (wanden) te realiseren zijn groot. Een gesprek met de betrokken aannemer
bevestigt dit. Volgens deze aannemer (Plegt & Vos, d.d.23-3-2012) kan en moet het proces van transformatie
sneller en goedkoper kunnen met het behoud van de kwaliteit of een verbeterde kwaliteit.

3.5 Conclusie:
De beperkte financiële middelen leiden ertoe dat tijdelijke transformatieprojecten vaak niet de kwaliteit halen
die mag worden verwacht. Bij tijdelijke transformatieprojecten wordt de kwaliteit van de kamers en
materialen bepaald door de exploitatieduur van het gebouw. Meestal ligt deze periode tussen de drie en
maximaal vijf jaar. Door de korte afschrijvingstermijn is het niet mogelijk kwalitatief hoogwaardige materialen
toe te passen, omdat deze na de korte exploitatieduur worden gesloopt. In de praktijk leidt dit tot het
toepassen van materialen die voldoen aan de minimale eisen die door de wetgeving worden opgelegd, maar
vaak niet voldoen aan de eisen die gesteld worden door de gebruikers [Gelinck, S. 2007, Ooms, J, Steetskamp,
L.2010]. Als de kwaliteit van tijdelijke transformatieprojecten moet toenemen, dan zal de afschrijvingsperiode
van de inbouwproducten verlengd moeten worden. Dit heeft als gevolg, dat producten door de relatief korte
exploitatieduur van tijdelijke transformatieprojecten hergebruikt moeten kunnen worden. Dit komt neer op
inbouwproducten die demontabel en aanpasbaar zijn en in meerdere kantoorgebouwen kunnen worden
toegepast (hergebruik). De huidige inbouwproducten die worden toegepast bij tijdelijke
transformatieprojecten voldoen niet aan dit criterium. De producten zijn namelijk niet aanpasbaar en niet te
demonteren zonder het toebrengen van (grote) schade aan het product zelf of de constructie eromheen. Dit
heeft tot gevolg, dat de inbouwproducten tijdens de relatief korte levensduur op een groter wordende
afvalberg belanden, na sloop of herontwikkeling van het gebouw. De levensduur van deze inbouwprojecten is
daarentegen langer dan de relatief korte exploitatieduur van tijdelijke transformatieprojecten.
Door bewoners zelf bepaalde werkzaamheden te laten verrichten, wordt de haalbaarheid van het
transformatieproject vergroot. Zelfwerkzaamheid van studenten bij tijdelijke transformatie heeft niet alleen
een positieve invloed op het budget, maar ook de betrokkenheid tussen de studenten wordt vergroot. Dit
initiatief moet in de toekomst meer navolging krijgen. Er dient echter wel gelet te worden op het garanderen
van de kwaliteit van tijdelijke transformatieprojecten. Voor het garanderen van een betere kwaliteit dient er
meer begeleiding van de externe uitvoerende partijen te zijn ( (onder)aannemers) [Schutten,I. 2007]. Niet
alleen het zelfuitvoeren van werkzaamheden is van groot belang voor de haalbaarheid van een project, ook
het beperken van aanpassingen aan de bestaande constructie is van invloed. Het beperken van wijzigingen aan
het bestaande casco staan bij beide transformatiemethoden centraal. Het ruimere budget bij permanente
transformatie zorgt er echter voor, dat kleine aanpassingen aan de constructie mogelijk zijn, zoals kleine
sparingen voor de aan- of afvoer van water in de vloer. Bij tijdelijke transformatieprojecten is dit budget er niet
en zal er dus gebruik gemaakt moeten worden van bestaande sparingen [Voordt van der, V, Kolk van der, M.
2007].
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Hoofdstuk 4. Behoeften en eisen studenten

Deelonderzoek 2: Welke eisen en behoefte worden er door studenten gesteld aan studentenwoningen?

In welke groepen zijn studenten te onderscheiden met betrekking tot huisvesting?

Eisen en behoefte voor studentenwoningen op
locatieniveau

Eisen en behoefte voor studentenwoningen op
gebouwniveau

Eisen en behoefte van studenten m.b.t. huisvesting
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Hoofdstuk 4. Behoeften en eisen studenten
4.1 Inleiding
Studenten vormen binnen de samenleving geen homogene groep, maar hebben verschillende sociale,
economische en culturele achtergronden. Desondanks bestaat er toch een zeker gemeenschappelijke factor
die studenten tijdens hun studententijd karakteriseert. Het studentenleven is een belangrijke fase die wordt
gekenmerkt door de oprichting van een eigen 'wooncarrière', bestaande uit de keuze van het hoe, waar en
met wie te leven. De term wooncarrière refereert naar het gebruik van de woonvoorzieningen op basis van
levensfase en economische mogelijkheden, met inbegrip van individuele keuzes en strategieën. Een
wooncarrière doorloopt verschillende fasen, die elk gekenmerkt wordt door specifieke patronen van
huisvestingsbehoeften en voorkeuren. Deze voorkeuren zijn ook afhankelijk van maatschappelijke normen, de
economie en de persoonlijke achtergrond van de student [Thomsen, J, Tjora, A, (2006]. Het is niet mogelijk om
woonvoorkeuren van "de studenten in het algemeen” te conceptualiseren. Er kunnen echter wel een aantal
belangrijke tendensen voor de verschillende groepen worden geïdentificeerd. Het is dus belangrijk deze
groepen nader te definiëren, te onderzoeken en te kijken wat de behoeften en eisen zijn van deze groep
studenten zijn.
In paragraaf 4.2 worden de groepen “studenten” verdeeld aan de hand van de woonvormen, waarna in
paragraaf 4.3 de huidige woonsituatie van studenten in kaart worden gebracht. Uit vooronderzoek is gebleken
dat de behoeften en eisen van studenten kunnen worden ingedeeld in locatieniveau en gebouwniveau. Dit
onderscheid zal ook in paragraaf 4.3 worden gemaakt, waarbij onderzoek wordt gedaan welke groepen
studenten er op zoek zijn naar een studentenwoning en welke wensen en behoeften zij hebben. Door dit te
inventariseren kan het in een later stadium worden meegenomen bij het opstellen van het programma van
eisen voor het te ontwikkelen bouwproduct.
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4.3. Studentengroepen in relatie tot studentenhuisvesting
Letterlijk genomen bestaat studentenhuisvesting uit vastgoedobjecten die bestemd zijn voor, of gebruikt
worden als huisvesting van één of meerdere studenten. Gezien het relatief lage inkomen van studenten,
kenmerkt studenthuisvesting zich door een relatief lage huurprijs per eenheid. Daarnaast is het oppervlak per
eenheid over het algemeen klein, is het voorzieningenniveau laag en beperkt het aantal gebruikers per
eenheid zich meestal tot één. De gebruiksduur is relatief kort (gemiddeld 4-6 jaar) en de verhuisgenegenheid
groot [Binnets,B, 2005]. Als er wordt gekeken naar de groepen studenten die in een studentenwoning wonen
of die voor een studentenwoning ingeschreven staan, dan zijn er verschillende groepen te onderscheiden. De
meest gebruikte vorm die bij woonwensonderzoeken wordt gebruikt is gebaseerd op de woonsituatie van
studenten. Hierbij wordt op de eerste plaats onderscheid gemaakt tussen thuis en uitwonend vervolgens
tussen zelfstandige- of onzelfstandige eenheden en tot slot het soort woningen. Naast deze onderverdeling
wordt er ook gekeken naar het opleidingsniveau van de studenten. De reden hiervoor is dat er afhankelijke van
het opleidingsniveau (MBO, HBO of WO) vaak andere eisen worden gesteld. De buitenlandse studenten
vertegenwoordigen vaak een aparte groep en worden vaak ondergebracht in zogenaamde “short stay
woningen”. [Wegstapel, J, Mulder K, 2010]
Studenten totaal

Thuiswonend

Studentencomplex

Uitwonend

Zelfstandig
wooneenheden

Huurwoning

overig

Onzelfstandige
wooneenheden

Koopwoning

Studentencomplexen

Studentenhuis

Hospita

Groepering woningmartk studenten

Bron: Contrasten in de kamermarkt; Laagland advies (2010)
Short stay housing:
In Nederland heeft ongeveer 7% van de studenten niet de Nederlandse nationaliteit. Dat is veel lager dan de
top van Europa, waar dit aandeel boven de 10% ligt. In de afgelopen jaren werd de enorme groei van
studenten voor een belangrijk deel veroorzaakt door de internationalisering. Deze tendens zal zich naar
verwachting in de komende jaren voortzetten.
Deze buitenlandse studenten bestaan voornamelijk uit onderzoekers en promovendi. Zij verblijven tijdens hun
studie of onderzoek in zogenaamde Short stay woningen. Deze woningen onderscheiden zich doordat ze
gestoffeerd en gemeubileerd worden aangeboden in verschillende woonvormen.

Zelfstandige eenheden hebben altijd eigen voorzieningen (douche, toilet, keuken) maar beschikken niet altijd
over een eigen voordeur. Onder studenten worden deze woonvorm door één of twee personen bewoond. Een
voordeel van deze zelfstandige eenheden is de mogelijkheid tot het verkrijgen van huursubsidie. De landelijke
gemiddelde huurprijs voor zelfstandige woningen is €474,65; €11,98 per vierkante meter en gemiddeld zijn de
2
woonruimtes 47,75 m groot. [Wegstapel, J, Mulder K, 2010; A. van den Heuvel ; G.D. Bos, 2011]
Onzelfstandige eenheden hebben één of meerdere voorzieningen (keuken, douche, toilet) die met meerdere
bewoners gedeeld worden. Er kan voor onzelfstandige eenheden over het algemeen geen huursubsidie
verkregen worden. De huurprijzen variëren per stad en liggen gemiddeld rond 275 euro [5]. De meeste
studenten wonen aan het begin van hun opleiding in een onzelfstandige kamer in een studentenhuis. Later,
wanneer zij een langere inschrijfduur hebben opgebouwd, is er verhuizing naar een zelfstandige woning
mogelijk. [Wegstapel, J, Mulder K, 2010]
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4.4 Huidige woonsituatie van studenten
Om de behoeften en eisen van studenten in kaart te brengen worden door verschillende onderzoeksbureaus,
in opdracht van woningcorporaties en andere belanghebbenden, woonwensonderzoeken gedaan. Bij deze
woononderzoeken wordt vaak als uitgangspunt de huidige woonsituatie van studenten gebruikt, om de
woonwensen weer te gegeven. Op deze manier wordt een beter beeld gecreëerd van de behoeften van de
studenten en kunnen verbeterpunten inzichtelijk worden gemaakt.
Als er nader wordt gekeken naar de huidige woonsituatie van studenten, dan blijkt dat ongeveer de helft van
alle studenten nog thuis woont. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat er geen noodzaak is om het
ouderlijk huis te verlaten, de financiële middelen niet voorhanden zijn, de studenten geen voorzieningen
willen delen of dat er het gebrek aan geschikte woonruimte. Het zijn voornamelijk HBO studenten en eersteen tweedejaars studenten die nog thuis wonen. Naar mate de studietijd vordert neemt ook het aantal
studenten dat op kamers gaat toe.
In 2009 is door Laaglandadvies een onderzoek uitgevoerd in 20 studentensteden in Nederland waarbij de
woonsituaties en woonwensen van studenten zijn onderzocht. Hierbij is onder andere gekeken naar het
aandeel van de woonsituaties binnen het marktsegment van de studentenwoningen. De resultaten zijn
weergegeven in het naast staande schijfdiagram.
Markt voor studentenwoningen
Volgens de resultaten van deze
enquête woont 62% van alle
Aandeel woonsituatie naar marktsegment
uitwonende studenten in een
4%
woningcooperatie
onzelfstandige
woonruimte.
onzelfstandig
Uitwonende Wo-studenten wonen
14%
Woningcooperatie
relatief vaker op kamers dan
23%
11%
zelfstandig
uitwonende HBO-studenten. Zo’n 14%
Particulier
van alle uitwonende studenten woont
onzelfstandig
in een onzelfstandige eenheid in een
48%
Regulier zelfstandig
studentencomplex. Het zijn relatief
vaak WO-studenten die in een
dergelijke woonruimte wonen. In de
enquête is niet gevraagd naar Aandeel woonsituatie naar marktsegment
Bron: Contrasten in de kamermarkt; Laagland advies (2010)
verhuurder/eigenaar
van
de
verschillende woonsituaties. Er kan echter aangenomen worden dat de sociale studentenhuisvesters de
onzelfstandige wooneenheden in studentencomplexen verhuren en dat de overige onzelfstandige woonruimte
zich vooral op de particuliere markt bevindt. Het aanbod van de sociale studentenhuisvesters bestaat naast de
onzelfstandige eenheden in een studentencomplex ook uit zelfstandige eenheden in studentencomplexen. De
sociale studentenhuisvesters hebben een kwart van het totale aanbod in studentenhuisvesting in Nederland in
bezit. Ongeveer de helft van het aantal studentenwoningen bevindt zich op de particuliere markt, met de
stijging van het aantal studenten in de afgelopen jaren als belangrijkste reden. Gevolg hiervan is, dat de sociale
studentenhuisvesters niet aan deze toenemende vraag naar studentenwoningen konden voldoen. Dit
probleem is voor een gedeelte opgelost door de particuliere markt in de vorm van commerciële verhuur,
hospita’s en het kopen van een woning door ouders. Door de huidige economische crisis zien eigenaren van
panden hier de voordelen van in. Als de markt voor de woningbouw weer toeneemt, zal dit een afname van
het aanbod voor studentenhuisvesting op de particuliere woningmarkt inhouden. [Wegstapel, J, Mulder K,
2010; Kences 2010]
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Verhuisgenegenheid
De verhuisgenegenheid is onder studenten groot. De redenen hiervoor zijn zeer divers maar zijn voornamelijk
voor eerstejaars studenten: de behoefte om zelfstandig te wonen en verkorting van de reistijd naar de
onderwijsinstelling. Voor ouderejaars studenten zijn de redenen om te verhuizen: de behoefte aan een grotere
woning, betere faciliteiten en onvrede over medebewoners.
Er is een duidelijk relatie te zien tussen het opleidingsjaar en de woonvorm. Eerste- en tweedejaars
uitwonende studenten wonen voornamelijk in onzelfstandige eenheden. Naar mate de studenten ouder
worden en de studietijd vordert, neemt dit aantal af en wonen meer studenten in zelfstandige woningen. Deze
verhouding ligt anders voor studenten die een koopwoning of huurwoning bezitten. Hiervan blijft ongeveer
een kwart langer dan 5 jaar wonen in dezelfde woning.
Tevredenheid huidige woonsituatie
Studenten wonen in een kamer van gemiddeld 18m2, daarbij bedragen de woonlasten van kamerbewoners
gemiddeld €311,- (huur inclusief servicekosten). Studenten op kamers reizen gemiddeld 22 minuten naar hun
onderwijsinstelling. Studenten die een woning huren hebben gemiddeld een oppervlakte ter beschikking van
60m2 en betalen hiervoor gemiddeld €448 (excl. servicekosten). De gemiddelde reisafstand is voor studenten
die een huurwoning bezitten ongeveer 34min.
Studenten zijn over het algemeen erg tevreden met hun huidige woonsituatie, voornamelijk de mensen die in
een zelfstandige eenheid wonen. Mensen in een onzelfstandige eenheid en in een tijdelijke studentenwoning
zijn minder tevreden met hun huidige woonsituatie. Studenten zijn vooral tevreden met de voorzieningen in
de buurt, afstand naar de onderwijsinstellingen en de bereikbaarheid t.o.v. het centrum. De woonlocatie
wordt dus als goed bestempeld. Geluidsisolatie, opslagruimte, inbraakwerendheid en brandwerendheid zijn de
aspecten waarover de studenten het minst tevreden zijn en welke voor verbetering vatbaar zijn. Naast deze
aspecten vinden studenten de kale huurprijs en de servicekosten aan de hoge kant. [Wegstapel, J, Mulder K,
2010; A. van den Heuvel ; G.D. Bos, 2011]
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4.5 Behoeften en eisen van studenten
Niet ieder aspect is even belangrijk bij het maken van de keuze voor de ideale woonvorm. Uit verschillende
onderzoeken is naar voren gekomen dat studenten een aantal aspecten belangrijk vinden bij de keuze van hun
studentenwoning. Studenten gaan naar school en kunnen daarom niet 40 uur per week werken. Het budget
van de studenten is dus beperkt. De prijs is dan ook een doorslaggevende factor in het wel of niet accepteren
van een woning. Zoals geconcludeerd kan worden uit de voorgaande paragraaf is de keuze tussen een
zelfstandige- of onzelfstandige woonruimte een ander belangrijk aspect. Evenals de grootte van de kamer en
de locatie van de woning. [Wegstapel, J, Buckers D, 2005]

Ranglijst weigeringsgronden voor studentenkamers
Bron: Van zeecontainer naar grachtenpand; Laagland advies (2005)

De woonwensen van studenten kunnen worden ingedeeld in twee niveaus; locatie- en gebouwniveau. Deze
twee onderdelen worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt en toegelicht. Uiteindelijk zal dit
resulteren in een aantal populaire woonbeelden onder studenten.

4.5.1 Locatieniveau
Uit de bovenstaande staafgrafiek is af te lezen dat studenten in meer of minder mate de locatie van hun
woning/kamer belangrijk vinden. Studenten letten voornamelijk op de afstand tot de onderwijsinstelling en
het centrum met een voorkeur voor het laatste. De redenen die hiervoor worden aangedragen zijn: afstand tot
facilitaire voorzieningen (winkels, supermarkten), uitgaansleven, openbaar vervoer (centraal station) en werk.
De gemiddelde acceptabele reistijd naar de onderwijsinstelling is voor de studenten 40 minuten. Buiten het
centrum letten studenten voornamelijk op de openbaar vervoervoorzieningen. De afstand tot een tram- , busof metrohalte en een spoorwegstation, zijn dan ook relevante variabelen voor het aanbodprofiel. Hoewel een
hoge frequentie en lange “openingstijden” van het openbaar vervoer eveneens bijdragen aan de tevredenheid
met de woonsituatie, spelen deze aspecten niet of nauwelijks een rol in het afwegingsproces van de
studenten.
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4.5.2 Gebouwniveau
De populairste woonvorm onder studenten is de zelfstandige woning. Deze trend onder studenten is al enkele
jaren te zien. Vaak zijn dit de studenten die bij het maken van een keuze voor een woning verder denken dan
hun schoolcarrière. Ze zoeken een woning, waar ze aan het einde of na deze periode eventueel kunnen
samenwonen met een partner. Wanneer er specifieker naar deze zelfstandige woonvorm wordt gekeken, zijn
er verschillen te zien tussen HBO-en WO studenten. Beide groepen studenten geven de voorkeur aan
zelfstandige boven onzelfstandige woningen. HBO-studenten kiezen daarbij echter relatief vaker voor een
zelfstandige huurwoning of appartement, waar WO-studenten ook vaak kiezen voor een zelfstandige
woonruimte in een studentencomplex. De groep studenten die de voorkeur geeft aan een onzelfstandige
kamer, kiest deze kamer binnen een studentenhuis/complex.
Zelfstandige woonruimte
Voor een zelfstandige woonruimte is men bereid € 58, - meer te betalen dan men nu gemiddeld doet (€ 384, om € 326, -). De gemiddelde minimale oppervlakte die men wenst voor een zelfstandige woonruimte is 33,6
m2. Ouderejaars studenten zijn bereid meer te betalen voor een zelfstandige woonruimte dan eerstejaars
studenten en willen graag een grotere oppervlakte.
Onzelfstandige woonruimte
Ook voor de onzelfstandige woonruimte hebben de studenten meer over dan men nu gemiddeld betaald. De
maximale woonlasten voor een onzelfstandige woonruimte komen op € 302, - per maand. Men is dus bereid
gemiddeld € 36, - meer te betalen (€ 302, - om € 266, -). De gemiddelde minimale oppervlakte die de
studenten voor onzelfstandige woonruimte wensen, is 17,0 m2. Ook bij de onzelfstandige woonruimte is het
de groep ouderejaars studenten die meer over hebben voor dit type woonruimte dan de eerstejaars
studenten. Ook zijn ze op zoek naar een grotere kamer. De studenten die onzelfstandige woonruimte zoeken,
willen gemiddeld met maximaal 7 huisgenoten samenwonen. Dit is duidelijk meer dan het huidige gemiddelde
aantal huisgenoten (5). De meeste studenten die onzelfstandige woonruimte wensen, hebben geen problemen
met het delen van bepaalde voorzieningen. Sanitaire voorzieningen zoals toilet en douche wil men met
maximaal 4 personen delen. Alleen een wastafel wil de studenten graag voor zichzelf. De keuken en
buitenruimte is men bereid met meerderen te delen [Wegstapel, J, Mulder K, 2010].

4.6 Favoriete woonbeelden
Studenten kunnen nooit al hun woonwensen vervullen. Een zelfstandige huurwoning in het centrum van
Amsterdam voor de huurprijs van € 350, - is er nagenoeg niet. Ze zullen in hun zoektocht dus prioriteiten
moeten stellen en daarmee verschillende alternatieven tegen elkaar moeten afwegen. ‘Geef ik de voorkeur
aan een betaalbare woonruimte of een locatie in het centrum?’ Deze punten kwamen in de voorgaande
paragrafen al naar voren, maar hoe maken studenten dit afwegingsproces in de dagelijkse praktijk. Om dit in
kaart te brengen, is door Laaglandadvies in 2005 voor de gemeente Amsterdam en verschillende
woningcorporaties aan studenten een aantal woonbeelden voorgelegd [Wegstapel, J, Buckers D 2005]. Om
een beeld te krijgen van de populariteit van het aanbod van de Amsterdamse corporaties, is aan de studenten
die nu of binnen twee jaar willen verhuizen, gevraagd of zij bepaalde woonbeelden zouden accepteren, indien
deze de komende drie maanden zouden worden aangeboden. De volgende 7 woonbeelden werden
voorgedragen:
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Allereerst is door middel van het rang ordenen van de woonbeelden (op basis van het percentage studenten
dat een woonbeeld accepteert) inzicht verkregen in de meest gewenste studentenwoning op de woningmarkt.
Met andere woorden, een woonbeeld dat vaak wordt geaccepteerd, vertegenwoordigd de bovenkant van de
markt en een woonbeeld dat vaak wordt geweigerd de onderkant. Om te achterhalen waarom studenten een
woning niet accepteren en wat de beweegredenen hiervoor zijn, werd gevraagd naar de redenen voor
weigering.
Woonbeeld 6 (zelfstandig studentencomplex met meer dan 50 kamers) is het meest populair. Dit woonbeeld
kent de hoogste acceptatiegraad. Tweederde van de studenten die binnen twee jaar willen verhuizen zou deze
woonvorm accepteren, als deze de komende drie maanden zou worden aangeboden. Na woonbeeld 6 is
woonbeeld 5 het meest populair met ongeveer 45%, gevolgd door woonbeeld 1 (zelfstandig in een
containerwoning) op de derde plaats met 40%. Woonbeeld 3 vormt met 22% de onderkant van de markt.
Uit verdere analyse blijkt dat voor studenten die al langer studeren de behoefte aan een zelfstandige
woonruimte toeneemt. Dit geldt ook voor de zelfstandige containerwoning. Blijkbaar sluit het aanbod van de
verschillende woningcorporaties niet goed aan op de wensen van ouderejaars studenten. Door het woonbeeld
van een zelfstandige huurwoning voor te leggen, kan hier beter inzicht in worden verkregen en beter worden
ingespeeld op de specifieke wensen van de studenten.
Weigeringsgronden
Het delen van voorzieningen (zelfstandig/onzelfstandig) is de belangrijkste reden om een woning te weigeren,
gevolgd door de locatie. De acceptatie van alle woonbeelden zou dramatisch toenemen, wanneer het in alle
gevallen om zelfstandige woonruimtes zou gaan. Deze woningen komen echter in Amsterdam en omgeving
weinig voor. Deze resultaten bevestigen dus nogmaals, dat er in Amsterdam op het gebied van zelfstandig
wonen, nog veel moet gebeuren.
Woonbeeld 3 wordt als slechts beoordeeld door de studenten. Wanneer dit studentencomplex zich echter zou
bevinden in het centrum, zou dit een aanzienlijke toename van de acceptatiegraad betekenen. Toch blijft ook
hier het onderscheid tussen zelfstandig- en onzelfstandig wonen het belangrijkste criterium in de beoordeling
van het woonbeeld.
Woonbeeld 4 wordt slecht beoordeeld vanwege de grootte van de kamer en woonbeeld 2 wordt minder goed
beoordeeld door het zelfstandige karakter.

Acceptatiegraad woonbeelden in %
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Acceptatiegraad woonbeelden in %
Bron: Van containerwoning naar grachtenpand; Laagland advies (2005)
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4.7 Conclusie
Door het in kaart brengen van de behoeften, eisen en woonvoorkeuren van studenten kan een
bewonersprofiel voor de studenten worden opgezet. De belangrijkste criteria waarop studenten een
studentenwoning/kamer beoordelen zijn: prijs, woonvorm en locatie. Het budget dat de student te besteden
heeft is beperkt. Zoals al duidelijk werd uit de voorgaande paragrafen is er een tweesplitsing aan te brengen,
tussen studenten die zelfstandig en studenten die onzelfstandig willen wonen. Zelfstandig wonen onder
studenten is populair en neemt voornamelijk toe naar mate de studietijd vordert. De redenen hiervoor zijn
divers maar in het algemeen kan worden aangenomen dat ouderejaars studenten kiezen met het oog op de
toekomst en eventueel samenwonen met een partner. Daarnaast maken studenten een wooncarrière door
waarbij ze over het algemeen in de loop van de tijd meer te besteden hebben en dus meer kunnen eisen. Ze
willen hiervoor dan ook meer betalen (gemiddeld rond de €400,- (incl. servicekosten) per maand.) en
verwachten hiervoor een zelfstandige kamer/woning van ongeveer 30m2. Studenten die kiezen voor een
onzelfstandige woning zijn voornamelijk studenten die net op de markt komen (mensen die thuis wonen) en
die het geen probleem vinden om voorzieningen te delen. Voor een onzelfstandige kamer zijn ze bereid
€300(incl servicekosten) te betalen en hiervoor verwachten ze een kamer van ongeveer 17m2.
Ook de locatie is voor studenten, zowel zelfstandig/onzelfstandig, een belangrijke factor waarop ze een
studentenwoning waarderen. Het wonen in het centrum/stedelijke omgeving heeft de voorkeur, omdat de
afstand tot voorzieningen klein zijn. Als de studentenwoning buiten het centrum wordt aangeboden zijn
voornamelijk de afstand tot de onderwijsinstelling en openbaar vervoer belangrijk. Gemiddeld zijn studenten
bereid 40 min naar hun onderwijsinstelling te reizen. Aan deze behoeften en eisen kan niet in iedere situatie
worden voldaan. Om deze afwegingsprocedure in kaart te brengen zijn er in onderzoeksverband een zevental
woonvoorbeelden voorgelegd waaruit de studenten kunnen kiezen. Het populairste woonbeeld blijkt de
zelfstandige woning in een studentencomplex buiten het centrum. Gevolgd door de onzelfstandige woning in
een studentencomplex aan de rand van het centrum en het zelfstandig wonen in een containerwoning in het
centrum. Aan deze resultaten kan geen duidelijke conclusie worden verbonden. Maar in het algemeen blijkt uit
onderzoek dat het onderscheid tussen een zelfstandige en een onzelfstandige wooneenheid de belangrijkste
reden is om een woning te weigeren of accepteren. Het bewonersprofiel van studenten kan als volgt worden
weergeven:

Doelgroep: Studenten
Zelfstandige woonruimte
Onzelfstandige woonruimte
Locatie (woonomgeving)
Stedelijke omgeving
Locatie (woonomgeving)
Stedelijke omgeving
(centrum)en/of
(centrum)en/of
onderwijsinstelling
onderwijsinstelling
Openbaar vervoer in de
buurt

Gebouw (functionele
kwaliteit)

Rijk aan voorzieningen
(winkels etc.)
Zelfstandige eenheid

Gebouw (technische
kwaliteit)

Gemiddeld oppervlak 30m2
Opbergruimte
Gem. Fietsenberging
Gem. wasruimte
Voldoende thermische en
akoestische kwaliteit

Kosten

Inbraakveiligheid
Brandveiligheid
Max. €400 incl. service
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Openbaar vervoer in de
buurt

Gebouw (functionele
kwaliteit)

Gebouw (technische
kwaliteit)

Onzelfstandige eenheid
(met eigen wastafel)
Gemiddeld oppervlak 17m2
Voorz. delen gem. 5 pers.
Gem. Fietsenberging
Gem. wasruimte
Voldoende thermische en
akoestische kwaliteit

Kosten

Inbraakveiligheid
Brandveiligheid
Max. €300 incl. service
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Hoofdstuk 5. Potentieanalyse

Deelonderzoek 1: In welke typologieën zijn
kantoorgebouwen gebouwd tussen 1970-1990
in Nederland te onderscheiden?

(ZIE GEZAMENLIJK VOORONDERZOEK)

Deelonderzoek 2: Wat zijn de
kenmerken van de inbouwconcepten
voor studentenwoningen die worden
toegepast binnen (tijdelijke)
transformatieprojecten?

Deelonderzoek 3: Welke eisen en
behoeften worden door studenten
gesteld?

Eisen en behoefte van studenten
m.b.t. huisvesting

Typologie bepaling op technische
gebouwaspecten

POTENTIEANALYSE
Kwalitatieve criteria opstellen a.d.h.v.
sterkte – zwakte analyse op basis van
gebruikskwaliteit, technische kwaliteit &
kosten
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Hoofdstuk 5. Potentieanalyse: Transformatie van kantoren naar studentenwoningen
5.1 Inleiding:
Uit
de
voorgaande
hoofstukken
en
literatuurstudies komt naar voren, dat het
tijdelijke transformeren van kantoren naar
studentenwoningen niet nieuw is. De evaluaties
en
haalbaarheidsstudies
van
tijdelijke
transformatieprojecten laten echter duidelijk zien
dat er nog veel te verbeteren valt. De
slagingskans
voor
toekomstige
transformatieprojecten moet worden vergoot.
Hierbij is het belangrijk dat er een goede
verhouding moet worden gevonden tussen, aan
de ene kant de behoeften en eisen van de
studenten, en aan de andere kant de technische
kwaliteiten van de leegstaande kantoren. Het is
echter niet duidelijk of eerdere projecten voldoen
aan de eisen en behoeften van studenten. Om
Figuur 5.1 Overlapping tussen gebruikskwaliteit, technische kwaliteit
inzichtelijk te krijgen of de gerealiseerde
en kosten
transformatieprojecten aan deze eisen en
behoeften van studenten voldoen (gebruikskwaliteiten) en of deze transformatieprojecten kansen of
beperkingen opleveren bij de toepassing in bestaande kantoorgebouwen (technische kwaliteiten), dienen de
gerealiseerde projecten en bestaande literatuur te worden geanalyseerd.
Daarnaast is er een inschatting van de economische haalbaarheid noodzakelijk. Deze wordt voor een groot
deel bepaald door de verhouding van de gebruikskwaliteiten en de technische kwaliteiten. Als een
studentenwoning voldoet aan alle gebruikerseisen van een student, maar als gevolg daarvan de bestaande
constructie van het kantoorgebouw zo veranderd dient te worden dat dit resulteert in een huur ver boven het
budget van de student, zal het project niet succesvol zijn. De economische aspecten (kosten) overlappen dus
zowel de gebruikskwaliteiten als de technische kwaliteiten van het gebouw (zie figuur 5.1). De juiste
verhouding tussen deze drie begrippen is derhalve noodzakelijk voor een geslaagde transformatie. Naast het
inzichtelijk krijgen van de bovenstaande begrippen geeft een technische- en functionele analyse meer inzicht
in waarom de eigenaar/verhuurder heeft gekozen voor bepaalde oplossingen en wat de uiteindelijke gevolgen
zijn geweest van de transformatie.
Het onderzoeksdoel van het analyseren van deze begrippen is drieledig: Op de eerste plaats wordt er inzicht
verkregen in onderdelen die bevorderend en/of belemmerend zijn voor transformatie van kantoorgebouwen
naar tijdelijke studentenwoningen. Daarnaast wordt duidelijk hoe de begrippen zich met elkaar verhouden en
welke invloed ze op elkaar uitoefenen. De uitkomsten kunnen dan worden vertaald naar kwalitatieve criteria.
Met deze criteria als uitgangspunt kunnen State of the Art inbouwproducten worden beschreven en kan er
worden beoordeeld in hoeverre deze inbouwproducten voldoen aan deze criteria. Het resultaat is dat er
randvoorwaarden en aanbevelingen kunnen worden opgesteld, waaraan het nieuwe inbouwproduct moet
voldoen.
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5.2 Bepalen van de definities:
De begrippen gebruikskwaliteit, technische kwaliteit en economische aspecten, omvatten het hele spectrum
van tijdelijke transformatie projecten. De begrippen zijn zo met elkaar verbonden dat de haalbaarheid van een
transformatieproject valt of staat met een juiste verhouding van deze onderdelen. Voordat de geselecteerde
transformatieprojecten kunnen worden beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd moeten deze drie
begrippen worden gedefinieerd, zodat ze niet voor meerdere interpretaties mogelijk zijn.
Gebruikskwaliteit: betekent dat de studentenwoning geschikt moet zijn om alle dagelijkse activiteiten
ongehinderd te kunnen uitvoeren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst indien een nieuwe student(en) de
woning gaat bewonen. Veranderen de wensen, dan is het prettig als de woning eenvoudig kan worden
aangepast. De wensen van de studenten komen tot uitdrukking in de eisen en behoeften die studenten
hebben met betrekking tot studentenhuisvesting.

De Technische kwaliteit van kantoorgebouwen komt tot uitdrukking in de huidige technische staat van
kantoorgebouwen, gebouwd tussen 1970-1990. Een kantoorgebouw met goede technische kwaliteiten stelt
zich sneller en beter in staat te worden getransformeerd naar studentenwoningen. Het beperken van grote
constructieve ingrepen aan de draagstructuur en de gevel/dak staan hierbij centraal. Naast deze twee
onderdelen bepalen de installaties en de afbouw in grote mate of een gebouw succesvol kan worden
getransformeerd.
Economische aspecten vormen een erg breed begrip en kunnen bij dit deelonderzoek worden onderverdeeld
in twee aspecten: ten eerste de bouwkosten die worden gemaakt bij het transformeren van kantoren naar
woningen, waarbij er een duidelijke relatie bestaat met de technische kwaliteit van het bestaande
kantoorgebouw. Ten tweede de financiële gevolgen voor de gebruikers, indien zei de eisen en behoeften
willen verwezenlijken. Een eigen badkamer leidt tot meer bouwkosten en dus een hogere huur. Er bestaat dus
een duidelijke relatie met gebruikskwaliteiten.
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5.3 De potentieanalyse
De technische kwaliteiten van de kantoorgebouwen, gebouwd tussen 1970-1990, zijn onder andere in het
gezamenlijke deelverslag in kaart gebracht. Gebaseerd op technische aspecten zijn er vier typologieën
omschreven; en samengevat in hoofdstuk 4.6 van het verslag (Typologie van leegstaande kantoren uit de jaren
’70-’90). De eisen en behoeften van studenten zijn in hoofdstuk 4.7 in kaart gebracht. Zoals uit de definiëring
naar voren kwam kunnen deze twee onderdelen vertaald worden naar technische kwaliteiten en
gebruikskwaliteiten. De kosten vormen een overkoepelend begrip en hangen nauw samen met de
gebruikskwaliteiten en technische kwaliteiten.
De eerste stap bij het analyseren, is het categoriseren. De drie begrippen worden onderverdeeld in de vier
bouwlagen van Slimbouwen®, te weten: constructie, gevel/dak, installaties en afbouw. Deze onderverdeling
wordt toegepast, omdat er op deze manier afzonderlijk en op een gestructureerde wijze naar de vier
bouwlagen kan worden gekeken en worden vergeleken. In het gezamenlijke onderzoek, waarbij
kantoorgebouwen op technische aspecten zijn beschreven en ingedeeld in typologieën, werd eveneens deze
onderverdeling gebruikt. De technische kwaliteit wordt ook onderverdeeld in vier bouwdisciplines, zodat kan
worden onderzocht hoe deze disciplines zich verhouden tot de vier bouwlagen van Slimbouwen®. Deze
analysemethode is in het onderstaande schema grafisch weergegeven en resulteert in 6 tabellen waarbij de
sterke-en zwakke punten per bouwplaag voor ieder onderdeel inzichtelijk worden gemaakt, zie afbeelding 5.2.

Constructie
Gevel/dak
Gebruikskwaliteit
Installaties

Studenten

Afbouw
Constructie
Gevel/dak
Installaties
Afbouw
Uitvoeringstechniek

Constructie

Constructief

Gevel/dak

Installatietechniek

Installaties

Bouwfysica

Afbouw

Bestaande kantoren

Economische

Technische kwaliteit
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Afbeelding 5.2 Totaal overzicht sterkte-zwakte analyse
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5.3.1 Gebruikskwaliteit
Gebruikskwaliteit:
constructie
Om gebouwen te kunnen analyseren, moeten we de gebouwen opdelen in één of meer gebouwdelen. Deze
gebouwdelen kunnen ieder een eigen vorm en een eigen zonering hebben. Zoals uit het vooronderzoek is
gebleken bestaan de kantoren voornamelijk uit rechthoekige en L-vormige gebouwen. Binnen deze kantoren
kan een structuur worden weergegeven in de vorm van een zonering. De zonering is de wijze waarop in het
gebouw/gebouwdeel verkeerszones en verblijfszones zijn gereserveerd. De zonering is bepalend voor de
infrastructuur en in het bijzonder voor de structuur van de draagconstructie van een gebouw of gebouwdeel.
Binnen kantoren kunnen drie soorten zoneringen worden onderscheiden: de lineaire, de neutrale en de
centrale zonering. De meest voorkomende vorm bij de onderzochte gebouwen is de lineaire zonering, waarbij
de verblijfsruimtes worden omsloten door verkeerszones. Onder deze categorie is de verkeerszone met aan
beide zijden verblijfzones de meest voorkomende zonering [Kamerling, J.W.,2004]. Deze zonering is ook de
meest efficiënte plattegrond voor het realiseren van tijdelijke studentenwoningen, omdat hierbij de ontsluiting
naar de woningen optimaal is. Uitgaande van de veel voorkomende gevelindeling en draagstructuur in een
veelvoud van 1.80 m is de breedtemaat hierdoor op 3.60 m h.o.h. bepaald. Uitgaande van een gewenst
kameroppervlak van 17 m2 is de benodigde diepte tot de middengang minimaal 5.00 m. De gang moet
ongeveer 1.50 m breed zijn. Daarmee is het gewenst dat het gebouw binnen de gevel 5.00 + 1.50 + 5.00 =
11.50 m diep is, met toevoeging voor binnenwanddiktes ongeveer 12.00 m. Voor zelfstandige eenheden moet
hier 2 x 2.30 m bijgeteld worden voor het sanitair en de keuken aan de gangzijde en is dus minimaal 17.00 m
gebouwdiepte nodig. Als (meestal gedicteerd door de raamindeling of dragende wanden) de breedte van de
kamers breder of smaller wordt, dan kan bij hetzelfde oppervlak de diepte van het gebouw ondieper of dieper
zijn. Een minder efficiënte indeling is een eenzijdige situering van de woonruimte aan een gevel. In dat geval
ligt de ontsluiting (gang) langs de andere gevel. Dit kan een ondiep gebouw wel bruikbaar maken of kan grote
wooneenheden (veelal zelfstandige twee- en driekamer) mogelijk maken. Veelal zijn de gebouwen met een
diepte, binnen de gevel gemeten, tussen de 12.00 m en 20.00 m diepte het meest efficiënt
[TransformatieTeam, 2012].
Kantoorgebouwen hebben door de draagstructuur, bestaande uit kolommen en in de meeste gevallen
dragende balken, een positieve invloed op de indeelbaarheid van studentenkamers. Toch bepaalt de hart-op
hart afstand voor een groot gedeelte de indelingsvrijheid en de afmetingen van de studentenkamers, omdat
de scheidingswanden geplaatst worden tussen de kolommen. De scheidingwanden worden tussen de
kolommen geplaatst omdat op deze manier de kolommen deel uitmaken van de scheidingsconstructie en zo
dus geen beperkingen opleveren voor de vrije indeelbaarheid van de studentenkamers. Voor een
onzelfstandige/zelfstandige studentenkamer wordt minimaal een breedte van 2.50 m aanbevolen, ideaal is
een breedte van 3.60m; een veelvoud daarvan is ook bruikbaar mits achter de raampartijen een wand
geplaatst kan worden voor opdeling. Voor zelfstandige tweekamereenheden wordt minimaal 5.00m
aanbevolen optimaal is 5.40 m en 7.20 m (bij diepte 12 m driekamerwoning). Incidenteel afwijkende
stramienmaten kunnen (door afsplitsing of samenvoeging) ingezet worden voor gemeenschappelijke ruimten.
Een draagstructuur van kolommen en balken kan ook belemmeringen opleveren met betrekking tot de vrije
hoogte onder de balken. Door het verwijderen van de verlaagde plafonds is de vrije hoogte meer dan
toereikend en ligt tussen ongeveer de 2,9 en 3,1m. Hierdoor is het eventueel mogelijk voor het plaatsen van
een hoogslaper. Ten plaatse van balken neemt de vrije hoogte af tot ongeveer 2,6-2,8m. Een vrije hoogte
lager dan 2,6m is ook mogelijk bij een woonfunctie aangezien het bouwbesluit voor “verbouw” een vrije
hoogte toelaat van 2,1m [Gelinck, S, Baptiste Benraad,J 2011;Scharphof, E, 2012].
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Verblijfsgebied

Variatie Ø kolommen

Verkeersruimte

Min 1,5 m

Verblijfsgebied

Min 5 m
Ideal: 7,2m

Afbeelding 5.3 Variabelen die van belang zijn bij
transformatie

Min 12m
Ideal: 15-20m

Min 2,5m
Ideal: 3,6m , 5,4m of 7,2m

Gevel
Gebruikskwaliteit:
De indeling van de gevel bepaalt in grote mate of kantoren
kunnen
worden
getransformeerd
naar
tijdelijke
studentenwoningen. Hierbij zijn de verdelingen en
afmetingen van de ramen van belang. Zijn de ramen
geplaatst op de juiste hoogte en zijn ze ook geschikt voor
een woonfunctie? De verdeling van de ramen komt in de
meeste gevallen overeen met de hart-op hart afstanden van
de kolommen of wanneer toegepast met de (dragende)
gevelelementen. Hierbij is het ook van belang dat er per
kamer één of meer ramen zijn voorzien van te openen delen,
zodat er natuurlijk kan worden geventileerd (zie eis
bouwbesluit 2012). Indien deze niet aanwezig zijn moeten de
ramen alsnog worden voorzien van raamvleugels. Dit kan
een aanzienlijke kostenpost zijn. Kantoren waarbij de gevels
al zijn voorzien van te openen ramen verdienen de voorkeur
voor te worden getransformeerd [Remøy. H. en Van der
Voordt, Th. 2011; Remøy, H. 2010]

Vrijehoogte
Gem. 2,6-2,8m

Vrijehoogte>2,6m
Gem. 2,9-3,1m

Afbeelding 5.4 Vrijehoogte en bouwfysische
eigenschappen van kantoren, gebouwd tussen 1970-1990

Gebruikskwaliteit:
Installaties
De meeste kantoren die onderzocht zijn worden verwarmd
doormiddel van radiatoren. Deze kunnen in de nieuwe situatie worden hergebruikt. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat veel kantoren zijn voorzien van centrale regeling per travee. Wanneer wordt gekozen voor
hergebruik en binnen een travee worden meerdere kamers gerealiseerd is individuele regelbare verwarming
niet mogelijk. Door opnieuw instellen van de Cv-installatie en de radiatoren van thermostatische kranen te
voorzien is op een goedkope manier de studentenkamer op een makkelijke manier individueel te regelen [Vrij,
N. de 2004].
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Gebruikskwaliteit:
afbouw
Bij tijdelijke transformatieprojecten worden de binnenwanden uitgevoerd in metal-stud wanden, de afwerking
wordt zoveel mogelijk behouden en de verlaagde plafonds worden verwijderd. Op deze manier worden de
transformatiekosten beperkt. Deze methode van aanpak levert ook beperkingen op, waardoor de
gebruikskwaliteit van de studentenwoningen afneemt. Deze beperkingen zijn voornamelijk van bouwfysische
aard en hebben betrekking op de geluidsoverlast in de vorm van contactgeluid en installatiegeluid. Daarnaast
zijn de mechanische eigenschappen van de metal-stud wanden beperkt waardoor beschadigingen snel
optreden.
De tijdelijke studentenwoningen worden in hun korte levensfase door verschillende studenten bewoond. Deze
studenten willen hun kamer inrichten naar hun eigen wensen. De bouwsystemen die nu worden toegepast
laten deze veranderingen niet toe, omdat deze ingrepen te kostbaar zijn [Hermans, M., 2004].

5.3.2 Economische aspecten:
Wil een tijdelijk transformatieproces succesvol zijn dan moeten de baten opwegen tegen de kosten. De huur
voor de kamer moet betaalbaar blijven en voor de eigenaren van de leegstaande kantoorgebouwen moet het
ook rendabel zijn. In de praktijk komt dit neer op het zo weinig mogelijk veranderen van de draagconstructie
en de gevel.
Kosten:
constructie
Om de transformatiekosten zo laag mogelijk te houden zijn grote aanpassingen in de constructie, zoals grote
sparingen maken in de vloeren of balken uitgesloten. Het streven is om de constructie in de originele staat te
behouden. Het maken van kleinere sparingen is mogelijk, maar hierbij moet wel worden opgemerkt dat de
kosten voor het boren van gaten in een gewapende vloer aanzienlijk zijn. Het maken van sleuven in de vloer
voor leidingen is in veel gevallen niet mogelijk en tevens erg duur in de uitvoering.
Kosten:
gevel
Het geheel vervangen van de gevel is een grote kostenpost. Bij veel voorbeelden van transformatie van
kantoren naar studentenwoningen zijn de financiële doelstellingen gehaald omdat de gevel kon worden
behouden. Het mag dus duidelijk zijn dat bij tijdelijke transformatie de gevel niet wordt gewijzigd. Dit neemt
niet weg dat de slechte thermische isolatie van de gevel moet worden aangepakt. Het verbeteren van de
isolerende werking kan op een aantal manieren worden uitgevoerd. Hierbij is het isoleren aan de binnenzijde,
doormiddel van een voorzetwand, de meest goedkope oplossing. Zoals ook bij de gebruikerskwaliteit genoemd
moeten de ramen zijn voorzien van te openen delen. In de praktijk komt dit neer op toepassen van een
raamvleugel. Indien dit wordt gedaan kan ook de overweging worden gemaakt om de ramen volledig te
voorzien van HR-beglazing en ventilatieroosters. Deze kosten zullen aanzienlijk stijgen en de kosten van de
transformatie verhogen. Daar tegenover moet worden vermeld dat de thermische schil door deze ingreep der
mate wordt verbeterd, dat het energieverbruik in het gebouw wordt verlaagd [TransformatieTeam, 2012;
Remøy, H.2007].
Kosten:
Installaties
Het aanleggen van nieuwe installaties is een grote kostenpost binnen de bouwkosten van een
transformatieproject. Hergebruik van de bestaande infrastructuur is dan ook noodzakelijk. Goede voorbeelden
van installaties die worden hergebruikt bij tijdelijk transformatie zijn elektra, waterleidingen, bestaande
toiletten en verwarmingsinstallaties. Voor de mechanische ventilatie ligt dit anders. Deze zijn verouderd en
voldoen niet aan de eisen van de nieuwe gebruikers. Door de nieuwe indelingen van de plattegrond ontstaan
er tevens problemen met de branddoorslag en geluidslekken bij het behouden van deze installaties. Om deze
problemen te verhelpen zijn grote investeringen nodig, die bij tijdelijk transformatieprojecten niet haalbaar
zijn [Ooms, J, Steetskamp, L. 2010].
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Kosten:
afbouw
Bij
transformatieprojecten
zijn
algemene
uitvoeringskosten, binnenwanden en plafonds de grootste
kostenposten binnen de verbouwbegroting. Om deze
kosten
te
verlagen
worden
bij
tijdelijke
transformatieprojecten een aantal werkzaamheden door
studenten uitgevoerd. Op deze manier worden de
algemene uitvoeringskosten (loonkosten met 50-70%)
gedrukt en worden de financiële risico’s verminderd.
Daarnaast wordt de huur voor de studenten die
Afbeelding 5.5 Zelfwerkzaamheid van studenten op de
meewerken tijdens de verbouwing verlaagd gedurende de
Archimedeslaan 16 te Utrecht
Bron: www.benraad.nl
tijd dat ze de woning huren (+/-10% korting p.m.).
Zelfwerkzaamheid heeft niet alleen positieve gevolgen
voor de kosten, maar ook vooral de betrokkenheid tussen de studenten wordt vergroot. Door
zelfwerkzaamheid gaan studenten beter om met hun kamers en spullen, omdat ze zelf hebben geholpen bij
het tot stand komen van de kamers [Voordt van der, V, Kolk van der, M, 2007].
Een goed voorbeeld van zelfwerkzaamheid van de studenten is terug te vinden bij de Archimedeslaan 16 in
Utrecht. De woningscheidende wanden worden bij dit project uitgevoerd in metal-stud wanden. De reden voor
het toepassen voor dit bouwsysteem zijn onder meer dat de bouwkosten-en uitvoeringskosten laag zijn,
aanpassingen tijdens het bouwproces makkelijk zijn te verwerken en dat er op een eenvoudige en goedkopere
manier kan worden voldaan aan de regels van het bouwbesluit. Door de eenvoudige handelingen die moeten
worden verricht voor het monteren van een metal-stud wanden, zijn dit ideale werkzaamheden die studenten
zelf kunnen doen. De bouwwerkzaamheden bij dit project bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van
isolatie en het monteren en opmaat snijden van de gipsplaten.
De vloerenafwerkingen in kantoren zijn over het algemeen verouderd maar nog wel in redelijk staat. Het
verwijderen van de gehele vloerbedekking kan extra kosten met zich meebrengen, omdat de meeste
vloerafwerkingen in kantoren volledig zijn verlijmd met de ondergrond. Beschadigingen met het verwijderen
van de vloerbedekking zijn dan onoverkomelijk. De kosten van het opnieuw egaliseren van de ondergrond zijn
hoog.
Asbest houdende materialen verwijderen is een andere risicofactor bij transformeren. Materialen die voor
1983 zijn verwerkt in de bouw kunnen asbest bevatten. Voorbeelden zijn: vloerbedekking, isolatiemateriaal of
boardplaten. Indien een grote hoeveelheid van deze materialen verwijderd dienen te worden kunnen de
kosten voor het verwijderen- en afvoeren hoog zijn en in sommige gevallen transformatie van
kantoorgebouwen onmogelijk maken [Vrij, N. de, 2004]
De verlaagde plafonds kunnen niet worden behouden en worden verwijderd. Dit levert extra afvalkosten op.
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5.3.3 Technische kwaliteit van kantoorgebouwen
Tijdelijke transformatie valt of staat bij het zo min mogelijk wijzigen van de bestaande toestand. De technische
kwaliteiten van kantoorgebouwen bepalen dus in grote mate de haalbaarheid van transformatieprojecten.
Deze technische kwaliteiten zijn onder meer onderzocht bij het gezamenlijke vooronderzoek waarbij
typologieën voor kantoorgebouwen, gebouwd tussen 1970-1990, zijn bepaald. Bij dit onderzoek is echter nog
niet de koppeling gelegd tussen de technische kwaliteiten van kantoren aan de ene kant en de karakteristieke
kenmerken van tijdelijke transformaties aan de andere kant.
Typologie kantoorgebouwen
De basis voor de typeomschrijving vormt het stramien. De keuze voor “stramien” als basis voor deze
typologiebepaling zijn terug te vinden in deelverslag 1. De verschillende typen zullen vanuit deze basis
omschreven worden. Uit de case studies die onderzocht zijn in dit gezamenlijke vooronderzoek kunnen vier
verschillende typen stramienmaten beschreven worden. Gebouwen met dit type stramien hebben in de regel
de kenmerken zoals deze beschreven worden in de typeomschrijving. De volgende vier typen kunnen
onderscheiden worden:
[ Type 1: Stramienmaat 7,2 meter ]
Dit type heeft als basis een stramienmaat van 7,2 meter en bevat de
grootste groep kantoorgebouwen. De gebruikelijke vloer-tot-vloer
hoogte ligt tussen de 3,2 en 3,3 meter met een vloerdikte tussen de
200mm en 300mm. Dit levert een vrije hoogte op van gemiddeld 3
meter hoog. Gebouwen in dit type hebben een variatie aan
draagstructuren, balken in de gevel, balken in twee richtingen in het
vloerveld, balken in een richting in het vloerveld of een vrij vloerveld.
Wel wordt er altijd gebruik gemaakt van dragende kolommen. De
Gebouw Weena, Rotterdam
constructie wordt in de regel volledig in het werk gestort. Enkele
Bron: www.chaletgroup.nl
uitzonderingen zijn meer tijdsafhankelijk, door de ontwikkeling van
prefab elementen, en hebben geen relatie met de stramienmaat van 7,2 meter. Type 1 heeft een gelijke
verdeling tussen vliesgevels en ramen- en strokengevels. De vliesgevel is meer voorkomend in type 1 dan in de
andere typen. Verder bestaat type 1 vooral uit hoogbouw en enkele middel-hoogbouw kantoren. Laagbouw
komt in dit type niet voor. De kantoorgebouwen hebben allemaal een rechthoekige vorm.
[ Type 2: Stramienmaat groter dan 7,2 meter en modulair ]
Type 2 bestaat uit stramienmaten die groter zijn dan 7,2 meter met
een modulaire vergroting van 300mm. Voorkomende
stramienmaten zijn 7,5 m en 7,8 m. De vloer-tot-vloer hoogtes zijn
variabel tussen 3,24m en 3,6m waardoor ook de vrije hoogte
varieert. De constructie is opgebouwd uit kolommen met balken in
een richting of een vrij vloerveld. De gehele constructie bestaat uit
in het werk gestort beton. Type 2 heeft altijd een ramen- of
strokengevel. Laagbouw, middelhoogbouw en hoogbouw wisselen
elkaar af.

J.P.M. Hermans

Schouwburgplein 30-34, Rotterdam
bron: www.kooistrafeenstra.nl
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[ Type 3: Stramienmaat kleiner dan 7,2 meter en modulair ]
Dit type omvat alle stramienmaten kleiner dan 7,2 meter met een
modulaire verkleining van 300 mm. Voorkomende stramienmaten
zijn 3,6m en 5,4m. De vloer-tot-vloer hoogte ligt tussen de 3,2m en
3,4m. De draagstructuur is zeer kenmerkend opgebouwd uit
kolommen en balken in één richting. De constructie is vooral
opgebouwd uit prefab elementen, kolommen, balken en vloeren.
Dit houdt ook verband met de bouwjaren van eind jaren 80 en de
voornamelijk laag- en middelhoogbouw kantoren. Bij kantoren uit
type 3 wordt voornamelijk de ramengevel toegepast, vaak in
prefab elementen.
Westersingel 12, Rotterdam
bron : google streetview

[ Type 4: Stramienmaat kleiner dan 7,2 meter en niet modulair ]
Type 3 bevat alle stramienmaten die kleiner zijn dan 7,2 meter
maar niet volgens een modulaire maat verkleind zijn. In de
vloerhoogte leidt dit tot veel variaties tussen 3,1m en 3,57m. De
vloerdiktes zijn ook sterk afwijkend waardoor de vrije hoogte sterk
varieert tussen 2,9m en 3,3m. De draagstructuur bestaat uit
kolommen met voornamelijk vrije vloervelden. De gehele
constructie wordt in het werk gestort. Prefab elementen worden
slechts sporadisch toegepast in de gevel die altijd bestaat uit een
ramengevel of een strokengevel. Vliesgevels komen niet voor. De
kantoorgebouwen uit type 4 zijn voornamelijk gebouwen uit de
jaren 70 en altijd middelhoogbouw.

J.P.M. Hermans

Batavierenstraat 31, Rotterdam
bron: google streetview
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Technische kwaliteit:
Uitvoering
Constructie:
Kantoorgebouwen gebouwd tussen 1970-1985 bestaan
voornamelijk uit het in het werk gestorte betonnen kolommen
(evt. balken) en vloeren. De stabiliteit van deze
kantoorgebouwen wordt verkregen door stabiliteitskernen en
wanden, die zowel in het midden als aan de buitenkant van de
kantoorgebouwen zijn gepositioneerd. Begin jaren zeventig
waren er twee varianten van puntvormige betonnen
constructies populair: een puntvormig ondersteunde vloer op
kolommen en een randbalk langs de gevel, en een puntvormig
Afbeelding 5.6: Soorten draagconstructie
ondersteunde vloer op kolommen en een uitkraging langs de
Bron: Kamerling, M.W. & Kamerling, J.W., (2004)
gevel. Het resultaat is een buigslappe vloer. Hierop kunnen
geen steenachtige wanden worden geplaatst. Eind jaren zeventig wordt de lijnvormige constructie meer
gebruikelijk, meestal met een draagrichting loodrecht op de langsgevel. Ook wordt er steeds meer prefab
toegepast, voornamelijk vloeren (TT-en kanaalplaatvloeren). De meest voorkomende constructies zijn: een
puntvormige ondersteunde vloer met cassettevloeren; een constructie met gevelbalken en langsbalken op
kolommen en breedplaten; en een lineaire overspannen vloer met verborgen balken op kolommen. De
betonnen vloeren worden ook steeds minder zwaar gedimensioneerd waardoor grotere overspanningen
mogelijk zijn [Remøy, H.T., 2010]
De vloeren in kantoorgebouwen zijn doorgaans berekend op een grotere vloerbelasting dan de vloeren in
woningen (in kantoren 300kg/2, in woningen 175kg/m2). Dit is bevorderend voor transformatie omdat op
deze manier (zwaardere) onderdelen kunnen worden toegevoegd. Bij woningenbouw kunnen zelfs extra
verdiepingen worden toegevoegd waardoor een project rendabeler wordt [Remøy, H.T. 2007].
Technische kwaliteit:
Uitvoering
Gevels:
Als er naar de uitvoeringsmethode van de gevels wordt gekeken
kan er worden geconcludeerd dat de niet-dragende elementen,
opgesplitst in gestapelde en zelfdragende prefab betonnen
elementen, in de vorm van stroken en/of raamgevels het meeste
voorkomen. Deze elementen zijn in enkele gevallen afgewerkt
met verschillende buitenafwerkingen, zoals natuursteen of
metselwerk. Later in de jaren zeventig doen de vliesgevels meer
hun intrede, mede door de beter isolerende werking van glas. De
kozijnen en vliesgevels bestaan uit aluminium, hiervoor werd
voornamelijk staal gebruikt. Uit de praktijk blijkt dat nietdragende gevels voor het transformeren van kantoren voordelen
kunnen hebben. Indien er gebruik is gemaakt van droge
Afbeelding 5.7: Uitvoering prefab gevels
verbindingen kunnen de elementen op een eenvoudige manier Bron: Kamerling, M.W. & Kamerling, J.W., (2004)
worden verwijderd. Bij de transformatie bij de Bomansplaats in
Eindhoven is hiervan gebruik gemaakt om materialen en sanitair
units aan te voeren en direct te plaatsen in het gebouw. Op deze
manier
is
onder
andere
de
bouwtijd
verkort
[www.guldenfeniks.nl].

Afbeelding 5.8: Verwijderen prefab gevel
Bomansplaats te Eindhoven
Bron: www.guldenfeniks.n
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Technische kwaliteit:
Uitvoering
Installaties:
Vanwege de benodigde afmetingen van de luchtkanalen is het een gebruikelijke oplossing de kanalen boven
het plafond te situeren. Om het verlies aan nuttige inhoud te beperken, wordt er vaak voor gekozen de
primaire kanalen in de gangzone te leggen (verdiepingshoogte circa 2,50 m) en van daaruit via secundaire
leidingen de lucht boven het plafond (verdiepingshoogte circa 2,70 m) te transporteren naar de eindapparaten
[TransformatieTeam, 2012].
Technische kwaliteit:
Uitvoering
Afbouw:
Kantorengebouwen gebouwd tussen 1970-1990 werden zoveel mogelijk uitgevoerd zonder binnenwanden,
hierdoor werden de gebruikers instaat gesteld een eigen vrije indelingen te maken, die paste binnen de
organisatie. Dit nam niet weg dat door de jaren heen binnenwanden werden geplaatst- en verplaatst door de
verschillende gebruikers. De binnenwanden bestonden voornamelijk in de jaren ‘70 uit halfsteens metselwerk.
Door de ontwikkelingen in de bouw werden in de jaren ’80 meer systeemwanden toegepast. Deze
binnenwanden voldoen niet meer aan de technische- en gebruikskwaliteiten zoals die nu worden gesteld.
Hergebruik van deze wanden voor de nieuwe functie is dan ook niet mogelijk.
Verlaagde plafonds in kantorengebouwen zijn bij transformatie naar een woonfunctie niet her te gebruiken.
Een nieuwe indeling met woningscheidende wanden leidt tot het zo nodig aanpassen van de verlaagde
plafonds dat hergebruik niet mogelijk is. Daarnaast zijn de verlaagde plafonds veelal verouderd en voldoen in
de bestaande situatie niet aan de eisen van het bouwbesluit.
Kantoorgebouwen hebben voornamelijk in het werk gestorte vloeren. Deze vloeren worden vaak voorzien van
een cementgebonden dekvloer waar uiteindelijk de definitieve vloerbedekking op wordt gelijmd. Deze
vloerbedekking bestaat bij kantoren voornamelijk uit: tapijt, linoleum, marmoleum of rubber. Bij tijdelijk
transformatie zijn deze vloerafwerkingen, indien in goede staat, her te gebruiken [Remøy, H.T., 2010].
Technische kwaliteit:
bouwfysica
Het comfort en de kwaliteit van de studentenwoningen staat voorop bij de realisatie van de woningen. Geen
goede woning betekent geen huurders. In het verleden werden kantoorgebouwen ontworpen voor een
optimale bezetting en verhuurbaarheid, maar werd er geen of minder rekening gehouden met het
binnenklimaat en de thermische prestaties van de kantoren. Dit had tot gevolg dat kantoren in de winter extra
moesten worden verwarmd en in de zomer extra moesten worden gekoeld. Wat uiteindelijk in deze tijd
resulteert in extra hoge energiekosten. De kantoren uit de jaren ‘70 en ‘80 voldoen dus niet meer aan deze
comfort eisen. Ook al worden er sinds de invoering van het nieuwe bouwbesluit 2012 minder strenge regels
opgelegd met betrekking tot de bouwfysica van de tijdelijke woningen [Remøy, H.T., 2010].
Technische kwaliteit:
bouwfysica
Constructie:
De geluidsisolatie van vloeren uit de jaren zeventig en tachtig is gering door onder meer de aansluitingen van
de constructonderdelen en de massa van de vloeren. Dit wordt in de praktijk vaak opgelost door een doos-indoos systeem, met een zwevende dekvloer en een verlaagd plafond. Bij tijdelijke transformatieprojecten zijn
deze ingrepen te duur omdat ze maar tijdelijk van aard zijn en de kosten niet binnen afzienbare tijd kunnen
worden terugverdiend [Remøy, H.T., 2010].
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Technische kwaliteit:
bouwfysica
Gevel:
Thermische isolatie:
Kantoren gebouwd voor 1985 hebben geen isolatie in de gevel en op het dak, en
als deze wel aanwezig is, is de isolatiedikte nihil (20-30mm).Wat geldt voor de
gevelconstructie geldt ook in grote mate voor de ramen in de gevel. De aluminium
of stalen kozijnen zijn vaak nog voorzien van enkel glas of in bepaalde gevallen van
dubbel glas. Deze beglazingstypen voldoen niet meer aan de thermische prestaties
die een kantoorgebouw/woongebouw moet leveren. Aandacht voor het beperken
van koude-bruggen was er in deze tijd niet, wat uiteindelijk resulteert in
oppervlakte condensatie. Deze thermische beperkingen van kantoorgebouwen
hebben tot gevolg dat kantoren in de winter extra moeten worden warm gestookt
en in de zomer extra moet worden gekoeld (topkoeling).Het mag duidelijk zijn dat
de thermische prestaties van de gevels slecht zijn, en bij eventuele transformatie
moeten worden verbeterd, waardoor uiteindelijk het binnenklimaat verbeterd en
de energiekosten worden beperkt [Remøy, H.T., 2010].

Afbeelding 5.8 Koude-brug
bij onderzochte gevel

Geluidsisolatie:
Veel kantoorgebouwen liggen in gebieden waar de geluidsbelastingen op de gevels hoog zijn. De
geluidsisolatie wordt onder meer negatief beïnvloedt door het toepassen van enkele beglazing, de slechte
kierdichting tussen de verschillende onderdelen in de gevel en de beperkte isolatie van onder meer
ventilatieopeningen. Dit heeft ertoe geleidt dat deze aspecten bepalend zijn geworden voor de prestatie van
de gehele gevel.
Ventilatie
Het ventileren van de kantoren gebeurt op verschillende manieren. Er zijn twee vormen die het meeste
voorkomen bij de onderzochte kantoorgebouwen: De eerste vorm bestaat uit een ventilatiesysteem waarbij
de lucht wordt aangevoerd via ventilatieroosters in de gevel en mechanisch wordt afgevoerd. Het tweede
systeem bestaat uit balansventilatie waarbij zowel de aanvoer-als afvoer mechanisch worden geregeld.
Doordat medewerkers klagen en vaak ziek (Sick building syndroom) worden van de binnenklimatisering van
kantoren, ontstaat er meer aandacht voor de werkomstandigheden van de medewerkers. Het gevolg hiervan is
dat kantoren rond de jaren ’80 steeds meer worden voorzien van te openen ramen. Voor deze tijd werden de
kantoorgebouwen voornamelijk voorzien van niet te openen ramen.
Daglichttoetreding:
De daglichttoetreding in een gebouw wordt in het bouwbesluit uitgedrukt in equivalente daglichtoppervlakte:
m2 daglicht dat binnen komt door de ramen en andere glazen dak- en gevelonderdelen. De eis aan
daglichttoetreding voor woningen is voor bestaande bouw 0,5m2. Indien de kantoren gunstig kunnen worden
ingedeeld is deze eis in de praktijk ruimschoots te halen.
Technische kwaliteit:
bouwfysica
Installaties:
Doordat de indeling van een kantoorgebouw anders is dan de indeling van een studentencomplex is het
noodzakelijk dat de installaties moeten worden uitgebreid of worden vernieuwd. Bij het onderdeel “kosteninstallaties” is duidelijk dat het hergebruik van installaties zoveel mogelijk moet worden gestimuleerd, om te
besparen op de verbouwkosten. De opwekkingsinstallaties, zoals CV-ketels en luchtbehandelingskasten,
hebben over het algemeen voldoende capaciteit om na enige aanpassing te worden hergebruikt in de nieuwe
situatie. De kantorengebouwen worden in de meeste gevallen verwarmd doormiddel van radiatoren die zijn
gepositioneerd ten plaatse van de gevel. Deze radiatoren hebben voldoende afgiftecapaciteit om de
studentenwoningen te verwarmen [TransformatieTeam, 2012]..
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Technische kwaliteit:
bouwfysica
Afbouw:
Wanden in kantoorgebouwen zijn over het algemeen anders uitgevoerd dan woningscheidende of ruimte
scheidende wanden. De wanden in kantoren lopen meestal niet door tot de bovenliggende verdiepingsvloer
maar tot het verlaagde plafond (zie ook installaties -> afbouw). Indien de binnenwanden van kantoren kunnen
worden hergebruikt moet er goed worden onderzocht of deze voldoen aan de eisen die worden gesteld aan
woningscheidende wanden. De wanden van kantoren van de jaren ’70 zijn vaak uitgevoerd in halfsteens
metselwerk. Deze constructies zijn zeer gevoelig voor contactgeluid en luchtgeluid.
Uit het vooronderzoek is gebleken dat de gevels voor kantoren in drie typen te onderscheiden zijn:
strokengevels, raamgevels en vliesgevels. Het type gevel heeft grote invloed op de aansluitbaarheid van
binnenwanden. Uit onderzoek blijkt dat strokengevels en raamgevels goede aansluitmogelijkheden bieden
voor woningscheidende wanden. Het aansluiten van wanden op vliesgevels levert meer beperkingen op. Dit
heeft onder meer met de indeling van de vliesgevel te maken en de beperkte aansluitmogelijkheden. De
gevolgen zijn dat er geluidslekken kunnen ontstaan tussen de verschillende studentenkamers.
Technische kwaliteit:
Installaties
Constructie:
In een kantoor zijn kabels en
leidingen nodig voor koud en warm
water, riolering, gas, elektriciteit,
airconditioning,
verwarming,
beveiliging, telecommunicatie en
computerwerk. Deze installaties
worden in een installatieruimte
ondergebracht die vaak op het dak
gelegen is, maar ook in de kelder of
op een tussenverdieping kan
worden ondergebracht. Vanuit de
Afbeelding 5.9 centrale zonering, hoofdinstallaties in middengang
installatieruimte
worden
met
Bron: Kamerling, M.W. & Kamerling, J.W., (2004)
horizontale en verticale leidingen de
voorzieningen naar de werkplekken en dergelijke gebracht. Voor het verticaal transport zullen de leidingen in
schachten worden geplaatst. In kantoorgebouwen worden de leidingschachten meestal geconcentreerd in
enkele verticale leidingschachten. Op deze verticale schachten worden op iedere verdieping horizontale
leidingen aangesloten, waarop kleinere leidingen aftakken. Per verdieping wordt de hoofdleiding in de
gangzone geplaatst boven een verlaagd plafond. Deze situatie, waarbij de leidingen zich in de gangzone
bevinden, is de meeste voorkomende situatie bij de onderzochte kantoorgebouwen. Deze indeling van
installaties heeft ook voordelen voor transformaties, aangezien de hoofdleidingen zich in de gangzone
bevinden en niet boven de studentenkamers, blijft een vrije hoogte gegarandeerd. Door deze zonering kunnen
de studentenwoningen die ontsloten worden door de gang gemakkelijker worden aangesloten op de
hoofdleiding. Zoals al eerder aangegeven is het maken van sparingen tijdrovend en duur. Leidingen kunnen
dus ook moeilijk door draagbalken worden doorgevoerd en moeten zodoende worden verlegd onder de
balken. Hierdoor kan plaatselijk de vrije hoogte beperkt worden. Leidingdoorvoeren die door het verwijderen
van de oude leidingen zijn ontstaan kunnen voor de nieuwe situatie worden hergebruikt. Op deze manier kan
het bovenstaande probleem worden verholpen. Dit resulteert vaker in meer leidingwerk en dus in meer
kosten. Er zal dus in de voorbereidingsfase een afweging moeten worden gemaakt.
De kantoren gebouwd tussen 1970-1985 bestaan voornamelijk uit vloeren met naspanwapening. De
mogelijkheid om sparingen te maken in de vloeren wordt hierdoor beperkt. Het is moeilijk om verticale
schachten door te trekken. Bemeten moet worden waar de wapening zit, maar deze zit niet altijd op elke
verdieping op dezelfde plek. Vloeren van dit type vormen een belemmering voor transformatie, maar niet
onoverkomelijk [Geraedts,R. 2006; Remøy, H.T., 2010].
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Technische kwaliteit:
Installaties
Gevel
De gevels van kantoorgebouwen worden in een beperkt aantal gevallen gebruikt voor het verwerken van
installaties. Bij gevels met een prefab binnenblad zijn voorzieningen getroffen voor het verwerken van
installaties. Hierbij moet worden gedacht aan leidinggoten voor elektra en data communicatie. Bij prefab
gevels die geen voorzieningen hiervoor hebben zijn opbouwgoten in de loop der jaren aangebracht. Die door
de gebruikers op een eenvoudige manier zijn aan te passen. Bij vliesgevels zijn de installaties verwerkt in de
vloer doormiddel van een gootconstructie in de dekvloer.
Technische kwaliteit:
Installaties
Afbouw
Bij kantoren is altijd een verlaagd plafond aangebracht. Hierboven liggen
metalen kokers voor luchtbehandeling, elektra en telecom. Verlaagde
plafonds moeten in de meeste gevallen bij transformaties verwijderd worden,
omdat de bestaande scheidingswanden niet tot de bovenliggende vloer
doorlopen. Om brandoverslag door deze opening te voorkomen, waardoor er
brand van de ene naar de andere kamer kan overslaan, maar ook door het
heet worden van de kanalen bij brand, moeten deze leidingen allemaal
verwijderd worden. Uiteraard is dit ook nog een geluidslek. Daarom moeten
alle wanden zowel bij hergebruik als bij nieuwbouw tot de bovenliggende
vloer doorlopen. De luchtbehandeling komt in de onzelfstandige kamers niet
meer terug. Soms betekent dat dat er radiatoren voor de verwarming (bij)
geplaatst moeten worden. De elektra-leidingen (vaak in goten) kunnen
Afbeelding 5.10 geluidoverdracht en
(eventueel na verplaatsing in hoogte) wel blijven, mits de doorvoeren in de
brandoverslag
wanden met brandwerend schuim worden gedicht. Het aanbrengen van
Bron: Kamerling, M.W. &
Kamerling, J.W., (2004)
leidingen in de vloer is bij vloeren die voorzien zijn van naspanwapening niet
mogelijk. De sleuven die worden gemaakt voor de leidingen doorboren de
wapening waardoor de constructieve draagkracht van de vloer afneemt [Remøy, H.T., 2010].
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5.4 Conclusie:
De technische kwaliteiten van kantoren moeten in overeenstemming zijn met de gebruikerseisen en de
economische haalbaarheid. De verhouding tussen deze aspecten bepalen in belangrijke mate hoe succesvol
een product is. Er moeten dus kwalitatieve criteria worden opgesteld waarmee bestaande producten kunnen
worden beoordeeld. Deze punten voortkomend uit de analysetabel en aangevuld met aandachtspunten uit de
voorgaande hoofdstukken vormen de kwalitatieve criteria. Deze criteria kunnen globaal in de volgende punten
worden verdeeld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het inbouwproduct moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bouwfysische prestaties van
het kantoorgebouw. Op deze manier wordt onder meer bespaard op de energiekosten.
Het inbouwproduct moet toepasbaar zijn tussen verschillende verdiepingshoogten (2,6-2,9) en
stramienmaten 3,6>7,2m.
De gevel moet worden gehandhaafd en zo min mogelijk worden veranderd. Dit heeft gevolgen voor
de afmetingen en het gewicht van het inbouwproduct.
Installaties dienen niet in de bestaande constructie te worden opgenomen. De verbouwkosten
worden te hoog en het product is niet meer aanpasbaar.
De draagconstructie dient zoveel mogelijk gehandhaafd te blijven.
Het inbouwproduct dient project ongebonden te zijn i.v.m. hergebruik en mogelijkheid om
demontabel te bouwen.
Zelfwerkzaamheid moet worden gestimuleerd. Hierbij moeten het aantal handelingen voor het
monteren van het inbouwproduct worden beperkt en vereenvoudigd.

In de onderstaande tabellen worden de sterke en zwakke punten uit de voorgaande paragraaf samengevat.
Kosten (sterkte-zwakte analyse)
Slimbouwen®
bouwlagen
Constructie

Sterke

Zwakte

Constructie in goede staat; weinig
aanpassingen
Uitbreiding mogelijk; meer verhuurbaar
oppervlak

Maken van sparingen en sleuven in constructie

Gevel

Gevel herbruikbaar voor tijdelijk transformatie

Kosten gevel vervangen/aanpassen hoog
Slecht geïsoleerde gevel; hogere energiekosten

Installaties

Hergebruik installaties, elektra, data en water

Mech. Ventilatie niet herbruikbaar i.v.m.
veroudering en eisen; hoge afval kosten
Kosten leidingdoorvoeren brandwerend maken
hoog

Hergebruik schachten

Afbouw

J.P.M. Hermans

Geen scheidingwanden in kantoren, lage
afvalkosten
Zelfwerkzaamheid studenten; bouwkosten
laag, korting voor studenten op huur
Hergebruik van pantry’s en toiletten
Metal-stud: goede prijs/kwaliteit verhouding

Asbest aanwezig bijv.; vinylvloer
Hoge afval kosten; binnenwanden, verlaagde
plafonds
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Gebruikskwaliteit (sterkte-zwakte analyse)
Slimbouwen®
bouwlagen
Constructie

Sterke

Zwakte

Lineaire zonering (centrale gang); optimale
indeling kamers
Kolommenstructuur; vrije indeelbaarheid.
Wanden geplaatst tussen constructie (geen
constructieve obstakels)
- Gebouw diepte >12m voor onzelfstandige
kamers
-Gebouw diepte >17m voor zelfstandige
kamers
- Stramien 3,6m voor onzelfstandige kamers
-Stramien 5,4/7,2m voor zelfstandige kamers
Netto verdiepingshoogte >2,6m
Door verwijderen verlaagd plafond

Gevel

Voldoende liften
Kelderconstructie; bergingen, fietsenstalling
Indeling gevel gebaseerd op stramien;
verhouding: gesloten en open delen
Ieder raam voorzien van te openen delen
Voldoende daglichttoetreding

Installaties

Openen ramen: natuurlijk ventilatie
Radiatoren hergebruiken; separaat verwarmen
Aanwezigheid internet

Afbouw

Aanwezigheid toiletten
Geen binnenwanden, vrije indeelbaarheid

Contactgeluid door te weinig massa vloeren.
Gangbreedte<1,5m

Stramienindeling <2,5mleidt tot smalle diepe
kamers. Door smalle kamer indelingsvrijheid
beperkt
Op een aantal plaatsen beperking vrijehoogte
door installaties <2,6m

- Gevelindeling (open/dichte delen) invloed
afmetingen kamer
-Door verhouding kamer, minder daglicht in
dieper gelegen delen
Niet- te openen ramen
Geluidsoverlast en tocht door slecht geïsoleerde
gevel.
Geen dubbel glas
Verwijderen verlaagd plafond; installaties blijven
in het zicht; installatiegeluid, esthetica,
onderhoud
Installaties ingestort; moeilijk aanpasbaar

Bestaande binnenwanden voldoen niet aan de
gebruikseisen en technische eisen
Metal-stud wanden toegepast bij tijdelijke
transformaties:
- moeilijk aanpasbaar
-Mechanische belastingen
Geen verlaagplafond

Technische kwaliteit (sterkte-zwakte analyse)
Installaties
Constructie

Gevel
Afbouw

J.P.M. Hermans

Sterke
Hoofdleidingen opgenomen in gangzone boven
verlaagplafond; beter indeelbaarheid kamers
Verticale stijgpunten op uiteinde hoeken

Leidingen niet opgenomen in gevel; opbouw
gotensysteem

Zwakte
“sub’leidingen opgenomen in afwerkvloer;
moeilijk aanpasbaar
Leidingen voor koud/warmwater geconcerteerd
rond de kern
Curtain walls; leidingen in vloer opgenomen
Installaties opgenomen in binnenwanden moeilijk
aanpasbaar

Afstudeeratelier: Slimbouwen IV

55

Op kamers gaan in kantoren

Technische kwaliteit (sterkte-zwakte analyse)
Uitvoering
Constructie

Gevel

Installaties

Sterke
Berekend op hoge vloerbelasting,300kg/m2,
norm woningen 175kg/m2

Draagconstructie in kwalitatief goede staat
Constructie i.h.w. gestorte beton: over
gedimensioneerd
Kolommen structuur; modulaire maatvoering
meest voorkomende 7,2m
Prefab gevelelementen: verwijderen en
herplaatsen (droge methode)
Prefab en steenachtige muren; goede
aansluitpunten voor binnenwanden
Hoofdleidingen opgenomen boven verlaagd
plafond. Makkelijker aanpassen/verwijderen
Leidingen over gedimensioneerd voor
studentenkamers

Afbouw

Zwakte
Naspanwapening; weinig flexibiliteit verticale
schachten
Balkenstructuur (rasterconstuctie) beperkt
indeling kamers

Curtain walls; geen aansluitpunten voor
woningscheidende wanden

Binnenwanden kantoren uitgevoerd metselwerk
Geen flexibiliteit
Binnenwanden lopen niet door tot
vloerconstructie (brandoverslag)
Verlaagd plafond niet her te gebruiken

Technische kwaliteit (sterkte-zwakte analyse)
Bouwfysica
Constructie
Gevel

Installaties

Afbouw

J.P.M. Hermans

Sterke
Raamoppervlak voldoende voor
daglichttoetreding
Betonnen constructie: hoog accumulerend
vermogen

Radiatoren voldoende capaciteit voor
hergebruik

Zwakte
Contactgeluid door te weinig massa vloeren.
Geen of weinig thermische isolatie gevel/dak:
Dikte isolatie 0-30mm
Geen continue ventilatie
Enkelglas of slecht dubbele beglazing;
condensatie
Koude-bruggen; stalen/aluminium kozijnen,
aansluiting gevel-vloerconstructie
Curtain walls: bouwfysische slecht
Mech. Installaties verouderd
Geen ventilatieroosters opgenomen in gevel
Wanden wbdbo<30min; wanden lopen niet door
tot vloerconstructie
Verlaagde plafonds; slechte kwaliteit
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Hoofdstuk 6. Analyseren State of the Art inbouwproducten

Deelonderzoek 1: In welke typologieën zijn
kantoorgebouwen gebouwd tussen 1970-1990
in Nederland te onderscheiden?

(ZIE GEZAMENLIJK VOORONDERZOEK)

Deelonderzoek 2: Wat zijn de
kenmerken van de inbouwconcepten
voor studentenwoningen die worden
toegepast binnen (tijdelijke)
transformatieprojecten?

Deelonderzoek 3: Welke eisen en
behoeften worden door studenten
gesteld?

Eisen en behoefte van studenten
m.b.t. huisvesting

Typologie bepaling op technische
gebouwaspecten

POTENTIEANALYSE
Kwalitatieve criteria opstellen a.d.h.v.
sterkte – zwakte analyse op basis van
gebruikskwaliteit, technische kwaliteit &
kosten

Kwalitatieve prestaties van
inbouwproducten beschrijven a.d.h.v.
opgestelde criteria
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Hoofdstuk 6. Inventarisatie en analyse bestaande inbouwproducten
6.1 Inleiding
Een nieuw inbouwsysteem introduceren in de tijdelijke transformatiemarkt is alleen mogelijk als het een
zichtbare verbetering oplevert. Een verbetering wordt ondersteund door twee mogelijk aspecten, namelijk een
kwaliteitsverbetering of een kostenbesparing. Beter zou het zijn wanneer een combinatie van beide aspecten
kan worden gerealiseerd. Een integrale ontwikkelingswijze, die vanuit de basis wordt opgebouwd is hierbij
onontbeerlijk. Er ontstaat zo de mogelijkheid om tot een doordacht systeem te komen, dat moet kunnen
voldoen aan een kwaliteitsverbetering én een kostenbesparing. Producenten en fabrikanten van
inbouwproducten proberen in meer of minder mate in te spelen op deze twee aspecten. Soms succesvol maar
vaak ook niet.
De transformatiemarkt is een aparte groep binnen de bouw. Dit leidt dus ook naar de vraag van
bouwproducten met andere specifieke eigenschappen. Uit de sterkte-en zwakte analyse van de
gebruikskwaliteit, kosten en technische kwaliteit van kantoorgebouwen, zijn criteria opgesteld waaraan
bestaande State of the Art inbouwproducten zouden moeten voldoen. Het is echter de vraag in hoeverre deze
producten hieraan voldoen. Om het inzicht hierin te vergroten moeten de bestaande producten worden
geanalyseerd en met elkaar worden vergeleken. Op deze wijze kan er inzicht worden verkregen in de manier
waarop de verschillende inbouwproducten in meer of mindere mate inspelen op de verschillende opgestelde
criteria. Het doel is niet het beoordelen van de producten op een gekwantificeerde manier aan de hand van de
opgestelde criteria. Het doel is de producten per criterium op een kwalitatieve manier beschrijven. Deze
beschrijvingen worden als onderbouwing gebruikt voor het kwalitatief beoordelen van de verschillende
inbouwproducten. De resultaten van deze productanalyse zullen aanbevelingen opleveren die onder andere
de input vormen voor het op te stellen Programma van Eisen.
Het is hierbij van belang, dat het eerst helder wordt wat een inbouwsysteem omvat en uit welke (bouw)delen
deze zijn opgebouwd. Vervolgens kunnen producten worden geselecteerd en beschreven, zowel kwantitatief
als kwalitatief aan de hand van de criteria die zijn opgesteld in paragraaf….

6.2 Categoriseren inbouwproducten
Om tot een goede overzichtelijke vergelijking te komen, dienen de inbouwproducten te worden
gecategoriseerd. Als basis hiervoor dient de onderverdeling, die wordt gehanteerd in Jellema 5, Afbouwproces
[Jellema 5, 2004]. Deze onderverdeling bestaat uit drie hoofdonderdelen, namelijk vloersystemen,
binnenwandsystemen en plafondsystemen. Deze hoofdonderdelen zijn uitgebreid met het onderdeel
“inbouwpakketten”. In totaal bestaat de hoofdindeling uit vier onderdelen [Bunt, W, 2011]. De
hoofdonderdelen kunnen verder worden opgesplitst aan de hand van uitvoeringstechnische aspecten. Een
totaaloverzicht is op de volgende bladzijde weergegeven in een overzichtelijk schema.
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Complete
inbouwpakketten
(natte ruimten

Samenstelsel van
systemen/
producten

Vloersysteem

Nat vloersysteem
Droog vloersysteem

Binnenwanden

Systeemwanden

Vooraf afgewerkte
systeemwanden

Inbouwpakket

In het werk af te
werken
systeemwanden

Niet-dragende
steenachtige
scheidingswanden

Verdiepingshoge
scheidingswanden

Gemetselde
scheidingswanden

Plafondsysteem

systeemplafonds
Spanplafonds
In het werk
getimmerde
plafonds
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6.3 Afbakenen en selecteren van producten
De bovenstaande inbouwpakketten zijn niet alle geschikt voor grootschalige tijdelijke transformatie. Ten
eerste vallen de vooraf afgewerkte systeemwanden af, omdat deze alleen toepasbaar zijn binnen de
utiliteitsbouw. De gemetselde niet-dragende systeemwanden vallen als tweede af, omdat deze te
arbeidsintensief zijn en daardoor niet gebruikt kunnen worden voor grootschalige projecten. Het ‘natte’
vloersysteem valt af, omdat ook in dit geval de arbeidsintensiviteit te hoog is.
Systeemwanden

In het werk af te
werken
systeemwanden

Binnenwanden

Wandpanelen
Fabrikanten: Faay
Karton wandpanelen
Fabrikanten: Spanell

Niet-dragende
steenachtige
scheidingswanden

Vloersysteem

Metal-stud wanden
Fabrikanten: Gyproc

Verdiepingshoge
scheidingswanden

Cellenbeton wandpanelen
Fabrikanten: Ytong

Estrichvloeren

Estrichelementen voor
betonvloeren
Fabrikant: Gyproc

Montage vloeren

Verhoogde vloer
Fabrikant: Kingspan

Droog
vloersysteem

Sanitair
units

Plafondsysteem

Holte vloeren

J.P.M. Hermans

Systeem plafond

Panelen, rooster plafond
Vrijdragend Metalstud plafond

Spanplafond

Fabrikant: Plameco

Smartcube; Cubi; Woonmachine; Place2Live
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6.4 Analyse methode
De producten worden op een kwantitatieve en kwalitatieve manier geanalyseerd en beschreven aan de hand
van de productprestaties en criteria die zijn voortgekomen uit de potentieanalyse van hoofdstuk 5.De
hoofdonderdelen waarop de producten worden beschreven zijn: uitvoering, bouwfysica, installaties en kosten.
Deze onderdelen zijn bovendien terug te vinden bij onder andere de beschrijving van de technische kwaliteiten
van de kantoren in hoofdstuk 5. Om een duidelijk beeld te creëren wat er onder deze onderdelen wordt
verstaan, zal elk hoofdonderdeel nader worden toegelicht.
1. Uitvoering:
De uitvoering is het proces van het tot stand brengen van bouwdelen totdat het bouwwerk gerealiseerd is.
Het proces omvat een geheel van activiteiten die plaatsvinden op de bouwplaats en elders ten aanzien van
projectgerichte activiteiten, zoals het voorbereiden van bouwdelen en logistieke activiteiten. Een voorbeeld
van een logistieke activiteit, is het vervoeren van bouwmaterialen en bouwproducten naar de bouwplaats.
De uitvoering wordt bij deze analyse als volgt onderverdeeld:
Transport naar en op de bouwplaats
Vaststellen van het gebruik van materieel
Aantal handelingen per persoon en de tijdsduur voor het realiseren van het bouwdeel/onderdeel
2. Constructie van het product
De specificaties van het product uitgedrukt in:
-

Materialisatie en het aantal onderdelen van het product
Gewicht in kg
Afmetingen van het product in mm of m
Flexibiliteit:
Daglicht toetreding: In gebouwen met inwonende, is het noodzakelijk dat er daglicht kan toetreden.
Het Bouwbesluit vermeld minimale daglichteisen.

3. Bouwfysica van het product
Bouwfysica is "de fysica van de gebouwde omgeving". Deze betreft de fysische aspecten van de gebouwde
ruimte en van gebouwconstructies en installaties. Het bouwbesluit stelt aan tijdelijke bouwwerken minimale
eisen. Bouwfysica van het product wordt bij dit onderzoek onderverdeeld in:
Geluidisolatie: het afschermen van een ruimte voor geluid van buitenaf. Bij geluidsisolatie
onderscheidt men luchtgeluid en contactgeluid. Bij luchtgeluid verplaatst het geluid zich door de
lucht. Bij contactgeluid verspreidt het geluid zich door materialen.
Thermische isolatie: een eigenschap van materialen en constructies om de overdracht van thermische
energie (warmte) tussen twee zijden van het materiaal of de constructie tot een minimum te
reduceren.
Brandwerendheid: een maat voor de tijd die een constructie nodig heeft om een brand tegen te
houden. Minimaal geëiste brandwerendheid is 30min.
4. Installaties
Installaties zijn een verzameling van voorzieningen voor het distribueren, opwekken, afgeven, omzetten,
opslaan en/of behandelen van stoffen, elektriciteit of licht. Bij dit onderzoek zal er voornamelijk worden
gekeken naar:
De aanpasbaarheid van de installaties in of op het inbouwproduct
De demontabelbaarheid van de installaties
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6.5 Vergelijkingstabel
De producten worden per criteria uitgebreid beschreven en samengevat in een analysetabel. Deze
beschrijvingen en tabellen zijn terug te vinden in bijlagen 3 en 4 tot en met…. In deze paragraaf worden de
producten per criteria beoordeeld. Met deze beoordeling kan in één oogopslag worden bepaald wat de sterkeen zwakke punten van de verschillende geanalyseerde inbouwproducten zijn. Het doel van de beoordeling is
niet het geven van een bepaalde score aan de producten, zodat kan worden bepaald welk product goed is voor
de transformatiemarkt en welke niet. Het doel van deze beoordeling is het analyseren in hoeverre de
producten voldoen aan de verschillende criteria. De sterke- en zwakke punten of een combinatie van beide
kunnen aanbevelingen opleveren voor het nieuw te ontwikkelen inbouwproduct.
Verscheidene partijen betrokken bij de transformatie, is gevraagd de verschillende criteria te categoriseren op
mate van belangrijkheid. De uitkomsten van dit onderzoek zijn niet eenduidig. Wel kan worden gesteld dat
“kosten” het belangrijkste criterium is voor alle ondervraagde partijen. De overige uitkomsten lopen uiteen. De
aannemer is voornamelijk geïnteresseerd in het zo laag mogelijk houden van kosten en het verbeteren van de
kwaliteit. Architect en ontwikkelaar zijn vooral geïnteresseerd in de indeelbaarheid van de woningen binnen
het bestaande kantoor.
De uiteenlopende uitkomsten hebben er toe geleid, dat er uiteindelijk is gekozen om geen weging toe te
kennen aan de verschillende criteria. Alle criteria zijn dus even belangrijk.

0.5 Aanpasbaarheid in gebruiksfase

0.6 Demontabel

0.7 projectongebonden

0.8 Bevestiginglasten

0.9 Bereikbaarheid & aanpasbaarheid

1.0 Inzet personeel

1.1Inzet materieel

1.2 Aantal handelingen / snelheid

1.3 Scahde gevoeligheid

2.0 Geluidsisolatie

2.1 Thermische isolatie

2.3 Brandwerendheid

3.0 Kosten per m2 excl.BTW

0.4

0.4 Afmetingen

0.3Bouwfysisch

0.3 Gewicht

0.2uitvoering

0.1 Industrieel
Vloeren

Plafonds

Wanden

0.1 Kenmerken product

1. Gyproc Metal-stud wanden*

-

+/-

+/-

-

-

+/-

-

+/-

+

+

-

-

+

+

+

+

2. Faay vlaskern paneel*

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+

+

3. Spanell karton paneel*

+

+

+

+/-

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

+/-

+

4. Ytong cellenbetonwanden

+

-

-

-

-

+

+

-

+/-

-

+/-

+/-

+

+

+

+/-

5. Gyproc vrijdragende
metal-stud plafond
6. Plamenco Spanplafond

-

+/-

+/-

-

-

+/-

+/-

-

+/-

+

-

-

+

+

+

+/-

+/-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

7. Rigidur vloersystemen

+

+

+

-

-

+/-

-

+/-

+/-

+/-

+

+/-

?

+/-

8. Kingspan Montage vloer

+

+

+

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+

+/-

+/-

?

-

+/-

+

+/-

+

+/-

+

-

+/-

+/-

+

+/-

+

+

+/-

?

9. Holland Composite
SmartCube**

+

*Geen verlijmde verbindingen tussen de elementen wanden voorzien van plintgoot
** kosten zijn vergeleken met a ndere complete inbouwpakketten
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De beoordelingen bestaan uit een driepunten stelsel. Dit puntenstelsel wordt per criterium onderbouwd en is
opgenomen in bijlage 3

Analyse schema Industrieel:
De inbouwproducten die zijn geanalyseerd bestaan voornamelijk uit
gestandaardiseerde geprefabriceerde elementen, die in het geheel worden
aangeleverd en geplaatst. Een uitzondering zijn de metal-stud wanden en plafonds.
Deze systemen zijn opgebouwd uit meerdere onderdelen, die op de bouwplaats in
elkaar worden gezet. Voor alle binnenwanden geldt, dat ze worden gemonteerd
tussen onder- en boven regels. Deze losse onder- en boven regels worden
gemonteerd aan de vloer en het plafond, waarna de elementen tussen de regels
worden geplaatst. De passtukken voor de prefabriceerde elementen worden
gedicht gezet volgens het principe van de metal-stud methode, waarbij de stijlen en de isolatie worden
geplaatst en vervolgens de wand wordt dichtgezet met een beplating. Deze onderdelen zijn niet
geprefabriceerd, omdat de afmetingen van te voren niet bekend zijn. Door afwijkingen tijdens de bouwfase
zijn de restmaten niet nauwkeurig te berekenen, waardoor ze ter plaatsen worden dichtgezet.
De vloersystemen hebben een hoge mate van prefabricage. De elementen hebben standaard afmetingen en
zijn in het werk eenvoudig aan te passen. De vloerelementen van Rigidur zijn door middel van een stanleymes
op maat te maken.
Analyse schema gewicht:
De geprefabriceerde wandsystemen worden gekenmerkt door een relatief laag
gewicht. Dit stelt de werknemer in staat de elementen zelfstandig te verplaatsen
en te monteren. Een uitzondering hierop zijn de Ytong niet-dragende
wandpanelen. Deze zijn te zwaar om zonder hulpmiddelen te kunnen worden
getransporteerd. Via een paneel-stelwagen kunnen deze panelen worden
verplaatst en gemonteerd in het werk. De metal-stud wanden bestaan uit verschillende losse onderdelen die
op de bouwplaats worden gemonteerd. Het totale gewicht van de constructie is relatief zwaarder dan de
geprefabriceerde elementen.
Wat geldt voor de metal-stud wanden geldt ook voor het metal-stud plafond. Het spanplafond wordt
gekenmerkt door het lage gewicht. Dit komt door het toepassen van een kunstsof folie als afwerklaag.
Analyse schema afmetingen:
De gevel van bestaande kantoorgebouwen wordt behouden. Dit betekent dat, dat alle wanden worden
aangevoerd via deur- en/of raamopeningen. Met betrekking tot de afmetingen van het product neemt dit
beperkingen met zich mee. De geprefabriceerde wandsystemen (met uitzondering van de Ytong wanden) zijn
door het relatief lage gewicht transporteerbaar met behulp van één of twee personen. De afmetingen van het
product kunnen hierbij wel belemmeringen opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afmetingen van de lift of
het trappenhuis. Indien de wandelementen op hoger gelegen verdiepingen moeten worden verwerkt, zullen
deze aangevoerd moeten worden via de raamopeningen in de gevel. Vanuit de openingen zijn de relatief lichte
wandelementen eenvoudig te verplaatsen.
De vloerelementen zijn door de beperkte afmetingen eenvoudig te transporteren. Indien er transport via de
lift plaatsvindt, moet er rekening worden gehouden met de beperkte belasting van de lift.
Analyse schema aanpasbaarheid in gebruiksfase/demontabel:
De verbinding tussen de wanden onderling en de bestaande draagconstructie bepaalt in grote mate de
aanpasbaarheid van het bouwproduct. De uitvoering van verbindingen kan bij de geprefabriceerde
wandelementen worden verdeeld in twee varianten. Bij de eerste variant worden de elementen verlijmd met
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elkaar, hierdoor ontstaat er een naadloze verbinding tussen de elementen. Bij de tweede variant worden de
elementen “koude”, doormiddel van een veer systeem met elkaar verbonden. De elementen zijn bij de eerste
variant niet verplaatsbaar en niet demontabel. Bij variant twee zijn de elementen op een eenvoudige manier
van elkaar te scheiden. De onder- en bovenregel waartussen de elementen zijn opgenomen, zijn door middel
van een schroefverbinding bevestigd en hierdoor eenvoudig her te gebruiken. De metal-stud wanden zijn niet
verplaatsbaar en niet demontabel. Voor het aanpassen of verplaatsen van een wand zijn ingrepen nodig, die
de metal-stud wand en de eventuele omliggende constructie beschadigen. Deze schade is in veel gevallen niet
meer te herstellen. Wat geldt voor de metal-stud wanden geldt ook voor het metal-stud plafond. De
verhoogde montage vloer is door de vierkante tegels eenvoudig te verwijderen en te verplaatsen. Er moet
hierbij worden opgemerkt, dat de in hoogte verstelbare pootjes op de vloer gelijmd worden. Het vastlijmen
van de verstelbare pootjes zorgt voor stabiliteit. Het verwijderen/aanpassen van de vloer is in dit geval
moeilijker.
Analyse schema bevestiging lasten:
Het bevestigingen van onderdelen aan een wand of plafond is niet bij ieder
onderzocht systeem even eenvoudig. Zwaardere onderdelen (+/- 30kg) zijn bij de
Faay paneelwanden en de Ytong wand met behulp van speciale pluggen eenvoudig
te monteren. Bij deze overige wandsystemen moeten extra voorzieningen in de
bouwfase worden opgenomen, zoals achterhout. Op deze manier kunnen zwaardere
onderdelen (watertafel etc.) aan de wand worden bevestigd. Het bevestigen van
zware lasten aan het plafond komt zelden voor. Een lamp bevestigen aan het plafond
gaat bij een metal-stud plafond eenvoudiger dan bij het spanplafond, waarbij eerst een achterconstructie
moet worden opgebouwd waaraan de lamp of spotjes worden gemonteerd.
Analyse schema bereikbaarheid en aanpasbaarheid installaties:
De verschillende fabrikanten van plafond-, wand- en vloersystemen laten in de
verschillende brochures allen zien, hoe flexibel hun desbetreffende systemen zijn
met betrekking tot de integratie en bereikbaarheid van installaties. Zodra er nader
wordt gekeken naar de wandsystemen, dan zijn de installaties van metal-stud
wanden niet bereikbaar en moeilijk aanpasbaar. Voor het aanpassen van de
installaties is veel sloop- en breek werk noodzakelijk. In de meeste gevallen wordt er
dan gekozen, voor een opbouwsysteem, zoals bij de referentieprojecten (hoofdstuk
3) n het geval is.
De producenten van de verschillende systemen waren zich bewust van dit probleem en hebben de
installatiesplint uitgevonden. Deze plint stelt de gebruiker in staat de installaties
eenvoudig bereikbaar en aanpasbaar te maken, door middel van het verwijderen
van de vloerplint. Deze horizontale plint is een verbetering. Als er echter naar het
verticale leidingwerk wordt gekeken, bijvoorbeeld wanneer er een lichtschakelaar
wordt geplaatst, dan ontstaat er een nieuw probleem. Alle systemen, behalve de
Faay wanden zijn niet voorzien van verticale schachten in de wand waar installaties
doorheen kunnen worden gevoerd. In veel gevallen is dit ook niet noodzakelijk,
omdat er geen isolatie wordt verwerkt in de wanden. De holle ruimtes geven
genoeg gelegenheid om de installaties door te trekken naar de vloerpint. De problemen ontstaan echter als de
wanden worden dichtgezet met isolatie (woningscheidende wanden), waardoor leidingen niet meer kunnen
worden doorgetrokken tot de vloerplint. Dit probleem blijft dus bestaan en wordt niet opgelost. Op beperkte
schaal zijn de installaties dus verbeterd, maar nog niet optimaal.
De installaties zijn niet bereikbaar zonder het nodige sloop- of breek werk, zoals bij de metal-stud wanden.
Door centraal dozen te plaatsen kunnen deze problemen gedeeltelijk worden opgelost. In de praktijk worden
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nieuwe lampen door middel van een opbouwgootje verbonden met de centraaldoos die is opgenomen in het
verlaagde plafond.
Afhankelijk van de vloerafwerking zijn de installaties, opgenomen onder de verhoogde montage vloeren, goed
bereikbaar. De installaties bij de Ridigur vloerelementen zijn niet bereikbaar en worden opgenomen in de
uitvullaag. Deze uitvullaag bestaande uit egalisatiekorrels wordt toegepast indien de vloer niet waterpas is.
Analyse schema inzet personeel en materieel:
De inbouwproducten zijn relatief licht en hebben beperkte
afmetingen, hierdoor kunnen ze meestal door één of twee
werknemers worden geplaatst. Uit de onderdelen industrieel,
gewicht en afmetingen bleek al, dat de geprefabriceerde
wandelementen door één werknemer zonder hulpmiddelen zijn te
plaatsen. Een uitzondering hierop zijn de Ytong wandpanelen. Deze
worden door een paneel-stelwagen getransporteerd en geplaatst.
Het materieel, dat wordt gebruikt voor de montage van de wanden, plafonds en vloeren is afhankelijk van het
soort systeem en de eigenschappen van het kantoorgebouw. De geprefabriceerde wandelementen worden
grotendeels gemonteerd door schroef- en/of lijmverbindingen. Het Spanplafond wordt door middel van
kliklijsten bevestigd aan de bestaande constructie.
Analyse schema aantal handelingen en snelheid
Het bouwsysteem bepaalt in grote mate het aantal handelingen die moeten worden verricht, voordat het
inbouwproduct gereed is voor gebruik. Bij de geprefabriceerde elementen zijn het aantal handelingen beperkt.
Deze handelingen bestaan uit: uitzetten en plaatsen van onder- en boven liggers, het plaatsen van de
elementen, aansluiten van de installaties en het eventueel afwerken van de wanden. Bij de metal-stud wanden
en plafonds is dit anders. Deze systemen zijn opgebouwd uit meerdere componenten waardoor het aantal
handelingen hoger is, dan bij prefab systemen. Het spanplafond kenmerkt zich door de snelle montagetijd en
de beperkte handelingen. Het aantal handelingen en de montagetijd zijn sterk aan elkaar verbonden. Een
prefab systeem is binnen enkele minuten in elkaar gezet. Voor een metal-stud wand of plafond neemt dit
meer tijd in beslag.
Analyse schema schadegevoeligheid
De meeste wandsystemen bestaan niet uit massieve elementen, zoals een kalkzandsteenelement. Dit maakt
deze producten kwetsbaar voor schade tijdens de bouw, maar ook tijdens de gebruiksfase. De uitstekende
randen van de elementen zijn bij de uitvoeringsfase vaak het snelste beschadigd. De schadegevoeligheid in de
gebruiksfase is afhankelijk van de beplating. De metal-stud wanden en de Spanell® wanden worden vaak
uitgevoerd met een enkele gipskartonplaat. Deze afwerking is dun en erg kwetsbaar, met als gevolg, dat bij het
vallen van bijvoorbeeld een stoel tegen de wand, deze afwerking beschadigd kan raken. Om deze problemen
te voorkomen en de brandwerendheid te verhogen, worden de wanden vaak voorzien van een dubbele
beplating. De Faay® panelen bestaan uit een vlaskern die massiever is en beter bestand is tegen mechanische
belastingen.
Analyse schema bouwfysische prestaties:
Bij deze analyse van bouwfysische prestaties zijn de hoofdonderdelen: geluidsisolatie, thermische isolatie en
brandwerendheid verder uitgelicht. De keuze voor deze hoofdonderdelen is onder meer gebaseerd op
verbeterpunten, die zijn voortgekomen uit vooronderzoeken, bijvoorbeeld het verbeteren van de
geluidsisolatie en thermische isolatie. Het onderdeel brandwerendheid wordt behandeld, omdat uit de
vergelijking tussen de verschillende bouwproducten bleek dat er veel verschillen zijn tussen deze
bouwproducten.
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Afhankelijk van de uitvoering (enkele wand of spouwmuur) van de verschillende wandsystemen kan worden
geconcludeerd, dat de metal-stud en de Ytong wandpanelen het beste voldoen aan de bovenstaande
hoofdonderdelen. De metal-stud wanden hebben goede geluidsisolerende -en thermische eigenschappen.
Deze worden veroorzaakt door het relatieve buigslappe karakter van de wand en de isolatie, die is opgenomen
tussen de wand. Het rondom aanbrengen van een isolatieband, voor het voorkomen van isolatielekken, helpt
mee bij het verbeteren van de geluidsisolatie. De Ytong wanden worden door de materiaaleigenschappen
(cellenbeton) op alle drie de onderdelen positief beoordeeld. De wandpanelen van Faay en Spanell scoren
minder goed op deze gebieden, omdat de Spanell® wanden niet zijn geïsoleerd en de vlaskern van de Faay
wanden minder isolerende eigenschappen heeft dan de isolatiematerialen, die worden toegepast in metalstud
wanden. De brandwerendheid kan bij de verschillende systemen worden aangepast naar de eisen. Bij de
wandsystemen komt dit tot uitdrukking in het toevoegen van een extra gipsplaat.
Wat geldt voor de metalstud wanden geldt ook voor het metal-stud plafond. Het spanplafond heeft geen
toegevoegde waarde wat betreft bouwfysische prestaties. De geluidsisolatie van het spanplafond kan wel
worden verbeterd. Voor het aanbrengen van het spanplafond kan namelijk de bestaande plafondconstructie
worden voorzien van een laag isolatiematerialen. Op deze manier zal ook de brandwerendheid toenemen.
De verschillende vloersystemen zijn moeilijk te beoordelen, omdat enkele onderdelen niet worden getest,
zoals de brandwerendheid.
Analyse schema kosten:
De verschillen in de kosten van inbouwproducten zijn groot. Deze verschillen ontstaan mede door de
verschillende afwerkingsniveaus, afmetingen en uitvoeringsmethoden. Bij deze vergelijking is er vanuit gegaan,
dat de wandsystemen dezelfde afwerkingen en dikten hebben. Op deze manier kunnen de producten beter
2
worden vergeleken met elkaar. Dit resulteert in een kostenprijs per m excl. BTW. Dit zijn de kosten voor het
product zonder de manuren voor montage en afwerking.
De prefab panelen zoals de Faay® wanden en Spanell® panelen zijn ten op zichtte van de metal-stud wand
2
plusminus 10 euro duurder per m . Als naar de uitvoeringskosten wordt gekeken, met name de montage en
afwerking, dan kan worden geconcludeerd, dat de prefab wand systemen goedkoper kunnen worden
uitgevoerd dan de metal-stud wanden. De reden hiervoor is, dat de metalstud wanden bestaan uit meerdere
onderdelen die op de bouwplaats moeten worden gemonteerd en afgewerkt. Hiervoor zijn ten op zichtte van
de prefab systemen meer manuren noodzakelijk. De totale kostprijs inclusief uitvoering ligt voor de prefab
systemen dan lager en verdient dan de voorkeur.
Het spanplafond van Plameco® heeft ook het voordeel, dat de uitvoeringskosten relatief laag zijn ten opzichte
van het metal-stud plafond. Alleen het grote verschil in kostprijs (€45,00 voor metal-stud en €75,- voor
spanplafond) maakt het metal-stud plafond kostentechnisch geschikter voor transformatie en renovatie.

J.P.M. Hermans

Afstudeeratelier: Slimbouwen IV

66

Op kamers gaan in kantoren

6.6 Sanitair units: Smartcube; Cubi; Woonmachine en Place2Live
De inbouwproducten zoals wanden, vloeren en plafonds zijn moeilijk te vergelijken met de prefab sanitair
units, die op de transformatie/renovatiemarkt worden aangeboden. De eigenschappen van de prefab units zijn
anders dan de losse wand, vloer en plafondsystemen. De units zijn opzichzelfstaande producten, die in de
meeste gevallen worden gebruikt voor sanitaire voorzieningen in combinatie met keuken en/of slaapkamer.
Dit neemt niet weg, dat de uitgangspunten, die zijn opgesteld zijn bij de realisatie van deze units, niet kunnen
worden meegenomen in de vergelijkingstabel. In de analyse is alleen de Smartcube geanalyseerd. Deze kan als
representatieve unit worden aangenomen voor de overige sanitair units.
In de afgelopen jaren zijn er inbouwsystemen op de markt gebracht om kamers/woningen binnen bestaande
gebouwen geschikt te maken voor (tijdelijke) bewoning door middel van sanitair units. In een onderzoek
genaamd: QuickScan sanitair units, 2011; uitgevoerd door Worobeij, R, Dadodes van SEV zijn de verschillende
sanitair units onderzocht en met elkaar vergeleken. Onderzocht zijn de Smartcube van Holland Composites
International, de Cubi versie 1.0 van Cubi Furniture en de WoonMachine van Maarten Castelijns van Van Aken
Architecten. Bekeken is de techniek (materiaal, uitvoering, functies), eisen of beperkingen bij plaatsing, prijs,
opgedane ervaring en de mogelijkheden in de toekomst. Daarnaast wordt er door Stichting Tijdelijke
Transformatie Kantoren (STTK) gewerkt aan een vierde variant, de Place2Live.
Voordelen
Voor de vier sanitair units gelden de volgende voordelen ten opzichte van de traditionele bouwmanier:
- De overzichtelijkheid van de voorbereiding: er zijn eenvoudige voorwaarden voor aansluiting aan water-,
afvoer-, ventilatie- en elektraleidingen te stellen.
- De snelheid van plaatsen: 2 units per dag is bij 2 van de 3 systemen haalbaar door 2 monteurs, verwachting
voor derde systeem is 1 unit per dag.
- De claim, dat de systemen tot 30 % goedkoper zijn dan traditionele badkamers en keukens plaatsen, is
aannemelijk.
- Aanpassingen of verbouwingen zullen aanmerkelijk sneller uit te voeren zijn en zeer waarschijnlijk ook
goedkoper zijn.
- Bij beëindiging van het gebruik op locatie en/of verplaatsing ontstaat geen sloopafval door demontage.
- Het gebouw zelf wordt minimaal aangetast en is snel weer in bruikbare vorm beschikbaar voor andere
bestemmingen.
Kosten
Het bedrag van de SmartCube en de Cubi in kale uitvoering (tussen € 5.500,- en € 8.000,-) is relatief laag,
afgezet tegen traditionele badkamers en keukens. De WoonMachine kost nu nog € 12.000,-. Naar verwachting
van de ontwerper en de fabrikant zal dit aanmerkelijk lager worden, als het prototypestadium is afgerond en
er meer units verkocht worden. De verhouding in kosten tussen materiaal en arbeid is evident anders dan bij
conventionele bouw, dit zegt meer over kostenefficiëntie dan over de totaalinvestering. Extra opties en luxe
zijn mogelijk. Een ander (hoger/meer luxe) marktsegment is door de SmartCube- en Cubi-producenten in hun
brochures expliciet aangegeven, de WoonMachine is echter juist bedoeld voor goedkopere woningen. De
Place2Live gaat onderdeel uitmaken van een full operational lease constructie, prijs per cel per maand tussen €
350,= en € 500,=, afhankelijk van de afmetingen.

Onderzochte sanitair units; v.l.n.r: Smartcube, Place2live, Cubic, WoonMachine
Bron: Worobiej R, Dadodes, (2011) QuickScan Sanitaire units
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6.7 Conclusie
Het aanbod van inbouwproducten voor de renovatie- en transformatiemarkt is groot. Iedere fabrikant is ervan
overtuigd, dat zijn product voldoet aan de behoeften en eisen die worden gesteld door de verschillende
partijen. De uitgevoerde analyses laten zien, dat er op verschillende gebieden nog veel verbeteringen zijn te
behalen. Uit de voorgaande hoofdstukken is duidelijk gebleken, dat tijdelijke transformatieprojecten in de
toekomst alleen maar haalbaar zijn als er een goede verhouding wordt gevonden tussen de prijs en de
kwaliteit. De huidige inbouwproducten laten zien, dat het zoveel mogelijk prefabriceren leidt tot kortere
montage-en afwerkingstijden en dus tot lagere transformatiekosten. Deze kosten kunnen nog meer worden
verlaagd als de producten ook herbruikbaar en projectonafhankelijk worden. De meest onderzochte producten
voldoen niet aan deze eis, omdat bij het ontwikkelen van het product geen rekening is gehouden met
eventueel hergebruik. Dit komt met name tot uiting in de verbindingen tussen de verschillende elementen. De
verbinding is niet demontabel, waardoor bij het demonteren het product of de omliggende constructie
beschadigd raakt. Het aanpassen van de plattegrond, door bijvoorbeeld de wanden te verplaatsen, is om deze
reden ook niet mogelijk. Het is niet alleen de verplaatsbaarheid van de verschillende systemen, ook de
bereikbaarheid en aanpasbaarheid van de installaties leveren bij enkele producten problemen op. De
fabrikanten proberen hierop in te spelen door het toepassen van verschillende soorten gootsystemen. Deze
leveren echter maar op beperkte schaal verbeteringen op met betrekking tot de aanpasbaarheid van
installaties.
Om de bovenstaande beperking van de huidige inbouwproducten weg te nemen zal het nieuwe
inbouwproduct hier beter op moeten inspelen. Als herbruikbaarheid wordt gestimuleerd, kunnen de
bouwkosten over een langere periode worden afgeschreven, dat uiteindelijk kan leiden tot een betere
kwaliteit. In de afgelopen jaren zijn enkele sanitair units ontwikkeld, die inspelen op deze ontwikkelingen. Deze
zogeheten prefab sanitair units spelen in op de vraag na een kortere bouwtijd, betere kwaliteit en hergebruik .
De gerealiseerde projecten zijn te beperkt om hier een conclusie uit te trekken. Er kan wel geconcludeerd
worden, dat het zoveel mogelijk integreren van verschillende functies binnen een bouwproduct, een
toegevoegde waarde is voor de transformatiemarkt.
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Hoofdstuk 7 & 8. Randvoorwaarde en Programma van eisen

Deelonderzoek 1: In welke typologieën zijn
kantoorgebouwen gebouwd tussen 1970-1990
in Nederland te onderscheiden?

(ZIE GEZAMENLIJK VOORONDERZOEK)

Deelonderzoek 2: Wat zijn de
kenmerken van de inbouwconcepten
voor studentenwoningen die worden
toegepast binnen (tijdelijke)
transformatieprojecten?

Deelonderzoek 3: Welke eisen en
behoeften worden door studenten
gesteld?

Eisen en behoefte van studenten
m.b.t. huisvesting

Typologie bepaling op technische
gebouwaspecten

POTENTIEANALYSE
Kwalitatieve criteria opstellen a.d.h.v.
sterkte – zwakte analyse op basis van
gebruikskwaliteit, technische kwaliteit &
kosten

Kwalitatieve prestaties van
inbouwproducten beschrijven a.d.h.v.
opgestelde criteria

Randvoorwaarden en aanbevelingen
voor het nieuwe concept

Programma van eisen
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Hoofdstuk 7.Randvoorwaarden, aanbevelingen & Programma van Eisen
7.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken zijn de eisen en behoeften van studenten in kaart gebracht (Hoofdstuk
4).Tevens zijn de technische kwaliteiten, kosten en gebruikskwaliteiten van kantoorgebouwen omschreven aan
de hand van sterkte-zwakte analyses (Hoofdstuk 5). Tenslotte wordt beschreven hoe tijdelijke
transformatieprojecten hedendaags worden uitgevoerd (Hoofdstuk 3) en zijn State of the Art
inbouwproducten geanalyseerd en vergeleken (Hoofdstuk 6). De uitkomsten en conclusies van deze
deelonderzoeken vormen de basis voor het opstellen van randvoorwaarden en aanbevelingen. Uiteindelijk
vormen deze randvoorwaarden en aanbevelingen de onderlegger voor het Programma van eisen. De
randvoorwaarden, aanbevelingen en Programma van Eisen worden in dit hoofdstuk behandeld.

7.2 Randvoorwaarden
7.2.1 Randvoorwaarden voortkomend uit de Slimbouwen® visie
Als de visie van Slimbouwen® wordt toegepast op de bestaande tijdelijke transformatieprojecten dan zijn er
nog veel verbeteringen te behalen. Het hergebruiken van onder andere, de woningscheidende binnenwanden,
worden niet gestimuleerd. Dit heeft niet alleen tot gevolg, dat de berg bouwafval toeneemt bij eventuele sloop
van het gebouw. De levensduur/afschrijvingstermijn van deze bouwdelen wordt ook niet optimaal benut.
Indien hergebruik meer wordt gestimuleerd bij tijdelijke transformatieprojecten, door onder meer het
herplaatsen van verschillende bouwdelen in andere kantoren, is de afschrijvingstermijn van deze bouwdelen
langer en kan de kwaliteit en het comfort van studentenwoningen worden verbeterd. Uiteindelijk zal dit
resulteren in een studentenwoning die een betere kwaliteit levert tegen een lagere prijs.
Randvoorwaarde:
Hergebruik van nieuwe toegevoegde bouwonderdelen moet worden gestimuleerd. Dit houdt in dat het
inbouwconcept in andere type(n) kantoorgebouwen met dezelfde karakteristiek kenmerken kan worden
herplaatst.
……………

De verschillende referentieprojecten met betrekking tot tijdelijke studentenhuisvesting (hoofdstuk 3)
bevestigen dat het huidige transformatieproces nog steeds teruggrijpt naar het traditionele, conventionele
bouwen. Verschillende uitvoerende partijen doorlopen hierbij een parallel proces, waarbij alle partijen
afhankelijk van elkaar zijn. Dit leidt in de praktijk tot meer faalkosten, langere bouwtijd en een inefficiënt
werkproces. Industrialisatie kan deze problemen grotendeels wegnemen. Industrialisatie is echter nog niet op
grote schaal doorgedrongen tot de transformatiemarkt, terwijl met betrekking tot studentenhuisvesting hier
wel goede voorbeelden zijn te herkennen. Denk aan de studentunits die (tijdelijk) worden geplaatst om de
groeiende vraag aan huisvesting voor studenten op te vangen.
Randvoorwaarde:
Bij het nieuwe inbouwconcept moet worden gestreefd naar een meer geïndustrialiseerde toepassing, waarbij
bouwonderdelen onder geconditioneerde omstandigheden worden geproduceerd en gecontroleerd. Deze
aanpak leidt ertoe, dat de verschillende uitvoeringsprocessen op de bouwplaats minder onafhankelijk van
elkaar worden. Dit komt niet alleen het werkproces ten goede, ook de kwaliteit zal stijgen, de faalkosten zullen
afnemen en de bouwtijd zal worden verkort.
……………
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7.2.2 Randvoorwaarden voortkomend uit gebruikerseisen
De behoeften en eisen van studenten zijn beperkt als deze worden vergeleken met andere doelgroepen. De
studenten kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. De groep bestaande uit studenten, die
onzelfstandig willen wonen en een groep studenten die zelfstandig wil wonen. De verschillen in eisen en
behoeften tussen deze groepen hebben voornamelijk betrekking op de afmetingen van de kamers en de
voorzieningen in de studentenkamer (eigen sanitaire voorzieningen bij zelfstandig wonen of binnen het
complex bij onzelfstandig wonen). Bovendien verschilt de huurprijs en dit is tevens het belangrijkste
onderdeel.
Randvoorwaarde:
Het inbouwproduct moet voldoen aan de eisen die studenten stellen. Dit komt voornamelijk tot uitdrukking in
de huurprijs (€300-400), woonoppervlak (minimaal 17m2) en (on)zelfstandige voorzieningen.
……………

Als studenten het ouderlijkhuis verlaten om te gaan studeren en hierbij een studentenkamer/woning
betrekken in de desbetreffende studentenstad, start ook hun wooncarrière. Deze wooncarrière wordt
gekenmerkt door een aantal verhuizingen tijdens hun studiejaren. Dit houdt onder meer in, dat de
studentenwoningen gedurende de korte exploitatie periode door meerdere studenten worden gebruikt.
Iedere student heeft zo zijn eigen wensen met betrekking tot de indeling. Dit komt met name terug in de
aanpasbaarheid van de installaties.
Randvoorwaarde:
Door installaties te scheiden van de constructie en deze voor de studenten toegankelijk te houden, kunnen de
installaties op een eenvoudige wijze worden aanpast aan de individuele wensen en eisen van de student. Op
deze manier blijft de studentenkamer aanpasbaar voor iedere gebruiker. De installaties moeten op een
zodanige manier worden geïntegreerd in de wanden, vloeren en plafonds, zodat de installaties altijd bereikbaar
en aanpasbaar zijn.
……………

7.2.3 Randvoorwaarden voortkomend uit kostenonderzoek
De haalbaarheid voor het transformeren van kantoorgebouwen naar tijdelijke studentenwoningen wordt voor
het grootste gedeelte bepaald door de gevel. Het verwijderen van de gevel en het herplaatsen van een nieuwe
gevel is geen reële optie voor tijdelijke transformatie. De gevel moet voor het beperken van de kosten
gehandhaafd blijven en zo min mogelijk worden aangepast. Dit heeft een aantal beperkingen voor het
inbouwproduct. Het inbouwproduct moet zo ontworpen worden, dat het op een eenvoudige manier kan
worden aangevoerd en worden getransporteerd in het gebouw. In de praktijk komt dit neer op het aanvoeren
van het inbouwproduct via deuropeningen, liften of via te openen ramen.
Randvoorwaarde:
Het inbouwproduct moet op een eenvoudige manier kunnen worden getransporteerd naar- en in het gebouw.
Hierbij zijn de afmetingen en gewicht van het product onder meer afhankelijk van openingen in het gebouw,
zoals deuren, liften of raamopeningen.
……………
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De kosten voor transformatie kunnen worden beperkt door zoveel mogelijk installatieonderdelen en
bouwkundige schachten her te gebruiken. Uit onderzoek is gebleken dat sanitaire, elektra, data en
verwarming/koeling installaties kunnen worden hergebruikt. De leidingen van de mechanische installaties zijn
veelal verouderd en voldoen niet meer aan de technische eisen en de behoeften van de gebruikers. Deze
leidingen dienen dan ook verwijderd te worden. Sparingen die zijn ontstaan door het verwijderen van deze
leidingen kunnen voor de nieuwe woonfunctie worden hergebruikt.
Randvoorwaarde:
Her gebruik van bestaande installatieonderdelen moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Op deze manier
kunnen de kosten voor transformatie worden beperkt.
……………

Om de kosten te drukken zijn er door verschillende partijen (stichtingen, aannemers etc.) initiatieven
genomen. Eén van deze initiatieven is het laten uitvoeren van een aantal bouwwerkzaamheden door
studenten (zelfwerkzaamheid). Deze werkzaamheden bestaan in de huidige praktijk uit het isoleren en het
bevestigen van gipsplaten aan metal-stud profielen. Deze aanpak blijkt in de praktijk, indien er voldoende
begeleiding is, succesvol te zijn. Niet alleen heeft het kostentechnisch positieve gevolgen (reductie in de
huurprijs en de uitvoeringskosten), maar ook de band tussen studenten onderling wordt onder meer door
deze samenwerking gestimuleerd. Daarnaast gaan studenten in de gebruiksfase beter om met het gebouw,
aangezien zij zelf hebben bijdragen aan de totstandkoming hiervan.
Randvoorwaarde:
Deze zelfwerkzaamheid van studenten moet worden doorgezet en indien nodig worden verbeterd. Het
inbouwproduct moet de studenten in staat stellen om de studentenunit zelf of onder begeleiding te realiseren.
Dit komt onder andere neer op eenvoudige droge verbindingen, lichte onderdelen, minder materieel gebruik en
een beperkt aantal handelingen.
……………

7.2.4 Randvoorwaarden voortkomend uit de technische kwaliteit van kantoorgebouwen
De massa van de vloeren in kantoorgebouwen zijn niet voldoende om het contactgeluid tussen twee boven
elkaar liggende woningen te beperken. Bij een aantal projecten hebben de eigenaren dit probleem willen
oplossen, door een verhoogde vloer of een verlaagd plafond aan te brengen. De kosten voor deze ingrepen zijn
hoog en niet rendabel voor tijdelijke transformatieprojecten.
Randvoorwaarde:
Het inbouwsysteem moet het contactgeluid tussen studentenwoningen verminderen door de
inbouwconstructie van de woningen los te koppelen van de constructie. Op deze manier wordt het
contactgeluid beperkt.
……………

Bij de referentieprojecten die zijn geanalyseerd, worden de metal-stud wanden gebruikt voor het realiseren
van studentenwoningen, voor zowel de woningscheidende als de ruimte scheidende wanden. Deze wanden
bestaan uit lichte hanteerbare onderdelen en om deze reden wordt de wand als flexibel bestempeld. Bij het
demonteren van deze wand, worden de onderdelen echter op een dusdanige manier beschadigd, dat ze niet
meer her te gebruiken zijn en dus rijp voor de sloop zijn. Het te ontwikkelen inbouwpakket zal dus naast licht
hanteerbare onderdelen ook moeten bestaan uit gemakkelijk en onbeschadigd te demonteren onderdelen,
zodat deze onderdelen te hergebruiken zijn.
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Randvoorwaarde:
Het ontwikkelen van een duurzaam inbouwsysteem betekent, dat het gehele systeem zonder beschadigingen
demontabel is en binnen een andere kantoorgebouw is her te gebruiken.
……………

Het hergebruiken van bestaande sparingen moet worden gestimuleerd en het maken van nieuwe sparingen en
sleuven voor installaties in de bestaande draagconstructie (balken en vloeren)moet worden beperkt, liefst
worden vermeden. Naast het feit dat deze ingrepen hoge kosten met zich meebrengen zijn constructieve
gevolgen, in de vorm van verzwakkingen van de constructie, dermate bepalend dat deze in veel gevallen zelfs
niet mogelijk zijn.
Randvoorwaarde:
Voor het inbouwproduct moet zoveel mogelijk worden gestreefd naar een systeem dat onafhankelijk van
draagconstructie kan worden geïnstalleerd. Dit komt neer op het zo weinig mogelijk maken van sparingen en
sleuven in de draagconstructie.
……………

De kantoorgebouwen, gebouwd tussen 1970-1990 worden gekenmerkt door de slechte bouwfysische
prestaties. De uitwendige scheidingsconstructies zijn niet of slecht geïsoleerd, hebben in sommige gevallen
niet te openen ramen (eis bouwbesluit 2012), bevatten veel koudebruggen en zijn vaak voorzien van enkel
glas. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor het comfort in de studentenwoningen, ook de energiekosten
zullen oplopen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een hogere huurprijs.
Randvoorwaarde:
Het nieuwe inbouwconcept moet naast het verbeteren van het comfort/kwaliteit van de woonruimte, ook een
bijdrage leveren aan het terugbrengen van de energiekosten. Dit komt met name tot uitdrukking in betere
isolatie-en ventilatie capaciteit.
……………

7.2.5 Aanbevelingen voortkomend uit product vergelijking
Vaak propageren de fabrikanten wat betreft de onderzochte inbouwsystemen, dat hun producten: flexibel,
eenvoudig te monteren- en demonteren en te herplaatsen zijn. Deze beloften kunnen in de praktijk vaak niet
of gedeeltelijk worden waargemaakt. Iedere situatie is anders, denk bijvoorbeeld aan
aansluitingen/ontmoetingen tussen producten en de bestaande constructie. Voor iedere situatie zijn weer
andere aansluitingen nodig wat in de praktijk vaak neerkomt op het verwijderen of toevoegen van onderdelen
en uiteindelijk gepaard gaat met het nodige afval. Door het inbouwsysteem project ongebonden te maken, kan
het ook bij andere gebouwen worden toegepast, dit bevordert de verkoop van het systeem. Hoe meer er
gestandaardiseerd geproduceerd kan worden, hoe goedkoper het systeem zal worden en hoe meer het wordt
aangeschaft.
Aanbeveling:
Het systeem moet bestaan uit industriële elementen en zoveel mogelijk project ongebonden zijn.
……………

Er ontstaat een inbouwsysteem dat demontabel en flexibel is, door de elementen met behulp van een droge
verbindingsmethode met elkaar te verbinden. Door de verschillende elementen van elkaar te scheiden
(ontkoppelen), kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd zonder dat het geheel gedemonteerd dient te
worden. Het systeem moet op een dusdanige manier worden opgesteld, dat het mogelijk is de panelen
onafhankelijk van elkaar te demonteren. Dit maakt het mogelijk niet de gehele verdieping, maar per ruimte
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aanpassingen te verrichten. Voorkomen moet worden, dat het aanpassen van een klein onderdeel binnen een
systeem tot gevolg heeft, dat het gehele systeem gedemonteerd dient te worden.
De droge verbindingen zorgen ervoor, dat de installaties beter bereikbaar zijn. Bovendien gaat dit niet gepaard
met veel sloop-en breekwerk. Hergebruik wordt met deze verbindingsconstructie bevorderd.
Aanbeveling:
De elementen dienen los van elkaar te worden vervangen, zodat bij een aanpassing niet het gehele systeem
gedemonteerd hoeft te worden. Dit principe kan tot stand worden gebracht, door de elementen met behulp
van een droge verbindingsmethode aan elkaar te koppelen. Op deze manier wordt het systeem demontabel,
flexibel en duurzaam in gebruik.
……………

Bij het ontwikkelen van het inbouwpakket moeten de verschillende systemen, wanden, plafonds, vloeren en
installaties in een vroeg stadium met elkaar worden gekoppeld/geïntegreerd. Deze integratie gebeurt
tegenwoordig pas in een laat stadium, met name de integratie van de installaties. Deze worden vaak pas in het
werk toegevoegd volgens de traditionele bouwwijze. Er zal een optimaal pakket gerealiseerd worden door juist
deze installaties eerder in het ontwerp te integreren.
Aanbeveling:
Het inbouwpakket moet bestaan uit een optimale integratie van de verschillende onderdelen.
……………

Door het systeem beschadigingsongevoelig te maken, kunnen gedemonteerde elementen worden hergebruikt.
De producten kunnen onbeschadigd worden vervoerd en gemonteerd. Dit zorgt ervoor dat de levensduur van
het inbouwsysteem wordt verlengd.
Aanbeveling:
Het inbouwsysteem dient beschadigingsongevoelig te zijn, wil het geheel her te gebruiken zijn.
……………

7. 3 Conclusie
Eerder in hoofdstuk 5 wordt beschreven, dat de gebruikskwaliteit, technische kwaliteit en de kosten bepalen
of een tijdelijk transformatieproject succesvol is. Het is mogelijk, dat een product voldoet aan de behoeften en
eisen van de gebruiker, maar dat er veel ingrepen noodzakelijk zijn aan de bestaande constructie. De kosten
wegen in dit geval mogelijk niet meer op tegen de baten. Het inbouwproject zal in dit geval nooit een grote
slagingskans hebben op de markt. Er moet dus een goede combinatie worden gevonden tussen de
verschillende randvoorwaarden en aanbevelingen. De hierboven beschreven randvoorwaarden en
aanbevelingen moeten zoveel mogelijk worden toegepast in het uiteindelijke inbouwproduct. Het is alleen de
vraag of al deze punten even belangrijk zijn.
Kosten en comfort
De belangrijkste punten zijn de wensen van de klant, in dit geval de studenten. Deze studenten willen een
woning die voldoet aan de door hun gestelde eisen. In dit geval zijn dat: een relatief lage huurprijs (+/-€300400) en een beter comfort en kwaliteit ten opzichte van het huidige (tijdelijke) aanbod van
studentenwoningen. Deze onderdelen komen voornamelijk terug in onder andere meer gebruiksoppervlak,
eigen- en betere voorzieningen en verbetering van het thermische en geluidscomfort van de woning.
1. Herbruikbaar
Deze drie hoofdpunten kunnen worden gerealiseerd door het product onder meer herbruikbaar te maken. Dit
heeft niet alleen positieve gevolgen voor de kosten, want de levensduur van het product word verlengd
waardoor ook de exploitatieperiode langer wordt wat uiteindelijk resulteert in een lagere huurprijs. Ook de
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materialen die worden toegepast kunnen worden verbeterd, omdat door de langer exploitatieduur de
afschrijvingsperiode langer wordt. Hierdoor kunnen er kwalitatief betere materialen worden gekozen voor het
inbouwsysteem. Het hergebruiken van een inbouwsysteem heeft niet alleen positieve gevolgen voor de prijs
en de kwaliteit. Het milieu zal namelijk ook minder worden belast, doordat materialen na een levensduur van
2 tot 5jaar (huidige situatie) niet op de afvalberg belanden, maar nog langer kunnen worden gebruikt.
2. Demontabel
Het hergebruik wordt vergemakkelijkt als het inbouwsysteem op een eenvoudige manier kan worden
gemonteerd en gedemonteerd. Het is hierbij noodzakelijk, dat de verschillende componenten op een
eenvoudige manier onderling worden gekoppeld. Deze verbindingen moeten ervoor zorgen, dat de studenten
het inbouwproduct snel, efficiënt en veilig in elkaar zetten. Niet alleen tijdens de bouw, maar ook in de
gebruiksfase moeten onderdelen vervangen of aangepast kunnen worden. De verschillende onderdelen van
het inbouwproduct moeten onafhankelijk van elkaar kunnen worden verwijderd, zonder dat de omliggende
onderdelen verwijderd dienen te worden of zelfs in het ergste geval beschadigd raken.
3. Projectongebondenheid
Voor het hergebruiken van het inbouwsysteem is het noodzakelijk, dat het systeem ingepast kan worden in
verschillende situaties. Uit het vooronderzoek is gebleken, dat niet ieder kantoorgebouw hetzelfde is. De
indeling, de afmetingen en de materialen kunnen verschillend zijn. Dit vergt een inbouwproduct, dat
onafhankelijk van deze onderdelen kan worden geplaatst en waarbij wijzigingen aan de bestaande constructie
zoveel mogelijk vermeden worden.
4. Flexibiliteit/aanpasbaarheid
Het product moet ten diensten staan van de gebruiker. Dit geldt zeker voor studentenwoningen waar
gedurende een korte periode meerdere huurders de woning zullen gebruiken. De flexibiliteit, die een
studentenkamer heeft te bieden komt voornamelijk tot uitdrukking in de integratie van installaties in de
wanden en/of vloeren. Deze moeten voor iedere gebruiker eenvoudig aanpasbaar zijn.
4. Energieprestaties
De kantoren die in aanmerking komen voor tijdelijke transformatie worden gekenmerkt door de slechte
bouwfysische prestaties. Door het toevoegen van bouwproducten kunnen deze prestaties worden verbeterd
en uiteindelijk zorgen voor een lager energieverbruik. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook de
stookkosten zullen afnemen en de huurprijs zal als gevolg hiervan dalen.
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Hoofdstuk 8. Programma van Eisen
Het programma van eisen is het afsluitende onderdeel van het voortraject. De analyses van de verschillende
deelonderzoeken hebben geleid tot randvoorwaarden en aanbevelingen. Deze randvoorwaarden en
aanbevelingen kunnen worden vertaald naar eisen die worden gesteld aan het product.
In het begin van het onderzoek werd gesteld dat de bouwkosten voor transformatie te hoog waren en deze
voor het grootste deel veroorzaakt werden door: Het vernieuwen van de gevel, de algemene uitvoeringskosten
en de binnenwanden. Het zijn niet alleen deze onderdelen die verbeterd dienen te worden. Het comfort en de
kwaliteit van de studentenwoningen moeten ook worden verbeterd. Het uiteindelijk inbouwproduct moet
deze onderdelen verbeteren, zodat eerder wordt gekozen om tijdelijke transformatieprojecten op grotere
schaal te realiseren.

1.

Het inbouwproduct moet voldoen aan de regelgeving. Deze regelgeving heeft in dit
afstudeeronderzoek betrekking op de technische en functionele eisen met betrekking tot het
Bouwbesluit van 2012.

2.

De studentenwoningen moeten minimaal een gebruiksoppervlakte hebben van 20m , zowel voor
zelfstandige als onzelfstandige woningen.
Voorzieningen
- Onzelfstandige woningen zijn voorzien van een wastafel
2
- Zelfstandige woningen zijn voorzien van: een wastafel+ douche + toilet (minimaal 2m ) en keuken
2
(minimaal 2m ). De afmetingen komen voort uit het boek: De menselijke maat van prof.ir. Haak.

3.

Het inbouwsysteem moet herbruikbaar en inpasbaar zijn in verschillende kantoorgebouwen. Dit
houdt onder meer in, dat het systeem demontabel moet zijn, waarbij de verbindingen tussen de
onderdelen eenvoudig te monteren en te demonteren zijn. Dit kan mogelijk door studenten
gerealiseerd worden. Eventuele aanpassingen tijdens de gebruiksfase moeten niet leiden tot veel
sloop of breekwerk.

4.

De flexibiliteit van de studentenkamers komt tot uitdrukking in de bereikbaarheid van de installaties.
De installaties moeten hierbij eenvoudig bereikbaar en aanpasbaar zijn.

5.

De kantoorgebouwen, gebouwd tussen 1970-1990, worden gekenmerkt door slechte bouwfysische
eigenschappen. Het inbouwproduct moet de bouwfysische prestaties verbeteren. Deze prestaties
bestaan voornamelijk uit thermische-en geluidsisolatie.

6.

De onderdelen moeten een hoge mate van industrialisatie bevatten. Dit houdt in, dat de onderdelen
grotendeels vooraf worden geproduceerd en gemonteerd in de fabriek. Op deze wijze kunnen de
samengevoegde onderdelen snel en onafhankelijk van elkaar geplaatst worden en kan het
uitvoeringsproces een sequentieel proces doorlopen. De bouwsnelheid en het uitvoeringsproces
zullen hierdoor verbeteren en de faalkosten zullen dalen.

7.

Het inbouwsysteem moet de student in staat stellen het systeem zelf of onder begeleiding van een
ervaren werkman in elkaar te zetten. Het product moet hierbij bestaan uit makkelijk te transporteren
onderdelen, waarbij gewicht, handzaamheid en eenvoudige aansluitingen centraal staan.

2
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Hoofdstuk 9 & 10. Conceptvorming

Deelonderzoek 1: In welke typologieën zijn
kantoorgebouwen gebouwd tussen 1970-1990
in Nederland te onderscheiden?

(ZIE GEZAMENLIJK VOORONDERZOEK)

Deelonderzoek 2: Wat zijn de
kenmerken van de inbouwconcepten
voor studentenwoningen die worden
toegepast binnen (tijdelijke)
transformatieprojecten?

Deelonderzoek 3: Welke eisen en
behoeften worden door studenten
gesteld?

Eisen en behoefte van studenten
m.b.t. huisvesting

Typologie bepaling op technische
gebouwaspecten

POTENTIEANALYSE
Kwalitatieve criteria opstellen a.d.h.v.
sterkte – zwakte analyse op basis van
gebruikskwaliteit, technische kwaliteit &
kosten

Kwalitatieve prestaties van
inbouwproducten beschrijven a.d.h.v.
opgestelde criteria

Randvoorwaarden en aanbevelingen
voor het nieuwe concept

Programma van eisen

Concept
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Hoofdstuk 9. Conceptvorming
9.1 Inleiding
De bouwwereld is zich ervan bewust dat het realiseren van studentenwoningen op korte termijn anders moet.
Er zijn in het verleden al meerdere pogingen (soms succesvol) ondernomen om het grote te kort aan
studentenwoningen binnen korte een periode te verminderen. Studentenunits in de vorm van herbruikbare
containers of prefab woonmodules zijn hier goede voorbeelden van. De principes van deze concepten sluiten
grotendeels aan op de visie van Slimbouwen®. Een industriële aanpak vormt de basis voor het productieproces
van deze units, zoals ook waarneembaar is in de auto-industrie. De units worden onder geconditioneerde
omstandigheden geproduceerd, waarbij de verschillende uitvoeringsprocessen grotendeels sequentieel
uitgevoerd worden. Dit resulteert in een product dat, voldoet aan de eisen van de klant, de gevraagde en
gestelde kwaliteit en valt binnen het budget en de productietijd/uitvoeringstijd.
Het principe van de studentenunit zal de basis vormen voor het concept ontwerp, omdat dit concept
overeenkomstige uitgangspunten heeft met het programma van eisen en in de praktijk al meerdere malen
heeft bewezen, dat het ook daadwerkelijke werkt.
Door een tweetal referentieprojecten te analyseren die volgens deze productiemethode zijn ontworpen kan
worden bekeken wat de voordelen en nadelen zijn van deze projecten. Als eerst referentieproject is gekozen
voor een bouwsysteem dat in Nederland en ook daarbuiten op grote schaal wordt toegepast voor het tijdelijk
realiseren van studentenwoningen. Deze zogeheten Spaceboxen® in de vorm van units worden kant en klaar
aangeleverd op de bouw, waarna ze direct worden geïnstalleerd. De bouwtijd is kort en er is een hoge mate
van industrialisatie. Het tweede project bestaat uit prefab woonmodules die via een lade systeem in een
bestaande constructie worden geschoven. Dit project wordt gekenmerkt door een snelle bouwtijd, hoge
kwaliteit en een moderne eigentijdse uitstraling.

9.2 Bestaande concepten
9.2.1 Referentieproject 1: 50 studentenwoningen op TU campus te Delft
Spaceboxen® zijn kant en klare zelfstandige woningen. De woningen
bestaan uit een kamer met eigen badkamer en keukenblok. De Spacebox®
is een zelfstandige studio van 21m2 met een netto gebruiksoppervlak van
18m2. Indien deze netto oppervlakte niet voldoende is, is er de
mogelijkheid de units te koppelen. Eén van de zijwanden wordt dan
voorzien van een grote sparing die dient als verbinding tussen de units.
De woning beschikt over alle noodzakelijke voorzieningen en voldoet aan
Afbeelding 9.1: Spaceboxen
Bron:spacebox.nl
de eisen die het Bouwbesluit stelt aan permanente huisvesting. De units
hebben een levensduur van 25 jaar en worden voornamelijk gebruikt voor
tijdelijke huisvesting van studenten. De units zijn door de jaren heen verbeterd en gemodificeerd wat
uiteindelijk resulteerde in de Smartbe® 2.0.
Smartbe® is een modulair bouwsysteem dat bestaande uit de zes elementen:
1. Woonunits
2. Bordeselementen
3. Koppelelementen t.b.v. onderling koppelen
4. Trappenhuizen
5. Basisframes
6. Stelcon fundatie platen
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Woonunit
Industrieel en modulair bouwen is één van de speerpunten bij het
produceren van de Smartbe. De units worden geproduceerd onder
geconditioneerde omstandigheden in de fabriek. De woonunits zijn
zelfdragend rechthoekige units die zijn opgebouwd uit hoogwaardige
composiet materialen. Ze zijn samengesteld uit vijf voorgevormde
wanden en een los front, die in mallen worden geproduceerd. In de
zijwanden zijn stalen, thermisch verzinkte kolommen geïntegreerd, die
Afbeelding 9.3: Interieur Smartbe
dienen voor het stapelen van de units. De binnenwerkse afmetingen van
Bron:spacebox.nl
de units zijn: 6,324 x 2,824 x 2,634m. Het totale gewicht van de units
bedraag ca. 2500kg. De wand- en dakpanelen vormen een sandwichconstructie met een dikte van ca. 88 mm,
bestaande uit laminaat, brandvertragend foam, brandvertragende hars, een speciale brandwerende
houtcementplaat en een Spack binnen afwerking. Deze constructieopbouw voldoet aan alle brandwerendheid
eisen volgens de NEN 6069. Daarnaast behalen de wandconstructies een Rc waarde van 3,0m2.k/W. De
geluidwerende eigenschappen van de unit zijn goed. Door de ‘vrije’ ophanging van de units is contactgeluid
minimaal en de geluidsdemping tussen de units optimaal.
De buitenzijde van de unit is zeer glad, weersbestendig en onderhoudsvriendelijk door gebruik van composiet
materialen. De gekozen kleurstelling/ configuratie is volledig naar keuze. De woonunits zijn voorzien van een
kunststof raamkozijn van 2300 x 1830 mm met dubbelwandig veiligheidsglas.
Uitvoeringsmethode van de Smartbe:
Voordat de units geplaats kunnen worden dient de bouwgrond te
worden geëgaliseerd. Hierna kunnen de stelcon® betonplaten worden
neergelegd waarop het thermisch verzinkte basis frame kan worden
gesteld en gemonteerd. Dit basisframe is niet alleen nodig voor de
ondersteuning van de gestapelde units, het is ook noodzakelijk voor het
waterpas stellen van de eerst laag units. De units worden gekoppeld
doormiddel
van
koppelelementen.
Door
deze
H-vormige
koppelelementen in de stalen kolommen van de zijwanden van de
Afbeelding 9.4: Plaatsing spacebox
woonunits te schuiven, wordt een stevige verbinding tussen de units tot
Bron:spacebox.nl
stand gebracht. Op een zelfde wijze verbinden deze koppelelementen de
woonunits met bordeselementen. Deze bordeselementen dienen als verbinding tussen twee woonunits. Naast
elkaar geschakeld fungeren de bordeselementen als galerij c.q. vluchtweg. Met behulp van bovengenoemde
prefab elementen kunnen woongebouwen worden geassembleerd tot drie bouwlagen, waarbij de boxen op
afstand van elkaar (open luchtspouw) geplaatst worden
Installaties
De installaties voor drinkwater, verwarming, ventilatie en riolering worden aangebracht in de fabriek in de
verschillende elementen en hoeven door het “plug & play “systeem alleen nog maar gekoppeld te worden met
het hoofdsysteem van alle units.
Kosten
Door dit uitvoeringsproces zijn de studentenunits in een snel tempo te realiseren. Afhankelijk van de locatie,
de weersomstandigheden, inzet van materiaal en materieel zijn gemiddeld 7 a 10 units per dag te plaatsen. De
kosten van de units variëren tussen de 25.000 en 35.000 euro excl BTW. Dit komt neer op een gemiddelde van
1200-1600 per/m2. De huurprijs van de studentenunits liggen gemiddeld tussen de €270-285,- per maand,
excl. servicekosten.
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9.2.2 Referentieproejct 2: 186 studentenwoningen aan de Leeghwaterstraat in Delft
Er zijn maar weinig studenten die uit vrije wil in een container gaan wonen. Waar de wooneenheden op papier
wellicht goed scoren- ze zijn relatief ruim en hebben eigen sanitaire voorzieningen- ontbreekt elke ruimtelijke
kwaliteit. De containers zijn in hoge dichtheden op elkaar gestapeld. Dezelfde woonvorm is eindeloos
gerepeteerd. De langgerekte plattegrond heeft een sterke richting naar het enige raam. De units staan vaak
rond kleine patio’s, waardoor de bewoners bij elkaar naar binnen kijken. De materialisering is in veel gevallen
erg goedkoop. Er zijn ook voorbeelden waar het modulaire karakter veel minder aanwezig is. Dit is ook het
concept acht het project Leeghwaterstraat in Delft. Van Architectenbureau Mecanoo. Het feit dat het complex
verregaand geprefabriceerd is, is in het eindresultaat niet meer zichtbaar.

De studentenaantallen van de Technische Universiteit Delft zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. Hierdoor
is een groot tekort aan studentenwoningen ontstaan op de TU Campus. Om dit probleem aan te pakken zullen
in de komende jaren meer dan 1700 woningen worden gebouwd. Omdat deze woningen niet snel beschikbaar
zijn, heeft Stichting DUWO aan Mecanoo gevraagd een wooncomplex te ontwerpen voor de groeiende groep
buitenlandse studenten, dat snel gerealiseerd kan worden. Mecanoo heeft een drietal torens ontworpen aan
de Leeghwaterstraat, die door een hoge mate van prefabricage snel in elkaar gezet kunnen worden. De
periode van schets tot oplevering inclusief vergunningtraject is slechts één jaar. Met deze studentenwoningen
krijgt de TU campus in een zeer korte tijd een bijzonder vormgegeven wooncomplex van een hoogwaardige
kwaliteit.
De gevels zijn in drie kanten uitgevoerd in donker metselwerk met baarden. De onregelmatige textuur van de
baarden zorgt voor een bijzonder schaduwwerking op de gevel en geeft, afhankelijk van de stand van de zon,
het gebouw op elk tijdstip van de dag een andere uitstraling. Aan de weilandkant kregen de drie gebouwen
een groene, gelaagde gevel van composietplaten in combinatie met een buizenframe waarlangs klimplanten
groeien. Het dak van de studententorens is bekleed met mos-sedum.

- 186 studentenwoningen van in
totaal 9.500 m2
- uitvoering 2008 -2009
- Bouwsom incl installaties
€ 8.100.000 excl btw
- Architect: Mecanoo uit Delft
Afbeelding 9.5: betonnen kern met stalen draagconstructie voor woonmodules; composiet Noordgevel
Bron: www.mecanoo.nl
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Woonunit
Elke woonunit wordt compleet aangeleverd,
voorzien van een keuken, de natte ruimtes, de
woon en slaapkamer, het standleidingenwerk, de
vloerverwarming, de vloerbedekking en de
beglaasde gevelelementen. De woningen worden
door
woningcorporaties
DUWO
volledig
gemeubileerd en gestoffeerd opgeleverd.
In de woningen kunnen studenten in hun eentje
of met z’n tweeën wonen. Ook zijn er kleine
studentenhuizen met 3 kamers rondom een
gemeenschappelijke woonkamer met keuken. De
oppervlakten van de verschillende kamers
variëren van een onzelfstandige kamer van 14m2
tot een twee persoonskamer van 42m2.
De wanden en plafond van de studentenunits
bestaan uit HSB elementen. Deze elementen
worden opgenomen in een stalen frame dat
uiteindelijk de unit vormt. De hsb-elementen zijn
opgebouwd uit de volgende materialen:
waterkerende damp-open laag, 140mm steenwol
isolatie, vuren HSB elementen, 10mm spaanplaat
beplating en 15mm gipsplaten. De vloeren van de
woningen bestaan uit prefab betonvloeren met
aan
de
zijkant
ribben.
Door
deze
constructieopbouw voldoen de units aan de
nieuwbouw eisen van het bouwbesluit.

1 persoonskamer 27m2

3 personen onzelfstandig 14m2

2 persoonskamer 42m2

Vaste ihw gestorte kern

Afbeelding 9.6: Indeling plattegrond
Bron: www.mecanoo.nl, bewerkt door auteur

Afbeelding 9.7: Interieur woning

Bron: www.mecanoo.nl
Uitvoeringsmethoden:
Om het project van schets tot oplevering binnen een jaar te kunnen
realiseren, is een modulair bouwsysteem toegepast waarbij elke woningunit volledig is geprefabriceerd in de
fabriek. De torens hebben een betonnen kern met een trappenhuis en lift. Hier is een stalen skelet tegen aan
gemonteerd waarin de woonunits als laden in een kast zijn geplaatst met een grote diversiteit aan
woningtypes. Via deze uitvoeringsmethoden kan in één dag een complete verdieping met twaalf woningen
worden gerealiseerd.

Afbeelding 9.8: Uitvoeringsproces woonmodules
Bron: www.architectenweb.nl
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Installaties:
De installaties voor drinkwater, verwarming, ventilatie en riolering worden al aangebracht in de fabriek. Deze
installaties zijn opgenomen in de wandelementen en onder de betonnen vloer. Het aanpassen deze installaties
in de gebruiksfase is moeilijk en gaat gepaard met het nodige sloop- en breekwerk. Doordat de installaties
vooraf zijn aangebracht en de uiteinden van de aan- en afvoerleidingen zijn gegroepeerd aan de achterzijde
van de units, zijn deze door het zogenaamde “plug & play “ eenvoudig en snel aan te sluiten op het vaste
hoofdleidingnetwerk van het gebouw.
Kosten:
De huur (incl. services kosten) voor de studentenwoningen bedragen volgens opgave DUWO:
Onzelfstandige studentenwoning (+/- 14m2)
= € 475-485,Studio voor één persoon (+/- 27m2)
= € 555,Twee kamer appartement, koppel (+/- 42m2)
= € 670,-

9.3 Conclusie
Als de bovenstaande twee referentieprojecten nader worden bekeken, zal al snel de vraag worden gesteld
waarom deze twee referentieprojecten worden geanalyseerd en wat de overeenkomsten zijn met het nieuw
te ontwikkeling inbouwconcept. Zoals bekend is gaat het hier om twee projecten waarbij geen gebruik wordt
gemaakt van een bestaande constructie, maar waarbij de units op elkaar worden gestapeld of doormiddel van
een tussenconstructie op elkaar worden geschoven. Toch is de denkwijze, waarbij zoveel mogelijk vooraf in de
fabriek wordt geproduceerd en op de bouw wordt geïnstalleerd, de juist. Door het vroege
voorbereidingsproces is niet het alleen een verkorting van de bouwtijd belangrijk, ook de faalkosten nemen af
door betere samenwerking tussen de verschillende partijen. Daarnaast wordt de kwaliteit en het comfort van
de woningen verbeterd, omdat door deze methode de woningen onder geconditioneerde opstandigheden
worden gerealiseerd, waarbij de uitvoeringsstappen sequentieel verlopen. Naast deze kwaliteitsverbeteringen
bezitten de units ook eigenschappen die hergebruik mogelijk maken, dit komt vooral terug in demontabele
‘droge’ verbindingsconstructies tussen de verschillende units. Door de systemen onder meer herbruikbaar te
maken (referentieproject 1 meer dan referentieproject 2) is er de juiste verhouding gevonden tussen prijs en
kwaliteit.
Dit neemt niet weg dat er ook nog verbeterpunten zijn te behalen. Doordat het herplaatsen/vernieuwen van
de gevel geen optie is, omdat de kosten hiervoor te hoog zijn, moeten de units via een andere
plaatsingsmethode worden geplaatst. Hierdoor zullen de units moeten worden opgedeeld in kleinere
eenheden, zodat deze toegankelijk zijn voor verschillende kantoorgebouwen. Door deze opdeling van de
eenheden kan er worden gestreefd naar een betere en efficiëntere logistiek naar de bouwplaats. De huidige
woonunits worden in hun afmetingen beperkt door onder meer de eisen die worden gesteld aan onderdelen
die over de weg worden getransporteerd. Door de units op te delen in compactere modules is er de
mogelijkheid de grote van de woonunits te veranderen en kunnen meerdere units worden getransporteerd.
Een ander verbeterpunt bedraagt de flexibiliteit en aanpasbaarheid van de installaties. De installaties zijn
zodanig in de wand verwerkt dat het aanpassen van de installaties niet mogelijk is, zonder de omliggende
constructie te beschadigen.
Zoals uit de bovenstaande conclusie blijkt hebben de woonunits eigenschappen die aansluiten bij de
randvoorwaarden en het Programma van Eisen die zijn opgesteld in hoofdstuk 7&8Deze eigenschappen zullen
de basis vormen voor het ontwerpconcept, waarbij de verbeterpunten van de units worden meegenomen.
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Hoofdstuk 10. Het concept
10.1 Inleiding:
Het transformeren van een leegstaand kantoorgebouw naar tijdelijke studentenkamers, vergt een andere
aanpak, dan wanneer er nieuwe studentenaccommodaties op een nieuwe locatie worden gerealiseerd. De
ontwerper heeft te maken met een bestaand gebouw dat belemmeringen met zich meebrengt. Deze zwakke
maar ook sterke punten van het bestaande gebouw kunnen de ontwerper de mogelijkheid bieden om met een
andere visie naar transformatieprojecten te kijken.
Het is hierbij wel van belang dat het concept op een systematische wijze wordt geanalyseerd en ontworpen.
Door middel van een morfologisch overzicht worden de verschillende ontwerp-oplossingen geanalyseerd en
kan een keuze worden gemaakt voor een bepaalde oplossing. Dit morfologisch schema wordt opgebouwd uit
twee fases. Fase één bestaat uit oplossingsvarianten voor het uitvoeringsproces van de inbouwunits. Deze fase
is opgesplitst in de volgende stappen: plaatsing, uitklappen, koppelen en installaties.
In fase twee worden de varianten van de inbouwunits verder uitgewerkt en worden ontwerp-oplossingen
verder beschreven.
Het uitvoeringsproces is hierbij onder te verdelen in de volgende stappen:
Fase 1.
1. Plaatsing

2.Uitklappen

3.Koppelen

4.installatie

Fase 2
Opbouw
Inbouwunit

10.2 Fase 1: Uitvoeringsproces inbouwunits
10.2.1 Plaatsingsprincipes van de inbouwunit
Belemmeringen van de draagconstructie
De draagconstructie en de gevel (openingen) van kantoorgebouwen zijn bepalende voor de afmetingen van de
inbouwunits. Zoals uit het vooronderzoek naar voren is gekomen worden de kantoorgebouwen, gebouwd
tussen 1970-1990, gekenmerkt door verschillende draagconstructies. Met name de indeling van de
plattegronden, afmetingen van de draagconstructies (balken, kolommen, vloeren ect.) de stramienen en de
vrijehoogten bepalen de afmetingen en indelingen van de inbouwproducten.
Zoals eerder omschreven bestaan de meeste kantoorgebouwen uit vrije indeelbare plattegronden, waarbij
alleen de verschillende stabiliteitskernen (liften, toiletten, schachten) de indeelbaarheid kunnen beperken. Het
overgrote merendeel van de onderzochte kantoren heeft een stramienmaat dat modulair is en een hart op
hart afstand heeft die gelijk zijn aan 7,2m of groter. De vrijehoogte van kantoorgebouwen is meer dan
toereikend voor een woonfunctie (gemiddeld 2,8-3,1m). De vrijehoogte onder draagbalken kunnen
beperkingen opleveren indien installatieleidingen onder de balken worden doorgevoerd.
De keuze voor één bepaal type kantoorgebouw waarbinnen de inbouwunit moet passen, ligt niet voor de
hand. Door deze keuze te maken zouden kantoorgebouwen die een te groot of te klein stramien hebben, maar
in potentie voldoen aan de overige eisen, afvallen. De afzetmarkt voor de inbouwunits zou hierdoor beperkt
blijven tot een bepaalde groep binnen de leegstaande kantorenmarkt.
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Het benutten van de maximale afmetingen van de draagconstructie moet niet leidende zijn bij de ontwikkeling
van het inbouwproduct. Deze zijn immers variabel en in iedere situatie afwijkend. Eerder zouden de
afmetingen die door de gebruikers of het bouwbesluit worden gesteld leidend moeten zijn voor de
ontwikkeling van het product. Zo moet een studentenunit een gebruiksoppervlak hebben van minimaal 20m2
(gebruikerseis) een vrijehoogte van minimaal 2,6m (nieuwbouweis bouwbesluit 2012). Door deze
uitgangspunten wordt tevens bereikt dat de tijdelijke inbouwunits in meerdere kantoortypen toepasbaar zijn
en dus project onafhankelijk.

Vaste kern

Aanvoer: Lift/trap

Aanvoer: Lift/trap

Vrijehoogte
Gem. 2,6-2,8m

Variabel:
Gem: 7,2m

Vrijehoogte>2,6m
Gem. 2,9-3,1m

Verkeersruimte

Variatie Ø

Verblijfsgebied

Aanvoer:
- Raamopeningen
- Deuropeningen

Variabel:
5,4;7,2m

Afbeelding 10.2: kansen en belemmeringen bij plaatsing van inbouwunits binnen leegstaande kantoren

Belemmeringen van de gevel
Naast de afmetingen van de draagconstructie worden de afmetingen bepaald door de gevelopeningen, zoals
deuropeningen, raamopeningen en liften etc. Het verwijderen van de gevel, het hierna plaatsen van de
inbouwunits en vervolgens het herplaatsen van de gevel is kostentechnische gezien geen reële oplossing voor
tijdelijk transformatieprojecten. De units zullen, ook met het oog op het beperken van de algemene
uitvoeringskosten, moeten worden aangevoerd via onder meer, de entree, de raamopeningen en
deuropeningen. Eenmaal binnen worden de units getransporteerd via de lift of de trap naar de desbetreffende
verdieping. De afmetingen van de openingen zijn dus bepalend voor de aanvoer van onderdelen. De
deuropeningen van kantoorgebouwen uit de jaren ’70 en ’80 zijn kleiner dan huidige afmetingen van
deuropeningen. De afmetingen van deze kantoorgebouwen bedragen (830x2050mm [Tol van A., 1984]. De
openingen van de liften bedragen minimaal: 800x 1950mm [Tol van A., 1984].

Situatie 1:
Gevel verwijderen; plaatsen van unit van buitenaf

Situatie 2:
Units opdelen in modules; plaatsing vanuit binnen

Afbeelding 10.3. Plaatsing van de inbouwunits
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Transport en plaatsing van de inbouwunits
De units worden vanuit het gebouw getransporteerd en dus ook geplaatst. De ideale situatie is een
plattegrond en doorsneden waar balken en kolommen kunnen worden geïntegreerd binnen het bouwvolume
van de nieuwe inbouwunits. Situatie1 in afbeelding 10.4 laat dit ideaal beeld zien. Hier zijn de kolommen en
balken opgenomen in het bouwvolume van de inbouwunits. Het gevolg hiervan is dat de ruimte optimaal
wordt benut. Het is alleen de vraag of deze situatie de ideale situatie is voor het hergebruik/herplaatsing van
de units in andere kantoorgebouwen met andere karakteristieke eigenschappen. Er kan een systeem worden
ontwikkeld dat niet afhankelijk is van deze belemmerende constructieve elementen en dat onafhankelijk kan
worden geplaatst binnen de bestaande casco’s van verschillende kantoorgebouwen, zoals wordt weergegeven
in afbeelding 10.4 situatie 2.

Situatie 2:
Ruimte verlies door obstakels

Situatie 1:
Optimale situatie: geen ruimte verlies

Gangzone

Situatie 2:
Ruimte verlies door obstakels

Situatie 1:
Optimale situatie: geen ruimte verlies

Verloren ruimte door obstakels

1. Geïntegreerd tussen
Balken en kolommen

2. Geïntegreerd tussen
Balken en voor kolommen

3. Geplaatst tussen
kolommen en onder balken

Afbeelding 10.4 Ruimtegebruik
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10.2.2 Het compacter maken van het inbouwvolume
Het behouden van de gevel neemt beperkingen met zich mee. Het aanleveren van een standaard woonunit,
zoals de voorbeeldprojecten lieten zien, is hierdoor niet mogelijk. De enige mogelijkheid die dus overblijft, is
een systeem te ontwikkelen dat de eigenschappen van deze units bevatten maar op kleinere schaal kan
worden toegepast binnen het kantoorgebouw.
De afmetingen en gewichten van inklapbare units zijn afhankelijk van de toelaatbare afmetingen van
deuropeningen, raamopeningen of liften, zoals in de voorgaande paragraaf was te zien. Dit houdt onder meer
in dat er gestreefd dient te worden naar optimale afmetingen voor de elementen. De units dienen dus te
worden opgesplitst in kleiner compactere modules. Vervolgens worden deze modules in de bouwfase aan
elkaar gekoppeld, waardoor uiteindelijk weer het volume van de “normale’ units ontstaat. Na de
transformatieperiode moeten de modules weer eenvoudig te ontkoppelen en te verplaatsen zijn.

Prefab unit

Prefab modules

Compacte
modules/elementen

Afbeelding 10.6. Unit omvormen naar compacte modules

Mogelijke posities voor verplaatsing.

Het verkleinen van het inbouwvolume.

Voorbeeldprojecten
Het compacter maken van de units is zowel op grote schaal als op kleinere schaal al vaker in de praktijk
toegepast. De containerindustrie was zich hiervan al eerder bewust en ontwikkelde in de loop der jaren een
aantal alternatieve oplossingen om het aantal lege containers dat vervoerd werd te verminderen.
Inklapbare containers:
HCI container®
Het onderscheidende kenmerk van deze container is dat die, mits leeg, kan
worden ingeklapt. Dit reduceert de benodigde opslagruimte voor lege
containers en hun improductieve transport. In ingeklapte toestand neemt de
container slechts ¼ van het normale containervolume in, dus vier ingeklapte
containers hebben hetzelfde volume als één normale container. De stapel van
vier ingeklapte containers kan bovendien als één container worden gehanteerd.
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Inklapbaar volgens “harmonica” systeem:
Flexotels®
De vorm van de inklapbare containers is ook doorontwikkeld naar accommodaties waar mensen tijdelijk
kunnen verblijven. Een voorbeeld hiervan is het Flexotels®. Flexotels is een innovatief concept ontwikkeld door
Hubert Von Heijden waarbij de innovatie zich richt op het snel en flexibel plaatsen van verblijfsaccommodaties
op verschillende terreinen. Flexotels richt zich op tijdelijk onderbrengen van bezoekers, personeel en/of
deelnemers van diverse meerdaagse evenementen. De voordelen van deze accommodatievorm zijn:
Besparing op transport- en opslagkosten
Eenvoudig en snel alternatief voor overnachtingen
Makkelijk te demonteren/monteren
Hogere belevingswaarde
Vermindering CO2-uitstoot door minder wegkilometers,
[Tekst van de website: www.flexotels.com]

Afbeelding 10.8. Inklapbare kamer
Bron: felxotels.com

Uitschuifbare units
Niet alleen het uitklappen is een mogelijkheid voor het maken van
een compactere unit. De praktijk laat ook zien dat het uitschuiven van
een unit ook tot de mogelijkheden behoort. De voorbeelden zijn op
grote schaal terug te vinden in de trailerindustrie. De units worden
doormiddel van een hydraulische cilinder uitgeschoven tot dat de
gewenste positie van het uitschuifbare deel is bereikt. Door dit
systeem voldoen de trailers aan de standaard afmetingen voor
vrachtverkeer. Eenmaal aangekomen op de locatie kan het volume
van de trailer met 150% toenemen.

Afbeelding 10.9. Uitschuifbare trailer
Bron: www.ligthart-mobile.nl

10.2.3 bevestigen/koppelen van de units
Nadat de units zijn getransporteerd naar de juiste
verdieping, zijn gepositioneerd en uitgeklapt op de juiste
plaats, moeten de onderdelen worden bevestigd. Voor het
bevestigen van de onderdelen zijn twee hoofdprincipes te
onderscheiden:
1. Het bevestigen van de elementen aan de bestaande
constructie. De stabiliteit van de onderdelen wordt
ontleend aan de verbindingen tussen de onderdelen
onderling en de bestaande constructie
2. De onderdelen niet koppelen aan de bestaande
constructie. De stabiliteit van de onderdelen wordt
ontleend aan de verbindingen tussen de onderdelen
onderling.
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De elementen kunnen onderling op een aantal manieren worden gekoppeld. Hierbij is een onderverdeling te
maken van drie principes, namelijk
Mechanische verbindingen: Deze verbindingen komen tot stand onder meer door de elementen te
schroeven, spijkeren, bouten etc.
Vormverbindingen: De verbindingen komen tot stand onder meer door de elementen te voorzien van
een mes- en groefverbinding, zwaluwstraatverbinding, klemverbinding etc.
Lijmverbinding: Deze verbindingen komen tot stand onder meer door de elementen te voorzien van
een kleefstof.

10.2.4 Installaties
Op het gebied van installaties zijn er op specifieke punten grote verschillen tussen kantoorgebouwen en
woongebouwen
Een kantoor heeft meestal een gezamenlijke installatieopzet voor ventilatie, verwarming en sanitair,
terwijl woningen van individuele installaties zijn voorzien.
Een kantoor heeft (bijna) geen voorzieningen voor douches
Een kantoor heeft een zeer lage sanitaire dichtheid per persoon
De benodigde installatiecapaciteit van de binnen riolering, de (warm) watervoorziening en de
stroomvoorziening voor kantoren is vele malen geringer dan die van woongebouwen.
Een kantoor heeft een compleet ander verlichtingsplan dan woningen. Ook de verdere behoeften aan
elektrische vermogens en stopcontacten ed. is geheel verschillend qua dekkingsgraad.
Dit neemt niet weg dat een groot gedeelte van deze installaties kunnen worden hergebruikt voor tijdelijke
transformaties. Voor het realiseren van zelfstandige woningen ontkomt men er niet aan om nieuwe leidingen
(koud-warmwaterinstallaties, mechanische ventilatie, elektrische installaties en riolering toe te voegen. Dit
laatste aspect is door de afmetingen en het benodigde afschot het moeilijkste te realiseren bij
transformatieprojecten [Kendall, 2005]
In principe zijn er de volgende hoofdvarianten voor de leidingloop [Nooijen, 2005]
1.

Leidingen onder een verhoogde vloer. Zowel de corridor
als de aangrenzende badkamers worden voorzien van
een verhoogde vloer. De leiding in de corridor is een
verzamelleiding waarop alle leidingen van de woningen
op een verdieping zijn aangesloten. Deze verzamelleiding
ligt onder afschot en is aangesloten op verticale leidingen
die zijn aangebracht in leidingschachten.

Unit

Corridor

Unit

Afbeelding 10.11. Installaties onder verhoogde
vloer

2.

Leidingen onder de vloer. Hierbij wordt alleen een
verhoogde vloer toegepast in de badkamers. De riolering
loopt vanuit de badkamers via verzamelleidingen in het
verlaagde plafond van de ondergelegen verdieping. Deze
leidingen
zijn
weer
aangesloten
op
de
hoofdverzamelleiding die in het verlaagde plafond van
de corridor van de onderliggende verdieping lopen en
aangesloten zijn op de verticale leidingen aangebracht in
schachten
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Afbeelding 10.12. Installaties onder doorgevoerd
door bestaande vloer
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3.

4.

Vermaalinrichting+persleiding. Hierbij worden het
afvalwater en de vermaalde fecaliën opgevangen in een
reservoir dat onder een verhoogde vloer in de badkamer
aangebracht. Een pomp zorgt ervoor dat het afvalwater en
de fecaliën door een persleiding naar een hoofdleiding
gepompt kan worden. Deze hoofdleiding bevindt zich in
het verlaagde plafond in de corridor, vanwaar deze verder
loopt naar verticale leidingen in leidingschachten
Afzonderlijke leidingkokers. Iedere woning, met een
gecombineerde badkamer en keuken en een eigen
leidingkoker die door alle verdiepingsvloeren loopt. In
deze leidingkokers zijn de benodigde verticale leidingen
opgenomen. De sanitaire toestellen worden rondom deze
leidingkokers aangebracht waardoor directe aansluiting
mogelijk is.

Unit

Corridor

Unit

Afbeelding 10.13. Installaties onder doorgevoerd
door bestaande vloer (beperkte diameter)

Unit

Corridor

Unit

Afbeelding 10.14. Schacht per woning

10.3 Fase twee: Opbouw van de inbouwunits
De inbouwunit bestaat uit een aantal onderdelen die verder in deze paragraaf zullen worden behandeld. De
onderdelen die worden behandeld zijn: vloerconstructie, wandconstructie, plafond constructie, installaties en
interfaces. Deze onderdelen tezamen vormen de inbouwunit

Plafondconstructie

Wandconstructie

Installaties

Vloerconstructie
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10.3.1 Vloerconstructie
De functie van een vloerconstructie binnen het bestaande casco is tweeledig. Als eerste wordt door het
toepassen van (verhoogde) vloerconstructie ruimte gecreëerd tussen de bestaande vloer en de nieuwe vloer.
Deze ruimte kan worden gebruikt voor leidingen, zoals riolering, ventilatie, water en elektra weg te werken.
Ten tweede wordt door de extra vloer het geluidsisolatie verhoogd.
Er zijn drie hoofdtypen droge (verhoogde) dekvloeren:
1. Estrische vloer
2. Montagevloeren;
3. Holtevloeren.
1. Estrische vloer
Deze vloerelementen zijn opgebouwd uit twee lagen. De eerste laag
bestaat uit een drukvaste isolatielaag met daarop een beloopbare
afwerklaag in de vorm van gipsvezelplaten. De vloeren worden veel
toegepast
binnen
het
renovatiebouw,
omdat
bestaande
vloerconstructie door het toevoegen van dit vloersysteem beter
geluidsisolerend (contactgeluid) is en de ondergrond kan worden
geëgaliseerd zodat er een vlakke ondergrond ontstaat. De
vloerelementen zijn voorzien van een lip-las verbinding waardoor het
leggen vereenvoudigd wordt en een stabielere vloer ontstaat.
2. Verhoogde montage vloer
De montagevloeren bestaan uit losse vloerpanelen, meestal met een
afmeting van 600 × 600 mm, opgelegd op steunpunten (pootjes) die op
de draagvloer worden gelijmd.
De dragers van de vloerpanelen zijn in de meeste gevallen stalen
pootjes, aan de onderzijde voorzien van een voetplaat die wordt
gelijmd op de draagvloer. De lijmverbinding vormt de horizontale
stabiliteit van de verhoogde dekvloer. Wordt de vrije hoogte groter, dan
zijn aanvullende stabiliteitsvoorzieningen nodig. Aan de bovenkant van
de poot zit een (stalen of aluminium) draagkop voor de vloerpanelen.
Deze kop is door middel van een schroefdraad op hoogte te stellen. Voor de oplegging en fixatie van de
vloerpanelen op die koppen bestaan vele uitvoeringsvarianten, afhankelijk van het type vloerpaneel en van het
fabricaat. Voorkomen moet worden dat de vloerpanelen gaan schuiven of opwippen. Vaak worden rubberen
oplegplaatjes toegepast om contactgeluidsoverdracht te voorkomen. Bij vloeren met hoge nuttige belasting
dienen vaak dwarsdragers of versterkte vloerpanelen te worden toegepast. Bij zware puntlasten en dergelijke
kunnen extra vloerpootjes worden aangebracht.
3. Holte vloeren
Holtevloeren worden gemaakt door het gieten van een specie in
kunststofvormen die na verharding op de draagvloer worden gesteld.
Over het geheel wordt een naadloze dekvloer, doorgaans uitgevoerd als
gietvloer. Deze gietvloer kan ook worden vervangen door een
gipsvezelplaatvloer. Indien er een gietvloer wordt toegepast moet deze
worden voorzien van inspectie openingen, zodat eventuele wijzigingen aan de installaties kunnen worden
aangepast. Voor de uitvoering van de gietvloer moeten de gipsvezelplaten worden voorzien van een
waterkerende laag en randaansluiting tussen de vloer en de muur worden voorzien van randisolatie. De vloer
wordt doormiddel van oplegplaatsjes op hoogte gesteld.
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10.3.2 Wandenconstructie
Bij de opbouw van de wanden kan een twee splitsing gemaakt worden die elk weer kunnen worden onder
verdeeld. Het eerste principe is de wandunit die opgesplitst wordt in:
1. Wand als geheel
2. Een gestapelde wand opbouw
3. Verticale gestapelde elementen
4. Horizontale gestapelde elementen
Het tweede principe is de samengestelde wand die is opgesplitst in:
5. Samengestelde stijl-afwerkingsplaat
6. Samengestelde stijl- elementen

Unit:
Een unit is een wanddeel dat zichzelf voorziet in de stabiliteit. Het zijn lossen complete elementen die op de
bouwplaats alleen nog aan elkaar gekoppeld dienen te worden
1. Wand als geheel:
Zoals de naam al doet vermoeden bestaat deze unit uit één geheel, inclusief de
wandopeningen. Deze wanden dienen per woning geprefabriceerd en afgestemd te
worden op de wensen van de studenten.

2. Gestapelde wand
Een gestapelde wandopbouw bestaat uit los op elkaar en naast elkaar gestapelde
eenheden. De gestapelde elementen hebben verschillende afmetingen, waardoor de wand
zowel in de breedte als in de hoogte variabel is.

3. Verticale elementen
De verticale gepositioneerde elementen bestaan uit los naast elkaar te plaatsen
elementen. De elementen dienen per project gefabriceerd te worden. In de breedte zijn er
meerdere maten waaruit men kan kiezen. Zo kan men wanden van verschillende
wandbreedten maken.

4. Horizontale elementen
De horizontale elementen zijn hetzelfde opgebouwd als de verticale elementen, echter nu
bestaat de wand uit los op elkaar gestapelde elementen. Ook deze elementen dienen per
woning gefabriceerd en afgestemd te worden op de wensen van de studenten
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Samengesteld
5. Samengestelde stijl- afwerkingsplaat
De wand is opgebouwd uit verticale stijlen met daartegen afwerkingsplaten. Zowel de stijlen
als de platen worden in de hoogte per project gefabriceerd. In de breedte zijn de
afwerkingsplaten variabel zodat elke gewenste wandbreedte gemaakt kan worden.

7. Samengestelde stijl-unit
Ook deze wans is opgebouwd uit verticale stijlen met daartussen geprefabriceerde
elementen. Zowel de stijlen als de units worden in de hoogte per project gefabriceerd. In de
breedte zijn de units variabel zodat elke gewenste wandbreedte gemaakt kan worden.

10.3.3 Plafondconstructie
Voor de opbouw van het plafond wordt een splitsing gemaakt tussen een plafond zonder
een onderconstructie (spanplafond) en een plafond met een onderconstructie.
Geen onderconstructie
Het spanplafond is een strak plafond dat wordt gespannen tussen de
wanden. Het is zodanig opgebouwd dat er geen onderconstructie nodig is
voor de bevestiging van het kunststof doek. Het doek wordt gespannen
tussen klemprofielen die aan de wand zijn bevestigd. Doormiddel van het
verwarmen wordt de kunststof folie strak getrokken. Spotjes en lampen
moeten van te voren worden opgenomen boven het spanplafond.
Onderconstructie
Systeemplafond
Een systeemplafond is opgebouwd uit een ophangconstructie, de
draagconstructie en de vulelementen, in dit geval de panelen. Binnen de
panelenplafonds zijn verschillende variaties van draagconstructies en
vulelementen mogelijk. De uitstraling van de plafonds kan afhankelijk van
het gekozen systeem verschillen. Zo kunnen de profielen in het zicht
blijven of helemaal worden weggewerkt
Welk type panelenplafond ook wordt toegepast, de opbouw van het
systeem blijft in de meeste gevallen in grote lijnen gelijk. Rondom in de ruimte wordt op de gewenste hoogte
het randprofiel tegen de wanden bevestigd. Hierna volgen de overige rasterprofielen. Deze profielen worden
met behulp van noniushangers aan de bovenliggende constructie bevestigd. De noniushangers zijn met behulp
van borgpennen op elke hoogte in te stellen en vormen een starre bevestiging voor de rasterprofielen. Hierna
kunnen lichtarmaturen en de vulelementen worden geplaatst
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Vrijdragend plafond
Vrijdragende plafonds maken onderdeel uit van systeemplafonds Dit
plafond is het enige systeemplafond dat in het werk nog moet worden
afgewerkt. De metalen profielen worden vrij-hangend gemonteerd aan Cprofielen die zijn gemonteerd aan de wand of tussenconstructie. De naden
en schroefgaten worden afgewerkt volgens de door de leverancier
meegeleverde beschrijving. Voordat het plafond kan worden gesausd,
moeten alle oneffenheden worden vlakgeschuurd en voorbehandeld.

10.3.4 Elektrotechnische installaties
De elektrotechnische installaties is een verzamelnaam voor de installaties als elektra, informatie en
communicatie. Deze aansluitingen kunnen zich op verschillende plaatsen in de wand bevinden, namelijk:
- In een geïntegreerd gootsysteem in de wand. Dit geïntegreerd gootsysteem kan zich op verschillende posities
in de wand bevinden. Aan de onderzijde en bovenzijde is het systeem weg te werken achter de vloerpint of
achter de plafondlijsten. Een gootsysteem in het midden van de wand zal zichtbaar blijven door een
horizontale strook. De horizontale plaatst van de verschillende installaties zijn dus vrij te bepalen. De verticale
posities van de installaties liggen vast. Het toevoegen van verschillende verticale gootsystemen geeft een grote
keuzevrijheid bij het plaatsen van installaties.
- Een minder esthetische oplossing is een gootsysteem dat wordt opgebouwd op de wand. Hierbij zijn de goten
niet geïntegreerd in de wand, maar op de wand. Dit systeem wordt voornamelijk toegepast binnen de
utiliteitsbouw. In de woningbouw wordt dit systeem toegepast bij renovatieprojecten waarbij een bestaande
wand wordt voorzien van een opbouwgoot. Op deze manier kunnen nieuwe installaties worden toegevoegd
en aangepast zonder het nodige sloop- en breekwerk.
- De variant waarbij de aansluitingen verspreid over de muur zitten heeft de student ook vrijheid in de hoogte
van de aansluitingen. Echter deze vrijheid is enkel voor de eerste bewoners, die tijdens de bouw aangeeft waar
hij zijn aansluitingen wil hebben.
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10.3.5 Leidingwaterinstallaties
Het opdelen van de unit in modules heeft grote consequenties voor de waterinstallaties. De installaties
moeten flexibel zijn en eenvoudig te monteren en demonteren. De installaties worden in de traditionele bouw
opgenomen in de vloeren en de wanden. Uit vooronderzoek is gebleken dat het maken van sleuven en
sparingen in de bestaande vloeren niet mogelijk is. Deze mogelijke oplossing valt dus af. De overige
oplossingen kunnen worden onderverdeeld in:
- waterleidinginstallaties opgenomen in de (verhoogde)vloerconstructie
- waterleidinginstallaties opgenomen in wandconstructie
Waterleidinginstallaties opgenomen in de (verhoogde)vloerconstructie
De waterinstallaties worden hierbij geïntegreerd in de verhoogde
vloerconstructie of onder de verhoogde vloerconstructie. De leidingen
blijven hierbij bereikbaar en aanpasbaar door de uitneembare
panelen.
Een andere mogelijkheid is om de waterleidingen op te nemen in de
isolatielaag van de “zwevende” dekvloer. De installaties zijn hier
minder goed bereikbaar omdat de vloerelementen doormiddel van
lijmverbindingen of schroeven met elkaar zijn verbonden.

Waterleidinginstallaties opgenomen in wandconstructie
Bij deze variant worden de installaties opgenomen in een gootsysteem.
Deze goot is aan de bovenzijde voorzien van sparingen, zodat leidingen
zowel verplaatsbaar zijn in horizontale richting als verticale richting. De
leidingen zijn door systeem eenvoudig aan te passen doormiddel van het
verwijderen van de vloerpint of door het wandelementen. De leidingen zijn
geïntegreerd in de wand.
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10.4 Morfologisch schema
De mogelijke oplossingen van de verschillende functies die in de voorgaande paragraaf zijn besproken worden
in deze paragraaf in een morfologisch overzicht weergegeven.

1. Plaatsingsprincipe

1a. Geïntegreerd
tussen
Balken en kolommen

1b. Geïntegreerd
tussen
Tussen balken

1c. Geplaatst tussen
balken en kolommen

2a. Harmonica

2b. Uitklapbaar

2c. Uitschuifbaar

2. Uitklappen

2d. Uitklapbaar /
uitschuifbaar

3a. Units koppelen
aan bestaand casco
3a. Bevestiging los
van het casco

3b. Bevestiging aan
het casco

3.Units koppelen
onderling
3c. Mechanische
verbinding

4. Installaties
Riolering

U

3e. Lijmverbindingen

U

4a. Verhoogde vloer
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3d. Vormverbinding

U

4b. Verlaagd
plafondg

4c. Verlaagd palfond
/vermaalinstallatie
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Samenstelling
units
(verticale doorsneden)
1.

5a. Vloer los

5b. Plafond los

5c. Wand +
plafond los

5f. Vloer los

5g. Vloer en
plafond los

5h. Vloer en
plafond los

6a. Estrische vloer

6b. Verhoogde
montage vloer

6c. Holte vloer

7a. Wand als
geheel

7b. Gestapelde
wand

7c. Vert./Horiz.
elementen

8a. spanplafond

8b. systeemplafond

8c. Vrijdragend
plafond

9a. Geïntegreerd
horz. gootsysteem

9b. Geïntegreerd
horz/verti
gootsysteem

9c. Opbouwgoot

10a. Installaties
onder verhoogde
vloer

10b. Installaties
onder estrische
vloer

10c. Installaties in
de wand

5d. Vloer + plafond
los

5e.
Vloer+wand+plafond
gekoppeld

7d. Stijlwandafwerking

7e. Stijl- elementen

6. (verhoogde) Vloeren

7. Wandsystemen

8. Plafondsystemen

9. Installaties
- elektra
9d. Verspreid

10. Installaties
- water
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10.5. Analysetabel
Om tot een goed onderbouwde keuze te komen is het van belang de verschillende onderdelen goed te
analyseren. Een hulpmiddel hierbij is het analyseren doormiddel van een analysetabel waarbij de verschillende
onderdelen uit het morfologische schema worden vergeleken (beoordeeld) aan de hand van de
randvoorwaarden en aanbevelingen die voort zijn gekomen uit de voorgaande hoofdstukken. De analysetabel
is opgenomen in bijlage 4. Er is een puntenverdeling toegekend met de verhouding 1:3:5. Deze verhouding is
gekozen omdat op deze manier de verschillen tussen “goede scores” en “slechte scores” eenduidiger zijn te
zien. De aspecten waarop de onderdelen van het morfologische schema worden beoordeeld komen overeen
met de aspecten die zijn gebruikt bij het beoordelen van de State of the Art inbouwproducten. Dit
waarderingsstelsel vormt dan ook de basis voor deze analyse.
In deze paragraaf worden de resultaten ui de analysetabel kort toegelicht.
1. Plaatsingsprincipe:
Het te plaatsen inbouwproduct kan het beste los van de constructie worden gehouden (project ongebonden).
Gestreefd wordt naar de ontwikkeling van een prefab product. Omdat iedere draagconstructie andere
afmetingen en vormen heeft is het integreren van een prefab inbouwproduct moeilijker omdat deze voor
iedere situatie moet worden aangepast. Het ontwikkelen van een standaard inbouwproduct heeft dus de
voorkeur
2. Uitklappen:
Een combinatie van uitschuiven en uitklappen verdient de voorkeur. Door deze combinatie is een product te
ontwikkelen dat naast een beperkt gewicht, inzetbaar is in meerdere kantoorgebouwen. Door deze
aanpasbaarheid op primaire schaal (inpassen binnen meerdere stramienen en hoogten) wordt de afzetmarkt
voor het product vergroot.
3a. Units bevestigen
Het inbouwproduct moet los worden gekoppeld van het bestaande casco. Op deze manier is het product
project ongebonden.
3b. Units koppelen
De uitkomst van deze analyse is niet eenduidig. Het verlijmen van de constructieonderdelen valt af omdat deze
oplossing niet te demonteren is zonder schade toe te brengen. De vormverbinding of mechanische verbinding
scoort evenveel punten. Deze verbindingstypen zijn alle twee demontabel en aanpasbaar. Voor het fixeren
wordt aanbevolen een mechanische verbinding te kiezen vanwege de sterkte. Voor onderdelen die vaker
gedemonteerd moeten worden, heeft de vormverbinding de voorkeur.
4 Installaties Riolering
De installaties verwerken in de verhoogde vloer en het verlaagde plafond scoren alle twee goed. Deze
oplossingen kunnen gecombineerd worden toegepast in het uiteindelijke product. Het toepassen van de
varianten heeft wel gevolgen voor de afmetingen van de installaties. Een mogelijke oplossing is het toepassen
van een vermaalinstallatie. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat de installaties duur zijn en
onderhoudsgevoelig [Nooijen, MH.F, 2005]
5. Samenstelling units
Dit onderdeel bevat veel varianten die in aanmerking kunnen komen om te worden toegepast. Er kan een
indeling worden gemaakt in oplossingsvarianten waarbij een product wordt ontwikkeld dat uit één stuk
(doorsneden) bestaat en direct kan worden neergezet en producten die opgebouwd zijn uit twee delen die op
de bouw aan elkaar worden gekoppeld. Rekening houdende dat de afmetingen van een studentenwoning
gemiddeld 2,5-3,5m meter breed is het toepassen van een product uit één onderdeel niet mogelijk. De
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afmetingen zijn niet toepasbaar binnen deur- en liftopeningen. Het opdelen van een product in twee delen
verdient dus de voorkeur. De oplossingen waarbij de vloer of plafond als losse onderdelen worden
aangeleverd scoort minder goed op de onderdelen aanpasbaarheid, gewicht en afmetingen. Een combinatie
waarbij de wanden, vloeren en plafond worden gecombineerd verdient hierbij de voorkeur.
6. (verhoogde) vloeren
Bij dit onderdeel wordt de verhoogde vloer als beste beoordeeld. Bij estrische vloer is de aanpasbaarheid van
leidingen die opgenomen worden in de vloer slecht. Bij de holte vloer is het plaatsingsproces, waarbij beton
wordt gegoten in de poten niet bevorderend voor het gewicht en voor de tijd en het aantal handelingen. Door
de uitneembare elementen van de verhoogde vloer zijn leidingen eenvoudig aanpasbaar.
7. Wandsystemen
De combinatie van stijlen met daarin elementen gemonteerd heeft hier de voorkeur. De elementen zijn met
demontabele verbindingen eenvoudig aan te passen en installaties blijven hierdoor binnen bereik. Daarnaast
zijn de elementen eenvoudig te transporteren en door één persoon te bevestigen. Het aantal handelingen
blijft beperkt.
8. Plafondsystemen
Het spanplafond en het vrijdragende plafond scoren hier het beste. Het spanplafond is zeer licht en door de
klemlijsten eenvoudig te monteren. Het aanpassen van leidingen boven het verlaagde plafond is moeilijk. Dit
probleem is er niet bij het systeem plafond. Het aantal handelingen ligt wel hoger dan bij het spanplafond.
9. Installaties (elektra)
De opbouwgoot en de geïntegreerde goot scoren hierbij het hoogste. De opbouwgoot moet zeker bij een
inklapbaar systeem in een latere fase worden aangebracht en is niet geïntegreerd in het wandsysteem. Het
systeem is uitvoeringstechnisch wel eenvoudiger en goedkoper uit te voeren dan het geïntegreerde systeem.
Daarnaast worden verticale leidingen bij een opbouwsysteem op de muur bevestigd, waarbij eventueel
beschadigingen kunnen voorkomen. Bij alle twee de systemen is aanpasbaarheid van de leidingen mogelijk
10. Installaties (water)
De installaties verwerken onder de verhoogde vloer of in de wand doormiddel van een gootsysteem scoren
het hoogste. Een samenvoeging van de elektrische installaties en de waterinstallaties kan tot de
mogelijkheden behoren.
Het analyseschema is uitgewerkt in een drietal mogelijk ontwerpmogelijkheden (zie volgende pagina). De
keuze voor sommige oplossingen zijn eenduidig en verwijzen naar één mogelijke oplossing. Voor onderdelen
waarvan deze keuzes niet eenduidig zijn, kunnen verschillende ontwerpmogelijkheden worden gemaakt. De
varianten die de meeste invloed hebben op het uiteindelijk ontwerp zijn als basis genomen voor de
verschillende ontwerprichtingen. Deze onderdelen zijn onder meer: Uitklappen, samenstelling units en
wandsystemen
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1. Plaatsingsprincipe
Aantal punten

3

9

15

Aantal punten
3a. Units koppelen
aan bestaand casco

7

5

11

Aantal punten
3.Units koppelen
onderling

15

2

Aantal punten
4. Installaties
Riolering

15

13

3

Aantal punten
5. Samenstelling
units

11

11

13

9

Aantal punten

13

13

11

11

11

Aantal punten
6. (verhoogde)
Vloeren

15

21

15

Aantal punten
7. Wanden

26

36

22

Aantal punten
8. Plafonds

15

25

21

13

21

Aantal punten
9. Installaties
- elektra

26

25

14

Aantal punten
10. Installaties
- water

13

15

15

Aantal punten

15

5

15

2. Uitklappen
15

7

CONCEPT 1 CONCEPT 3 CONCEPT 2
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10.6 Analyseren concepten
Doormiddel van een analysetabel zijn de verschillende ontwerpoplossingen beoordeeld per criterium. Het
uiteindelijke resultaat van deze analyse wordt gevormd door een tweetal ontwerpconcepten. Deze
ontwerpconcepten worden in de volgende paragrafen verder besproken.

10.6.1 Concept 1

Dit concept wordt gekenmerkt door de vaste vloer-, wand- en plafondelementen die door middel van
scharnieren met elkaar zijn verbonden. Op deze manier is het mogelijk de modules snel en in één keer te
plaatsen en toch compact te houden. Door de beperkte omvang van de module is het niet mogelijk, zoals
wordt geprefereerd bij de analysetabel de wandelementen op te delen in meerder elementen. Deze aanpak
zou tot gevolg hebben dat de bouwsnelheid en het aantal handelingen toeneemt. Daarnaast zou de uitstraling
van de wanden, door de vele naden tussen de elementen, minder worden. Dit is de reden dat er is gekozen de
wand op te delen in twee vaste elementen en te koppelen door middel van scharnieren. Doordat het vaste
elementen zijn is de aanpasbaarheid van de module beperkt (alleen diepte richting). De modules hebben
hierdoor vaste maten en zijn, indien de maten het toelaten, toepasbaar binnen meerdere kantoorgebouwen.
De projectongebondenheid wordt vergroot doordat de modules los worden gekoppeld van het bestaande
casco. Het loskoppelen van het casco heeft wel tot gevolg dat de modules zichzelf moeten voorzien in de
stabiliteit. Deze stabiliteit van de uiteindelijke unit wordt verkregen door de koppelingen van de modules.
Het toepassen van vaste elementen heeft tot gevolg dat installaties niet eenvoudig kunnen worden
geïntegreerd in de wanden. Daarnaast is de bereikbaarheid en aanpasbaarheid van de installaties beperkt. Bij
dit concept is gekozen voor een opbouw gootsysteem. De waterleidingen, elektra en data worden doormiddel
van kabelgoten aangevoerd. De voordelen van dit systeem is dat bij vaste elementen de wand toch nog de
nodige flexibiliteit kan bieden aan de installaties. Een nadeel van dit systeem is dat de gootconstructie in een
latere fase moet worden aangebracht omdat de modules inklapbaar zijn. Daarnaast wordt een opbouw
gootsysteem door de meeste mensen vaak geassocieerd met een utilitaire uitstraling. De riolering wordt
opgenomen onder de verhoogde montage vloer. Op deze manier is de riolering in de gebruiksfase bereikbaar
en bij demontage gemakkelijk te verwijderen.
Pluspunten concept 1
+ Compact
+ Snelheid van realisatie
+ Projectongebondenheid
+ Installaties eenvoudig bereikbaar
+ Grote mate van industrialisatie
door standaard afmetingen
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Minpunten concept 1
- Modules niet aanpasbaar
- Installaties niet geïntegreerd
- installaties in een later stadium aanbrengen
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10.6.2 Concept 2

Bij concept twee staat de aanpasbaarheid centraal. De aanpasbaarheid van dit concept komt voornamelijk
terug in de variabele hoogte. De variabele hoogte komt tot stand door het wandsysteem op te bouwen uit een
uitschuifbaar frame. Het onderste element is een standaard element waarbij de installaties (elektra, water
etc.) zijn geïntegreerd. Nadat het frame is uitgeschoven en gemonteerd wordt het bovenste element
gemonteerd. De variabele hoogte van de wand is afhankelijk van de elementen die kunnen worden
toegevoegd. Bij dit concept komt dit neer op elementen die een standaard hoogte hebben van, bijv. 1300mm,
1600mm, of 1900mm. Hierdoor is de variabele hoogte instelling beperkt tot deze afmetingen, maar kan er
toch optimaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare hoogte van het bestaande gebouw.
Bij dit concept zijn de wand- en vloerelementen met elkaar gekoppeld door middel van scharnieren en staat de
constructie los van de bestaande constructie. Dit houdt in dat er goed naar de stabiliteit van de constructie
moet worden gekeken. Stijve verbindingen tussen de vloer- en wandelementen zijn hierbij essentieel. Er zijn
geen stijve verbindingen mogelijk tussen de wandelementen en de plafondconstructie. De plafondconstructie
bestaat uit een spanplafond dat pas kan worden geïnstalleerd na dat de modules zijn gekoppeld. Doordat er
gebruik wordt gemaakt van het spanplafond dient er zorgvuldig naar de detaillering te worden gekeken tussen
de wand en de bestaande vloerconstructie in verband met branddoorslag en brandoverslag.
De riolering wordt onder de verhoogde vloer aangebracht. De elektra, data en waterinstallaties worden
aangevoerd door de geïntegreerde vloerpint die van daaruit de verticale leidingen aanvoert door de
geïntegreerde schachten in de wandelementen. Deze installaties, zowel in de wand als vloer blijven eenvoudig
bereikbaar door de afneembare panelen. De mechanische ventilatie die is opgenomen boven het spanplafond
is minder goed bereikbaar. Voor deze installaties bereikbaar te maken is het noodzakelijk het gehele
spanplafond te verwijderen.

Pluspunten concept 2
+ Compact en licht
+ Modules aanpasbaar in hoogte
+ Projectongebondenheid
+ Installaties eenvoudig bereikbaar
+ Installaties geïntegreerd
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Minpunten concept 2
- spanplafond; aandacht aansluiting wanden-vloer
- Minder industrialisatie door spanplafond
- Meer ‘losse onderdelen”; meer handelingen
- Snelheid
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10.6.3 Concept 3

De problemen die zich voordoen bij concept twee worden bij concept drie ondervangen door gebruik te
maken van een uitklapbaar en uitschuifbaar plafondframe. Het grootste verschil met de overige twee
concepten is dat verhoogde vloer wordt losgekoppeld van de wanden. Door deze splitsing is het mogelijk de
vloer als eerste te plaatsten of als laatste te plaatsen. Indien er geen verhoogde vloer noodzakelijk is, is het
zelfs mogelijk geen verhoging toe te passen. De stabiliteit van dit systeem wordt net zoals bij de overige twee
concepten verkregen door de verbindingen stijf met elkaar te verbinden.
Door het vaste element is het niet mogelijk de installaties bereikbaar te houden. Daarom wordt door middel
van een horizontale goot de installaties aangevoerd.

Pluspunten concept 2
+ Compact en licht
+ Modules aanpasbaar in hoogte en breedte
+ Projectongebondenheid
+ Installaties eenvoudig bereikbaar
+ Installaties geïntegreerd

J.P.M. Hermans

Minpunten concept 2
- installaties op één hoogte
- Geen installaties mogelijk in vast deel
- Installatieplint op halve hoogte in het zicht
- Meerdere elementen
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10.6.4 Definitief concept
Zoals duidelijk bij het beschrijven van de verschillende concepten is gebleken, heeft ieder concept zijn
voordelen en nadelen. Door de voordelen van de verschillende concepten te combineren ontstaat er een
concept dat voldoet aan het Programma van Eisen en de randvoorwaarden die zijn opgesteld in hoofdstuk 7 en
8.
Het definitieve concept bestaat uit een basisframe dat inklapbaar en uitschuifbaar is. Door het frame
inklapbaar te maken (maximale afmetingen van de module is 1200x1800mm) is het mogelijk de module te
transporteren via de lift. Door het basisframe te voorzien van uitschuifbare profielen is het mogelijk de
modules aan te passen voor verschillende stramienmaten en verschillende indelingsvarianten. Door deze
aanpassingsmogelijkheden (inklapbaar en uitschuifbaar) zijn de modules toepasbaar binnen meer
verschillende soorten kantoorgebouwen en zijn ze na het tijdelijke gebruik eenvoudig in te klappen en te
transporteren. Hierna kunnen de modules worden hergebruikt in andere kantoorgebouwen.
De modules worden in de fabriek via een sequentieel proces opgebouwd. Het basisframe, bestaande uit vloer,wand,- plafond profielen word voorzien van demontabele vloer, wand en plafondpanelen. Door deze panelen
demontabel te maken zijn eventuele installaties, zoals ventilatie en riolering eenvoudig bereikbaar en aan te
passen. Daarnaast zijn deze panelen naar het tijdelijk gebruik eenvoudig te modificeren voor hergebruik.
Voor het wegwerken van de water en elektra installaties wordt gebruikgemaakt van een plintgoot die
eenvoudig is te koppelen met de overige modules. Op deze manier wordt het mogelijk op de bouwplaats
alleen nog maar de modules en installaties te koppelen en de benodigde voorzieningen aan te brengen,
bijvoorbeeld het toilet, wastafel en prefab keuken.
Door deze bovenstaande onderdelen ontstaat een product dat in voldoet aan de volgende punten:
1. Herbruikbaar binnen meerdere bestaande kantoorgebouwen; behoud van de bestaande gevel
2. Hoge mate van industrialisatie, veel geprefabriceerd in de fabriek onder geconditioneerde
omstandigheden
3. Een hogere kwaliteit kan bieden ten op zichtte van bestaande inbouwproducten
4. Door hergebruik is het mogelijk een hogere kwaliteit te leveren tegen een beter prijs.; langere
exploitatieperiode
5. Eenvoudig te transporteren door de beperkte omvang en gewicht
6. Snelle en eenvoudige plaatsing. Plaatsing door één of twee personen (evt., zelfwerkzaamheid)
7. Sequentieel uitvoeringsproces
8. Installaties eenvoudig onderling en aan bestaande/nieuwe hoofdinstallaties te koppelen (plug en
play)
9. Door hergebruik geen sloopafval en minder belasting op milieu

Variable diepte

Variable hoogte

Variable diepte

J.P.M. Hermans

Vaste breedte
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Hoofdstuk 11&12: Uitwerking concept en kostenanalyse
Deelonderzoek 1: In welke typologieën zijn
kantoorgebouwen gebouwd tussen 1970-1990
in Nederland te onderscheiden?

(ZIE GEZAMENLIJK VOORONDERZOEK)

Deelonderzoek 2: Wat zijn de
kenmerken van de inbouwconcepten
voor studentenwoningen die worden
toegepast binnen (tijdelijke)
transformatieprojecten?

Deelonderzoek 3: Welke eisen en
behoeften worden door studenten
gesteld?

Eisen en behoefte van studenten
m.b.t. huisvesting

Typologie bepaling op technische
gebouwaspecten

POTENTIEANALYSE
Kwalitatieve criteria opstellen a.d.h.v.
sterkte – zwakte analyse op basis van
gebruikskwaliteit, technische kwaliteit &
kosten

Kwalitatieve prestaties van
inbouwproducten beschrijven a.d.h.v.
opgestelde criteria

Randvoorwaarden en aanbevelingen
voor het nieuwe concept

Programma van eisen

Concept

Uitwerking van het concept en kosten
analyse

Conclusies, aanbevelingen

J.P.M. Hermans
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Hoofdstuk 11. Uitwerking van het concept
In dit hoofdstuk wordt het definitieve concept verder uitgewerkt en wordt per onderdeel de uiteindelijke
keuze onderbouwd. Het uitwerken van het concept wordt bewerkstelligd aan de hand van de volgende
onderdelen die per paragraaf worden behandeld.
11.1 Opbouw en vervaardiging van modules
11.1.1Basisframe
11.1.2 De vloer-, wand- en plafond elementen
11.2 Installaties
11.3 De uitvoering
11.4 Mogelijkheden in indelingsvarianten; standaard module, sanitair module, eind-tussenwand module
11.5 Detaillering
11.6 Exterieur-interieur renders

11.1 Opbouw en vervaardiging van de modules
De modules worden zoveel mogelijk industrieel vervaardigd in de fabriek. Deze manier van produceren ligt
voor de hand aangezien de modules worden opgebouwd vanuit een bepaald basisframe en in verschillende
productiefases worden voorzien van de benodigde elementen en onderdelen. Het industrieel vervaardigden
van de modules ligt niet alleen voor de hand, omdat de eenheden worden geproduceerd in grote aantallen en
dezelfde basis afmetingen, ook de snelheid en kwaliteit van het eindproduct zal toenemen. De prijs zal door de
grote hoeveelheid geproduceerde modules en het beperkt aantal manuren dalen, waardoor het de
concurrentie aan kan gaan met de huidige traditionele bouwsystemen.
Het op een industriële manier vervaardigen
van
producten/modules wordt op grote schaal toegepast,
bijvoorbeeld in de auto-industrie, maar ook voor woningbouw
wordt het op een industriële wijze vervaardigen van
wooneenheden toegepast. Een goed voorbeeld is het
productieproces van de Sekisui Heim woningen in Japan. De
modules bestaan hier uit een lichtgewicht stalen basisframe, dat
in iedere volgende productiefase wordt voorzien van de
benodigde elementen. De uiteindelijke modules worden per
Afbeelding 11.1. Industrieel vervaardigen
vrachtwagen vervoerd en per kraan op zijn plaats gehesen. De
van woonmodules Sekisui Heim, Japan
totale bouwtijd van een woning bedraagt +/- 25 dagen.
Bron: www.sekisuiheim.com

11.1.1 Het basisframe
Het basisframe bestaat uit drie onderdelen (vloer,- wand- en plafondframe) die doormiddel van
scharnierverbindingen aan elkaar worden gekoppeld. Bij het ontwikkelen van het basisframe staan de
randvoorwaarden lichtgewicht construeren en kostenbeperkingen voor op. De modules zijn
projectonafhankelijk en worden dus niet gemonteerd aan het bestaande casco. Het basisframe dient daarom
de krachten, die worden uitgeoefend op de module, over te dragen op de bestaande vloerconstructie van het
kantoorgebouw. Bovendien moeten de modules één geheel vormen en zo een stabiele solide constructie
vormen.
Voor een optimale constructie zijn constructieve berekeningen uitgevoerd (zie bijlage 6). De conclusies van
deze sterkte-en stijfheidsberekeningen laten zien dat de krachten die werken op de modules klein zijn. De
optredende momenten, buigingen en drukkrachten zijn hierdoor ook beperkt.
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De modules worden gekarakteriseerd door de toepassing van relatief lichte materialen en kleine afmetingen,
waardoor de belastingcombinaties en de constructieve doorsneden van profielen gering zijn. Deze
samenstelling maakt het mogelijk om het constructieve frame op te bouwen uit verschillende materialen. De
keuze van het materiaal is voornamelijk afhankelijk van een goede prijs/massa verhouding. Dit is ook gebleken
uit de randvoorwaarden en het Programma van Eisen. De materialen die in aanmerking komen voor de
uitvoering van het frame worden verder toegelicht:
- Staal (warmgewalst)
Bij warmgewalste profielen komen de kokerprofielen, zowel rechthoekig
als vierkant, in aanmerking voor toepassing van het frame. De voordelen
van het uitvoeren in staal zijn de lage kosten en het relatief lage gewicht,
als gevolg van de beperkte dimensionering. De kokerprofielen zijn in kleine
afmetingen verkrijgbaar en zijn door middel van bout- en lasverbindingen
aan elkaar te koppelen. De profielen zijn maatvast en door de holle
profilering in elkaar te schuiven. Daarnaast kan met kokerprofielen slanker
worden geconstrueerd en is de torsieweerstand groter dan de weerstand
van profielen met eenzelfde gewicht.

Afbeelding 11.2.Staalprofielen
www.breedveldstaal.nl

- Staal (koudgewalst)
Koudgevormde profielen worden gemaakt uit koud-of warmgewalste dun staalplaat. Deze staalplaat is in de
meeste gevallen al voorzien van een zinklaag. De gewenste profilering wordt verkregen door het zetten of
rolvormen vanaf coils. De staaldiktes variëren van 1 tot 4 mm. Ondanks de relatief geringe staaldiktes kunnen
deze profielen constructief veel dragen. De sterkte van de profielen kan worden verhoogd door een bepaalde
profilering aan te brengen. Het vervormen maakt het staal namelijk ‘sterker’. Dunwandige C-profielen zijn
gevoelig voor plooien en gaan mogelijk torderen bij een buigbelasting. In de praktijk worden deze problemen
opgelost door C-profielen dubbel te gebruiken en verstevigingen aan te brengen.
- Aluminium
Met aluminium is een constructie te vervaardigen, dat licht van gewicht is
en lichter kan worden gedimensioneerd. De profielen zijn maatvast en in
verschillende profileringen te fabriceren. Dit draagt bij aan maatvaste
modules. Het kiezen voor aluminiumprofielen leidt tot meervoudige
inzetbaarheid van de modules. Het frame vervaardigen in aluminium
heeft echter wel hogere kosten tot gevolg, omdat de productie van
aluminium uit bauxiet veel energie kost.
Afbeelding 11.3.aluminiumprofielen
www. derlascon.nl/.nl

- Hout
Het frame uitvoeren in hout heeft een aantal nadelen en voordelen. De voordelen wegen niet op tegen de
nadelen, waardoor uiteindelijk niet is gekozen voor een vuren houten frame. De grootste nadelen die
optreden bij het uitvoeren van het frame in hout zijn:
- Het uitschuifbaar maken van onderdelen is in hout niet mogelijk. Het frame is uitschuifbaar, zodat het kan
worden toepast binnen meerdere kantoorgebouwen. Hout is massief en het is dus niet mogelijk deze
onderdelen in elkaar te laten schuiven.
- Hout is een natuurproduct, waardoor na verloop van tijd de onderdelen kunnen krom trekken. Voorbeelden
zijn kruip en vervormingen door optredende momenten in de hoekpunten. Het basisframe moet na het eerste
of tweede gebruik binnen een kantoorgebouw zonder aanpassingen kunnen worden ingezet binnen een ander
kantoorgebouw.
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- Hout moet zwaarder worden gedimensioneerd dan aluminium en staal, hierdoor zal het gewicht toenemen.
Staal vs. Aluminium
Een frame maken van staal en/of aluminium lijkt een logische keuze. De constructieve berekeningen
opgenomen in bijlage 6 zijn gebaseerd op stalen kokerprofielen met afmetingen van 50x50x3,2mm. Deze
profielen voldoen ruimschoot aan de gestelde eisen voor zowel sterkte als stijfheid. Als er wordt gekozen voor
aluminium kokerprofielen, dan dienen de afmeting van deze profielen met +/-50% te worden verhoogd ten
opzichte van de stalenprofielen [F. Soetens, Hove B.W.E.M.van, 2011]. Dit komt omdat, de
elasticiteitsmodulus(E-modulus) van aluminium drie keer kleiner is dan dat van staal. Dit resulteert in
aluminium profielen met een grotere afmeting en een gelijke massa ten opzichte van de stalen profielen. Het
gevolg is dat de kosten met +/-30% toenemen, waardoor het niet economisch verantwoord is te kiezen voor
aluminium. Bovendien zijn aluminium profielen moeilijker te lassen dan staal, dat uiteindelijk leidt tot nog
hogere kosten.
Afmetingen wandframe:
Het frame is uitschuifbaar in de hoogte (zie afbeelding definitieve concept) en daarom moet binnen het
kokerprofiel van 50x50x3,2 een profiel worden opgenomen dat kleiner is. De keuze van de afmeting valt op
40x40x3,2mm. Een profiel van 40x40x3,2mm is slank en heeft een zeer lage knikfactor (<0,1) waardoor het
profiel knikgevoelig is. Het toepassen van een profiel van 40x40x3,2mm wordt daarom niet toegepast.
Eventuele mogelijkheden zijn:
Een rechthoekig profiel waarbij de Iy groter is. Het betreft een profiel van 60x40x2,9mm met daarin
een profiel van 50x30,3,2mm.
Een tweede mogelijkheid is een profiel met een dikkere wand bijv. 40x40x5mm. Dit is minder
effectief, omdat de prijs en de massa toenemen en de Iy waarde minder stijgt.
De keuze voor het wandframe bestaat nu nog uit twee mogelijkheden.
Een vierkant kokerprofiel van 60x60x2mm en 50x50x2mm
Een rechthoekig profiel van 60x40x2,9mm en 50x30x3,2mm.
Doordat een profiel van 50x50x3,2mm ruimschoots voldoet aan alle eisen, is het verstandig de dikte van de
buis te verkleinen van 3mm naar 2 mm. Het profiel voldoet nog steeds aan de eisen, maar het gewicht en de
kosten worden verlaagd. Bij een rechthoekig kokerprofiel wordt een profieldikte geadviseerd van 3mm (knik
om de z-as), met als gevolg hogere kosten en een hoger gewicht ten opzichte van de vierkante kokerprofielen
van 60x60x2 en 50x50x2. Daarnaast is de detaillering van de aansluitingen van wanden-op- wanden en
wanden-op-vloeren beter uit te werken met vierkante kokerprofielen. Het grotere oppervlak zorgt ervoor, dat
de verschillende aansluitingen en fixeringen beter te detailleren zijn bij een breder profiel.
Lengte
profielen

Aantal
profielen

Totaal m1

60x60x2mm
Kg/m1 €/m1
3,6
12,8

50x50x2mm
Kg/m1 €/m1
3,0
10,35

0,8
0,6
0,3
1,2

4
4
4
2

3,2
2,4
1,2
2,4

11,52
4,32

7,70

Totaal
Prijs: excl BTW; bron:breedveldstaa.nl, d.d. 10-4-2012

41,00
15,40

60x30x2
Kg/m1 €/m1
2,7
9,40

60x40x3,2mm
Kg/m1 €/m1
4,30
14,50

3,24

13,75
5,15
10,30

25,70

26,75kg/m1; €93,30/m1

11,30

46,50
17,5
35,0

50x30x3,2mm
Kg/m1 €/m1
3,30
11,30
5,95

20,35

35,20kg/m1; €118,95/m1

De uiteindelijk profielen voor het wandframe zijn: 60x60x2 en 50x50x2mm

J.P.M. Hermans

Afstudeeratelier: Slimbouwen IV

107

Op kamers gaan in kantoren

Afmetingen vloerframe:
De krachten op het vloerframe zijn beperkt, door de beperkte afmetingen van de modules. Een profiel van
50x50x3,2mm voldoet ruimschoots aan de eisen, zowel voor de sterkte als stijfheid. Bij de wanden geldt
evenals bij de vloeren, dat een profieldikte van 3mm naar 2mm ook voldoet aan de eisen. Een verlaging in de
kosten en het gewicht zijn hierbij gegarandeerd. Het kiezen voor profielen met dezelfde afmetingen als bij het
wandframe leidt tot eenvoudigere aansluitingen tussen vloer en wanden en de profielen kunnen goedkoper
worden ingekocht, omdat het aantal standaardprofielen toeneemt.
Lengte
profielen

Aantal
profielen

Totaal m1

60x60x2mm
Kg/m1 €/m1
3,6
12,8

1,2
0,9
1,2

2
2
2

2,4
1,8
2,4

8,65

30,72

8,65

30,72

50x50x2mm
Kg/m1 €/m1
3,0
10,35
5,40

Totaal
6,6
Prijs: excl BTW; bron:breedveldstaa.nl, d.d. 10-4-2012

18,65

22,70kg/m1; €80,10/m1

De uiteindelijk profielen voor het vloerframe zijn: 60x60x2 en 50x50x2mm
Afmetingen plafondframe:
De belasting op het plafond is nihil. Alleen het eigengewicht van het plafond is in theorie aanwezig. Bij de
constructieve berekening is echter wel rekening gehouden met een puntbelasting van 100kg=1kN, hierdoor
zijn studenten instaat eventuele belastingen aan het plafond te hangen.
Door deze extra belasting is het veldmoment groter dan de steunpuntmomenten. Een profiel van
40x40x3,2mm voldoet om deze reden niet aan de sterkte- en stijfheidseis. Er is daarom gekozen voor dezelfde
profilering als bij het wandframe en vloerframe. De gehele module bestaat op dit moment uit dezelfde
profielen, hierdoor zijn de onderlinge aansluitingen hetzelfde tussen de verschillende detailleringen
Lengte
profielen

Aantal
profielen

Totaal m1

60x60x2mm
Kg/m1 €/m1
3,6
12,8

1,2
0,9
1,0
0,15

2
2
2
2

2,4
1,8
2,0
2,4

8,65

50x50x2mm
Kg/m1 €/m1
3,0
10,35

60x30x2
Kg/m1 €/m1
2,7
9,40

30,70
7,20

18,65
1,10

1,10

Totaal
6,6
Prijs: excl BTW; bron:breedveldstaa.nl, d.d. 10-4-2012

3,85

3,85
22,30kg/m1; €72,05/m1

De uiteindelijk profielen voor het plafondframe zijn: 60x60x2 en 50x50x2mm
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Afmetingen basisframe
De afmetingen van het basisframe worden grotendeels bepaald door de afmetingen van de liftopeningen en
het liftoppervlak. De minimale liftopeningen bedragen bij kantoorgebouwen, gebouwd tussen 1970-1990,
800x1950mm [Tol van A., 1984]. De minimale afmetingen van het liftoppervlak bedragen minimaal
1000x1450mm [Tol van A., 1984]. In de praktijk zijn deze afmetingen groter, omdat de afmetingen en het
aantal liften afhankelijk zijn van de bezettingsgraadklasse van de kantoorgebouwen. Daarnaast werden in deze
tijd bepaalde kantoorgebouwen voorzien van zogenaamde brancardliften (afm.: 1050x2050mm)
Gekozen is voor een standaard basisframe van 1200mm breed. Het is hierdoor eenvoudig transporteerbaar,
licht van gewicht en zijn de vloer-, wand- en plafondelementen afgestemd op de standaard modulaire maten
van 600 en/of 1200mm. De maximale afmeting in de lengterichting bedraagt 1800mm en kan vanwege de
variantie in kolomafstanden van de kantoorgebouwen worden aangepast. Voor afmetingen en verdere
detaillering wordt verwezen naar paragraaf en bijlage 7.

2700-2800-2900mm

Scharnier 3

Scharnier 2

650mm

Scharnier 1

1200mm
1200-1650-1800mm

1200-1650-1800mm

1200mm

Afbeelding 11.4: Basisframe ingeklapte toestand en uitgeklapte toestand
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Scharnierverbinding
Het inklapbaar maken van het basisframe komt tot stand
door het toepassen van scharnieren. Deze 180 graden
kogelscharnieren worden vast gelast aan de
verschillende stalen kokerprofielen. De verschillende
frame onderdelen zijn los te koppelen en uitwisselbaar
met andere frame onderdelen, door het verwijderen van
de binnenbuis van het scharnier. De afmetingen van het
scharnier zijn: 50x50x2,4mm.
Afbeelding 11.5 Kogelscharnier 180◦ 50x50x2,4mm
www.boschscharnieren.com

Detail scharnier 1, zie afbeelding 11.5

Detail scharnier 2, zie afbeelding 11.5

Detail scharnier 3, zie afbeelding 11.5

11.1.2 De vloer, wand en plafond elementen
De omhulling van de module is opgebouwd uit verschillende gestandaardiseerde panelen. Deze panelen zijn
demontabel, zodat eventuele wijzingen aan de installaties, indeling en afwerking eenvoudig kunnen worden
doorgevoerd en tussentijds kunnen worden vervangen. Om het aantal handelingen te beperken zijn de
panelen opgebouwd uit verschillende materialen met de bijbehorende fysische prestaties. De panelen zijn
handzaam en eenvoudig (zelfwerkzaamheid) te plaatsen door de verschillende demontabele verbindingen (zie
paragraaf …).
Vloerpanelen
Uit afbeelding 11.4 blijkt, dat het vloerframe zich tussen 100-130mm boven de bestaande kantoorvloer
bevindt. Deze verhoging maakt het mogelijk installaties eenvoudig te verwerken. De installaties dienen
toegankelijk te zijn voor eventueel onderhoud of wijzigingen, daarom zijn de vloerpanelen demontabel. Het
demontabel maken van de vloerpanelen heeft ook voordelen bij het inklappen van de modules, omdat het
gewicht hierdoor beperkt blijft. Naast deze
gebruikstechnische voordelen moeten de
Standaard vloerelement: 600x1200mm
vloerelementen ook voldoen aan de
(bouwfysische) fysische prestaties, die
worden geëist vanuit de regelgeving.
Variable vloerelement:

De vloerelementen bestaan uit vlakke
vloerplaten van gipsvezel (standaard
1200x600mm) van 18mm dik, die opgelegd
worden op het vloerframe. De elementen
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zijn aan de onderzijde voorzien van 50mm hard geperste steenwolisolatie. De platen zijn door de lip-las
verbinding eenvoudig te verbinden en indien noodzakelijk corrigeerbaar. Door de combinatie van een
brandwerende vloerplaat (60min WBDBO) en een isolatiemateriaal met een hoge geluidreductie en
thermische isolatie, is een vloerelement ontwikkeld, dat voldoet aan de regels van het bouwbesluit. De
geluidisolatiewaarde is vergeleken met de verschillende State of the Art verhoogde vloersystemen (zie
hoofdstuk 6). De dikte van de isolatie en de rubberen oplegpunten onder de vloerplaten zorgen ervoor, dat er
ruimschoots wordt voldaan aan de lucht- en contactgeluid eis.

Een module bestaat uit twee standaard vloerelementen
van 1200x600mm. Door de variabele lengterichting van
de
modules
worden
deze
aangevuld
met
vloerelementen, die een variabele lengterichting
hebben. De afmetingen van deze vloerelementen zijn
standaard 1200mm breed en 300, 450 of 600mm lang.
De materiaalprijzen zijn excl. BTW.

Vloerelement
600x1200mm
Gipsvezelplaat
600x1200mm
Hard geperste steenwol
isolatie (600x1200mm)
Totaal per vloerelement
Totaal per module

Gewicht
Per element en
per m2

Kosten
Excl. BTW

11,6kg
16,2kg/m2
3,6kg
5kg/m2
15,2kg
45,6kg

€7,50
€10,40/m2
€5,8
€8,1/m2
€ 13,30
€ 39,90

Bronnen: www.bouwkosten-online.nl;
www.bouwkosten.nl; www.bouwtotaalmarkt.nl;

Wandelementen
De wandelementen zijn opgesplitst in twee hoofdonderdelen. Het eerste onderdeel is de buitenlaag en het
tweede onderdeel is de binnenlaag. Samen vormen deze twee onderdelen in combinatie met het stalen frame,
de woningscheidende wanden of ruimte scheidende wanden. Het basisframe wordt in de fabriek al voorzien
van de buitenwandelementen. Redenen hiervoor zijn:
De verticale leidingen kunnen in de fabriek al worden gemonteerd op de binnenzijde van de
buitenelementen. Het is hierdoor mogelijk de installaties in de afbouwfase alleen nog te koppelen aan
de horizontale leidingen in de plintgoot.
Het aantal handelingen wordt beperkt, doordat de elementen al zijn voor gemonteerd
Het plaatsen en monteren van de buitenwandelementen op de bouwplaats zelf is niet realiseerbaar.
De ruimte tussen woningscheidende wanden van twee studentenwoningen is beperkt (spouw +.30mm) en hierdoor is het niet mogelijk de elementen tijdens de bouw zelf te plaatsen. De ruimte
hiervoor is te beperkt.
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De binnenwandelementen worden tijdens de bouw gemonteerd. Redenen hiervoor zijn:
De fixeringen ter plaatse van de scharnieren van het basisframe bevinden zich aan de binnenzijde van
het frame. Het fixeren van het basisframe is alleen mogelijk tijdens de bouw zelf en dient dus
toegankelijk te zijn. Het demontabel maken van de binnenwandelementen leidt tot de mogelijkheid
om de fixeringen eenvoudig en mooi weg te werken.
Eventuele wijzigingen aan de installaties tijdens de bouw en in de gebruiksfase kunnen eenvoudig
worden doorgevoerd, zonder noodzaak van sloop- en breekwerk.
Het gewicht van de totale module blijft beperkt, doordat de elementen in een latere fase worden
toegevoegd.
Bevestiging binnen
wandelementen

Boven element 4

Tussen element 3

Boven element 5

Bevestiging buiten
wandelementen

Tussen element

Onder element 6

Plint element 1

Bevestiging binnen
wandelementen
Afbeelding 11.7 Buitenwandelementen en binnenwand elementen

Buitenwandelementen:
De buitenwand bestaat uit vier elementen. Het is daarom mogelijk het inklapbare basisframe te voorzien van
de buitenwandelementen. Het eerste element is het plintelement, dat zich aan de zijkant van het vloerframe
bevindt. Het tweede en derde element zijn de tussenelementen. Ten slotte is het vierde element het boven
element. Deze vier elementen vormen samen de buitenwand. Ieder element is hetzelfde opgebouwd en bevat
een buitenlaag van kunststof en een isolatielaag van hard geperste steenwolisolatie. De kunststof buitenlaag
heeft een lange levensduur, verkleurt niet, is licht, eenvoudig schoon te maken en is verkrijgbaar in diverse
kleuren. De hard geperste steenwolisolatieplaten, die ook zijn toegepast bij de vloerelementen, zorgen ook bij
de wandelementen voor geluidsisolatie en de brandwerendheid.
De afmetingen van de wandelementen zijn:
Element 1: 1200x250mm
Element 2: Variabel i.v.m. variabele hoogte van 2900,2800 en 2700mm
Element 3: Variabel i.v.m. variabele hoogte van 2900,2800 en 2700mm
Element 4: 1200x250mm
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De samengestelde wandelementen zijn aan de zijkanten voorzien van bevestigingspunten in de vorm van een
druk- en trek knop. Het indrukken van de knoppen resulteert in het bevestigen en fixeren van de
wandelementen de binnenzijde van het stalen frame. Het toepassen van deze druk-en trekknoppen maakt
eenvoudig monteren en demonteren van de elementen in de fabriek mogelijk.

Afbeelding 11.9 Bevestiging
binnenwandelementen, zie posities afb. 11.7

Afbeelding 11.8 Bevestiging
buitenwandelementen, zie posities afb. 11.7

Binnenwandelementen
De binnenwandelementen vormen de binnen afwerking van de modules en bestaan uit twee elementen. De
binnenwandelementen zijn samengesteld uit isolatiemateriaal van hard geperste steenwolisolatie en twee op
elkaar gelijmde gipsvezelplaten van ieder 12,5mm dik (Fermacell Firepalnel A1). De buitenste gipsvezelplaat is
voorzien van een afwerklaag van gipsvinyl. De wanden dienen hierdoor in de afbouwfase niet meer afgewerkt
te worden en er wordt voldaan aan de brandwerendheideis. Doordat de wanden uit twee delen bestaan zijn ze
relatief licht en door de detaillering eenvoudig te plaatsen en te verwijderen. De wandelementen worden aan
de boven-en onderzijde voorzien van dezelfde druk- en trekknoppen, die ook worden toegepast bij de
buitenwandelementen. Deze druk- en trekknoppen zijn zo gepositioneerd, dat deze worden weggewerkt
achter de demontabele vloer- en plafondplint en dus eenvoudig bereikbaar zijn. De elementen worden ten
plaatsen van de middenstijl van de modules overlappend bevestigd door middel van schroefverbindingen (zie
details hoofdstuk 11.5). Deze schroefverbindingen worden weggewerkt doormiddel van een kunststof strip. De
afmetingen van de binnenwandelementen zijn variabel, dit is een gevolg van de variabele hoogte waarvoor
gekozen kan worden. De standaardmodule waarbij een vrije hoogte wordt behaald van 2600mm is verwerkt in
de tabel, waarbij het gewicht en de kosten van de buiten- en binnenwandelementen zijn berekend. De
materiaalprijzen zijn exclusief BTW.

Wandelementen uitgaande van
standaardmodule van 2900mm
(zie afbeelding11.7 voor posities)
Buitenwandelement 1
(1200x250)
Buitenwandelement 2
(1200x1150)
Buitenwandelement 3
(1200x1150)
Buitenwandelement 4
(1200x250)
Binnenwandelement 5
(1200x1150)
Binnenwandelement 6
(1200x1150)
Totaal

Buitenwandelementen
Gewicht
Kosten
Per element en
Excl. BTW
per m2
1,5kg
5,0kg/m2
6,9kg
5kg/m2
6,9kg
5kg/m2
1,5kg
5,0kg/m2
-

€2,43,€8,1/m2
€11,20,€8,1,€11,20,€8,1,€2,43,€8,1/m2
-

-

-

16,8kg

€ 27,26

Binnenwandelementen
Gewicht
Kosten Per
Per element en
element en per m2
Excl. BTW
per m2
-

-

-

-

-

-

-

-

32,3kg
24,5kg/m2
32,3kg
24,5kg/m2
64,6kg

€28,70
€21,75/m2
€28.70
€21,75/m2
€57,4

Bronnen: www.bouwkosten-online.nl;
www.bouwkosten.nl; www.bouwtotaalmarkt.nl;
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Plafondelementen
Het laatste onderdeel, dat aan het
basisframe moet worden toegevoegd, zijn
de
plafondelementen.
Deze
plafondelementen hebben naast een
scheidende, en bouwfysische functie ook
nog een esthetische functie (zie onder
meer de opgestelde randvoorwaarden). De
plafondelementen
dienen
eenvoudig
gemonteerd en gedemonteerd te worden.

Afbeelding 11.10 plafondelementen

De reden hiervoor zijn:
-

-

Na het plaatsen moeten de modules worden gekoppeld. Deze koppelingen in de vorm van
boutverbindingen bevinden zich aan de bovenzijde van de plafondelementen. Het demontabel maken
van de plafondelementen leidt tot het eenvoudig bereiken en wegwerken van de fixeringen
Het naderhand plaatsen van de elementen verlaagt het gewicht van de modules.
Installaties (mechanische ventilatie en elektra) zijn eenvoudige weg te werken en bereikbaar voor
eventuele aanpassingen/reparaties. Daarnaast bevindingen de installaties zich buiten de isolatieschil
en wordt er minder geluidsoverlast veroorzaakt.

De plafondelementen zijn hetzelfde opgebouwd als de binnenwandelementen en bezitten dezelfde
functionele- en bouwfysische eigenschapen als de binnenwandelementen. Een uitzondering is de
bevestigingsmethode. Het bevestigen van de plafondelementen door middel van schroefverbindingen is niet
mogelijk, omdat deze in de praktijk worden weggewerkt onder een afwerklaag. Deze zijn hierdoor niet meer
demontabel zonder het nodige sloop- en breekwerk. Hetzelfde geldt voor het verlijmen van de
plafondelementen. Het uitschuifbare stalen plafondframe heeft een aantal nadelen voor de bevestiging van de
plafondelementen. Het is daarom niet mogelijk om de bevestigingen op één vaste plaats te realiseren. De
plafondframes zijn om deze reden aan de binnenzijde voorzien van een strip. Deze strip dient als
bevestigingspunt voor de plafondelementen. Door ieder plafondelement te voorzien van een viertal draaibare
bevestigingspunten zijn bevestigingen op iedere plaats mogelijk, onafhankelijk de lengterichting van de
module. De bevestigingspunten zijn door middel van inbusbouten ( verzinkt in de gipsvezelplaat ) eenvoudig
vast of los te draaien. De openingen van de inbusbouten worden weggewerkt door middel van afwerkdopjes,
zodat bij het eventueel verwijderen van de plafondelementen deze eenvoudig kunnen worden verwijderd.
Bovendien vallen de inbusbouten door de afwerkdopjes minder op.

Afbeelding 11.11: Bevestigingsmethode voor het monteren/demonteren plafondelementen
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Een
module
bestaat
uit
twee
standaard
Plafondelement
Gewicht
plafondelementen van 1200x600mm. Door de variabele
600x1200mm
Per element en
lengterichting van de modules worden deze aangevuld
per m2
17,28kg
met plafondelementen, die een variabele lengterichting 2x 12,5 Gipsvezelplaat
2
600x1200mm
16,2kg/m
bevatten. De afmetingen van deze plafondelementen
Hard geperste steenwol
3,6kg
zijn standaard 1200mm breed en 300, 450 of 600mm
isolatie (600x1200mm)
5kg/m2
lang. Door de lip- las verbindingen van de Totaal per plafondelement
20,9kg
plafondelementen zijn eventuele afwijkingen, die Totaal per module
63,79kg
voortkomen uit de plaatsing/montering van de modules Bronnen: www.bouwkosten-online.nl;
www.bouwkosten.nl; www.bouwtotaalmarkt.nl;
corrigeerbaar.

Kosten
Excl. BTW
€15
€10,40/m2
€5,8
€8,1/m2
€ 20,8
€ 62,4

Het resultaat
Het samenvoegen van de verschillende elementen leidt tot een compacte module, die in ingeklapte toestand
eenvoudig kan worden getransporteerd. Er wordt voldaan aan de eisen gesteld door de gebruiker en
wetgever, doordat er gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen. Tevens is deze kwaliteit ook te leveren
na een periode van 10 á 15 jaar. Een goede verhouding tussen de elementen, die in de fabriek en op de
bouwplaats worden gemonteerd, zorgen ervoor dat er een lichte en sterke module ontstaat. Deze kunnen ook
tijdens of na de bouw nog aangepast kunnen worden aan de wensen van de gebruiker, zoals installaties en
indelingen. Door de eenvoudige demontabele verbindingen zijn de modules in een bepekt aantal handelingen
te realiseren, waarbij de uitvoering kan worden uitgevoerd door studenten. De uitvoering kan eventueel
plaatsvinden onder begeleiding van ervaren vakmensen.
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1. In hoogte verstelbare
poten

5.

2. Vloerframe
3. Gootsysteem

7.

4. Wandframe

8.

5. Plafondframe
6.Vloerelementen
7. Buitenwandelementen
8. Plafondelementen

9.

9. Plafondplint
10. Binnenwandelementen
11. Afwerkstrips
12.Vloerpint

4.
7.

10.
11.

7.

3.

12.

6.

2.

1.
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11.2 Installaties
In het bouwproces nemen de installaties en de daarbij behorende leidingen een steeds belangrijkere plaats in.
Bij de ontwikkeling van de modules wordt hierop ingespeeld door het ontwikkelen van een integraal
toepasbaar installatieconcept, waarbij het aantal uitvoeringsactiviteiten en de daarbij behorende handelingen
worden beperkt. Een integrale aanpak zorgt ervoor, dat de installaties in een vroeg stadium bij het
ontwerpproces betrokken worden. De installaties dienen zo onafhankelijk mogelijk van elkaar te worden
ontworpen. Bovendien moeten ze onafhankelijk worden aangebracht en aanpasbaar zijn. Dit alle als gevolg
van het industriële, flexibele en demontabele karakter van de modules. Gedurende de huidige
transformatieprocessen (zie onder meer hoofdstuk 3) wordt er weinig tot geen rekening gehouden met de
installaties, die in de woningen geïntegreerd moeten worden. De betrokken partijen gaan pas in een laat
stadium met elkaar aan de tafel zitten. Er is hier geen sprake van een integraal ontwerpproces. De
verschillende installateurs (elektra, water en ventilatie) moeten meerdere keren terugkomen om verschillende
werkzaamheden uit te voeren. Dit leidt snel tot irritaties, het op elkaar wachten en in sommige gevallen treden
er beschadigingen aan andermans werk op. Het resultaat is een inefficiënt werkproces met oplopende kosten,
omdat de werkzaamheden vertraging oplopen en er in sommige gevallen aanpassingen nodig zijn. De voorkeur
gaat dus uit naar een systeem, waarbij een sequentieel proces kan worden uitgevoerd en waarin iedere
installateur de werkzaamheden na elkaar kan uitvoeren. Belangrijk is, dat er in een vroeg stadium duidelijk
wordt op welke plaats leidingen lopen, wat de afmetingen van de leidingen zijn en welke installaties er worden
toegepast binnen de studentenunits.
Deze uitgangspunten leiden ertoe, dat installaties bij de ontwikkeling worden meegenomen. Uit de
aanbevelingen is gebleken, dat er gestreefd moet worden naar een installatieconcept, waarbij wijzingen voor,
tijdens en na de bouw kunnen worden doorgevoerd. De vloer, wand en plafondelementen lieten al zien, dat
hier met betrekking tot de afmetingen en bevestigingen van deze onderdelen al rekening is gehouden.

11.2.1 Plintgoot
De studentenunits zijn samengesteld uit verschillende modules. De installaties opgenomen in deze modules,
moeten zo centraal mogelijk worden gepositioneerd, waardoor het doorkoppelen van de ene module naar de
andere vereenvoudigd wordt. Daarnaast wordt door deze centralisering gestreefd naar een zo efficiënt
mogelijk Plug & Play systeem, waarbij de installaties eenvoudig kunnen worden aangesloten op de algemene
installaties van het studenten complex. Om dit te realiseren zijn de modules uitgevoerd met een plintgoot in
de wand van 40mm diep en 105mm hoog. In deze goot worden de voorzieningen voor elektra en water
worden opgenomen. Dit gebeurt al bij de productiefase van de modules. De afneembare plint zorgt ervoor, dat
de installaties eenvoudig te bereiken zijn en aangepast kunnen worden. De plint heeft niet alleen de functie
om de horizontale leidingen te verbergen, ook zorgt het voor de bevestiging van het onderste
binnenwandelement. De U- vormige stalen gezette goot (1,5mm) is aan de bovenzijde voorzien van sparingen,
waardoor het horizontaal verplaatsen of toevoegen van een wandcontactdoos mogelijk is (zie afbeelding
11.13). Een gootsysteem over de volle lengte van de wand is met de gezette plintgoot niet mogelijk, omdat
deze goot wordt opgenomen tussen de stalen kolommen. De goot wordt daarom aan beide uiteinden voorzien
van twee kokerprofielen (afm. 60x60x2), waarbij sparingen in de kokerprofielen zijn gemaakt. Deze sparingen
zorgen voor het doorvoeren en koppelen van de leidingen.
Het gootsysteem bestaat nu uit een stalen gezette goot, met aan beide uiteinden twee gelaste kokerprofielen.
De kokerprofielen zijn aan de onderzijden voorzien van een opstand, waardoor deze eenvoudig kunnen
worden gekoppeld aan het vloerframe. Aan de bovenzijde bevinden zich de scharnieren.
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Scharnier

Openingen voor
leidingen om de 200mm

Opstand voor bevestiging
plint aan vloerframe

Openingen voor bevestiging binnenwandelement

Afbeelding 11.13: Onderdelen van de plintgoot en koppeling met vloerframe

De leidingen bevinden zich in het vaste, niet-draaibare deel van de module. Dit levert de mogelijkheid om de
horizontale installaties in de goot voor te monteren.
Tijdens het verplaatsen van de installaties, zijn er bijvoorbeeld maar vier handelingen nodig om dit te
bewerkstelligen. De eerste stap is het demonteren van de vloerpint en plafondplint, gevolgd door het
verwijderen van het onderste element en vervolgens het bovenste element (zie voor detaillering en
beschrijving paragraaf 11.1).

1. Afneembare plint
2. Binnenwandelement

2.

4.

3. Bevestiging binnenwandelement
4. Buitenwandelement

1.

5.

3.

5. Installaties (W & E) gemonteerd
in goot d.m.v. “kabelklemmen”

Afbeelding 11.14: 3D detail van plintgoot en omliggende constructie
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11.2.2 Meterkast
De installaties komen de studentenwoning binnen bij de meterkast. De meterkast is zo dicht mogelijk bij de
hoofdleidingen van het gebouwencomplex geplaatst, zodat de leidingen kort zijn en de afstand tot de deur (eis
bouwbesluit) binnen 3 meter valt. In de meeste gevallen wordt de meterkast bij de studentenwoningen
geplaatst tussen de voordeur en de badkamer. Bij sommige gebouwen kan gekozen worden voor een centrale
meterkast op de begane grond of in de kelder. In deze situatie is geen meterkast vereist en kan deze ruimte
eventueel vervangen worden door een kleding of boekenkast.
Het beperken van de leidingen (voornamelijk de afvoeren) heeft niet alleen een positieve invloed op de
diameter en het materiaalgebruik. De toepassing van de modules leidt ook tot het streven naar een beperking
van installaties en voornamelijk doorkoppelingen naar andere modules. Dit is dan ook de voornaamste reden,
dat de meterkast zich binnen één module bevindt. Deze module is de sanitaire module (zie paragraaf 11.4.2).
De installaties die binnenkomen in de meterkast zijn:
1. Elektrotechnische installaties (inclusief CAI)
2. Water- en afvoer installaties
3. Ventilatie installaties
Deze vier onderwerpen worden in de komende sub paragraven verder uitgewerkt

11.2.3 Elektrotechnische installaties
De plintgoot wordt in de studentenwoningen toegepast in alle wanden, zowel
in de woningscheidende als in de ruimte scheidende wanden. De meest
efficiënte en meest voorkomende studentenwoningen zullen vierkant of
rechthoekig zijn. Het ligt dus voor de hand om de elektrische installatie als een
soort ringleiding in de plintgoot te verwerken. Op deze manier zijn eventuele
aanpassen/uitbereidingen eenvoudig te verwerken. De omvang van de
elektrotechnische installaties zal vanwege de beperkte belasting op het
netwerk beperkt blijven, waardoor meerdere ringleidingen of elektrabuizen
niet noodzakelijk zijn in verband met overbelasting. De grootste uitdaging bij
de realisatie van de studentenunits, is de koppeling van de modules onderling
en de bewegende onderdelen van de modules. Deze problematiek geldt ook
voor de installaties. De elektronische installaties zijn voor gemonteerd in de
vloerplint, zoals in de vorige paragraaf al aangegeven. Eenmaal op de
bouwplaats aangekomen, worden de elektrische installaties doormiddel van
connectoren (stekkerverbindingen) verbonden (zie afbeelding 11.15 tot
11.17). Dit geldt, zowel voor de horizontale leidingen als voor de verticale
leidingen, die zich in de bewegende wandelementen bevinden boven de
vloerplint. Deze verbindingen zijn ook geschikt om WCD’s en/-of schakelaars
met elkaar te verbinden, zoals afbeelding 11.17 weergeeft.
De snoeren worden in een elektrabuis gelegd, omdat de bevestiging
eenvoudiger is en het de bescherming tegen de overige installaties in de goot
garandeert. Elektrabuizen worden vastgelegd door middel van kabelklemmen
die zijn bevestigd aan de plint.
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koppelstuk:
Bron:Wieland-electric.com

Afbeelding 11.16: Wieland® Koppelsnoer
Bron:Wieland-electric.com

Afbeelding 11.17: Wieland® WCD
connector
Bron:Wieland-electric.com
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11.2.4 Water- en afvoer installaties
De elektra wordt evenals het water aangevoerd vanuit de meterkast, via de vloerpinten,
naar de desbetreffende tapwaterpunten. Deze punten bevinden zich in een zelfstandige
studentenwoning op twee plaatsen, namelijk in de badkamer en in de keuken. In een
onzelfstandige woning bevindt het enige tapwaterpunt zich bij de wastafel. De grootste
uitdaging ligt bij het koppelen van de waterleidingen, zoals ook het geval is bij de elektra.
Warm- en koud waterinstallaties
De waterleidingen ( koud en warm ) worden flexibel uitgevoerd. Dit betreft het hebben
van flexibiliteit van leidingen, waardoor bijvoorbeeld het koppelen van leidingen in
bochten vereenvoudigd wordt. De buizen worden uitgevoerd in PE leidingen. Deze
leidingen zijn bestand tegen watertemperaturen van +/-95graden en zijn onderling te
koppelen. De koppelingen tussen de leidingen moeten eenvoudig en demontabel
worden uitgevoerd. Op deze manier is het mogelijk om de modules met de installaties
meerder keren in te zetten. Er zijn verschillende demontabele koppelingssystemen op de
markt, zoals de Rectus Quick koppelingen, waarbij de koppelingen door middel van
schroefverbindingen en een rubberen inlage worden gekoppeld (zie afbeelding 11.18).
Een ander systeem is de Norma W5 koppeling (zie afbeelding 11.19), waarbij de
verbinding door middel van een knel-en schroefverbinding tot stand wordt gebracht. Dit
systeem is toepasbaar op meerder type buizen, is schok- en stootvast en eenvoudig te
verbinden door middel van het aandraaien van twee schroeven. De
kunststofwaterleidingen worden door middel van buisklemmen bevestigd aan de
vloerplint.

Afbeelding 11.18:
demontabele koppeling
Bron: www.rectus.de

Afbeelding 11.19:
demontabele
koppeling
Bron: www.eriks.nl

De keukenkraan, de wastafel en de douche worden aangesloten op de
warmwaterleiding. De vraag naar warmwater door de gebruiker is beperkt. Er is
daarom gekozen om de keuken te voorzien van een keukenboiler en de sanitaire
module aan te sluiten op een elektrische boiler. Door het toepassen van een
elektrische boiler zijn er geen rook- en gasafvoeren, zoals bij een geiser. Bovendien is
het aanleggen van een gasaansluiting niet noodzakelijk. Een nadeel van een
elektrische boiler is, dat het energieverbruik over het algemeen erg hoog is. De
energiekosten zullen voor studenten beperkt blijven, omdat ze zelfstandig wonen en
in de weekenden vaak niet thuis zijn. Gekozen is voor een elektrische boiler van
Daalderdop type mono-plus met een voorraadvat van 30liter. De beperkte
afmetingen maken het niet mogelijk deze boiler te plaatsen in de meterkast. Om
deze reden wordt er een extra tussenschot bevestigd tussen meterkast en boiler.
Indien dit niet mogelijk is wordt de boiler geplaatst in de badkamer. De kosten van de
Afbeelding 11.20: Vaillant
elektrische boiler 30L
boiler bedragen €477,30 excl. BTW (bron:waterservice.nl). In sommige gevallen is het
Bron: www.warmteservice.nl
goedkoper om de boiler te huren in plaats van deze aan te schaffen, omdat er sprake
is van een tijdelijk karakter. Tevens zijn de onderhoudskosten en tussentijdse
reparaties voor de verhurende partij. De kosten voor de verhuur wordt bij de student in rekening gebracht
door een verhoging van de servicekosten.
Centrale verwarming
De beperkte vraag naar warm water heeft ook invloed op de keuze van de radiator in het gebouw. De radiator
wordt bij voorkeur gemonteerd aan de raamzijde van de studentenwoning. De studentenwoningen worden
gekenmerkt door een relatief klein oppervlak met geen aparte afsluitbare ruimtes (slaapkamers en
studeerkamers). De enige af te sluiten ruimte is de kleine sanitaire module. Het plaatsen van een

J.P.M. Hermans

Afstudeeratelier: Slimbouwen IV

120

Op kamers gaan in kantoren

verwarmingsketel of combi-ketel is voor deze woningen niet de ideale oplossing, omdat de kosten en de
aansluitkosten hoog zijn.
Afvoer van afval water:
Het water, dat wordt verbruikt moet ook worden afgevoerd. Het is hierbij van belang de lengte en diameters
van de leidingen zo beperkt mogelijk te houden. De diameter van het toilet (Ø110mm) is van grote invloed op
de vrije hoogte van de studentenunits. Het toepassen van een fecaliën vermaalinstallatie is zeer duur en erg
onderhoudsgevoelig. Richtlijnen [Wavin Nederland, 2007] schrijven voor, dat de buisdiameter van een toilet
mag worden gereduceerd indien de leidinglengte van de afvoer niet langer is dan 0,5meter (afstand toilethoofdriolering woongebouw). Dit is mogelijk als het toilet zo dicht mogelijk aan de gangzijde wordt
geïnstalleerd. Gevolg is, dat de buisdiameter met 30mm kan worden gereduceerd. De overige afvoeren
hebben geen invloed op de vrije hoogte van de units.
Er wordt gestreefd naar een systeem waarbij één module
alle leidingen bevat, zoals eerder vermeld. De sanitaire
module bevat de meeste leidingen en wordt daarom
voorzien
van
aansluitmogelijkheden
tussen
de
studentenunits en de hoofdleidingen van de afvoer. Op
afbeelding 11.21 is te zien, dat de afvoerleidingen en de
aanvoerleidingen worden bevestigd aan de sanitaire
module aan de onderkant van het vloerframe. De
leidingen worden ter plaatse van de bevestiging voorzien
van een rubbermanchet. Deze manchet zorgt ervoor, dat
de trillingen die kunnen voortkomen uit de leidingen,
worden doorgegeven aan de studentenunit. De leidingen,
die voor de afvoerbuizen worden gebruikt zijn gemaakt
van PVC.

Afbeelding 11.21: “plug & play”installaties
bevestigd aan sanitair module

In de loop van tijd zijn de elektrische verwarmingselementen verder doorontwikkeld en vooral het reduceren
van de verbruikskosten is hierbij een belangrijk aspect geworden. Een product dat ideaal toegepast kan
worden binnen de studentenunit is de EconoHeat®. Dit verwarmingspaneel verwarmt de ruimte op een zeer
efficiënte en zuinige manieren en is eenvoudig te installeren.
Werking volgens de fabrikant:
“Het elektrisch verwarmingspaneel Econoheat plaatst u tegen de wand, waardoor
er een smalle strook lucht ontstaat tussen het paneel en de wand. Koude lucht
wordt van onderen aangezogen en aan de achterzijde van het verwarmingspaneel
verwarmd. Warme lucht stijgt op en zo ontstaat een natuurlijke warme
luchtcirculatie. De Econoheat kan langdurig aan staan om een continu aangename
temperatuur te garanderen. Hetzelfde resultaat als centrale verwarming, echter
tegen zeer lage kosten. De Econoheat elektrische verwarming heeft een strak
design. De Econoheat wordt geleverd met een complete montage-kit. Iedere doehet-zelver kan deze gemakkelijk monteren. U hebt dus geen hoge installatiekosten
of kostbare installateurs. Het duurt ongeveer 15 minuten voordat de Econo-Heat de
maximale oppervlakte temperatuur heeft bereikt. De ruimte zal in ongeveer
45minuten zijn opgewarmd. De afmetingen bedragen 600x600x10mm”

Afbeelding 11.21
Verwarmingspaneel
EconoHeat®
Bron: nuonenergiewinkel.nl
2

Het aantal toe te passen verwarmingselementen zal variëren van één paneel (15m ) tot twee panelen voor
2
25m . De prijs bedraagt voor een 400W verwarmingselement 79,99 incl. BTW. (bronnen:
www.nuonenergiewinkel.nl; www.eco-logisch.nl).
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In sommige gevallen kan het voorkomen dat de bestaande CV- installatie van het oude kantoorgebouw wordt
hergebruikt voor de verwarming van de studentenunits. De voorzieningen voor deze waterleidingen kunnen
dan vooraf worden gemonteerd. De koppeling van de leidingen kan doormiddel van de bovenstaande
koppeling tot stand worden gebracht.

11.2.5 Ventilatie
De studentenwoningen worden op een natuurlijk manier geventileerd, doormiddel van te openen ramen en
ventilatieopeningen in de kozijnen (eis van het bouwbesluit). Veel kantoorgebouwen gebouwd in de vroege
jaren ’70 hebben geen te openen ramen. Voor deze gebouwen dienen de ramen te worden aangepast. Voor
deze aanpassingen zijn verschillende” renovatiekits” op de markt waarbij de raamkozijnen, zowel metalen als
houten, kunnen worden voorzien van een extra raamvleugel met ventilatieopening(en). Deze dienen voordat
de modules worden geplaatst te worden aangepast. De consument kan kiezen voor een raammodule zonder
glas of met glas. Bij de raammodule zonder glas wordt een geïsoleerd kader geplaatst tussen het raamkozijn
van het kantoor en het raamkozijn van de module. Hierdoor kan rechtstreeks van uit de studentenwoning het
raam worden geopend. Bij de keuze voor een kozijn met glas wordt de module op enige afstand (+/300mm)van de gevel geplaatst. Hierdoor moeten twee ramen worden geopend voor frisse licht kan toetreden.
Voordeel van dit laatste systeem is dat de studentenwoning een geïsoleerde schil blijft. Dit systeem kan ook
worden toegepast indien er voor
een indeling wordt gekozen
waarbij er geen centrale zonering
is maar een gang tussen de
Bestaand kozijn
bestaande gevel en de woningen.

Raamkader

Naast het toevoeren van lucht moet de lucht op bepaalde plekken worden afgezogen. Deze plekken betreffen
de badkamer en de keuken. Uit het vooronderzoek blijkt dat de bestaande ventilatieleidingen niet kunnen
worden hergebruikt (veroudering/ hygiëne). De installatiekast daarin tegen wel, deze is in de meeste gevallen
voor woongebouwen over gedimensioneerd en kan naar eventuele aanpassingen worden hergebruikt. De
mechanische ventilatie van de woningen kan daarom worden aangesloten op de bestaande installatie. In de
gevallen waarbij dit niet mogelijk is moet de woningen worden voorzien van een eigen ventilatie-unit. Deze
kan worden aangebracht boven de meterkast. De leidingen van de mechanische ventilatie worden vooraf in de
fabriek gemonteerd aan de bovenzijde van het stalen frame. Op deze manier bevinden de leidingen zich boven
de isolatielaag en wordt installatiegeluid verminderd. Het beperken van de diameter van deze leidingen is
belangrijk. Daarnaast mag de afvoerstroom van de vuile lucht niet worden belemmerd door een te kleine
diameter. Het beperken van de leidinglengte door het zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen van de sanitair
module en de keukenmodule is hierbij van essentieel belang. Niet alleen het beperken van de leidinglengte,
ook het aantal koppelingen worden hierbij beperkt. De uiteindelijk afmetingen van de ventilatiebuis kan
worden beperkt tot een afmeting van 54x110mm i.p.v. Ø125mm
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In afbeelding 11.21 is een installatieoverzicht weergegeven. Zoals duidelijk is geworden bevinden zich in de
sanitaire module de meeste installaties.

Afbeelding 11.21: Installatie overziicht
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11.3 Uitvoering
In de voorgaande paragrafen zijn de verschillende onderdelen van de modules beschreven. De compacte
modules worden gekenmerkt door het uitklapbare frame. De werking van dit mechanisme en de plaatsing van
de modules wordt in deze paragraaf behandeld. Door het koppelen van de modules wordt uiteindelijk een
studentenunit gecreëerd binnenin een bestaand kantoorgebouw. Zoals al eerder bij de verschillende analyses
naar voren is gekomen neemt dit belemmeringen met zich mee bij de realisatie. Het uitvoeringsproces dat
hieraan vooraf gaat wordt in deze paragraaf nader uitgewerkt. De onderdelen die het uitvoeringsproces
bevatten zijn:
11.3.1. Het uit- en inklappen van de modules
11.3.2 Transport naar en op de bouwplaats
11.3.4. Plaatsing en montage van de modules
11.3.5. Monteren van de binnenwandelementen en aansluiten installaties

11.3.1 Het uit- en inklappen van de modules
De afmetingen van de modules zijn beperkte door onder meer de afmetingen van de liften, deuropeningen en
het maximale toelaatbare gewicht dat een lift kan transporteren. Aanvankelijk was het de bedoeling om een
lichtgewicht module te ontwikkelen die door één of twee personen te plaatsen was. Dit leverde een module
op waarbij alleen het basisframe werd geplaatst en hierna de overige delen stuk voor stuk werden
gemonteerd. Dit leverde uiteindelijk niet alleen een module op die nog veel nabewerking vereiste, ook de
afmetingen waren toch nog van redelijk omvang dat het zelf plaatsen door één of twee personen niet mogelijk
was of erg onhandig.
Uiteindelijk is de keuze gemaakt voor een systeem waarbij de modules eenvoudig door één of twee personen
zijn te plaatsen en waarbij de modules al zijn voorzien van de nodige afwerkingen, waardoor het aantal
handelingen beperkt blijft. De ingeklapte modules worden op de verdieping waar ze worden geplaatst
vervoerd doormiddel van een (elektrisch aangedreven) stapelaar (palletwagen). Deze stapelaar wordt in de
praktijk veelvuldig gebruikt voor het verplaatsen van zware belastingen in zowel de horizontale richting als de
verticale richting. De stapelaar is in verschillende varianten te krijgen waarbij onderscheid wordt gemaakt in
hefhoogte en hefgewicht. Aangezien de modules relatief licht zijn kan worden volstaan met een compacte
stapelaar. Deze stapelaar kan eenvoudig vervoerd worden in de auto of de lift (zie afbeelding 11.22.

Afbeelding 11.22
Compacte stapelaar:
Uitvoering:
- Capaciteit 350kg
- Hefhoogte 2950m
- Afm LxBxH:
1500x700x1800mm
- Gewicht incl. accu: 375kg
Bron:www.hutomachines.eu

Afbeelding 11.21 Zware uitvoering van een
stapelaar; Hefhoogte 3,3m, gewicht 1000kg
Bron:www:metalced-industrei.be
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Door enkele modificaties aan de stapelaar door te voeren is het gelukt de modules op een eenvoudige en snel
wijze te plaatsen, daarbij is het aantal handelingen en inzet van werknemers geoptimaliseerd. Het resultaat is
weergegeven in afbeelding 11.23.

Uitklappen
Inklappen
Afbeelding 11.23. In- en uitklappen standard module

De module wordt uitgeklapt door het plafondframe omhoog te trekken. Om het plafondframe omhoog te
trekken is het noodzakelijk om aan de bovenzijde van het plafondframe vier U-vormige profielen vast te
lassen. De lepels van de stapelaar moeten door deze profielen worden gestoken om de modules op een
vellige wijze omhoog te tillen. Door deze methode is voor de plaatsing geen extra materieel nodig zoals een
rolsteiger of plateau lift.
De units en daarmee ook de modules worden tijdelijk geplaats. Na deze korte periode worden de modules
weer ingeklapt en weer vervoerd naar een ander leegstaand kantoorgebouw om daar weer dienst te doen als
studentenwoning. Het inklappen moet dus ook net zo gemakkelijk gaan als het uitklappen.
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11.3.2 Transport naar en op de bouwplaats
Doordat de modules compact zijn kunnen ze
op verschillende manieren worden vervoerd.
Hierbij kan worden gedacht aan een bestelbus
of een vrachtwagen met oplegger. De meest
voor de hand liggende oplossing is het vervoer
doormiddel van een vrachtwagen met
oplegger. De afmetingen van een oplegger zijn:
13,5m lang, 2,55m breed en tussen de 2,52,7m
hoog
(schuifzeil
oplegger;
bron:wikipedia). Voor een optimale bezetting
is het noodzakelijk de modules zo te
Afbeelding 11.24. Transport van modules
positioneren dat er zoveel mogelijk modules
vervoerd kunnen worden. Het rechtop vervoeren van de modules verdient hierbij de voorkeur Daarnaast is dit
ook de positie voor de modules in de lift. Het aantal modules dat op deze wijze kan worden vervoerd is 24. Bij
een gemiddelde van 12 modules per studentenwoningen is deze manier van transport efficiënter in
vergelijking met de prefab containerwoningen, waarbij één woning per vracht kan worden getransporteerd.
Het aantal transporten kan hierbij worden gehalveerd wat gunstig is voor de prijs van de modules.
Eenmaal aangekomen op de locatie kunnen
de modules doormiddel van de kraan die
deel uitmaakt van de oplegger worden gelost
en vervolgens met een platenkar worden
getransporteerd naar de lift in het gebouw.
Deze werkzaamheden kunnen uitgevoerd
worden door studenten, waarbij iedere
student samen met familie of vrienden
samenwerkt
om
de
modules
te
transporteren
naar
hogere
gelegen
verdiepingen. Door deze werkzaamheden
door studenten zelf te laten uitvoeren kan
aanzienlijk op de kosten (manuren voor
transport) worden bespaard.

Afbeelding 11.25. Overplaatsen van de modules en
transport naar het kantoorgebouw

Door de modules verticaal te transporten
wordt optimaal gebruik gemaakt van de
oppervlakte van de modules. Het horizontaal
transporteren, geeft beperkingen ten aanzien
van de breedte. De modules zouden in deze
situatie 800mm breed zijn (geen modulaire
maat) en het aantal modules en de daarbij
behorende handelingen zouden toenemen.
Het roteren van de modules gebruikt door de
platenkaar uit te voeren met een draai- en
schuif mechanische. Hierna kunnen de
modules worden verplaats d.m.v. de
stapelaar
Afbeelding 11.26. Transport vanuit de d.m.v. platenkar
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11.3.3 Plaatsen en monteren van de modules

Stap 1: Door het uitzetten van 4 meetpunten ontstaat een
kader waarin twee studentenunits worden gerealiseerd..
Tussen de kolom en de studentenunits en tussen de
studentenunits onderling wort een ruimte van minimaal
30mm gelaten i.v.m. maatafwijking

Stap 2: De hoekmodule met het raam wordt geplaats
naast de uitgezette lijn. Als referentiepunt worden de
zijkant van de poten genomen. Evt. kunnen stalen platen
op de vloer worden gemonteerd waartegen de modules
worden gepositioneerd.

Stap 3: De volgende stap is het elektrisch optillen van het
plafondframe d.m.v. de stapelaar.

Stap 4: Door het omhoogtillen valt het bovenste element
van de hoekmodule omlaag. Het onderste gedeelte moet
handmatig omhoog worden getrokken. De zijwanden met
de fixeringen verzorgen de stabiliteit van de units.

Stap 5: Hierna worden de modules gefixeerd. Hiervoor zijn
bevestigingspunten opgenomen t.p.v. de scharnieren. (zie
afbeelding 11.27). De tweedelige hoekelementen worden
gekoppeld doormiddel van boutverbindingen

Stap 6: Na het plaatsen van 2 modules kunnen deze
waterpas worden gezet. De verhoogde poten zijn voorzien
van stelschroeven, waardoor het op hoogte stellen
mogelijk is. Hierna kunnen de plafondframes aan elkaar
worden bevestigd d.m.v. bouten. Hierna kunnen de 2
stapelaars worden verwijderd.
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Stap 7: Als viermodules zijn geplaatst worden de vier bij
elkaar gekomen stelpoten gekoppeld d.m.v. koppelstuk (zie
afbeelding 11.27)

Stap 8 zie stap 7
:

Stap 9: Een tussenwand plaatsen voor de sanitair module of
andere ruimte is mogelijk met de dichte hoekmodule.

Stap 10: Uiteindelijk worden de modules gesloten met twee
hoekmodules. Één dichte module en één module met een
deuropening.

Stap 11: Deze laatste stap staat in het teken van het sluiten
van één of meerdere binnenwanden, het monteren van de
verschillende elementen en de afwerking.

Stap 12: Stap 1 tot 11 wordt in een parallel proces gevolgd
bij een kantoorgebouw met centrale zonering.
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Fixeringen
De modules worden bij ieder scharnier
gefixeerd doormiddel van twee M12
bouten. Hierdoor zijn de koppelingen stijf
en is de beweging tussen de elementen
nihil. De bevestigingspunten bevinden zich
aan de binnenzijde van het wandframe
Het punt waarbij de vier vloerframes
samenkomen worden ook gefixeerd.
Hierdoor ontstaat een stijf en vormvast
geheel. De opstanden aan de onderzijde
van het koppelelementen lopen taps toe,
waardoor de fixering soepeler verloopt.

Plaatsen van tussenwanden
Een module beslaat uit maximaal twee
wanden om een ruimte gesloten te krijgen
moet een tussenwand worden geplaatst.
De losse uitschuifbare stijlen van de
tussenwand worden geklemd tussen de
openingen van het vloerframe en tussen de
opening in het plafondframe. Op deze
manier kan de wand worden gesloten
doormiddel van een gesloten element of
een deurkozijn. De afmetingen van een
deurkozijn passen precies tussen deze twee
stijlen. De gesloten wandelementen zijn
even groot als de wandelementen van de
standaardmodule en zijn uitwisselbaar.

Afbeelding 11.27: 3D details fixeringen

Tussenstijlen

Afbeelding 11.28: tussen stijlenactiviteiten

Overzicht uitvoeringsproces
De onderstaande afbeelding laat de
situatie zien van alle activiteiten die
nodig zijn voor het plaatsen van de
modules.
Door
zoveel
mogelijk
onderdelen in de fabriek te vervaardigen
en samen te voegen is een transport en
plaatsingsproces tot stand gekomen dat
zich onderscheidt van het traditionele
verbouwen/ bouwen. Inzet van zwaar
materieel zoals een kraan is niet nodig en
het aanvoeren van materieel en lossen
materialen is beperkt.
Afbeelding 11.28: Totaal overzicht
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11.4 Catalogusaanbod en indelingsvarianten
Het vooronderzoek heeft laten zien dat niet ieder kantoorgebouw hetzelfde is. Daarom is een standaard
oplossing, waarbij de modules vaste afmetingen hebben geen geschikte oplossingen. Niet alleen de
afmetingen van een gebouw bepalen de indeling van een studentenwoning, ook eventuele obstakels in de
vorm van stabiliteitswanden of centraal geplaatst kernen/leidingschachten kunnen een probleem leveren.
Daarom is in een vroeg stadium van ontwikkelingsfase gekozen de modules niet alleen in verschillende
afmetingen, maar ook in verschillende varianten aan te bieden. De basis voor deze modules is het standaard
basisframe. Door dit basisframe te voorzien van extra scharnieren voor de zijwand zijn modules ontwikkeld
met hun eigen specifieke functies en bijbehorende kenmerken. Deze modules worden nader toegelicht in de
volgende subparagrafen:
11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4

Eind-tussen module
Sanitaire module
Module met deurkozijn
Module met raamkozijn (evt. met beglazing)

Door dit aanbod wordt een soort van catalogus gecreëerd waarbij de eigenaren/huurders keuze kunnen
maken welke modules ze toepassen.
In sub paragraaf 11.4.5 worden enkele voorbeelden getoond van mogelijk indelingsvarianten

J.P.M. Hermans

Afstudeeratelier: Slimbouwen IV

130

Op kamers gaan in kantoren

11.4.1 Eind-tussen module
Deze module bestaat uit twee varianten, maar de basis voor deze varianten is hetzelfde. Het verschil tussen
deze modules bestaat uit de wandelementen die worden toegepast om de module te sluiten. Bij de
eindmodule bestaat dit uit buitenwandelementen, bij de tussenmodule bestaat dit uit binnenwandelementen.
De verdere opbouw van deze extra wand komt overeen met de wand van de standaard module. Door kleine
aanpassingen door te voeren is van een standaardmodule een eind-tussenwandmodule te maken. Dit bespaart
tijd en vooral kosten.
De werking van de eind-tussenwandmodule is hetzelfde als de standaard module. De extra wand is opgedeeld
in twee delen, waarbij het bovenste deel is vast gemaakt aan plafondframe en het onderste deel aan het
vloerframe. De ruimten die de extra wanden in ingeklapte toestand innemen worden opgevangen door de
ruimte die ontstaat door de opstanden van plafond-en vloerframe (zei details afbeelding 11.30.). Door het
eigengewicht komt het bovenste wandelementen zelf naar beneden het onderste element moet handmatig
omhoog worden gezet. De twee elementen worden gekoppeld door koppelprofielen (zie details afbeelding
11:30). Het gewicht van de modules nemen toe maar blijven ruimschoots binnen het toelaatbare gewicht (zie
hoofdstuk 12.1). De afmetingen van de eind-tussenmodule bedragen 1200x1500mm

3D detail:ruimte voor wand plafondframe

3D detail:ruimte voor wand vloerframe
+koppeling van wanden

Afbeelding 11.30: Overzicht eind-tussenmodule
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11.4.2. Sanitair module
De sanitaire module is ontwikkeld volgens
hetzelfde principe als de eind-tussenwand module.
De sanitaire module wordt voorzien van de
benodigde leidingen en afvoeren. Op de
bouwplaats wordt de module volgens het plug &
play systeem gekoppeld aan de hoofdleidingen. De
binnenwandelementen zijn voorzien van een
composiet
materiaal,
waardoor
het
onderhoudsvriendelijk is en waterdicht is te
verbinden doormiddel van kop-sleuf verbinding.
De vloer en plafond elementen zijn bovendien met
hetzelfde materiaal afgewerkt en voorzien van de
nodige sparingen voor doorvoeren.

11.4.3. Module met deurkozijn
De eindmodule kan ook worden voorzien van een
deurkozijn. Doormiddel van een lip-las verbinding
zijn de twee kozijnstijlen met elkaar te verbinden.
Na
de
fixeringen
moeten
de
binnenwandelementen worden aangebracht en de
deur worden geplaatst. Het aantal handelingen is
beperkt omdat het niet nodig is de kozijnen te
stellen.

11.4.4 Module raamkozijn
In de studentenwoning moet ook licht binnen
treden. Hiervoor zijn de raammodules ontwikkeld.
De tussenstijlen van het kozijn worden hierbij
gekoppeld doormiddel van een Lip-las verbinding.
De kozijnen van de modules kunnen worden
gekoppeld met de bestaande ramen van het
kantoor doormiddel van een kader worden de twee
kozijnen verbonden.

Van een standaardmodule kan ook een module worden gemaakt die kan worden toegepast voor een
doorgang. Hierbij worden de tussenstijlen en de plintgoot van het standaardframe verwijderd. De
wandelementen worden niet meer toegevoegd.
Door de standaardmodule uit te breiden is een gevarieerd aanbod ontstaan van verschillende modules. De
modules kunnen zo worden geplaatst dat iedere indeling die de klant wenst mogelijk is. Hierbij is wel de
leidraad dat constructieve elementen de indelingsvrijheid kunnen beperken. Het realiseren van een
(on)zelfstandige tot een twee persoonsstudentenkamer is mogelijk, zoals in de onderstaand plattegronden is
weergegeven.
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11.4.5. Indelingsvarianten
Variant 1 (niet op schaal)
De stramienmaat bedraagt 7,2m met kolommen van Ø
500mm. De totale oppervlakte van de woning bedraagt
2
2
21,3m . De badkamer is 2,8m groot. Voor deze variant zijn
de volgende modules nodig: 2 raammodules, 2 sanitaire
modules,
1
hoekmodule,
1
deurmodule,
7
standaardmodules en 1 tussenwand. De modules hebben
afmetingen van 1,2 x1,65m
Deze zelfstandige woning is voor één persoon. De badkamer
bestaat uit twee modules die aan elkaar gekoppeld zijn,
hierdoor ontstaat meer ruimte. Direct aan de sanitaire
module is de keuken geplaatst. Op deze manier blijft het
leidingwerk beperkt en centraal gelegen rond de sanitaire
module.

Variant 2 (niet op schaal)
Het stramien bedraagt 7,8m met kolommen van Ø 700mm.
2
De totale oppervlakte van deze woning bedraagt 47,1m .
2
2
De badkamer is 2,8m , de slaapkamer 11,1m en de
2
studeerkamer 6,9m . Voor deze variant zijn de volgende
modules nodig: 6 raammodules, 2 sanitaire modules, 1
deurmodule, 2 hoekmodules, 12 standaard modules, 1
openmodule (doorgang) en 1 tussenwand. De afmetingen
van de modules zijn 1,2x1,8m
Deze zelfstandige woning is voor tweepersonen. Door een
openmodule toe te passen is een doorgang te creëren. Er
is zelfs ruimte voor eventueel een wasmachine.

. Zie bijlage 7 voor overzichtstekening op schaal

Variant 3 (niet op schaal)
De stramienmaat bedraagt 6,4m met kolommen van
300x300mm. De totale oppervlakte van de woning
2
bedraagt 18m . De badkamer is opgesplitst in een toilet
en een douche. De wastafel bevindt zich in gang. Voor
deze variant zijn de volgende modules nodig:2
raammodules, 1 deurmodule, 2 sanitair modules, 1
tussenwand en 7 standaardmodules. De afmetingen van
de modules zijn 1,2x1,65.
Deze zelfstandige woning is ook uit te voeren in een
onzelfstandige kamer. Hierbij worden de 2 sanitaire
modules vervangen door 1 hoekmodule en 1
standaardmodule.
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11.5. Detaillering
In deze paragraaf worden de horizontale details (H1 en H2) en de verticale details (V1 en V2) weergegeven.
Voor de verticale details V4,V5,V6 wordt verwezen naar bijlage 7. Indien bij een onderdeel van een detail een
afbeeldingnummer staat dan verwijst dit naar de afbeelding in het verslag. Het gaat hierom 3D uitwerkingen
van bepaalde onderdelen.
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11.6. Renders interieur, installaties & exterieur

Technische specificaties: Studentenwoning 3,3x8,4x2,6m
Algemeen:
- Zelfdragende stalen frames als kooiconstructie
- Modules opgebouwd uit profielen 60x60x2mm
Plafondconstructie: Rc= 1,8m2.K/W; 60min WBDBO
- Geïsoleerd plafond (steenwol 40mm)
- Plafond afgewerkt met gipsvinyl (afwasbaar en kleurvast)
- Afwerkplint gipsvezel met gipsvinyl
Wandconstructie: Rc= 2,6m2.K/W; 60min WBDBO
- Geïsoleerde wandelementen (steenwol 80mm)
- Wanden afgewerkt met gipsvinyl laag
- Binnenwanden 30min WBDBO
- Afwerkplint gipsvezel met gipsvinyl
- Wand sanitair afgewerkt met composiet (vocht bestendig)

Afbeelding 11: langsdoorsneden één persoonsstudentenkamer

Ramen en deuren (60min WBDB))
- Entreedeur uitgevoerd als buitendeur (900x2315)
(inbraakwerendheidkeurmerk)
- Ramen voorzien van raamvleugels, draaikiep(1100x2250) +incl
vast ventilatierooster
Sanitair module:
- Afgewerkt met composiet (vochtbestendig)
- Verlaagde douchebak; thermostatische kraan
- Toilet met verlaagde stortbak met spaarstand
- Wastafel incl. spiegel
- Douchemeubel
Keuken:
- 2xblokken (600x500) 1x (400x500)
- 2 keukenkastjes (500x500)
- Gootsteen met mengkraan
- Afzuigkap
- aansluitpunt voor magnetron en kooktoestel en koelkast

Afbeelding 11: dwarsdoorsneden één persoonsstudentenkamer

Elektra:
Alle wandcontactdozen geaard en dubbel uitgevoerd
Gehele elektrische installatie inclusief meterkast volgens NEN
1010; Per woning een groepenkast.
Centrale verwarming:
Projectafhankelijk (standaard met Econoheat 600W geleverd)
Waterinstallatie:
- Elektrische boiler Vaillant 30L
Mechanische ventilatie:
Projectafhankelijk (standaard afzuigunit J.E. Storkair, type CMF)
Diversen:
- 1x CAI aansluiting
- Per woning wordt 1 rookmelder opgenomen
- De gehele woning wordt bedrijfsklaar opgeleverd voor wat
betreft bovenomschreven werkzaamheden

J.P.M. Hermans
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3D overzicht van een eenpersoonswoning

Afbeelding 11: Overzicht éénpersoonstudentenkamer
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Doordat de installaties al voor een groot
gedeelte in de modules zijn voor
gemonteerd. Is het aansluiten op de
algemene installaties van het gebouw
eenvoudig (Plug & Play). De gang tussen
de woningen wordt voorzien van een
verhoogde vloer waar de riolering,
waterleiding en elektra (CAI) onder door
lopen

Afbeelding 11: Aanleg en aansluiting installaties

De installaties worden na of voor het
aanbrengen van de verhoogde vloer
aangebracht. De leidingen van de
installaties blijven in het zicht. Ten plaatse
van de meterkast worden de leidingen
doorgevoerd in de woning.

Het uiteindelijke resultaat

Afbeelding 11: Bovenaanzicht; Aanleg en aansluiting installaties

Afbeelding 11: Corridor overview
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Hoofdstuk 12. Kostentechnische analyse
De kern van een goed product is een goede prijs-kwaliteit verhouding. Uit het probleemveld is naar voren
gekomen dat de huidige transformatieprojecten meer kans van slagen hebben als de verbouwkosten worden
verminderd. De grootste kostenposten binnen deze verbouwkosten zijn: Verwijderen/herplaatsen gevel,
algemene uitvoeringskosten en de binnenwanden en plafonds. Met de nieuwe ontwikkelde modules is er met
een andere kijk naar deze problematiek gekeken. De modules zijn onder meer herbruikbaar geworden, zijn
makkelijk te plaatsen (groot gedeelte zelfwerkzaamheid), inzet van zwaar materieel is niet nodig en door het
geïndustrialiseerd proces) zijn het aantal handelingen beperkt gebleven, met behoud van
flexibiliteit/aanpasbaarheid. Deze aspecten hebben grote invloed op de uiteindelijke verbouwkosten.
In dit hoofdstuk worden de kosten van de modules en daarmee ook indirect de kosten voor de studentenunits
bepaald. Het bepalen van materiaal- en materieelkosten voor de modules is eenvoudig, omdat de
materiaalprijzen per eenheid en de verhuurprijzen van materieel bekend zijn. De productiekosten, dus het
maken van de modules is veel moeilijker omdat de modules op de bouwplaats niet worden aangeleverd als
losse onderdelen, maar als een prefab module. Het geïndustrialiseerd proces en de daarmee samenhangende
kosten zijn moeilijk in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de afschrijfkosten voor machines etc. Naast de
productiekosten zijn de totaalkosten niet gemakkelijk te bepalen. Ieder kantoorgebouw is anders bij sommige
kantoorgebouwen kunnen installaties (gedeelte) worden hergebruikt, bij andere kantoorgebouwen zijn
bepaalde installaties niet aanwezig en moeten nieuw worden aangelegd. Daarnaast heeft de indeling, grootte
en ligging/plaats van het gebouw een grote invloed op de totale verbouwkosten.
Om deze reden wordt in dit hoofdstuk de materiaalkosten bepaald. Voor het bepalen van de productiekosten
zal verder onderzoek moet worden gedaan en is dus onder meer één van de aanbevelingen van dit onderzoek.
De totale kosten moeten per project worden bekeken. Om toch een beeld te krijgen van deze laatste twee
kostenposten zal doormiddel van schattingen de prijs worden bepaald. Op deze manier is een vergelijking
mogelijk met de huidige inbouwproducten.
Dit hoofdstuk is in de volgende paragraven opgedeeld:
12.1 Bepalen materiaalkosten
12.2 Materieelkosten
12.3 Schatting uitvoeringskosten
12.4 Voorbeeld studentenwoning
12.5 Conclusie
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12.1 Bepalen van de materiaalkosten
Bij de keuze van verschillende materialen zijn de prijzen en gewichten van onderdelen bepaald. Deze gegevens
worden hier nogmaals vermeld en aangevuld met de nog ontbrekende gegevens. Aan het einde van deze
paragraaf kan per module de kosten voor het materiaal en het gewicht van de modules worden gegeven.
Standaardmodule (1200x1800)

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

45.1
5.2

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7.1
7.2
7.3
7.4

Vloerframe
4x kunststof opleg stukken (50x50x5)
4x bouten M16 (hoogte stellen)
4x Stalen kokervoet 80x (60x60x2)
4x Staal 1200x(60x60x2)
2x Staal 900(50x50x2)
Totaal
Plintgoot
2xKokerprofiel 100x(60x60x2)incl.
opzetstuk en fixeringsplaat
Stalen gezette plaat 1080x(100x40x1,5)
2x Ø11,4 scharnier 50x50x2,4
4x bout M12 voor fixering
Totaal
Wandframe
2x Staal 900 (60x60x2)incl. opstand
2xStaal 600 (50x50x2)
1xStaal 1200 (60x30x2)
2xVerstevigingshoek (40x40x2)
2x Ø11,4 scharnier 50x50x2,4 incl. opstand
3x Bouten M12 bouten
1xStaal 1200 (60x30x2)
2xStaal 600 (50x50x2)
2xverstevigingshoek (40x40x2)
2x Staal 900 (60x60x2) incl.fixeringsplaat
2x Ø11,4 scharnier 50x50x2,4
4x bouten M12
Totaal
Plafondframe
2x 110 (60x60x2) incl. opstand
4x Staal 1200x(60x60x2)
2xStaal 900(50x50x2)
2x1mStrips t.b.v. plafond bevestiging
U-profiel 4x (30x50x2) t.b.v stapelaar
Totaal
Subtotaal stalen frame
Vloerelementen
2x Vloerelement 600x1200
18mm Firepanel + 50mm isolatie
1x Vloerelement passtuk
18mm Firepanel + 50mm isolatie
Totaal
Binnenwandelementen
Wandelement 1200x1150 incl. bevestiging
2x12.5Firepanel +40mm isolatie
Vloerplint Firepanel 1200x100x18
Afwerkstrips 2600x20x1
Wandelement 1200x1150 incl. bevestiging
2x12.5Firepanel +40mm isolatie
Plafondplint 1200x100x18
Totaal
Buitenwandelementen
Onderelement 1200x300 incl. bevestiging
Composietlaag 1mm+30mm steenwol
Tussenelement 1200x1100 incl. bevestiging
Composietlaag 1mm+30mm steenwol
Tussenelement 1200x1100 incl. bevestiging
Composietlaag 1mm+30mm steenwol
Bovenelement 1200x300 incl. bevestiging
Composietlaag 1mm+30mm steenwol
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€ Prijs/
Eenheid

Totaal €
Prijs excl. BTW

Gewicht/
eenheid

Totaal gewicht
kg

4stk
4stk
0,32m/1
4,8/m1
1,8/m1

1,10
1,48
12,8
12,8
10,35

4,40
5,92
4,1
61,44
18,63
94,49

3,64
3,64
3,01

+/-0,5
1,2
17,5
5,4
24,6

0,2m/1

12,80

2,56

3,64

1,3

1,08m/1
2stk
4stk

10,13
12,50
1,15

10,95
25,00
4,60
43,11

1,8
-

2
+/-0,5
+/-0,3
4,1

1,8m/1
1,2m/1
1,2m/1
M2
2stk
3stk
1,2m/1
1,2m/1
M2
1,8m/1
2stk
4stk

12,8
10,35
9,42
15,04
12,5
1,15
9,42
10,35
15,04
12,8
12,5
1,15

23,04
14,42
11.30
3,76
25,00
3,45
11.30
14,42
3,76
23,04
25,00
4,60
163,10

3,64
3,01
2,69
2,69
3,01
3,64
-

6,6
3,6
3,28
+/-0,5
+/-0,3
3,28
3,6
6,6
+/-0,5
+/-0,3
28,56

0,22m/1
4,8m/1
1,8m/1
2mm/1
0,24m/1

12,8
12,8
10,35
1,25
11,30

2,82
61,44
18,63
2,5
2,71
88,1
388,8

3,64
3,64
3,01
3,3

0,8
17,5
5,4
0,8
24,5
81,76

1,44m2

21,5

30,96

21,2

30,50

Variabel
0,3-0,45-0,6

21,5

12,9

21,2

12,72

2,76m2

43,05

59,40

29

39,15

0,12m2
3stk
2,76m2

13,15
1,35
43,04

1,5
4,05
59,40

29

39,15

0,12m2

13,15

1,5
125,85

-

78,3

0,36m2

66,05

23,55

5

1,8

1,32m2

66,05

55,27

5

6,6

1,32m2

66,05

55,27

5

6,6

0,36m2

66,05

23,55

5

1,8

43,86
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8.1
8.2
8.4

9.1
9.2
9.3
9.4

Totaal
Plafondelement
1x Wandelement 600x1200 incl. bevestiging
2x12.5Firepanel +40mm isolatie
1x Wandelement 600x1200 incl. bevestiging
2x12.5Firepanel +40mm isolatie
1x Wandelement 600x1200 incl. bevestiging
2x12.5Firepanel +40mm isolatie
Installaties
Ø12,Ø15 Leidingklemmen
Elektra Wieland stekker snoer
Warmwaterleiding Ø15 PE incl koppeling 1x
Koud waterleiding Ø15 PE incl koppeling 1x
Totaal

157,64

16,8

1,44m2

23,10

33,22

35,90

25,90

1,44m2

23,10

33,22

35,90

25,9

1,44m2

23,10

33,22

35,90

25,9

99,66
18
2stk
2,1m & stk
2,1m & stk

0,75
7,0
0,6+ 1,85
0,6 +1,85

Totaal materiaal kosten standaard module

77,7

13,5
14,0
3,11
3,11
33,22
33,22
849,05

-

-

297,78

Hoekmodule (1200x1800)

10.1
10.2
10.3

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.1

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

Plintgoot
3xKokerprofiel 100x(60x60x2)incl.
opzetstuk en fixeringsplaat
Stalen gezette plaat 1800x(100x40x1,5)
3x Ø11,4 scharnier 50x50x2,4
Totaal
Stalen frame wand
3x Staal 900 (60x60x2)incl. opstand
3xStaal 600 (50x50x2)
1xStaal 1800 (60x30x2)
3x Koppelstuk (60x60x2)
4x Bouten M12 bouten
3x Staal 900 (60x60x2)incl. opstand
3xStaal 600 (50x50x2)
2x Ø11,4 scharnier 50x50x2,4
Totaal
Subtotaal stalen frame
Binnenwandelementen
Wandelement 1200x1150 incl. bevestiging
2x12.5Firepanel +40mm isolatie
Vloerplint Firepanel 1200x100x18
Afwerkstrips 2600x20x1
Wandelement 1200x1150 incl. bevestiging
2x12.5Firepanel +40mm isolatie
Plafondplint 1200x100x18
Wandelement 600x1150 incl. bevestiging
2x12.5Firepanel +40mm isolatie
Vloerplint Firepanel 600x100x18
Afwerkstrips 2600x20x1
Wandelement 600x1150 incl. bevestiging
2x12.5Firepanel +40mm isolatie
Plafondplint 600x100x18
Totaal
Buitenwandelementen
Onderelement 1200x300 incl. bevestiging
Composietlaag 1mm+30mm steenwol
Tussenelement 1200x1100 incl. bevestiging
Composietlaag 1mm+30mm steenwol
Tussenelement 1200x1100 incl. bevestiging
Composietlaag 1mm+30mm steenwol
Bovenelement 1200x300 incl. bevestiging
Composietlaag 1mm+30mm steenwol
Onderelement 600x300 incl. bevestiging
Composietlaag 1mm+30mm steenwol
Tussenelement 600x1100 incl. bevestiging
Composietlaag 1mm+30mm steenwol
Tussenelement 600x1100 incl. bevestiging
Composietlaag 1mm+30mm steenwol
Bovenelement 600x300 incl. bevestiging
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Hoeveelheid

€ Prijs/
Eenheid

Totaal €
Prijs excl. BTW

Gewicht/
eenheid

Totaal gewicht
kg

0,3m/1

12,8

3,85

3,64

1,1

1,8m/1
3stk

10,13
12,5

18
37,5
59,35

1,8
-

3,25
+/-0,5
4,85

2,7m/1
1,8m/1
1,8m/1
0,18m/1
4stk
2,7m/1
1,8m/1
2stk

12,8
10,35
9,42
12,8
1,15
12,8
10,35
12,5

34,56
18,63
16,95
2,30
4,6
34,60
18,63
25,0
155,27
544,07

3,64
3,01
2,69
3,64
3,64
3,01
-

9,80
5,40
4,8
0,70
+/-0,3
9,80
5,40
+/-0,5
36,7
118,46

2,76m2

43,05

59,40

29

39,15

0,12m2
3stk
2,76m2

13,15
1,35
43,04

1,5
4,05
59,40

29

39,15

0,12m2
0,70m2

13,15
61,32

1,5
42,93

29

20,3

0,06m2
3stk
0,6x1150

13,15
1,35
61,32

1,5
4,05
42,93

29

20,3

0,06m2

13,15

1,5
218,76

-

118,9

0,36m2

66,05

23,55

5

1,8

1,32m2

66,05

55,27

5

6,6

1,32m2

66,05

55,27

5

6,6

0,36m2

66,05

23,55

5

1,8

0,18m2

114,6

20,63

5

0,9

0,66m2

69,54

45,9

5

3,3

0,66m2

69,54

45,9

5

3,3

0,18m2

114,6

20,63

5

0,9
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Composietlaag 1mm+30mm steenwol
Totaal
Subtotaal hoekmodule
Totaal materiaal kosten hoekmodule

290
723,38
1572,43

25,2
185,65
483,43

Sanitair module (1200x1800)
Hoeveelheid
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

15.1
15.2
15.3
15.4

Composiet laag gehele module
Doucheset
Wastafel + spiegel incl afvoer
Toilet (laaghangend reservoir) incl afvioer
Afvioer van douchebak Ø75
Totaal
Installaties
Ø12,Ø15 Leidingklemmen
Elektra Wieland stekker snoer
Warmwaterleiding Ø15 PE incl koppeling 3x
Koud waterleiding Ø15 PE incl koppeling 3x
Totaal
Totaal materiaalkosten sanitair module
Hoekmodule= 15722,43

€ Prijs/
Eenheid
6,5
136,1
158,75
283,5
3,95
657,15

Totaal €
Prijs excl. BTW
78,80
136,1
158,75
283,5
2,00
659,15

Gewicht/
eenheid
-

Totaal gewicht
kg
-

18
2stk
2,1m & stk
2,1m & stk

0,75
7,0
0,6+ 1,85
0,6 +1,85

13,5
14,0
6,81
6,81
33,22
2214,8

-

-

Hoeveelheid

€ Prijs/
Eenheid

Totaal €
Prijs excl. BTW

Gewicht/
eenheid

Totaal gewicht
kg

4
1,08m/1
1,8
1,2

9,42
10,13
7,,5
9,42

37,68
10,95
13,5
11,30
73,45

2,69
1,8
2,07
2,69

10,75
2
3,73
3,23
20,21

5,52m2

43,05

98,4

12,5

39,15

0,24m2
6stk
5,52m2

13,15
1,35
43,04

3,0
8,1
98,4

12,5

39,15

0,24m2

13,15

3
210,9
283,45

-

78,3
98,51

12,12
1stk
1stk
1stk
0,5m

Tussenwand (1200)

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Plintgoot
2x(2 (60x30x2)) incl opzetstuk onderzijde
Stalen gezette plaat 1080x(100x40x1,5)
2x(0,9(50x20x2) incl opzetstuk bovenzijde
1,2 (60x30x2)
Totaal
Binnenwandelementen
2xWandelement 1200x1150 incl.
bevestiging
1x12.5Firepanel +40mm isolatie
2xVloerplint Firepanel 1200x100x18
2xAfwerkstrips 2600x20x1
2xWandelement 1200x1150 incl.
bevestiging
1x12.5Firepanel +40mm isolatie
2xPlafondplint 1200x100x18
Totaal
Totaal materiaalkosten tussenwand
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De materiaalprijzen zijn berekend voor een module van 1800x1200x2600mm. Dit is de grootste module uit het
aanbod. De kosten van de verschillende materialen exclusief BTW zijn gebaseerd op de volgende bronnen
Staal is gebaseerd op de prijslijsten van breedveldstaal publicatiedatum: 11-04-2012.
Firepanel gipsvezelplaten zijn gebaseerd op prijslijsten van Fermacell publicatiedatum: 1-5-2012
Bouten+moer etc: zijn gebaseerd op prijslijsten van Gerritse: publicatiedatum: onbekend
Bosch geïndustrialiseerde scharnieren, na opvraag: publicatiedatum: 25-7-2012
Installaties: zijn gebaseerd op prijslijsten van Wildkamp; warmte-service publicatiedatum: 1-1-2012
Sanitair toebehoren: www.sanitairwinkel.nl, geraadpleegd d.d. 25-7-2012
Kozijn en buitendeur: Prijslijsten van Cando: publicatiedatum: 1-5-2012

Module 1,8x1,2x2,6
Standaardmodule:
Hoekmodule:
Sanitair module:
1
Deurmodule :
2
Raammodule :
Losse tussenwand

Prijzen excl. BTW
€849,00
€1572,43
€2014,80
€2052,50
€2042,49
€283,45

1. Buitendeur+kozijn: (930x2315x40mm; 60min brandwerend)= 416 (vlakke deur)+85 (garnituur)+275 (kozijn 67x114)= €776,2. Glas+kozijn+ventilatierooster: 90+550+125= €765,00

Voor de keuken wordt met een kostenpost van €1000,00 excl. BTW
Kosten voor elektrische boiler bedragen €477,00 excl. BTW
Analyse materiaalkosten
Als de materiaalkosten worden opgesplitst in het stalenframe en de invulelementen voor vloer, wand en
plafond dan kan worden geconcludeerd dat de invulelementen de grootste kostenposten zijn. 60% van de
totale materiaalkosten wordt bepaald door deze invulelementen. Binnen deze kostenpost zijn de
gipsvezelplaten de duurste onderdelen, gevolgd door de bevestigingspunten. De gipsvezelplaten worden bij de
modules in 2 lagen toegepast om de brandwerendheid van >60min (opgave Fermacell) te garanderen.
Daarnaast is in de prijs meegerekend dat één van de platen wordt afgewerkt met gipsvinyl, waardoor de
platen al een definitieve afwerklaag hebben. Deze afwerking is alleen mogelijk bij gipsvezelplaten. Er zijn bij
het bepalen van de materialen voor de binnenwandelementen verschillende producten onderzocht. De
producten die goedkoper zijn voldoen in het algemeen niet aan de eis van >60min. Om deze waarde wel te
halen is een verdubbeling van het materiaal nodig, dus ook van de prijs en gewicht. Materialen die wel aan de
eis van >60min voldoen kunnen niet al in de fabriek worden voorzien van een afwerklaag. Hierbij is het dus
noodzakelijk de wanden in de afbouwfase verder af te werken. Deze kosten blijven bij een kant- en klaar
product bespaard. Een ander voordeel van de gipsvezelplaten is dat ze steviger en ongevoelig voor schade zijn.
Ze kunnen daardoor vaker worden toegepast wat een voordeel is voor de uiteindelijke prijs van de modules.
Als het stalen basisframe verder wordt bekeken dan kan worden geconcludeerd dat de scharnieren en de
kokerprofielen 60x60x2 de grootste kostenposten zijn. De scharnieren die worden toegepast zijn speciaal
vervaardigde scharnieren van Bosch. De prijzen zijn per stuk en kunnen bij een grotere afname worden
verlaagd. Wat geldt voor de scharnieren geldt ook voor de stalen kokerprofielen. De afmetingen zijn gebaseerd
op constructieve berekeningen en detaillering. Daarnaast is gestreefd zoveel mogelijk dezelfde profiel
afmetingen toe te passen, zodat het staal beter kan worden ingekocht. De prijs is nu gebaseerd op een prijs
per strekkende meter, maar kan bij een grote afname worden verlaagd.
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Analyse gewicht modules
Het gewicht van de modules wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de binnenwandelementen (72%
van het totale gewicht van een standaard module). Het gewicht van deze binnenwandelementen wordt
bepaald door de 2x12.5 gipsvezelplaten die worden toegepast. Het toepassen van andere materialen met
dezelfde eigenschappen resulteert in verschillen die nihil zijn. Uiteindelijk is, met de bovengenoemde
voordelen gekozen voor gipsplaten met een afwerking van gipsvinyl. De binnenwandelementen worden na
het plaatsen van de modules geplaatst (zie paragraaf 11.2.1). Het zwaarste binnenwandelement (39,15kg)
moet door twee personen worden geplaatst en gemonteerd.

12.2 Bepalen van de materieelkosten
De materieelkosten voor het plaatsen en monteren van de modules zijn beperkt, omdat de modules
geprefabriceerd worden aangeleverd op de bouwplaats. De materieelkosten bestaan voor het grootste
gedeelte uit de volgende huurkosten:
-

Huur van een platenkar
Huur van een Stapelaar
Huur van uitzetmaterieel

De modules worden vanaf de vrachtwagen met oplegger aangeleverd op de bouwplaats. Vanaf de
vrachtwagen kunnen de modules rechtstreeks naar binnen worden gevoerd doormiddel van de platenkar.
Deze platenkar (zelfontwikkeld) kan in de praktijk worden gehuurd of gekocht. Het bepalen van de
huurprijs/verkoopprijs is moeilijk te bepalen en wordt dan ook geschat aan de hand van een standaard
platenkar die verhuurd worden bij Kruizinga Opslag &Transport (www.kruizinga.nl). +/-75 euro per dag.
Vervolgens worden de modules overgenomen door de stapelaar die de modules naar de tijdelijke opslag of
direct naar de definitieve plaats transporteert. De stapelaar wordt verhuurd bij Boels (www.boels.nl) voor 90,euro per dag en 225 euro per week.
De positie waar de modules worden geplaatst moet worden uitgezet. Hier zijn verschillende
meetinstrumenten voor te gebruiken: zoals theodoliet, total station etc. De kosten voor verhuur van dit
materieel bedragen 75-150 euro per dag of 175-240 euro per week. (www.boels.nl)
De bovenstaande materieelprijzen zijn gemiddelde prijzen incl.BTW in veel gevallen wordt er borg gevraagd
dat na de verhuurperiode wordt terugbetaald.
Module 1,8x1,2x2,6
Huur platenkar
Huur stapelaar
Huur uitzetmaterieel
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12.3 Schatting van de uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten zijn moeilijk te bepalen, omdat iedere situatie anders is. Door schattingen wordt er toch
geprobeerd een helder beeld te krijgen van hoe het product op de markt staat.
Prijs manuur 40 excl. BTW
Standaardmodule
Onderdeel
Plaatsen, stellen en fixeren
Plaatsen van vloerelementen
Plaatsen plafondelementen
Plaatsen van de wandelementen
Na stellen en fixeren
Hoek, deur en raammodule
Plaatsen, stellen en fixeren
Plaatsen van vloerelementen
Plaatsen plafondelementen
Plaatsen van de wandelementen
Na stellen en fixeren
Sanitair module
Plaatsen, stellen en fixeren
Plaatsen van vloerelementen
Plaatsen plafondelementen
Plaatsen van de wandelementen
Na stellen en fixeren
Koppelen leidingen
Installeren douche
Installeren toilet
Installeren wastafel
Tussenwand
Plaatsen stijlen
Plaatsen van de wandelementen
Diversen
Het uitzetten van referentielijnen
Installeren keuken
Installeren meterkast
Installeren elektrische boiler incl
radiator
Aansluiten elektra
Plaatsen voordeur
Plaatsen binnen deurkozijn afhangen
deur
Plinten bevestigen afkitten,
schoonmaken
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2,02

80,8

26,40
8
8
12
26,4
94,4
32
8
8
20
26,4
237,6
32
8
8
20
26,4
40
30
53,2
20
35
12
23
630
16
180
120
60

Norm/ in
manuren
0,33
0,2
0,2
0,15
0,,33

Aantal
personen
2
1
1
2
2

0,40
0,2
0,2
0,25
0,,33

2
1
1
2
2

0,40
0,2
0,2
0,25
0,,33
1
0,75
1,33
0,5

2
1
1
2
2
1
1
1
1

0,15
0,25

2
2

0,2
4,5
3
1,5

2
1
1
1

Totaal aantal
manuren
0,66
0,2
0,2
0,3
0,66
2,36
0,80
0,2
0,2
0,5
0,66
5,94
0,80
0,2
0,2
0,5
0,66
1
0,75
1,33
0,5
0,8
0,30
0,5
16,15
0,4
4,5
3
1,5

1,5
0,75
1,5

1
1
1

1,5
0,75
1,5

60
30
60

1,5

2

3

120
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12.4 Voorbeeld berekening studentenwoning
Als voorbeeldproject is een kantoorgebouw genomen dat bij
het analyseren in het vooronderzoek aanbod is gekomen. Het
betreft het centraal gelegen kantoorgebouw aan de Blaak 22
in Rotterdam. De draagstructuur van het gebouw bestaat uit
balken die evenwijdig aan de gevellopen. De vrijehoogte
onder de balken bedraagt 2,95m en vrijehoogte van tot de
vloer is 3,1m. Het stramien van het gebouw is 7,8mx7,8m. en
heeft kolommen van Ø 0,35m. Het gebouw bezit 4 liften met
een afmeting van 1,2x2,29 (12 persoon lift). Het gebouw
bestaat uit twee vierkante torens met op de onderste
verdieping een parkeergarage.

Binnen deze afmetingen zijn de grootste modules te plaatsen van 1.2x1,8m. In de onderstaande afbeelding is
een mogelijke indelingen weergegeven. Zoals al eerder aangegeven in paragraad 12.1 Zijn de kosten voor
productie en de kosten voor de algemene situatie moeilijk te bepalen. Om toch een beeld te kunnen krijgen
welke positie dit product op de markt inneemt zijn de volgende aannames gedaan aan de hand van
kostenposten per zelfstandige woning. Voor het aanpassen vernieuwen van de algemene installaties van het
gebouw wordt een kostenpost per studentenwoning van 1250 euro genomen. De productiekosten worden
aangenomen op 1000 euro per woning. Gemiddeld worden er 12 modules in een woning verwerkt wat
neerkomt op 83,30 euro per module. Transportkosten worden geraamd op gemiddeld 500 euro per vracht.
De volgende kosten kunnen aan de hand van de voorgaande berekeningen en schattingen worden gedaan:
Materiaalberekening, materieelberekening, uitvoeringskosten en productiekosten. Hierbij moet wel worden
vermeld dat de laatste twee onderdelen een zeer grove schatting is en zonder een uitgebreid analyse tot stand
is gekomen. Eventueel kunnen deze kosten in een veder onderzoek nader worden onderzocht.
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Netto oppervlakte van de studentenwoning is 3,4x7,0=23,8m2
Modules worden door studenten naar de verdieping gebracht. Alle overige werkzaamheden worden
uitgevoerd door bouwarbeiders.

Materiaalkosten (zie specificaties par 12.1)
Aantal
7
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Module 1,8x1,2x2,6
Standaardmodule:
Hoekmodule:
Sanitair module:
Deurmodule:
Raammodule:
Losse tussenwand
Keuken
Boiler
MV unit
Prefab meterkast

Prijzen excl. BTW
€ 849,00
€1572,43
€2014,80
€2052,50
€2042,49
€ 283,45

23,8m2
784,95/m2
Materieelkosten (zie specificaties par.12.2)
Module 1,8x1,2x2,6
Prijs excl. BTW
Huur platenkar
+/- 75 per dag
Huur stapelaar
90 per dag/225 per week
Huur uitzetmaterieel
75 per dag/175 per week
Totaal

Prijzen excl. BTW
5943,00
1572,43
2014,00
2052,00
4084,00
283,45
1000,00
477,00
500,00
750,00
18675,93

Aantal
1
1
1

Totaalprijs
75,00
90,00
75,00
240,00

Uitvoeringskosten (zie specificaties par.12.3)
Aantal
7
1
1
1
2
1

Module 1,8x1,2x2,6
Standaardmodule:
Hoekmodule:
Sanitair module:
Deurmodule:
Raammodule:
Losse tussenwand
Diversen
Totaal

Manuren totaal
14,14
94,90
94,90
94,90
94,90
0,80
16,15

Kosten totaal
565,60
94,90
94,90
94,90
189,80
35,00
630,00
1610,20

Totale kosten voor studentenwoning is:18675,93+240+1610,2+1000+1250+500= €23275,93 excl.BTW
Bij deze berekening moet worden opgemerkt dat de kosten bij een grote afname van het aantal modules vele
malen lager zullen uitvallen, omdat dan tegen een scherpere prijs kan worden geproduceerd. Een verlaging
van 20 tot 30% moet mogelijk zijn. Daarnaast is bij deze berekening geen rekening gehouden met
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zelfwerkzaamheid. Het plaatsen van de verschillende elementen kan door studenten zelfstandig worden
gedaan. Hierbij worden de dure arbeidskosten voor het plaatsten van de elementen weggenomen.
De volgende rekensom kan worden gemaakt:
€23275/ (12maandenx5jaar)= €387,68 per maand excl. service kosten. Als de service kosten van gemiddeld
€100,00 erbij opgeteld worden dan zijn de totale kosten per woning 487 euro. Dit bedrag ligt €87 boven het
bedrag dat studenten maximaal willen betalen. Deze berekening is gebaseerd op de prijs van 1 woning. Als er
veel meer modules worden geproduceerd, dan nemen de productiekosten en materiaalkosten af. In deze
situatie kan de volgende rekensom gemaakt worden: (25% verlaging in prijs)
(0,75x23275)/(12x5)= 290+100 servicekosten= 390 euro voor een zelfstandige woning. Dus na de maximale
termijn van 5 jaar tijdelijke bouw is de studentenwoning terugverdiend.
De studentenwoningen zijn echter niet bedoeld voor een levensduur van 5 jaar maar zijn bedoeld te worden
hergebruikt voor een periode van +/-20 jaar. Niet alle onderdelen zullen deze termijn halen. Daarom zijn de
afschrijvingsperioden voor de volgende onderdelen bepaald.
- Stalenframe: 25 jaar
- Vloerelementen: 15 jaar
- Wandelementen: 10-15 jaar
- Plafondelementen: 15 jaar
- Installaties leidingwerks:5 jaar
- Toilet, douche en wastafel: 10 jaar
- keuken: 15 jaar
- Elektra 10 jaar
De verschillende onderdelen van de modules worden na iedere verhuurperiode nagekeken en zo nodig
gereviseerd. Op deze manier kan een optimale kwaliteit tegen een gunstige prijs worden gecreëerd

Voorbeeldberekening 2
Als de bovenstaande berekening wordt uitgevoerd met een exploitatietermijn van 2x5jaar dan ontstaat de
volgende som:
Totale kosten voor studentenwoning
18675,93+(240x3)720+(1610,2x2)3220,4+(1250x2)2500+(500x3)1500= €26615,93 excl.BTW.
Uiteindelijk moet de totaalprijs van de tijdelijke studentenwoning worden terugverdiend met de huur die de
huurder moet betalen. De volgende rekensom kan worden gemaakt:
26615,93/(10jaarx12mnd)= 221,80+100 servicekosten= 321,8 euro per maand. Deze prijs is voor 1
studentenwoning. Bij meerder afnames zullen de kosten verder afnemen en de verhuuropbrengsten verder
toenemen.
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12.5 Conclusie:
Het bepalen van de prijs is moeilijk. Iedere situatie is anders en vraagt een andere aanpak. Daardoor zijn de
kosten ook moeilijk te bepalen voor onder meer de productiekosten van de modules en de algemene
installatiekosten voor het gebouw zelf. Doormiddel van een globale voorbeeldberekening kan toch een beeld
worden gecreëerd wat uiteindelijk een studentenwoning kost, en vooral wat het opbrengt. De sterke punten
van de ontwikkelde modules zijn dat ze meerdere keren inzetbaar zijn en eenvoudig te installeren zijn zonder
gebruik te maken van zwaar materieel. Dit is ook terug te zien bij de kosten van de modules. De prijzen in de
voorbeeldberekeningen zijn gebaseerd op 1 woning. De kosten kunnen bij een hogere productie verder
worden verlaagd (geschat wordt met 20-25%).
Uit de voorbeeldberekening is gebleken dat 1 woning met een exploitatieduur van vijf jaar niet rendabel is. De
kosten zijn hoger dan de gemiddelde huurprijzen en de prijs die studenten willen betalen. Uiteindelijk worden
de modules na de periode van vijf niet gesloopt zoals bij de huidige inbouwproducten het geval is, maar
hergebruikt op een andere locatie. Modules die twee maal worden gebruikt vallen wel binnen deze range.
(300,00-400,00 euro voor een zelfstandige woning). Deze kunnen de concurrentie met bestaande
studentenwoningen aan. Bij een toename van de exploitatieduur zal de kostprijs dalen en de winst toenemen.
Met de ontwikkeling van deze modules is ingegaan op de problematiek van de huidige
transformatieprocessen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een product dat de concurrentie kan aangaan
met de huidige inbouwproducten. Het zijn niet alleen de kosten die zijn verlaagd, het hergebruik van
materialen waarbij de afvalberg minder wordt belast is ook een positief gevolg van het hergebruik. Een
product moet niet alleen kostentechnisch een meerwaarde bieden, als dit gepaard gaat met minder belasting
van het milieu is dit mooi meegenomen.
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Hoofdstuk 13: Conclusies en aanbevelingen
Deelonderzoek 1: In welke typologieën zijn
kantoorgebouwen gebouwd tussen 1970-1990
in Nederland te onderscheiden?

(ZIE GEZAMENLIJK VOORONDERZOEK)

Deelonderzoek 2: Wat zijn de
kenmerken van de inbouwconcepten
voor studentenwoningen die worden
toegepast binnen (tijdelijke)
transformatieprojecten?

Deelonderzoek 3: Welke eisen en
behoeften worden door studenten
gesteld?

Eisen en behoefte van studenten
m.b.t. huisvesting

Typologie bepaling op technische
gebouwaspecten

POTENTIEANALYSE
Kwalitatieve criteria opstellen a.d.h.v.
sterkte – zwakte analyse op basis van
gebruikskwaliteit, technische kwaliteit &
kosten

Kwalitatieve prestaties van
inbouwproducten beschrijven a.d.h.v.
opgestelde criteria

Randvoorwaarden en aanbevelingen
voor het nieuwe concept

Programma van eisen

Concept

Uitwerking van het concept en kosten
analyse

Conclusies, aanbevelingen
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Hoofdstuk 13. Conclusies, aanbevelingen en terugblik
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste onderzoeksresultaten behandeld. De algemene doestelling van dit
onderzoek luidde: het transformeren van leegstaande kantoren naar tijdelijke studentenwoningen. In de
praktijk blijken veel transformatieprojecten te mislukken of zelfs niet van de grond te komen omdat de
verbouwkosten te zwaar op de begroting drukken. Om in te spelen op deze problematiek is een
inbouwproduct ontwikkeld dat met een andere visie naar tijdelijke transformatieprojecten kijkt. Door drie
deelonderzoeken uit te voeren en deze met elkaar te vergelijken zijn kwalitatieve criteria opgesteld waarmee
de huidige inbouwproducten zijn vergeleken. Aan de hand van deze analyses kan antwoord worden gegeven
op de onderzoeksvraag: In welke mate beantwoorden de huidige inbouwproducten voor studentenwoningen
aan het programma van eisen van studentenwoningen, zodat deze ingepast kunnen worden in leegstaande
kantoorgebouwen, gebouwd tussen 1970-1990?
De uitkomsten van deze deelonderzoeken leiden tot randvoorwaarden en aanbevelingen voor het nieuw te
ontwikkelen inbouwproduct (zie hoofdstuk 9).
Terugkijkend op dit afstudeerverslag kunnen de volgende conclusie worden getrokken:

13.1 Conclusies
1. De animo onder kantooreigenaren voor het tijdelijke transformeren van kantoorgebouwen naar tijdelijke
studentenwoningen is klein. De grootste angst voor kantooreigenaren zijn de te hoge afwaarderingen. Er moet
een beter evenwicht komen tussen de investeringskosten en de opbrengsten. De inbouwmodules die zijn
ontwikkeld nemen een aantal van deze bezwaren weg. Daar waar de huidige inbouwproducten geen
restwaarde meer hebben na vijf jaar, zijn de inbouwmodules na deze tijdelijke periode her te gebruiken.
Eventueel kunnen ze worden doorverkocht of ingezet binnen een ander kantoorgebouw dat binnen de
beleggingsportefeuille van de belegger valt. De investeringskosten kunnen dus over een langere periode
worden afgeboekt of kunnen worden verminderd door eventuele doorverkoop/verhuur.
2.Zelfwerkzaamheid krijgt steeds meer doorgang bij tijdelijke transformatieprojecten. De uitvoeringskosten
worden hierdoor drastisch verlaagd. Ook de sociale cohesie wordt versterkt tussen de studenten.
Zelfwerkzaamheid kan wel op een aantal punten worden verbeterd. De uitvoering moet beter worden
gecoördineerd en de eindkwaliteit van de bouwdelen moet worden verbeterd. De modules spelen hierop in
door meer kant- en klare eindproducten te leveren die eenvoudig kunnen worden gemonteerd door de
studenten. Dit verhoogt de bouwsnelheid en voornamelijk de uiteindelijke kwaliteit.
3. Studenten willen een studentenwoning die voldoet aan hun eisen en behoeften en vooral past binnen het
beperkte budget. De afmetingen, het zelfstandig wonen, de locatie en kwaliteit van de woning zijn hierbij de
belangrijkste uitgangspunten. Daarnaast blijft een groep bestaan, voornamelijk eerste- en tweedejaars
jongeren die een voorkeur hebben voor onzelfstandige woonruimte. De bestaande tijdelijke transformatie
projecten zijn meestal uitgevoerd als onzelfstandige woningen, terwijl de vraag naar zelfstandige woningen
groter is. De eisen voor zelfstandige woningen kunnen moeilijk worden ingepast binnen de tijdelijke
transformatiemarkt, omdat de kosten te hoog zijn. Er kan dus niet worden voldaan aan de vraag van de
studenten. De herbruikbare inbouwmodules kunnen meerdere keren worden ingezet, waardoor de kosten
over een langere periode kunnen worden afgeboekt en er dus meer bestedingsruimte is voor extra
voorzieningen, zoals een sanitaire module en keuken. Daarnaast kan bij een grote afname van de
inbouwmodules de kostprijs worden verlaagd, waardoor uiteindelijk de huurprijs voor de studentwoning
verder zal dalen. Doordat de modules worden ingebouwd en ruimte wordt vrijgelaten voor installaties zijn
hoge kosten voor het maken van sparingen nihil.

J.P.M. Hermans

Afstudeeratelier: Slimbouwen IV

154

Op kamers gaan in kantoren

4. Deze conclusie betreft ook het antwoord op de hoofdvraag.
Het aanbod van inbouwproducten voor de renovatie- en transformatiemarkt is groot. Er is de laatste jaren een
duidelijke verschuiving te zien naar het meer prefab en geïndustrialiseerd toepassen van inbouwproducten. De
producten kunnen prijstechnisch de concurrentie aan met de traditionele inbouwproducten. Zoals uit de
voorgaande conclusies naar voren kwam is het hergebruik een belangrijk onderdeel geworden bij tijdelijke
transformatie. De onderzochte State of the Art producten voldoen hier niet aan. Dit komt vooral tot uiting in
de verbindingen tussen de verschillende elementen. De verbinding is niet demontabel, waardoor bij het
demonteren het product of de omliggende constructie beschadigd raakt. Het aanpassen van de plattegrond,
door bijvoorbeeld de wanden te verplaatsen, is om deze reden ook niet mogelijk. Het is niet alleen de
verplaatsbaarheid van de verschillende systemen, ook de bereikbaarheid en aanpasbaarheid van de installaties
leveren bij enkele producten problemen op. De fabrikanten proberen hierop in te spelen door het toepassen
van verschillende soorten gootsystemen. Deze leveren echter maar op beperkte schaal verbeteringen op met
betrekking tot de aanpasbaarheid van installaties.
Het bereikbaar en aanpasbaar maken van installaties is bij de inbouwmodules bereikt door de
binnenwandelementen te voorzien van demontabele koppelingen. De installaties zijn op iedere gewenste
plaats te realiseren door het toepassen van een plintgoot, waarbij naast horizontale aanpasbaarheid ook
verticale aanpasbaarheid mogelijk is.

13.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek:
1.Bij het ontwikkelen van de modules is gestreefd naar een goede verhouding tussen gewicht en kosten. De
keuze is naar een analyse van verschillende materialen gemaakt voor staal. In een vervolg onderzoek kan deze
analyse worden uitgebreid en worden bekeken of het aluminium of een composiet materiaal met een
bepaalde profilering kunnen worden toegepast. Hierdoor kunnen de profielen worden verkleind en zal het
gewicht afnemen.
2.Bij de kostentechnische analyse valt te concluderen dat de grootste kostenpost de gipsvezelplaten zijn. De
brandwerende eigenschappen, verschillende afwerkmogelijkheden en de beschadiging ongevoeligheid
bepalen in grote mate de positieve eigenschappen van de vloer, -plafond en wandelementen. Het nadeel is dat
de platen relatief zwaar zijn. Een verder onderzoek naar verschillende afwerkmogelijkheden, maar met de
zelfde eigenschappen zal ervoor zorgen dat het gewicht verlaagd kan worden.
3.De binnenwandelementen worden op de bouwplaats aangebracht. De redenen hiervoor zijn: het gewicht
van de module beperken, fixeringen van het frame en het aansluiten van de installaties. Als het gewicht van de
binnenwanden kan worden verlaagd, fixeringen automatisch na plaatsing worden vastgezet en installaties
flexibeler kunnen worden uitgevoerd, zullen de uitvoeringskosten worden verlaagd.
4. Bij dit onderzoek is als doelgroep gekozen voor studenten. Andere doelgroepen waarvoor deze huisvesting
geschikt zou kunnen zijn: seizoenarbeiders, tijdelijke hotels en tijdelijke opvang asielzoekers. Voor deze groep
moeten de behoeften en wensen in kaart worden gebracht. Waarna de modules op specifieke punten kunnen
worden aangepast.
5.De bouwfysische eigenschappen van het kantoorgebouw, vooral thermische isolatie, geluidsisolatie en
brandwerendheid worden door de modules verbeterd. In de winter hebben de modules een isolerende
werking en wordt bespaard op de stookkosten. In de zomer kan doormiddel van het openzetten van de ramen
oververhitting worden voorkomen. Een verder onderzoek naar het binnenklimaat in de studentenwoningen
verdient wel een gedegen en uitgebreid vervolgonderzoek.
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