Eindhoven University of Technology

MASTER
Aanpasbaarheid van woningen
een onderzoek naar indicatoren voor aanpasbaarheid van woningen in het kader van
duurzaamheid

Jorritsma, H.F.
Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

Aanpasbaarheid
•
van woningen
Een onderzoek naar indicatoren
voor aanpasbaarheid van
woningen in het kader van
duurzaamheid.

Harmen lorritsma

Aanpasbaarheid van woningen
Een onderzoek naar indicatoren voor aanpasbaarheid van
woningen in het kader van duurzaamheid.

Afstudeerder
H.F. Jorritsma
Gestelsestraat 74
5615 LH Eindhoven
Afstudeerrichting: Bouwtechniek
Identiteitsnummer: 533879
T 06-42101626
E hfjorritsma@gmail.com
Onderwijsinstelling
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Bouwkunde
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Hoofdbegeleider: dr. ir. P.A. (Peter)Erkelens
Vakgroep: Bouwtechniek
T 040 - 247 3308
E p.a.erkelens@bwk.tue.nl
Tweede begeleider: drs. J.J.A.M. (Jos) Smeets
Vakgroep: Vastgoed beheer
T 040-247 2579
E j.j.a.m.smeets@bwk.tue.nl

Bedrijf

WIE adviseurs duurzaam bouwen
Postbus 227
3500 AE UTRECHT
Bedrijfsbegeleider: ir. John Mak
T 030 - 677 8777
E mak@w-e.nl

Eindhoven, juni 2008

Aanpasbaarheid van woningen - Harmen Jorritsma

1

Aanpasbaarheid van woningen - Harmen Jorritsma

2

Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie, het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek
'Aanpasbaarheid van woningen'. Het onderzoek is uitgevoerd ter afronding van mijn studie
bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUle): afstudeerrichting
bouwtechnisch ontwerpen en specialisatie onderzoek. Het onderzoek is tevens uitgevoerd
bij WIE adviseurs.
Tijdens de periode dat ik een afstudeeronderwerp zocht, werkte ik met veel plezier bij WIE
adviseurs. Ik heb toen ervaring opgedaan op het gebied van duurzaam bouwen. Mijn
interesse werd gewekt in methodieken en tools om duurzaam bouwen te implementeren.
Mijn opvatting is dat er genoeg technologische mogelijkheden zijn om duurzaam te
bouwen. Maar duurzaam bouwen wordt echter nog onvoldoende toegepast in relatie tot de
doelstellingen van de overheid. Deze doelstelling is onder andere een reductie van 20% in
2020 van broeikasgassen ten opzichte van 1990 is bereikt. Om deze doelstellingen
daadwerkelijk te realiseren op grote schaal zijn er instrumenten nodig ten behoeve van
kennisoverdracht, communicatie, beleid, prestatieafspraken, e.d.
Een ander onderwerp binnen duurzaam bouwen dat mijn interesse heeft gewekt is het
begrip toekomstwaarde. Terwijl woningen bouwtechnisch gezien soms nog voldoende
kwaliteit hebben, worden deze woningen vroegtijdig gesloopt omdat ze niet meer aan de
eisen en wensen van nu voldoen. Daarom hebben de woningen geen toekomstperspectief
meer. Een relevante vraag in het kader van duurzaamheid is wat de factoren zijn die
toekomstwaarde beïnvloeden. En hoe je toekomstwaarde zou kunnen evalueren. Deze
vraag heeft mij in de beginfase bezig gehouden. Uiteindelijk heb ik toen gekozen om het
onderwerp aanpasbaarheid verder te onderzoeken, omdat dit een relevant onderdeel is
van toekomstwaarde.
Dit voorwoord biedt mij de gelegenheid om de mensen te bedanken die bijgedragen
hebben aan de totstandkoming van mijn afstudeerscriptie. Van de TUle bedank ik mijn
hoofdbegeleider Peter Erkelens en tweede begeleider Jos Smeets. Peter Erkelens bedank ik
voor de kritische kanttekeningen die hebben geleid tot een betere lijn in het onderzoek.
Hierdoor heb ik een stukje ervaring opgedaan in de aanpak van onderzoek doen. Jos
Smeets bedank ik voor zijn invalshoek vanuit de vastgoed kant van woningen. Hoewel
financiële- en woningmarkt aspecten niet in dit onderzoek zijn behandeld, heeft deze
invalshoek bij mij geleid tot een realistischer beeld van aanpasbaarheid. Zo liet ik eens
ongeveer 40 plattegrondvarianten zien, waarbij dhr.Smeets aangaf dat slechts enkele
varianten zinvol zijn voor de (huidige) marktvraag. Tenslotte wil ik Geert-Jan van den
Brand bedanken die aan het begin van het proces mijn afstudeerproject heeft begeleid,
maar in de loop van het proces gestopt is met zijn baan als docent.
Van WIE adviseurs wil ik John Mak bedanken voor de interessante besprekingen over
toekomstwaarde, aanpasbaarheid en het beoordelen hiervan. Zijn uitgebreide kennis en
ervaring met de praktijk heeft mij geleerd om complexe onderwerpen eenvoudig en
praktisch te maken. Eenvoud en duidelijkheid heeft vaak de meeste waarde in de praktijk.
Dit bleek overigens een lastige opgave. Verder wil ik WIE adviseurs in het algemeen
bedanken voor de leerzame en gezellige stage- en werkperiode.
Tenslotte, maar zeker niet als minste, wil ik Bernardo Kok bedanken die vanuit een totaal
ander vakgebied heeft geholpen met de scriptie af te ronden, Wouter Hulstijn die
suggesties heeft gedaan voor stijlverbeteringen en natuurlijk mijn familie en vrienden die
mij hebben gestimuleerd om door te zetten en de scriptie af te ronden.
Ik wens u veel leesplezier,

Harmen Jorritsma
Juni 2008
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Sa menvatti n9
Aanleiding
Er zijn twee aanleidingen voor dit onderzoek. De eerste aanleiding is dat er een trend
gaande is binnen de bouwsector en duurzaam bouwen wat getypeerd kan worden als
'bouwen met een tijdshorizon'. Men wordt zich steeds bewuster dat de maatschappij snel
verandert, waardoor gebouwen snel verouderd raken. Men zal dus oplossingen moeten
vinden om op een duurzame manier mee hiermee om te gaan. Aanpasbaarheid is een
terugkomend principe wat hierbij naar voren komt.
De tweede aanleiding komt uit de adviespraktijk van WIE adviseurs op het gebied van
duurzaam bouwen. WIE adviseurs ontwikkelt duurzaam bouwen instrumentarium en de
kwalitatieve aspecten hiervan(gezondheid, gebruikswaarde, belevingswaarde, e.d. )
worden als beperkt ontwikkeld gezien. Aanpasbaarheid is hier een onderdeel van.

Probleem
Er is dus behoefte aan het beoordelen van aanpasbaarheid. Het probleem is dat het
beoordelen hiervan nog lastig is en beperkt ontwikkeld. Aanpasbaarheid wordt in dit
onderzoek gezien als de mogelijkheid om met minimale bouwkundige ingrepen een
gebouw fysiek aan te passen aan veranderende eisen en wensen. De lastigheid van dit
begrip is dat het onzeker is om welke aanpassingen het gaat. Verder hebben aanpassingen
een nauwe onderlinge samenhang. Mede door deze probleemfactoren bestaat er geen
gangbare beoordelingsmethodiek.

Doel en vraagstelling
Het doel van dit onderzoek is:
Het bijdragen aan de doorontwikkeling van het toetsingsinstrumentarium voor
duurzaam bouwen door het vergroten van praktisch inzicht van aanpasbaarheid van
woningen.
In dit afstudeeronderzoek zal een eerste stap gezet worden door het ontwikkelen van
indicatoren voor aanpasbaarheid. Er wordt dus verondersteld dat als er indicatoren
ontwikkeld zijn een zinvolle bijdrage is geleverd. De onderzoeksvraag is:
Welke indicatoren hebben invloed op aanpasbaarheid van woongebouwen en is
daarmee een eerste aanzet voor een beoordelingsmethodiek te ontwikkelen?
Deze hoofdvraag kan opgesplitst worden in twee delen. Het eerste deel heeft betrekking
op de plaatsing van aanpasbaarheid in het kader duurzaamheid. Het tweede deel heeft
betrekking op indicatoren voor aanpasbaarheid en een eerste aanzet voor een
beoordelingsmethodiek. De conclusies en aanbevelingen van deze twee delen zullen
worden samengevat.

Aanpasbaarheid in het kader van duurzaamheid
Conclusies
Op grond van literatuurstudie en eigen inzicht is een theoretisch kader voor duurzaamheid
en aanpasbaarheid ontwikkeld. Duurzaamheid is het maximaliseren van kwaliteiten en het
minimaliseren van milieueffecten in de gehele levenscyclus. Drie componenten zijn van
belang: milieu, kwaliteit en tijd. Bij milieu zijn energie en materialen de belangrijkste
subcomponenten.
Kwaliteitsaspecten
zijn
gebruikswaarde,
belevingswaarde
en
toekomstwaarde. Toekomstwaarde wordt in dit onderzoek als een overkoepelend
kwaliteitsaspect van milieu en kwaliteit gezien. Want toekomstwaarde heeft namelijk
betrekking op milieu en kwaliteit in tijdsperspectief.
Het tijdsperspectief van milieu impliceert dat hoe langer de levensduur van een gebouw,
hoe meer materiaal wordt bespaard. Daarnaast geldt, hoe langer de levensduur, hoe meer
verouderd de energieprestatie raakt. Dit is omdat energiestandaarden verhogen in de loop
der tijd. Als kwaliteit in tijdsperspectief wordt beschouwd, 'kwalitijd', is er normaal
gesproken een afname van kwaliteit als gevolg van technische degradatie en toenemende
eisen en wensen.
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De relatie van aanpasbaarheid met duurzaamheid heeft betrekking op zowel milieu als op
kwaliteit. Er is een positief verband met aanpasbaarheid en milieubelasting vanwege een
langere levensduur en de mogelijkheid om de energieprestatie up-to-date te houden.
De positieve invloed van aanpasbaarheid op kwaliteit is dat een aanpasbaar gebouw
aangepast kan worden aan toekomstige eisen en wensen van bewoners. Omdat
aanpassingen relatief eenvoudig zijn, levert dit ook een kostenbesparing op en is een
aanpasbaar gebouw op de langer termijn economisch voordeliger.
Aanpasbaarheid is dus vooral van belang voor duurzaamheid door de factor tijd. Deze
veranderingen zijn in kaart gebracht op het gebied van milieu en kwaliteit. Naar aanleiding
van historische ontwikkelingen in de woningbouw en toekomstige trends kan gesteld
worden dat veranderingen in de huidige maatschappij aanzienlijk zijn en slechts voor een
klein deel te voorspellen.
De vraag is hoe de bouwsector om zou moeten gaan met de snel veranderende
maatschappij. De veronderstelling in dit onderzoek is dat een strategie voor een lange
levensduur (bouwen met toekomstwaarde) op grote schaal een duurzamer alternatief is
dan een strategie voor een korte levensduur.
Na aanleiding van het onderzoek 'Milieuvisie Moerwijk Zuid' [WIE 2005] wordt stelling
ingenomen voor een duurzame strategie in de bestaande voorraad. In de bestaande
voorraad
is de veronderstelling dat levensduurverlenging duurzamer is dan
sloopnieuwbouw, mits de vernieuwde kwaliteit vergelijkbaar is met nieuwbouwkwaliteit op
bouwbesluitniveau. Ook de milieuprestatie (energie) moet dan nieuwbouwkwaliteit zijn.
Echter, dit is niet in alle gevallen zo. Als er met (sloop)nieuwbouw met hoge kwaliteit
wordt gebouwd, 'bouwbesluit ++' dan is nieuwbouw een beter alternatief vanwege onder
andere een langer verwachte levensduur en betere energieprestatie.
Een volgende vraag is hoe er met toekomstwaarde gebouwd kan worden. In de
bouwpraktijk worden verschillende oplossingsrichtingen aangedragen, zoals een tijdloze
uitstraling, overmaat aan ruimte en een hoog comfort niveau. Verder wordt
aanpasbaarheid in de praktijk als een belangrijk onderdeel gezien om duurzaam te bouwen
in een veranderende tijd.
De slotconclusie is dat aanpasbaarheid cruciaal is voor duurzaamheid. Daarom zou
aanpasbaarheid meegenomen moeten worden in de beoordeling van duurzaamheid.

Aanbevelingen WIE adviseurs

r GPR Gebouw 1

Eo

Toekomstwaarde

Milieu

Kwaliteit

Aanpasbaarheid

"KwaliTIJD"

Richtlijnen
levensduur

[J
Afbeelding 1: Module structuur GPR Gebouw. Hierin zijn aanbevelingen gedaan om door middel van
richtlijnen een verband te leggen tussen toekomstwaarde en de de levensduur welke invloed heeft op
de milieuprestatie.
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Toekomstwaarde is een aparte module in de nieuwste versie van het instrument GPR
Gebouw van WIE adviseurs. Aanpasbaarheid is al opgenomen onder de noemer
toekomstwaarde. De aanbeveling is om het verband tussen toekomstwaarde en de
milieuprestatie door middel van richtlijnen aan te brengen. De toekomstwaarde bepaalt
namelijk de verwachte levensduur. En de verwachte levensduur heeft invloed op de
milieuprestatie. De inschatting van de levensduur berust op de volgende indicatoren:
1) 'robuustheid' (gebruikswaarde in tijdsperspectief)
2) 'dierbaarheid' (belevingswaarde in tijdsperspectief)
3) aanpasbaarheid.

Indicatoren voor aanpasbaarheid en beoordelingsmethodiek
Conclusies
Om indicatoren en een aanzet voor een beoordelingsmethodiek voor aanpasbaarheid te
ontwikkelen is er allereerst literatuurstudie verricht. Er zijn twee recente proefschriften van
Leupen [2002] en Durmisevic [2006] en één artikel [Blok 2006] als basis genomen voor de
literatuurstudie.
De volgende theoretische inzichten en indicatoren uit de literatuurstudie zijn bruikbaar: het
onderscheid in gebouwlagen (constructie, gevel, installaties, etc.), het onderscheid in
vaste en variabele delen en kemprincipes zoals onafhankelijkheid, bereikbaarheid,
uitwisselbaarheid en hergebruik.
Om indicatoren en een beoordelingsmethodiek te ontwikkelen zijn verschillende
benaderingen voor een methodiek vergeleken. Het uitgangspunt van de benadering is dat
deze een bruikbaar theoretisch kader biedt voor de praktijk. De stelling luidt: 'Er is niets zo
praktisch als een goede theorie'l . De conclusie is dat de benadering 'analyse van
gebouwlagen en kernprincipes' hier het beste op aansluit, omdat deze benadering abstract
en algemeen is. Deze benadering is geschikt voor alle aanpassingen en voor alle
woningtypes. Verondersteld wordt dat deze benadering een goede eerste stap is voor
praktische doorontwikkeling van instrumentaria voor aanpasbaarheid.

1. Citaat van sociaal psycholoog Karl Lewin eind 19" eeuw, geciteerd uit Hanssen 2003
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Deze benadering is verder uitgewerkt door theoretische inzichten en indicatoren en uit de
praktijk te combineren. Dit heeft geleid tot de invulling van een matrix, zie afbeelding 2.
Hierbij zijn op de horizontale as bruikbare gebouwlagen afgeleid en op de verticale as
bruikbare kernprincipes. Met deze matrix systematiek zijn er hierdoor theoretisch gezien
25 indicatoren.
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Afbeelding 2: Uitwerking van de benadering 'gebouwlagen en kernprincipes' in een matrix.

De conclusie is dat 16 van de 25 theoretische indicatoren overeen komen met praktische
indicatoren. Van de inbouw is alleen 'demontage' relevant. De overige indicatoren zijn
minder relevant, omdat deze vooral van belang zijn voor veranderingen in gebruik (ook
wel functionele flexibiliteit genoemd) en niet fysieke aanpassingen. Bij de gevel zijn alleen
posities (van openingen) van belang, omdat de gevel geen ruimtelijke grenzen definieert
(de constructie definieert namelijk de ruimtelijke grenzen) .
Om indicatoren meer praktische inhoud te geven zijn deze verder uitgewerkt met behulp
van voorbeeldprojecten . Hierbij zijn per indicator steeds twee voorbeelden vergeleken die
extreem verschillen. Deze verschillen zijn per indicator beschreven.
Tenslotte zijn de indicatoren toepast in een praktijkstudie. De galerijflat in de wijk
Palenstein te Zoetermeer is als casus genomen. De aanpak van de beoordeling is dat per
indicator de belangrijkste plussen (gunstige voorziening voor aanpasbaarheid) en minnen
(beperking voor aanpasbaarheid) worden opgesomd. De plussen en minnen zijn
geaggregeerd tot een score per indicator. Tenslotte zijn de indicatoren geaggregeerd tot
een score per gebouwlaag.
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De conclusies met betrekking tot de indicatoren en de aanzet voor een methodiek zijn:
a.

Indicatoren zijn goed af te leiden uit voorbeeldprojecten en daarom bruikbaar.

b.

Indicatoren zijn voldoende abstract voor alle woningtypes en alle scenario's.

c.

De indicatoren (waaronder bestaande indicatoren) hebben meer praktische inhoud
gekregen door deze te beschrijven met behulp van voorbeeldprojecten.

d.

Met de abstracte benadering
aanpasbaarheid worden afgeleid.

e.

De slotconclusie is dat de ontwikkelde indicatoren in een bruikbaar theoretisch
kader zijn 'geplaatst' dat van belang is voor de praktische doorontwikkeling van
instrumentaria voor aanpasbaarheid.

kunnen

alle

relevante

indicatoren

voor

Beperkingen zijn:
a.

Gebrekkig detai/niveau. Indicatoren hebben mogelijk meer detailniveau nodig voor
de praktische werkbaarheid. Bijvoorbeeld bij de indicator 'dimensies van de
constructie' is het van belang om op detailniveau onderscheid te maken in de
beukmaat, diepte en verdiepingshoogte. Nu hebben de indicatoren nog
vrijheidsmarges over en zijn daarom intersubjectief. Om tot objectieve indicatoren
te komen is er zeker meer detailniveau nodig.

b.

Indicatoren zijn vooral geëvalueerd vanuit ruimtelijke aanpassingen. In het kader
van duurzaamheid zijn aanpassingen van installaties en gevel(isolatie) van groot
belang. Daarnaast zijn aanpassingen van comfort- of uitrustingsniveau van belang.

c.

Er is samenhang tussen het kernprincipe demontage en de kernprincipes ruimte en
capaciteit. Een voorbeeld: als de positie van een aansluitpunt van een leiding
gunstig
is
voor
toekomstige
ruimtelijke
wIJzigingen,
is
een
laag
demontagepotentieel (de leiding is bijvoorbeeld in beton gestort) minder van
belang. Alleen als de positie van een leiding ongunstig is, is het
demontagepotentieel wel van belang. (Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in
hoeverre dit een beperking is).

Aanbevelingen
Tot slot worden de volgende aanbevelingen gedaan bij de verdere uitwerking tot een
instrument:
•

•

•

Het is van groot belang om een heldere systematiek te hanteren voor ordening
en formulering van indicatoren. De systematiek in dit onderzoek geeft daar een
aanzet toe.
De indicatoren moeten informatief toegelicht worden in een gebruiksaanwijzing of
pop-up menu Bij voorkeur met voorbeeldprojecten of tekeningen, omdat
aanpasbaarheid het beste inzichtelijk wordt met ruimtelijke en technische principes
(detailleringen ).
Wegingsfactoren kunnen gekozen worden op basis van de moeilijkheidsgraad
(kosten) van aanpassingen. Een mogelijke prioritering
is:
omgeving,
draagconstructie, ontsluiting, installaties, huid en inbouw. Een ander complex
aspect van de weging is de relevantie van een indicator met betrekking tot een
scenario. Een indicator kan voor de ene aanpassing (scenariO) relevant zijn en voor
een andere aanpassing niet. Volgens de ontwikkelde methodiek in dit onderzoek
betekent dit dat als de 'ruimte' en de 'capaciteit' hoog scoren de relevantie van
'demontage' afneemt. Zie ook punt c van de beperkingen (hierboven beschreven).
Er zou onderzocht moeten worden in hoeverre hier rekening mee gehouden moet
worden en welke mogelijkheden dit verband biedt voor het te ontwikkelen
instrument.
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De volgende vervolgstappen worden aanbevolen voor vervolgonderzoek:
1.
2.
3.

4.
5.

Verder uitwerken indicatoren: hierbij is het van belang om subindicatoren te
ontwikkelen.
Meer voorbeeldprojecten analyseren: deze stap is van belang om tot categorieën
en een waarderingsschaal te komen. Hier wordt dus het ijkpunt gecreëerd.
Beoordelingsrichtlijnen ontwikkelen: vanuit de categorieën en ijkpunten kunnen
richtlijnen voor beoordeling ontwikkeld worden. Hiermee worden beoordelingen
systematischer en minder subjectief.
Gevoeligheidsanalyse: testen in hoeverre scores verschillen bij beoordelingen.
Definitieve versie ontwikkelen: gebreken verwerken en het prototype afronden
voor praktische toepassing.

Afbeelding 3 : Vervolgstappen voor doorontwikkeling van indicatoren tot een beoordelingsmethodiek
voor aanpasbaarheid.
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1

Inleiding

Duurzaamheid is een 'hot-item'. Als je even televisie kijkt kom je wel iets tegen dat over
duurzaamheid of milieu problematiek gaat. Duurzaamheid lijkt zelfs een hype te zijn mede
dankzij de voormalig Amerikaans politicus en duurzaamheidsgoeroe AI Gore.
Ook binnen de bouwsector is duurzaamheid actueel. Zo zijn er bijvoorbeeld regelmatig
congressen en zijn tools en instrumenten in opmars, zoals GPR Gebouwen de Tooikit
Duurzame Woningbouw. De bouwsector heeft een zeer groot aandeel in milieuvervuiling.
Ongeveer 50% van alle stoffenstromen is afkomstig van de bouw. Het is daarom niet
verwonderlijk dat duurzaam bouwen ook hoog op de politieke agenda staat.
Door deze ontwikkelen ontstaat er behoefte aan het kunnen meten van duurzaamheid. Een
'maatschappelijk verantwoorde' vastgoed ondernemer wil graag investeren in een
duurzaam gebouw, maar dan wil hij wel weten hoe duurzaam zijn gebouw wordt, zodat hij
dat kan verantwoorden naar zijn baas of naar zijn klant. Er is daarom een toenemende
behoefte om duurzaamheid goed te kunnen meten.
Echter, in de praktijk bestaan er talloze opvattingen over wat een duurzaam gebouw is.
Hierbij gaat de discussie ook over de meer 'zachte' kanten van duurzaam bouwen,
namelijk kwaliteit. Zo stelt Bijdendijk [2006] dat duurzaam bouwen niet alleen zou moeten
gaan over 'zuinigheid' in de zin van materiaal- , energie- en water besparing. Want zo stelt
Bijdendijk: 'het adagium 'sober en doelmatig bouwen' dat in de volkshuisvesting werd
nagestreefd leidt op langere termijn tot verspilling, en dus onnodige milieubelasting.
De wijk Bijlmermeer (gebouwd vanaf 1966) in Amsterdam is hier een goed voorbeeld van.
Want na al 30 jaar is de sloop van de wijk begonnen. De wijk voldoet niet meer aan de
eisen en wensen van nu: de openbare ruimte is slecht, de architectuur van galerijflats
vinden weinig mensen aansprekend en er zijn teveel dezelfde woningen. En dat terwijl de
Bijlmermeer werd gezien als de woningen van de toekomst. Zo schreef de Telegraaf in
1965 over de Bijlmermeer te Amsterdam:
'De Bijlmenneer verdient inderdaad
de naam "stad van de toekomst" in
de gunstige betekenis van het
woord. (...) Ruime huizen, met de
toenemende welvaart zal men meer
en meer eisen gaan stellen aan de
kwaliteit van de woningen, veel
groen
en
gemeenschappelijke
parken, kortom: men kan slechts
tot één conclusie komen: het wordt
daar goed wonen.' [ geciteerd uit
Woonmilieu in perspectief 1991J

Afbeelding 1.1 De Amsterdamse wijk Bijlmermeer

Naar aanleiding van dit voorbeeld is er geïllustreerd dat duurzaam bouwen meer is dan
besparen van materiaal, energie en water. Om de duurzaamheid van een gebouw te
beoordelen, waar veel behoefte aan is in de praktijk, moet ook de 'toekomstwaarde'
geevalueerd worden. Aanpasbaarheid wordt hierbij als een relevant onderdeel gezien.
Dit onderzoek zal zich op aanpasbaarheid richten. Er zal een antwoord gegeven worden op
de vraag hoe aanpasbaarheid in het kader van duurzaamheid geplaatst zou moeten
worden. Een tweede vraag die in dit onderzoek beantwoord zal worden is de vraag welke
indicatoren invloed hebben op aanpasbaarheid. Tenslotte zal er een aanzet gegeven
worden voor een methodiek waarmee aanpasbaarheid geëvalueerd kan worden.
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De opbouw van dit onderzoeksrapport is op te delen in drie delen: inleidende hoofdstukken
(hoofdstuk 2 en 3), resultaten (hoofdstuk 4 tot en met 8) en conclusies en aanbevelingen
(hoofdstuk 9). De hoofdstukken zullen kort toegelicht worden.

Inleidende hoofdstukken
In hoofdstuk 2-probleembeschrijving- zal de aanleiding en het probleem beschreven
worden. Tevens zal hier het begrip aanpasbaarheid aan de orde komen. In dit hoofdstuk
zal er scherp gesteld worden wat het belang van het beoordelen van aanpasbaarheid is.
Verder zal de moeilijkheid van het begrip aanpasbaarheid besproken worden.
In hoofdstuk 3-onderzoeksopzet- worden de doelstellingstelling, onderzoeksvragen en
aanpak geformuleerd. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van indicatoren. Om
dit doel te bereiken zijn er 5 onderzoeksvragen geformuleerd. Deze zullen allen
beantwoord worden in hoofdstuk 4 t/m 8.

Resultaten
In hoofdstuk 4-Duurzaamheid en relatie met aanpasbaarheid - wordt er een kader
ontwikkeld voor duurzaamheid, toekomstwaarde en aanpasbaarheid op basis van
literatuurstudie en eigen inzicht. De drie componenten van duurzaamheid -milieu, kwaliteit
en tijd - zullen besproken worden. De relatie van aanpasbaarheid met duurzaamheid zal
duidelijk gemaakt worden.
In hoofdstuk 5- Veranderende eisen en wensen- zullen veranderingen op het gebied
van milieu en kwaliteit beschreven worden: zowel historische veranderingen als
toekomstige veranderingen. Hiermee zal het belang van aanpasbaarheid benadrukt
worden. Ook wordt dUidelijk op welke eisen en wensen aanpasbaarheid betrekking heeft.
Tenslotte zullen er strategieën besproken worden over hoe om te gaan met veranderende
eisen en wensen.
In hoofdstuk 6 - Aanpasbaarheid in de literatuur - zullen de drie meest relevante
studies op het gebied van aanpasbaarheid beschreven worden. Na deze beschrijving van
studies zal geconcludeerd worden welke kennis en inzichten bruikbaar zijn voor de
ontwikkeling van indicatoren.
In hoofdstuk 7 -Ontwikkeling indicatoren-zullen indicatoren en een eerste aanzet
voor een beoordelingsmethodiek ontwikkeld worden. Eerst zullen bestaande indicatoren uit
tools en literatuur geanalyseerd worden. Daarna zal er een benadering gekozen worden
voor de ontwikkeling van een beoordelingsmethodiek voor aanpasbaarheid. De benadering
zal uitgewerkt worden tot een aanzet voor een methodiek en de indicatoren zullen
praktisch uitgewerkt worden met behulp van voorbeeldprojecten.
In hoofdstuk 8 - Praktijkstudie - zullen de indicatoren en de beoordelingsmethodiek
toegepast worden op een case: een galerijflat in Palenstein, te Zoetermeer. Deze
toepassing valt verder buiten het wetenschappelijke kader van het onderzoek en is ter
illustratie van de indicatoren en om aanbevelingen te kunnen doen voor doorontwikkeling
van de indicatoren tot een beoordelingsmethodiek. De case zal beoordeeld worden met de
ontwikkelde indicatoren van hoofdstuk 7.

Conclusies en aanbevelingen
In hoofdstuk 9 - Conclusies en aanbevelingen - zullen conclusies getrokken worden
over het gehele onderzoek. De vijf hoofdvragen zullen beantwoord worden en zwaktes in
het onderzoek worden toegelicht. In de aanbevelingen wordt er advies gegeven aan WIE
adviseurs voor de plaatsing van aanpasbaarheid in het kader van duurzaamheid en voor
een beoordelingsmethodiek voor aanpasbaarheid. Daarnaast worden er aanbevelingen
voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling gedaan.
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2

Probleembeschrijving

2.1 Aanleiding
Er zijn twee aanleidingen voor onderzoek naar de evaluatie van aanpasbaarheid. De eerste
aanleiding komt uit een meer algemene trend binnen duurzaam bouwen: bouwen met een
tijdshorizon . De tweede aanleiding komt uit de adviespraktijk van WIE adviseurs. Deze
twee aanleidingen zullen hierna worden beschreven.

2.1.1

Bouwen met een tijdshorizon

Een van de trends binnen duurzaam bouwen is wat Van Hal [2003] noemt: "bouwen met
een tijdshorizon noemt". Vroeger was het vanzelfsprekend dat men bouwde voor een lange
levensduur. Door de snel veranderende maatschappij weten we nu dat gebouwen niet
zondermeer langer dan 75 jaar mee gaan. Zo blijkt bijvoorbeeld dat Nederland de grootste
sloper is van naoorlogse woningen [Thomsen 2007]. De woningen voldoen niet meer aan
de eisen en wensen van bewoners, eigenaren en gemeentes. Bovendien is er genoeg
kapitaal en welvaart om te kunnen slopen en opnieuw te bouwen.
De veranderende eisen en wensen van de 20e eeuw zijn aanzienlijk. Het gemiddelde aantal
kamers per persoon is gestegen van 0,7 in 1900 naar 2,2 kamer per persoon in 2000. Ook
de woningindeling is aanzienlijk veranderd, door de sociaal culturele ontwikkelingen. Ook
zien we tegenwoordig een grotere diversiteit aan typen huishoudens. Behalve de ruimtelijk
gebruiksaspecten zijn gezondheid en comfort aspecten aanzienlijk verbeterd met een forse
toename van installaties in het gebouw. Tenslotte zien we dat uistraling en identiteit van
woningen steeds belangrijker wordt voor mensen.
De bouwsector worstelt met de vraag hoe er op een duurzame manier gebouwd kan
worden in een snel veranderende maatschappij. Als een gebouw vroegtijdig wordt gesloopt
brengt dit aanzienlijk hogere milieubelasting met zich mee. Er zijn voorstanders van het
bouwen voor een korte levensduur. Experimenten tonen aan dat dit een milieuvriendelijk
alternatief kan zijn als er een materiaalstrategie wordt toegepast waarbij duurzame
materialen worden gebruikt (hout, leem, karton, stro, etc.) enlof materialen recyclebaar
en hergebruikt kunnen worden [SEV 2004:27].
De meerderheid van de bouwsector lijkt te voorstander te zijn voor een lange levensduur
als alternatief. Bouwstrategieën voor een lange levensduur worden ook wel
toekomstwaarde genoemd. Onder het credo bouwen voor de toekomst worden
verschillende strategieën benoemd. Zo is bijvoorbeeld de opvatting van architect Bob van
Reeth dat stijlloze architectuur lang meegaat en duurzaam is. [Van Reeth 2005]. Andere
projecten worden als de toekomst gezien doordat ze bijvoorbeeld beschikken over veel
comfort, een hoge energieprestatie of een ruime woningplattegrond.
Naast de zOjuist genoemde strategieën blijkt dat flexibiliteit en aanpasbaarheid als
terugkomende principes worden gezien om te bouwen met toekomstwaarde. Dit blijkt uit
diverse stromingen met betrekking tot flexibiliteit en aanpasbaarheid: IFD bouwen,
levensloopbestendig bouwen en Open Bouwen. Als één van de doelstellingen van deze
stromingen wordt namelijk de verlenging van levensduur van woningen benoemd.

2.1.2 Vraag van WIE Adviseurs
WIE is een adviesbureau voor duurzaam bouwen. De adviespraktijk bestaat onder andere
uit: planadvies, onderzoek en communicatie (beleidsimplementatie e.d.). Één van de
onderzoeksgebieden van WIE adviseurs is de ontwikkeling van duurzaam bouwen
instrumentaria. Één van deze instrumenten is GPR Gebouw. GPR staat oorspronkelijk voor
Gemeentelijke Prestatie Richtlijn, maar tegenwoordig wordt alleen de naam 'GPR Gebouw'
gebruikt. Dit instrument is een hulpmiddel om duurzaamheid een plek te geven in het
bouwproces. Met het instrument kan de duurzaamheid kwantitatief worden getoetst en
kunnen er ambities worden gesteld.
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De werkwijze is een belangrijk aspect van GPR Gebouw om duurzaamheid te
implementeren. In de beginfase van het bouwproces worden ambities met betrekking tot
duurzaamheid gesteld volgens een rapportcijfersysteem. Een 5 betekent dat er aan het
bouwbesluit (wettelijke bouwrege/geving) wordt voldaan en een 10 staat voor maximale
duurzaamheid. Zo kan er bijvoorbeeld een ambitie van 8 op het gebied van gezondheid
worden gesteld. Door deze kwantificering kan er goed gecommuniceerd worden over
duurzaamheid. In de ontwerpfase wordt er gestreefd om deze ambitie te halen. Het
instrument dient dan tevens als ontwerphulpmiddel. Uiteindelijk wordt het definitieve
ontwerp getoetst door gemeente en kunnen de beoordelingsresultaten extern worden
gecommuniceerd met een consumentenlabel. Dit gebeurt bijvoorbeeld op soortgelijke wijze
bij energielabels van koelkasten.
GPR Gebouw is op de markt gebracht voor woningen, kantoren, scholen en
bedrijfsgebouwen en voor zowel bestaande bouw- als nieuwbouw. Een ander instrument
dat nog in ontwikkeling is, is de Duurzaamheidsbarometer. GPR Gebouw is voor op
projectniveau en de Duurzaamheidsbarometer voor op beleidsniveau.
De vraag van WIE adviseurs heeft betrekking op de doorontwikkeling van
toetsingsinstrumentarium voor kwalitatieve modules (Gezondheid, Gebruikskwaliteit en
Toekomstwaarde). De kwalitatieve modules worden als een belangrijk onderdeel gezien
van duurzaamheid, maar zijn nog beperkt ontwikkeld. Omdat mijn eigen interesse uitging
naar aanpasbaarheid en de module Toekomstwaarde is er gekozen om het onderwerp
aanpasbaarheid
verder
te
onderzoeken
met
oog
op
doorontwikkeling
in
toetsingsinstrumentarium. Daarnaast is onderzoek naar aanpasbaarheid van belang voor
algemene kennisontwikkeling van duurzaam bouwen voor de adviespraktijk van WIE
adviseurs.

Afbeelding 2.1 (links): Beoordelingsresultaten van het instrument GPR Gebouw Bestaand.
Duurzaamheid wordt gekwantificeerd in 5 modules: Energie, Milieu (Materialen, Afval en Water),
Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde .
Afbeelding 2.2 (rechts): Communiceren over duurzaamheid. De werkwijze van het instrument is
belangrijk voor de implementatie van duurzaamheid in het bouwproces. Het eenvoudig kunnen
communiceren over duurzaamheid is hierbij essentieel.

Samenvattend kan worden gezegd dat de behoefte naar evaluatie van aanpasbaarheid een
gevolg is van de trend 'bouwen met een tijdshorizon' en de vraag van WIE adviseurs.
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2.2 Aanpasbaarheid
2.2.1

Definitie

Het begrip aanpasbaarheid wordt weinig gehanteerd in recente literatuur. Meestal wordt
het begrip flexibiliteit gebruikt als het gaat om het een woning die aangepast kan worden
of geschikt is voor toekomstige veranderingen. Andere aanverwante termen zijn
levensloopbestendig bouwen, veranderbaarheid en accommodatievermogen. Er wordt
gekozen voor de term 'aanpasbaarheid', omdat de nadruk van dit onderzoek ligt op fysieke
veranderingen. De term aanpasbaarheid verwijst naar fysieke aanpassingen en is daarom
een meer passend begrip voor dit onderzoek. Als definitie wordt gekozen:

Aanpasbaarheid is de mogelijkheid om met minimale bouwkundige ingrepen een
gebouw fysiek aan te passen aan veranderende eisen en wensen
Voor een overzicht van definities wordt er verwezen naar Gulpen [2007]. Een uitgebreidere
omschrijving van de historische ontwikkeling van het begrip geeft Schneider [2007].

2.2.2 Uitwerking concept
Er kunnen drie componenten van het begrip aanpasbaarheid onderscheiden worden die
van belang zijn om van aanpasbaarheid te kunnen spreken.

1. Mogelijke aanpassingen
Ten eerste wordt er verondersteld dat het gebouw een bepaalde aanpasbaarheid bezit die
inherent aanwezig is. In wezen betekent aanpasbaarheid dat je aanpassingen aan een
gebouw 'kunt' doen. In principe is technisch heel veel mogelijk. Echter sommige
aanpassingen zijn ondenkbaar, zoals het wijzigen van de hoofd vorm of het
structuurpatroon van de draagconstructie. Dit soort ingrepen wordt dus niet onder
aanpasbaarheid gerekend.

2. Haalbare aanpassingen
Aanpassingen kunnen technisch mogelijk zijn, maar de kosten kunnen hoog oplopen als
gevolg van veel arbeidsuren, (nieuwe) materiaalkosten en materieel (steigers, hijskranen,
dure betonzaagtechnieken, etc.). Andere 'offers' zijn sociale overlast en een complex
renovatieproces. Bij renovaties moeten bewoners vaak tijdelijk uit hun woning.

3. Wenselijke aanpassingen
Aanpasbaarheid moet betrekking hebben op wenselijke aanpassingen. Voor nu zijn de
eisen en wensen bekend, echter in de toekomst zijn deze veelal onzeker. Dit maakt
aanpasbaarheid een lastig begrip. Wenselijke aanpassingen gaan verder dan mogelijke
aanpassingen, want wenselijke aanpassingen zijn lang niet altijd mogelijk. De vaste en
lastig veranderbare structuur van een woongebouw beperkt de aanpassingsmogelijkheden.
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Wat is optimale aanpasbaarheid?
Geconcludeerd kan worden dat een hoge aanpasbaarheid aanpassingen mogelijk maakt die
wenselijk zijn voor nu en in de toekomst en die gepaard gaan met minimale offers en dus
ook in ieder geval mogelijk zijn . Dit principe is schematisch weergegeven in afbeelding 2.3 .

.....
Onmogelijk
I
(ondenkbaar)

"

Wenselijk
TOEKOMST

,
\

I

Afbeelding 2.3 : Schematische weergave van elementen van aanpasbaarheid .

1
2

3
4

S

6

Wenselijke aanpassingen voor nu en in de toekomst en haalbaar. Zonder twijfel
uitvoeren. Bijvoorbeeld HR ketels plaatsen.
Alleen voor nu wenselijk en haalbaar. B~jvoorbe~ld het vergroten van woningen ,
terwijl er in de toekomst behoefte ontstaat aan kleinere woningen .
Alleen in de toekomst wenselijk en haalbaar. Bijvoorbeeld voorzieningen voor het
splitsen van woningen voor bijvoorbeeld in 2040.
Wenselijk en mogelijk, maar niet haalbaar . Er is extra budget nodig. Bijvoorbeeld
dure en ingrijpende maatregelen in de constructie.
Wenselijk, maar onmogelijk. Bijvoorbeeld de aanpassing van een galerijflat tot een
torenflat.
Niet wenseliik, maar wel haalbaar. "Overbodige" aanpasbaarheid.

Hoe kan aanpasbaarheid worden uitgedrukt?
Dit onderzoek zal niet een concrete eenheid, zoals geld/kosten, hanteren waarin
aanpasbaarheid wordt uitgedrukt. De eerste stap in dit onderzoek is theorieontwikkeling
met betrekking tot het evalueren van aanpasbaarheid. Hierbij zal er een uniform
begrippenkader ontwikkeld worden om aanpasbaarheid inzichtelijk te maken.

2.3 Probleemfactoren
2.3.1

Aanpasbaarheid binnen het kader van duurzaam bouwen

Zoals in paragraaf 2.2 geconcludeerd is, is er behoefte aan een beoordelingsmethode voor
aanpasbaarheid . Deze behoefte is ontstaan binnen het kader duurzaam bouwen. Het
begrip toekomstwaarde is hierbij ook een belangrijk begrip.
Om aanpasbaarheid te beoordelen binnen het kader van duurzaamheid, zal de relatie van
aanpasbaarheid tot duurzaamheid duidelijk moeten zijn. Aanpasbaarheid moet geplaatst
worden binnen het begrip duurzaamheid. Het probleem dat hierbij komt kijken, is dat er
verschillende definities van duurzaam bouwen bestaan. Daarnaast zijn de relaties tussen
de begrippen duurzaamheid, toekomstwaarde en aanpasbaarheid niet geheel duidelijk.

2.3.2 Om welke aanpassingen gaat het?
Een aanpassing is een verandering van een gebouwonderdeel. Volgens Habraken
[geciteerd in Durmisevic 2006] zijn er in principe drie vormen van aanpassingen:
verwijderen van onderdelen, verplaatsen van onderdelen en het toevoegen van nieuwe
onderdelen . Het probleem is dat deze aanpassingen als gevolg van veranderende eisen en
wensen lastig zijn in te schatten:
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Onzekerheid eisen en wensen
Omdat aanpasbaarheid gaat over veranderende eisen en wensen in de toekomst zijn de
aanpassingen lastig in te schatten, waardoor ook de kosten en baten lastig in te schatten
zijn.
Inzicht in aanpassingen pas later in planvorming bekend
Bij renovatieprojecten wordt pas gedurende het proces bekend welke aanpassingen precies
gedaan moeten worden. Zodra het gaat om kleine ingrepen zijn aanpassingen bekend en
kan dus aanpasbaarheid relatief goed beoordeeld worden. Bij grote renovatieprojecten is
dit veel lastiger. Gedurende het proces wordt geleidelijk bekend welke aanpassingen
gedaan moeten worden. Men begint bijvoorbeeld met de opgave om het woongebouw
geschikt te maken voor senioren. Na een langdurig proces van eisen en wensen opstellen,
haalbaarheidsstudie en ontwerpstudies, wordt pas duidelijk welke aanpassingen gedaan
moeten worden .
Nauwe samenhang van aanpassingen
Aanpassingen hebben een nauwe onderlinge samenhang. Als een woonkamer vergroot
wordt, zal dat vaak ten koste gaan van een slaapkamer. Als de gehele woning vergroot
wordt, wordt de naastliggende woning verkleind bij een meergezinswoning. Als een ruimte
wordt gesplitst, kan het zijn dat ook gevelopeningen, ventilatie, verwarming en
binnendeuren aangepast moeten worden. Ook in technisch opzicht hangen aanpassingen
samen. Bij een verandering aan een leiding, zijn vaak aanpassingen in een binnenwand
nodig, of zelfs in de constructie. D
Deze onzekerheid over welke aanpassingen van belang zullen zijn en de nauwe
samenhang van verschillende aanpassingen maakt het beoordelen van aanpasbaarheid dus
bijzonder ingewikkeld.
De
ontwikkeling
van een
beoordelingsmethodiek van
aanpasbaarheid is daarom complex.

2.3.3

Lastig te beoordelen

Geen gangbare beoordelingsmethodiek
Er is geen gangbare methodiek om aanpasbaarheid te evalueren. Evaluatie kan in
verschillende opzichten uitgevoerd worden. Zo kan de aanpasbaarheid in nauw detail
worden geëvalueerd of er kan voor een groot aantal gebouwen een quick-scan gedaan
worden. Daarbij bestaan er verschillende soorten evaluatiemethodes. De praktijk en
literatuur hebben op dit moment geen antwoord op welke evaluatiemethodiek het meeste
geschikt is om aanpasbaarheid te beoordelen. Hiermee wordt bedoeld dat er al wel studies
naar het begrip aanpasbaarheid beschikbaar zijn, maar deze in de praktijk nog niet
bruikbaar zijn. Gevolg is dat de praktijk met het begrip worstelt. WIE adviseurs heeft
daarom het begrip aanpasbaarheid volgens de "best practices" ontwikkeld.
Herleiden significante indicatoren
Moffatt [2001] onderstreept ook de lastigheid van het begrip, omdat het lastig is de
eigenschappen van een gebouw te onderscheiden die significant aanpasbaarheid
beïnvloeden. Er zijn zeer veel factoren die een rol spelen of een gebouw makkelijk aan
veranderende eisen en wensen aangepast kan worden. Het is daarom van belang de meest
belangrijke of randvoorwaardelijke indicatoren te herleiden, zodat er een relatief snelle
beoordeling gegeven kan worden.

2.3.4 Conclusie
Aanpasbaarheid is over het algemeen een lastig begrip. Ten eerste is de plaatsing van het
begrip in het kader van duurzaamheid nog niet geheel duidelijk. Ten tweede is het vaak
onduidelijk op grond van welke aanpassingen de aanpasbaarheid geëvalueerd moet
worden: de eisen en wensen zijn onzeker en er bestaat vaal nauwe samenhang tussen
aanpassingen. Mede door bovengenoemde problemen is aanpasbaarheid ingewikkeld om te
beoordelen: er bestaat geen gangbare evaluatiemethodiek en het is lastig om de meest
significante indicatoren te herleiden.
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Het is dus van belang om onderzoek te doen naar aanpasbaarheid en het evalueren
daarvan in het kader van duurzaamheid .
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3

Onderzoeksopzet

3.1 Doelstelling
3.1.1

Doel van het onderzoek

Zoals in het voorgaande hoofdstuk naar voren is gekomen is de evaluatie van
aanpasbaarheid van belang voor de doorontwikkeling van een toetsingsinstrumentarium,
zoals GPR Gebouw voor duurzaam bouwen. Aanpasbaarheid is namelijk nog beperkt
ontwikkeld en lastig hanteerbaar.
Het doel van het onderzoek is, datgene waar dit onderzoek aan beoogt bij te dragen kan
als volgt worden geformuleerd:
Het bijdragen aan de doorontwikkeling van het toetsingsinstrumentarium voor
duurzaam bouwen door het vergroten van praktisch inzicht van aanpasbaarheid van
woningen.

3.1.2 Doel in het onderzoek
Zoals in de probleem beschrijving is vastgesteld is het beoordelen van aanpasbaarheid in
de praktijk nog beperkt ontwikkeld volgens de 'best-practices'. Er is weliswaar veel
geschreven en onderzoek gedaan naar aanpasbaarheid, maar blijkbaar heeft dit nog niet
geleid tot een methodiek waarmee aanpasbaarheid hanteerbaar wordt en inzichtelijk
gemaakt kan worden. Dit onderzoek beoogt daar een eerste stap toe te zetten. De
veronderstelling in dit onderzoek is dat door middel van indicatoren aanpasbaarheid
inzichtelijk gemaakt kan worden. Daarnaast is een bruikbare categorisering van belang om
het onderwerp hanteerbaar te maken. Een indicator is een evaluatiecriterium waarmee een
expert een gebouw kan beoordelen. In dit onderzoek worden alleen woongebouwen in
beschouwing genomen. Deze zijn complexer dan eengezinswoningen. Een vertaalslag naar
andere typen woningen zal daarom relatief eenvoudig zijn. Het doel dat in dit onderzoek
beoogd bereikt te worden kan daarom als volgt geformuleerd worden:
Het beoogde eindresultaat zijn indicatoren
woongebouwen inzichtelijk gemaakt kan worden.

waarmee

de

aanpasbaarheid

van

Ontwikkeling van praktische indicatoren om de aanpasbaarheid van woongebouwen in
het kader van duurzaamheid te evalueren.

3.2 Onderzoeksvragen
3.2.1

HOOfdvraag

Om aan de onderzoeksdoelstelling te voldoen, wordt één centrale vraag geformuleerd. Er
wordt vanuit gegaan dat er aan de doelstelling voldaan is zodra de deze onderzoeksvraag
succesvol wordt beantwoord. De centrale vraag in dit onderzoek is de volgende:

Welke indicatoren hebben invloed op aanpasbaarheid van woongebouwen en op welke
wijze is daarmee een eerste aanzet voor een beoordelingsmethodiek te ontwikkelen?
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3.2.2

Subvragen

Om de centrale vraag te operationaliseren wordt de onderzoeksvraag in subvragen
opgedeeld waarmee de centrale vraag beantwoordt kan worden. Er zijn vijf vragen
geformuleerd. Verondersteld wordt dat hiermee de centrale vraag beantwoord kan worden.

1) Wat is de relatie tussen aanpasbaarheid en duurzaamheid van
woningen?
a)
b)
c)
d)

Wat is de historische ontwikkeling van het begrip duurzaamheid?
Wat is een bruikbare definitie voor duurzaamheid?
Uit welke componenten bestaat duurzaamheid?
Wat is de relatie van aanpasbaarheid met duurzaamheid?

Hfst.4

2) Op welke veranderende eisen en wensen heeft aanpasbaarheid
betrekking binnen het kader duurzaamheid? En wat zijn strategieën
om hiermee om te gaan?
a) Wat is de oorzaak van veranderende eisen en wensen?
b) Wat zijn de historische en toekomstige ontwikkelingen op het gebied
van milieu?
c) Wat zijn de historische en toekomstige ontwikkelingen op het gebied
van kwaliteit?
d) Wat zijn mogelijke bouwstrategieën om met veranderende eisen en
wensen om te gaan?

Hfst. 5

3) Wat is er bekend over aanpasbaarheid en het beoordelen daarvan
en wat is hiervan bruikbaar voor de ontwikkeling van praktische
indicatoren?
a) Wat zijn de belangrijkste studies op het gebied van aanpasbaarheid?
b) Welke beoordelings- of analysemethodieken worden er in deze studies
beschreven en hoe werken deze?
c) Welke (hoofd)indicatoren zijn er bekend uit deze studies?
d) Zijn indicatoren praktisch bruikbaar?
e) Wordt er een bruikbare systematiek gegeven om indicatoren te
categoriseren?
f) Zijn de theorieen van de studies bruikbaar om nieuwe indicatoren te
herleiden?
4) Zijn bestaande indicatoren bruikbaar en
kunnen er nieuwe
indicatoren herleid worden?
a) Welke indicatoren zijn bekend in bestaande instrumenten en praktische
literatuur?
b) Kan er met de theoretische inzichten van onderzoeksvraag 3 en
praktische indicatoren een systematiek ontwikkeld worden, waarmee
indicatoren verder uitgewerkt kunnen worden en nieuwe indicatoren
vastgesteld kunnen worden?
c) Zijn
bestaande indicatoren bruikbaar en af te leiden uit
voorbeeldprojecten?
d) Zijn nieuwe indicatoren af te leiden met de systematiek en door
analyse van voorbeeldprojecten?

5) Op welke wijze is er met de ontwikkelde indicatoren een eerste
aanzet voor een beoordelingsmethodiek te ontwikkelen?
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3.3 Stappenplan en methode
Het plan van aanpak bestaat uit hoofdzakelijk vier stappen, zie afbeelding 3.1.

literatuur

indicatoren
methodiek

1 -'4).kstUd~
. ~_ ..

Co
__n_d_u_S_i_e_s_e.../n
' " / ....Aanbevelingen

Afbeelding 3.1. Vier stappen van het onderzoek.

3.3.1

Literatuurstudie

De literatuurstudie is nodig voor de beantwoording van onderzoeksvragen 1 t/m 3 (zie
paragraaf 3.2.2). De literatuurstudie bestaat uit drie delen:
1) Duurzaamheid en relatie aanpasbaarheid
Door middel van literatuurstudie zal de relatie tussen duurzaamheid en
aanpasbaarheid onderzocht worden. Hierbij zal een definitie van duurzaamheid worden
gekozen en nader worden toegelicht. Verder zullen die componenten van duurzaamheid
onderzocht worden, waaruit de relatie met betrekking tot aanpasbaarheid zal blijken.
Het resultaat is dat aanpasbaarheid een duidelijke plek krijgt binnen het kader
duurzaamheid.
2) Veranderende eisen en wensen
In deze stap van de literatuurstudie zal duidelijk worden op welke eisen en wensen
aanpasbaarheid betrekking heeft. Omdat deze eisen en wensen continu in verandering
zijn, zal de complexiteit van het begrip tevens duidelijk worden. Het is onduidelijk hoe
deze zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Hier wordt dus het belang van
aanpasbaarheid binnen het kader van duurzaamheid nader aangestipt.
3) Aanpasbaarheid in de literatuur
In dit onderdeel zal kennis over het begrip aanpasbaarheid in de literatuur aan bod
komen. Er zal een keuze gemaakt worden voor de meest belangrijke studies. Zodoende
wordt duidelijk wat er nu bekend is op het gebied van aanpasbaarheid, en hoe
aanpasbaarheid geëvalueerd zou kunnen worden. Er zullen conclusies getrokken
worden met betrekking tot de bruikbaarheid van theorieën, methodieken en indicatoren
voor de ontwikkeling van praktische indicatoren.

3.3.2 Ontwikkeling indicatoren en eerste aanzet methodiek
Onderzoeksvraag 4 zal in stap twee beantwoordt worden. Er zal kennis over
aanpasbaarheid uit de literatuur gecombineerd worden met kennis uit de praktijk. Deze
stap zal bestaan uit vier onderdelen:
1) Analyse van bestaande indicatoren: Bij de analyse worden bestaande indicatoren
geordend met als doel een bruikbare systematiek te vinden.
2) Ontwikkeling van een methodiek: Verschillende methodieken worden vergeleken
waarna voor één methodiek gekozen wordt. Deze zal verder ontworpen worden op
basis van de geanalyseerde bestaande indicatoren en dient als eerste aanzet voor
doorontwikkeling .
3) Evaluatie van de bruikbaarheid van indicatoren: Bestaande indicatoren binnen de
ontwikkelde methodiek worden praktisch uitgewerkt. De bruikbaarheid wordt
geëvalueerd door per indicator twee voorbeelden te vergeleken.
4) Vaststellen van nieuwe indicatoren:De methodiek is tevens bruikbaar als systematiek
om nieuwe indicatoren te af te leiden. Hierbij worden tevens voorbeelden gebruikt om
indicatoren toe te lichten.

3.3.3

Praktijkstudie

In de derde stap zal een demonstratie gegeven worden van de ontwikkelde methodiek. Dat
zal gedaan worden aan de hand van een bestaand project. Het doel hiervan is de bepaling
of de methodiek en indicatoren inderdaad praktisch en bruikbaar zijn. Daarnaast zal dit
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hoofdstuk fungeren als illustratie van de indicatoren . Op basis hiervan zal ook een
beoordeling van aanpasbaarheid gegeven worden. Dat zal puur ter illustratie voor de
aanbevelingen voor vervolgonderzoek en voor aanbevelingen aan WIE adviseurs gedaan
worden. Deze stap valt daardoor feitelijk buiten het wetenschappelijke kader. Theoretische
onderbouwing is hier namelijk niet altijd te geven, omdat het ook vaak over een
waardeoordeel zal gaan.

3.3.4 Conclusies en aanbevelingen
De vierde stap zal bestaan uit conclusies en aanbevelingen in relatie tot de doelstelling en
onderzoeksvragen. Het doel van dit onderzoek de ontwikkeling van praktische indicatoren
ter evaluatie van aanpasbaarheid van woongebouwen. Hierbij is er tevens een eerste
aanzet voor een beoordelingsmethodiek ontwikkeld. In hoofdstuk 9 zal ingegaan worden
op de vraag in hoeverre dit gelukt is, en belangrijker, wat de aanbevelingen zullen zijn
voor de vervolgstappen om tot een volledige beoordelingsmethodiek te komen.
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4 Duurzaamheid en aanpasbaarheid
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal er ingegaan worden op het begrip duurzaamheid en de relatie tot het
begrip aanpasbaarheid. Hiertoe zal het begrip duurzaamheid en de ontwikkelingen hiervan,
beschreven worden in paragraaf 4.2. Uit de vele gehanteerde definities van duurzaamheid
zullen we in dezelfde paragraaf een keuze maken voor een definitie. In de gekozen
definitie spelen de componenten milieu, kwaliteit en tijd een belangrijke rol. Deze zullen
daarom respectievelijk in paragrafen 4.3, 4.4 en 4.5 worden toegelicht. In paragraaf 4.6
zal de relatie van aanpasbaarheid duidelijk gemaakt worden. En tenslotte zal er in
paragraaf 4.7 een samenvatting en conclusie gegeven worden.

4.2 Duurzaamheid
4.2.1

Ontwikkeling van het begrip duurzaamheid

Duurzaamheid betekende vroeger nog; lang meegaan, lang goed functioneren of houdbaar
zijn [Van Hal 2003]. Omdat het begrip duurzaamheid de laatste tijd veel in de media is, is
liet algemeen bekend dat duurzaamheid over zorg voor het milieu gaat. Enerzijds is dat
ontstaan uit kleinschalige initiatieven die benoemd werden met milieubewust, ecologisch of
b-iologisch bouwen. Anderzijds ontstond er in de jaren 1970 al veel aandacht voor
energiebesparing door de oliecrises. Sindsdien heeft "duurzaamheid" meer draagvlak
gekregen.
Duurzaam bouwen werd in 1990 door de overheid geïntroduceerd in een bijlage van het
NMP-plus (Nationaal l"1ilieu Beleidsplan) [Ministerie van VROM 1990]. Duurzaamheid is de
Nederlandse vertaling van "sustainability" en is gebaseerd op de definitie van duurzame
ontwikkeling volgens de Brundtland commissie in 1987: "een ontwikkeling die voorziet in
de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de
mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien" [Boom 2006].
De definitie van Brundtland impliceert dat er bij duurzame ontwikkeling een balans
gevonden moet worden tussen milieukundige (planet), economische (profit) en sociale
(people) aspecten (ook wel triple P benadering genoemd). Een veel bredere benadering
dan alleen milieu. De achterliggende gedachte van de economische en sociale peiler is
politiek van aard. Zorg voor het milieu komt niet tot stand als economische en sociale
aspecten voldoende op peil worden gebracht of al Zijn. Of zoals in de politiek ook vaak
wordt gezegd: zonder economische vooruitgang is geen aandacht voor het milieu mogelijk.
In het beleidsplan van 1990 werden drie thema's genoemd voor duurzaam bouwen:
(heeft
betrekking
op
materiaalbesparing),
energie-extensivering
keten beheer
(energiebesparing) en kwaliteitsbevordering. In de praktijk lag de nadruk echter op
energie en materialen.
Kwaliteit werd in 1990 vanuit beleid wel als onderdeel van duurzaamheid gezien. Bij
kwaliteitsbevordering was het hoofdelement het beperken van gezondheidsrisico's.
Aandachtspunten in het beleidsstuk zijn onder andere: geluid in de omgeving,
bodemverontreiniging en binnenmilieu. Natuurwaarden en open ruimte waren ook
aandachtspunten. WIE adviseurs deed bijvoorbeeld in de jaren negentig onderzoek naar
bijvoorbeeld ecologische kwaliteit. Ook het aspect levensduur was onderdeel van
duurzaam bouwen onder de noemer 'productielevensduur van gebouwen'. Het doel hiervan
was om het milieu per tijdseenheid zo min mogelijk te belasten, door het integreren van
milieuaspecten bij materiaalkeuze, afweging sloop of renovatie en het aanpassen van
gebouwen. [Ministerie van VROM 1990]
Tegenwoordig is de triple P benadering algemeen geaccepteerd bij de overheid en in de
praktijk, maar tegelijkertijd neigt het concept een containerbegrip te worden waaronder
alles valt [Duivesteijn 2002]. Het begrip duurzaamheid verbreedt steeds meer: De
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ingenieur beweert dat een hoge energieprestatie en vernieuwbare materialen van belang
zijn, de projectontwikkelaar beweert dat een twee-onder één kap woning duurzaam is en
de architect beweerd dat een duidelijke visie in het ontwerp duurzaam is. En zo zijn er
talloze andere interpretaties. Geconcludeerd kan worden dat het thema kwaliteit nu breder
wordt gezien dan in 1990 is vastgesteld in het NMP. De aandacht richt zich niet alleen op
basale kwaliteitsaspecten, maar ook op gebruiksaspecten en architectuur.
Beoordelingsinstrumenten en sommige onderzoekers behandelen soms alleen de milieu
component. Uiteindelijk is het doel toch om de milieubelasting te beperken, zo stelt ook
overheidsinstantie Senter Novem (www.senternovem.nl).

4.2.2

Keuze definitie duurzaamheid

Er wordt gekozen voor de volgende
definitie: Duurzaamheid van gebouwde
omgeving is het maximaliseren van
kwaliteiten en het minimaliseren van
milieueffecten in de gehele levenscyclus
[Mak e.a.
2007].
Hierbij zijn
drie
componenten van belang: 1) Milieu 2)
(gebouw) Kwaliteit en 3) Tijd. Deze
definitie maakt de dualiteit tussen mens en
milieu duidelijk, wat relevant is. De
component tijd betekent dat kwaliteit en
milieu over een bepaalde tijdspanne
beschouwd moeten worden. Met kwaliteit
bedoelen we gebouw kenmerken, waardoor
de enigszins vage componenten sociaal en
economisch van de triple P benadering een
stuk concreter worden. In dit onderzoek
gaan we ervan uit dat het uiteindelijke doel
het verlagen van milieubelasting is, maar
dat daarvoor ook aandacht voor andere
kwaliteitsaspecten nodig is. De rest van dit
hoofdstuk zal over deze drie componenten
gaan en de samenhang daartussen.

Tijd

Kwaliteit

Milieu

Afbeelding
4.1:
Verbeelding
uitgangspunt
duurzaamheid: duurzaamheid bestaat uit de
elementen milieu, kwaliteit en tijd. Het doel van
duurzaamheid is kwaliteit in stand te houden
zonder negatieve gevolgen voor het milieu.

4.3 Milieu
4.3.1

Milieubelasting

De component milieu heeft betrekking op milieubelasting. Milieubelasting wordt
veroorzaakt door effecten van interventies van de bouwsector op. Deze effecten worden
gerelateerd
aan
milieuproblemen.
De
belangrijkste
milieuproblemen
zijn
klimaatverandering, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, aantasting van de
leefomgeving en verlies van biodiversiteit. De bouwsector heeft een groot aandeel in deze
milieuproblemen. Bijvoorbeeld wereldwijd komt 50% van de stoffenstroom direct of
indirect van de bouwsector [Dobbelsteen 2004]. De bouwsector genereert 40% van de
energieconsumptie en C02-emissie (met klimaatverandering als gevolg), 25% van het
wegtransport en 35% van de nationale afvalberg [www.slimbouwen.nl].
De stoffenstroom van de bouwsector bestaat uit materiaalverbruik, energie verbruik en
watergebruik. De milieubelasting is hoofdzakelijk kwantitatief van aard: hoe meer
verbruik, hoe hoger de belasting. Energie en materialen zijn het belangrijkste en water is
van ondergeschikt belang [Dobbelsteen 2004].

4.3.2

Energie

De milieubelasting ten gevolge van energiegebruik wordt bepaald op basis van de
hoeveelheid berekende kilo Joule (kj). Deze hoeveelheid wordt berekend met EPN
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(Energieprestatie Normering) en resulteert in een getal of eindscore. Dit is de
energieprestatie coëfficiënt (EPC). Een EPC van 0 staat voor een energieneutrale woning.
De volgende factoren zijn van belang bij het bepalen van de energieprestatie [WIE 2005]:

Bouwkundige factoren

•
•
•

Installatie technische factoren

omhulling
isolatiewaa rde
(beglazing en dichte delen)
Kierdichting
verhouding oppervlak omhulling
en
(verliesoppervla k)
gebruiksoppervlak

•

•

•
•

Ruimteverwarmingsinstallatie
Ventilatiesysteem
Warmtapwater installatie
Zonneboilers en zonnecellen

De energieprestatie kan relatief goed gemeten worden in vergelijking met kwalitatieve
aspecten (volgende hoofdstuk). Door prestatiegerichte en kwantitatieve methodes,
(waaronder GPR Gebouw) kunnen prestatieafspraken gemaakt worden zonder het
voorschrijven van bepaalde oplossingen. De energieprestatie coëfficiënt heeft al jaren haar
dienst bewezen op deze manier.

4.3.3

Materialen

De milieubelasting ten gevolge van materialen wordt veelal bepaald tot de LCA methodiek.
LCA staat voor levenscyclusanalyse. Bij deze methode wordt van de gehele bouwcyclus de
effecten van elke interventies doorgerekend naar milieuproblemen. De belangrijkste fasen
(voor)bewerking/productie
van
de cyclus
zijn : winning
materiaal, transport,
e"lementen/componenten Ibouwdelen, bouwfase, gebruiksfase, renovatie en sloop. Met de
LCA methodiek zal bijvoorbeeld kunnen blijken dat hout goed scoort vanwege de
recyclebaarheid (fase sloop), maar slecht op transport (als het bijvoorbeeld uit Brazilië
moet komen). Van de meest belangrijke materialen zijn karakteristieke milieubelastingen
berekend door leveranciers.
De milieubelasting van een gebouw is afhankelijk van de volgende bouwkundige factoren
[WIE Adviseurs 2005]:

1.
2.
3.

Schadelijkheid (milieubelasting) per eenheid component. Betonnen onderdelen zijn
bijvoorbeeld schadelijker dan houtskeletbouw elementen.
Hoeveelheid (aantal eenheden) waarin de component is toegepast.
Correctiefactor voor gebruiksoppervlak. Hierbij wordt het gebruiksoppervlak (Ag)
'geijkt' met het gebruiksoppervlak van een tussenwoning

Tenslotte is de gebruiksduur van het materiaal (factor tijd) een belangrijke factor. In de
LCA methodiek wordt hier een standaard referentie levensduur van 75 jaar aangehouden.
In paragraaf 4.5.1 zullen de effecten van een andere" levensduur besproken worden
De materiaalprestatie kan redelijk goed inzichtelijk gemaakt worden met behulp van
standaarden. De beoordelingsmethodiek van LCA is nog in ontwikkeling. Deze
ontwikkelingen zullen besproken worden in paragraaf 5.3.2.

4.4 Kwaliteit
4.4.1 Toelichting begrippenkader
Keuze begrippenkader
Kwaliteit van een gebouw wordt bepaald door de gebouweigenschappen die voorzien in
menselijke behoeftes. Kwaliteit is daarom een onderdeel van duurzaamheid, zoals ook al in
paragraaf 4.2.2 is gedefinieerd. In dit onderzoek hanteren we een breed kwaliteitsbegrip
dat verder gaat dan alleen de bekende DuBo (Duurzaam Bouwen) aspecten, zoals
(binnenmilieu en groen in de omgeving). Hiermee wordt aangesloten bij de recente
ontwikkelingen van het instrument GPR Gebouw, waarbij kwaliteit breed wordt benaderd
met de modules Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.
Drie-eenheid van Vitrivius
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Als begrippenkader wordt de bekende drieeenheid: gebruikswaarde, belevingswaarde en
toekomstwaarde
gehanteerd.
De
drie
componenten worden ook door het Ministerie
van VROM gebruikt. Deze begrippen zijn
gebaseerd op de drie-indeling die Virtrivius al in
het
Romeinse
tijdperk
maakte:
Firmitas
(stevigheid,
duurzaamheid),
Utilitas
(bruikbaarheid) en Venustas (schoonheid).
Toekomstwaarde kan gezien worden als een
overkoepelend begrip van gebruikswaarde en
belevingswaarde (zie afbeelding 4.2), omdat
toekomstwaarde in principe het tijdsperspectief
is van de overige twee kwaliteitsaspecten
[Dobbelsteen
2004].
Daarom
zal
toekomstwaarde
in
paragraaf
4.5
'Tijd'
beschreven
worden.
Strategieën
om
met
toekomstwaarde te bouwen komen aan de orde
in paragraaf 5.5.4. In paragraaf 4.5 en 4.6 zal
ook
duidelijk
gemaakt
worden
dat
toekomstwaarde meer is dan het tijdsperspectief
van
de
overige
kwaliteitsaspecten:
toekomstwaarde in zuivere vorm is namelijk
aanpasbaarheid.

Toekomst

Gebruik

Beleving

Afbeelding 4.2: De drie componenten van
Vitrivius: Gebruikswaarde, Belevingswaarde en Toekomstwaarde.
Toekomstwaarde is een overkoepelend
begrip en het tijdsperspectief van de
overige twee begrippen .

Schaalniveaus
De drie componenten gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde zijn op alle
schaalniveaus van belang:
•
•

•

Op het niveau van de woning is bijvoorbeeld het woonoppervlak, de indeling, het
comfortniveau en de luxe afwerking van belang.
Op gebouwniveau is bijvoorbeeld de toegankelijkheid, variatie woningtypes,
kwaliteit semi-openbaar, gebouwbeheersysteem en de uitstraling van het gebouw
van belang.
Op omgevingsniveau is bijvoorbeeld het voorzieningenniveau, de bereikbaarheid,
de uitstraling en variatie in de omgeving van belang.

Overlapping met de comoonent milieu
In de definitie van duurzaamheid worden milieu en kwaliteit als afzonderlijke aspecten
gezien. In de praktijk zullen deze echter veel overlappen. Dit impliceert dus dat
milieukwaliteit soms samenvalt met andere kwaliteiten (winstwinst) en voor een groter
deel niet (kiezen en concessies maken). Winstwinst milieu kwaliteiten zijn natuurlijk het
meest wenselijk en worden in de praktijk het meest toegepast. Enkele voorbeelden:
Energieprestatie is bijvoorbeeld een milieumaatregel en biedt tevens een economisch
voordeel voor de bewoner. Betere kierdichtheid van de gevel leidt ook tot hoger comfort.
Een natuurlijke milieuvriendelijke uitstraling is positief voor de belevingswaarde van de
woning.

4.4.2

Gebruikswaarde

Gebruikswaarde gaat over het praktisch bruikbaar zijn van het gebouw voor de activiteiten
van de gebruiker [Van der Voordt e.a. 2005]. Van wezenlijk belang voor de bruikbaarheid
is dan ook een goede analyse van de ruimtebehoefte, zoals: het aantal woningen en
oppervlakken, ontsluitingstypologie, overige functies zoals winkels of algemene ruimtes,
etc. Ruimtelijke aspecten, woninggrootte en het aantal kamers zijn over het algemeen de
belangrijke factoren in de woningkeuze. Het gaat dan om de aanwezigheid van bepaalde
ruimtelijke functies (berging, woonkamer, etc.), de grootte daarvan en de relaties met
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andere ruimtelijke functies. Onder ruimtelijke aspecten valt ook de toegankelijkheid en
bereikbaarheid.
Behalve de primaire ruimtelijke aspecten zijn de volgende gebruiksaspecten van belang:
daglicht en kunstlicht, thermisch comfort, geluidskwaliteit, ventilatie, luchtkwaliteit,
veiligheid en gezondheid.
Het is daarom relevant om een onderscheid te maken in basale kwaliteiten met betrekking
tot veiligheid en gezondheid. Basale wil in dit geval zeggen voor ieder individu belangrijke
kwaliteiten. Bijvoorbeeld constructieve veiligheid, klimaatwering, brandwering en minimale
vertrekmaten. Deze eisen en wensen worden voor het grootste deel met wet- en
regelgeving vastgelegd door de overheid en in het Bouwbesluit. Keurmerken zoals
Woonkeur geven een hoger niveau aan met betrekking tot vertrekmaten, toegankelijkheid
en comfort.
Gebruikskwaliteit kan dus voor een deel vastgelegd worden in normen/ standaarde die
voor alle woningen gelden. Voor het grootste deel is gebruikskwaliteit afhankelijk van de
speCifieke vraag van een doelgroep en een specifieke locatie. Specifieke gebruikseisen
worden veelal met meetbare criteria vastgelegd in het programma van eisen (pve).

4.4.3

Belevingswaarde

Belevingswaarde heeft: betrekking op esthetische kwaliteiten, variatie op hoger
schaalniveau en sociaalhistorisch-culturele kwaliteit [Dobbelsteen 2004]. Bij esthetische
kwaliteiten gaat het om kenmerken als vorm, verhouding, compositie, ritme, kleur,
harmonie, textuur, etc.
Terwijl esthetische kwaliteiten meer intrinsiek aanwezig zijn in het gebouw is de groep
sociaalcultureel-historisch meer associatief en een "sociale perceptie". Beleving is hier de
wisselwerking tussen fysieke realiteit, emoties, gevoelens en herinneringen van mensen
[Bouwhulp B.V. 2007]. Bijvoorbeeld het achterhuis van Anne Frank heeft: natuurlijk
bijzonder veel cultureel-historische waarde. Belevingswaarde door sociale perceptie
ontstaat vaak geleidelijk. Een experimenteel gebouw kan eerst lelijk worden gevonden,
maar na 50 jaar een monument worden.
Een ander aspect van belevingswaarde is diversiteit op hoger schaalniveau. Dit aspect
heeft: te maken met de ervaring van variatie, welke voor de mens essentieel is. Een
gebouw kan op zichzelf gevarieerd zijn door materiaal en vorm, maar als er in de
omgeving overal dezelfde woningen op dezelfde manier geordend zijn leidt dit mogelijk tot
een onaangenaam en anoniem gevoel. Dit is ook een onderwerp van debat. Zo zeggen
critici vaak dat Vinex wijken een lage kwaliteit hebben door dat de te ver doorgevoerde
diversiteit juist weer tot monotonie leidt.
Belevingswaarde is verreweg het meest subjectieve begrip en lastig in normen of
standaarden te vatten. Voor cultureel erfgoed bestaan er wel richtlijnen en
beoordelingscriteria opgesteld door de overheid. Om in de praktijk richting te geven aan
belevingswaarde wordt er veel gebruik gemaakt van kwaliteitsbegrippen, zoals rustiek,
knus of vooruitstrevend. Het gebruik van referentiebeelden en - projecten is hierbij ook
van belang.

4.5 Tijd
In deze paragraaf bespreken we de invloed van de component tijd op milieu en kwaliteit.
Immers, duurzaamheid is het maximaliseren van kwaliteiten en het minimaliseren van
milieueffecten in de gehele levenscyclus. Duurzaamheid gaat daarom over het leveren van
kwaliteit, waarbij de milieubelasting minimaal is, over een bepaalde tijdspanne. Milieu en
kwaliteit moeten hierdoor in perspectief worden geplaatst tot de levensduur van een
gebouw.
In de laatste paragraaf zal het begrip toekomstwaarde worden toegelicht. Toekomstwaarde
is een overkoepelend begrip, omdat het betrekking heeft: op milieu en kwaliteit
(gebruikswaarde en belevingswaarde) in tijdsperspectief.
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4.5.1

Relatie levensduur en milieubelasting

Initiële belasting
In principe geldt, zoals men vaak denkt, dat hoe langer de levensduur (periode tussen
bouwen sloop) hoe lager de milieubelasting. Dit kan wiskund ig eenvoudig aangetoond
worden: omdat de initiële materiaalbelastingen ten gevolge van bouwen sloop worden
gemiddeld over de levensduur [Dobbelsteen 2004]. Dit betekent wel dat hoe langer de
levensduur, hoe kleiner de milieuwinst, omdat de milieubelasting exponentieel (functie
l/x) afloopt. De resultaten van het onderzoek van SEV [2004], zie afbeelding 4.5, laten dit
verloop duidelijk zien. Wat is af te lezen is dat vanaf zo'n 30 jaar de milieuwinst nog maar
minimaal is. In dit onderzoek is men uitgegaan van een traditionele eengezinswoning . Zou
er meer materiaal geïnvesteerd zijn, dan zou de kromme verder uitrekken.

ener gy and w ate c onsun-ption
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Afbeelding 4.3: Milieubelasting uitgezet tegen de tijd. Initiële belastingen ontstaan door de bouw,
eventueel renovaties en sloop. Continue belastingen ontstaan als gevolge van planmatig onderhoud,
energiegebruik en water. De totale milieubelasting is dus: initiële belastingen+(continue belastingen x
levensduur). De gemiddelde jaarlijkse belasting is dus: initieeljlevensduur+continue belastingen.
[Dobbelsteen 2004 J. In de oorspronkelij ke afbeelding maakt Dobbelsteen onderscheid in 'renovation'
en' refurbishment'. Dit onderscheid wordt in dit onderzoek als niet r elevant gezien .

Continue belastingen
Echter
gedurende
de
levenscyclus
veroorzaakt
een
gebouw
ook
milieubelasting (de continue belastingen)
ten gevolge van energie (belangrijkste),
water en planmatig onderhoud . Zie ook
afbeelding 4.4 waarin initiële en continue
belastingen uitgezet zijn tegen de tijd.
Omdat in de loop der tijd een steeds
betere energieprestatie mogelijk is door
technologische
ontwikkeling
en
toenemende eisen en wensen, raakt een
gebouw energetisch verouderd. Zie ook
paragraaf 5.3.1, waarin de ontwikkel ing
van
de
energieprestatie
wordt
beschreven. Als deze energieprestatie
niet aangepast wordt aan de huidige
energieprestatie, zal nieuwbouw een
milieuvriendelijker alternatief zijn. In
principe is het altijd mogelijk om de
energieprestatie aan te passen, want
bijvoorbeeld isolatie kan toegevoegd en
verbeterd worden, installaties kunnen
worden vervangen , en nieuwe installaties
PV en
zonneboilers
kunnen
zoals
toegevoegd
worden.
Uit
financieel
oogpunt kan het aanpassen van de
energieprestatie niet haalbaar zijn in
vergelijking met sloopnieuwbouw.
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Afbeelding 4.4 : Afbeelding 4 . 5 : Gemiddelde
jaarlijkse berekende milieubelasting uitgedrukt in
punten
van
een
standaard
Eco-Quantum
rijtjeswoning (de tuinkamertussenwoning van
SenterNovem) voor een levensduur tussen 0 en
150 jaar bij een
bepaalde aangenomen
onderhoudsfrequentie. Volgens deze berekening
blijft dus de totale gemiddelde jaarlijkse
m ilieubelasting vanaf een levensduur van zo'n 30
jaar globaal constant [SEV 2004J

Geconcludeerd kan worden dat renovatie in principe altijd een milieuvriendelijker
alternatief is, omdat er simpelweg een groot deel van materiaal wordt bespaard . Daarnaast
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is de veronderstelling dat de energieprestatie technisch gezien altijd aangepast kan
worden. In paragraaf 5.5.2 wordt er verder ingegaan op de vergelijking van strategieën,
zoals renovatie of sloopnieuwbouw.

4.5.2

Relatie levensduur en kwaliteit

Uit het feit dat er in de gebouwde omgeving voortdurend wordt gesloopt en gerenoveerd
blijkt wel dat de kwaliteit veelal afneemt in de loop der tijd. Deze afname van kwaliteit
heeft twee redenen. Ten eerste verandert de technische prestatie door technische
degradatie. Denk hierbij aan lekkage, tocht of een gevel die niet meer representatief is als
gevolg van beschadigingen. Anderzijds veranderen de eisen en wensen in de loop der tijd
op het gebied van kwaliteit.
Eisen zijn 'harde' acceptatiecriteria. Als het gebouw niet aan de eisen voldoet moet het of
aangepast worden of gesloopt worden. Dit kunnen bijvoorbeeld eisen ten aanzien van
brandwerendheid zijn. Wensen zijn woonbehoeftes die mensen willen, maar welke niet
pure noodzaak zijn. Bijvoorbeeld de wens voor een grotere woonkamer of een andere
uitstraling.
Vroeger was de technische levensduur m.b.t. constructieve veiligheid maatgevend voor de
(algehele) levensduur. Nunen e.a. geeft aan dat nu de functionele (en/of esthetische
levensduur)- gerelateerd aan de eisen en wensen die mensen stellen- bepalend is voor de
levensduur. Daarna beëindigt vaak de economische levensduur en als laatste technische
levensduur. [Van Nunen e.a. 2002].
Er drie verschillende scenario's vastgesteld voor de ontwikkeling van kwaliteit in tijd: de
'normale' levensloop', levensloop met transformatie en levensloop met toekomstwaarde.
De laatste twee zijn naar eigen inzicht afgeleid .
Levensloop met 'normale'
In afbeelding 4.6 is het zaagtandmodel weergegeven [Thomsen [2007]. Dit is een model
voor de 'normale' levensloop van een gebouw. Door technische degradatie neemt de
prestatie af en de gevraagde prestatie neemt toe in de loop der tijd. Door onderhoud en
aanpassingen wordt het gebouw regelmatig verbeterd, maar de kwaliteit komt niet meer
op het gevraagde niveau.
Op het moment dat een bepaald kwaliteitsaspect onder een minimum niveau komt (een
harde eis) dan is de vraag of sloopnieuwbouw een beter alternatief is dan renovatie. De
kwaliteitsafname kan dan aanleiding zijn voor (vroegtijdige) sloop. Zie ook afbeelding 4.6.
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Afbeelding 4.5 (links) : Model voor een 'normale ' levensloop [uit Thomsen 2006]. In dit model is
kwaliteit uitgezet tegen de tijd. De eisen (acceptance limit) en wensen (demand) nemen toe in de loop
der tijd. Door technische degradatie neemt de kwaliteit af. Door aanpassingen kan de kwaliteit
verbeterd worden. De levensduur komt in gevaar zodra het prestatievermogen onder de
acceptatiegrens komt.
Afbeelding 4.6 (rechts): Sloop van een woongebouw. Als de kwaliteit onder de acceptatiegrens komt,
is het de vraag of renovatie een beter alternatief is dan renovatie om de gewenste kwaliteit te
behalen.
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Levensloop met transformatie
Behalve het gangbare vervalmodel zijn er andere scenario's voor de levensloop van
gebouwen. Als het gebouw onder de acceptatiegrens komt, kan men ook kiezen om een
grotere kwaliteitsslag te maken om weer (ver) boven het gewenste kwaliteitsniveau te
komen. Deze grotere kwaliteitsslag vraagt dan vaak om ingrijpende maatregelen, zoals het
strippen van het gebouw, het vervangen van de installaties of het uitbreiden van het
gebouw. Een gebouw kan zodoende een tweede levenscyclus krijgen. Een voorbeeld is de
herbestemming van een oud bankgebouw tot een woongebouw, zie afbeelding 4.7.
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Afbeelding 4.7 (links) : Model van levensloop met 'transformatie (naar eigen inzicht). Bij
deze levensloop komt de kwaliteit komt onder de acceptatiegrens. Door het gebouw
ingrijpend aan te passen (transformatie), kan er een grote kwaliteitssprong gemaakt
worden.
Afbeelding 4.8 (rechts). Transformatie van een oud bankgebouw tot een woongebouw.
Men was van plan om het Rabobankgebouw te Diemen (1969) te slopen en nieuwe
woningen te bouwen. Later in het planproces bleek dat het casco van het bankgebouw
hergebruikt kon worden voor het woongebouw. Het casco heeft dus een tweede
levenscyclus gekregen .[www.bouwwereld.n]/
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Levensloop met toekomstwaarde
Tenslotte de levensloop van een gebouw met toekomstwaarde. Bij een gebouw met
toekomstwaarde is de kwaliteit na een lange periode nog boven het gevraagde niveau.
Verondersteld wordt dat de kwaliteit minder 'snel' daalt. Het gebouw is daarom robuust en
bestendig tegen de tijd. Daarnaast kunnen aanpassingen (kwaliteitsverbeteringen)
'makkelijker' gemaakt worden. In de volgende paragraaf zullen de factoren die
toekomstwaarde beïnvloeden besproken worden. Een bekend voorbeeld van een woning
met toekomstwaarde is het grachtenpand.

Afbeelding 4 . 9 (links) : Model van levensloop met toekomstwaarde. De kwaliteit blijft voldoen ondanks
veranderende eisen wensen. Er kunnen relatief eenvoudig aanpassingen worden gedaan. Dit is een
schematische weergave van een ideaal gebouw met toekomstwaarde. Het kan ook voorkomen dat de
kwaliteitsveranderingen grilliger zijn gedurende de levensloop.
Afbeelding 4.10 : De grachtengordel van Amsterdam is zeer geliefd en een van de duurste plekjes om
te wonen. De kwaliteit van deze woningen is op het gebied van belevingswaarde toegenomen.

4.5.3

Toekomstwaarde

Toekomstwaarde wordt als een van de drie componenten van gebouwkwaliteit gezien, zie
paragraaf 4.4.1. Daarbij is toekomstwaarde een overkoepelend begrip, omdat het over de
gebruikswaarde en belevingswaarde in tijdsperspectief gaat. Echter in het kader van
duurzaamheid heeft toekomstwaarde ook een milieucomponent. Zoals besproken in 4.5.1
heeft bijvoorbeeld de energieprestatie een bepaalde 'houdbaarheidsdatum' waarna deze
onacceptabel verouderd is. Daarom wordt de toekomstwaarde van zowel milieu als
kwaliteit besproken. Milieu en kwaliteit in tijdsperspectief zullen worden toegelicht.
Kwaliteit:

•

•

Gebruikswaarde: Bijvoorbeeld overmaat, overcapaciteit, multifunctionaliteit,
vooruitlopende technologie, diversiteit en dergelijke, e.d. Een mogelijke term voor
deze kwaliteiten is 'robuustheid'.
Belevingswaarde: Bijvoorbeeld een tijdloze uitstraling of juist gebonden aan de
tijdsgeest en dus potentieel cultureel erfgoed, zorgvuldig gekozen materialen en
detailleringen, mooi verouderende materialen, etc. Een mogelijke term hiervoor is
het begrip dat ook Bijdendijk [2006] gebruikt: 'dierbaarheid'. Dierbaarheid is een
beter begrip voor de tijdsvariant dan het begrip belevingswaarde; beleving wekt
meer de suggestie van iets wat tijdelijk is, terwijl dierbaarheid de suggestie van
permanentie wekt.
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Milieu:
•
•

Energiepres ta tie:
Bijvoorbeeld een
bovengemiddelde energieprestatie
of
anticiperen op andere energievormen (wind, zon, etc)
Ma teriaa Ipres ta tie: Weinig onderhoud nodig, goed te onderhouden/repareren,
gebouwonderdelen te hergebruiken.

Toekomstwaarde is meer dan alleen milieu en kwaliteit in tijdsperspectief, namelijk
aanpasbaarheid. Zie ook afbeelding 4.2 van paragraaf 4.4.1. Dus de toekomstwaarde van
milieu en kwaliteit bestaat ieder uit drie componenten, waarbij aanpasbaarheid voor milieu
én kwaliteit van belang is. Dit zal in de volgende paragraaf worden toegelicht.

4.6 Aanpasbaarheid
In de vorige paragraaf is al even aan de orde gekomen dat aanpasbaarheid zowel bij
milieu als bij kwaliteit een belangrijke rol speelt. Voor milieu kunnen er in ieder geval twee
verbanden aangegeven worden:

4.6.1
•

•

4.6.2

Milieu
Verlengen levensduur: Door aanpasbaarheid wordt de levensduur van een gebouw
(of eigenlijk de vaste delen daarvan) verlengd. Een levensduurverlenging van
bijvoorbeeld 10% leidt tot 10% besparing op het geïnvesteerde materiaal tijdens
de bouw. Opgemerkt moet worden dat de totale milieubelasting minder zal zijn,
omdat gedurende de levensduurverlenging het gebouw energie, water zal
verbruiken . Daarnaast moeten er mogelijk ook componenten vervangen worden.
Geconcludeerd kan worden dat levensduurverlenging in ieder geval een positief
effect heeft op het verlagen van de milieubelasting .
Upgraden van technische prestatie gebruiksfase. Zoals aangegeven in de vorige
paragraaf raakt de energieprestatie verouderd doordat er in de loop der tijd hogere
eisen worden gesteld en technologie wordt verbeterd. De aanpasbaarheid voor
nieuwe technologieën en innovaties is dus heeft dus een verband met de
milieubelasting van de hele levenscyclus. De afgelopen toen jaar is bijvoorbeeld de
efficiëntie van verlichting en ventilatiesystemen verdubbeld. Moffatt [2001] stelt
verder dat het redelijk is om aan te nemen dat aanpasbaarheid voor nieuwe
technologie kan leiden tot gemiddeld 10% efficiëntere gebruiksprestatie over de
gehele levensduur. Ook dit is betekent een significant verband met milieubelasting.

Kwaliteit

Aanpasbaarheid heeft het volgende verband met kwaliteit:
•

•

Tegemoetkoming aan veranderende eisen en wensen met betrekking tot gebruiken belevingswaarde: Door aanpasbaarheid kan het gebouw beter en makkelijker
afgestemd worden op (toekomstige) behoeftes van bewoners. Denk hierbij aan een
het samenvoegen van een kamer, het verbeteren van comfortniveau., etc.
Besparing
levensduurkosten.
Doordat aanpassingen
relatief eenvoudiger
uitgevoerd kunnen worden, nemen de levensduurkosten van aanpassingen af. In
de ziekenhuisseetor is het belang van aanpasbaarheid in het kader van
kostenbesparing aanzienlijk. Aanpassingen (bijvoorbeeld andere technologie, of
ruimtelijke indeling) die gedurende een periode van gemiddeld tien jaar worden
uitgevoerd, kosten ongeveer evenveel als de oorspronkelijke bouw gekost heeft
[Moffatt 2001].
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4.7 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk is het begrip duurzaamheid nader toegelicht. Dit is gedaan door in te gaan
op de ontwikkelingen van duurzaamheid en de hiervoor door ons gekozen definitie nader
toe te lichten. Onze definitie wordt door WIE adviseurs gehanteerd, waarbij duurzaamheid
wordt omschreven als het maximaliseren van kwaliteiten en het minimaliseren van
milieueffecten in de gehele levenscyclus.
Binnen deze definitie van duurzaamheid zijn drie componenten van belang. Dit zijn milieu,
kwaliteit en tijd. Deze componenten zijn in dit hoofdstuk uitgewerkt. Hieruit blijkt dat
prestaties op het gebied van milieu goed inzichtelijk gemaakt kan worden aan de hand van
standaarden en rekenmethodieken. Kwaliteit kan slechts voor een deel inzichtelijk
gemaakt worden. Met name belevingswaarde is een zeer subjectief begrip. Er bestaan
vooralsnog geen bruikbare eisen of standaarden hiervoor.
Echter, omdat duurzaamheid wordt bepaald over een bepaalde tijdsspanne, dient de factor
tijd ook hierin meegenomen te worden. Dit maakt het gecompliceerd. De component
milieu en kwaliteit moeten in perspectief worden geplaatst tot de factor tijd. Duurzaamheid
is dus niet alleen van toepassing op de milieu- en kwaliteitsprestaties nu, maar ook in de
toekomst. Een cruciale vraag hierbij is wanneer sloopnieuwbouw, dus het einde van de
levenscyclus van een gebouw, een beter alternatief is.
Renovatie is een beter alternatief dan sloopnieuwbouw als de aanpasbaarheid voldoende is
om aan de betreffende (veranderde) eisen en wensen voor milieu en kwaliteit te voldoen.
Het verband tussen aanpasbaarheid en milieu bestaat uit hoofdzakelijk twee aspecten:
levensduurverlenging en het kunnen upgraden gedurende de gebruiksfase tot een betere
milieuprestatie. Het verband tussen aanpasbaarheid en kwaliteit is dat er voldaan kan
worden aan veranderde wensen en dat aanpasbaarheid economisch voordeliger kan zijn.
Geconcludeerd kan worden dat aanpasbaarheid een belangrijke factor is voor de
duurzaamheid van een gebouw. Deze komt naar voren binnen de componenten milieu en
kwaliteit. Hierbinnen speelt de factor tijd een cruciale rol, deze beïnvloedt namelijk de
eisen en wensen waar aanpasbaarheid betrekking op heeft.
Vanwege het cruciale verband van aanpasbaarheid met duurzaamheid is het van belang
dat aanpasbaarheid inzichtelijk gemaakt kan worden. In hoofdstuk 5 zal er op
veranderende eisen en wensen ingegaan worden. Daarnaast zullen verschillende
duurzaamheidstrategieën voor besproken worden. Hoofdstuk 5 vormt daarom een
belangrijke brug tussen duurzaamheid en aanpasbaarheid.
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5 Veranderende eisen en wensen
5.1 Inleiding
In hoofdstuk 4 is het begrip duurzaamheid en haar relatie met aanpasbaarheid toegelicht.
Hieruit blijkt dat duurzaamheid wordt beoordeeld op basis van drie componenten, milieu,
kwaliteit en tijd. De factor tijd maakt de beoordeling gecompliceerd omdat hierdoor de
beoordeling voor milieu en kwaliteit gedurende de gehele levenscyclus gegeven moet
worden. Binnen de beoordeling moet dus rekening gehouden worden met veranderende
eisen en wensen op het gebied van milieu en kwaliteit. Dit hoofdstuk zal ingaan op die
veranderende eisen en wensen.
Paragraaf 5.2 is een inleiding op veranderende eisen en wensen. De oorzaak van
veranderingen worden besproken. De paragrafen 5.3 en 5.4 zullen ingaan op
respectievelijk milieu- en kwaliteitsveranderingen. Hierin wordt aangetoond dat de eisen
en wensen sterk zijn veranderd. Paragraaf 5.5 zal ingaan op de vergelijking tussen twee
strategieën bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw: lange levensduur versus korte
levensduur. In paragraaf 5.6 zal ingegaan worden op strategieën voor een lange
levensduur. Aanpasbaarheid als strategie zal hierbij ook aan bod komen.

5.2 Oorzaak van veranderende eisen en wensen
5.2.1

Behoeften gebruiker.

Veranderingen van gebruikers worden ook wel interne veranderingen genoemd. Denk
hierbij aan wijzigingen van gezinssamenstelling, reorganisatie en modeverschijnselen. Als
tweeverdieners kinderen krijgen willen ze vaak niet meer in een mooi appartement wonen
in de stad, maar ruim en dorps wonen met een tuin. Opgroeiende kinderen willen vaak
meer privacy. Steeds meer mensen hebben behoefte aan een hobbykamer. De ouder
wordende mens stelt ook andere eisen aan de woning . Steeds meer ouderen willen niet
naar een verzorgingstehuis, maar in hun eigen (huur)woning blijven wonen.

5.2.2

De maatschappij

Door modernisering in de afgelopen 200 jaar is de maatschappij drastisch veranderd.
Industrialisatie en massaconsumptie zijn de belangrijke oorzaken hiervan [Leupen 2005].
Het analyseren van toekomstige eisen en wensen is een apart vakgebied in de marketing.
Om de veranderende eisen en wensen met betrekking tot gebouwen beter te begrijpen
maakt Hofland (2005) gebruik van zes soorten macroveranderingen die in het vakgebied
marketing worden gebruikt. Dit zijn demografische, sociaal-culturele, economische,
politiekwettelijke, natuurlijke en technologische veranderingen. Sommige van deze
veranderingen spelen op lokaal niveau, zoals de groei van een dorp. Echter door de
mondialisering en milieuproblematiek zijn oorzaken en gevolgen van veranderingen steeds
meer op mondiaal niveau .

5.2.3

Ruimtelijk-fysieke context

Een ander aspect dat invloed heeft op de verandering van eisen en wensen is de
bestaande ruimtelijk-fysieke context van bebouwing. Deze bepaalt waar en hoe er
gebouwd wordt. Renovatie en nieuwbouw moet vaak in het bestaande stedelijk weefsel
worden ingepast. Bijvoorbeeld een buurt dat aan de rand van een weiland ligt kan over
tien jaar een centrumgebied worden, met de gevolgen van dien. Doordat de wijk meer bij
het centrum gaat behoren, kan er bijvoorbeeld behoefte ontstaan aan woningen in een
duurder segment of andere functies, zoals winkels en kantoren.
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5.3 Milieuprestatie in verandering
Zoals eerder aangegeven is zorg voor het milieu en de milieuprestatie niet
vanzelfsprekend. Milieuprestatie zal vaak alleen plaatsvinden als een milieuvriendelijke
techniek economisch haalbaar is en voldoet aan eisen en wensen van de gebruiker. Of als
de overheid eisen stelt waardoor de technologische ontwikkeling wordt gestimuleerd. Om
aan te tonen dat de milieuprestatie in verandering is, zullen belangrijke historische en
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van energie en materiaal kort besproken
worden.

5.3.1

Energieprestatie

Meten van de energieprestatie
De energieprestatie wordt bepaald met de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Zie
paragraaf 4.3.2 voor een toelichting op de EPe.
Historische ontwikkelingen
De ontwikkeling van de energieprestatie is aanzienlijk ontwikkeld sinds de eerste
energiebesparingsmaatregelen in de jaren 1970 tijdens de oliecrises. De energieprestatieeis is door de overheid verlaagd van 1,4 in 1996 naar 1,0 in 2000 voor nieuwbouw. Een
forse verbetering dus. In 2006 is de EPC eis verlaagd tot 0,8.
Om de eis van 0,8 te halen bij nieuwbouw zijn er nu
extra
veelal,
naast bouwkundige
maatregelen,
maatregelen
met
installaties
nodig,
zoals
warmtepompen en zonnecellen. Een andere strategie
is het passiefhuis-concept. Dit concept richt zich meer
op bouwkundige maatregelen en op het beperken van
energieverlies door een zeer hoge isolatie (Rc ::: 6,5 10 (m2k)/W.) en luchtdichtheid van de omhulling. Het
verbruik kan minder dan 15 kWhjm zijn en de EPC ligt
tussen de 0,3 en 0,5. Dit is fors onder de norm en
mogelijk is dit een concept voor de toekomst [Nieman
2007]

grourld nut exçhangw

Afbeelding 5.1 Passiefhuis concept

Toekomstige ontwikkelingen
De overheid heeft in 2007 kwantitatieve beleidsdoelen gesteld voor 2020. Zo moet in 2020
20% van het energiegebruik duurzaam zijn. Duurzaam betekent hier gebruik maken van
vernieuwbare bronnen zoals zon- en windenergie. Verder is het doel dat er 2% procent
energie per jaar wordt bespaard en dat in 2020 een reductie van 20% van broeikasgassen
ten opzicht van 1990 is bereikt.
De belangrijkste verbetering zal in de bestaande voorraad gemaakt moeten worden.
Immers dit is het grootste deel van de totale voorraad waardoor hier de grootste slag
gemaakt kan worden. Het upgraden van de energieprestatie van de bestaande voorraad is
dus van cruciaal belang. Vooralsnog zijn er geen wettelijke regels om energieprestatie van
bestaande woningen te verbeteren.
Bij nieuwbouw zijn er wel scherpe wettelijke eisen voor de energieprestatie. In januari
2006 is de EPC eis verlaagd naar 0,8. De doelstelling is om in 2011 de EPC eis aan te
scherpen naar 0,6 en in 2015 naar zelfs 0,4 [www.vrom.nl].
De ambities bij nieuwbouw zijn dus heel hoog. Echter, het effect op de totale voorraad is
gering, omdat het aandeel nieuwbouw slechts 1% per jaar is ten opzichte van de totale
voorraad. Hiervan is 0,75% toevoeging (meer woningen) aan de voorraad en 0,25%
vervanging (sloop nieuwbouw). Toevoeging leidt in ieder geval niet tot energiebesparing
van de voorraad: hoe meer woningen, hoe meer energieverbruik. Het aandeel vervanging
is slechts 0,25%. (vervanging).
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5.3.2

Materiaalprestatie

Meten van de materiaalorestatie en wettelijke verankering
Het meten van de materiaalprestatie gebeurt met de LCA methodiek, zie paragraaf 4.3.1.
We geven hier een korte toelichting op de ontwikkeling van de LCA methodiek.
Veranderende eisen en wensen op het gebied van materiaalstrategieën zal namelijk nauw
samenhangen met de meetbaarheid hiervan. Terwijl het meten van de energieprestatie
gebruikelijk is in de bouwpraktijk, is het meten van de materiaalprestatie nog meer een
uitzondering dan regel. Dit is vanwege het ontbreken van wettelijke kaders en de
meetbaarheid van de materiaalprestatie is in vergelijking met de energieprestatie nog
beperkt ontwikkeld.
Begin jaren 90 stond duurzaam bouwen hoog op de agenda, mede door de uitgave van het
beleidsplan in 1989, zie ook paragraaf 4.2.1. Er ontstond toen ook een wildgroei aan
instrumenten en tools om duurzaamheid en de materiaalprestatie te meten. Er werden ook
diverse rekenmethodes gebruikt om LCA's uit te voeren, met als gevolg verschillende
scores voor dezelfde cases. Om eenduidige informatie te geven over de milieubelasting van
bouwmaterialen en - producten is in 1999 het MRPI certificaat geïntroduceerd [Boom
2006]. MRPI staat voor Milieurelevante Productinformatie. Verder is er ook een ISO norm (
ISO 14040) uitgegeven voor de uitvoering van LCA's. [www.senternovem.nl].
Geconcludeerd kan worden dat er stappen voorwaarts zijn gezet voor standaardisering en
een betere meetbaarheid van de materiaalprestatie.
Tot op heden is de materiaalprestatie niet verankerd in wettelijke kaders. Alleen
energieprestatie maakt onderdeel uit van het bouwbesluit. Na aanleiding van het project
"Uniformering DuBo instrumentarium" [WIE Adviseurs 2007] zijn er aanbevelingen gedaan
aan het ministerie van VROM om milieuprestaties wettelijk te verankeren, zodat
gemeentes ambities kunnen stellen en de handhaving kunnen organiseren. In dit project
hebben 18 gemeentes ervaring opgedaan met de prestatiegerichte werkwijze van het
instrument GPR Gebouw. Het thema materialen is hier een onderdeel van. Mogelijk zullen
er in de toekomst wel wettelijke kaders komen voor de materiaalprestatie.
Historische ontwikkelingen materiaalstrategieën
Traditionele bouwtechniek
De woningbouw werd tot de Tweede Wereldoorlog gedomineerd door de traditionele
bouwtechniek. Hierbij werd gebruik gemaakt van metselwerk voor de gevels en
woningscheidende wanden; hout voor vloeren, binnenwanden, trappen, kozijnen en
deuren; en gebakken pannen op beschot als dakbedekking. Zie afbeelding 5.2a.
Industrialisatie casco
Na de Tweede Wereld oorlog werd, mede vanwege de woningnood, op grote schaal
industriële systeembouw met betoncasco's toegepast.
Een voorbeeld
is het
gietbouwsysteem met tunnelbekisting. Hierbij werden gestapelde woningcasco's aan de
lopende band in beton gegoten werden. Vanaf 1960 werd er ook meer stapelbouw
toegepast met kalkzandsteen.[Vreeze 1993]. Zie afbeelding 5.2b voor een voorbeeld van
het veelgebruikte gietbouw systeem van na de oorlog.
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Industrialisatie inbouw
In de periode van ca. 1980-2000 lag de nadruk minder op industrialisatie van het casco,
maar meer op industrialisatie en normalisatie van inbouwen installatie. Voorbeelden zijn
binnenwandsystemen, verwarming, thermostaten, verlichting en ventilatie. Deze
ontwikkeling leidde dus tot minder materiaalverlies en efficiënter materiaalgebruik van
inbouwen installaties.
Experimentele materialen
De laatste decennia wordt er op kleinere schaal met andere materialen gebouwd, zoals
bijvoorbeeld houtskeletbouw, bouwen met bamboe, karton, kunststof en piepschuim. In
het kader van duurzaam bouwen worden er ook bepaalde milieuvriendelijke materialen
voorgeschreven, zoals: hout uit duurzaam beheerde bossen, vlas en hennep voor
isolatiemateriaal, schelpen voor kruipruimte-isolatie en leem. Zie afbeelding 5.2c voor een
voorbeeld van duurzaam houtgebruik.
IFD Bouwen
Behalve de strategieën om duurzame materialen te gebruiken (in de zin van vernieuwbare
materialen) is er de laatste jaren veel aandacht voor industrieel, flexibel en demontabel
bouwen (IFD). Het doel van deze strategieën is langdurig gebruik maken van materiaal
(langere levensduur), efficiënt gebruik bij de bouw door industrialisatie en hergebruik van
componenten bij sloop/demontage. Eén van de doelen van IFD bouwen is dan ook het
verlagen van de milieubelasting door het beperken van materiaalgebruik. Zie afbeelding
5.2d voor een voorbeeld van systeembouw.
C2C concept
Een aanverwant principe van hergebruik is het Cradle-to-Cradle (C2C) principe dat
tegenwoordig een veel besproken concept is. C2C betekent dat producten dusdanig zijn
ontworpen dat zij na gebruik op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt in
een nieuw product of een voedende functie moeten hebben (afval is voedsel)
[www.duurzaambouwen.sentemovem.nl].Ditisoverigensnieteennieuwconcept.In
vroegere tijden was het al gebruikelijk om bijvoorbeeld stenen her te gebruiken als er
bijvoorbeeld een kerk werd gebouwd. Eind 1ge eeuw werden stenen van oude stadswallen
hergebruikt voor nieuwbouw om de stad verder uit te breiden. Zie afbeelding 5.2e voor
een voorbeeld van het C2C principe.
Toekomstige ontwikkelingen
Prof. ir. Jan Brouwer en dr. Elma Durmisevic stellen in een artikel van Cobouw dat:
"Aangezien de bouwsector verantwoordelijk is voor 50 procent van het materiaalgebruik,
50 procent van de C02-uitstoot, 40 procent van het energiegebruik en 50 procent van de
afvalproductie in de westerse wereld, moeten we concluderen dat alternatieve
bouwmethoden die op effectieve manier omgaan met grondstoffen absoluut noodzakelijk
zijn. De kern van de toekomstige ontwikkeling in de bouw zou moeten liggen in de
integrale aanpak van industrialisatie, flexibiliteit en demontage." [Brouwer e.a. 2006]
Flexibiliteit is vergelijkbaar met aanpasbaarheid en heeft dus betrekking op langdurig
gebruik van gebouwen. Demontabelheid heeft als doel dat gebouwonderdelen voor (andere
gebouwen) hergebruikt kunnen worden.
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a) Traditioneel
materiaal ebruik
Traditionele bouwdetails begin
vorige eeuw.3. Begin vorige
eeuw bouwde men vooral met
baksteen, hout en dakpannen.

d)Duurzaam
materiaal eb ruik
Gebruik van duurzaam hout inlands lariks - in het gebouw
van het Agrarisch Onderwijs in
Leeuwarden.
Atelier
PRO
architecten te Den Haag 1996.

b) Beton casco
s steembouw
Het
Wilma
II
gietbouwsysteem . In de
naoorlogse
periode
werd op grote schaal
betonsysteembouw
toe e ast

c)Voliedige systeembouw
Lichtgewicht
staalskelet
systeem
van
architectenbureau Cepezed
in 1985. Een voorloper van
het IFD principe.

e)C2C principe
Architectenbureau 2012 experimenteert veel met
hergebruik van bouwcomponenten. In het project
Recycloop zijn oude aanrechtbladen afkomstig uit
sloopprojecten hergebruikt voor een gevel van een
gebouwtje.

Afbeelding 5 .2: Ontwikkeling van 'materiaalstrategieën': van traditioneel materiaalgebruik (a) tot en
met het C2C principe (e).
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5.4 Kwaliteit in verandering
De verandering van de kwaliteit (zie paragraaf 4.4) van woningen is al te zien zodra men
vanaf het centrum van een grote stad naar de buitenwijken loopt. Elke ring van het
stadsdeel typeert daarin een bepaalde bouwperiode. Elke bouwperiode weerspiegelt de
tijdsgeest waarin woningen zijn gebouwd. De beschrijving van de ontwikkeling van
kwaliteit is mede gebaseerd op Vreeze [1993].

5.4.1

Ruimtelijke gebruiksaspecten

Historische ontwikkelingen
1900-1940
Opmerkelijk is de groei van ruimte per persoon . In 1900 beschikte men nog over 0,7
kamer. Een eeuw later, in 2000, was dat 2,2 kamers per persoon. De groei geldt ook voor
het totale woonoppervlak. Ook de indeling van de woning is aanzienlijk veranderd. Door
sociaal-culturele veranderingen werden woonfuncties (wonen, slapen, koken, eten, baden,
etc.) van 1900-1940 steeds meer gescheiden van elkaar. Zie afbeelding 5.3b. Ouders
gescheiden van kinderen, jongens gescheiden van meisjes. Op gebouwniveau was het
aantal lagen veelal beperkt tot 5-6 lagen. Meestal hadden de gebouwen voor de oorlog nog
smalle trappen, later deed de portiek haar intrede. Op omgevingsniveau werd er vooral
gebouwd met gesloten bouwblokken waardoor er een stratenstructuur ontstaat met
pleintjes, hofjes en parkjes.
1945-1970
Na de Tweede Wereld oorlog werd mede onder invloed van de overheid op grote schaal
standaard woningplannen toegepast op basis van studies naar minimum oppervlakken
voor woonactiviteiten. Zie afbeelding 5.3c en 5.3d. In de loop van de wederopbouwperiode
na de oorlog nam de woninggrootte geleidelijk toe en kwamen er (weer) meer variaties.
Op gebouwniveau was er sprake van een hoogbouwgolf met vooral twee typen woningen:
de portiekflat en de galerijflat. Met de galerijflat werd al wel tot 10 lagen hoog gebouwd.
De flats kenmerkten zich door een massale opzet met weinig en gebrekkige collectieve
ruimte. Op omgevingsniveau werd er op een totaal andere manier verkaveld. Gebouwen
werden meer als losse volumes, als stroken en stempels in de ruimte geplaatst. Het
adagium was lucht, licht en ruimte.
1970-1980
Vanaf de jaren 1970 ontstond een tegenreactie op het massale en eentonige bouwen van
de naoorlogse periode. Kleinschaligheid en variatie werden het adagium. De hoogbouwgolf
ging over in rijtjeswoningen. Dit is duidelijk te zien in de rijtjeswoningen en
appartementen van de jaren 1970. Ook op omgevingsniveau is er weer aandacht voor
gevarieerde stratenpatronen, hofjes, pleintjes e.d .
1980-1990
Dat de kwaliteit van de sociale woningbouw nauw samenhangt met de conjunctuur blijkt
wel uit de jaren 1980 toen de woningen weer kleiner werden met beukmaten van 5,4 tot
slechts 4,5 meter. Deze versobering was het gevolg van bezuinigingen in een tijd van
economische crisis.
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a) Alkoofwoning
uit 1864
Plattegrond
van
de
bovenwoning
in
de
Korternaersstraat
en
de
Eendrachtsweg in
Rotterdam.
Woningen in de
1ge eeuw kende
nog
bedsteden,
alkoven
en
bednissen.

b)

c) Vroegnaoorlogse meergezinswoning

meer ezinswonin
Gangbare
woningplattegronden
vooroorlogse
etagewoningen. Als
reactie op de smalle,
donkere, éénbeukige
alkoofwoning uit de
tweede helft van de
1ge eeuw werd in
het begin van de
twintigste eeuw een
breder
woningtype
ontwikkeld met twee
beuken.

Na de tweede wereld oorlog werd er door de
woningnood veel kleiner gebouwd.
De
gemiddelde
woninggrootte
voor
een
meergezinswoning met drie kamers bedraagt
ca . 58 m2. Dit is zeer krap vergeleken met
huidige maatstaven. De woning bestaat uit
meerdere beuken, waarvan slechts één
geschikt is voor een woonkamer. De plaats
van de badkamer tussen slaapkamer en
keuken was logisch in die tijd, omdat de
badkamer ook als wasruimte werd gebruikt.
Nu is deze indeling onlogisch. Kortom een
plattegrond die optimaal was voor die tijd,
maar niet bestendig tegen de tijd.

"r, ,.
~' ,

" '- .

d)Meergezinswoningen van na 1966

e) Huidige levensloopbestendige woning

Gangbare
plattegrond
van
een
etagewoning van na 1966 (Planetenftat te
Helmond). Belangrijke veranderingen ten
opzichte van de vroeg naoorlogse woning
zijn ruimere oppervlakten volgens de
'Voorschriften en Wenken van 1965'. De
invoering van de breedplaatvloer maakte
grotere overspanningen mogelijk. Op
grote
schaal
werden
gasgestookte
centrale verwarming toegepast.

Voorbeeld
plattegrond
van
een
levensloopbestendige woning. Kenmerken:
grote
neutrale
ruimtes,
waaronder
woonkamer
> 26 m2,
slaapkamers op
woonniveau,
toegankelijk
en
veilig
te
gebruiken voor senioren.

Afbeelding 5.3: Plattegrondontwikkeling van Nederlandse woningen. Van de alkoofwoning (a) tot en
met de levensloopbestendige woning (e).
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1990-2008
Op woning niveau wordt er gestreefd naar neutrale plattegronden met meerdere
gebruiksmogelijkheden. Er wordt afstand genomen van de benadering om uitgekiende
plattegronden te maken voor een specifieke doelgroep. Vanwege de grote variatie in
huishoudtypen en toenemende individualisering is dit niet een toekomstbestendige
oplossing. Verder is toegankelijkheid een belangrijk item vanwege de toenemende
vergrijzing en de behoefte van ouderen om zelfstandige te blijven wonen. Zie afbeelding
5.3e voor een voorbeeld van een levensloopbestendige woningplattegrond.

Op gebouwniveau worden de massale gebouwprincipes van de naoorlogse periode als
mislukt beschouwd. Toch is er wel een trend dat woongebouwen terugkomen. Alleen
worden nu vaker luxe appartementen gebouwd. Om toch met een hoge dichtheid te
bouwen, in bijvoorbeeld binnensteden, kiest men vaak voor woontorens. De semiopenbare ruimte van deze flats zijn aanzienlijk beter dan de achterhaalde naoorlogse flats.
Toekomstige ontwikkelingen
•

•
•

•

5.4.2

De samenstelling van huishoudens zal kleiner worden door de vergrijzing. Door de
vergrijzing zal toegankelijkheid belangrijker worden, waarbij de tendens is dat
ouderen thuis in zorgbehoeften voorzien willen worden.
Alhoewel het aantal huishoudens zal krimpen, zal de ruimte per persoon
toenemen, zowel qua oppervlak als aantal kamers.
Het wonen binnen een woning wordt steeds individueler. De woonactiviteiten op
zich veranderen niet zoveel, maar de behoefte aan ruimte voor enige activiteiten
wordt groter. Activiteiten zijn niet meer aan specifieke vertrekken verbonden.
De zeggenschap van bewoners zal toenemen. Doordat in de toekomst ongeveer
70% van de woningen in particulier bezit is, zal de eigenaar bepalen wat er met de
bestaande voorraad gebeurt [Bouwhulp B.V. 2005].

Overige gebruiksaspecten

Historische ontwikkelingen
De uitrusting van de woning is in de
twintigste eeuw aanzienlijk ontwikkeld
met de introductie van het toilet, de
douche en elektriciteit. Begin jaren 1970
werd centrale verwarming standaard
toegepast en bouwfysische kwaliteiten
gingen
in
toenemende
mate
de
bruikbaarheid
beïnvloeden.
Luchtverversing werd met mechanische
ventilatoren geregeld, de woningen
kregen geluidsisolatie, en kregen een
beter thermisch comfort door isolatie en
centrale verwarming.
De laatste jaren is gezondheid en
comfort een 'hot item' en een wezenlijk
onderdeel van kwaliteit.

Afbeelding 5.4: De ontwikkeling van technische
uitrusting heeft geleid tot een forse toename van
installaties in het gebouw.
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Toekomstige ontwikkelingen
Gezondheid en comfort zullen een belangrijke aandachtspunten blijven:

•

•
•

•

•

5.4.3

In het begin van de sociale woningbouw ging het vooral om licht, lucht en ruimte.
Nu gaat het vooral om geluid en binnenlucht kwaliteit.
Ventilatie zal een belangrijk aandachtspunt blijven. Het realiseren van een goede
ventilatie vraagt om een integraal ontwerpproces. Er moet bijvoorbeeld rekening
gehouden worden met onderhoud en het kunnen schoonmaken van de roosters.
Verder is het van belang dat bewoners de ventilatie individueel kunnen regelen.
Een ander probleem dat ook een sterke relatie heeft met milieu is koeling. Het
verband tussen sterftecijfers en hoge buitentemperaturen wordt recent
herhaaldelijk gelegd [Bouwhulp B.V.
2007]. Door de hete zomers wordt de
binnentemperatuur onaangenaam hoog. Voor ouderen die veel thuis zitten is dit
een verhoogd risico op de gezondheid. Een te hoge temperatuur kan voor ouderen
zelfs fataal zijn.
Verder zullen door het individueler worden van het wonen verschillende comfort
niveaus ontstaan. Regelbaarheid per vertrek wordt belangrijk. Ook persoonlijke
verschillen door leeftijd en lichaamsbouw kunnen van invloed zijn op het comfort.
Daarnaast zal door deze individualisering en ook toenemende welvaart
inbraakveiligheid en sociale veiligheid belangrijker worden. Het Politie Keurmerk
wordt hierbij als nonn geaccepteerd. Maar men loopt tegen de grenzen. De woning
kan beveiligd zijn en het woongebouw ook, maar wanneer de directe
woonomgeving niet veilig is houdt het op .

Belevingswaarde

Historische ontwikkelingen
Vooroorlogse architectuur
Een voorbeeld van vooroorlogse architectuur is de Amsterdamse School stijl. De projecten
van Berlage zijn hier een bekend voorbeeld van. De stijl kenmerkt zich door kunstzinnige
vormgeving, monumentaliteit, hannonie op omgevingsniveau en sculpturale vormgeving
met baksteen. Een totale andere benadering had Het Nieuwe Bouwen. Deze stijl streefde
naar een vanzelfsprekende esthetiek gericht op het gewone, het eenvoudige en het
functionele. Architecten van Het Nieuwe Bouwen gebruikten bij voorkeur beton. Deze twee
stijlen stonden dus lijnrecht tegenover elkaar. Zie afbeelding 5.5b voor een typische
woning van de Amsterdamse school stijl en afbeelding 5.5c voor een typische woning van
Het Nieuwe Bouwen.
Naoorlogse architectuur en massawoningbouw
Na de tweede wereldoorlog ontstond er een groter draagvlak voor rationele
uitgangspunten van het Nieuwe Bouwen (functionalisme) vanwege de wederopbouw en
woningnood. Kenmerken van naoorlogse woningbouw zijn herhaling van identieke
composities van rechthoekige verkavelingspatronen, recht-toe-recht aan gemetselde
gevels met alleen daar waar noodzakelijk deuren en ramen, soms een rechtlijnige
compositie van verdiepingshoge gevelelementen, eventueel balkons en eenvoudige
dakranden. De nieuwe eenvormige aanpak moet een geheel nieuwe esthetische
aantrekkingskracht
hebben
gehad,
die
geassocieerd
werd
met
helderheid,
overzichtelijkheid en openheid.
Jaren '70 architectuur
De grote eenvormigheid van deze naoorlogse architectuur, zowel op woning niveau als op
gebouw- en buurt niveau leidde in de tweede helft van de jaren zestig tot allerlei
initiatieven om de compositie in de reeks van vertrek, woning, bouwblok en
buurtverkaveling gecompliceerder van vorm te maken en daardoor spannender,
interessanter, gevarieerder, uitdagender en meer inspirerend. Het adagium werd variatie
en kleinschaligheid. Een typische jaren 70 wijk is Beijum, een buitenwijk van Groningen.
Zie afbeelding 5.5e voor een typische woning uit de jaren '70.
Jaren 80 architectuur.
Na de euforie over de gevarieerde kleinschaligheid in de experimentele woningbouw van
de jaren zeventig overheerst er vanaf 1980 in de vormgeving van woning en
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woonomgeving weer het standaard bouwblok dat in de jaren '60 ontwikkeld was. Deze
periode kenmerkt zich door fantasieloze rijen van heel veel dezelfde woningen. Het
woningontwerp werd kennelijk beheerst door het streven naar eenvoudige bouwplannen
die binnen de krappe normen van de budgetregelingen van de rijksoverheid zou passen.
Laatste decennia
Vanaf de jaren '90 is er weer veel meer aandacht voor uitstraling en diversiteit. De
stromingen die tegenwoordig voorkomen lijken niet zo duidelijk te zijn als bijvoorbeeld in
de vooroorlogse periode. Er lijken zeer veel verschillende stijlen naast elkaar voor te
komen. De woonconsument heeft ook veel meer invloed gekregen, zoals door het
verkopen van vrije kavels, waardoor de variatie toeneemt. De huidige kritiek op
bijvoorbeeld Vinex wijken richt zich toch op de massaliteit: 'Vinex' is voor velen synoniem
geworden met' saaie nieuwbouwwijk aan de rand van de stad' [Metz 2001]. Het blijkt
lastig om van mega projecten met duizenden woningen mooie wijken te maken. Sommige
stijlen, de zogenaamde retro-wijken, grijpen terug op het verleden door bijvoorbeeld de
jaren 30 stijl of de grachtenpanden na te bouwen. In ieder geval is er meer diversiteit dan
in de naoorlogse bouwperiode. Zie afbeelding 5.5f voor een voorbeeld van een typische
woning met klassieke kenmerken.

a) Tot 1940:
Historische stijlen

b) 1913-1960:
Interbellum en
traditionalisme

c) 1930-1985:
Functionalisme en
Modernisme

f) 1985-heden:
e) 1970-1985:
d) 1960-1970:
Postmodernisme
Kleinschaligheid
Grootschalige
massawonin bouw
Afbeelding 5.5: Verschillende architectonische stijlen van de twintigste eeuw die allen in Zoetermeer
voorkomen.
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Toekomstige ontwikkelingen
Het sociaal Cultureel planbureau stelt dat 'intensivering' een belangrijke maatschappelijke
trend is. Intensivering heeft betrekking op de emotionele belevingscomponent. De woning
speelt een centrale rol in de uiting en vorming van identiteit. Het gaat dan om
woninginrichting, woninguitrusting en afwerking, maar ook om de gevel en het
woningtype, de straat en de buurt.
Een belangrijk verschil bij de belevingswaarde is de woninginrichting en uitrusting en het
woningtype en de gevel. De inrichting heeft betrekking op een redelijk korte termijn van 5
tot 20 jaar en is modegevoelig. Woningtype en gevel bepalen veel langer het beeld en zijn
daarmee veel meer het domein van de herinnering. Beleving is hier de wisselwerking
tussen fysieke realiteit, emoties, gevoelens en herinneringen van mensen.

5.5 Lange versus korte levensduur
In deze paragraaf zal een aantal strategieën en oplossingsrichtingen beschreven worden
om duurzaam bouwen te bouwen in een snel veranderende maatschappij. Hierbij staat het
begrip toekomstwaarde centraal. Toekomstwaarde is een uitdrukking van de verwachte
levensduur van een gebouw. Een hoge toekomstwaarde betekent een lange verwachte
levensduur. De veronderstelling in dit onderzoek is dat bouwen voor een lange levensduur
(hoge toekomstwaarde) een beter alternatief is dan bouwen voor een korte levensduur
(lage toekomstwaarde). Het verschil tussen deze twee strategieën zal eerst kort worden
toegelicht voor nieuwbouw. Als deze principes duidelijk zijn, zal er uitgebreider op
soortgelijke strategieën in de bestaande voorraad worden ingegaan, namelijk renovatie en
sloopnieuwbouw. In de daaropvolgende paragraaf zal de aanpak in naoorlogse wijken
toegelicht worden. Hierin wordt duidelijk dat renovatie op grote schaal niet altijd een
duurzaam alternatief is vanuit een hoger schaalniveau gezien, omdat de massaliteit en
stedenbouwkundige structuur veelal aangepakt moet worden. Tenslotte zullen we
mogelijke strategieën voor toekomstwaarde toelichten met een aantal praktijkvoorbeelden.

5.5.1

Lange- versus korte levensduur nieuwbouw

Bij nieuwbouw zijn er grofweg twee alternatieven. Bouwen met toekomstwaarde (lange
levensduur) en bouwen voor een korte levensduur. Zie afbeelding 5.6 voor een
schematische vergelijking van deze twee strategieën. De meerderheid in de bouwsector
lijkt van mening te zijn dat een lange levensduur een beter alternatief is.
Voortbouwend op de conclusie van Hofland [2005] zijn de voordelen van een lange
levensduur ten opzichte van een korte levensduur:
•
•
•
•
•

Financiële meerwaarde
Kwalitatief hoogwaardiger
Bijdrage oplossen woningtekort
Cultuurhistorische waarde
Sociale cohesie.

Vanuit kwaliteitsaspecten gezien heeft een lange levensduur dus belangrijke voordelen. De
stelling in dit onderzoek is verder dat vanuit praktisch oogpunt een lange levensduur ook
een betere strategie is voor het milieu, omdat de materiaalstrategie die nodig is voor een
korte levensduur praktisch lastig haalbaar is. Om milieuvriendelijk te bouwen voor een
korte levensduur moet er gebruik gemaakt worden van duurzame materialen (hout, leem,
stro, e.d.), herbruikbare componenten en bouwdelen en/of hoogwaardig te recyclen
materiaal. In de praktijk gebruikt de bouwsector liever traditionele materialen
(Nederlanders houden bijvoorbeeld van baksteen) en niet recyclebare en tweedehands
componenten. Praktisch gezien zijn duurzame materiaalstrategieën dus lastig in de praktijk
toe te passen vanwege een gebrek aan draagvlak.
Gesteld wordt dat bouwen voor een korte levensduur wel een beter alternatief kan zijn als
het veranderingsscenario zeer groot is en ook waarschijnlijk. Bijvoorbeeld tijdelijke
woningen op een plek waar later andere bebouwing is gepland. Of noodwoningen voor
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bewoners die tijdelijk uit hun woning moeten vanwege een grondige renovatie. Zie ook het
voorbeeld van studentenwoningen, afbeelding

lange levensduur

Korte levensduur
Afbeelding 5.6. Schematische weergave van de twee alternatieven: korte en lange levensduur. Bij een
lange levensduur is het waarschijnlijk dat het gebouw diverse keren aangepast zal moeten worden . Dit
is aangegeven met de rode cirkelpijltjes.

Afbeelding 5.7: Het XX gebouw van architect Jouke Post. Een gebouw met een levensduur van 20 jaar
dat door middel van herbruikbare bouwcomponenten en recyclebaar materiaal toch milieuvriendelijk
is .
Afbeelding 5.8: Een voorbeeld van tijdelijk en snel plaatsen van een studenten woning. De eenheden
kunnen hergebruikt worden op andere locaties.

5.5.2

Levensduurverlenging versus sloopnieuwbouw

Bij nieuwbouw veronderstellen we dus dat toekomstwaarde een beter alternatief is. Maar
wat is een duurzame aanpak in de bestaande voorraad? Terwijl er bij nieuwbouw met een
schone lei wordt begonnen en er relatief veel mogelijk is, heeft een duurzame aanpak in
de bestaande woningvoorraad te maken met een al reeds afgelegde levensduur, met
bestaande vaste structuren en bestaande kwaliteit. Dit maakt de afweging voor een
duurzame aanpak complexer. Binnen de bestaande voorraad zijn er grofweg twee
strategieën: renovatie en sloopnieuwbouw. Niets doen of planmatig onderhoud wordt hier
buiten beschouwing gelaten. We zullen deze twee strategieën vergelijken op de twee
componenten van duurzaamheid: milieu en kwaliteit.

5.5.2.1

Levensduurverlenging door renovatie

Milieu:
•

Vanuit materiaalperspectief is renovatie in principe een beter alternatief. Er
geldt wel dat hoe langer de levensduur hoe minder zwaar de materiaalcomponent
weegt. Zie ook paragraaf 4.5.1. Het soort materiaal (bijvoorbeeld beton of hout) is
tevens van invloed en mogelijkheden voor hergebruik. Verder geldt dat naarmate
er bij renovatie meer nieuw materiaal wordt toegevoegd en verwijderd wordt,
renovatie een minder aantrekkelijk alternatief is. Bij de naoorlogse voorraad van
30-50 jaar oud geldt dat de materiaalcomponent relatief zwaar weegt, vanwege de
relatief hoge milieubelasting van beton en de relatief korte levensduur.
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•

Van cruciaal belang is verder dat de energieprestatie verbeterd wordt. Volgens
SEV [2004] is er grofweg in de periode van 20 tot 75 jaar een opslagpunt waarbij
de energiecomponent zwaarder weegt dan de materiaalcomponent. In principe kan
de energieprestatie altijd verbeterd worden door ingrepen in de omhulling en
installaties. Vanuit bijvoorbeeld financieel en architectonisch oogpunt (aantasting
van de gevel) is dit vaak niet haalbaar.

Kwaliteit:

•
•

Nieuwbouwkwaliteit is vaak alleen met ingrijpende renovatie te realiseren. De
belevingswaarde kan een voordeel boven nieuwbouw zijn. Bij de naoorlogse
voorraad is dit discutabel. We komen daar in de volgende paragraaf op terug.
Renovatie is veelal goedkoper omdat de kostbare onderdelen, zoals de constructie
en de fundering hergebruikt worden.

5.5.2.2

Sloopnieuwbouw

Milieu:
•
•

Sloopnieuwbouw kan een beter alternatief zijn dan renovatie als de
energieprestatie van nieuwbouw aanzienlijk beter is dan bij renovatie.
Daarnaast kan nieuwbouw ook beter zijn als er een aanzienlijk duurzamere
materiaalstrategie wordt toegepast.

Kwaliteit:
•

•

Over het algemeen kan men met nieuwbouw een hogere kwaliteit bereiken, omdat
men simpelweg opnieuw kan bouwen met de nieuwste technologie en verbeterde
inzichten van deze tijd.
Nieuwbouw is vaak duurder. Hierbij moet men ook de kosten voor sloop
meerekenen. Zowel bouw- als sloopkosten kunnen sterk veranderen in de loop der
tijd. Het kan zijn dat de overheid de heffingen (kosten) voor het afdanken van
sloopmateriaal verhoogt.

5.5.2.3 Afweging naar aanleiding van het onderzoek 'Milieuvisie Moerwijk Zuid'.
In het onderzoek 'Milieuvisie Moerwijk Zuid' [WIE adviseurs 2005] zijn verschillende
scenario's van ingrepen kwantitatief vergeleken op de totale milieubelasting. De scenario's
varieren van 'Niets doen' tot 'sloopnieuwbouw'. Voor de doorrekening is het op LCA
gebaseerde rekenprogramma Eco Quantum gebruikt. Hierbij wordt een andere benadering
voor de LCA berekening gekozen dan gebruikelijk. Gangbaar is om van één levenscyclus
uit te gaan. De milieubelasting wordt dan uitgesmeerd (gemiddeld) over de te verwachte
levensduur. Er wordt niet verder gekeken als de levensduur van de variant verstreken is.
De benadering in de studie van dit onderzoek is om juist verder in de toekomst te kijken.
Na het verstrijken van de levensduurverlenging door de ingreep zal er weer iets moeten
gebeuren. Verondersteld kan worden dat elke ingreep uiteindelijk gevolgd zal worden door
nieuwbouw. De benadering van dit onderzoek neemt daarom meerdere levenscyclussen in
beschouwing in de periode 2005 tot en met 2050. Voor meer details wordt verwezen naar
WIE adviseurs [2005]. De conclusies van het onderzoek zijn:
1.

2.

3.

Rigoreuze ingreep bij Moerwijk Zuid blijkt het duurzaamst. Minder vergaande
varianten scoren bij deze case minder god, omdat een ongewenste situatie (deels)
in stand wordt gehouden. Zo wordt bij 'doorexploiteren' een ongunstige
energetische situatie slecht licht verbeterd en lang in stand gehouden.
Samenvoegen is duurzamer dan sloopnieuwbouw volgens bouwbesluit.
Verondersteld is dat met onder andere samenvoegen van woningen een kwaliteit
dan ook een verlengde levensduur van 40 jaar gehanteerd. Wordt ook bij
sloopnieuwbouw ingezet op dit niveau, dan blijkt dat nieuwbouw te weinig
om de grote impact van sloop en nieuwbouw te
milieuvoordelen oplevert
compenseren
Bij een hoge kwaliteit is sloopnieuwbouw duurzamer dan samenvoegen.
Nieuwbouw biedt mogelijkheden om in te zetten op een kwaliteitsniveau dat ruim
boven bouwbesluitniveau ligt. Hierdoor is een langere levensduur van 75 jaar
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4.

waarschijnlijk. Daarnaast kan de milieuprestatie op een hoog niveau gebracht
worden: een EPe van 0,6 en duurzaam materiaalgebruik. Worden deze
mogelijkheden benut dan blijkt dat sloopnieuwbouw een duurzamer alternatief is
dan een ingrijpende renovatie.
Zeer lange levensduur is niet altijd duurzaam.
De overheersende gedachte is hoe langer de levensduur hoe beter voor het milieu.
Toch blijkt dat de invloed niet overschat moet worden. Voor de continue energieen watergerelateerde belasting maakt de levensduurverlenging echter niets uit.
Een langere levensduur kan zelfs contraproductief werken, doordat een mindere
kwaliteit langer in stand wordt gehouden. Inzet op lange levensduur is dus alleen
zinvol als tevens wordt ingezet op een brede kwaliteit die in de verre toekomst nog
aan de dan geldende maatstaven voldoet. Prettige bijkomstigheid is dat de hoge
kwaliteit omgekeerd een positieve invloed op de levensduur van de complexen zal
hebben.

Sloopnieuwbouw kan volgens deze studie dus een duurzamer alternatief zijn, omdat er een
betere kwaliteit en milieu prestatie mogelijk is. Een onderwerp van discussie is de vraag of
het kwaliteitsniveau met renovaties bereikt kan worden. We zullen dit in de volgende
paragraaf toelichten met de aanpak van de naoorlogse voorraad.

5.5.3

De naoorlogse voorraad: is renovatie wel duurzaam?

Met een slooppercentage van grofweg tussen de 0,2-0,3% loopt Nederland voorop ten
opzichte van omringende landen [Thomsen 2007]. De sloop van de bestaande voorraad
richt zich de laatste decennia (en ook de komende decennia) op de gebrekkige kwaliteit
van vooral de naoorlogse voorraad (1945-1970). Dit is het grootste deel van de voorraad
en de problematiek is hier het grootst.
Van Schagen [2007] stelt dat het imago van deze wijken slecht is: teveel dezelfde
woningen, een concentratie van sociale woningbouw, teveel allochtonen( en/of
kansarmen), slechte kwaliteit van openbare ruimte, onduidelijke scheiding privé en
openbaar, teveel openbare ruimte dat een soort niemandsland is, een functionalistische
architectuur die niet populair is; saaie blokken in een saaie omgeving. Dit betekent dus dat
het kwaliteitsgebrek niet zozeer op woningniveau speelt, maar vooral op
omgevingsniveau : enkele portiekflats kunnen best kwaliteit hebben, maar als er tientallen
andere portiekflats in de omgeving zijn, neemt de kwaliteit af. Er zijn daarom ingrijpende
maatregelen nodig om deze wijken aan te pakken. Deze aanpak wordt 'herstucturering'
genoemd.
Het doel van herstructurering is om de marktpositie van het gebied aanzienlijk te
verbeteren door een nieuw stedenbouwkundig plan, diversiteit van functies (werken,
wonen, leren, recreëren etc.), diversiteit woningtypes, diversiteit architectuur. De ingrepen
bij herstructurering zijn over het algemeen rigoureus en in sommige gevallen zelfs
helemaal opnieuw beginnen: tabuia rasa. Maar vaak wordt er een combinatie van
renovatie en sloopnieuwbouw gekozen.
De reden dat er veel voor sloopnieuwbouw wordt gekozen is dat op de lange-termijn
onderhoud en consolidatie (versterken huidige marktpositie, bv grootonderhoud) niet
'sterk' genoeg zijn.
Als andere stadsdelen wel grondig aangepakt worden
(geherstructureerd) dan blijft de wijk achter ten opzichte van de rest. Op den duur wordt
de wijk dan toch (weer) de onderkant van de markt. Het gevolg is dat nadat er een
beperkte ingreep is gedaan met als doel om de buurt te consolideren, er na relatief korte
tijd weer ingrepen nodig zijn. Geen effectieve en duurzame oplossing dus.
Herstructurering wordt daarom veelal als relatief makkelijke en mogelijke oplossing gezien
voor naoorlogse wijken. Toch zijn herstructureringsprojecten zeer langdurige en complexe
processen: de wijk blijft vaak deels bewoond (lastig bouwen), bewoners willen niet zomaar
weg en hebben inspraak, veel belanghebbenden hebben invloed en de bestaande
bebouwing en infrastructuur beperkt ontwerpmogelijkheden.
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a Wïk roblematiek

b Planvormin

De
kwaliteit
van
de
naoorlogse
woningen voldoet veelal niet meer. Dit
hangt nauw samen met het probleem
van sociale segregatie.

Herstructureringsplan Bijlmermeer. Om de wijk
een betere marktpositie te geven zijn andere
woningtypes
nodig.
Aanpassing
van
de
galerijflat is uit dit oogpunt ondenkbaar. De
stedenbouwkundige structuur is aanzienlijk
veranderd. Massale galerijstructuren maken
laats voor fïnmazi ere structuren.

c Sloo en renovatie
De aanpak 'herstructurering' kenmerkt
zich door veel sloop in combinatie met
vaak een kleiner deel renovatie. Het
herstructureringsproces
is
complex,
omdat wijken vaak deels bewoont
blijven.

Ge-herstructurereerde
wijk Vinkhuizen te
Groningen. Oude portiekflats hebben plaats
gemaakt voor luxere rijtjeswoningen. Een
ander deel van de flats is gerenoveerd. Verder
is de openbare ruimte verbeterd met groen en
speelplaatsen. De wijk heeft een nieuwe
markt ositie . Maar voor hoe lan ?

Afbeeld ing 5.9 Fases van het herstructureringproces.

Er zijn ook tegenbewegingen . De herstructureringsmethode zou de geschiedenis van de
stad en haar inwoners ontkennen . Henket stelt dat 'bouwen op de toekomstwaarde van
het verleden' een beter alternatief is dan "tabuia rasa" [Hen ket 2007]. Dit geldt dus ook
voor de naoorlogse voorraad. Naoorlogse flats worden vaak als 'mislukte architectuur"
gezien, maar daarom kan deze architectuur nog wel cultuurhistorische waarde hebben.
Bovendien leert de geschiedenis dat architectuur pas in de loop der tijd gewaardeerd
wordt. Culturele opvattingen veranderen in de loop der tijd. Over 50 jaar zouden
naoorlogse flats misschien heel anders bekeken worden. De flats weerspiegelen het
karakter van de wederopbouwperiode; eenvoud, soberheid en doelmatigheid. De vele
herhalingen weerspiegelt het ideaal van een maakbare samenleving, met voor iedereen
een gelijke kwaliteit.
Deze tegenbeweging staat niet voor restauratie (herstellen oorspronkelijke staat) van
naoorlogse flats, maar voor zorgvuldige renovatie (verbeteren) met behoud van de
authentieke kwaliteit. In paragraaf 5.6.2 zal hiervan een voorbeeld toegelicht worden.
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Een ander belangrijk argument die bij deze tegenbeweging wordt genoemd voor is dat er
met nieuwbouw vaak geen betaalbare woningen terugkomen die wel hard nodig zijn. De
naoorlogse voorraad is daarom te kostbaar om te slopen, het voorziet voor een belangrijk
deel in de woonbehoefte. Van Schagen stelt dat de strategie 'transformatie' een mogelijk
alternatief is: een combinatie aan ingrepen op woning, gebouwen omgevingsniveau,
waarbij de kwaliteiten van het bestaande worden benut. In de volgende paragraaf komen
enkele voorbeelden aan de orde.
Geconcludeerd kan worden dat, ondanks de kwaliteit van een woongebouw, gedeeltelijke
sloopnieuwbouw een beter alternatief kan zijn voor een duurzame aanpak van de wijk.
Volledige sloopnieuwbouw (alles slopen) is vanuit cultuurh istorisch perspectief niet
wenselijk. Over 50 jaar kan het zijn dat de sfeer en het karakter van naoorlogse wijken
geliefd is: een verlangen naar de naoorlogse periode. Een mogelijk alternatieve strategie
naast herstructurering is daarom " transformatie': ingrijpen en verbeteren waarbij de
kwaliteiten van het bestaande benut worden.

5.6 Strategieën voor toekomstwaarde
In de voorgaande paragraaf is duidelijk gemaakt dat toekomstwaarde veelal een duurzaam
alternatief is. In de volgende subparagraaf zullen we eerst op algemeen niveau strategieën
bespreken . Daarna zullen een aantal praktijkvoorbeelden aangehaald worden om een in
indruk te krijgen van mogelijke oplossingsrichtingen om met toekomstwaarde te bouwen .
Zoals al in 4.4.1 is aangegeven, wordt er een onderscheid gemaakt in kwaliteit (voor de
toekomst) en aanpasbaarheid .

5.6.1

Inleiding op strategieën

Toekomstige veranderingen, zoals is
beschreven in 5.4 zijn voor een klein
te
voorspelen
(zoals
deel
-1'1-cnari0l
·- \
rogrammll1g
Programmintl
~g
demografische
veranderingen
en
energiestandaarden), maar voor het
De, ign
grootste deel onzeker. Als een bepaald
gebruiksscenario waarschijnlijk is voor
o STHATEG
o PLA.
de toekomst, ligt het voor de hand om
(alleen) daarvoor te bouwen: Door
Consln l<;lil)n
\,onsU'\Jaion
bijvoorbeeld alleen voor een bepaalde
• OCC.! fPANCY
• OCCUPAr\CY
doelgroep te bouwen, door nu al voor
een hoge isolatiewaarde te kiezen, of
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AClua l us<:
door alleen voor senioren te bouwen
gezien de vergrijzing. Als men voor
"Oh, that one."
"Wrong' "
een lange levensduur wil bouwen (100
jaar) dan zijn veranderingen onzeker.
Een bekende stelling van Brand (1994)
luidt: 'Every building is aprediction,
Afbeelding 5.10: Om met toekomstwaarde te bouwen
and every prediction is wrong'. Als men
zal men van meerder scenario's uit moeten gaan. Oe
tijd zal dan leren welk scenario uiteindelijk wenselijk
bouwt
voor
een
bepaald
zal zijn. Uit Brand (1994) .
veranderingscenario is de kans groot
dat er toch iets anders zal gebeuren en
dat het gebouw niet meer voldoet. Om met toekomstwaarde te bouwen zal men daarom
van meerdere scenario's uit moeten gaan, zodat het gebouw daarop voorbereid is, zie
afbeelding 5.10. Men zou bijvoorbeeld vanuit "what if' scenario's kunnen denken. Wat als
woningen te duur worden en we kleinere woningen willen, wat als er meer behoefte aan
collectieve woonvormen ontstaat, etc. Hierbij is het van belang om een keuze te maken,
want een gebouw kan nooit overal geschikt voor zijn.
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5.6.2

Diverse strategieën uit de praktijk

Kwaliteit voor de toekomst
Tijdloze uistralinq
Architect Bob van Reeth probeert zijn
gebouwen
een
tijdloze
uitstraling
(belevingswaarde) te geven waardoor
ze
niet
gevoelig
zijn
voor
modeverschijnselen.
Culturele
duurzaamheid noemt hij die kwaliteit
[Reeth 2005]. Daarnaast zijn de
ruimtelijke
kwaliteiten
neutraal,
waardoor ze op verschillende manieren
te gebruiken zijn. Bob van Reeth
probeert dus het gebouw nu kwaliteit te
geven die lang houdbaar is. Hierbij
houdt
hij
rekening
met
belevingsaspecten, inpassing in de
structuur,
mooi
bestaande
verouderende materialen en klassieke
basisprincipes met betrekking tot
verhoudingen en compositie.

Afbeelding 5.11 Project Lombardia te Antwerpen
van architect Bob van Reeth.

Kwaliteit semi-openbare ruimte
Op gebouwniveau wordt er gestreefd naar een betere kwaliteit van semiopenbare ruimtes.
Een voorbeeld is de wintertuin die bij seniorenwoningen geliefd is. De binnenruimte heeft
comfort, uitstraling en biedt ruimte voor sociaal contact. Ook in andere nieuwe
woongebouwen is de semiopenbare ruimte aanzienlijk beter dan in de bestaande voorraad,
door een inpandige ontsluiting (meer comfort), meerdere ontsluitingen, ruimere opzet en
luxe uitstraling. Veelal wordt er geprobeerd om het maaiveldniveau levendig te houden
door diverse functies zoals kinderopvang, kleine winkeltjes, kapper of algemene/sociale
ruimtes in de plint van het gebouw onder te brengen. Hierdoor zou het woongebouw op
langer termijn aantrekkelijk kunnen blijven.
Fu nctionele differentiatie
Als reactie op de monotone naoorlogse wijken is er nu consensus dat er variatie van
functies moet zijn. In ieder geval geldt dit voor omgevingsniveau. Maar veelal wordt er
ook diversiteit op gebouwniveau aangebracht, door verschillende woningtypes binnen een
gebouw te realiseren. Functiemenging wordt als toekomstgericht gezien.
Levens1000bestendige woningplattegrond
Wat betreft gebruiksaspecten op woningniveau wordt de levensloopbestendige woningen
als de toekomst gezien. De ruimtelijke en toegankelijke gebruiksprincipes zijn niet alleen
voor de ouder wordende mens geschikt, maar ook voor diverse levensstijlen. Zie
afbeelding 5.3e voor een plattegrond van een levensloopbestendige woning.
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Toekomstwaarde van het verleden
We zullen nu een aantal voorbeelden noemen waarmee kwaliteit voor de toekomst in de
bestaande bouw wordt gerealiseerd door middel van renovatie. Impliciet betekent dit dat
de huidige aanpasbaarheid wordt gebruikt.
Authentiek karakter benadrukken
De belevingswaarde is een belangrijk probleem van naoorlogse flats. Architectenbureau
Van Schagen gaat er hierbij vanuit dat een bestaand gebouw, ook de naoorlogse flats, een
authentieke en oorspronkelijke kwaliteit hebben ten opzichte van nieuwbouw. Van Schagen
daarom om bijvoorbeeld de galerijflat een face lift te geven waarmee de karakteristieke
punten, namelijk de strakke belijning en de soberheid, versterkt worden.
'Metamorfose'
Een andere oplossing is het gebouw volledig te transformeren, door het casco te strippen
en te hergebruiken. Het gebouw kan hierdoor een geheel nieuwe uistraling krijgen. Zie
afbeeldingen 5.12 en 5.13. Dit zijn renovatieprojecten waarbij de uitstraling van het
gebouw een 'metamorfose' heeft onderhaan.

Afbeelding 5.12 (links): Renovatie galerijflat van architect Van Schagen. Karakteristieken van de
naoorlogse galerijflat worden versterkt door een "face-lift".
Afbeelding 5.13 (midden): 'Metamorfose' van een oude portiekflat door inTex architecten .
Afbeelding 5 .14 (rechts) : 'Metamorfose' van een oude portiekflats te Zwijndrecht door Kokon
Architectuur & Stedenbouw .

Ruimtelijke verbeteringen
Wat betreft ruimtelijke gebruiksaspecten zijn er diverse
voorbeeldprojecten waarbij de gebruiksruimte verbeterd
wordt. Het vergroten van woningen gebeurt vaak veelal
door horizontale samenvoeging van 2 naar 1, of soms ook
van 3 naar 2. Verticale samenvoeging komt ook voor. In
een innovatief project " De Flexibele doorbraak" zijn
betonnen wanden op ingrijpende manier vervangen voor
portalen.

Afbeelding
5. 15 :
Renovatie
portiekflat . Een zeer ingrijpende
maatregel
om
woningen
te
vergroten is het weghalen van
betonnen wanden en vervangen
voor stalen portalen.
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Aanpasbaarheid als strategie
IFD bouwen
In de huidige praktijk wordt er op uiteenlopende
met
toekomstige
manieren
rekening
gehouden
aanpassingen. Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn in de
belangstelling en kent in de Nederlandse bouwsector een
lange geschiedenis vanaf de modernistische architecten
zoals Le Corbusier en blijft een onderwerp van debat. De
laatste decennia zijn er onder de noemers Open Bouwen
en IFD Bouwen (Industrieel Flexibel Demontabel)
diverse innovatieve projecten tot stand gekomen waarbij
met de intentie aanpasbaar gebouwd is. Een aantal
praktijkprojecten van het IFD programma (SEV 2007)
worden toegelicht om dit te illustreren.
Afbeelding 5.16 Logo van
Industrieel Flexibel en
Demontabel bouwen.

Verkavelbaarhneid
Met het Solids concept, zie afbeelding 5.17 van woningcorporatie het Oosten kan een
woongebouw relatief eenvoudig getransformeerd worden tot kantoren en andere diverse
woningtypes (ook de grootte van woningen). Gezien de fluctuerende kantorenmarkt in de
binnenstad speelt dit concept hier in op een waarschijnlijke trend. Hiertoe zijn diverse
oplossingen toegepast zoals een goed verkavelbare dragende gevelstructuur met grote
overspanning, hoge verdiepingshoogte en extra leidingschachten.
u itrbreidingen
In het Maskerade project, zie afbeelding 5.18, zijn verschillende typen uitbreidingen
mogelijk. Hierdoor kan de woning meegroeien met de veranderende ruimtebehoefte.
Leidingvloer
In het gebouw La Fenetre te Den Haag bestaat uit een staalskelet. De woningen zijn vrij in
te delen. De indeelbaarheid wordt bevorderd door het gebruik van een Infra+ vloer. Zie
afbeelding 5.19. Hiermee kunnen leidingen eenvoudig aangepast worden om natte ruimtes
te verplaatsen.

Afbeelding 5.17 : Plattegrond van net Solids project te Amsterdam van woningcorporatie Het Oosten.
De plattegrondafmetingen en vorm van het gebouw maken verschillende indelingen van woningtypes
mogelijk.
Afbeelding 5.18: Uitbreidingstypen van het Maskerade project. Het gebouw kan meegroeien met
veranderende ruimtebehoefte.
Afbeelding 5.19: Principe van de Infra+vloer. Leidingen boven de vloerconstructie blijven bereikbaar
voor veranderingen zoals het verplaatsen van natte ruimtes.
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5.7 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk zijn veranderingen van milieu en kwaliteit in kaart gebracht. De mate en
aard van veranderingen zijn aanzienlijk en die veranderingen zullen zich doorzetten. De
component tijd binnen duurzaamheid is dus kritisch. Terwijl vroeger bouwen voor een
lange levensduur vanzelfsprekend was, 'worstelt' de bouwsector nu met de vraag hoe op
duurzame manier te bouwen in een snel veranderende maatschappij.
In paragraaf 5.5 zijn de strategieën korte- en lange levensduur vergeleken. Bij de
bestaande bouw zijn de strategieën sloopnieuwbouw en levensduurverlenging vergeleken.
In dit onderzoek wordt verondersteld dat bouwen met toekomstwaarde (lange levensduur)
op grote schaal een duurzamer alternatief is dan bouwen voor een korte levensduur. In de
bestaande voorraad is de keuze voor een soortgelijke strategie, levensduurverlenging,
minder voor de hand liggend en complexer. In de naoorlogse wijken blijkt dat er een
rigoureuzere aanpak nodig is om de massaliteit en stedenbouwkundige problemen aan te
pakken. Gedeeltelijke sloopnieuwbouw in combinatie met zorgvuldig renoveren (rekening
houden met bestaande kwaliteiten) van woning, gebouwen omgeving lijkt hier het beste
alternatief.
In het tweede deel van paragraaf 5.5 zijn mogelijke strategieën en oplossingsrichtingen
voor toekomstwaarde uit de praktijk besproken. Hierbij is het onderscheid kwaliteit en
aanpasbaarheid aangehouden . Belangrijke (nieuwe) inzichten die bij nieuwbouw worden
toegepast en gezien worden als toekomstgericht zijn: diversiteit op wijkniveau
aansprekende en tijdloze architectuur, betere kwaliteit semi-openbare ruimte (ruimer,
luxer, meer comfort, sociale ontmoeting), neutrale woningplattegronden. In de bestaande
voorraad probeert men deze kwaliteit te realiseren door bijvoorbeeld zorgvuldig bestaande
architectuur te benutten, ruimtelijke ingrepen waaronder soms ingrepen in het casco en
veelal gevelvernieuwing. Met name bij nieuwbouw gebeurt er veel op het gebied van
aanpasbaarheid.
Er kan dus geconcludeerd worden dat aanpasbaarheid in het kader van duurzaamheid van
belang is voor de veranderende eisen en wensen op het gebied van milieu en kwaliteit. Met
andere woorden, aanpasbaarheid heeft een positieve invloed op de duurzaamheid en
toekomstwaarde van een gebouw. Het is dan ook van belang om indicatoren te
ontwikkelen waarmee de aanpasbaarheid inzichtelijk gemaakt kan worden. Hiervoor dient
eerst het begrip aanpasbaarheid nader uitgewerkt te worden. Dit zal in het volgende
hoofdstuk gedaan worden.
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6

Aanpasbaarheid in de literatuur

6.1 Inleiding
Het doel van dit hoofdstuk is om de kennis over het begrip aanpasbaarheid te beschrijven.
Dat zal gedaan worden door de drie meest relevante studies op het gebied van
aanpasbaarheid en het beoordelen daarvan kort te beschrijven. De keuze en omschrijving
van deze studies zal in paragraaf 6.2 worden behandeld, waarna deze in de paragrafen
6.3, 6.4 en 6.5 worden toegelicht.

6.2 Keuze en omschrijving literatuur
Bij het zoeken naar geschikte literatuur is er gezocht op de begrippen aanpasbaarheid,
flexibiliteit, veranderbaarheid, levensloopbestendig wonen, open bouwen, demontabel en
accommodatievermogen en IFD bouwen. Onder al deze begrippen komen elementen van
aanpasbaarheid aan de orde, maar de reikwijdte is soms breder of de nadruk ligt op een
ander onderwerp dan aanpasbaarheid. Zo heeft het onderwerp IFD bouwen ook te maken
met industrialisatie en procesflexibiliteit . Onder flexibel bouwen verstaat men ook een
gebouw dat niet aangepast hoeft te worden door dat het een overmaat aan kwaliteit bezit.
Levensloopbestendig bouwen richt zich ook meer op ruimtelijke kwaliteit voor de ouder
wordende mens, etc. De drie meest relevante studies worden hierna behandeld.
Het promotieonderzoek van Leupen [2002] luidt: 'Kader en generieke ruimte - een
onderzoek naar de veranderbare woning'. In deze studie is een methodiek voor ontwerpers
ontwikkeld waarmee een ontwerper handvatten heeft om veranderbaar te bouwen. Hoewel
deze methodiek een vrij abstracte benadering heeft (ontwerpers moeten immers vrijheid
hebben om invulling te geven aan aanpasbaarheid), worden belangrijke inzichten gegeven
door deze studie. Leupen onderzoekt de relaties tussen gebouwlagen (zijn
gebouwonderdelen met gelijke functie), waarbij sommige lagen als permanent kader
werken en andere variabel zijn.
De beoordelingsmethodiek van Blok [2006] bouwt voort op de studie van Leupen. De
methodiek is echter kort toegelicht in een artikel met de titel: 'Quantifying structural
flexibility for performance based life cycle design of buildings'. De interactie tussen
gebouwlagen wordt hier stukje duidelijker gemaakt en geoperationaliseerd. In dit artikel is
alleen de constructie uitgewerkt en niet andere gebouwsystemen. Maar omdat de
indicatoren vrij abstract zijn, zijn deze mogelijk ook toepasbaar voor andere gebouwlagen.
Het promotie onderzoek van Durmisevic [2006] luidt: ''Transformabie Building Structures Design for disassembly as a way to introduce sustainable engineering to building design
Construction'. De hoofdstelling van het onderzoek is dat demontagepotentieel het
sleutelprincipe is om veranderingen te kunnen accomoderen. De studie gaat niet zozeer in
op de mogelijkheden van permanente delen, maar meer op demontabele
gebouwsystemen, componenten en elementen. Algemene principes met betrekking tot
demontage en bouwsystemen zijn mogelijk relevant. Want demontagepotentieel beperkt
de offers van aanpassingen. Minder relevant voor dit onderzoek is demontage vanwege
technisch onderhoud en vervanging. Aanpasbaarheid voor technische verbetering zal
buiten beschouwing worden gelaten in dit onderzoek.
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6.3 Leupen
Veranderbaarheid
Een uitgangspunt van het promotieonderzoek van Leupen [2002] is dat een woning
gemiddeld langer dan 100 jaar meegaat en dat in die tijd de woonwensen aanzienlijk
veranderen, Een gebouw zou moeten voorzien in deze behoefte. Gebeurt dit niet dan leidt
dit tot kapitaalvernietiging. Leupen gaat dus uit van de economische voordelen van
veranderbaar bouwen.
Onder veranderbaarheid verstaat Leupen :

1.
2.
3.

verbouwing (veranderingen binnen de woning);
uitbreidbaarheid (uitbreiden van het woonoppervlak);
polyvalentie;
(meerdere gebruiksmogelijkheden van de ruimten zonder
bouwkundige aanpassingen of hooguit door het veranderen van de indeling
middels draaideuren, schuifdeuren en schuifwanden)

Een denkwijze: Kader en generieke ruimte
Leupen werkt veranderbaarheid verder niet uit: 'want het bepalen van het onbekende is
een paradoxale opgave, (p.34) . In plaats daarvan wordt er in de studie veronderstelt dat:
, door nu niet het veranderbare, maar het permanente als uitgangspunt te nemen worden
nieuwe perspectieven geopend' (p.235). Het permanente zijn de gebouwdelen die lang
meegaan en deze vormen het kader waarbinnen de veranderingen plaatsvinden. Het
belangrijkste kenmerk van het kader is dan ook dat deze vrijheid verschaft voor het
onbekende; voor toekomstige aanpassingen. Een bijkomende eigenschap hierbij van het
kader is dat deze scheidt. Het definieert de (ruimtelijke) grenzen waarbinnen
veranderingen mogelijk zijn. Het kader bepaald tevens de architectuur (vergelijkbaar met
belevingswaarde) voor een lange periode. Een kader dat een aansprekende architectuur
heeft zal langer gewaardeerd worden en daardoor ook langer gebruikt worden. Dit noemt
Leupen de articulatie van het kader.
Leupen geeft aan dat deze denkwijze breed toepasbaar is: ook voor andere typen
gebouwen, voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hierbij is het steeds van belang
de vraag te stellen, welke elementen/systemen als kader kunnen werken en welke
mogelijkheden dat kader biedt.

Gebouwlagen
Om de werking van het kader te analyseren gebruikt Leupen het lagenmodel. Een gebouw
is op te delen in gebouwlagen die samen het gehele gebouw definiëren. Iedere laag
onderscheidt zich van de andere lagen door de specifieke rol die de laag vervult. De
volgende lagen worden onderscheiden:
•
•
•
•

•

Hoofddraagconstructie: (kolommen, dragende wanden, spanten, constructieve
vloeren). Functie: Voert krachten af naar de ondergrond .
De ontslu iting (trappen, gangen, liften, galerijen). De laag zorgt voor de
bereikbaarheid van ruimten en lof de zelfstandige woningen.
De huid (gevel, onderkant en dak): Functie: scheidt binnen en buiten, tegelijkertijd
representeert de huid het gebouw naar buiten toe.
De dienende elementen (leidingen, apparaten en specifieke voorzieningen). De
dienende elementen regelen aan- en afvoer van water, energie, verse lucht en
omvatten de daarmee onlosmakelijk verbonden apparaten en de daartoe
geprepareerde ruimte.
De enscenering van de ruimte (bekleding, binnendeuren en wanden, afweking van
vloeren, wanden en plafonds) De enscenering definieert de ruimten inclusief de
visuele en tactiele kwaliteiten
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Afbeelding 6.1. Gebouwlagen volgens Leupen [2002}. Van links naar rechts: de draagconstructie, de
ontsluiting, de huid, de dienende elementen en de enscenering.

Waar kan het kader van Leupen uit bestaan?
Het uitgangspunt van de studie is dat iedere laag of combinatie van lagen als kader kan
werken. Alhoewel het voor de hand ligt dat met name de constructie en ontsluiting
bepalend voor het kader zijn, probeert de studie aannemelijk te maken dat ook de gevel,
de inbouwen installaties als kader kunnen werken. Echter, het zogenaamde cascoconcept
komt het meeste voor in de praktijk. Dit geldt zeker voor meergezinswoningen (flats). Bij
vrijstaande woningen kun je nog flexibele constructies maken, maar bij gestapelde
woningbouw is dit veel lastiger. Daarom is met name dit basisprincipe van belang in dit
onderzoek. Het casco concept kenmerkt zich door de draagconstructie die in eerste
instantie een celvormig kader definieert. De subvarianten van de cascoreeks zijn
gebaseerd op het al dan niet gefixeerd (als kader werken) zijn van andere lagen. Bijna
altijd is ook de ontsluiting onderdeel van het kader. De portiekstructuur van een portiekflat
s bijvoorbeeld bepalend en veelal permanent. In de praktijk zal er dus, in termen van
Leupen, veelal sprake zijn van een combinatie van lagen die als kader werken.

Casco

Bouwmuur

Basement

Gevel

Afbeelding 6.2. Basisvarianten van kaders volgens Leupen (2002). De 'generieke ruimte' en dus
aanpassingsmogelijkheden bij deze varianten verschilt aanzienlijk. Het cascoprincipe komt het meeste
voor en is het aangewezen principe voor meergezinswoningen.

Hoe werkt het kader? Vrijheden van kaders
Leupen geeft een aantal voorbeelden van vrijheden:
•
•
•

Het skelet maakt de plaatsing van binnenwanden vrij. Zie voorbeeld afbeelding
6.3a
De galerij geeft vrijheden aan de plaats van voordeur, de corridor biedt vrijheid in
de vorm van privacy. Zie voorbeeld afbeelding 6.3b
De gevel kan als kader werken voor achterliggende ruimten en gebouwdelen. De
gevel werkt dan vooral als kader vanwege de articulatie (belevingswaarde).
Praktisch gezien lijkt dit niet haalbaar, omdat het slopen/demonteren van
constructie achter een gevel ingrijpend is. Bij een monumentale gevel is het
mogelijk dat dit wel gebeurt. Zie voorbeeld afbeelding 6.3c
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•

•

De installatiekern verschaft vrijheid voor de ruimte daarom heen, omdat de deze
ruimte niet wordt belemmerd door installatieproblematiek. ie voorbeeld afbeelding
6.4d
De enscenering kan de ruimte bevrijden. Een voorbeeld is het project van HolI, zie
afbeelding. Leupen stelt dat de enscenering geen vrijheid voor aanpassing geeft,
maar vrijheid in gebruik (polyvalentie genoemd). Zie voorbeeld afbeelding 6.4e

a) Constructie als kader
Bij de renovatie van een bestaand pakhuis biedt
de constructie vrijheid voor toevoeging van
ontsluiting, installaties en binnenwanden. De
binnenwanden zijn hier geheel los geplaatst van
de constructie. Architectenbureau Meyer en Van
Schoten.

d) Huid als kader
Idealiter zou bij een gebouw
met de gevel als kader de
ruimte achter de gevel
veranderbaar moeten zijn.
Inclusief de constructie. In dit
voorbeeld werkt een
monumentale gevel als decor.
De gevel wordt als autonoom
object gearticuleerd. Architect
Henri Ciriani.

b) Ontsluiting als kader
De galerij definieert vanaf een kant de woonlagen
waarbinnen de woning vrij in te delen is. In dit
praktijkvoorbeeld zijn deuren echter vastgelegd.
De galerij is hier breed uitgevoerd en het meest
kenmerkende element van de bebouwing.
Theoretisch is het denkbaar dat de ontsluiting
behouden blijft en de woningtypes erachter
veranderen. Architect Kees Christiaanse.

e) Installaties als kader
De voorzieningen kern bevrijdt
de indeling en begrenzing van
de ruimte en van het
bouwvolume. Met andere
woorden: rondom de kern met
voorzieningen zoals toilet,
keuken, elektra, etc. kan men
de woning vormgeven.
Architectenbureau Silvy en
prouvé

f) Enscenering als kader
In het centrum van een
kantoorgebouw ontwierp Holl
een twee verdiepingen hoge
hal. De enscenering is
ontkoppeld van de
buitenwanden. Belangrijker is
de maatvoering, proporties en
vorm van de ruimte. Deze
verschaft vrijheid in gebruik.
Architectenbureau HolI, D.E.
Shaw & Co.

Afbeelding 6.3. Voorbeelden projecten waarmee Leupen illustreert dat in principe elke laag als kader
kan werken.

Na aanleiding van de voorbeelden kan gesteld worden dat: 1) in de praktijk vaak meer
lagen als kader werken en 2) Dat het kader volgens Leupen veelal wordt bepaald door de
architectonische werking (articulatie).
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Ontkoppeling en eenvoudig veranderen
Essentieel voor de werking van kaderconcept is de ontkoppeling van het kader met de
generieke ruimte (variabele delen). De wijze waarop die aansluiting tussen het kader en de
veranderbare lagen is uitgevoerd ( de knip genoemd), is bepalend voor de wijze waarop de
woning veranderd of verbouwd kan worden. Hierbij gaat Leupen verder niet diep in op de
offers van veranderingen. Er wordt alleen gesteld dat onderdelen met eenvoudige
gereedschappen verplaatst of verwijderd moeten kunnen worden. Daarnaast is de vraag
van belang of er een extra voorinvestering nodig is om die veranderingen makkelijk te
maken. Bijvoorbeeld een dubbele vloer met een laag voor leidingen maakt wijzigen van
leidingen eenvoudiger.

6.4 Blok en Herwijnen
Blok heeft een methodiek ontwikkeld waarmee de flexibiliteit van de constructie
gekwantificeerd wordt. Het doel hiervan is om minimum prestatieniveaus te kunnen
specificeren voor de (inschatting van) de levensduur van een gebouw. Behalve
prestatiemeting is de vergelijking (benchmarking) een doel van de methodiek. De
methodiek gaat niet uit van functionele criteria (bijvoorbeeld vergroting woningen met
150%), maar van niveaus van flexibiliteit (van niet flexibel, I, tot extreem flexibel, V).
De studie bouwt voort op de studie van Leupen waarbij ervan uitgegaan wordt dat
bepaalde gebouwlagen als kader werken en daardoor vrijheid verschaffen voor andere
lagen. De benadering is dat niet zozeer één laag, maar elke laag een bepaalde vrijheid
biedt voor andere lagen. Dit is een logische benadering, want er is in de praktijk vaak
sprake van meerdere lagen die een bepaalde kaderfunctie vervullen.
Deze vrijheid die een laag verschaft voo;een andere laag noemt Blok flexibiliteit.
De gedachtegang is dat er dus twee
verbanden te onderscheiden zijn tussen
gebouwlagen : Elke laag biedt of levert
flexibiliteit (vrijheid) ten opzichte van
andere lagen, zodat een andere laag
(niet) belemmert wordt om aan te
passen. Andersom 'ontvangt' elke laag
flexibiliteit
waardoor de
laag
zelf
(makkelijk) aangepast kan worden. Zie
afbeelding 6.4, waarbij deze onderlinge
relaties schematisch zijn weergegeven.
Blok heeft alleen de flexibiliteit van de
constructie uitgewerkt.; 4 pijlen van de
constructie naar alle andere lagen.
Hierbij zijn 3 indicatoren op een meer
algemeen niveau geïdentificeerd die de
vrijheid van een laag beïnvloeden:

B

oea' ,

Afbeelding 6.4. Elke gebouwlaag beinvloedt de
aanpasbaarheid van andere gebouwlagen. Dit
noemt Blok flexibiliteit. In deze afbeelding geven
de dikke pijlen de flexibiliteit van de constructie
aan voor andere gebouwlagen.

Is de gebouwlaag voldoende onafhankelijk van andere gebouwlagen?
a) Deelt de constructie delen met andere gebouwlagen? (bijvoorbeeld is de
constructie tevens gevel?, of tevens medium voor leidingen?)
b) Hoe zijn de verbindingen
met andere gebouwlagen.
Zijn ze
demonteerbaar? ( zijn verbindingen met eenvoudig gereedschap te
ontkoppelen? Of zijn verbindingen massief?)
2. Verschaft de constructie voldoende ruimte voor alle andere lagen?
3. Verschaft de constructie voldoende draagcapaciteit?
Geciteerd uit Blok 2006. De indicatoren zijn verder niet uitgewerkt.
1.

Kenmerk van de methode is dat de evaluatie van 'flexibiliteit' van een bepaalde laag
gebeurt op basis van de vrijheid die de laag verschaft voor mogelijke aanpassingen van
alle andere lagen. Dus de flexibiliteit van de constructie wordt uitgedrukt voor:
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aanpassingen in de ruimtelijke plattegrond, aanpassingen in installaties, aanpassingen van
de ontsluiting en aanpassingen van de gevel.
Een tweede kenmerk is dat er niet vanuit aanpassingen wordt geredeneerd, maar vanuit
kern principes die voor alle aanpassingen belangrijk zijn. Met andere woorden kernprincipes
die de offers van alle aanpassingen beperken. Deze kernprincipes zijn onafhankelijkheid,
ruimte en capaciteit.

6.5 Durmisevic
Durmisevic gebruikt het begrip transformatiecapaciteit (TC) en definieert dit als een
indicator voor de flexibiliteit van een gebouwen de milieuefficiëntie daarvan. De
hoofdstelling van de studie is dat de TC afhangt van een hoge demontagepotentieel. Een
hoge demontagepotentieel betekent dat gebouwonderdelen eenvoudig gedemonteerd
kunnen worden, met minimale bouwkundige ingrepen en dus minimale offers. Onder
aanpassing (of transformatie) wordt verstaan: verwijderen van onderdelen, verplaatsen
van onderdelen, of het toevoegen van nieuwe onderdelen. De studie richt zich met name
op detaillering tussen bouwdelen, componenten en elementen.

Afbeelding 6.5 en 6.6 Onderdelen van technisch lego als analogie met een verouderd gebouw. Bij
lego kunnen alle onderdelen gemakkelijk gedemonteerd worden en hergebruikt worden in talloze
combinaties. Bij de betonconstructie zijn zand, grind en cement chemisch en permanent verbonden .
Maar ook wapeningsstaal en talloze ingestorte leidingen maken onderdeel uit van de constructie.

In het promotieonderzoek van Durmisevic wordt, zoals voorgaande studies, ook van
gebouwlagen (systemen genoemd) uitgegaan. Een systeem wordt gedefinieerd als een
assemblage van componenten met een gelijke functie of doel. Elk systeem heeft een
aparte functionele levensduur en technische levensduur, waardoor er behoefte is om
bepaalde onderdelen vaker aan te passen dan andere. Zo stelt Durmisevic dat door de
afhankelijkheid tussen onderdelen en systemen zoals de constructie, gevel en installaties
een gebouw gesloopt wordt en materiaal niet meer bruikbaar is.
Hoofdsystemen zijn te onderscheiden op basis van hoofdfuncties zoals dragen, servicing
(voorzien van thermisch comfort, gezonde lucht, etc.), ruimtes scheiden, etc. Binnen een
systeem zoals de omhulling zijn subfuncties te onderscheiden, zoals: daglicht verschaffen,
isoleren, eigen draagfunctie gevel, etc. Deze functies worden vervult door componenten
(raam, lift, balken, binnendeur). Op het laagste systeemniveau worden elementen en
materialen onderscheiden (bijvoorbeeld glas, kozijn, tochtstrip, etc.) Het onderscheid van
subsystemen (componenten) is wel van belang. Voorbeelden zijn het aanpassen van
ramen, deuren, etc. Vooral bij installaties is er sprake van subsystemen: riolering,
ventilatie, data, elektra, etc. Niet elk systeem bestaat uit subsystemen. Bijvoorbeeld een
gietbouwconstructie bestaat uit een fundering en monoliet gegoten beton .
Durmisevic stelt dat er twee criteria zijn voor demontage: onafhankelijkheid en
uitwisselbaarheid. Deze criteria spelen op alle niveaus: systeemniveau (gebouwlagen),
componentniveau en elementniveau. De twee criteria of kernprincipes zullen nu toegelicht
worden.
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Bij onafhankelijkheid gaat het erom dat functies gescheiden worden (functionele
onafhankelijkheid) in een aparte eenheid/materialisatie. Op componentniveau betekent dit
dus dat bijvoorbeeld de gevel wordt gescheiden in een draagframe, een isolatielaag en een
afwerkingslaag. Echter, binnen bijvoorbeeld het gevelsysteem is een volledige scheiding
van elementen (kleinste onderdelen) niet positief voor het demontagepotentieel. Veel
verbindingen leveren ook veel werk op om deze te ontkoppelen. Als bijvoorbeeld ramen
verplaatst moeten worden is het beter als deze als een component geassembleerd is.
Andere aspecten hebben betrekking op de technische ordening van elementen. Als alle
elementen onderling gerelateerd zijn, dan is een onderdeel lastig te veranderen. Zo'n
relatie kan bijvoorbeeld de zwaartekracht zijn. Een gestapelde wand kan stabiliteit
verliezen als er stenen tussenuit gehaald worden. Het is daarom van belang dat de
ordening zodanig is dat alle elementen aan een basisframe worden gekoppeld die de
draagfunctie vervult.
Bij uitwisselbaarheid gaat het erom dat de verbinding of interfaces tussen onderdelen of
systemen. Het type verbinding is bijvoorbeeld van belang. Elementen die chemisch
verbonden zijn, zijn permanent verbonden en nooit meer onafhankelijk te gebruiken. De
meest aanpasbare verbinding heeft een 'fixing device' waardoor zowel elementen als het
het 'device' hergebruikt kan worden. Ook de volgorde van bewerkingen (het (de)monteren
van onderdelen) is van belang. Bij een parallel bewerkingspatroon kunnen elementen
tegelijk ge(de)monteert worden. Bij een sequentiële bewerking moeten onderdelen na
elkaar worden bewerkt. Dit levert meer werk op en is dus niet positief voor het
demontagepotentieel.
Op basis van het promotieonderzoek van Durmisevic wordt er momenteel in de praktijk
een instrument ontwikkeld welke de transformatiepotentie kan beoordelen [Durmisevic
2007] . Onder de noemer demontage worden de indicatoren onafhankelijkheid,
uitwisselbaarheid en hergebruik genoemd. Door hergebruik kunnen onderdelen in
hetzelfde gebouw weer toegepast worden. (Toepassing in een ander gebouw is ook
mogelijk). Hergebruik levert aanzienlijke materiaalbesparingen op en beperkt dus de offers
van aanpassingen. Het bekendste voorbeeld is wel de verplaatsbare binnenwand. In dit
geval is alleen een lichte vorm van arbeid nodig om wanden te verplaatsen.

6.6 Conclusie en samenvatting
Studie van Leupen
•

•
•

In de studie van Leupen is het onderscheid kader en generieke ruimte bruikbaar.
Een meer praktische vertaling hiervan is vast en variabel. Dit onderscheid is van
belang, omdat de vaste delen de aanpassingsmogelijkheden definiëren. De studie
biedt verder geen handvatten voor het vaststellen van vaste delen. Een logische
benadering zou zijn om te na te gaan welke delen moeilijk te veranderen zijn.
Leupen noemt geen concrete indicatoren van de vaste delen. Het begrip 'vrijheid'
is te abstract en onvoldoende bruikbaar.
De lagen die Leupen definieert zijn mogelijk wel bruikbaar: draagconstructie, de
huid, ontsluiting, dienende elementen en enscenering. Elke laag heeft een
specifieke functie. Dit is mogelijk relevant, omdat elke functie ook een bepaalde
verandercyclus heeft. De inbouw verandert bijvoorbeeld veel vaker dan de
constructie.

Studie van Blok en Herwijnen
•

Deze studie maakt onderscheid in aanpasbaarheid en flexibiliteit van elke
gebouwlaag. Flexibiliteit betekent hier dat de gebouwlaag bepaalde 'vrijheden'
verschaft voor alle andere lagen. De aanpasbaarheid van een gebouwlaag wordt
dan beïnvloed door de flexibiliteit van alle andere lagen. Dit principe is alleen voor
de flexibiliteit van de constructie uitgewerkt. Het is discutabel of deze theorie ook
relevant is voor andere gebouwlagen. Want de inbouw levert bijvoorbeeld weinig
beperkingen op voor de veranderingen in de gevel. En het casco wordt
bijvoorbeeld überhaupt niet vaak aangepast.
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•

In deze studie worden drie indicatoren genoemd die de 'vrijheid' of flexibiliteit van
een gebouwlaag bepalen. Dit zijn ruimte, capaciteit en onafhankelijkheid. Mogelijk
zijn deze begrippen bruikbaar. Een nadeel is wel dat deze nog te abstract zijn en
beperkt uitgewerkt.

Studie van Durmisevic
•

•

•

De studie richt zich met name op het demontagepotentieel. Dit is ook zeker een
relevant begrip voor aanpasbaarheid in mijn onderzoek. Toch is dit niet het enige
relevante principe. Het ver doorvoeren van een hoog demontagepotentieel leidt tot
een volledig demonteerbaar gebouw. Mijn onderzoek gaat juist uit van een
woongebouw dat een lange levensduur heeft. Hierbij is het praktisch niet zinvol om
uit te gaan van volledige demonteerbaarheid.
Durmisevic maakt onderscheid in sub lagen of subsystemen zoals in de studie
genoemd. Installaties zijn bijvoorbeeld lastig als één gebouwlaag op te vatten,
omdat ventileren, communicatie, waterafvoer, etc. totaal verschillende functies
zijn. Dit detailniveau is wel relevant voor mijn onderzoek, omdat het bij
aanpasbaarheid vaak gaat over onderdelen binnen een gebouwlaag, zoals de
verandering van een raam, aansluitpunt of trap.
Mogelijk relevante principes (bij alle gebouwlagen van belang) die in de studie
naar voren komen zijn: onafhankelijkheid, uitwisselbaarheid en hergebruik. Deze
algemene indicatoren zijn beperkt praktisch uitgewerkt.
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7

Ontwikkeling indicatoren

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen indicatoren ontwikkeld worden en zal een eerste aanzet voor een
beoordelingsmethodiek ontwikkeld worden. Hiervoor zal de kennis van recente studies
worden gebruikt (hoofdstuk 6) en indicatoren uit de praktijk. De analyse van bestaande
indicatoren wordt beschreven in 7.2. In paragraaf 7.3 worden verschillende benaderingen
voor een beoordelingsmethodiek vergeleken. Tot slot zal in deze paragraaf een keuze
gemaakt worden voor een benadering. In paragraaf 7.4 zal deze benadering op globaal en
abstract niveau uitgewerkt worden tot een methodiek. In paragraaf 7.5 worden indicatoren
praktisch verder uitgewerkt en nieuwe indicatoren afgeleid met behulp van
voorbeeld projecten.

7.2 Bestaande indicatoren
Een eerste stap voor de ontwikkeling van indicatoren is het analyseren van bestaande
indicatoren uit (aanvullende) literatuur en bestaande tools. De aanvullende literatuur is
meer praktisch van aard. Verder zijn de tools GPR Gebouwen Woonkeur gebruikt. (Zie
bijlage 1 'bestaande indicatoren' voor een omschrijving van bronnen.)
Alle indicatoren van de diverse bronnen zijn samengevoegd en geordend in één lijst (zie
bijlage 1). Deze lijst is dus representatief voor alle bestaande indicatoren. Soortgelijke
indicatoren zijn samengevoegd. Verder is per indicator een naar eigen inzicht een 'titel'
bedacht met een toelichting. De ordening is naar eigen inzicht tot stand gekomen om een
bruikbaar overzicht te krijgen van indicatoren. Het resultaat is een lijst van 35 indicatoren
geclusterd in 3 groepen: kernprincipes, type aanpassingen en gebouwlagen. Dit bleek een
bruikbare ordening. De drie categorieën zullen nu toegelicht worden.
Kernprincipes
Kernprincipes zijn meer algemeen en abstract van aard. Deze indicatoren zijn voor alle
gebouwonderdelen van toepassing. Een veel genoemd kernprincipe is bijvoorbeeld het
scheiden van gebouwlagen, overmaat aan ruimte en demontabele verbindingen. Deze
(hoofd)indicatoren komen terug in alle geraadpleegde bronnen.
Type aanpassingen
Type aanpassingen zijn bijvoorbeeld: herindelen, uitbreidbaarheid, splitsen, e.d.
Opmerkelijk dat er vooral indicatoren zijn met betrekking tot ruimtelijke typen
aanpassingen zijn. En geen indicatoren met betrekking tot bijvoorbeeld het upgraden van
installaties, het aanpassen van de gevel of
Gebouwlagen
De meeste indicatoren zijn het beste te clusteren per gebouwlaag. Veelal zijn dit ook de
meest concrete indicatoren, omdat ze direct gerelateerd zijn aan gebouweigenschappen.
Een voorbeeld is de verdiepingshoogte (>3m), overcapaciteit installaties of de
Elke indicator heeft dus betrekking op een bepaalde
bereikbaarheid van de gevel.
gebouwlaag. Bij deze clustering zijn de gebouwlagen uit de studie van Leupen gebruikt.
Met dit lagenmodel blijkt dat alle indicatoren goed te clusteren zijn. Ruimtelijke indicatoren
blijken op zowel de constructie als inbouw betrekking te hebben. Bijvoorbeeld de
stramienstructuur en de gebouwvorm vallen onder de draagconstructie.
De totale lijst met indicatoren is nog niet werkbaar. De indicatoren zijn vanuit verschillende
benaderingen geformuleerd: vanuit kernprincipes, vanuit type aanpassingen en vanuit
gebouwlagen. Hierdoor is er veel overlap, hetgeen verwarrend kan werken. De indicator'
pas een demontabel wandsysteem toe' is een andere benadering dan bijvoorbeeld een
kernprincipe zoals 'scheiden van gebouwlagen'. Er wordt verondersteld dat het beter is om
van één benadering uit te gaan om een bruikbare methodiek te ontwikkelen. In de
volgende paragraaf zullen verschillende benaderingen voor een methodiek vergeleken
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worden. In de paragraaf daarna, 7.4, zal de lijst met indicatoren gebruikt worden voor de
ontwikkeling van een methodiek.

7.3 Keuze benadering
In deze paragraaf zal een keuze voor een benadering voor een beoordelingsmethodiek
voor aanpasbaarheid gemaakt worden. Allereerst zullen er naar eigen inzicht
uitgangspunten worden geformuleerd. Daarna zullen er vier benaderingen vergeleken
worden. Tenslotte zal er een keuze gemaakt worden.

7.3.1

Uitgangspunten

Naar eigen inzicht worden de volgende uitgangspunten geformuleerd :
•

•

•

•

Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling
van instrumentarium door indicatoren te ontwikkelen. De vraag is nu waaraan deze
indicatoren aan moeten voldoen. Verondersteld wordt deze indicatoren in een
bruikbaar theoretisch kader geplaatst moeten worden. Het uitgangspunt kan
daarom benadrukt worden met een stelling van de Duitse sociaal psycholoog Karl
Lewin van begin 1ge eeuw: "Er is niets zo praktisch als een goede theorie"
[geciteerd uit Hanssen 2003J. Bij instrumentarium voor duurzaam bouwen is dit
van belang, want met een breed toepasbare theorie ontstaat er meer draagvlak in
de praktijk.
De beoordelingsmethodiek voor aanpasbaarheid moet in het kader van
duurzaamheid worden gezien. Dus een logische benadering is aanpasbaarheid voor
milieu en kwaliteit, zoals ook in hoofdstuk 4 is beschreven. Er is verder
geconcludeerd in hoofdstuk 5 dat eisen en wensen grotendeels onzeker zijn.
Bovendien moet er per geval een toekomstvisie en scenario's geformuleerd
worden. Een beoordelingsmethodiek zou daarom geschikt moeten zijn voor
meerdere of zelfs alle aanpassingen.
De methodiek zal gebruik maken van expert kennis. Het doel is niet om objectief
meetbare indicatoren te ontwikkelen. Dit is wel de ideale benadering voor het
instrument een toetsingsinstrument, zoals GPR Gebouw. Echter, het normeren van
indicatoren is een stap te ver voor dit onderzoek. Verondersteld wordt dat
intersubjectieve indicatoren bruikbaar zijn voor doorontwikkeling tot objectieve
prescriptieve indicatoren. Intersubjectief betekent dat de waardering van een
indicator door meerdere mensen wordt gedeeld.
De expert zal op basis van indicatoren een beoordeling geven van het gebouw. De
invoer bestaat uit gebouwgegevens en expert kennis. De indicatoren zijn
intersubjectief en geven daardoor richting aan een systematische beoordeling. De
uitvoer is een beoordeling van indicatoren.

Methodiek
Invoer

Uitvoer

• Gebouwgegevens

• Expert kennis

Beoordeling Indicatoren

Afbeelding 7. 1,' Schematische weergave van de methodiek.

Aanpasbaarheid van woningen - Harmen Jorritsma

68

7.3.2

Benaderingen

Bij de analyse van bestaande indicatoren zijn al enkele benaderingen aan de orde
gekomen: kern principes, type aanpassingen en gebouwlagen. Deze zullen nu .nader
worden beschreven en aangevuld. Deze aanvulling is op basis van bestaande methodieken.
De benaderingen zijn:
1.
2.
3.
4.

Technische criteria
Analyse gebouwlagen en kernprincipes
Haalbaarheid type aanpassingen
Haalbaarheid scenario's

7.3.3 Technische criteria
Om aanpasbaarheid te toetsen stelt Moffatt [2001] dat het belangrijk is om technische
criteria te formuleren waarmee gebouwen worden vergeleken. Technische criteria zijn zo
objectief mogelijk gedefinieerd en zo goed mogelijk toetsbaar. Met behulp van een
checklist van criteria kan de beoordelaar inzichtelijk maken op welke punten het gebouw
wel en niet voldoet. Een paar voorbeelden van technische criteria:
Constructie:
•
Beukmaat > 6m
•
Draagvermogen: > 4,0 kN/m2< 5,0
•
Verdiepingshoogte> 3m
Gevel:
•
De gevel is niet dragend
Installaties:
•

Toepassing van een hybride ventilatiesysteem, met een balans tussen centrale
componenten en distributiecomponenten.

Bij deze benadering wordt er één maatlat gehanteerd voor het 'ideale' aanpasbare
gebouw. Daarnaast wordt er met deze benadering verondersteld dat de set criteria
significant zijn voor alle gebouwen en alle situaties.
Voordeel
Een voordeel is dat de beoordeling objectief is. Hierdoor kunnen gebouwen ook goed
onderling vergeleken worden.
Nadeel
Er wordt uitgegaan van één maatlat waarmee indicatoren prescriptief zijn geformuleerd.
Met deze benadering wordt er verondersteld dat de set criteria significant zijn voor alle
gebouwen en alle scenario's. De beukmaat is bij de meeste woningen en meeste
scenario's een significante indicator en daarom wordt vaak alleen deze maat genoemd.
Echter, het kan ook voorkomen dat de dieptemaat significant is als de ruimtelijke indeling
gewijzigd wordt. Vanwege de onzekerheid van eisen en wensen (scenario's) en de variaties
in woningen, is het lastig om één maatlat verantwoord vast te stellen.

7.3.4 Analyse gebouwlagen en kernprincipes
Bij deze benadering worden gebouwlagen geanalyseerd op een aantal kernprincipes van
aanpasbaarheid. Omdat het hele gebouw doorgelicht wordt met abstracte basisprincipes,
wordt er met deze benadering verondersteld dat alle significante eigenschappen
beoordeeld worden. Omdat de basisprincipes abstract zijn is er veel expert kennis nodig.
Blok [2006] heeft deze benadering uitgewerkt tot een beoordelingsmethode voor
aanpasbaarheid en flexibiliteit. Zie paragraaf 6.4 voor een beschrijving hiervoor. De
methodiek is alleen uitgewerkt voor de flexibiliteit van de constructie, veelal de
belangrijkste gebouwlaag. Volgens zijn theorie zou van elke laag de aanpasbaarheid en
flexibiliteit beoordeeld moeten worden. Het resultaat van de beoordeling is dat er een
score wordt gegeven van de flexibiliteit en aanpasbaarheid per gebouwlaag op een
vijfpuntsschaal. Op die manier kunnen gebouwen vergeleken worden. Er kan inzichtelijk
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worden gemaakt wat de flexibiliteit ten opzichte van andere lagen is. In afbeelding 7.2 is
een voorbeeld van een beoordelingsresultaat te zien voor de flexibiliteit van de constructie.

Afbeelding 7.2: De flex ibiliteit van de constructie ten
opzichte van andere lagen gekwantificeerd in 5
klassen: Flex ibiliteit klasse I (niet flexibel) tot en met
klasse V (e xtreem flex ibel) . Deze grafiek laat
bijvoorbeeld zien dat de constructie flex ibel is voor
plattegrondwijzigingen (klasse IV), maar "matig" voor
installatiewijzigingen (klasse III).).
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Voordelen
De benadering is abstract vergeleken, waardoor deze toepasbaar is voor meerdere
scenario's en meerdere woningtypes of zelfs gebouwen. De benadering is daardoor breed
toepasbaar. De indicatoren ruimte, capaciteit en onafhankelijkheid (zie ook paragraaf 6.4)
zijn niet objectief, maar intersubjectief. Dat wil zeggen dat experts hetzelfde verstaan
onder de indicatoren.
Nadelen
Deze benadering is beperkt uitgewerkt. Het is onbekend of dezen benadering praktisch
bruikbaar is. In de conclusies van hoofdstuk 6 is al gesteld dat bijvoorbeeld de indicator
ruimte nog niet goed hanteerbaar is.

7.3.5

Haalbaarheid type aanpassing

Type aanpassingen is een geheel andere benadering dan de voorgaande besproken
alternatieven. Een type aanpassing zijn een verzameling aanpassingen met gelijke
kenmerken. Zo heeft herindelen het overkoepelende kenmerk dat het volume van de
woning gelijk blijft. Variabel is het aantal, de grootte, de vorm en de positie van
vertrekken. Daarom zijn er altijd veel subtypes te onderscheiden. Een type aanpassing is
daarom nog niet zo concreet als een aanpassing zelf. Een nog verdere uitsplitsing leidt tot
subtypen en uiteindelijk tot een ontwerpvariant. Bij deze benadering is het van belang om
tot bruikbare typen te komen die werkbaar zijn in de praktijk.
Gulpen
[2005]
maakt
onderscheid
in
functieflexibiliteit,
indelingsflexibiliteit,
volumeflexibiliteit en belevingsflexibiliteit (zie afbeelding 7.3). Deze benadering is
uitgewerkt door per type aanpassing indicatoren te formuleren om daarmee de
haalbaarheid te toetsen. Functieflexibiliteit wordt in dit onderzoek niet als een vorm van
aanpasbaarheid gezien. Want functieflexibiliteit is de mogelijkheid om de woning of het
gebouw op een andere manier te gebruiken, zonder fysieke aanpassingen.
Naar eigen inzicht is deze typologie verder uitgewerkt voor op gebouwniveau, zie
afbeelding 7.4. Hierbij zijn aanpassingen in de uitrusting van de woning -technische
aanpassingen - meegenomen.
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Typen aanpassingen

DQ[JJ
Aanpassing indeling I

Aanpassing
belevings-waarde

Aanpassing volume
I uitbreidbaa-rheld van de woning in

beukmaat
vrije indeelbaarheid door m iddel
mogelij kheid van verzelfstandiging

uitbreidbaarheid van de woning in
mogelijk heid om woningen

aanpassen geveIIndeling
aanpassen interieur

aan pa bare Installaties

Afbeelding 7.3: Typen aanpassingen volgens Gulpen (eigen bewerking).

Ruimtelijke typen aanpassingen

~
Bestaande situatie

à

~

Verkleinen

Vergroten

.......-....
L(
Uitbreiden

Technische typen aanpassingen

à
Aanpassing inbouw

~B~
Aanpassing huid

~
Aanpassing installaties

Afbeelding 7.4: Typen aanpassingen naar eigen inzicht.
ruimtelijke aanpassingen en technische aanpassingen .

Hierbij is er onderscheid gemaakt in

Voordelen
Een voordeel van deze benadering is dat typen aanpassingen praktisch inzicht geven in de
mogelijke aanpassingen van een gebouw. Een uitbreiding bijvoorbeeld, is voor iedereen
begrijpbaar. Als men inzicht wil krijgen in de aanpasbaarheid van een gebouw, is het een
logische benadering om uit te gaan van wat de 'mogelijke' aanpassingen zijn. Het meest
praktische is dan als deze typen aansluiten bij eisen en wensen. Een type aanpassing zou
dan bijvoorbeeld kunnen zijn: grotere woningen, hoger thermisch comfort of een betere
isolatie .
Nadelen
Een nadeel is dat een type aanpassing nog zeer ruim is. Een horizontale uitbreiding kan in
talloze manieren uitgevoerd worden. En als bijvoorbeeld de beukmaat geëvalueerd wordt,
zal men toch moeten weten om welke ruimtelijke aanpaSSing het precies gaat. De
evaluatie is dus lastig, omdat een type aanpassing te ruim kan zijn. Het is daarom lastig
indicatoren per type aanpassing af te leiden. Daarnaast zullen indicatoren bij meerdere
type aanpassingen van belang zijn. Dit maakt de evaluatie ook complexer.

7.3.6

Haalbaarheid scenario.

Een benadering die het meeste lijkt op type aanpassingen (vorige paragraaf) het
beoordelen van de haalbaarheid van een scenario. Een scenario betekent hier een concrete
en bij voorkeur een toetsbaar programma van eisen . Bijvoorbeeld oppervlaktes, eisen
t.a.v. indeling of een bepaald ventilatiesysteem dat toegepast moet worden.
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Durmisevic [2007] heeft in samenwerking met het College bouw zorginstellingen een
instrument ontwikkeld waarmee de transformatiewaarde berekend kan worden .
Transformatiewaarde is vergelijkbaar met aanpasbaarheid en wordt uitgedrukt in een
dimensieloze eenheid. Men bepaalt dus de aanpasbaarheid per scenario. Het is een
logische veronderstelling dat aanpasbaarheid pas goed inzichtelijk gemaakt kan worden
zodra de vraag naar aanpassingen bekend is.
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1. Invoer:
vier scenario's

2. Methodiek:
beoordelen en kwantificering

3.
Uitvoer:
transformatiewaarde per
scenario

Definiëring
van
ruimtelijke
scenario's.
Vergelijkbaar met
een
programma
van eisen.

Beoordelen indicatoren per scenario. De
rekenmethodiek berekent afhankelijk van de
waardering van een indicator de weegfactor.
Onderlinge relaties worden ook doorgerekend .

Beoordelen
indicatoren
per
scenario. De rekenmethodiek
berekent afhankelijk van de
waardering van een indicator de
weegfactor. Onderlinge relaties
worden ook door erekend .

Afbeelding 7.5: Stappen van de methode Flextool: definiëring scenario's, evalueren indicatoren in licht
scenario's, kwantificering en weergave beoorde/ingsresultaten

De werking van de methode is dat een algemene set indicatoren wordt geëvalueerd vanuit
een bepaald scenario, zie afbeelding 7.5. Deze algemene set indicatoren is volgens een
boomstructuur gestructureerd. Hoofdcategorieën zijn ruimtelijke en technische flexibiliteit.
De output van de boomstructuur is de transformatiewaarde. Bij deze methode is er veel
aandacht voor de weging van indicatoren . Deze worden met een complex dynamisch
rekensysteem - Fuzzy Logic - geregeld.
Voordelen
Een voordeel van deze benadering is dat een scenario concreet is, waardoor
aanpasbaarheid betrouwbaar inzichtelijk gemaakt kan worden. Hierdoor krijgt men een
nauwkeurig beoordelingsresultaat van de haalbaarheid van scenario's die relevant zijn. Een
voordeel van de rekenmethodiek is dat de resultaten naar verwachting betrouwbaarder
zijn dan een methodiek waarbij de samenhang tussen indicatoren niet is meegenomen.
Nadelen
Omdat scenario's gedetailleerd zijn vastgesteld, is het waarschijnlijk niet zinvol om deze
voor meerdere cases toe te passen. Een ander nadeel van de uitwerking van Durmisevic is
dat complexiteit. De methodiek is daarmee een \\black-box" hetgeen niet wenselijk is voor
een praktische beoordelingsmethode.

7.3.7 Conclusie en keuze methodiek
De uitgangspunten voor de keuze voor een benadering is dat deze geschikt moet zijn voor
de doorontwikkeling van duurzaam bouwen toetsingsinstrumentarium. Hierbij zijn naar
eigen inzicht een aantal uitgangspunten gesteld, zie paragraaf 7.3.1.
Vier benaderingen zijn beschreven en geëvalueerd. Er wordt om de volgende redenen
gekozen voor de benadering 'analyse van gebouwlagen en 'kemprincipes':
•

De benadering is algemeen en abstract. Hierdoor kunnen indicatoren in een kader
geplaatst worden. De veronderstelling is dat een goed theoretisch kader, veel
potentie heeft voor praktische doorontwikkeling.
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•

•
•

•

De benadering van gebouwlagen is geschikt voor alle scenario's. Dit is van belang,
omdat eisen en wensen in de toekomst onzeker zijn en er moet toch een
inschatting gemaakt worden van aanpasbaarheid .
Doordat de benadering abstract is, is deze geschikt voor meerdere woningtypes of
zelfs gebouwen.
De algemene benadering is ook van belang bij de andere alternatieven. Daarom is
dit een goede eerste stap. Technische criteria is in wezen een ver doorgevoerde
uitwerking van meer abstracte indicatoren van gebouwlagen en kernprincipes. En
als type aanpassingen of scenario's beoordeeld worden, moeten vaak alle
gebouwlagen worden doorgelicht. Bij een ruimtelijke wijziging bijvoorbeeld,
moeten alle gebouwlagen.
Deze benadering wordt ook in de literatuur (hoofdstuk 6) onderstreept.

7.4 Ontwikkeling methodiek aanpasbaarheid
7.4.1

Aanpak en resultaat

In deze paragraaf zal de gekozen benadering - kernprincipes van gebouwlagen uitgewerkt worden tot een aanzet voor een beoordelingsmethodiek voor aanpasbaarheid.
Deze uitwerking zal op globaal niveau zijn. In de volgende paragraaf zal de uitwerking
gedetailleerder en praktischer zijn.
De benadering bestaat uit het evalueren van kernprincipes van aanpasbaarheid per
gebouwlaag. Een matrixstructuur is daarom de beste manier om de systematiek van
indicatoren weer te geven, zie afbeelding 7.6. Op de horizontale as wordt er gezocht naar
een bruikbaar onderscheid in gebouwlagen. Op de verticale as wordt er gezocht naar een
bruikbaar onderscheid in kernprincipes. Een vlakje in de matrix is dan een kernprincipe
van een gebouwlaag . Verondersteld wordt dat deze vlakjes relevante indicatoren zijn,
maar dat deze mogelijk nog te abstract zijn. In de praktische uitwerking (volgende
paragraaf) zal het detailniveau van een indicator verder en concreter worden uitgewerkt
met behulp van voorbeeld projecten. Verder wordt verondersteld dat met deze matrix alle
mogelijk relevante indicatoren afgeleid kunnen worden. Want met de gebouwlagen wordt
het hele gebouw gedefinieerd en met de kernprincipes alle relevante aspecten van
aanpasbaarheid.
Bij het verder uitwerken van deze matrix zal de theoretische kennis van hoofdstuk 6
gecombineerd worden met indicatoren uit de praktijk (zie bijlage 1 en paragraaf 7.2). Bij
de ontwikkeling zal er dus een wisselwerking tussen theoretische kennis/abstracte
indicatoren en praktische indicatoren zijn. Hiermee wordt er dus 'voortgebouwd' op
bestaande kennis en "best-practices".

Gebouwlagen

?.

I
\11
QI

I

0-

'u

Indicatoren
Theorie

~
::.:

?.

/1

?• .~

Indicatoren
I Praktijk

Indic tatorE n

Afbeelding 7.6 : Een matrixstructuur is het meest geschikt om de benadering van gebouwlagen en
kernprincipes uit te werken. De input voor de uitwerking zijn de meer abstracte indicatoren en
theoretische inzichten van hoofdstuk 6 en de bestaande indicatoren uit de praktijk (paragraaf 7.2).
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De analyses van indicatoren, kernprincipes en gebouwlagen heeft uiteindelijk geleidt tot de
invulling van de matrix, zoals afgebeeld In afbeelding 7.7 . Hierna zal de matrix nader
toegelicht worden.
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Afbeelding 7. 7 : Systematisering van bestaande indicatoren met een matrix. Per laag zijn er algemene
indicatoren geïdentificeerd.

7.4.2 Toelichting matrix
Toelichting kernprincipes
Het VOlgende onderscheid in kernprindpes is gekozen: ru imte, capaciteit en demontage.
Het kernprincipe ruimte is opgesplitst in typologisch, dimensies en posities, zie verder de
punten b, c en d. De kernprincipes worden hieronder toegelicht:
a) Ruimte. Er zijn zeer veel ruimtelijke indicatoren, vooral gerelateerd aan de constructie.
Omdat de indicatoren ook nog eens verschillen van aard is het geheel niet
hanteerbaar. 'Ruimte' wordt daarom opgesplitst in typologische kenmerken, dimensies
en posities. Deze begrippen waren af te leiden uit de bestaande indicatoren en zijn
daarom goed bruikbaar. Om praktische redenen zijn deze drie begrippen op gelijk
niveau met de andere twee kernprincipes in de matrix uitgewerkt.
b)

Tvpologisch. Typologische kenmerken hebben betrekking op de meer complexere of
lastig te beschrijven 3d structuur van een gebouwlaag. Het gaat niet zozeer om de
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kwantitatieve grenzen van het ruimtelijke kader, maar meer om kenmerken van de
structuur, vorm en ruimtelijke organisatie.
c)

Dimensies. Dimensies hebben betrekking op de maatvoering (lengte, breedte en
hoogte) van het ruimtelijke kader van een gebouwlaag. Dit aspect is kwantitatief van
aard en heeft betrekking op de hoeveelheid ruimte.

d) Posities. Bij positioneren is de "strategische" positionering van voorzieningen binnen
een gebouwlaag van belang. Voorbeelden zijn de positie van schachten, ramen,
doorbraken, aansluitpunten, etc. Een strategische positie wil zeggen dat bij
veranderingen van bijvoorbeeld de indeling, de positie van een voorziening toch
gunstig blijft voor die veranderingen. Dit aspect heeft dus vooral betrekking op waar
bepaalde voorzieningen zijn binnen het ruimtelijke kader.
e)

Capaciteit. Bestaande indicatoren die hier onder gereken kunnen worden zijn
draagvermogen en installatievermogen. Capaciteit kan als volgt gedefinieerd worden:
de mate waarin een gebouwlaag zijn functie(s) vervult. Het gaat hier in eerste
instantie om de technische prestatie. Een bredere interpretatie van capaciteit,
bijvoorbeeld de uistraling van een gevel, wordt buiten beschouwing gelaten.

f)

Demontage. Dit kernprincipe heeft betrekking op de mate waarin de gebouwlaag met
minimale ingrepen aangepast kan worden. De genoemde principes in de studie van
Durmisevic [2006] (hoofdstuk 6.5) zijn hierbij van belang: onafhankelijkheid,
uitwisselbaarheid en hergebruik. Bij uitwisselbaarheid is ook de bereikbaarheid van
belang. De bereikbaarheid van leidingen is bijvoorbeeld cruciaal wijzigingen aan te
brengen. Demontage heeft dus betrekking op de detaillering of technische configuratie
van gebouwonderdelen.

Toelichting gebouwlagen
Er is gekozen om de gebouwlagen van Leupen te gebruiken (zoals beschreven in paragraaf
6.3). Deze categorieën bleken goed bruikbaar, omdat binnen elk van deze gebouwlagen
meerdere indicatoren zijn onder te brengen. Dit is overigens ook al gebleken bij het
ordenen van de bestaande indicatoren in paragraaf 7.2. Om praktische redenen is de
naamgeving van enscenering en dienende elementen veranderd.
Verder wordt de omgeving als nieuwe laag toegevoegd die niet in de matrix is opgenomen,
omdat

Indicatoren/invulling 'vlakjes'
Vanuit de theoretische benadering van gebouwlagen en kernprincipes zijn er 25 relevante
indicatoren. Hiervan komen 16 indicatoren overeen met praktische indicatoren. Bij de
overige vlakjes zijn indicatoren minder relevant, niet bekend of niet van toepassing.
a)

Praktijk Indicatoren bekend.
Bij deze vlakjes komen de theoretische indicatoren
overeen met de praktische indicatoren. In paragraaf 7.5 zullen deze indicatoren
verder uitgewerkt worden om de indicatoren daarmee meer praktische inhoud te
geven.

b) Geen praktijk indicatoren bekend. Bij de ontsluiting zijn de minste praktijkindicatoren
bekend. In de praktische uitwerking van deze methodiek (volgende paragraaf) zal
onderzocht worden of er met behulp van voorbeeldprojecten indicatoren zijn af te
leiden. In paragraaf 7.5 zal er onderzocht worden of bij deze theoretische vlakjes ook
praktische indicatoren zijn te herleiden.
c)

minder relevante indicatoren. Ruimtelijke aspecten van de inbouw zijn minder relevant
voor aanpasbaarheid. Want ruimtelijke structuur van de inbouw is vooral van belang
voor veranderingen in gebruik (ook wel functionele flexibiliteit genoemd) en minder
van belang voor fysieke veranderingen. Toch hebben ruimtelijke aspecten van de
inbouw wel enige invloed op indelingswijzigingen op woningniveau. Als bijvoorbeeld
een kamer gesplitst wordt dan zijn vertrekmaten van belang. Omdat deze indicatoren
minder relevant zijn, zullen deze verder buiten beschouwing worden gelaten .
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d) Niet van toepassing. Bij de gevel zijn alleen 'posities' (van openingen) van belang in
verband met ruimtelijke wijzigingen en daglichtvoorziening. Ruimtelijke grenzen
worden niet door de gevel gedefinieerd, maar door de vloeren (constructie). Deze
indicatoren worden vanzelfsprekend buiten beschouwing gelaten.
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7.5 Praktische toelichting indicatoren
Het doel van dit hoofdstuk is de indicatoren praktisch uit te werken. De bruikbaarheid van
indicatoren wordt hiermee tevens geëvalueerd. Hiermee zal een indicator meer inhoud
krijgen. In principe bestaat elke indicator (elk vlakje in de matrix) uit meerdere
subindicatoren op detailniveau. Dit detailniveau zal in een beschrijving per indicator aan
de orde komen. Echter, deze uitwerking op detailniveau zal niet alomvattend zijn.
Bij de uitwerking van indicatoren (elk vlakje in de matrix) zullen bestaande indicatoren
gebruikt worden. Echter er worden naar eigen inzicht ook nieuwe subindicatoren herleid.
Dit geldt zeker voor de oranje vlakjes waar nog helemaal geen indicatoren voor zijn.
Bij het afleiden van indicatoren geeft de matrixstructuur richting aan het identificeren van
indicatoren en het zoeken en selecteren van voorbeeldprojecten. Anderzijds is de
verzameling voorbeeldprojecten beperkt door de bronnen die beschikbaar waren:
praktische literatuur waarin voorbeeldprojecten zijn besproken, internet en catalogussen
met voorbeeldprojecten. Zie verder de literatuurlijst voor deze bronnen.
Bij de analyse is gezocht naar steeds twee voorbeelden die wezenlijk verschillen per
indicator (extremen). In sommige gevallen zijn fictieve voorbeelden bedacht om de
verschillen te illustreren. Met de twee voorbeelden is een eerste aanzet voor categorieën
en een waarderingsschaal gegeven. Als de twee voorbeelden niet de volledige inhoud van
een indicator beschrijven is een korte toelichting gegeven.

7.5.1
7.5.1.1

Omgeving
Typologische kenmerken

Afbeelding 7.8 en 7.9 Grachtenpanden Delft (links) en de wijk palenstein met Galerijflats te
Zoetermeer rechts.

Geen vri "heids raden
Deze grachtenpanden in Delft zijn aan alle
zijden belemmerd voor uitbreidingen.
Alleen aan de achterzijde zijn kleine
uitbreidingen
mogelijk.
Verticale
uitbreiding is vanuit de cultuurhistorische
waarde niet wenselijk.

Meerdere vrïheids raden
De galerijflats te Palenstein zijn vrij in de
ruimte geplaatst en grenzen in ieder geval
met één zijde aan een weg. Galerijflats in
naoorlogse wijken hebben over het algemeen
meer vrijheidsgraden voor uitbreiding . De
belevingswaarde of cultuur-historische waarde
vormt
vaak
geen
belemmering
voor
uitbreidin .

Aanpasbaarheid van woningen - Harmen Jorritsma

77

7.5.1.2

Demontage

Hierbij worden de vorige twee voorbeelden gebruikt.

Lastig te bereiken
De binnenstad is moeilijk te bereiken,
aanpassingen
veel
offers
waardoor
opleveren vanwege het lastige transport
van materialen.

7.5.2

Goed te bereiken
De wijk Palenstein ligt aan de ring rondom het
centrum van Zoetermeer. De wegen binnen de
wijk zijn ruim en er is voldoende ruimte voor
tijdelijke opslag van materiaal en een tijdelijke
bouwplaats.

Draagconstructie

De draagconstructie zijn de onderdelen die krachten afdragen: fundering, wanden,
kolommen, balken en vloeren. Behalve de draagfunctie heeft de constructie een
scheidende functie: het scheiden van ruimtes. De constructie definieert bijna altijd de
ruimtelijke structuur.

7.5.2.1

Typologische kenmerken

Typologische kenmerken zijn kwalitatieve kenmerken van de (driedimensionale) vorm en
de inwendige structuur. Deze bepalen dus de ruimtelijke structuur.
Gebouwniveau

Op gebouwniveau vergelijken we twee voorbeeldprojecten: Solids, een functieneutraal
woongebouw concept van Woningbouwcorporatie Het Oosten en het project Scampi en
Rose van architectenburo l.Lafour & R. Wijk.

7.10 en 7.11: Plattegronden van Scampi en Rose (Links) en het woongebouw Sofids

Doosstructuur, niet zuivere vorm.
Vorm

Structuur

De hoofdvorm is lineair, want de
woningen zijn in een lijn geschakeld. De
lineaire vorm is krom van aard. Verder is
de voorzijde onregelmatig, namelijk een
zaagtand vorm .
Dit
vormkenmerk
beïnvloedt de ruimtelijke indeling, want
om tot bruikbare vertrekken te komen is
het logisch om de rui mte te scheiden op
de hoek zie afbeelding 7.9.
De woningscheidende wanden (ook
voor- en achtergevel) zijn grotendeels
dragend. De structuur is daarom het
beste te typeren als een doosstructuur.
Deze structuur definieert het oppervlak
van de woningen.
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Dragende gevelstructuur,
zuivere vorm.
Het Solids concept bestaat uit 2
lineaire vormen, gescheiden door
een binnenplaats waar de galerij is
geplaatst. De vorm is verder
neutraal
en
geen
heeft
onregelmatigheden.
Dit
heeft
invloed
op
mogelijke
de
verkavelingen
woningtypes
in
binnen de vorm en uitbreidingen.
Er is geen interne structuur,
vanwege de grote overspanningen
en de dragende gevels.
Het
vorm
oppervlak
en
van
de
woningen is dus vrij te bepalen.
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Overige toelichting:
•

•

Een mogelijk onderscheid van structuurtypen zijn: de doosstructuur, de
schijfstructuur, de skeletstructuur en de dragende gevel structuur. De laatste twee
varianten hebben de meeste vrije indeelbaarheid.
Een hoofdonderscheid in vormtypen is: lineaire, langwerpige vormen (flats) en niet
lineaire vormen (woontorens of appartementengebouwen).

Woningniveau
Op woningniveau vergelijken we een seniorenwoning van de seniorenflat Honsbergen te
Soest en een appartement in Zwitserland van EM2N Architecten. Dit laatste
voorbeeldproject komt uit de reeks cases die worden beschreven in de studie van
Schneider [2007].

Afbeelding 7.12 en 7.13. Plattegronden van een appartement in seniorenflat (links) en een voorbeeld
a artement voor flexibel bouwen in Zwitserland rechts .

Structuur

Vorm

Aantal
zijden
belicht

Meerbeukige structuur,
vierkante vorm,
eenzijdig verlicht.
De
structuur
twee
is
beukig; Binnen de woning
is een dragende wand met
twee
doorbraken.
Deze
structuur beïnvloedt de
indelingsmogelijkheden van
vertrekken.
De vorm van deze woning
neigt meer naar vierkant
dan
rechthoekig.
Vertrekken komen hierdoor
dicht bij elkaar te liggen.
De seniorenwoning is aan
' ,
een
zijde verlicht.
Dit
beïnvloedt
de
indelingsmogelijkheden,
aangezien
woonen
altijd
slaapkamers
van
daglicht voorzien moeten
worden.

Eénbeukige structuur, rechthoekige vorm,
3 zijdig verlicht.
De structuur is éénbeukig en dus ontstaat er
een vrij indeelbare plattegrond.

De vorm is rechthoekig. Vertrekken komen
verder uit elkaar te liggen en veelal zal een hal
nodig zijn om de vertrekken goed te ontsluiten.

Het appartement is 3-zijdig verlicht of grenzend
aan buiten . Bijna alle ruimte kan hierdoor
voorzien worden van daglicht.

Overige toelichting:
•

Een ander typologisch kenmerk op woning niveau is het aantal lagen. Over het
algemeen zijn er appartementen (1 laag) en maisonnettes (2 lagen). Met 2 lagen
is een woning vaak minder goed indeelbaar, voor senioren geldt dit zeker vanwege
de aanwezigheid van een trap en de toegankelijkheid.
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7.5.2.2

Dimensies

Dimensies van de draagconstructie hebben betrekking op de maatvoering van de
belangrijkste structuurkenmerken. In principe gaat het om de breedte, de diepte en de
hoogte.
Gebouwniveau
Op gebouwniveau zullen we de breedte en de diepte toelichten aan de hand van twee
fictieve voorbeelden. Het eerste voorbeeld is een schijvenconstructie met drie eenheden.
Het tweede voorbeeld is een veel breder gebouw met tien beuken. Beide schijfstructuren
hebben doorbraken, zodat onderlinge koppeling mogelijk is. Er wordt hier nog niet
ingegaan op de indeling op woningniveau, dat wordt hierna besproken.

I 1 1
1 J -I
1
1
Afbeelding 7.14 en 7.15:
dimensies.

Breedte gebouw

Diepte gebouw

Twee fictieve

voorbeelden

van schijfstructuren met verschillende

Smal en ondiep
De breedte van het gebouw bestaat
uit 3 sectoren van 6m breed die in
principe 3 indelingsvarianten van
woningtypen opleveren: één zeer
grote woning van 3 sectoren, één
grote woning en een gemiddelde
woning of 3 gemiddelde woningen.

Breed en diep
De lengte van dit gebouw
bestaat uit 10 sectoren. Het is
evident dat hiermee veel meer
indelingsvarianten mogelijk zijn
dan bij een klein gebouw

De diepte is 12 meter en daardoor is
de structuur minder geschikt voor
dubbele woningen.

De diepte van het gebouw is
18m. Volgens Lingotto (2001)
is deze dieptemaat geschikt
voor zowel één woning als twee
rug- aan-rug woningen met
binnencorridor.
De
indelingsvarianten
nemen
hierdoor toe. Deze diepte is
toch
kritisch
vanwege
de
gebrekkige daglichttoetreding
in de middenzone.
Stramienpatroon Het stramienpatroon is gelijk. Het Het
stramienpatroon
is
structuur
vergroten
of
verkleinen
van ongelijk: een beuk van 6m en
woningen kan alleen met grote een van 4m. Het vergoten of
stappen. *
verkleinen van woningen kan
met verschillende stapgrootte.
*Er wordt hiervan uitgegaan dat de wOning gescheiden wordt door constructieve wanden.
Het is uiteraard ook mogelijk om een woningscheidend materiaal met inbouw te maken.
Dit vergt uiteraard extra ingrepen.
Overige toelichting:
•

De verdiepingshoogte is een zeer belangrijke dimensie, vooral in relatie tot dikkere
materiaalpakketten van installaties en geluidswering. Volgens het Comfort+
systeem [SEV 2007] is 2,6 meter een minimale maat om nog geluidsisolatie en
vloerverwarming toe te kunnen passen. Het Comfort+ systeem gaat hierbij uit van
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13 cm materiaaltoevoeging, zodat er ca. 2,47 meter overblijft. Dit is net
voldoende. Verder wordt 3,0 meter gezien als een maat waarbij ook een verlaagd
plafond van 0,3 meter toegepast kan worden, omdat er dan een gangbare hoogte
van 2,7 meter overblijft.
Woningnivau

Dimensies op woning niveau hebben betrekking op de breedte van beuken, de diepte van
de woning en de verdiepingshoogte. De verdiepingshoogte is al beschreven op
gebouwniveau, dus vooral de breedte en diepte komen aan bod. Twee voorbeelden worden
vergeleken: de brede woning, gebaseerd op een voorbeeld uit het onderzoek van Vreeze
[1999] en een smalle studio.

< :>
Afbeeldin

Breedte
beuk
woning

Diepte
woning

7.16 en 7.17 : De brede wonin

Brede woning
De breedte van deze beuk is
zeer groot: 9m. Binnen deze
maat zijn 3 ruime slaapkamers
mogelijk, 1 slaapkamer en een
' ,
woonkamer of een grote
woonkamer. Daarnaast is deze
maat tevens geschikt voor
werk- of atelierruimte.

De woning is redelijk ondiep:
ca. 7,2m. Deze dieptemaat
leent zich het beste om 1 of 2
vertrekken in de diepte achter
elkaar te plaatsen. Een relatief
heeft
in
ondiepe
woning
combinatie met twee belichte
gevels (zie woningtYPologie),
oppervlak
geen
een
dat
donkere zone heeft.

Diepe en smalle woning
De breedte van deze woning is ca. 3,8m.
Binnen deze breedte zijn (nog net) de
. .
een
minimum
vertrekmaten
van
wooneenheid te realiseren: woonkamer,
badkamer+hal
en
slaapkamer+hal.
Indelingsvarianten bij dit voorbeeld niet te
aannemelijk,
omdat
de
woonkamer
meestal
aan
de
achterzijde
wordt
gesitueerd, de natte ruimtes midden in en
de slaapkamer aan de voorzijde.
De diepte van deze woning is ca. lOm. Met
deze maat is het gangbaar om 3
vertrekken achter elkaar te plaatsen:
bijvoorbeeld
3m
slaapkamer,
2,Sm
badkamer en 4,Sm woonkamer. De
middenzone heeft dan geen daglicht.

Overige toelichting:
•

Categorisering van dimensies kunnen worden gebaseerd op plaatsing van
minimum vertrekmaten, bijvoorbeeld: >4m voor een woonkamer, >6m voor
woonkamer+slaapkamer. Zes meter wordt als een belangrijke maat gezien voor
een flexibele woningplattegrond. SEV [2007] geeft de volgende indeling: <S,4m,
S,4-6m en >6m.
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7.5.2.3

Posities

De posities van relevante voorzieningen van de constructie zijn onder andere doorbraken
in wanden en vloeren. Omdat doorbraken zowel op woning- als op gebouwniveau spelen,
wordt hier verder geen onderscheid in gemaakt. Er worden twee voorbeelden vergeleken:
een schijvenconstructie zonder doorbraken en een schijvenconstructie met twee
doorbraken.

Afbeelding 7.18 en 7.19: Schijvenstructuur van naoorlogse flats (zonder doorbraken). Het project
Ke enbur te Rotterdam met 2 doorbraken.

Geen doorbraken
Bij een structuur zonder doorbraken
is het niet mogelijk om ruimtes en
eenheden samen te voegen, zonder
ingrepen in de constructie te doen.

Twee doorbraken
Deze structuur heeft twee doorbraken door het
midden gepositioneerd. Hierdoor zijn eenheden
samen te voegen. Doordat er twee doorbraken zijn
(en niet één), zijn de indelingsmogelijkheden
beter.

Overige toelichting:
•
•

7.5.2.4

Verticale doorbraken door vloeren zijn dus ook van belang: bijvoorbeeld voor het
verticaal samenvoegen van wooneenheden.
Een doorbraak is een gunstige voorziening voor aanpasbaarheid. Er zijn echter ook
belemmerende elementen, zoals stabiliteitswanden, die de vrije indeelbaarheid
beperken.

Capaciteit

Onder capaciteit wordt het draagvermogen van de constructie verstaan. Twee principes
worden vergeleken:

kNlm2

kN/m2

Afbeelding 7.20 en 7.21: Een draagcapaciteit afgestemd op
draa ca aciteit met overmaat rechts.

Afgestemd draagvermogen
Bij dit principe is het draagvermogen
efficiënt afgestemd op de huidige
situatie. Bij wijziqingen zoals een

de

huidige situatie

(links)

en

Overmaat draagverm~en
Bij dit principe heeft het draagvermogen een
overmaat
voor
bijvoorbeeld:
uitbreidingen,
zwaardere gevels inbouwpakketten of andere
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uitbreiding, moeten er extra ingrepen
gedaan worden.

functies waarvan de belastingen zwaarder zijn. De
belastingen
van
een
kantoorfunetie
zijn
bijvoorbeeld zwaarder dan belastingen van een
woonfunctie.

Overige toelichting:
Voor horizontale uitbreidingen is extra fundering ook relevant. Niet in de zin van
draagvermogen, maar extra stroken voor de uitbreiding.

7.5.2.5

Demontage

Onder demontagepotentieel van de constructie wordt verstaan: de mogelijkheid om
relatief eenvoudig dragende delen te verwijderen. In de praktijk betekent dit veelal de
mogelijkheid om doorbraken te maken. Bij de paragraaf over posities (7.5.3.2) zijn
doorbraken ook genoemd. Hier ging het om de vraag of er doorbraken zijn en waar deze
zich bevinden. Bij demontage gaat het om hoe "makkelijk" doorbraken te maken zijn.
Twee voorbeelden worden vergeleken:

Afbeelding 7.22 en 7.23: Doorbraak maken in een betonnen wand zonder voorzieningen (links),
doorbraak in een wand met voorzieningen (rechts) .De voorziening bestaat uit een sparing opgevuld
met kalkzandsteen.

Doorbraken in dragend beton
Een doorbraak in gewapend beton is
over het algemeen een lastige ingreep
als er verder geen voorzieningen voor
zijn getroffen. Er moet speciaal
materieel gebruikt worden (betonzaag
technieken), het zagen kost veel tijd
en
er
moeten
tijdelijke
ondersteuningsconstructies
aangebracht worden.

Doorbraak in niet dragend kalkzandsteen
Bij dit voorbeeld is er een voorziening getroffen
waardoor een doorbraak relatief gemakkelijk te
maken is. Een sparing in het beton is opgevuld
met kalkzandsteen. Dit materiaal kan relatief
eenvoudig verwijderd worden, zonder bijzonder
materieel.

Overige toelichting:
•

Andere gradaties zijn de wapeningsvrije zone of vulling met een staalframe
element.
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7.5.3

7.5.3.1

Ontsluiting

Typologische kenmerken

Bij typologische kenmerken van de ontsluiting zijn twee hoofdtypen te onderscheiden: de
galerij en de portiek. De portiek wordt ook wel de verticale ontsluiting genoemd en de
galerij de horizontale ontsluiting.

!

I

I

I

P.~mm ,
Belemmering
draagstructuur

Belemmering
positie
woningentree

Portiek
verticale
De
leveren
stijgpunten
belemmeringen
op
voor
de
verkavelbaarheid van
de structuur.

Galerij
Het galerijprincipe heeft veel minder verticale
stijgpunten en vaak worden deze buiten de
draagconstructie
structuur
van
de
gepositioneerd. Hierdoor wordt de structuur van
de draagconstructie niet belemmer door
elementen van de ontsluiting.

De positie van de
woning
entree
is
bij
vastgelegd
de
verticale stijgpunten.

De positie van de woningentree is vrij te
plaatsen als het type galerij in combinatie met
een schijvenstructuur of skeletstructuur wordt
toegepast.

Overige toelichting:
•

7.5.3.2

Andere en aanverwante typen zijn: de binnencorridor, de wintertuin+galerij en
oplossingen met kleine stukjes galerij en meer verticale stijgpunten.

Dimensies

Er zijn geen bestaande indicatoren bekend met betrekking tot de dimensies van de
ontsluiting. Echter, de ontsluiting als kader heeft wel invloed op de mogelijke woningtypes.
In de praktijk komt het vaak voor dat de ontsluiting bijvoorbeeld niet voldoet voor
senioren vanwege toegankelijkheid. Ook kan de ontsluiting niet voldoen voor luxe woning.
Hoewel de woning aangepast kan worden voor een andere doelgroep, heeft dit toch geen
zin, omdat de ontsluiting niet voldoet. De dimensies van de ontsluiting hebben dus invloed
op de mogelijkheden van verschillende soorten gebruik voor verschillende doelgroepen. En
dit definieert dus weer de mogelijke woningtypes die gerealiseerd kunnen worden. Dus
dimensies van de ontsluiting hebben invloed op aanpasbaarheid.
Twee voorbeeldprojecten worden vergeleken:
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Afbeelding7.26 en 7.27: Een galerijflat te Palenstein, Zoetermeer (gebouwd in ca. 1966) (links) met
een galerijbreedte van 1,6 m breed en een seniorenflat te Maastricht van Wiel Arets gebouwd in
1993 met een alerïbreedte van 32 m.

Smalle galerij
Een smalle galerij van ongeveer
1,6m is minder geschikt voor
senioren en minder validen. Verder
galerij
minder
smalle
is
een
geschikt als sociale ruimte.

Brede galerij
Een brede galerij van 3,2m breed is voor
meerdere doelgroepen geschikt. De galerij ruimte
is tevens te gebruiken als ontmoetingsruimte of
privé buiten ruimte, zoals een klein 'voortuintje'.

Overige toelichting:
•

Dimensies van de entrees en trappenhuizen zijn van belang voor
toegankelijkheid en kwaliteit van semi-openbare ruimte. Dit heeft dus ook invloed
op mogelijke woningtypes. Een gebouw met een riante entreepartij leent zich beter
om woningen in een duurder segment te realiseren of om sociale ruimte te
realiseren voor senioren .

7.5.3 .3 Posities
Gebouwniveau
Naar aanleiding van analyse van voorbeeldprojecten is de positie van de verticale
ontsluiting als relevante indicator herleid. Het aantal verticale ontsluitingen wordt ook
onder deze noemer behandeld. Deze indicator heeft invloed op mogelijke woningtypes die
gerealiseerd kunnen worden, zoals ook in de vorige paragraaf is beschreven. Twee
voorbeeldprojecten worden vergeleken:

Afbeelding 7.28 en 7.29: Galerijflat te Zoetermeer, wijk Driemanspolder (links) en een galerijflat te
Leiderdor

Eén gebouw, positionering midden
Bij deze galerijflat is er één hoofdentree
voor het gehele gebouw. Er is geen sprake
van compartimenterinq. Gezien de omval19

Compartimentering en regelmatige
positionering
Bij deze galerijflat zijn er meerdere entrees
zoals bij een portiekontsluiting. Het gebouw
wordt
hierdoor
gecompartimenteerd
in
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van de entree voorziet het gebouw zeer
veel woningen.

meerdere gebouwdelen. Gebouwdelen krijgen
hierdoor
meer
zelfstandigheid
waardoor
binnen het totale gebouw verschillende
woonvormen
en doelgroepen gehuisvest
kunnen worden, zonder dat deze last van
elkaar hebben. De verhouding ontsluiting en
woningen is kleinschaliger dan het linker
voorbeeld.

Woningniveau
De positie van de entree heeft invloed op indelingsmogelijkheden van de woning.
Op woningniveau worden twee fictieve voorbeelden vergeleken:

Woning met entree in het midden (links) en woning met entree aan de rand

Entree in het midden
Een entree in het midden deelt de ruimte in
tweeën waardoor indelingsmogelijkheden
worden beperkt. Een tweede entree voor
splitsing van de woning ligt minder voor de
hand.

Entree aan de rand
Een entree aan de rand levert een groter vrij
indeelbaar vertrek op die eventueel nog in
tweeën kan worden gesplitst. Verder kan er
entree
worden
eventueel
een
tweede
toegevoegd voor inwoning of splitsing, zonder
de ruimte te beperken.

Overige toelichting;
•

De positie van de trap is ook een element welke de indeelbaarheid van de woning
sterk beïnvloed. De trap is ook lastig aan te passen als er geen voorzieningen zijn
getroffen.

7.5.3.4 Capaciteit
Er zijn geen bestaande indicatoren met betrekking de capaciteit van de ontsluiting. De
capaciteit van de ontsluiting heeft betrekking op het aantal mensen dat getransporteerd
kan worden per tijdseenheid. In bredere zin heeft de ontsluiting betrekking op de
toegankelijkheid, bieden van sociale ruimte, e.d. AI deze functies van de ontsluiting
hangen nauw samen met ruimtelijke aspecten en daarom zijn deze al onder de vorige
paragrafen behandeld: typologische kenmerken, dimensies en posities van de ontsluiting.
Technische of materiele kenmerken van de capaciteit hebben betrekking op de
liftcapaciteit. In de studie Multifunk [Lingotto 2001] naar een multifunctioneel gebouw is
bijvoorbeeld gekozen voor extra liftcapaciteit die voldoende is voor een maximale
kantoorbezetting. De capaciteit is dan in iedere geval ook voldoende voor woningen.
Onder liftcapaciteit verstaat men normaal gesproken het draagvennogen uitgedrukt in kilo.
De snelheid van de lift en het aantal liften is ook van belang. Het gaat om het aantal
mensen dat per tijdseenheid getransporteerd kunnen worden.
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7.5.3.5

Demontage

Demontage van de ontsluiting is praktisch niet van toepassing. Dit wordt toegelicht op
gebouw- en woningniveau.
Gebouwniveau
Het demonteren van de ontsluiting op gebouwniveau is praktisch niet relevant. De
gebouwontsluiting maakt vaak onderdeel uit van het permanente van het gebouwen is
veelal verweven met de constructie. Echter in de renovatiepraktijk van de naoorlogse
voorraad komt het wel voor dat de ontsluiting wordt gewijzigd. Hierbij is er vaak geen
sprake van demontage. De ontsluiting wordt veelal gewijzigd door een uitbreiding van het
gebouw . De bestaande ontsluiting wordt dan hergebruikt. Enkele voorbeelden:
•

•

Bij portiekflats wordt bijvoorbeeld het trappenhuis hergebruikt als slaapkamer,
zodat woningen groter worden. Als nieuwe ontsluiting wordt dan een galerij
toegevoegd.
Bij renovatie van galerijflats zijn er diverse studies waarbij een "dikke gevel"
wordt toegevoegd. Hiermee wordt de galerij uitgebreid en breder of de galerij
wordt hergebruikt als woonruimte, zodat woningen dieper worden.

In de praktijk is er dus geen sprake van demontage van de gebouwontsluiting. Wel wordt
er in de renovatiepraktijk van naoorlogse flats delen van de ontsluiting hergebruikt of
worden elementen van de ontsluiting toegevoegd.
Woningniveau
Het wijzigen van de ontsluiting op woning niveau is praktisch wel relevant, omdat dit van
belang kan zijn bij indelingswijzigingen. Omdat de ontsluiting geen materiele laag is, zal
het demontagepotentieel afhangen van het demontage van andere lagen: de gevel
(entree), constructie (trap), inbouw (hal).

7.5.4

7.5.4.1

Huid

Posities

Zoals al geconcludeerd in paragraaf 7.4.1 definieert de huid geen ruimtelijke grenzen,
omdat deze praktisch altijd door de constructie worden bepaald. Daarom wordt er alleen
op posities van gevelopeningen ingegaan. De posities van openingen hebben wel invloed
op ruimtelijke indeelbaarheid, omdat elke verblijfsruimte daglicht nodig heeft. Bovendien
heeft de positie van de gevelopeningen invloed op de plaatsing van binnenwanden. Bij een
gevelopening of ter plaatse van glas kan er geen goede aansluiting van de binnenwand
met de gevel gemaakt worden.
Bij de projectanalyses blijkt dat gevels van de meeste woongebouwen voldoende voorzien
zijn van gevelopeningen. De hoeveelheid gevelopeningen lijkt bij woongebouwen dus geen
belemmering te zijn. Wat betreft de positionering worden twee voorbeelden vergeleken:

imil . . . iiiliiiiïcliiii .
I1

1-

I

I

I1
Afbeelding 7.32 en 7.33: Woongebouw Ypenburg, Rapp+Rapp Architecten 2003 (rechts) en een gevel
van een a/eri'flat te Pa/enstein Zoetermeer 1966 links
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kozijnen (of penanten genoemd) afgestemd
op de huidige indeling. Als posities van
binnenwanden veranderen zal ook de
gevelpui gewijzigd moeten worden.

regelmatig stramien van ca. 2 meter. Tussen
elk raam zit een redelijk groot stuk wand.
Binnen deze marge kunnen binnenwanden
geplaatst worden.

7.5.4.2 Capaciteit
De geveicapaciteit (isolatiewaarde) komt niet terug in de bestaande lijst indicatoren
(paragraaf 7.2). De gevelcapaciteit is van belang om toekomstgericht te bouwen, maar de
relatie met aanpasbaarheid is minder duidelijk.
De capaciteit van de huid is de mate waarin gevels, dak en begane grondvloer binnen- en
buiten scheidt. De belangrijkste indicator is de isolatiewaarde, of Re-waarde uitgedrukt in
m2.KfW. We vergelijken twee voorbeelden van de isolatiewaarde in relatie tot
aanpasbaarheid.

7.34 en 7.35: Steense muur van ca. 30cm dik (links). Spouwmuur met isolerende laag.

Geen isolatie
Bij een steense muur is de isolerende
werking beperkt. Het toepassen van
moderne installaties is niet effectief, omdat
er teveel energieverlies is. Als installaties
aangepast worden kan het zijn dat ook de
huid aangepast moet worden.

Isolatie, RC>3,5
Een spouwmuur met isolatie waarmee een Rcwaarde van 3,5 bereikt wordt. Omdat er
weinig energieverlies is, kunnen modernere
systemen zoals lage temperatuur verwarming
(LTV) effectief toegepast worden. Deze
systemen
werken
alleen
effectief
als
energieverlies door de huid niet te groot is.

Geconcludeerd kan worden dat de capaciteit van de gevel een geringe invloed heeft op
aanpasbaarheid. De relatie van de isolatiewaarde met aanpassingen van installaties heeft
namelijk betrekking op de effectiviteit van installatiesystemen. Maar de isolatiewaarde
levert verder geen beperkingen op voor de fysieke aanpassingen zelf.
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7.5.4.3

Demontage

Het demontagepotentieel van de gevel heeft met name betrekking op het wijzigen van
openingen . Twee voorbeelden worden vergeleken :

Dragende gevel beton
De gevel heeft niet alleen een
scheidende functie, maar is tevens
hoofddraagconstructie.
ook
Gevelopeningen zijn daarom lastig te
.. .
wIJzigen. Het materiaal beton is
bovendien lastig om door te breken.

Demontabel gevelsysteem
De gevel heeft geen dragende functie en is dus
gescheiden van de hoofdd raag constructie . Verder
bestaat de gevel uit onafhankelijke subsystemen,
zoals: stalen frames voor de eigen draagfunctie van
gevel
(dus
hoofddraagfunctie),
de
niet de
pa nelen/ gevelbe kled ing
en
droge
bevestigingsmiddelen. Met dit systeem kan relatief
eenvoudig gevelopeningen gewijzigd worden, nieuwe
balkons toegevoegd worden of balkons bij de woning
worden betrokken. [Durm isevic 2006]

Overige toelichting:
Een andere belangrijke factor is de bereikbaarheid van de gevel. Om een gevel van
buitenaf aan te passen moet er vaak een aparte tijdelijke steiger worden gebouwd. Als er
een galerij aanwezig is kunnen bouwvakkers vanaf de galerij de gevel aanpassen en hoeft
er dus geen steiger te worden gebouwd.
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7.5.5 Installaties
De installaties zijn tezamen een gebouwsysteem dat de meeste subsystemen heeft, zoals
op woningniveau: verwarming, mechanische ventilatie, gas, vuilwaterafvoer, warm en
koud schoonwateraanvoer, elektra en data, beveiliging en telecommunicatie. In dit
onderzoek worden alleen de installaties besproken die aanpasbaarheid het meest
beperken. Verder wordt er niet detaillistisch ingegaan op aanpasbaarheid binnen het
installatiesysteem zelf. Het gaat om de integratie met de bouwtechniek.

7.5.5.1

Typologische kenmerken

Typologische kenmerken hebben betrekking op kenmerken van de (driedimensionale)
ruimtelijke organisatie van het distributiesysteem.
Gebouwniveau

Op gebouwniveau zijn er binnen de woningbouw geen relevante modellen gevonden. Bij
woningbouw bestaat het distributiemodel altijd uit verticale kokers die onder elkaar
gelegen woningen zijn. Om toch een indruk te geven wat er met typologische kenmerken
van de installaties wordt bedoeld, worden twee voorbeelden uit de utiliteitsbouw
aangehaald:

Afbeelding 7.38 en 7.39: Twee distributiemodellen van leidingen op gebouwniveau in de utiliteitsbouw.
Distrubutie bij de huid (links) en distrubutie centraal door het midden (rechts)

Distributie lan~s de huid
Bij dit principe zijn vooral de randen
voorzien van installaties. Binnen in het
gebouw is de ruimte vrijer van installaties.

Distributie door het midden
Bij dit principe lopen leidingen als een centrale
ruggengraat door het gebouw.

Woning:
Typologische modellen op woning niveau hebben betrekking op distributiemodellen van
horizontale leidingen. Horizontale leidingen lopen van de verticale schacht naar het afgifte
punt. Twee modellen worden vergeleken: aansluitpunten en het gootmodel. Deze laatste is
gebaseerd op de studie "Leidingsystematiek in relatie tot flexibiliteit" [Vreedenburgh, e.a.
1990].
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Afbeelding 7.40 en
gootmodel (rechts).

Twee distributiemodellen

7.41 :

Geen horizontale goten
Bij dit principe zijn er geen horizontale
goten. Horizontale leidingen verlopen direct
of
afgiftepunt.
toestel
naar
een
Plaatsingsmogelijkheden van toestellen zijn
gebonden aan deze punten.

7.5.5.2

~

"-

op woningniveau: aansluitpunten

(links) en

Gootmodel
Bij
worden
dit
principe
leidingen
geconcentreerd in horizontale goten. Hiermee
kunnen er eindtoestellen op relatief veel
plekken langs de goten gepositioneerd
worden.

Dimensies

Bij dimensioneren van installaties gaat het om de grootte van ruimtes voor installaties.
Dimensioneren van installatieruimte definieert niet de gebruiksruimte voor mensen, maar
de ruimte voor installaties zelf. Een onderscheid kan gemaakt worden in installatieruimte
voor opwekkingstoestellen en ruimte voor distributie (leidingen) . De overmaat aan grootte
is van belang als bijvoorbeeld het aantal leidingen toeneemt (bij splitsing van woningen of
toepassing gebalanceerde ventilatie) of als andere toestellen geplaatst worden
(zonneboiler, grotere verwarmingsketel, etc.). Twee voorbeelden van installatieruimten
worden vergeleken:

~

T':ILET

I ~',_, I

I cr ....l...-.,..T!EFtI !TE

(

.'_

-0

'-e-

Ii;.*'~
1jT(°l . :J
.~
'';:,
- Ic

~'

r '

Afbeelding 7.42 en 7.43 : Optimale installatieruimte volgens Bommeljé [2007] (links) en installatieruimte
nieuwbouwa artement Vo elbuurt te Vaassen rechts .

optimale installatieruimte
Deze installatieruimte wordt volgens het
onderzoek van Bommeljé als optimaal
beschouwd vanuit ruimte efficiëntie en
vanuit
flexibiliteit
voor
verschillende
installatieconcepten. Volgens dit onderzoek
kan 80% van mogelijke installatieconcepten

Overmaat berging/installatieruimte
Een zeer ruime berging/installatieruimte. In de
huidige
situatie
is
een
toestel
voor
mechanische ventilatie en centrale verwarming
geplaatst. Er is dus voldoende ruimte voor
uitbreiding van installaties.
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hierin geplaatst worden. Dit onderzoek gaat
over grondgebonden woningen. Het gaat
hier echter om het principe aannemelijk te
maken.

7.5.5.3

Posities

De posities van installatie-elementen zijn van belang voor de plaatsingsmogelijkheden van
toestellen en voor de vrije indeelbaarheid van ruimte. In principe kunnen de meeste
toestellen onafhankelijk van de schacht gepositioneerd worden, omdat er lange afstanden
mogelijk zijn met water- en gasleidingen. Om leidinglengtes te beperken is het wel beter
om toestellen nabij de schacht te plaatsen. Alleen de toilet moet wel tegen de schacht aan
worden geplaatst.
De belangrijkste installatieonderdelen die de ruimtelijke indeelbaarheid belemmeren zijn
schachten. Deze zijn lastig en zeer ingrijpend om te wijzigen.
Gebouwniveau
Op gebouwniveau is vooral de positie en het aantal verticale leidingschachten in relatie tot
mogelijke verkavelingen van belang. Om praktische redenen wordt hier ook de
indeelbaarheid van de woning behandeld.
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Afbeelding 7.44 en 7.45: Aantal schachten voor huidige verkaveling en positie centraal (links) en aantal
schachten voor maximale verkavelinQ enJ2.ositie aan de ranä{rechtSL

huidige verkaveling,_~ositie centraal
Aantal verticale kokers is afgestemd op
huidige situatie. Positie van schacht is in
het midden van de woning. Hierdoor ligt het
voor de hand om in de plattegrond een kern
realiseren
met
badkamer
en
te
installatieruimte.

maximale verkavelinjk positie rand
Aantal verticale kokers is afgestemd op
maximale verkaveling. Positie van de schacht
is aan de rand van de woning. Bij een smalle
woning kan de schacht beter aan de rand
geplaatst zijn, anders blijft er weinig bruikbare
ruimte over.
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Woninqniveau
Hiermee wordt de posities van installatie-elementen op woningniveau bedoeld. Er worden
twee posities van de horizontale goot vergeleken.

I

I

I
Afbeelding 7.46 en 7.47: Twee alternatieven voor de posItionering van een horizontale travee. Positie
over dwars (rechts) twee traves in de langsrichting (links)

Een goot over dwars
Er is hier één leidinggoot over dwars
Bij
positionering
zijn
geplaatst.
de
toestellen in de volledige middenzone van
de woning te plaatsen.

Twee goten over langs
Er zijn bij dit voorbeeld twee goten die in de
langsrichting zijn geplaatst. Toestellen zijn
over de gehele diepte te plaatsen, maar dan
alleen aan één zijde.

7.5.5.4 Capaciteit
Onder capaciteit worden de technische prestatie van de installaties verstaan. De meest
duidelijke relatie met aanpasbaarheid is dat bij uitbreidingen, of splitsing meer
installatievermogen nodig is, omdat er bijvoorbeeld meer ruimte verwarmd en geventileerd
moet worden. Of omdat er, zoals bij splitsing, meer sanitaire toestellen geplaatst worden,
en dus meer water onder druk getransporteerd moet worden .

•
Afbeelding 7.48: CV ketel. Elke installatieapparaat heeft een
bepaald vermogen en kan daarmee een beperkte hoeveelheid
woningen en toestellen voorzien van warme lucht en warm water.

7.5.5.5

Demontaae

Bij het demontagepotentieel van installaties gaat het erom dat installatiecomponenten
makkelijk gedemonteerd kunnen worden. Veelal zal dit nodig zijn vanuit ruimtelijke
wijzigingen, zoals bijvoorbeeld de wens om de keuken of badkamer te verplaatsen.
Demontage is echter ook van belang om installaties up te graden.
Het demontagepotentieel hangt af van de onafhankelijkheid van installatiecomponenten en
de uitwisselbaarheid. We illustreren dit met twee voorbeelden.
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Afbeelding 7.49 en 7.50 : Leidingen in de vloer gestort (links) en het principe van een verlaagd plafond
rechts

Leidingen in constructieve vloer.
Leidingen maken tevens onderdeel uit van
de constructieve vloer en zijn alleen te
bereiken en te verplaatsen door ingrepen te
doen in de vloerconstructie.

7.5.6

Leidingen in aparte laag onder
constructieve vloer.
Leidingen zijn in een aparte laag onder de
constructieve
vloer
aangebracht.
De
leidingen zijn tevens goed bereikbaar.

Inbouw

7.5.6.1 Demontage
Het demontagepotentieel van de binnenwanden heeft betrekking om de ingrepen,
arbeidsuren, benodigd materieel, e.d. om binnenwanden te wijzigen. Inbouw is per
definitie niet dragend, en dus ook relatief ook goed aan te passen. Een relevant verschil
geven we aan met twee voorbeelden:

en 7.52: Sloop van massieve binnenwanden (links) (de)montage van systeemwanden

Massieve binnenwanden
Massieve binnenwande moeten gesloopt
worden om deze te verwijderen of te
verplaatsen. Dit kost veel arbeid. De sloop
levert afval op dat afgevoerd moet worden.

Systeemwanden
De systeemwand kan met geringe arbeid
gedemonteerd worden en op een andere
plaats hergebruikt worden. Er hoeft idealiter
dus geen afval afgevoerd te worden en er is
dus geen nieuw materiaal nodig.
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7.6 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn indicatoren voor aanpasbaarheid van woningen ontwikkeld. Als eerste
stap zijn bestaande indicatoren uit de praktijk geanalyseerd. Hieruit kwam naar voren dat
er verschillende benaderingen in de praktijk worden gehanteerd bij de formulering van
indicatoren.
Als volgende stap zijn daarom vier verschillende benaderingen vergeleken. Het
uitgangspunt is onder andere dat de benadering een bruikbare theoretisch kader moet
zijn. Verondersteld wordt dat een theoretisch kader van belang is voor de praktische
doorontwikkeling van een beoordelingsmethodiek in de praktijk. De benadering 'analyse
van gebouwlagen en kernprincipes' is als beste alternatief naar voren gekomen.
Deze benadering is uitgewerkt in een matrixstructuur met op de assen gebouwlagen en
kernprincipes. De ontwikkeling hiervan is tot stand gekomen door het combineren van
theoretische inzichten en indicatoren met de praktische indicatoren. Dit heeft geleid tot
een bruikbaar onderscheid in gebouwlagen en kernprincipes. De kernprincipes die zijn
gekozen zijn ruimte, capaciteit en demontage. Ruimte bleek nog onvoldoende hanteerbaar
en is daarom opgesplitst in 'typologisch', 'dimensies' en 'posities'. Bij de gebouwlagen
bleken de lagen van Leupen [2002] goed bruikbaar: constructie, ontsluiting, huid,
installaties en inbouw.
De matrix levert 25 theoretische indicatoren op. Hiervan worden 19 indicatoren verder
uitgewerkt, want de overige 6 indicatoren zijn minder relevant of niet van toepassing.
De indicatoren zijn praktisch verder uitgewerkt door voorbeeldprojecten of fictieve
voorbeelden te vergelijken. Per indicator is gezocht naar twee voorbeelden die (extreem)
verschillen. Bij die vergelijking is gekeken naar de invloed op aanpassingsmogelijkheden.
Er is bewust geen waardering gegeven aan deze eerste aanzet tot categorieën. Dit wordt
namelijk als een volgende stap gezien. Het resultaat van de praktijkanalyses is beeldend
weergegeven in afbeelding 7.53.
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Afbeelding 7.53. Beeldend overzicht van indicatoren
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8

Praktijkstudie

8.1 Inleiding
Het doel van dit hoofdstuk is om indicatoren nader toe te lichten aan de hand van een
praktijkvoorbeeld. Daarnaast is het van belang om te testen of indicatoren praktisch zijn
en makkelijk zijn af te leiden uit een woongebouw. Deze casus is ter illustratie van de
praktische aanbevelingen en doorontwikkeling in de toekomst, die nader zal worden
toegelicht in hoofdstuk 9. De beoordeling zal intersubjectief zijn, want indicatoren zijn niet
prescriptief geformuleerd en objectief toetsbaar. Dit vormt dan ook een reden tot
discussie. Daarnaast zullen weegfactoren buiten beschouwing worden gelaten .
Als casus wordt de galerijflat in de wijk Palenstein te Zoetermeer genomen. De galerijlat is
een relatief eenvoudig woningtype en omvat ongeveer 5,9% van de totale voorraad
[Senter Novem 2001]. Naoorlogse flats worden over het algemeen als niet of lastig
aanpasbaar beschouwd. Het is daarom interessant de indicatoren op deze casus toe te
passen.

8.2 Aanpak voor toepassing methodiek
8.2.1

Keuze benadering

Om de indicatoren nader toe te lichten en de werking van de methodiek te demonstreren is
het van belang dat zoveel mogelijk aspecten van aanpasbaarheid meegenomen worden in
de beoordeling. Er zijn twee mogelijke benaderingen:
1) Evaluatie vanuit alle aanpassingen. Hierbij wordt er geëvalueerd vanuit een ideaal
aanpasbaar flatgebouw. Hierbij komen dus veel aspecten van aanpasbaarheid aan de
orde.
2) Evaluatie vanuit een specifiek scenario. Bijvoorbeeld het verkleinen van woningen, het
verbeteren van comfort of het upgraden van de energieprestatie.
Om aanpasbaarheid zo breed mogelijk te beoordelen is alternatief 1 het beste. Als er
vanuit één of enkele scenario beoordeeld wordt, komen niet alle beperkingen aan de orde.
Dit zou ondervangen kunnen worden door de beoordeling voor veel scenario's uit te
voeren. Echter, deze benadering is te uitgebreid. Het doel is namelijk de indicatoren nader
toe te lichten en een aanzet voor een beoordelingsmethodiek te demonstreren.

8.2.2

Beoordelingsstappen

De beoordelingsstappen zijn als volgt:
STAP 1: Afleiden en beschrijven.
Hierbij worden de relevante gebouweigenschappen beschreven waarop de indicator
betrekking heeft. Zoals beschreven in paragraaf 7.5 kunnen er meerdere subindicatoren
van belang zijn. De indicator 'ruimte' van de constructie wordt bijvoorbeeld beschreven
met het structuurtype, de breedte, diepte, hoogte, etc.
STAP 2 : Beoordelen
De volgende stap is om het gebouw per indicator te beoordelen. Dit gebeurt door per
indicator de belangrijkste positieve en negatieve punten te benoemen. Deze punten zijn in
principe de subindicatoren op detailniveau die in paragraaf 7.5 zijn beschreven. De
betekenis van een positief punt (+) en een negatief punt (-) is als volgt:

Aanpasbaarheid van woningen - Harmen Jorritsma

97

+ = gunstige voorziening voor aanpasbaarheid.
-

= belemmering voor aanpasbaarheid

Voor deze stap is dus expert kennis nodig. De indicatoren zijn namelijk niet prescriptief
zijn en niet objectief toetsbaar. Er is nog geen waarderingsschaal en ijkpunt vastgesteld.
STAP 3: Aggregeren van plussen en minnen
Om tot een totaaloordeel te komen per indicator moeten de plussen en minnen worden
geaggregeerd. Daarnaast is het van belang dat er een score uitkomt die voor iedereen
bekend is. In GPR Gebouw wordt daarom een 10 puntsschaal gehanteerd die bij iedereen
bekend is als het rapportcijfersysteem. Deze schaal zal daarom ook gehanteerd worden.
De waarderingsschaal heeft de volgende betekenis:

10
8
6
4
2

Uitmuntend: zeer weinig bep~rklngen voor aanpasbaarheld.
Goed: Veel beperkingen voor aanpasbaarheid
Voldoende: Enige beperkingen voor aanpasbaarheld.
Onvoldoende: Veel beperkingen voor aanpasbaarheid.
Slecht: Zeer veel beperkingen voor aanpasbaarheld.

De overige getallen (9,7,5 en 3) zijn tussengradaties .
Om de plussen en minnen te aggregeren en te normaliseren tot het rapportcijfersysteem
moet de volgende formule worden toegepast:
Een voorbeeld: Stel de structuur van de draagconstructie heeft 3 positieve punten en 4

Score indicator

=(aantal plussenxl0)! totaal aantal subindicatoren.*

*Afronden op hele getallen.
negatieve punten . De score is dan (3xl0)/7=4,3. Afgerond is dit dus een 4. Dit betekent
dat de constructie veel beperkingen heeft voor de aanpasbaarheid en onvoldoende is.
Weegfactoren zijn geen onderwerp van onderzoek en zullen daarom buiten beschouwing
worden gelaten. Dit is een belangrijke beperking, mede omdat het aantal indicatoren dat
geaggregeerd wordt niet gelijk is. Als er bijvoorbeeld één indicator is, zal deze zwaarder
wegen dan een het geval is bij bijvoorbeeld drie indicatoren. In hoofdstuk 9 zal er
teruggekomen worden op de beperkingen en aanbevelingen voor verbetering.

STAP 4: Aggregeren voor eindscores.
Om een totaaloordeel te geven moeten de scores van de ca. 25 indicatoren geaggregeerd
worden. Er wordt gekozen om totaaloordelen per gebouwlaag uit te drukken. Hiertoe
worden de scores van indicatoren gemiddeld. Bij deze stap zal de weging van indicatoren
(ook) gelijk zijn.

Score gebouwlaag

* Meestal

=I

score indicatoren! aantal indicatoren.*

zijn er 3 indicatoren per gebouwlaag: ruimte, capaciteit en demontage. Echter
bij sommige gevallen is een indicator niet van toepassing. Deze wordt in dit geval dan
ook niet meegerekend.
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8.3 Casus galerijflat te Zoetermeer
De wijk Palenstein te Zoetermeer is eind jaren '60 gebouwd (in 1966 begon de bouw). De
wijk was één van de eerste uitbreidingswijken van Zoetermeer. In de jaren 60 werd het
dorpje Zoetermeer als groeikern werd aangewezen door de overheid. Zodoende zou
Zoetermeer tot een stad uitgroeien en bijdragen aan de Haagse woningnood van destijds.
[Koopmans 2001]
De wijk bestaat voor 80% uit galerijflats en de overige 20% is laagbouw. Zie afbeelding
8.1 en 8.2 voor een impressie van de galerijflats en een stedenbouwkundige situatie.

De toestand van de wijk is in de loop der tijd aanzienlijk veranderd. In de eerste plaats is
Zoetermeer in 35 jaar uitgegroeid van een dorp van 7500 inwoners tot een stad van
110.000 inwoners. Palenstein ligt nu tegen het centrum van de stad Zoetermeer. Wat dat
betreft een aantrekkelijke locatie. De laatste decennia zijn er problemen in de wijk
ontstaan, waaronder: de grote verhuisbewegingen, de woningen voldoen niet meer aan de
eisen en wensen, er is weinig sociale controle en ook de buitenruimte is van onvoldoende
kwaliteit. De grote verhuisbewegingen vindt zijn oorzaak in de relatief hoge huren, de
matige kwaliteit van de woningen, de slechte isolatie en de daarmee gepaard gaande
geluidsoverlast en hoge stookkosten. [www.kei-centrum.nl).
Huidige aanDak van corporaties en gemeente
In 2000 besluiten gemeente Zoetermeer en drie corporaties (De Goede Woning, Vestia
Zoetermeer en Vidomes verenigd in 'Nieuw Palenstein'), dat de galerijflats aangepakt
moeten worden. Het doel is om een compleet nieuw leefklimaat te laten ontstaan, met de
uitstraling van een stadswijk : een gedifferentieerde wijk met een ruime variatie in
prijsklassen en woonvormen.
Zo gemeenschappelijk als de corporaties samenwerken bij het sociale programma, zo
verschillend gaan ze te werk bij de aanpak van de woningvoorraad. Terwijl Vidomes en De
Goede Woning kiezen voor sloop (5 van de 8 flats), kiest Vestia juist voor renovatie (3 van
de 8 flats). De stelling die Vestia in neemt is: "Problemen in de wijk hebben niet zozeer
met de woningen zelf te maken, maar met name in de manier waarop mensen met elkaar
samenleven". Daarom kiest Vestia voor renovatie (facelift en gevelverbetering, betere
installaties, verbeteren ontsluiting, etc.) en een levensstijlbenadering (bewoners met
gelijke levensstijlen bij elkaar plaatsen).
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8.4 Evaluatie indicatoren
8.4.1

Omgeving

Afbeelding 8.3: Stedenbouwkundige situatie van de Galerijflat aan de Wi/lem van Cleeflaan . Het
ebouw kan in rinci e aan 3 zi 'den worden uit ebreid. De locatie ti t vlakbi ' een hoofdwe

8.4.1.1

RUimtelijke

Evaluatie ruimte omgeving
In principe kan er aan drie zijden horizontaal worden uitgebreid.
Verticale uitbreidingen worden niet beperkt vanuit de stedenbouwkundige
situatie gezien.
De mate van uitbreidingsmogelijkheden (dimensies) is beperkt. Bij de zuidoostgevel is dit het geval.
8.4.1.2

+
+

7

-

Demontage

De locatie is goed bereikbaar voor bouwverkeer, vanwege de nabij gelegen
hoofdweg.

+
+
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8.4.2

Draagconstructie

8.4.2.1

Ruimtelijk

vorm en dimensies

r

Afbeeldin

8.4: Vorm en dimensies van het ebouw

vorm
De vorm is lineair: alle woningen zijn langs een lijn aan elkaar geschakeld. Ongeveer op
twee derde is er een knik van 45 graden in de hoofdvorm. De vorm is behalve de knik
verder zuiver en heeft weinig variaties.

Dimensies vorm
De lengte is 147 meter waarbinnen 17 woningen zijn geschakeld. De hoogte is 31 meter
met 10 woonlagen en 1 laag bergingen op de beganegrond. De diepte is ongeveer 11
meter. Inclusief galerij aan de voorzijde en balkons aan de achterzijde is de diepte
14,36m.
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Structuur. dimensies en posities doorbraken

Afbeelding 8.5: 3d structuur en dimensies van het gebouw

Afbeelding 8.6: Structuur en dimensies, plattegrond

Type structuur
De structuur bestaat uit een schijvenstructuur, zie afbeelding 8.6. De schijven die
monoliet zijn verbonden met de vloeren leveren een cellen- of raatstructuur op. Elke "cel"
wordt tweezijdig begrenst door dragende wanden. Aan de voor- en achterzijde is de
structuur open.
Dimensies structuur
De structuur is bestaat uit een systematiek van twee beukmaten: 4,33m (beukmaat A) en
3,03m (beukmaat B).
Er is een bepaald patroon van de twee beukmaten. In afbeelding 8.7 zijn de diverse
patronen weergegeven die voorkomen in de gehele galerijflat. Het meest voorkomende
patroon is "ABBBA", deze komt vier keer voor in het langere gedeelte van de flat. Andere
patronen zijn AB (aan de randen), ABBBBA (alleen bij de ontsluitingskern van de lange
zijde) en ABBA (in de korte zijde van de flat). In de huidige situatie zijn er totaal 4
woningtypes: 20 l -kamer woningen met anderhalve beuk, 30 2-kamer woningen met 2
beuken en 120 3-kamer woningen met 2 en halve beuk.

Aanpasbaarheid van woningen - Harmen Jorritsma

102

Dm mm
AB

ABBBA

A

B

B

B B

A

A

A

B
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~mn

Afbeelding 8 .7: Structuur en maatsystematiek. Bovenstaande patronen komen voor in de flat. Het
tweede atroon komt het meeste voor. Beukmaat A=4 33m beukmaat B=3 03m. D die te =l1m.

Positionering doorbraken

I !Il! I !lll I
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doorbraken in huidige structuur (links) en een betere

De structuur heeft een bepaalde systematiek van doorbraken die is gebaseerd op de
huidige of oorspronkelijke indeling, zie afbeelding 8.8. Wat opvalt is dat er meerdere kleine
doorbraken zijn die niet op één lijn liggen. De doorbraken zijn zodanig gekozen dat er op
woningniveau een "goede" plattegrond te realiseren is. Er is niet rekening gehouden met
verkavelbaarheid op gebouwniveau. Voor verkavelbaarheid op gebouwniveau is het beter
om doorlopende doorbraken te realiseren, zoals bij het project Keyenburg, zie paragraaf

7.5.2.
Evaluatie ruimte draagconstructie
De schijvenstructuur en het dimensiepatroon ABBBA maakt het mogelijk om
verschillende verkavelingen te maken met een slaapkamer als variatie,
zonder extra binnenwanden en woningscheidend materiaal te moeten
veranderen .
Vorm, dak en oriëntatie gevels is geschikt voor plaatsing PV panelen. Met
name de gevel op zuidwest, aan de waterzijde, is hiervoor geschikt.
De verdiepingshoogte van 2,6m (netto) is kritisch , omdat er minimaal een
nodig voor geluidsisolatie en lage
extra laag van 13 cm
temperatuurverwarming (LTV). De 2,47m die overblijft kan net, maar is niet
wenselijk.
Het beukpatroon ABBBA zorgt ervoor dat in het B gedeelte weinig
indelingsmogelijkheden zijn, behalve 2 slaapkamers per beuk met een hal
er tussen. Bij vergroting kan het juist wenselijk zijn om een ruimere
plattegrond te maken. Zie ter illustratie afbeelding 8.10.
Door de kleine beukmaat van 3,03m is het niet mogelijk om hier kleine
zelfstandige wooneenheden te maken, want een woonkamer moet minimaal
3,6m breed zijn. Zie ter illustratie afbeelding 8.10.
De grotere beukmaat van 4,33m is aan de krappe kant om voldoende grote
2 kamers te kunnen realiseren. Volgens huidige eisen moet een kamer
namelijk minimaal 2,4m breed zijn. Hierdoor zijn er aanzienlijk minder
indelingsvarianten te realiseren.
De doorbraken zijn ongunstig voor samenvoegingen . Zie ook afbeeldingen
8.8, 8.9 en 8.10.
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Vergroten (1)

Vergroten (2)

ABBBAABBBA

o

Vergroten (3)

Verkleinen

Afbeelding 8 .10: Scenario 's vergroten (3 varianten) en verkleinen (1 variant). Verkleinen is niet
mogelijk vanwege de kleine beuk van 3,03m. Hierdoor is geen zelfstandige eenheid met woonkamer
te realiseren . Vergroten is redelijk goed mogelijk. Een nadeel hierbij is wel dat er een starre indeling
van e/i'ke kamer ontstaat. Daarnaast zullen er extra doorbraken emaakt moeten worden .

8.4 .2.2 Capaciteit
Het draagvermogen van de constructie is niet zo ontworpen met de bedoeling om
uitbreidingen te doen. Toch is er enige overmaat aan draagvennogen aanwezig bij
naoorlogse hoogbouwflats. Dit blijkt ook wel uit de praktijk waarbij optoppen als een
haalbare mogelijkheid wordt gezien. De ovennaat aan draagcapaciteit van hoge flats valt
te verklaren doordat men in de jaren '60 voor het eerst hoog ging bouwen. Men koos
daarom om veiligheidsredenen voor extra draagvermogen van de constructie.
Er is verder geen extra fundering voor horizontale uitbreidingen aanwezig.
Evaluatie capaciteit draagconstructie
De constructie heeft voldoende capaciteit om enkele lagen op te toppen.
Aangenomen wordt dat er ook voldoende capaciteit is voor nieuwe lagen
ten behoeve van geluidswering en vloerverwarming.

+

Er zijn geen voorzieningen getroffen voor horizontale uitbreidingen : extra

-

funderin~
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8.4.2.3

Demontage

Demontagepotentieel is de mogelijkheid om relatief eenvoudig de constructie aan te
passen. Een belangrijke indicator is het materiaal dat doorgebroken moet worden . Bij deze
case is er sprake van een schijfconstructie van gewapend beton.

Doorbraken in gewapend beton zijn relatief ingrijpend, vergeleken met
doorbraken die "voorbereid" zi

8.4.3
8.4.3.1

_

Ontsluiting
Ruimtelijk

Typologisch
Het type galerijontsluiting is uitgevoerd met 4 stijgpunten, zie afbeelding 8.11. De twee
stijgpunten in de hoeken zijn brandtrappen waardoor elke woning twee mogelijke
vluchtwegen heeft. Dus er zijn twee hoofdentrees voor 170 woningen. De galerijen lopen
over de hele lengte van het gebouw door. Er is dus geen sprake van compartimentering
(gebouwdelen met ieder een eigen entree en ontsluiting).
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Dimensies
De dimensies van de entree in de hoek is ongeveer 5,5x7,7m= ca. 42 m2. Deze entree
wordt in de huidige situatie gebruikt voor brievenbussen en verkeersruimtes naar de
bergingen. Ruimte voor zitgelegenheid is er niet. De galerij is ca. 1,65 meter breed.

Evaluatie ruimte ontsluiting
Door de galerijontsluiting is de entree in principe vrij te plaatsen.
De ontsluiting voldoet wel aan de minimale eisen van toegankelijkheid en
brandwerendheid. Er zijn ook voldoende vluchtwegen.
De ontsluiting is te massaal en heeft onvoldoende comfort welke wenselijk is
voor een duurder segment woningen. Meer compartimentering zou daarom
gewenst zijn. De ontsluiting is dus alleen geschikt voor woningen in het
goedko~e segment
De loopafstanden van hoofdentree naar woning is in het meest ongunstige
geval te lang. Hierdoor is de ontsluiting minder geschikt voor bepaalde
doelgroepen, zoals minder validen.

8.4.3.2

+
+
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Capaciteit

Onder capaciteit van de ontsluiting wordt de capaciteit van de liften verstaan. Er zijn twee
vrij kleine liften per stijgkern. Omdat de liften dateren uit de bouwperiode van eind jaren
'60 is de snelheid van de liften gering. Er zijn in totaal 4 liften voor 170 woningen, dus
gemiddeld 42 woningen per lift.

Er is onvoldoende liftcapaciteit voor een duurder segment woningen. Tijdens
n kunnen
den ontstaan.

8.4.3.3

Demontage

In hoofdstuk 7 "ontwikkeling van indicatoren" is geconcludeerd dat demontagepotentieel
van de ontsluiting in de praktijk minder relevant is. Dit is ook bij deze case het geval. Wat
betreft de ontsluiting is niet zozeer het demontagepotentieel van belang, maar meer het
kunnen toevoegen van ontsluitingsruimte. De mogelijkheid om relatief eenvoudig de
ontsluiting uit te breiden hangt samen met de constructie.

Evaluatie demontage ontsluiting
In paragraaf 7.5.3.4 is geconcludeerd dat demontagepotentieel van de
ontsluiting in de praktijk minder relevant is. Dit is ook bij deze case het
geval. Wat betreft de ontsluiting is niet zozeer het demontagepotentieel
van belang, maar meer het kunnen toevoegen van ontsluitingsruimte. De
mogelijkheid om relatief eenvoudig de ontsluiting uit te breiden hangt
samen met de constructie.
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8.4.4

8.4.4.1

Huid

Ruimtelijk

De huid
heeft geen typologische en maatvoeringaspecten welke ruimtelijke
aanpassingsmogelijkheden beperken. Alleen de posities van gevelopeningen en kozijnen
beperken de mogelijkheid tot ruimtelijke aanpassingen.
Afbeelding 8.12 geeft het principe van de huid weer. Bij de bovenkant (dak) en onderkant
(onder de beganegrondlaag met bergingen) is de betonconstructie voorzien van een
isolatielaag. De huid bestaat bij deze delen alleen uit een isolatielaag. Bij de dragende
kopgevels is dit ook het geval, hier zijn ook geen openingen. De voor en achtergevel
bestaat uit gevelpuien en voor kleine gedeeltes spouwmuur met metselwerk.
Gevelopeningen zijn bijna over de volle breedte van een beuk geplaatst.

Afbeelding 8.12: Type ontsluiting van het gebouw. De voor- en achtergevel bestaan uit gevelpuien
en stukjes metselwerk. Deze gevels zijn niet dragend en bereikbaar vanaf de galerij. De kopgevels
zïn dra end en niet bereikbaar. Hier bevinden zich ook een 0 enin en.
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Binnen de gevelpui tussen een beuk zijn 1 tot 3 kozijnen, zie afbeelding 8.13. Alleen aan
de voorzijde zijn binnenwanden aan de kozijnen gekoppeld.
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Afbeelding 8 . 13: Plattegrond van twee woningen. Het gevelprincipe bestaat uit spouwmuur met
baksteen en gevelpuien glas over de hele breedte. Door de smalle beukmaten is het
onwaarschijnlijk dat er indelingswijzigingen zullen plaatsvinden . Alleen de grootte en de positie van
de entree kan mo elïk ewïzi d worden.

Evaluatie ruimte gevel
Het is onwaarschijnlijk dat er ruimtelijke indelingswijzigingen zullen
plaatsvinden. De positie van ramen en penanten (verticale kozijnen) voor
aankoppeling binnenwanden is daarom niet relevant voor aanpasbaarheid.
Indelingswijzigingen zijn onwaarschijnlijk, omdat de beukmaten van 3,03 en
4,33m te klein zijn voor splitsing in twee vertrekken. Opgemerkt dient te
worden dat het nog wel mogelijk is dat de positie en de grootte van de
entree wijzigt, zie afbeelding 8.13.

n.v.t.

N.v.t=niet van toepassing .

8.4.4.2 Capaciteit
De dichte geveldelen hebben een isolatiewaarde (Re-waarde) van ongeveer 0,40. (Hierbij
is uitgegaan van de standaarden uit Senter Novem (2001) van dit type woning.)
Evaluatie capaciteit huid
De invloed van de isolatiewaarde op aanpasbaarheid is gering, omdat alleen
de effectiviteit van installaties wordt beïnvloedt, zie ook paragraaf 7.5.4.2.
Daarom zal deze indicator buiten beschouwing worden gelaten.

n.v.t.

8.4.4.3 Demontage
Bij het demontage potentieel van de gevel is het van belang dat deze onafhankelijk is van
andere gebouwlagen en dat deze uitwisselbaar is. De gevelpuien en de stukjes spouwmuur
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zijn niet dragend en dus onafhankelijk van de draagconstructie. Deze geveldelen zijn
bereikbaar tevens bereikbaar vanaf de galerij. De kopgevels zijn wel dragend en ook niet
bereikbaar. Zie ook afbeelding 8.12. Zie afbeelding 8.14 voor een principe detail van
gevelpui en galerijplaat. De verbindingen hiervan zijn 'traditioneel' verankerd.
-

-

_ .

Evaluatie demontage huid
Positief is dat de gevelpuien niet dragend zijn, waardoor demontage goed
mogelijk is.
De gevelpuien zijn goed bereikbaar vanaf de galerij. Hierdoor is het dus
niet nodig eerst een steiger te bouwen.
Een beperking is dat verbindingen tussen gevelpui en vloer/galerijplaat
niet
optimaal
dem onteerbaar
zijn .
Bijvoorbeeld
door
droge
boutverbi ndi ngen.
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8.4.5 Installaties
De gebouwlaag installaties is in dit onderzoek beperkt uitgewerkt, omdat dit onderzoek
zich vooral richt op bouwkundige aspecten. De beoordeling zal daarom beperkt zijn en op
globaal niveau.

8.4.5.1

Ruimte

Afbeelding 8.15: Installaties in het gebouw. Rood zijn de schachten. Paars zijn insta/latieruimtes in
het ebouw.

Typologisch

Het leidingverloop is binnen in het gebouw. Elke woning heeft: een schacht die gedeeld
wordt met onder- en boven liggende woningen. Zoals al geconcludeerd in paragraaf
7.6.4.1 zijn er geen andere typologieën bekend voor meergezinswoningbouw.
Dimensies

Bij dimensies van installaties gaat het om de installatieruimtes en schachten. Het is van
belang dat deze voldoende overmaat hebben, zodat nieuwe installaties zonder aanpassing
van de installatieruimte geplaatst kunnen worden. Dit geldt ook voor de schachten. Als het
gebouw van gebalanceerde ventilatie wordt voorzien, moeten er nieuwe leidingen in de
schachten geplaatst worden. De schacht moet dus voldoende ruim zijn om dit te kunnen
accomoderen.
Het gebouw heeft: twee installatieruimtes, zie afbeelding 8.15. Eén bij de knik in het
gebouw (bij de hoofdontsluiting) en één bij de ontsluiting in het lange gedeelte van het
gebouw.
Posities

De posities van schachten is afgebeeld in afbeelding 8.16 en in afbeelding 8.17 (meer in
detail). De schacht is altijd in de kleine beuk gepositioneerd en tegen de zijde die grenst
aan de grote beuk. Verder is de schacht meer aan de voorzijde geplaatst (ongeveer op 1/3
van de diepte). De plaatsing van het toilet moet nabij de schacht liggen voor de afvoer van
vuil water.
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8.17 : Positionerin

Evaluatie ruimte installaties
De positie van de schacht is gunstig om twee eenheden te bedienen als
eenheden gesplitst worden, zie ook afbeelding 8.10.· Daarnaast is de positie
van de schacht gunstig, omdat de plaatsing van badkamer en toilet in de
middenzone bij meerdere plattegrondvarianten gunstig is.
Het aantal schachten is niet voldoende, als eenheden gesplitst worden .·
De vraag is of de dimensies van de schacht voldoende zijn, als er meer
leidingen geplaatst moeten voor meer toestellen of toepassing van een
ventilatiesysteem.
Er zijn geen extra aansluitpunten of koker in de woning voor een andere
positie van de keuken . Een mogelijk zinvolle wijziging is namelijk dat de
keuken in de grote beuk wordt geplaatst, zodat er een open verbinding met
keuken en woonkamer mogelijk is.

+
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*Opmerklng: SplitSing of verkleining IS al niet mogelijk door de te kleine beukmaten, zie
evaluatie constructie, paragraaf 8.4.2.1. Dit verband is verder buiten beschouwing gelaten .

8.4.5.2 Capaciteit
Kenmerken van de huidige installatie zijn: 1) collectieve verwarmingsketel, 2) een
keukengeiser voor wam tapwater (iedere wooneenheid heeft dus een eigen geiser) en 3)
natuurlijke ventilatie.
Aangenomen wordt dat de capaciteit (aantal m3 dat verwarmd kan worden, uitgedrukt in
kilowatt per uur) afgestemd is op de huidige hoeveelheid ruimte.
De verwarmingsketel op gebouwniveau heeft een rendement van 70%. Het
distributierendement is 95% De keukengeiser heeft een rendement van ongeveer 75%. De
ventilatie gebeurt op natuurlijke wijze (door het openen van ramen). [Senter Novem
2001].
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8.4.5.3

Demontage

Bij het demontagepotentieel van installaties gaat het om het eenvoudig verleggen van
leidingen en de bereikbaarheid van leidingschachten in verband met het uitbreiden van
leidingen in de schacht. Horizontale leidingen op woningniveau zijn (op traditionele wijze)
in de betonvloer gestort.
De schacht staat bijna volledig vrij in de ruimte en is aan meerdere zijdes goed te
bereiken. De schachtwanden zelf bestaan uit gipswanden en zijn dus niet dragend. Verder
zijn er geen voorzieningen zoals een deur in de schacht aangebracht.

8.4.6 Inbouw
8.4.6.1

Demontage

De binnenwanden bestaan uit gipswanden .

De belangrijkste beperking van de inbouw is dat deze niet optimaal
demontabel en herbruikbaar is. Gipswanden moeten gesloopt worden, het
materiaal moet
worden en het materiaal is niet her te
ken .

8.5 Conclusie/totaaloordeel
In dit hoofdstuk zijn alle indicatoren toegepast op een galerijflat in Palenstein te
Zoetermeer. Indicatoren zijn beschreven en daarna zijn per indicator de belangrijkste
positieve en negatieve punten aangegeven. Een positief punt wil zeggen dat de
gebouweigenschap gunstig is voor aanpasbaarheid. Een negatief punt wil zeggen dat deze
een beperking is voor aanpasbaarheid. De positieve en negatieve punten zijn
geaggregeerd en genormaliseerd tot een tienpuntsschaal (rapportcijfersysteem).
In afbeelding 8.18 zijn de evaluaties kwantitatief weergegeven per gebouwlaag en per
kernprincipe. De beoordeling is overwegend negatief, wat ook viel te verwachten bij de
galerijflat. De evaluaties worden nog eens op een rijtje gezet:
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10. Nauwelijks beperkingen
8. Weinig beperkingen
6. Enige beperkingen
4. Veel beperken
2. Zeer veel beperkingen

II

Installaties Inbouw

Afbeelding 8.18: Overzicht evaluaties van gebouwlagen op de indicatoren ruimte, capaciteit
en demontage.
De evaluaties worden nog eens op een rijtje gezet:
•
•

•

•
•
•

de locatie biedt ruimte voor uitbreiding en is goed bereikbaar voor bouwverkeer.
Terwijl verkleinen niet mogelijk biedt de constructie minder beperkingen voor
vergrotingen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een vaste indeling van kamers
geen probleem is. Gebrek aan doorbraken vormen een probleem voor
vergrotingen, maar kunnen relatief goed opgelost worden, omdat slechts kleine
doorbraken nodig zijn, zie afb. in paragraaf 8.3.2De capaciteit van de constructie
heeft beperkingen vanwege extra fundering die voor horizontale uitbreiding nodig
is. Deze beperking is redel ijk goed op te lossen: de uitbreiding van een fundering
komt regelmatig voor in de praktijk. De capaciteit van de draagconstructie levert
waarschijnlijk weinig beperkingen voor verticale uitbreidingen
De ontsluiting is niet geschikt voor alle doelgroepen, maar voldoet nog wel aan
minimale eisen. Voor seniorenwoningen en woningen in het duurder segment is de
ontsluiting minder geschikt.
Bij de huid is het opmerkelijk dat de capaciteit negatief is maar het
demontageoptimaal vrij positief.
Bij installaties is vooral het demontagepotentieel een belemmering. De
ruimtelijke positionering van
Het demontagepotentieel van de inbouw is matig, omdat wanden minder goed
demonteerbaar zijn en niet zijn her te gebruiken. Hierdoor is wijziging van de
inbouw relatief ingrijpend en moet er nieuw materiaal toegevoegd worden.

De totaaloordelen zijn weergegeven in afbeelding 8.19. De scores per indicator zijn
geaggregeerd. Zoals al genoemd is in paragraaf 8.2.2 zijn weegfactoren buiten
beschouwing gelaten. Wat opvalt aan dit resultaat is dat alle gebouwlagen enige tot zeer
veel beperkingen hebben voor aanpasbaarheid. Alleen de locatie en de gevel heeft relatief
weinig beperkingen.
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Installaties Inbouw

Afbeelding 8.19: Overzicht evaluaties van gebouwlagen. Totale oordelen van de indicatoren
ruimte, capaciteit en demontage.
Dit beoordelingsresultaat zou in de evaluatie van de duurzaamheid van een woongebouw
meegenomen kunnen worden. De mogelijkheden en beperkingen van deze eerste opzet
van een methodiek worden in hoofdstuk 9 besproken. Daarnaast worden overige
toepassingen besproken. Bijvoorbeeld de toepassing van de methodiek om ontwerpen te
optimaliseren of de keuze voor een strategie (slopen of renoveren) systematisch te
onderbouwen.
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9

Conclusies en aanbevelingen

9.1 Conclusies
9.1.1

De genomen stappen

De aanleiding voor dit onderzoek is de doorontwikkeling van toetsingsinstrumentarium
voor duurzaam bouwen. Aanpasbaarheid wordt als een relevant onderdeel van
duurzaamheid gezien, maar is nog beperkt ontwikkeld. Het begrip is veelomvattend en
daarom lastig hanteerbaar. Het is lastig de eigenschappen van een gebouw te herleiden
die significant de aanpasbaarheid beïnvloeden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat
de toekomst onzeker is, waardoor aanpasbaarheid lastig te evalueren is. Daarnaast zijn
alle gebouwen verschillend, waardoor het vaststellen van significante indicatoren voor alle
gebouwen complex is.
Het doel van dit onderzoek is daarom het ontwikkelen van indicatoren voor
aanpasbaarheid van woningen in het kader van duurzaamheid. De volgende stappen zijn
genomen:
1) Literatuuronderzoek naar de relatie tussen aanpasbaarheid en duurzaamheid;
2) Literatuuronderzoek naar aanpasbaarheid en de evaluatie daarvan;
3) Analyse van bestaande indicatoren uit bestaande tools en meer praktische
literatuur;
4) Ontwikkeling methodiek om aanpasbaarheid te evalueren en meer systematiek te
brengen in indicatoren;
5) Analyse voorbeeldprojecten met behulp van en methodiek om indicatoren verder
uit te werken de bruikbaarheid te evalueren.
6) Tot slot: toepassing van indicatoren bij de evaluatie van een galerijflat.
De
beoordeling van de indicatoren was intersubjectief en dus niet objectief.

9.1.2

Resultaten

Om het doel van dit onderzoek te bereiken zijn er vijf hoofdvragen gefonnuleerd, zie
paragraaf 3.2 . Deze zullen beantwoord worden. Daarna wordt een eindconclusie getrokken
of er aan de doelstelling is voldaan.
1.

Wat is de relatie tussen aanpasbaarheid en duurzaamheid van woningen?

Duurzaamheid is het maximaliseren van kwaliteiten en het minimaliseren van
milieueffecten in de gehele levenscyclus. Drie componenten zijn van belang: milieu,
kwaliteit en tijd.
De belangrijkste elementen van milieu zijn energie en materialen. Kwaliteit bestaat uit de
componenten gebruikswaarde en belevingswaarde. Toekomstwaarde is een derde
kwaliteitsaspect en wordt in dit onderzoek gezien als het tijdsperspectief van zowel milieu
als kwaliteit.
Aanpasbaarheid heeft een positieve invloed op milieu én kwaliteit van een gebouw. De
positieve invloed op milieu is dat de levensduur van een aanpasbaar gebouw langer is.
Het grootste deel van het materiaal van een gebouw wordt langer gebruikt en dus wordt er
afval bespaard en voorkomen dat er opnieuw gebouwd moet worden. Een tweede positieve
invloed van aanpasbaarheid is dat de energieprestatie (een significant belangrijk onderdeel
voor milieubelasting) makkelijker verbeterd kan worden aan veranderende eisen en
technologische ontwikkelingen.
De positieve invloed van aanpasbaarheid op kwaliteit is dat een aanpasbaar gebouw
relatief makkelijk gewijzigd kan worden aan (toekomstige) veranderende eisen en wensen
van bewoners. Omdat aanpassingen dan relatief makkelijk zijn levert dit ook een
kostenbesparing op en is een aanpasbaar gebouw op de langer termijn economisch
voordeliger.
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Aanpasbaarheid is dus vooral van belang voor duurzaamheid door de factor tijd. Omdat
eisen en wensen veranderen in de loop der tijd heeft: het gebouw een bepaalde levensduur
waarna sloopnieuwbouw als een beter alternatief is. De verwachtte levensduur wordt met
het begrip toekomstwaarde omschreven. Toekomstwaarde wordt beïnvloedt door kwaliteit
en milieu in tijdsperspectief (de 'houdbaarheid' hiervan) en aanpasbaarheid.

2.

Op welke veranderende eisen en wensen heeft aanpasbaarheid betrekking binnen
het kader duurzaamheid? En wat zjjn strategieën om hiermee om te gaan?

Ontwikkelingen op het gebied van milieu en kwaliteit zijn in kaart gebracht door middel
van literatuurstudie. Naar aanleiding van historische ontwikkelingen in de woningbouw en
toekomstige trends kan gesteld worden dat veranderingen in de huidige maatschappij
aanzienlijk zijn en slechts voor een klein deel te voorspellen. Om met deze veranderingen
om te gaan wordt er verondersteld dat bouwen voor een lange levensduur (bouwen met
toekomstwaarde) op grote schaal een beter alternatief is dan bouwen met een korte
levensduur. In de bouwpraktijk worden verschillende strategieën aangedragen om te
bouwen met toekomstwaarde, zoals bouwen met een overmaat aan ruimte voor
veranderingen, of een gebouw met een tijdloze architectuur. Aanpasbaarheid wordt in de
praktijk ook gezien als oplossing. Dit blijkt wel uit de diverse bouwstromingen, zoals IFD
bouwen, levensloopbestendig bouwen en open bouwen.
3. Wat is er in de literatuur bekend over aanpasbaarheid en het beoordelen daarvan?
Na aanleiding van literatuurstudie zijn twee recente proefschriften (Leupen 2002 en
Durmisevic 2006) en één artikel (Blok 2006) als basis genomen.
De studies benadrukken het belang van een onderscheid in gebouwlagen (constructie,
huid, installaties, etc. ), waarbij iedere laag een bepaalde functie heeft. In de studies
komen een aantal kernprincipes terug die bij het analyseren van lagen van belang zijn.
Ten eerste is het onderscheid in vaste en variabele gebouwlagen of sublagen van belang.
De vaste delen kunnen worden gezien als het kader dat permanent is en lastig
veranderbaar. Het kader definieert de aanpassingsmogelijkheden en geeft dus bepaalde
vrijheden voor aanpassing van andere lagen. De mate waarin het kader vrijheden
verschaft, wordt bepaald door drie indicatoren of kernprincipes: ruimte, capaciteit en
onafhankelijkheid.
De
studie
van
Durmisevic
stelt
dat
het
kernprincipe
demontagepotentieel (vergelijkbaar met onafhankelijkheid) het belangrijkste is voor een
aanpasbaar gebouw. Een volledig demonteerbaar gebouw kan tot op de kleinste
onderdelen eenvoudig worden gedemonteerd. Onafhankelijkheid (functionele scheiding) en
uitwisselbaarheid (verbindingen, bereikbaarheid, e.d.) zijn de belangrijkst indicatoren voor
demontagepotentieel. Tenslotte is de mogelijkheid tot hergebruik van gebouwonderdelen
ook een indicator die de offers van aanpassingen sterk reduceert.
4.

Zijn de bestaande indicatoren bruikbaar en kunnen er nieuwe indicatoren in de
praktijk herleid worden?
Bestaande indicatoren in de praktijk en meer praktische literatuur verschillen aanzienlijk
en zijn in drie categorieën te clusteren: kernprincipes, type aanpassingen en gebouwlagen.
Een kernprincipe is meer algemeen van aard en vaak bij meerdere gebouwlagen van
toepassing. Een type aanpassing is bijvoorbeeld uitbreiden, herkavelen, of installaties
moderniseren. Indicatoren die betrekking hebben op een gebouwlaag zijn concreter en
gerelateerd aan gebouweigenschappen. Het geheel is nog niet praktisch bruikbaar. Er is
teveel overlap en te weinig systematiek, waardoor het gebruik van de indicatoren
verwarring kan oproepen.
Er zijn vier verschillende benaderingen om aanpasbaarheid te beoordelen en meer
systematiek aan te brengen in indicatoren: technische criteria, analyse gebouwlagen en
kernprincipes, haalbaarheid type aanpassing en haalbaarheid scenario. De benadering
'analyse gebouwlagen en kernprincipes' is als beste alternatief naar voren gekomen
vanwege de abstractheid van de benadering en daarmee de bredere toepasbaarheid voor
doorontwikkeling .
Om een gebouw te analyseren op aanpasbaarheid moeten alle gebouwlagen op
kernprincipes worden geëvalueerd. De gebouwlagen die het totale gebouw definiëren zijn:
constructie, ontsluiting, huid, installaties en inbouw. Kernprincipes zijn: ruimte, capaciteit
en demontage worden onderzocht. Aldus ontstaat er een matrix met gebouwlagen en
kernprincipes op de assen. De bestaande indicatoren bleken goed in deze matrix onder te
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brengen. Deze systematiek is dus goed bruikbaar. De indicator ruimte is nog te
veelomvattend, deze is daarom uitgesplitst naar typologische kenmerken, dimensies en
posities. De matrix is voor een deel "gevuld" met bestaande indicatoren en geeft richting
bij het herleiden van nieuwe indicatoren.
Door voorbeeldprojecten te vergelijken met behulp van de matrix zijn de indicatoren op
bruikbaarheid geëvalueerd en zijn er nieuwe indicatoren herleid. Per indicator is gezocht
naar twee voorbeelden die (extreem) verschillen. De meeste indicatoren bleken goed te
destilleren uit praktijkvoorbeelden en deze zijn dus goed bruikbaar. Echter de indicatoren
op het niveau van de matrix (dus bijvoorbeeld dimensies van de constructie) is mogelijk
nog te abstract. Er is dus meer detailniveau nodig om tot bruikbare indicatoren te komen.

Kan er op basis van de indicatoren een aanzet voor een beoordelingsmethodiek gegeven
worden?
De systematiek waarin indicatoren zijn geordend is tevens een aanzet tot een
evaluatiemethodiek. De methodiek bestaat dan uit het waarderen van gebouwlagen op de
kernprincipes ruimte, capaciteit en demontage. Per indicator worden de belangrijkste
positieve en negatieve punten aangegeven. Hierin is een plus een 'gunstige voorziening'
voor aanpasbaarheid en een min een 'beperking' voor aanpasbaarheid. De aggregatie van
(sub)indicatoren is zonder weegfactoren gebeurd. De scores zijn genormaliseerd naar een
tien puntschaal. Hierbij staat een 10 voor 'nauwelijks beperkingen' en een 1 voor 'zeer veel
beperkingen.
Is de doelstelling behaald?
Het doel in dit onderzoek was: het ontwikkelen van indicatoren voor aanpasbaarheid van
woongebouwen. Het resultaat is dat er indicatoren ontwikkeld zijn volgens een systematiek
die gebaseerd is op recente studies naar aanpasbaarheid. Bij elke indicator is de
bruikbaarheid geëvalueerd door deze toe te passen op voorbeeldprojecten. De meeste
indicatoren bleken hierdoor bruikbaar. Er is echter wel meer detailniveau nodig bij de
indicatoren. Verder is er een aanzet voor categorieschalen gegeven en een aanzet voor
een beoordelingsmethodiek. De doelstelling is hiermee dus behaald.

9.1.3

Beperkingen in het onderzoek

Indicatoren
Relevantie van subindicatoren en detailniveau

Elke indicator op het niveau van een vlakje in de matrix (bv dimensies constructie, type
ontsluiting etc.) heeft in veel gevallen subindicatoren. Bij de positionering van installaties
bijvoorbeeld kan het gaan om schachten, installatieruimten, aansluitpunten, etc.
Indicatoren zijn niet tot op dit detailniveau uitgewerkt, deze zijn alleen kort benoemd. Bij
een evaluatie in de praktijk kan het wel belangrijk zijn om op dit subniveau onderscheid te
maken. Als bijvoorbeeld de dimensies van de constructie negatief uitvallen is het relevant
om te weten of het om een stramienmaat of om de verdiepingshoogte gaat. Het is dus
nodig om de subindicatoren voldoende uit te werken.
Bruikbaarheid indicatoren
kwaliteitsaspecten.

voor

aanpassingen

van

energieprestatie

en

andere

De indicatoren die ontwikkeld zijn, zijn voor alle aanpassingen van belang, want alle
gebouwlagen worden doorgelicht op kernprincipes van aanpasbaarheid. Om de indicatoren
praktisch uit te werken is op grond van de literatuur vooral naar ruimtelijke aanpassingen
gekeken. Aanpassingen in het kader van duurzaamheid omvat uiteraard meer dan alleen
gebruiksruimte: bijvoorbeeld belevingswaarde, uitrusting/comfort, energieprestatie, etc.
Met name de aanpassing van energieprestatie is van belang voor duurzaamheid.
Uitwerking indicatoren in categorieën en waarderingsschaal

Per indicator zijn twee voorbeelden aangehaald die wezenlijk verschillen. Dit is een eerste
aanzet tot het opzetten van categorieën of een waarderingschaal. De categorieën zijn
echter beperkt uitgewerkt. Er is ook geen waarderingsschaal bij de categorieën. Als de
indicator gebruikt zal worden is er veel expert kennis nodig.
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Samenhang tussen indicatoren
Indicatoren zijn onafhankelijk van elkaar onderzocht. Bij de voorbeeldprojecten is ook
steeds een aspect belicht. Er is echter wel sprake van dynamiek tussen de indicatoren.
Dynamiek is er tussen de indicator ruimte en demontage en capaciteit en demontage. Een
voorbeeld: de positie van een aansluitpunt van een leiding kan gunstig zijn voor meerdere
ruimtelijke wijzigingen, een laag demontagepotentieel (de leiding is bijvoorbeeld in beton
gestort) is dan minder van belang. Alleen als de positie van een leiding ongunstig is, is het
demontagepotentieel wel van belang.
Ook bij de ruimtelijke indicatoren is er veel dynamiek. Bij de toepassing zullen deze in
samenhang geëvalueerd moeten worden: bijvoorbeeld vorm in relatie tot dimensies en
structuur in relatie tot dimensies. Een schijvenstructuur is op zichzelf niet negatief voor
herkavelen, maar wel in combinatie met te kleine dimensies en weinig doorbraken.
Inzicht in randvoorwaardelijke indicatoren
Om een quick scan te kunnen maken van aanpasbaarheid is het van belang van de meest
significante of randvoorwaardelijke indicatoren op de hoogte te zijn. Met andere woorden,
een indicator die aanpasbaarheid zeer negatief beïnvloed waardoor bijvoorbeeld sloop het
enige alternatief is. Een reeds bekende randvoorwaardelijke indicator is de
verdiepingshoogte. Dit onderzoek heeft zich niet gericht op het vaststellen van de meest
significante indicatoren. Dit is een complexe opgave, omdat het per woningtype en per
scenario kan verschillen welke indicatoren randvoorwaardelijk zijn.

Methodiek
Het doel was om een aanzet te ontwikkelen van een methodiek en niet een volledig
uitgewerkte methodiek met weegfactoren en beoordelingsrichtlijnen te ontwikkelen. Bij de
aanbevelingen wordt de verdere uitwerking besproken.
De beoordelingsmethodiek is bedoeld om aanpasbaarheid te evalueren in het kader van
duurzaamheid. Het resultaat dient dus in eerste instantie als onderdeel van een
beoordeling van de duurzaamheid. Toetsingsinstrumenten hebben vaak als doel om
ontwerpen te verbeteren en keuzes te maken. Dit wordt bijvoorbeeld ook als doel gezien
van GPR Gebouw. Een beperking van de methodiek is dat deze niet zo is ontwikkeld dat er
eenvoudig ontwerpkeuzes herleid kunnen worden. Hiervoor is een meer detailniveau
gewenst.

9.2 Aanbevelingen
9.2.1 Advies WIE adviseurs
WIE adviseurs ontwikkelt instrumentarium voor duurzaam bouwen voor meerdere fases in
het bouwproces. Om duurzaamheid in de bouwpraktijk te realiseren maakt WIE
onderscheid in informatie instrumenten en toetsingsinstrumenten. Toetsingsinstrumenten
van WIE adviseur zijn GPR Gebouw, GPR Bestaande bouw (in ontwikkeling),
Duurzaamheidbarometer en EcoQuantum. Informatieve 'instrumenten' zijn bijvoorbeeld
brochures.
Op grond van de (advies)praktijk is de volgende vraagstelling geformuleerd: Op welke
wijze kan aanpasbaarheid getoetst worden en hanteerbaar gemaakt worden in duurzaam
bouwen instrumentarium? Deze kennisbehoefte is niet alleen belang voor een het
instrument GPR Gebouw, maar ook voor de algemene kennisvorming van WIE adviseurs.
Naar aanleiding van dit onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:
Plaatsing aanpasbaarheid binnen toetsingsinstrumentarium (GPR Gebouw)
De modulestructuur van GPR Gebouw zal veranderen in de nieuwste versie (GPR Gebouw
4.0) die binnenkort op de markt komt. In de oorspronkelijke structuur was aanpasbaarheid
ondergebracht in de modules Energie, Materialen en Integrale Woon kwaliteit. In de nieuwe
structuur zullen indicatoren voor aanpasbaarheid allen ondergebracht worden in de module
Toekomstwaarde. In de module Toekomstwaarde heeft de factor tijd heeft dus een plaats
gekregen, zie ook afbeelding 9.1.
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Theoretisch gezien is aanpasbaarheid een onderdeel van zowel milieu als kwaliteit, maar
praktisch gezien is het handiger deze apart te beschouwen . Het is van belang om
bijvoorbeeld in richtlijnen of een pop-up menu duidelijk aan te geven dat de module
Toekomstwaarde een belangrijke relatie heeft met milieu, namelijk: de levensduur en de
mogelijkheid om de energieprestatie aan te passen. De verwachte levensduur wordt in
GPR Bestaand op een algemeen invoerscherm ingevoerd, waardoor milieueffecten voor
materialen doorgerekend worden. Men zou op basis van indicatoren die de
toekomstwaarde beïnvloeden een meer onderbouwde schatting kunnen geven van de
verwachte levensduur. Deze (hoofd)indicatoren zijn, zoals in paragraaf 4.5 beschreven:
milieu en kwaliteit in tijdsperspectief en aanpasbaarheid. De volgende indicatoren zijn van
belang:
1) 'robuustheid' (gebruikswaarde in tijds perspectief)
2) 'dierbaarheid' (belevingswaarde in tijdsperspectief)
3) aanpasbaarheid .
De begrippen 'dierbaarheid ' en 'robuustheid' zouden nog verder ontwikkeld moeten
worden . Dobbelsteen (2002] geeft een eerste aanzet om een schatting voor de levensduur
te maken. De ESL staat voor Estimated Service Life. Dit is een factor waarmee de
gemiddelde levensduur (vaak 75 jaar) wordt vermenigvuldigd . Zo heeft een nationaal
monument een ESL factor van 2,0 en een gebouw dat matige architectuur, geen
aanpasbaarheid en functionele problemen een ESL factor van 0,13 . De verwachte
levensduur zou dan ongeveer slechts 10 jaar zijn (0,13*75) .

GPR Gebouw l

Toekomsl-

Aanpasbaarheid

w~ n:le

Mrlleu

Kwaliteit

"KwaliTIJO"

Richtlijnen
levensduur

l!

Afbeelding 9.1 Plaatsing van aanpasbaarheid binnen GPR modulestructuur.

Beoordelingsmethode voor aanDasbaarheid.
Zoals uit de conclusies is gebleken is aanpasbaarheid een lastig te evalueren begrip
vanwege de onzekerheid over welke aanpassingen het gaat per geval en omdat alle
woningen en woongebouwen verschillend zijn. Daarnaast is aanpasbaarheid een begrip
waarbij indicatoren of gebouweigenschappen in samenhang met elkaar geëvalueerd
moeten worden. Het is dus lastig om met één meetlat te meten. Dit is wel het doel van
een toetsingsinstrument, zoals GPR Gebouw. Er zijn twee mogelijke alternatieven waarvoor
een keuze gemaakt moet worden:
1. Toetsen vanuit één maatlat Cideaaltype) per type woning.
Hierbij wordt er een norm gesteld op basis van een 'meetlat' van een ideaal aanpasbaar
woningtype. Onderscheid in woningtypen is wel van belang, omdat het zinloos is om
vrijstaande woningen en flats te vergelijken. Indicatoren zouden bij dit alternatief idealiter
objectief en meetbaar moeten zijn. Een toetscriterium is bijvoorbeeld een beukmaat van>
6 meter. Deze maat wordt veelal gezien als voorwaarde voor een herindeelbare
plattegrond. Per indicator wordt dus een bepaalde waarde of oplossing voorgeschreven.
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Een nadeel is dat een gebouw altijd unieke relevante eigenschappen heeft die niet met een
beperkt lijstje prescriptieve indicatoren gedekt kunnen worden.
2. Niet toetsen. maar evalueren.
Hierbij is er ruimte om vanuit een specifieke situatie te evalueren met een algemene set
indicatoren. Bij dit alternatief wordt de module Toekomstwaarde dus een intersubjectieve
module waar extra expert kennis voor nodig is. Dit heeft nadelen voor de praktische
toepassingsgebied waarin gemeentes, architecten en corporaties snel een oordeel willen
geven. Een ander nadeel is dat benchmarking niet mogelijk is. Een indicator zou in dit
geval een abstracter begrip zijn die veel vrijheidsgraden over. De begrippen ruimte,
capaciteit en demontage zijn een aanzet voor verdere begripsvorming. Een voordeel is dat
unieke kwaliteiten van het gebouw ook beoordeeld worden en ook het gewenste scenario.
De beoordeling kan daarom meer waarde krijgen.
Verder worden nog de volgende aanbevelingen gedaan:
a.

b.

c.

d.

Het is van groot belang om een heldere systematiek te hanteren voor ordening
en formulering van indicatoren. De systematiek in dit onderzoek geeft daar een
aanzet toe.
De indicatoren moeten informatief toegelicht worden in een gebruiksaanwijzing of
pop-up menu Bij voorkeur met voorbeeldprojecten of tekeningen, omdat
aanpasbaarheid het beste inzichtelijk wordt met ruimtelijke en technische principes
( detailleringen).
Wegingsfactoren kunnen gekozen worden op basis van de moeilijkheidsgraad
(kosten) van aanpassingen. Dit komt overeen met het demontagepotentieel. Als
het type structuur van de draagconstructie, negatief is, zal de weegfactor zeer
zwaar zijn want het type structuur is ondenkbaar om aan te passen bij renovatie.
Een ander extreem is de positie van een wandcontactdoos, omdat deze zeer
eenvoudig is aan te passen. De draagconstructie zal dus het meest zwaar wegen
en inbouwen installaties veel minder zwaar. Een mogelijke prioritering is: locatie,
draagconstructie, ontsluiting, installaties, huid en inbouw. Een ander complex
aspect van de weging is de mate waarin een indicator relevant is vanuit een
scenario gezien. Zojuist is gesteld dat de constructie een zeer zware weging zal
moeten hebben. Maar stel dat de constructie een overmaat heeft waardoor de
mogelijke ruimtelijke scenario's geaccommodeerd kunnen worden.
Het
demontagepotentieel is dan niet relevant of niet van toepassing, omdat de
constructie dan niet verandert hoeft te worden. Volgens de ontwikkelde methodiek
in dit onderzoek betekent dit dat als de 'ruimte' en de 'capaciteit' hoog scoren de
relevantie van het demontagepotentieel afneemt. Dit verband is reeds toegelicht in
paragraaf 9.1: 'samenhang tussen indicatoren'.
Om woningen te kunnen benchmarken is het van belang onderscheid te maken in
woningtypes. Het is namelijk zinloos om een vrijstaand huis met een galerijflat te
vergelijken. De typologische indicatoren van dit onderzoek geven aanleiding voor
een typologie: type en vonn van de constructie en type ontsluiting zijn het
belangrijkste. De referentiewoningen van Senter Novem geven een typologie die
mogelijk ook bruikbaar is voor aanpasbaarheid. [Senter Novem 2001].

9.2.2 Andere toepassingen
Haalbaarheidsanalyse renovatie
Omdat de indicatoren in principe voor alle scenario's en type woongebouwen zijn
ontwikkeld, zouden deze ook gebruikt kunnen worden om systematisch een
haalbaarheidsonderzoek voor renovatie door te lopen. In de praktijk zijn
haalbaarheidsstudies een herhalend proces dat per gebouw opnieuw uitgevoerd moet
worden en veel tijd vergt. Met de indicatoren zou systematisch onderbouwd kunnen
worden waarom het gebouw wel of niet geschikt is voor een bepaald programma/scenario.
Toetsing toekomstige scenario's
Voor vastgoedbeheerders kan het interessant zijn om te toetsen of een gebouw
toekomstbestendig is op grond van een aantal gekozen scenario's. In de verzorgingssector
wordt daarom momenteel het instrument Flextool ontwikkeld waarmee vier concrete en
mogelijke scenario's worden getoetst.
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Hulpmiddel ontwerpen
De systematiek die in dit onderzoek is ontwikkeld kan mogelijk verder ontwikkeld worden
als hulpmiddel voor de ontwerpfase. In principe is elke indicator een ontwerpaspect
waarvoor een keuze gemaakt moet worden . In de schetsontwerpfase zou men bijvoorbeeld
rekening kunnen houden met typologische indicatoren voor aanpasbaarheid. In latere fase
waarin het ontwerp wordt uitgewerkt op detailniveau zijn posities en detailleringen (in
verband met demontage) van belang.

9.2.3

Doorontwikkeling en vervolgonderzoek

Op dit moment is de beoordelingsmethodiek intersubjectief van aard. Er is nog een
bepaalde vrijheidsmarge die onwenselijk is voor de praktische bruikbaarheid. Daarnaast is
er bij deze methodiek nog geen ijkpunt vastgesteld. De volgende aanbevelingen worden
gedaan om de beoordelingsmethodiek verder te verfijnen:
6.

Verder uitwerken indicatoren: hierbij is het van belang om subindicatoren te
ontwikkelen.
7. Meer voorbeeldprojecten analyseren: deze stap is van belang om tot categorieën
en een waarderingsschaal te komen. Hier wordt dus het ijkpunt gecreëerd.
8. Beoordelingsrichtlijnen ontwikkelen: vanuit de categorieën en ijkpunten kunnen
richtlijnen voor beoordeling ontwikkeld worden. Hiermee worden beoordelingen
systematischer en minder subjectief.
9. Gevoeligheidsanalyse : Testen in hoeverre scores verschillen bij beoordelingen.
10. Definitieve versie ontwikkelen: gebreken verwerken en het prototype afronden
voor praktische toepassing.

Afbeelding 9 .2. Vervolgstappen voor doorontwikkeling van indicatoren tot een beoordelingsmethodiek
voor aanpasbaarheid.
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Bijlage 1: Bestaande indicatoren

De volqende bronnen ziin qebruikt voor de analyse van bestaande indicatoren:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Friedman (2002). The Adaptable House. Dit boek gaat vooral over houten
eenqezinswoninqen. Er komen een aantal relevante rUimteliike principes aan de
orde.
Gereadts (1985) : Verkavelbare dragers. Dit is een vrii oud rapport van SBR
(Stichting Bouwresearch). Toch is deze publicatie relevant aangezien aan aantal
basale ruimtelijke indicatoren worden genoemd met betrekking tot de
verkavelbaarheid van een drager.
Gulpen (2006) Wijzigingen inbegrepen. Afstudeerverslag van de TUle. Per
aanpassingstype worden een aantal indicatoren genoemd.
Moffatt (2001) Assessing the adaptability of buildings. In deze publicatie worden
een aantal technische criteria per gebouwlaag genoemd.
Schneider (2007) Flexible Housing. Dit is een uitgebreid boek over flexibiliteit met
veel case beschrijvingen. Hoewel de focus van deze studie ligt op
gebruiksflexibiliteit, worden er ook een aantal indicatoren voor aanpasbaarheid
besproken.
WIE adviseurs (2007). Instrument GPR Gebouw Bestaand. Dit is nog een
prototype. In dit instrument worden al veel indicatoren benoemd die in de praktijk
ook al toegepast worden.
Woonkeur (2006). Woonkeur is een keurinstrument voor woningen. In het
zogenaamde pakket Toekomstwaarde komen relevante indicatoren met betrekking
tot aanpasbaarheid aan de orde.

Aanpasbaarheid van woningen - Harmen Jorritsma

129

toelichtin

indicator

Nr.
1

Scheiding van gebouwlagen

2

Overmaat aan ruimte

3

Overmaat aan plaatsingsmogelijkheden

4

Overcapaciteit

5

Mogelijkheid tot upgraden

6

Splitsen

7

Herverdelen

8

Samenvoegen

9

Herindelen

Allen

een keuken te plaatsen, omdat hiervoor al voorzieningen voor
zijn aangebracht, zoals extra aansluitpunten.
Hieronder worden extra draagvermogen van constructie en
installatie gerekend. Het is van belang dat er voldoende
overmaat aan 'vermogen' aanwezig is als er bijvoorbeeld meer
sanitaire toestellen geplaatst worden . Of als het gebouw
installaties te vervangen voor

IVF·m"".r~F·n

10

veranderingen

11

Belevingsflexibiliteit

13

Structuur : eenbeukig of meerbeuklg

14

15

structuur van
woning kan veranderd worden,
van bouwkundige ingrepen door (potentieel door
zelf) . Het kan gaan om het uitbreken, opbouwen of
van wanden, binnen het gegeven casco

van de woning kan gemakkelijk vergroot of verkleind
. Hierbij gaat het voornamelijk om overdimenslonerlng
de ontwerpfase en aanbouw- en afstotingsmogelIjkheden.
Deze vorm van flexibiliteit wordt doorgaans niet uitgevoerd door
de bewoner zelf, maar door derden.

Gereadls

Hoofdvorm

parameters lineair en niet lineair. In
verband met hoeken bij niet lineaire vormen neemt de
verkavelbaarheid af, vanwege de geringere
Geread!s
ontsluitingsmogelijkheden ingeval de voordeur aan de
binnenhoek is gelegen. Of vanwege problemen met
lichttoetreding, als de buitengevel aan de binnenhoek is gelegen

Hoogte en aantal verdiepingen

Hoge gebouwen zijn lastiger te
n. Een
beganegrond is uiteraard eenvoudig te ontsluiten. Tot de
liftgrens kan relatief eenvoudig een trappenhuis toegepast
worden. Boven de liftgrens worden het veelal dure oplossingen.
Gereadts noemt daarom de liftgrens als belangrijk onderscheid
in de gebouwhoogte.

16

Stramienstructuur: gelijk of ongelijk

17

Frontmaat: Één- of meerzijdige verlicht

18

Bron

Beukmaat (stramienmaat)

een gelijke beukmaat niet slecht is voor de
mits de beukmaten maar niet te groot zijn in
sarnel~vcleQinQ . Ongelijke beukmaten bieden vaak
m(Jgl!/ijkh.ed,en voor de verkavelbaarheid, vooral voor

Gereadts

Gereadts

Gereadts

6,1 m over het algemeen tot een goed
indeelbare woning leidt. Gulpen geeft de volgende richtlijn :
beukbreedte van de woning . <5,4 m =negatlef voor flexibiliteit,
5,4-6m=neutraal, >6m=positief voor flexibiliteit.

19

Verdiepingshoogte

Moffat: de verdiepingshoogte is vooral bij de beganegrond van
belang is in verband met functiewijzigingen. WIE : netto
verdiepingshoogte beganegrond > = 3,Om.
Gulpen:verdiepingshoogte is van belang om een verlaagd
plafond te maken en leidingen bereikbaar te houden.

20

Diepte

Gereadts stelt dat afwezigheid van een binnenzone een groot
probleem is voor het introduceren van een extra toegang
(corridor) of trappenhuis als woningen gesplitst worden. Bij
samenvoeging is dit geen probleem.

21

Draagcapaciteit

Moffat stelt verder dat de onderste 3 lagen een draagcapaciteit
van 4,8kPa zouden moeten hebben om alle waarschijnlijke
veranderingen te kunnen accommoderen . Overcapaciteit van
funderingsconstructie in verband met uitbreiding [WIE] .

22

Doorbraken maken

WIE : doorbreekbare wand(en) of wanddelen en doorbreekbare
zones in plafond en vloeren. Schneider: Voorzieningen treffen
voor toekomstige om toekomstige openingen te maken.

Type ontsluiting

Oe ontsluiting op gebouwniveau is van groter belang dan op
woningniveau aangezien wijzigingen van de ontsluiting van het
gebouw veelal gepaard gaan met wijzigingen in de structuur van Fliedman ,
het gebouw. Gereadts stelt dat een galerij beter is voor splitsing Gereadts
dan bij een portiek . Bij een portiek is de entree lastig te

Positie van entree

De plaats van de entree bemvloedt voor een belangrijk deel de
indelingsmogelijkheden van de woning . Bij rijtjeswanden zijn er
twee zijden waar de entree geplaatst kan worden. Friedman stelt Fliedman,
dat de entree beter langs de zijwand geplaatst kan worden,
Gereadts
zodat aan de voorzijde een groot vertrek gerealiseerd kan
worden.

I

WIE, Moffatt,
Gulpen

Gereadts

WIE .
Fliedman

Ontsluiting
23

24

Omhulling
~

25

Positie van ramen

De positionering van ramen en ook ventilatieopeningen is van
invloed op de aanpasbaarheid in verband met
indelingsmogelijkheden . Elke ruimte aan de gevel moet van
voldoende daglicht en ventilatie worden voorzien . Daarom
hebben twee ramen aan de frontzijde een hogere
aanpasbaarheid dan één raam, omdat met twee ramen
eenvoudig ruitmes gesplitst kunnen worden.

26

Onafhankelijkheid

Bij aanpassing van de gevel is het allereerst van belang of de
gevel dragend of niet dragend is.

Moffall

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de gevel is van belang, zowel vanuit
binnen als vanuit buiten .

Moffall

Upgraden gebouwinstallaties

WIE noemt in dit kader dat het installatieontwerp geschikt moet
WIE
zijn voor collectieve systemen .

29

Installatievennogen woning

Hierbij gaat het erom dat er dat er voldoende overcapaciteit is in
bijvoorbeeld installatievermogen [Woonkeur]. WIE noemt verder
WIE, Gulpen,
dat er voldoende installatieruimte moet zijn voor uitbreiding.
Woonkeur
Daarnaast moet er ruimte in de meterkast zijn voor domotica en
wandcontactdoos.

30

Upgraden woninginstallaties

WIE noemt verder dat er voldoende installatieruimte moet zijn
voor uitbreiding. Daarnaast moet er ruimte in de meterkast zijn
voor domotica en wandcontactdoos.

31

Positionering schacht

De indelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van waar de
leidingkoker is gepositioneerd. Durmisevic noemt wat betreft de Durmlsevic,
positie van de verticale leidingschachten het onderscheid positie Gulpen.
centraal of positie rondom (aan de rand) .

32

Extra aansluitpunten

WIE noemt op het niveau van de woning als indicator: een extra
WIE
loze leiding met aansluitpunt naar alle verblijfsruimten .

33

Positionering tracés

34

27

,

I
Fliedman,
Moffall

Installaties
28

WIE

Indelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de positie van
leidingtracés. WIE noemt als indicator: plaatsing leidingtracés
biedt flexibiliteit .

Fliedman,
Sc/melder,
Gereadts,
WIE

Onafhankelijkheid secundair systeem

Om het secundaire installatie systeem te kunnen aanpassen als
gevolg van ruimtelijke wijzigingen of upgrading is het van belang
dat installaties zoveel mogelijk gescheiden worden van andere
systemen.

Durmisevic,
Schneider,
Woonkeur,
Fliedman

Demontabele verbindingen

Dunnisevic noemt het onderscheid massieve wanden en
systeemwanden . Systeemwanden zijn veel makkelijker te
demonteren. Schneider noemt verder oplossingen zoals
schuifdeurwanden en opklapbare meubels.

Inbouw
35

Allen.

