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“It’s tough to make predictions, especially about the future.”
Yogi Berra (1925 – 2005)
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VOORWOORD
Zowel bij het volgen van opleidingen aan het HBO en de universiteit als bij het opdoen van
praktijkervaring heb ik een eigen visie kunnen ontwikkelen op de huidige bouwpraktijk en op
de richting waarin die zich zou moeten ontwikkelen.
Naar mijn inzicht is er een weeffout geslopen in de manier waarop gebouwen worden
ontwikkeld en gebouwd. In de conventionele procesorganisatie is namelijk sprake van een
fundamentele asymmetrie tussen belangen en invloed. Deze asymmetrie heeft zijn weerslag op
verschillende aspecten van het bouwen.
De huidige constellatie van actoren binnen de Nederlandse bouwpraktijk is zodanig dat de
partijen met de grootste invloed op thema’s als duurzaamheid, flexibiliteit en restwaarde vaak
geen, of soms zelfs een tegengesteld belang hebben bij het concreet vormgeven hieraan. Dit
manco heeft een remmend effect op het realiseren van deze belangrijke maatschappelijke
behoeften.
Tegelijkertijd drijft diezelfde systeemfout bedrijven die actief zijn binnen de sector als vanzelf
binnen de kaders van een suboptimaal economisch model.
Een herbezinning op de manier waarop we het huisvestingsproces vormgeven kan leiden tot
een nieuwe manier van werken. Binnen die nieuwe manier van werken zullen we zowel het
maken als het gebruiken van onze gebouwen – letterlijk en figuurlijk – anders gaan waarderen.
Het zijn deze inzichten die het vertrekpunt hebben gevormd voor dit afstudeerproject. De van
hieruit vertrokken zoektocht heeft langs verschillende paden geleid alvorens het project is
geëvolueerd naar zijn definitieve vorm.
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SAMENVATTING
De conventionele bouwwijze wordt gekenmerkt door productie op basis van
projectspecificatie. Het onderliggende verdienmodel geeft geen prikkels tot het behoud van
intrinsieke waarde van bouwdelen. Het beheer van materiaalstromen na gebruik heeft dan ook
niet of nauwelijks invloed op het ontwerp- en bouwproces. Hierdoor ontstaat vastgoed dat is
gecreëerd op basis van onomkeerbare vermengingen van materialen en deelsystemen.
Dit mechanisme zorgt ervoor dat duurzaam gedrag in het conventionele verdienmodel
ondergewaardeerd wordt en versterkt de conjunctuurafhankelijkheid van zowel bouw- als
vastgoedsector. Daarnaast leidt het tot statisch vastgoed en beperkt het de elasticiteit van
vastgoedmarkten.
Waardering en risicobeoordeling conventioneel verdienmodel
Productie op basis van projectspecificatie en permanente omzetting van waarde zorgen
ervoor dat de conventionele bouwwijze leidt tot een lage herbruikbaarheid van bouwdelen.
Hierdoor vertegenwoordigen conventioneel tot stand gekomen gebouwen de facto enkel
waarde in hun hoedanigheid als functioneel vastgoed.
Op het moment zich een verstoring van het oorspronkelijk voorziene scenario voordoet kan
deze functionele waarde geheel of gedeeltelijk verdampen. Wanneer geen aandacht is besteed
aan de ontwikkeling van de potentiële waarde kan de verdiencapaciteit en de marktwaarde
van een dergelijk object onder invloed van dergelijke omstandigheden zeer sterk dalen.
Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet is sprake van incourant vastgoed. De negatieve
gevolgen van permanente leegstand beperken zich niet tot het projectresultaat, maar trekken
ook de lokale markt en de directe leefomgeving mee in hun val. Zo bezien kunnen
conventionele bouwwijzen uiteindelijk tot negatieve maatschappelijke effecten leiden.
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Behoud van intrinsieke waarde
Door bij de ontwikkeling van bouwdelen generieke en projectspecifieke prestatie-eisen te
ontvlechten wordt het mogelijk om op basis van een aantal basiselementen een breed scala
van gebouwen te genereren.
Met het toepassen van herstelbare verbindingen ontstaat de mogelijkheid bestaande gebouwen
te demonteren en de vrijkomende basiselementen te herconfigureren tot nieuwe gebouwen.
Door afbouwsystemen te monteren via intermediairs wordt het behoud van de integriteit van
basiselementen gemaximaliseerd.
Het gezamenlijk hanteren van deze ontwerpregels kan leiden tot het behoud van
productkwaliteit en brede inzetbaarheid en daarmee goede verhandelbaarheid na gebruik. Dit
leidt tot een verhoging van de potentiële waarde van een gebouw.
Bouwsysteem
Met de ontwikkeling van één type generiek gevelelement en één type generiek vloerelement
zoals omschreven in dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor een bouwsysteem waarmee het
meest gangbare gedeelte van de gebouwenvoorraad kan worden gerealiseerd.
Buiten het vloer- en het gevelelement zijn onder meer een standaard buitenhoekelement
ontwikkeld, alsook een aantal gestandaardiseerde montagestukken.
Om de eenvoud van het systeem te waarborgen is enigszins pragmatisch te werk gegaan bij
het ontwerpen van de basiselementen. Zo wordt op de koop toe genomen dat bijvoorbeeld
gevelopeningen, niet-modulaire elementafmetingen en niet-orthogonale hoekverbindingen
maatwerkstukken geproduceerd zullen moeten worden.
Deze keuze leidt er weliswaar toe dat bezien op het niveau van afzonderlijke projecten de
toepasbaarheid van basiselementen mogelijk daalt, maar dat op het niveau van de volledige
markt de toepasbaarheid, en daarmee de restwaarde juist stijgt.
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Potentiële waarde pas effectief bij ernstige scenarioverstoringen
Het ontworpen bouwsysteem voorziet in een hoge mate van waardebehoud van het
deelsysteem casco. Binnen de kaders van dit project is geen aandacht geweest voor verhoogd
waardebehoud van overige deelsystemen. Hierdoor blijft, ondanks de hoge mate van
waardebehoud binnen het deelsysteem casco, de restwaarde op projectniveau relatief
beperkt. De kwantitatieve analyse onderschrijft dit deze constatering. Ondanks de hoge mate
van waardebehoud van het casco zal de potentiële waarde van een object de reële
vastgoedwaarde pas bij zeer ernstige scenarioverstoringen overstijgen. In de gehanteerde
rekenvoorbeelden is hiervan pas sprake bij een bezettingsgraad van minder dan 25% of bij een
bezettingsgraad van 50% in combinatie met bijvoorbeeld een langdurige en sterke stijging van
grondstofprijzen.
Zakelijke kansen en bedreigingen
De kans op zakelijk succes zal voor een belangrijk deel medebepaald worden door de
kostprijs van het bouwsysteem en hoe die zich verhoudt tot conventionele oplossingen. Het
kan immers ook voorkomen dat een project naar verwachting presteert waardoor de
potentiële waarde niet aangesproken. In dergelijke gevallen moet de performance van een
scenarioflexibel object niet disproportioneel achterblijven bij een die van een statisch object.
Middels een hogere restwaarde en risicoreductie kunnen scenarioflexibele oplossingen een
meerwaarde vertegenwoordigen. Deze meerwaarde is echter enkel een interessante optie als
ze niet buitensporig extra kosten met zich brengt. Het is goed te wijzen op meerwaarde, maar
tegelijkertijd moet gestreefd worden naar een concurrerend prijsniveau.
In vergelijking met traditionele houtskeletbouwoplossingen ligt het materiaalverbruik in het
hier ontwikkelde bouwsysteem weliswaar hoger (meer hout, meer verbindingsmiddelen),
maar tegelijkertijd biedt de voor industriële productie vrijgemaakte ruimte mogelijkheden om
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te komen tot een verhoogde kosteneffectiviteit. In de huidige fase van het
ontwikkelingsproces is nog niet te voorspellen naar welke kant deze balans uitslaat.
De kans op zakelijk succes kan in theorie verder vergroot worden wanneer ook in andere
deelsystemen een hogere transitiefactor gerealiseerd kan worden. De potentie hiervoor is
echter aanzienlijk beperkter.
In ontwikkelingsprocessen kan de neiging ontstaan overmatig te focussen op de voordelen van
de ontwikkelde oplossing en de ogen af te wenden van invloeden die niet in het plaatje passen.
Vandaar dat het zaak is om op zijn tijd een sceptische houding aan te nemen.
Het in dit project gepresenteerde concept rust op de veronderstelling dat over een tien,
twintig of dertig jaar besloten zal worden om nieuwe gebouwen samen te stellen uit dan
vrijkomende elementen. We moeten onszelf de vraag stellen in hoeverre dit een realistische
aanname is.
Enerzijds kan worden aangevoerd dat de eisen die aan een casco worden gesteld slecht in
beperkte mate aan verandering onderhevig zijn. Zo worden historische binnensteden
(bewezen toplocaties) immers bevolkt door panden waarvan het casco soms al eeuwen oud is
en nog steeds functioneel is. Anderzijds bestaat het risico dat toekomstige product- en
procesinnovaties ervoor zorgen dat in het heden ontwikkelde systemen achterhaald raken.
Tegelijkertijd kunnen procesinnovaties zoals robotisering er ook voor zorgen dat de
toepasbaarheid in de toekomst juist vergroot wordt.
Dit is een lastig voorspelbaar, maar invloedrijk aspect op de waarde-ontwikkeling van het
systeem. Deze onzekerheid onderstreept eens te meer het belang van het nu al op kostprijs
concurrerend kunnen zijn van het bouwsysteem. Wanneer extra investeringen
gerechtvaardigd moeten worden door ontwikkelingen in de verre toekomst ontstaat namelijk
een weinig solide financieel fundament.
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ABSTRACT
Conventional building
Conventional building methods are characterized by project specific production. Therefore,
the underlying business model does not incentivize the conversation of intrinsic value of the
constituent parts. Management of material flows during the lifecycle therefore isn’t an integral
part of the design and build process. This results in real estate that is based on irreversible
joinery of materials and subsystems. This leads to static real estate and limits the elasticity of
real estate markets.
Valuation and risk
Due to project specific production and irreversible conversion of intrinsic value, conventional
building methods lead to a low reusability of building components. This makes that these types
of buildings only represent value in their function as real estate.
When reality deviates heavily from the predicted scenario, this functional value be lost
partially or completely, resulting in unsalable real estate. This not only damages the financial
performance of the project, but also damages the local market and living area. In this way,
conventional building methods can at long last have negative effects on society.
Conservation of intrinsic value
By separating generic and customer specific design characteristics a wide variety of building
can be composed out of a small set of generic basic elements. By introducing reversible
joinery building can be decomposed and the constituent parts can be reconfigured into new
buildings. The integrity of these generic basic elements can conserved by connecting adjacent
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subsystems via intermediaries. Applying these design outlines can result in generic element
that are widely applicable and therefore can generate of substantial market value after use.
This increases the potential value of a building.
Building system
In this thesis a design is proposed for a building system based on one type of generic vertical
element and one type of generic horizontal element. Alongside these elements are also a
handful of standardized connecting elements introduced. The generic element are kept
relatively straightforward in order to preserve wide applicability in the market place. This
pragmatic approach necessitates the introduction of custom pieces in order to make nonorthogonal joints.
Potential value
The focus has been on the conservation of intrinsic value within the bearing structure and the
outer shell. Regarding installations and finishing, no substantial transfer of value between
subsequent building life cycles is taken into account. On a project level, this waters down the
overall conservation of value. Here fore, only in case heavy scenario disturbances, like near
permanent vacancy, does the scenario flexible strategy provide a financial safety net.
Threats and weaknesses
Commercial success will depend heavily on the cost price and how it relates to competing
offers. In many cases, building are likely to perform as good as, or even better as projected.
This will leave the potential value latent. In such cases, projects need to generate a reasonable
net return.
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Through an increased residual value and risk reduction, scenario flexible real estate can be off
added value to investors. But clearly, this added value should not come with disproportionate
extra costs.
In comparison with traditional wood framing solutions, this thesis’ building system requires a
higher level of material usage (extra wood and connecting elements). It also makes room for a
higher degree of industrial production, which can bring down costs. In this phase of the
development it can’t be said to which side the balance will tip.
Sceptic attitude
The concept presented in this thesis is based on the assumption that within ten, twenty or
thirty years new buildings will still be put together by using today’s elements. We need to be
sceptic and ask ourselves to what extent this is realistic.
On the one hand, in historical town centres, centuries old building frame still function
appropriately. On the other hand there is a risk that future innovations will outdate the
system before it is projected to generate its added value.
The way this will unfold is unpredictable, but will have a profound influence on the final
financial performance. This uncertainty once more denotes the importance of being price
competitive in the current market. If extra investments are justified by projected
developments in the far future, the financial foundation is losing much of its stability.
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1

PROJECTOMSCHRIJVING

1.1 Aanleiding
De bouwsector en de vastgoedsector voorzien gezamenlijk in de maatschappelijke behoefte
aan huisvesting. Hierbij richt de bouwsector zich op het fysieke aspect en houdt de
vastgoedsector zich bezig met het financiële aspect. Beide sectoren zijn voor hun bestaan
primair afhankelijk van elkaars activiteiten en in die zin is sprake van een symbiotische relatie
tussen beiden. Deze hoge mate van onderlinge afhankelijkheid zou doen vermoeden dat er
sprake is van een actieve wisselwerking tussen deze sectoren.
Als het gaat om de realisatie van afzonderlijke projecten is dit vanzelfsprekend het geval. Op
strategisch niveau echter is er, enkele uitzondering daargelaten, nauwelijks sprake van
wezenlijke synergie tussen bouw en vastgoed. Wellicht onder druk van de complexiteit van de
dagelijkse realiteit hebben beide sectoren sterk de neiging zich naar binnen te richten en niet
over de grenzen van de eigen specialisatie heen te kijken.
Vastgoedparadigma: Het gebouw is een black box
Binnen het conventionele denken over vastgoed wordt een gebouw beschouwd als een
locatiegebonden object waarmee kasstromen gegenereerd kunnen worden en waarvan de
waarde in de tijd kan toenemen.
In deze benadering fungeert het gebouw als een black box. De toegevoegde waarde ervan
wordt enkel gezocht in de ruimtelijke functionaliteit van het gebouw. De intrinsieke waarde
van de samenstellende delen van het gebouw staat hieraan volledig ondergeschikt.
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Met de opkomst van het denken over circulaire economie zijn koplopers binnen de sector in
toenemende mate bereid de eerder genoemde black box te openen en de invloed van
techniek op het business model ter discussie te stellen.
Bouwparadigma: Bouwen voor de eeuwigheid
Grootgebracht in tijden van schier oneindige demografische en economische groei is een
bouwtraditie ontstaan waarin gebouwen zodanig worden ontwerpen en gebouwd als zouden
zij allemaal voor de eeuwigheid moeten blijven staan. Doordat economische en ecologische
prikkels om na te denken over (hoogwaardig) hergebruik van bouwmaterialen en –
componenten lang ontbraken staat het denken over levenscycli van gebouwen nog in de
kinderschoenen.
Kwetsbaarheid van vastgoedmarkten
Over het algemeen wordt vastgoed als een type belegging gezien dat relatief veel bescherming
biedt tegen o.a. inflatie en economische fluctuaties. Hoewel in dit rapport zeker niet het
tegendeel beweerd zal worden, is enige nuance hier op zijn plaats: bescherming staat in deze
niet gelijk aan zekerheid. Zeker na opeenvolgende jaren van stijgende markten lijkt het
verschil tussen deze begrippen te vervagen.
Het afgelopen decennium zijn verschillende segmenten van de vastgoedmarkt echter
kwetsbaar gebleken.
De economische crisis toonde de conjunctuurafhankelijkheid van de woningmarkt, de markt
voor kantoorpanden wordt sinds jaar en dag gekenmerkt door structurele leegstand en
winkelpanden ondervinden in toenemende mate de gevolgen van de opkomst van online
winkelen. Daarnaast beginnen regionale verschillen in demografische en economische
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ontwikkelingen zich scherper af te tekenen. Daarbij is het niet ondenkbaar dat in de toekomst
grondstofmarkten onder druk komen staan door een toenemende vraag op de wereldmarkt.
De hier aangehaalde verschijnselen hebben uiteenlopende achtergronden. De gemene deler is
dat ze allen een aanspraak doen op het adaptieve vermogen van de vastgoedmarkt. Met
adaptief vermogen wordt in dit verband bedoeld de mate waarin een gebouw zich in zowel
ruimtelijk-financiële zin als in economische zin kan aanpassen aan veranderende
omstandigheden. De fysieke aard van de huidige gebouwenvoorraad maakt dat dit vermogen
momenteel nog nauwelijks is ontwikkeld.
Vergroten adaptief vermogen
De notie dat de manier waarop we bouwen direct van invloed is op het adaptief vermogen in
economische zin raakt aan de kern van dit project. Het is op dit punt dat bouwtechniek en
vastgoedsector elkaar rechtstreeks beïnvloeden.
Binnen het conventionele denken over vastgoed ligt de nadruk op het inschatten van financiële
risico’s. In het geval de werkelijkheid zich vervolgens wezenlijk anders ontvouwt blijken de
voorhanden middelen om bij te sturen vaak slechts een beperkte impact te hebben. De
gehanteerde bouwwijze maakt dat het geïnvesteerde kapitaal niet vrijgemaakt kan geworden
zonder het vrijwel in zijn geheel te vernietigen. De Nederlandse kantorenmarkt toont aan dat
dit kan leiden tot incourant vastgoed en structureel overaanbod.
Wanneer blijkt dat in het verleden risico’s verkeerd zijn ingeschat ontbreekt het
gebouweigenaren aan middelen om hierop te anticiperen. Een vergroot adaptief vermogen kan
de afhankelijkheid van het juist inschatten van risico’s verkleinen door het mogelijk te maken
actief in te spelen op risico’s.
Binnen dit project wordt de bouwtechniek dan ook (mede) benaderd vanuit een
vastgoedperspectief. De ontwikkelde techniek moet dan ook in de eerste plaats beschouwd
16

worden als een verkenning van de mogelijkheden op dit gebied en niet sec als een
uitontwikkeld en marktgereed product.

1.2 Probleemstelling
De conventionele benadering van bouwen en ontwikkelen leidt tot weinig adaptief vastgoed
en maakt dat vastgoedinvesteringen in zekere mate conjunctuurafhankelijk zijn. Deze
afhankelijkheid is deels het gevolg van de invloed van de gehanteerde bouwmethoden op de
waardering en risicobeoordeling van vastgoed.

1.3 Onderzoeksvraag
Op welke manier kan een bouwmethode de waardering en risicobeoordeling van vastgoed
gunstig beïnvloeden?
Deelonderzoeksvragen
1.
2.

Hoe beïnvloedt de conventionele bouwwijze de waardering en risicobeoordeling van
vastgoed?
Welke ontwerpstrategie kan bijdragen aan een maximaal behoud van intrinsieke

3.

waarde van bouwdelen?
Op welke manier kan de ontwikkelde strategie worden uitgewerkt tot een

4.
5.

bouwsysteem in houtskeletbouw?
Hoe beïnvloedt de ontwikkelde strategie het verdienmodel?
Wat zijn de voornaamste zakelijke kansen en bedreigingen van het ontwikkelde
bouwsysteem?
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1.4 Doelstelling
De doelstelling binnen dit afstudeerproject is de ontwikkeling van een houtskeletbouwsysteem
voor woningbouw en kleinschalige bedrijfs- en zorghuisvesting en het verkennen van de
bedrijfseconomische implicaties van een dergelijk systeem.

1.5 Onderzoeksmodel

Figuur 1: Om de wisselwerking tussen de verschillende thema's te vergroten wordt het project in
een iteratief proces uitgevoerd.
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1.6 Scope
Zoals reeds eerder gesteld staat de in dit project te ontwikkelen techniek in functie van het
vastgoedwaarderingsvraagstuk. Het te ontwikkelen systeem moet beschouwd worden als een
verkenning van de technische mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan.
Dit afstudeerproject is opgezet binnen het afstudeeratelier Slimbouwen VIII van Prof. Dr. Ir.
Jos Lichtenberg. Het centrale thema binnen dit atelier is houtskeletbouw en het is hierom dat
het ontwikkelde concept is uitgewerkt in houtskeletbouw.
Hoewel hout en de houtverwerkende industrie over een aantal onderscheidende kwaliteiten
beschikken, wordt niet verondersteld dat het ontwikkelde concept noodzakelijkerwijs in een
houtbouwsysteem dient te worden uitgewerkt. Andere bouwsystemen bieden wellicht
evengoed bepaalde kwaliteiten waarmee zij aan kunnen sluiten op het concept van
scenarioflexibiliteit.
De meerwaarde van het afstudeerproject moet dan ook in de eerste plaats gezocht worden in
het samenbrengen van bouwtechniek en het waarderingsvraagstuk. De technische uitwerking
heeft hierbij een verkennend karakter. Vanzelfsprekend is hierbij het streven om te komen tot
een volledig en marktgereed bouwsysteem. De omvang van het vraagstuk maakt echter dat
het binnen de kaders van dit project te ver voert om hiervan een harde eis te maken. Het
eindresultaat zal dus wellicht verdere verfijning nodig hebben.
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2

CONVENTIONEEL BOUWEN EN ONTWIKKELEN

Economische stagnatie, het klimaatdebat en demografische ontwikkelingen hebben het
afgelopen decennium gezorgd voor een verandering in de manier waarop in brede kring
gedacht wordt over bouwen en wonen. Waar voorheen sentimenten van eindeloze groei en
speculatie overheersten op de vastgoedmarkt, lijkt de maatschappelijke realiteit te hebben
gezorgd voor meer bedachtzaamheid en bewustwording rondom vastgoed. Een kritischere
houding schept een klimaat waarin het kaf van het koren wordt gescheiden.
Onder invloed van technische, demografische en economische ontwikkelingen worden de
beperkingen van de conventionele bouwwijze scherper afgetekend. Hiermee ontstaan prikkels
om kritisch te kijken naar de manier waarop we bouwen en ontwikkelen en van daaruit op
zoek te gaan naar methoden die anticiperen op een veranderende samenleving.

2.1 Verdienmodel conventionele bouwwijze
Het conventionele verdienmodel van de bouwsector is gebaseerd op productie van reeds
gegunde opdrachten, volledig op klantspecificatie (Figuur 2). Bezien vanuit de traditionele
scheiding tussen ontwerp en uitvoering is dit wellicht de kortste route naar financieel succes

Figuur 2: Het conventionele verdienmodel is
gebaseerd op projectspecifieke productie.

op korte termijn. Hiermee ontstaat echter een omgeving waarin flexibiliteit, duurzaamheid en
restwaarde niet optimaal gedijen.
Duurzaam gedrag wordt niet beloond
Binnen het traditionele verdienmodel hebben ontwerpende en producerende partijen geen
directe prikkel om in te zetten op het behoud van restwaarde. Zij worden namelijk beloond
op basis van de waarde die hun arbeid vertegenwoordigt op het moment van oplevering. Op
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het moment dat bouwers en ontwerpers, zonder het uitdrukkelijke verzoek van de
opdrachtgever, inzetten op het behoud van intrinsieke waarde van de samenstellende delen
van een gebouw, zetten zij dus feitelijk hun eigen marge onder druk. Het is de aard van het
verdienmodel dat maakt dat duurzaam gedrag niet wordt beloond.

2.2 Herbruikbaarheid van bouwdelen
Het is het hierboven beschreven mechanisme dat partijen ervan weerhoudt over de
oplevering heen te kijken en te komen tot een verdere verduurzaming van de gebouwde
omgeving. Het bouwen op projectspecificatie zonder oog te hebben voor de
waardeontwikkeling van de samenstellende delen leidt tot een bouwproces waarin producten
en materialen tot een monolitisch geheel vermengd worden. Doordat het verdienmodel niet
aanzet tot bezinning over waardebehoud van de samenstellende delen levert uiteenrafeling van
de materiaalstromen na gebruik hooguit laagwaardig herbruikbare grondstoffen op.
Belemmering 1: Onomkeerbare materiaalvermenging
Wanneer een gebouw na verloop van tijd in onbruik raakt, zijn niet noodzakelijk alle
samenstellende delen volledig onbruikbaar. De wijze waarop materialen en zelfs deelsystemen
onderling vermengd worden in conventionele bouwmethoden maakt echter dat vrijkomende
bouwdelen niet of nauwelijks kunnen worden toegepast in vervolgprojecten.
Belemmering 2: Bouwen op projectspecificatie
In het spaarzame geval dat een bouwdeel dan toch volwaardig herbruikbaar vrijgemaakt kan
worden uit een in onbruik geraakt gebouw werpt een volgende belemmering zich op. Doordat
de bouwsector vrijwel volledig op projectspecificatie ontwerpt en produceert is het in de
praktijk onmogelijk om op systematische wijze vrijkomende bouwdelen te hergebruiken.
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Kapitaalsvernietiging door gedwongen degradatie van bouwdelen
Bovengenoemde belemmeringen zorgen ervoor dat in onbruik geraakte gebouwen een
geringe of zelfs negatieve restwaarde vertegenwoordigen. Hoewel een dergelijk gebouw vaak
een grote hoeveelheid waardevolle materialen bevat, maakt de manier waarop ze zijn
samengevoegd dat de kosten voor het beschikbaar en weer inzetbaar maken ervan niet of
nauwelijks opwegen tegen de (gedegradeerde) waarde die zij op dat moment nog
vertegenwoordigen.

Figuur 3: Verschillende deelsystemen hebben een verschillende levensduur (Durmisevic, 2006).

Bezien vanuit de optiek van Slimbouwen kan een gebouw worden onderverdeeld in
verschillende deelsystemen. Elk van deze deelsystemen heeft een eigen functie en elk van hen
is op eigen wijze onderhevig aan slijtage en (economische) verandering (Figuur 3).
Veranderende maatschappelijke behoeften maken dat de functionele levensduur van
huisvesting in toenemende mate onder druk komt te staan. Woon- en werkvormen
veranderen sneller en dit heeft zijn weerslag op de functionaliteit van gebouwen. Voor een

22

deel van de gebouwenvoorraad zal dit betekenen dat zij sneller haar functionele waarde zal
verliezen en daardoor mogelijk in onbruik zal raken.
Op het moment dat een gebouw na bijvoorbeeld 25 jaar in onbruik raakt is het niet zo dat alle
deelsystemen volledig hun functionele waarde zijn verloren. Met name van het casco is dan te
verwachten dat het nog volwaardig kan functioneren. De eerder genoemde belemmeringen
zorgen er echter voor dat deze waarde niet ten gelde gemaakt kan worden in
vervolgprojecten. Deze gedwongen degradatie van bouwdelen is niet alleen onwenselijk vanuit
duurzaamheidsperspectief maar resulteert tevens in kapitaalsvernietiging.
Waardecreatie op basis van omzetting van waarde
In meer abstracte termen kunnen de conventionele bouwmethoden worden bezien als een
proces waarin een onomkeerbare omzetting van waarde plaatsvindt (Figuur 4). Voor veel
materialen geldt immers dat, op het moment dat ze worden verwerkt in een concreet project,
ze een éénrichtingsweg betreden die vroeg of laat uitmondt in een sloopafvalcontainer.
Een eenvoudig maar tekenend voorbeeld hiervan is metselwerk. Op het moment dat een
steen wordt gemetseld vindt een omzetting van waarde plaats. De waarde van het gebouw
gaat omhoog; de steen zelf, in zijn hoedanigheid als grondstof, verliest direct zijn restwaarde.
In het geval de muur na een week verplaatst zou moeten worden zit er immers niets anders
op dan de stenen (de samenstellende delen) van de muur tot puin te verpulveren. De
toegepaste wijze van verbinden is immers zodanig dat het omkeren van de verbinding met
behoud van kwaliteit (voorzichtig afbikken van de stenen) velen malen duurder is dan
vervangingswaarde ervan.

Figuur 4: Het conventionele verdienmodel wordt
gekenmerkt door een onomkeerbare omzetting
van (grondstof-)waarde.
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2.3 Conjunctuurafhankelijkheid huidig verdienmodel
Het afgelopen decennium is gebleken dat het traditionele verdienmodel van bouw- en
vastgoedsector gevoelig is voor economische fluctuaties.
Vanaf het hoogtepunt in het vierde kwartaal van 2007 naar het dieptepunt in het eerste
kwartaal in 2009 kromp de Nederlandse economie met zo’n 6% (Figuur 5). Deze neergang
kwam uitvergroot terug in de woningprijzen (Figuur 6). Vanaf het hoogtepunt in 2008 tot het
dieptepunt in 2013 daalden de huizenprijzen namelijk met zo’n 19%.
De maatschappelijk-economische realiteit is een complex systeem waarin economische groei
geen vanzelfsprekendheid is. Opmerkelijk hierin is de wijze waarop verschillende segmenten
van de vastgoedmarkt acteren binnen deze realiteit. Op de woningmarkt is structureel sprake
van een tekort aan productie voor vervanging van verouderde voorraad en vraaggroei. Op de
kantorenmarkt daarentegen is sprake van structureel overaanbod.
Het conventionele verdienmodel van de bouw- en vastgoedsector levert statisch vastgoed op.
Deze gebouwen worden gebouwd voor een specifieke functie en een specifieke gebruiker,
zonder weloverwogen strategie voor beëindiging van het gebruik. Hierdoor worden panden

Figuur 5: Historisch overzicht van het bruto
binnenlands product van de Nederlandse economie
(CBS, 2014).

de facto voor de eeuwigheid gebouwd en verloopt de groei van de gebouwenvoorraad als een
soort van klikfonds. In tijden van vraag wordt er gebouwd en groeit de voorraad; zakt de
vraag naar een specifiek type gebouw later weg, dan is de voorraad niet of nauwelijks in staat
zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit frustreert het bereiken van een nieuw
marktevenwicht en vertraagt zo het herstel.

Figuur 6: Historisch overzicht woningprijsindex (CBS,
2015) en gemiddelde verkoopprijs (Kadaster, 2015).
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2.4 Conclusie
De conventionele bouwwijze wordt gekenmerkt door productie op basis van
projectspecificatie. Het onderliggende verdienmodel geeft geen prikkels tot het behoud van
intrinsieke waarde van bouwdelen. Het beheer van materiaalstromen na gebruik heeft dan ook
niet of nauwelijks invloed op het ontwerp- en bouwproces. Hierdoor ontstaat vastgoed dat is
gecreëerd op basis van onomkeerbare vermengingen van materialen en deelsystemen.
Dit mechanisme zorgt ervoor dat duurzaam gedrag in het conventionele verdienmodel
ondergewaardeerd wordt en versterkt de conjunctuurafhankelijkheid van zowel bouw- als
vastgoedsector. Daarnaast leidt het tot statisch vastgoed en beperkt het de elasticiteit van
vastgoedmarkten.

25

3

SCENARIOFLEXIBILITEIT

Eerder is reeds vastgesteld dat het conventionele verdienmodel van bouw- en vastgoedsector
leidt tot een statische gebouwenvoorraad.
Statisch vastgoed: Vastgoed dat tot stand gekomen is vanuit een onomkeerbare reductie van de
intrinsieke waarde van de samenstellende delen.
Hoewel hier in veel gevallen wel sprake van is, verwijst het begrip statisch vastgoed dus niet
per definitie naar een lage ruimtelijk-functionele aanpasbaarheid. De term statisch doelt op de
onomkeerbare omzetting van intrinsieke waarde. Hierdoor hebben statische gebouwen aan
het einde van hun levensduur een beperkte restwaarde.
Op het moment dat een ingrijpende verandering zorgt voor een blijvende vraaguitval zal
liquidatie van het geïnvesteerde kapitaal weinig soelaas bieden. De vastgoedwaarde zal zijn
afgenomen en liquidatie van het geïnvesteerde kapitaal door de samenstellende delen in de
vorm van bouwcomponenten of grondstoffen te verkopen of her te gebruiken zal door de
lage intrinsieke waarde tot nog grotere verliezen leiden.
Dit maakt dat incourant statisch vastgoed gedoemd is tot langdurige leegstand. Wat rest is
hopen op betere tijden. Vaak wordt nog geprobeerd functies bij het gebouw te zoeken. Dit is
feitelijk een omkering van de gewenste situatie en is dan ook vaak niet meer dan een doekje
voor het bloeden.
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3.1 Meervoudige waarde
Statisch vastgoed heeft zoals gesteld een lage (intrinsieke) restwaarde en dekt het risico bij
vraaguitval niet af. Een stijgende markt zal deze nadelen verbloemen, maar op de achtergrond
blijven zij aanwezig. Mede hierom wordt in dit project het begrip scenarioflexibele huisvesting
voorgesteld.
Scenarioflexibele huisvesting: Huisvesting waarbij de intrinsieke waarde van de samenstellende delen
behouden blijft gedurende het gebruik.
Scenarioflexibele huisvesting kan flexibel zijn in ruimtelijk-functionele zin. Daarnaast heeft het
het vermogen te anticiperen op zowel voorspelde als niet-voorspelde veranderingen in
maatschappelijke en economische context.
Door het behoud van intrinsieke waarde van de samenstellende delen is een meervoudige
waardering van toepassing op deze vorm van huisvesting. In de eerste plaats vertegenwoordigt
het namelijk waarde in de vorm als functioneel object en daarnaast behoudt zijn potentiële
waarde.
Potentiële waarde: De gezamenlijke waarde van de samenstellende delen van een gebouw,
beschikbaar gemaakt voor hergebruik binnen vervolgprojecten.
Met een investering in statisch vastgoed wordt het gebruik van een locatie en een gebouw
voor de lange termijn vastgelegd. Een investering in scenarioflexibele huisvesting is niet
permanent afhankelijk van de gekozen locatie en het bouwtype, omdat er op elk moment een
wezenlijke potentiële waarde ten gelde gemaakt kan worden.
Figuur 7: Voltrekt een project zich volgens het beoogde
scenario is de vastgoedwaarde voor beide strategieën
bepalend.
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3.2 Gangbaar scenario
Bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten wordt vooraf een zo gericht mogelijke voorspelling
gedaan naar het projectverloop. Hierbij worden over het algemeen verschillende gunstige en
ongunstige scenario’s uitgewerkt. Op basis hiervan wordt inzicht verkregen in het te
verwachten risico en rendement.
Indien de werkelijkheid zich ontvouwt binnen de vooraf gestelde bandbreedte en het project
voldoet aan de gestelde rendementseis zal de gebouweigenaar geen reden hebben in te
grijpen. In principe zullen statisch vastgoed en scenarioflexibele huisvesting in een dergelijk
scenario vergelijkbare inkomsten genereren. Voor beide typen geldt immers dat de
vastgoedwaarde leidend is. Er is geen aanleiding een beroep te doen op de potentiële waarde
van het gebouw.

3.3 Verstoord scenario
Hoeveel zorg en aandacht er in de ontwikkelingsfase ook gestoken wordt in het in kaart
brengen van resultaat en risico, het is en blijft een voorspelling en dus blijft de kans bestaan
dat ze wordt ingehaald door de realiteit.
Op het moment dat de vraag naar een specifiek type vastgoed op een specifieke locatie – om
wat voor reden dan ook – inzakt en ook niet verwacht wordt dat deze binnen afzienbare
termijn terugkeert op een acceptabel niveau, komt het oorspronkelijk uitgezette scenario
onder druk te staan. In het geval de terugval in verdiencapaciteit en marktwaarde van het
object ernstige vormen aanneemt, hebben investeerders in statisch vastgoed geen middelen
voor handen om hierop te anticiperen. In dat geval is het net zolang hopen op betere tijden
totdat afschrijven onvermijdelijk wordt. Dit maakt dat locatie- en functie-gerelateerde risico’s
een grote invloed hebben op de maximale neerwaartse uitslag van het vastgoedrisico.

Figuur 8: Op het moment dat een omvangrijke scenarioverstoring zich voordoet treedt de potentiële waarde op
als vangnet waarmee de verliezen beperkt kunnen worden.
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Dezelfde omstandigheden zullen ook voor scenarioflexibele huisvesting in eerste instantie
onwenselijk zijn. De verhoogde potentiële waarde maakt echter dat een investeerder in
scenarioflexibele huisvesting veel meer in staat zal zijn de verliezen te beperken. Op een
dergelijk moment kan het geïnvesteerde kapitaal dus (deels) worden vrijgemaakt en worden
herverdeeld over de dan meest kansrijke locaties en projecten.

3.4 Afhankelijkheid van techniek
Het vermogen tot waardebehoud vloeit rechtstreeks voort uit de gehanteerde bouwwijze.
Indien bij nadere beschouwing blijkt dat scenarioflexibiliteit een gewenste eigenschap is en dat
een eventueel verhoogde initiële investering gerechtvaardigd kan worden is het zaak te komen
tot een bouwwijze die het behoud van waarde maximaal faciliteert. Het op intelligente wijze
samenbrengen van bouwdelen kan hiermee bijdragen aan een verhoging van het
projectresultaat en kan er ook het vastgoedrisico reduceren.
In Hoofdstuk 4 wordt een ontwerpstrategie die aansluit bij dit gedachtegoed inhoudelijk
uitgewerkt.

3.4.1 Maximaliseren van potentiële waarde
Scenarioflexibiliteit beoogt dus maximalisatie van de potentiële waarde van een gebouw. Zoals
reeds eerder al gesteld is de potentiële waarde de gezamenlijke waarde van de samenstellende
delen van een gebouw op het moment dat zij beschikbaar zijn voor hergebruik binnen
vervolgprojecten.

Figuur 9: De scenarioflexibele strategie zet in op een
maximaal behoud van intrinsieke waarde.
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Hoogwaardig versus laagwaardig hergebruik
Binnen conventionele bouwwijzen is recycling van sloopmaterialen gangbare praktijk. Het gaat
hierbij echter om laagwaardig hergebruik; veelal worden vrijkomende materialen verpulverd
en vermalen tot grondstof voor een laagwaardiger toepassing dan ze voorheen hadden. Bezien
vanuit hergebruik is direct hergebruik van materialen dan ook wenselijker. Het
projectspecifieke karakter van de conventionele bouwwijze maakt echter dat het praktisch
ondoenlijk is om dit op een systematische en economisch levensvatbare wijze te organiseren.
Bij hergebruik van bouwelementen blijft de grondstofwaarde behouden, maar belangrijker nog
is dat ook de waarde van de arbeid die nodig is voor de productie van dit element behouden
blijft. Hierbij is sprake van hoogwaardig hergebruik.

Figuur 10: De scenarioflexibele strategie beoogd waardebehoud te maximaliseren door in te
zetten op hoogwaardig hergebruik.
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Bij het opzetten van een scenarioflexibel bouwsysteem wordt dan ook beoogd elementen
zodanig op te zetten dat zo veel mogelijk hoogwaardig hergebruik gefaciliteerd wordt. De
gebruiksduur van gebouwen, in combinatie met het feit dat deelsystemen als afbouw en
installatie in hoge mate onderhevig zijn aan slijtage en (economische) veroudering, maakt dat,
op zijn minst in de nabije toekomst nog, ook een cyclus van laagwaardig hergebruik
gehandhaafd zal blijven.
Transitiefactor
Inzetten op hergebruik impliceert dat bouwdelen in verschillende gebouwen worden
toegepast. Het transitiemoment is een cruciaal moment in deze keten.
Transitiemoment: De periode waarin een bouwelement zich tussen toepassing in twee opeenvolgende
projecten bevindt.
Gedurende het transitiemoment wordt een bouwelement vrijgemaakt uit het oorspronkelijke
gebouw en gereedgemaakt voor toepassing in een volgend gebouw. Veelal zullen elementen in
deze periode zwaarder belast worden dan gedurende normaal gebruik. Hierdoor ontstaat een
verhoogd risico op beschadiging en zullen met name verbindingen mogelijker sneller
degraderen.
Dit maakt dat de restwaarde afneemt met het beschikbaar maken van de elementen. Hierdoor
wordt bij het bepalen van de potentiële waarde van een gebouw een transitiefactor in
rekening gebracht. Deze factor is afhankelijk van de fysieke aard van het element en zal dan
ook verschillen per deelsysteem.
Transitiefactor: De mate waarin een bouwdeel zijn waarde zal verliezen gedurende de transitie tussen
twee opeenvolgende projecten.
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Verhandelbaarheid
Niet enkel het behoud van functionaliteit gedurende de transitie is bepalend voor de
potentiële waarde van een bouwelement. Een element vertegenwoordigt namelijk pas waarde
op het moment dat het volwaardig toegepast kan worden in een volgend project.
Door bouwelementen zodanig op te zetten dat zij breed inzetbaar zijn, zal het eenvoudiger
zijn geschikte projecten te vinden waar dit van waarde is. Hoe hoger de verhandelbaarheid van
een element, hoe hoger de potentiële waarde ervan.
Deze overweging pleit ervoor om niet zoals bij conventionele bouwmethoden te produceren
op projectspecificatie, maar in plaats daarvan breed inzetbare, generieke basiselementen te
ontwikkelen.

3.5 Scenarioflexibiliteit en circulaire economie
Het in dit project gepresenteerde concept kan geplaatst worden binnen de kaders van de
momenteel veelbesproken circulaire economie. De circulaire economie is een economisch
systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren
en waardevernietiging te minimaliseren (mvonederland.nl, 2015).
In de publicatie ‘Circulair Bouwen – Het fundament onder een vernieuwde sector’ stelt ABN
Amro (2015) dat het uiteindelijke doel een economie is:
- Waarin materiaalstromen efficiënt gemanaged en gerecycled worden;
- Die volledig draait op basis van hernieuwbare energie;
-

Zonder negatief effect op menselijk leven of het ecosysteem.
Figuur 11: Het door Turntoo voorgestelde
model
van de circulaire economie (Turntoo, 2015).
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Bezien vanuit het duurzaamheidsvraagstuk ligt de focus van dit afstudeerproject op het
grondstoffenvraagstuk. Het energievraagstuk is de afgelopen decennia vanuit regelgeving reeds
sterk ontwikkeld.
Turntoo, een bedrijf van de Duits-Nederlandse architect Thomas Rau, werkt op basis van een
circulair model (Figuur 11). Het bedrijf bracht deze principes onder meer in de praktijk bij de
verbouwing van het gemeentehuis in Brummen. Daarnaast zette Rau Philips aan om hem niet
langer (het product) lampen te verkopen, maar hem in plaats daarvan (de dienst) verlichting te
verkopen. De achterliggende gedachte hierbij is dat hij als gebruiker niet zozeer de behoefte
heeft aan spullen, maar enkel aan de prestatie daarvan.
Een van centrale thema’s binnen het model van Turntoo, alsmede in vele andere publicaties
over circulaire economie, is dan ook dat eigendom in een circulaire economie niet langer
relevant is voor de gebruiker. Door het eigendom bij de producent te houden kunnen
producten en materiaalstromen beter worden beheerd en geoptimaliseerd.
Implicaties alternatief eigendomsmodel
Vanuit zelf verworven inzichten, aangevuld met de theorievorming over circulaire economie
werd bij uitwerking van dit project aanvankelijk ingezet op de ontwikkeling van een
bouwsysteem op basis van een alternatief eigendomsmodel.
De lange looptijd van projecten alsook de kapitaalintensiviteit van bouwen zou echter al snel
leiden tot een verhoogde mate van juridische en financiële complexiteit. Daarbij zou
herinrichting van het eigendomsmodel slechts een middel zijn om het beoogde doel – behoud
van restwaarde – te bereiken. Behoud van eigendom is echter geen voorwaarde om tot een
goed functionerend systeem te komen.
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Door gebouwen samen te stellen uit herbruikbare en verhandelbare elementen kan er een
commodity-markt ontstaan. Dergelijke elementen worden dan een niet-bedrijfsspecifieke
asset.
In bedrijfseconomische zin zijn dergelijke elementen vergelijkbaar met bijvoorbeeld
zeecontainers. Zeecontainers zijn breed inzetbaar en doordat ze allemaal voldoen aan
dezelfde normen is het mogelijk containers van verschillende partijen probleemloos
gezamenlijk te gebruiken.
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bouwwijze

conventionele bouwwijze

scenarioflexibel bouwen

resultaat

statisch vastgoed

scenarioflexibele huisvesting

primaire waardevorm
secundaire waardevorm

vastgoedwaarde
beperkte restwaarde door:
- permanente materiaalvermenging

vastgoedwaarde
maximale restwaarde door:
- behoud intrinsieke waarde

- projectspecifieke opbouw

- verhandelbaarheid door generieke eigenschappen

invloed scenarioverstoring op:
project

verliesgevend, incourant vastgoed

resultaatoptimalisatie

markt
maatschappij

overaanbod
leegstand en later mogelijk verkrotting

verhoogd herstelvermogen
geen blijvende invloed

invloed op projectrisico:
kans

gelijk

gelijk

maximale neerwaartse uitslag

groot

beperkt (risico = Wvastgoed – Wpotentieel)

Tabel 1: Overzicht karakteristieken conventionele en scenarioflexibele bouwwijze.
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3.6 Verdienmodel
Om te komen tot een hoge verhandelbaarheid is gekozen te werken op basis van generieke
basiselementen. Vanuit de basiselementen kunnen vervolgens gebouwen worden
samengesteld. Wanneer een gebouw het einde van zijn gebruiksduur bereikt kunnen de
basiselementen worden teruggewonnen en worden toegepast in vervolgprojecten.
Figuur 12 toont schematisch de verschillende fases van de scenarioflexibele strategie.

Figuur 12: Scenarioflexibel verdienmodel.
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3.6.1 Correlatie tussen vastgoedwaarde en potentiële waarde
Binnen een scenarioflexibel verdienmodel is sprake van een meervoudige waardering. Een
gebouw vertegenwoordigt waarde in zijn hoedanigheid als vastgoed en tegelijkertijd
vertegenwoordigen de samenstellende delen een potentiële waarde.
Deze twee vormen van waarde zijn slechts ten dele afhankelijk van elkaar. Verandering van
functie of het wegvallen van een specifieke behoefte kan ertoe leiden dat de vastgoedwaarde
van bepaald object sterk afneemt. De vastgoedwaarde van een object is dan ook afhankelijk
van zowel micro- als macro-economische factoren.
De potentiële waarde van de samenstellende delen is echter ongevoelig voor microeconomische factoren. Macro-economische factoren zoals conjunctuur en
grondstofprijsniveaus zijn voor de potentiële waarde de voornaamste invloeden op de
waarde-ontwikkeling.
Dit maakt dat er geen volledige correlatie tussen de twee vormen van waarde is.
Prijsontwikkelingen in de vastgoedmarkt vertalen zich hierdoor niet één op één in dezelfde
prijsontwikkelingen in basiselementen en vice versa.

3.6.2 Projectresultaat
De invloed van een scenarioflexibele strategie op het projectresultaat kan zich uitten in zowel
een verhoging van de winst alsook in een beperking van een mogelijk verlies.
Een verhoging van de winst kan ontstaan op het moment dat een gebouw aan het einde van
zijn levensduur wordt ontmanteld en de vrijkomende delen ten gelde gemaakt kunnen
worden. Op basis van indicatieve berekeningen blijkt dat hiermee aan het eind van de looptijd
mogelijk kasstromen gegenereerd kunnen worden die in de orde van grootte overeenkomen
met 6 tot 18 maanden aan huurinkomsten (e.e.a. afhankelijk van diverse parameters).
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Bij verstoring van het oorspronkelijk uitgezette scenario kan de scenarioflexibele strategie de
te nemen verliezen aanzienlijk beperken.

3.6.3 Projectrisico
Met het genereren van een potentiële waarde van wezenlijke omvang wordt het traditionele
vastgoedrisico aanzienlijk gereduceerd. Daar waar de waarde van statisch vastgoed in principe
volledig kan verdampen, daar fungeert de potentiële waarde bij scenarioflexibele huisvesting
als een vangnet die dit voorkomt. Hiermee wordt de maximale neerwaartse uitslag en
daarmee ook het risico van projectwaarde aanzienlijk gereduceerd.
Meerwaarde van risicoreductie
Los van de vraag of er ooit daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid het
gebouw tussentijds de demonteren vertegenwoordigt de mogelijkheid hiertoe reeds bij aanvang
van een project een duidelijke meerwaarde. Een gedeelte van het vastgoedrisico zoals dat van
toepassing is op statisch vastgoed wordt namelijk aanzienlijk beperkt door de potentiële
waarde.
Hiermee ontstaat een verhoogde mate van zekerheid over het projectresultaat. Op basis
hiervan kan voor de financierende partij ruimte ontstaan om de risico-opslag terug te brengen.
Dit betekent effectief dat projecten op basis van een scenarioflexibele strategie tegen lagere
kosten gefinancierd kunnen worden.
Afhankelijk van de uitwerking van het bouwsysteem kan een dergelijk gebouw mogelijk
meerkosten met zich meebrengen ten opzichte van conventionele oplossingen. Wellicht dat
een reductie van de risico-opslag deze meerkosten gedeeltelijk of in zijn geheel kan
compenseren.
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3.6.4 Markt en maatschappij
Met het toepassen van een scenarioflexibele strategie dienen investeerders in de eerste plaats
zichzelf. In breder verband bezien zijn er echter ook een aantal gunstige effecten te
verwachten op zowel de vastgoedmarkt als de maatschappij.
Structurele leegstand en verpaupering doen namelijk afbreuk aan een prettige leefomgeving en
kunnen door een overwoekerend effect de ruimtelijke kwaliteit en daarmee het lokale
prijsniveau in hun val meenemen.
Op het moment dat demontage van een niet-renderend object sneller ook een financieel
aantrekkelijk alternatief wordt voor leegstand heeft dit dan ook maatschappelijk gunstige
effecten.
Daarnaast kan de ontwikkelde strategie bijdragen aan een elastischere vastgoedmarkt. Door in
tijden van overaanbod betrekkelijk het aanbod bij te kunnen stellen wordt het
herstelvermogen van de markt vergroot.

Figuur 13: Door verpaupering in de kiem te smoren
heeft scenarioflexibele huisvesting een bijkomende
maatschappelijk meerwaarde.
(afbeelding: Molenaar, 2015)

3.7 Toekomstscenario’s
3.7.1 (On)voorspelbaarheid
Met de keuze om op een bepaalde plek een bepaald gebouw neer te zetten wordt geprobeerd
voor langere tijd te voorzien in een bepaalde huisvestingsbehoefte. Hiertoe worden zowel de
huidige behoefte als een inschatting van de mogelijke toekomstige ontwikkeling van die
behoefte beoordeeld.
De realiteit is echter weerbarstig en door zowel interne als externe factoren lopen zaken
anders dan voorzien. Met het faciliteren van een bepaalde ruimtelijke-functionele flexibiliteit
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wordt het mogelijk in te spelen op een veranderende functionele behoefte die tot op zekere
hoogte voorspelbaar is.
Het vervelende is echter dat we regelmatig verrast worden door onvoorspelbare, of wellicht
beter: niet voor mogelijk geachte verandering. Doordat we, per definitie, niet voorbereid zijn op
dergelijke gebeurtenissen is juist hiervan de impact het grootst.
Een voorbeeld hiervan dat vers in het geheugen ligt is de financiële crisis en het ineenzakken
van de vastgoedmarkt. Achteraf bezien wordt in brede kring gesteld dat gezien de situatie in
aanloop naar de crisis een periode van neergang onafwendbaar was. Uitzondering daargelaten
blijkt echter dat het voorzien van en meer nog het daadwerkelijk kunnen anticiperen op
dergelijke grote veranderingen geen vanzelfsprekendheid is. Mocht dit wel zo zijn, dan zou nu
bijvoorbeeld geen sprake zijn van het enorme overschot aan commercieel vastgoed.
Het is hierom dat in dit project een strategie is voorgesteld om te kunnen anticiperen op
zowel voorziene als niet-voorziene veranderingen van oorspronkelijk verwachtte scenario’s.
In praktische termen betekent dit dat een project, op het moment dat het nodig is, zoveel als
mogelijk aangepast of ongedaan gemaakt kan worden, met zoveel mogelijk behoud van
waarde. Een juiste ontwerpstrategie moet het mogelijk maken om gebouwen aan te passen in
zowel functie, plaats, als tijd.
Een passende uitwerking van deze strategie moet kunnen leiden tot gebouwen die beter in
staat zijn aan te sluiten op veranderende behoeften. Doordat hiervoor wordt ingezet op het
behoud van potentiële waarde moet het tevens mogelijk zijn te komen tot verduurzaming en
een robuuster verdienmodel.
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3.7.2 Veranderende behoefte
Een flexibel bouwsysteem maakt het mogelijk in te spelen op veranderende behoeften binnen
een project. Veranderende vormen van wonen, werken, zorg en onderwijs kunnen op een
bepaald moment vragen om huisvesting die mee beweegt. Wanneer opdrachtgevers over deze
flexibiliteit beschikken hoeven zij zich niet voor de lange termijn te committeren aan een
specifieke vorm van huisvesting. Doordat zij minder rekening hoeven te houden met mogelijke
toekomstige ontwikkelingen zijn zij vrijer gebouwen dichter af te stemmen op hun huidige
behoeften.

3.7.3 Krimp
Demografische factoren kunnen veranderingen verlangen van gebouw. Gebruikmakend van
een scenarioflexibele strategie kan in bijvoorbeeld krimpgebieden volwaardige huisvesting
worden ontwikkeld met een beperkte looptijd. Op het moment dat de vraag na verloop van
tijd wegvalt kan een dergelijk gebouw worden gedemonteerd en kunnen de vrijkomende delen
worden herverdeeld over andere gebouwtypen en/of regio’s.

3.7.4 Grondstofschaarste
Bij verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft de nadruk aanvankelijk sterk op het
energievraagstuk gelegen. Deze ontwikkeling is voor een belangrijk deel terug te voeren op de
oliecrises in de jaren ’70. Toen de Arabische olieproducerende landen de oliekraan
dichtdraaiden als geopolitiek drukmiddel kwam de Nederlandse economie sterk onder druk te
staan. Het besef van deze energie-afhankelijkheid maakte van energieverlies via dak en gevel
een acuut probleem. Deze prikkel zorgde ervoor dat vanaf begin jaren ’80 standaard isolatie
werd toegepast in nieuwbouwprojecten.
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Economische groei van opkomende economieën zorgt ervoor dat in de toekomst mogelijk de
beschikbaarheid van grondstoffen onder druk komt te staan. Het is dan ook niet ondenkbaar
dat op een bepaald moment in de toekomst een nijpend tekort aan grondstoffen zal ontstaan.
Zoals de oliecrises een blijvende verandering in het energievraagstuk in gang hebben gezet, zo
zou een periode van grondstofschaarste evengoed de omgang met grondstoffen voorgoed
kunnen veranderen. De sleutel tot overleven in een dergelijk tijdgewricht zal dan ook liggen in
een verhoogde waardering van intrinsieke materiaalkwaliteiten. Optimaal gebruik en
duurzaamheid worden dan cruciale economische kwaliteiten.
Doordat de scenarioflexibele strategie voorziet in het behoud van intrinsieke waarde loopt
het vooruit op dergelijke ontwikkelingen.

3.7.5 Creatie van nieuwe markten
Scenarioflexibele huisvesting biedt een alternatief voor statisch vastgoed. Daarnaast is het
concept door zijn flexibele aard in staat in te spelen op latente behoeften in de markt. Het
huidige spectrum aan bouwoplossingen laat namelijk een gat vallen tussen tijdelijke huisvesting
enerzijds (unitbouw) en permanente huisvesting anderzijds (traditioneel vastgoed).
Het hier gepresenteerde concept biedt kansen om volwaardige huisvesting aan te bieden voor
projecten met een middellange looptijd. Denk hierbij aan een orde van grootte van 3 tot 8
jaar.
Door het ontbreken van een passend aanbod is de vraag naar dergelijke vormen van
huisvesting momenteel mogelijk onderontwikkeld. Met het in de markt zetten van een sterk
concept, dat een duidelijke meerwaarde biedt ten opzichte van zowel tijdelijke als permanente
huisvesting, kunnen wellicht nieuwe marktsegmenten worden ontwikkeld.
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3.7.6 Antifragiliteit
Een gunstige locatie en ruimtelijk-functionele flexibiliteit kunnen de kwetsbaarheid van het
traditionele verdienmodel tot op bepaalde hoogte beperken. De correlatie tussen
economische ontwikkeling en verdienmodel verandert echter niet wezenlijk van aard.
Hierdoor blijft het effect hiervan altijd binnen een beperkte bandbreedte. De juiste ingrepen
kunnen het verdienmodel van een conventioneel object dus hooguit minder gevoelig of – in het
beste geval – robuust maken. Met robuust wordt in dit verband bedoeld dat het verdienmodel
van een object ongevoelig is voor conjuncturele schommelingen.
Een scenarioflexibel verdienmodel kan in bepaalde omstandigheden echter de basis vormen
voor een antifragiel systeem. Een antifragiel systeem is een systeem dat sterker wordt
naarmate het meer onder druk komt te staan (Taleb, 2012).
Een bouwsysteem gebaseerd op scenarioflexibiliteit functioneert normaal in een gangbare,
licht groeiende conjunctuur. Er zijn echter verschillende maatschappelijke en economische
factoren die de bouw- en vastgoedsector onder druk kunnen zetten. Denk hierbij onder meer
aan economische neergang, explosieve groei, stijgende arbeidskosten of schaarste van
grondstoffen. Daar waar traditionele verdienmodellen in dergelijke situaties onder druk
komen te staan, daar maakt de antifragiele aard van een scenarioflexibel verdienmodel dat de
verdiencapaciteit van een dergelijk systeem juist kan toenemen.
Kijkend naar de grote bewegingen op economisch en demografisch gebied lijkt een periode
van grondstofschaarste een reëel scenario. Doordat grondstofkosten een aanzienlijk deel van
de bouwkosten uitmaken zal een dergelijk scenario een sterk prijsopdrijvend effect hebben op
nieuwbouw.
Traditionele bouwers zullen op dergelijke momenten dan ook geconfronteerd worden met
stijgende kosten. Aanbieders die tegen die tijd een portfolio van scenarioflexibele huisvesting
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hebben opgebouwd kunnen dan putten uit de eigen beschikbare en uit de markt terugkerende
voorraad.
Belang van de juiste contractvorm
Profiteren van eerdere productie in tijden van grondstofschaarste is enkel mogelijk wanneer
de onderneming de betreffende producten in eigendom heeft, of het onder gunstige
voorwaarden in eigendom kan krijgen. Immers, zijn generieke aard maakt dat het product ook
voor concurrerende partijen een bruikbare en waardevolle asset vormt.
Behoud van eigendom
Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om dit mogelijk te maken. Enkel bezien vanuit
het aspect eigendom is de meest eenvoudige optie in deze het eenvoudigweg in bezit houden
van het product. Dit zou betekenen dat het bedrijf huisvesting in de markt zet middels (gehele
of gedeeltelijke) leaseconstructies. Dit leidt op het gebied van beheer echter al snel tot een
verhoogde complexiteit als het gaat om bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor
beschadigingen etc. Daarnaast heeft dit een enorme impact op de financieringsbehoefte van de
onderneming.
Terugnameconstructie
Vanuit praktisch, juridisch en financieel oogpunt is het dan ook eenvoudiger om, net zoals in
het traditionele verdienmodel het geval is, na oplevering de eigendom van het gebouw in zijn
volledigheid over te dragen aan de opdrachtgever. Om ervoor te zorgen dat de onderneming
bij het in onbruik raken van (een gedeelte van) een gebouw onder gunstige voorwaarden het
eigendom over de samenstellende delen kan terugkrijgen is het raadzaam om hiervoor een
terugnameovereenkomst met de opdrachtgever te sluiten.
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In een dergelijke overeenkomst kan dan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat de
onderneming het eerste recht heeft om de generieke elementen (of desgewenst het object in
zijn geheel) terug te nemen voor een vastgestelde prijs. Dit betekent dat de onderneming de
facto speculeert op de waardestijging van haar eigen productie.
Een variatie op deze contractvorm is een overeenkomst waarin de onderneming de plicht op
zich neemt om het gebouw terug te kopen tegen een vastgestelde prijs. Dit betekent enerzijds
dat de onderneming het risico loopt verplicht te worden tot het doen van uitgaven op
momenten dat het dat eigenlijk niet zou willen. Daar staat tegenover dat de zekerheid die de
opdrachtgever heeft in deze situatie betekent dat de onderneming een scherpere
terugneemprijs zal kunnen bedingen.
Een andere mogelijkheid is dat omvangrijke partijen met een langjarige behoefte aan flexibel
vastgoed (o.a. zorginstellingen, woningcorporaties en vastgoedbeleggers) scenarioflexibele
huisvesting onderdeel uit laten maken van hun vastgoedportefeuille. De omvang en aard van
hun behoefte maakt herbestemming van gebouwdelen binnen de eigen portefeuille mogelijk.
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3.8 Conclusie
Deelvraag 1:
Hoe beïnvloedt de conventionele bouwwijze de waardering en risicobeoordeling van vastgoed?
Productie op basis van projectspecificatie en permanente omzetting van waarde zorgen
ervoor dat de conventionele bouwwijze leidt tot een lage herbruikbaarheid van bouwdelen.
Hierdoor vertegenwoordigen conventioneel tot stand gekomen gebouwen de facto enkel
waarde in hun hoedanigheid als functioneel vastgoed.
Op het moment zich een verstoring van het oorspronkelijk voorziene scenario voordoet kan
deze functionele waarde geheel of gedeeltelijk verdampen. Wanneer geen aandacht is besteed
aan de ontwikkeling van de potentiële waarde kan de verdiencapaciteit en de marktwaarde
van een dergelijk object onder invloed van dergelijke omstandigheden zeer sterk dalen.
Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet is sprake van incourant vastgoed. De negatieve
gevolgen van permanente leegstand beperken zich niet tot het projectresultaat, maar trekken
ook de lokale markt en de directe leefomgeving mee in hun val. Zo bezien kunnen
conventionele bouwwijzen uiteindelijk tot negatieve maatschappelijke effecten leiden.
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4

ONTWERPSTRATEGIE

Dit afstudeerproject beoogt de ontwikkeling van een bouwsysteem dat voorziet in
scenarioflexibiliteit. Hiertoe is het van belang om de restwaarde van de samenstellende delen
van een gebouw over de volledige levensduur maximaal te behouden. Door ervoor te zorgen
dat de samenstellende delen van een gebouw eenvoudig en tegen geringe kosten volwaardig
kunnen worden toegepast in vervolgprojecten, wordt de restwaarde van een dergelijk gebouw
verhoogd. Bepalend voor het succes van deze strategie is dan ook de mate waarin de
gebruikte bouwdelen na gebruik bruikbaar en verhandelbaar zijn.

4.1 Ontkoppeling generieke en specifieke eisen
Het traditionele bouwproces wordt gekenmerkt door productie op basis van
projectspecificatie. Bezien vanuit het traditionele verdienmodel is dit wellicht de kortste route
naar een rendabele exploitatie. Echter, wanneer restwaarde wordt meegenomen in het
verdienmodel wordt duidelijk dat productie op basis van projectspecificatie de
verhandelbaarheid en daarmee de restwaarde van bouwdelen aanzienlijk beperkt.
Hoewel elk woningbouwproject afzonderlijk wordt ontworpen en uitgewerkt, blijven de
onderlinge verschillen vaak binnen een beperkte bandbreedte. In de basis voldoen woningen
namelijk aan dezelfde prestatie-eisen. Door de algemene prestatie-eisen (draagkracht,
thermische en akoestische isolatie) van een bouwdeel te ontkoppelen van zijn
projectspecifieke eigenschappen (maatvoering, installatievoorzieningen, gevelopeningen,
afwerkingen) kan de verhandelbaarheid van het generieke element aanzienlijk worden
verhoogd.
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Figuur 14: Ontwikkelingsmodel (Moonen, 2006).

Beredeneerd vanuit andere motieven komt Moonen (2006) tot eenzelfde scheiding tussen
generieke en projectspecifieke bouwdelen. De realisatie van gebouwen kan efficiënter
verlopen door in het productontwikkelingsproces onderscheid te maken tussen drie
opeenvolgende fases; industriële productie, prefabricage en montage op de bouwplaats (Figuur
14).
Bij industriële productie kunnen bouwelementen in een geautomatiseerd proces in massa en
op voorraad worden geproduceerd, op specificatie van de fabrikant. Bij prefabricage worden
bouwelementen weliswaar ook off site geproduceerd, maar per definitie op projectspecificatie
en daardoor over het algemeen in kleinere series. Verkleining van de seriegrootte verkleint de
kostenefficiëntie van productieprocessen.
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De bouwsector heeft in veel gevallen nog moeite het wezenlijke onderscheid tussen
industriële productie en prefabricage te onderkennen. Mede hierdoor ontstijgt prefabricage in
veel gevallen niet het niveau van traditionele bouwwijzen uitgevoerd onder geconditioneerde
omstandigheden.
Industriële productie biedt echter de mogelijkheid van een herbezinning van het
productieproces, waardoor efficiënter, nauwkeurig en goedkoper geproduceerd kan worden.
Industriële productie en circulariteit
Door de generieke en projectspecifieke aspecten van het productieproces te ontkoppelen
ontstaan tal van kansen in termen van product- en procesoptimalisatie.
Daarnaast is dit onderscheid bepalend in het bereiken van de beoogde scenarioflexibiliteit.
Maximale scenarioflexibiliteit ontstaat op het moment dat de samenstellende delen van een
gebouw volledig kunnen worden herverdeeld over andere projecten zonder dat hierbij
waardeverlies optreedt. Met afstand het meest succesvolle voorbeeld van deze benadering is

Figuur 15: Lego biedt een maximale scenarioflexibiliteit. De samenstellende delen kunnen
zonder waardeverlies volledig worden herverdeeld over andere projecten.

Lego (Figuur 15).
Hiertoe is het van belang de drie opeenvolgende fasen in het voortbrengingsproces zoals
omschreven door Moonen (Figuur 14) achterwaarts te kunnen doorlopen. Gebouwen zouden
idealiter eenvoudig gedemonteerd moeten kunnen worden tot projectspecifieke bouwdelen.
Om de verhandelbaarheid te vergroten moeten die bouwdelen op hun beurt evenzo
eenvoudig gedemonteerd kunnen worden tot generieke bouwproducten.
Gebouwen die volgens deze strategie worden gebouwd vormen gezamenlijk een pool van
generieke bouwproducten die op velerlei wijze kan worden geherconfigureerd tot nieuwe,
andersoortige gebouwen. In de meest eenvoudige voorstelling leidt deze benadering tot een
uitbreiding op het ontwikkelingsmodel. Het uitgebreide model is weergegeven Figuur 16.
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Figuur 16: Het toepassen van herstelbare verbindingen maakt het mogelijk gestandaardiseerde
producten meermaals toe te passen.

4.2 Herstelbare verbindingen
Voor een maximaal behoud van waarde is het van belang de integriteit van de bouwelementen
te kunnen waarborgen tijdens zowel het montageproces als het demontageproces. De manier
waarop bouwdelen onderling verbonden worden is hierin cruciaal. Hiertoe zijn op hoofdlijnen
twee methodes te onderscheiden:
- Herstelbare verbindingen (gebaseerd op vormopsluiting)
-

Verbindingen via intermediairs (voorbeeld: montage van afbouwmaterialen)
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Het toepassen van schroef- en lijmverbindingen zorgt ervoor dat integriteit van een bouwdeel
aangetast wordt indien het montage- / demontageproces wordt doorlopen. Hierdoor is het
wenselijk deze typen verbindingen enkel toe te passen op productniveau; voor het
samenstellen van bouwdelen worden ze beter vermeden.
Die hier geponeerde ontwerpstrategie maakt het mogelijk voordelen te behalen uit zowel
interne factoren (product- en procesoptimalisatie) als externe factoren (beperking
vastgoedrisico, verhoging restwaarde en verhandelbaarheid).

4.3 Intermediairs
Verbindingstechnieken zijn onder te verdelen in drie basisprincipes:
-

Materiaalversmelting (bv. lassen, lijmen, solderen)
Krachtopsluiting (bv. schroeven, wiggen)
Vormopsluiting (bv. knoop, bout-moerverbinding, zwaluwstaartverbinding)

Om de integriteit van de generieke elementen zo veel mogelijk te respecteren heeft het de
voorkeur verbindingen op vormopsluiting toe te passen. Vanuit praktisch oogpunt is het
echter interessant ook andere verbindingstypen toe te kunnen passen.
Door afbouwsystemen te monteren via intermediairs wordt het mogelijk dit te doen, zonder
het basiselement aan te tasten.
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4.4 Conclusie
Deelvraag 2:
Welke ontwerpstrategie kan bijdragen aan een maximaal behoud van intrinsieke waarde van
bouwdelen?
Door bij de ontwikkeling van bouwdelen generieke en projectspecifieke prestatie-eisen te
ontvlechten wordt het mogelijk om op basis van een aantal basiselementen een breed scala
van gebouwen te genereren.
Met het toepassen van herstelbare verbindingen ontstaat de mogelijkheid bestaande gebouwen
te demonteren en de vrijkomende basiselementen te herconfigureren tot nieuwe gebouwen.
Door afbouwsystemen te monteren via intermediairs wordt het behoud van de integriteit van
basiselementen gemaximaliseerd.
Het gezamenlijk hanteren van deze ontwerpregels kan leiden tot het behoud van
productkwaliteit en brede inzetbaarheid en daarmee goede verhandelbaarheid na gebruik. Dit
leidt tot een verhoging van de potentiële waarde van een gebouw.

52

5

ONTWERP

5.1 Doorontwikkeling bestaande techniek
Het in dit project voorgestelde concept stelt een strikte scheiding tussen industriële productie
(projectonafhankelijk) en prefabricage (projectafhankelijk) voor. Deze scheiding biedt ruimte
voor een fundamentele herbezinning van de wijze van opbouw van een (houtskelet)bouwsysteem. Industriële productie kan immers nog onbenutte vormen van
materiaalbewerking faciliteren.
Gedurende de totstandkoming van dit project is deels bewust, deel onbewust, echter gekozen
om de mogelijkheden op dit terrein niet uitputtend te verkennen. In plaats daarvan is het
concept uitgewerkt tot een bouwsysteem dat kan worden beschouwd als een
doorontwikkeling van de conventionele houtskeletopbouw waarin een houten stijl- en
regelwerk wordt opgevuld met isolatie en tweezijdig wordt afgesloten met plaatmaterialen.
Bezien vanuit technisch perspectief is hier dan ook sprake van een incrementele innovatie.
Hiermee behoudt het systeem een zekere mate van herkenbaarheid en vertrouwdheid met
bestaande oplossingen. Bij andere bouwinnovaties is gebleken dat dit aspect een bepalende rol
kan spelen als het gaat om marktacceptatie.
Daarnaast zorgt deze keuze voor het doorontwikkelen van bestaande techniek ervoor dat een
dergelijk systeem relatief eenvoudig kan worden geïmplementeerd in bestaande
productiesystemen. Hiermee wordt voorkomen dat grote, productspecifieke investeringen
gedaan moeten worden. Dit heeft een drempelverlagend effect om van start te gaan met het
systeem en verhoogt daarmee de kans van slagen.
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5.2 Gevelelement
Er is een generiek gevelelement ontwikkeld van waaruit vrijwel alle gangbare gevelelementen
kunnen worden samengesteld (Figuur 17).
Twee vuren houten stijlen aan de buitenzijde geven het element zijn draagcapaciteit. Deze
stijlen hebben een kopmaat van 38 x 184 mm en zijn als handelsmaat verkrijgbaar. De keuze
voor deze kopmaat is gebaseerd op twee bepalende factoren:
- Voor het behalen van de vereiste warmteweerstand in minerale wol is ten minste 160
mm breedte nodig. Tezamen met twee afsluitende platen van 12 mm elk ontstaat
hiermee een pakketdikte van 184 mm.
-

Gestapelde elementen verkrijgen hun gezamenlijke verticale stijfheid door het
inbrengen van twee doorgaande ankers. Deze ankers worden aangedraaid in stalen
bussen aan onder- en bovenkant van de elementen. Om de moeren op deze
draadeinden aan te kunnen zetten met een dopsleutel hebben deze bussen een
minimale binnendiameter van 25 mm nodig. Tezamen met de wanddikte van 1,5 mm
vereist dit een diameter van de gespaarde bus in de stijl van 28 mm.
Om voldoende vlees rondom deze bus te behouden en de onder- en bovenplaat op te
kunnen leggen is een stijlbreedte van 38 mm dan ook de meest geschikte keuze.
Maatvoering wandelement

Figuur 17: Isometrie generiek gevelelement.

Bij het vaststellen van de elementgrootte spelen twee tegengestelde belangen een rol. Vanuit
het oogpunt van materiaal- en procesefficiëntie heeft het de voorkeur grotere elementen toe
te passen. Anderzijds zorgen grotere elementen er juist voor dat het opnemen van raam- en
deuropeningen sneller zal leiden tot het moeten werken met passtukken. Om de
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inzetbaarheid van de elementen de vergroten heeft het dus de voorkeur te werken met
kleinere basiselementen.
De grootte van de elementen is bepaald door het uitwerken van een gangbaar ingedeeld
gevelelement (zie bijlage). Op basis hiervan is de elementgrootte vastgesteld op een breedte
van 400 mm en een (werkende) hoogte van 300 mm.

5.2.1 Voorzieningen
Om volwaardige gevelelementen samen te kunnen stellen vanuit één type basiselement is het
nodig een aantal voorzieningen op te nemen in het basiselement.
Langsgaten t.b.v. verticale koppeling
Boven elkaar gelegen basiselementen worden gekoppeld door het inbrengen van twee
doorgaande stalen draadeinden. Door deze draadeinden aan de onder- en bovenzijde van het
element op te spannen met moeren ontstaat een stijf geheel.
Bussen t.b.v. vormvastheid en opspannen draadeind
Elk basiselement heeft zowel aan onder- als bovenzijde van de stijl twee cilindervormige
sparingen (ø 28 x 25 mm). In deze sparingen kunnen stalen deuvels worden geplaatst die
zorgen voor de vormvastheid van het geheel en de overdracht van dwarskrachten.
De ingebrachte draadeinden worden opgespannen met moeren. Deze moeren hebben een
contactoppervlak op de bodem van de ingebrachte stalen bussen.

Figuur 18: Bovenaanzicht wandstijl met
gearceerde voorzieningen.
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Langsgroeven t.b.v. montagevoorzieningen
Op de kop van de stijlen is een 4 mm brede, 10 mm diepe groef aangebracht. Hierdoor
ontstaat bij stapeling van basiselementen een kanaal van 4 x 20 mm dat benut kan worden
voor het opnemen van een stalen strip.
Deze strip kan uitsteken naar zowel de binnen- als de buitenzijde van het basiselement en kan
gebruikt worden voor het monteren van een stijl- en regelwerk t.b.v. gevel en afbouw.
Daarnaast kan dit kanaal gebruikt worden voor het onderling koppelen van de ingebrachte
bussen. Hiervan wordt gebruikt gemaakt bij het wanddeel van het vloeranker, om het
contactoppervlak en de stijfheid van de vloeroplegging te vergroten.
Dwarsgroeven t.b.v. dwarskoppeling van elementen
Vanuit het hart van de bussen zijn vier kleine groefjes opgenomen naar de rand van de stijl.
Net zoals bij de langsgroeven het geval is zorgen deze groefjes voor een kanaal van 4 x 20
mm. Dit kanaal kan benut worden voor het inbrengen van koppeldoken. Hiermee kunnen de
wandelementen ook in de breedte richting onderling gekoppeld worden.
Stiftgaten
Aan het uiteinde van elke stijl is een voorgeboord stiftgat aangebracht. Deze stiftgaten zijn
nodig voor de onderlinge koppeling van basiselementen binnen eenzelfde gevelelement en
dienen tevens voor het onderling koppelen van naastgelegen gevelelementen.
Deze stalen stiften kunnen worden ingeschroefd in de stijl en vallen dan exact in de hiervoor
voorziene sparing in de stalen koppelbussen.
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Figuur 19: Horizontale (links) en verticale (rechts) doorsnede van generiek gevelelement.
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5.2.2 Samenstellen wandelementen
Door generieke basiselementen samen te voegen kunnen wandelementen worden
opgebouwd. Uitgangspunt hierbij is dat deze elementen verdiepingshoog zijn en een dragende
functie hebben. In deze fase worden ook de raam- en deurkozijnen opgenomen in de
elementen en wordt tevens voorbereidingen getroffen voor de montage van afbouw en gevel.
In deze fase worden industrieel geproduceerde elementen dus gebruikt als input in het
prefabricageproces.
Om een snelle en doelmatige prefabricage mogelijk te maken zijn een aantal montagestukken
ontwikkeld met elk hun eigen specifieke functie.

Figuur 20: Exploded view
samenstelling gevelelementen.
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Deuvelstuk
Het meest eenvoudige montagestuk is het stalen deuvelstuk. Dit element wordt ingebracht in
de cilindervormige sparing en zorgt voor maatvastheid alsmede voor de overdracht van
dwarskrachten.
Het deuvelstuk is voorzien van een gleuf voor het inzakken van een dubbel deuvelstuk (voor
de zijdelingse koppelingen van elementen) en van twee gaten voor het inbrengen van stalen
stiften.

Figuur 21: Stalen deuvelstuken.
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Gevelanker
Binnen de ontwikkelde ontwerpstrategie vindt montage van gevel en afbouw bij voorkeur
plaats via intermediairs. Hiertoe zijn de zogenaamde gevelankers ontwikkeld. Dit zijn
deuvelstukken die voorzien zijn van een stalen strip. Om een eenvoudige uitvoering op de
bouwplaats te waarborgen zijn deze strips tweezijdig voorzien van verzonken schroefgaten.

Figuur 22: Stalen gevelankers.
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Vloeranker
Voor het opleggen van vloerelementen is een vloeranker ontwikkeld. Ook dit element is
gebaseerd op het deuvelstuk. Tussen de twee deuvels in is een stalen dwarsstrip voorzien
voor het vergroten van het contactoppervlak tussen staal en hout. Deze koppeling zorgt
tevens voor een verhoogde mate van inklemming in het wandelement.
Vloervelden worden voorzien van een contra-anker. Met oog op een eenvoudige uitvoering is
het vloeranker voorzien van vormzoekende afwerking aan de bovenzijde. Daarnaast is
voldoende ruimte voorzien voor het opvangen van eventuele scheefstand van wandelementen.

Figuur 23: Stalen vloeranker.
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Dubbel deuvelstuk
Voor het zijdelings koppelen van basiselementen is het dubbele deuvelstuk ontwikkeld. Dit
heeft een buitendiameter die gelijk is aan de binnendiameter van de standaard deuvelstukken.
Hierdoor kan dit element in alle overige montagestukken worden ingebracht.

Figuur 24: Dubbel deuvelstuk.
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Randdeuvelstukken
Aan de linker- en rechterbovenhoek van elk gevelelement kunnen randdeuvelstukken worden
toegepast. Deze elementen zorgen ervoor dat bij montage op de bouwplaats naastgelegen
elementen direct onderling verbonden zijn op het moment dat het tweede element wordt
ingehesen.

Figuur 25: Randdeuvelstukken.
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5.3 Vloerelement
Er is een generiek vloerelement ontwikkeld van waaruit vloervelden kunnen worden
samengesteld (Figuur 26). Het vloerelement meet 1,20 m x 1,20 m en bestaat uit vier
dragende liggers op gelijke onderlinge afstand met een kopmaat van 38 x 360 mm.

Figuur 26: Generiek vloerelement.
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5.3.1 Voorzieningen
De liggers van het basiselement zijn voorzien van een aantal voorzieningen. Deze worden
gebruikt voor het onderling koppelen van elementen, het opleggen van vloerelementen en het
brandwerend bekleden van het stalen anker.
Sponning t.b.v. anker
Aan de onderzijde van elke vloerligger is een kloostersponning (18 x 18 mm) aangebracht.
Hiermee ontstaat ruimte waardoor het stalen trekanker dat de vloervelden zijn buigstijfheid
geeft in het hart van de ligger kan worden geplaatst.
De sponning wordt afgesloten met een sluitlat (20 x 60 mm). Hierdoor wordt het anker over
de volledige lengte van de overspanning rondom omsloten door tenminste 20 mm hout.
Hiermee krijgt de constructie een brandwerendheid van 30 minuten.
Inkrozingen t.b.v. deuvelstuk
De koppen van de vloerliggers zijn elk voorzien van vier inkrozingen. Hierin kan het stalen
deuvelstuk worden ingebracht dat dient voor de overdracht van dwarskrachten.

5.3.2 Samenstellen vloervelden
De vloerelementen zijn gedimensioneerd op een maximale overspanning van 7,20 m (6
elementen), uitgaande van de voorgeschreven vloerbelasting voor woonfuncties.
Montagestukken
Het samenvoegen van vloerelement gebeurt met behulp van stalen deuvelstukken. Deze
elementen zorgen voor de overdracht van dwarskracht. Aan de bovenzijde zijn ze voorzien
van een opstaande strip. Deze strip steekt over een hoogte van 25 mm uit boven het
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vloerelement en is voorzien van twee voorgeboorde gaten. Op deze strip kunnen vloerregels
gemonteerd worden voor het aanbrengen van een afwerkvloer.

Figuur 27: Montagestukken vloerelement.
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5.3.3 Hoekstukken
Buitenhoeken
De vloer- en gevelelementen vormen de kern van het bouwsysteem en kunnen
projectonafhankelijk geproduceerd worden. Hetzelfde geldt voor de buitenhoeken.
Buitenhoeken voor haakse hoeken zullen zodanig veel worden toegepast dat het lonend is
deze op voorraad te produceren.
De buitenhoeken hebben een hoogte van 1,20 m i.p.v. 0,30 m. In buitenhoeken worden
namelijk zelden grote gevelopeningen voorzien en de gehanteerde hoogte volstaat voor het
integreren van voldoende van dwarskoppelingen.
Een buitenhoek (Figuur 28) heeft eenzelfde randafwerking als het generieke gevelelement en
heeft een vergelijkbare opbouw. Enige verschil is vanzelfsprekend dat het hoekstuk een haakse
hoek maakt.
De wijze van opbouw van de buitenhoek toont hoe de stramienlijnen van vloer en gevel zich
tot elkaar verhouden. De randen van de vloerelementen vormen gezamenlijk een raster met
mazen van 1,20 x 1,20 m. De gevelelementen vallen in de richting van het gevelvlak gelijk met
dit stramien. Hierdoor vallen vloerliggers en wandstijlen samen.
In de richting haaks op het gevelvlak is het stramien van de gevelelementen 40 mm naar buiten
toe verklikt, zoals is weergegeven in Figuur 29.
Figuur 28: Buitenhoek.
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Figuur 29: Om ruimte te bieden voor de vloeroplegging is de binnengevellijn 40 mm naar buiten
toe verklikt t.o.v. het vloerraster.
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Binnenhoeken
Het naar buiten toe verschuiven van de gevel dwing tot een wat meer ingrijpende oplossing
voor binnenhoeken. Figuur 30 toont de principe-opbouw van een binnenhoek in twee delen;
een basiselement dat ‘de hoek omgaat’ en aansluitend een versmald element om ervoor te
zorgen dat de gevelelementen weer in de pas lopen met het stramien.

Figuur 30: De verspringende stramienlijn tussen vloer en gevel levert een complexere binnenhoek
op.
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Binnenhoeken zorgen dus voor een wat omvangrijkere afwijking. Dit is echter aanvaardbaar,
met name gelet op het feit dat binnenhoeken bezien op de volle breedte van de
gebouwenvoorraad relatief weinig voorkomen.

5.4 Ontwerpvrijheid
Met de ontwikkeling van de generieke bouwdelen zoals hierboven omschreven is de basis
gelegd voor een bouwsysteem dat voor uiteenlopende toepassingen en in verschillende
configuraties toegepast kan worden.
Het is echter niet zo dat de mogelijkheden schier-onbeperkt zijn; enkel gebruikmakend van
generieke elementen wordt de ontwerpvrijheid gedicteerd door de orthogonale structuur van
het raster. Wanneer een ontwerp hier niet van af mag wijken zal dit leiden tot veelal
karakterloze, eenvormige gebouwen. Het is de insteek van dit project om dit juist te
voorkomen, maar desondanks worden geen andere generieke elementen ontwikkeld.
De achterliggende gedachte hierbij is dat gebouwen grotendeels zullen worden opgebouwd uit
generieke elementen, maar dat voor de specifieke aspecten van een ontwerpen vrijwel altijd
verschillende maatwerkelementen geproduceerd zullen moeten worden. Met het kunnen
toevoegen van een beperkt aantal maatwerkelementen wordt de ontwerpvrijheid van het
bouwsysteem zo goed als gelijkwaardig aan de ontwerpvrijheid van traditionele oplossingen.
Maatwerkelementen zijn per definitie kleiner dan een generiek element, anders zou immers
een extra generiek element kunnen worden ingebracht. Vanuit zakelijk oogpunt zullen de
meerkosten en de lagere restwaarde van de maatwerkelementen in de meeste gevallen
opwegen tegen de verhoogde ontwerpvrijheid.
Samenvattend kan worden gesteld dat gezocht is naar een balans tussen een hoge mate van
ontwerpvrijheid enerzijds en de beperking van het aantal typen basiselementen anderzijds.
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5.5 Differentiatie van deelsystemen
Het ontwikkelde systeem beoogt een maximaal behoud van intrinsieke waarde, onder meer
door de toepassing van herstelbare verbindingen. Dit uitgangspunt past binnen de
ontwerpbenadering van Slimbouwen, die een uiteenrafeling van deelsystemen voorstaat.

Figuur 31: Binnen de opbouw van de schil is een strikt ruimtelijk onderscheid gemaakt tussen de
verschillende deelsystemen.
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Dit betekent onder meer dat elektrische en werktuigbouwkundige installatie onderdelen niet
in, maar op het casco gemonteerd worden. De afbouw wordt hier in een volgende laag
overheen gemonteerd. De keuze voor het monteren via een intermediair stijl- en regelwerk
faciliteert deze werkwijze.

5.6 Constructief ontwerp
In de bijlage is een berekening toegevoegd m.b.t. de sterkte en stijfheid van de
vloerelementen.
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5.7 Conclusie
Deelvraag 3:
Op welke manier kan de ontwikkelde strategie worden uitgewerkt tot een bouwsysteem in
houtskeletbouw?
Met de ontwikkeling van één type generiek gevelelement en één type generiek vloerelement
zoals omschreven in dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor een bouwsysteem waarmee het
meest gangbare gedeelte van de gebouwenvoorraad kan worden gerealiseerd.
Buiten het vloer- en het gevelelement zijn onder meer een standaard buitenhoekelement
ontwikkeld, alsook een aantal gestandaardiseerde montagestukken.
Om de eenvoud van het systeem te waarborgen is enigszins pragmatisch te werk gegaan bij
het ontwerpen van de basiselementen. Zo wordt op de koop toe genomen dat bijvoorbeeld
gevelopeningen, niet-modulaire elementafmetingen en niet-orthogonale hoekverbindingen
maatwerkstukken geproduceerd zullen moeten worden.
Deze keuze leidt er weliswaar toe dat bezien op het niveau van afzonderlijke projecten de
toepasbaarheid van basiselementen mogelijk daalt, maar dat op het niveau van de volledige
markt de toepasbaarheid, en daarmee de restwaarde juist stijgt.
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6

VERDIENMODEL

In voorgaande hoofdstukken is het concept scenarioflexibiliteit uiteengezet en is het
ontwikkelde bouwsysteem omschreven. Om inzicht te verkrijgen in de kwantitatieve effecten
op het verdienmodel wordt in dit hoofdstuk een voorbeeldproject behandeld. Voor dit
project worden de potentiële waarde zowel als de netto contante waarde bepaald en
onderling vergelijken.
Vervolgens worden een aantal scenarioverstoringen gesimuleerd door het aanpassen van
specifieke parameters.

6.1 Projectgegevens
Als referentieproject is gekozen voor wooncomplex Irenehof te Panningen (Zie bijlage). Dit
complex omvat twintig woningen en is gebouwd in opdracht van woningcorporatie Wonen
Limburg. De woningen beogen het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten en mensen die
bijvoorbeeld tussen twee verhuizingen inzitten of die in scheiding liggen.
De opdrachtgever heeft bewust besloten een complex te ontwikkelen dat na tien jaar gebruik
gedemonteerd wordt en teruggaat naar de bouwer.
Opzet
Het gebouw omvat 16 tweekamerappartementen (30 m 2) en 4 driekamerappartementen (60
m2). De tweekamerappartementen worden verhuurd voor € 417,- per maand; de
driekamerappartementen worden verhuurd voor € 556,- per maand.
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Cashflow
Op basis van de deze gegevens kan worden bepaald dat een maximale aanvangshuurstroom
van € 8.896,- per maand gegenereerd kan worden.
Rekening houdend met kostenposten als onderhoud, exploitatie, financiering en belastingen is
een netto cashflow ingeschat op € 6.809,- per maand.
Investering
Op basis van een berekening van het bouwvolume en een kengetal voor bouwkosten (€ 350,/ m3) zijn de bouwkosten voor dit complex ingeschat op € 945.000,-.
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6.2 Potentiële waarde
De hoogte van de potentiële waarde is afhankelijk van drie factoren: de restwaarde, de
transitiefactor en de kostprijsfactor.
Restwaarde
Onder invloed van slijtage en degradatie neemt de restwaarde van een gebouw af in de tijd.
Aan het einde van de afschrijftermijn (t = A) heeft het gebouw, of een deelsysteem van het
gebouw, zijn uiteindelijke restwaarde bereikt. Via intrapolatie kan op een willekeurig moment
(t = T) de restwaarde bepaald worden.
Transitiefactor
Om effectief gebruik te maken van de restwaarde van een her te gebruiken bouwdeel zal het
moeten worden vrijgemaakt uit het gebouw waarvan het tot dan toe deel uitmaakte. In de
hiertoe benodigde werkzaamheden treedt extra waardeverlies op door verhoogde slijtage,
alsook door een gebrekkige herbruikbaarheid.
Het in dit project ontwikkelde bouwsysteem beoogt een zeer hoge transitiefactor op te
leveren.
Kostprijsfactor
De waarde die vrijgemaakte bouwdelen vertegenwoordigen op de vrije markt is medeafhankelijk van de op dat moment geldende kostprijs van een dergelijk bouwdeel. Om het
effect hiervan in de beschouwing mee te wegen wordt een kostprijsfactor in rekening
gebracht.
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Ontwikkeling restwaarde

Figuur 32: Ontwikkeling restwaarde en afleiding formule.
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Bepaling potentiële waarde

Figuur 33: Bepaling potentiële waarde op basis boekwaarde, transitiefactor en kostprijsindex.
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Uitwerking
Voor de verschillende deelsystemen van het voorbeeldproject zijn de afzonderlijke potentiële
waardes bepaald (Tabel 2).
t = 15 jaar
indexering K = 5% per jaar
I [rel]

I [abs]

A (jaren)

RW (A) [rel]

RW (t) [rel]

TF

K(t) / K(0)

Wp (t)

Grondwerk en fundering

0,05

€ 47.250

100

-0,10

0,84

-0,25

2,08

-€ 4.725

Drager

0,30

€ 283.500

100

0,10

0,87

0,96

2,08

€ 489.418

Gevel

0,20

€ 189.000

50

0,10

0,73

0,30

2,08

€ 86.049

Installatie

0,25

€ 236.250

20

0,00

0,25

0,10

2,08

€ 12.279

Afbouw

0,20

€ 189.000

20

0,00

0,25

0,15

2,08

€ 14.734

Totaal

1,00

€ 945.000

Wp (t) =

€ 597.755

Tabel 2: Bepaling potentiële waarde.

De transitiefactor (TF) is van grote invloed op de potentiële waarde van een deelsysteem. Het
spreekt vanzelf dat in de huidige opzet enkel bij het casco sprake is van een hoge
transitiefactor.
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6.3 Vastgoedwaarde
De vastgoedwaarde die het gebouw vertegenwoordigt wordt bepaald op basis van de netto
contante waarde (NCW). Hiermee wordt gesteld dat de vastgoedwaarde van het gebouw
(exclusief de restwaarde van het kavel) gelijkstaat aan de som van de verdisconteerde
cashflows.

Figuur 34: Bepaling (links) en herwaardering (rechts) van de netto contante waarde.
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6.3.1 Bepaling NCW
De hoogte van de netto contante waarde wordt beïnvloed door verschillende parameters:
- Netto cash flow, CF
- Rendementseis, r
-

Vastgoedindex, ROZ (t) / ROZ (0)

-

Lokale en projectspecifieke effecten; ε.

De netto cash flow is afhankelijk de huurstroom, minus de kosten voor exploitatie,
onderhoud, financiering en belastingen.
CF (t) = H (t) – EOFT (t)
De hoogte van de huurstroom is afhankelijk van de algemene ontwikkeling van de
vastgoedmarkt (indexering van de huur) (ROZ (t) / ROZ (0)) alsook van lokale en
projectspecifieke effecten (ε). Deze laatste factor komt voort uit onder meer leegstand alsook
lokale afwijkingen t.o.v. het gemiddelde prijsniveau.
In het rekenmodel zal het verloop van de huurstromen door de tijd heen worden bepaald
door middel van indexering van de aanvangshuur, eventueel aangevuld met een afwijkende ε.
H (t) = H(0) · ROZ (t) / ROZ (0) · ε
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6.4 Gevoeligheidsanalyse
Er is een rekenmodel opgesteld waarin zowel de potentiële waarde als de netto contante
waarde van een project kunnen worden bepaald. Door de parameters van dit model aan te
passen kunnen verschillende scenarioverstoringen gesimuleerd worden. Op deze wijze is een
gevoeligheidsanalyse opgesteld.
Aangezien enkel bij verslechterde marktomstandigheden of bij kort lopende projecten
aanspraak gemaakt zal worden op de potentiële waarde, zijn in de analyse enkel scenario’s
opgenomen die of een ongunstig effect op de marktwaarde hebben, of een sterk stijgend
effect op de potentiële waarde hebben.
Base case
Ter referentie is een base case voor het voorbeeldproject uitgewerkt. Hierin zijn alle
parameters van het model ingesteld op waarschijnlijk geachte waarden.
Voor de base geldt dat de vastgoedwaarde (NCW) de potentiële waarde (W p) overstijgt met
een factor 6.
Scenarioverstoringen
Er zijn drie typen scenarioverstoringen ingebracht in het model:
-

Inkomstenderving door vraaguitval; aanpassing ε.

-

Stijgende grondstofprijzen; aanpassing index K.

- Verhoogde rendementseis; aanpassing r.
Deze verstoringen zijn zowel afzonderlijk als in onderlinge combinatie doorgerekend. De
resultaten hiervan zijn terug te vinden in de bijlage.
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Figuur 35: Scenarioverstoring: inkomstenderving door vraaguitval leidt tot een verlaagde NCW.
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Figuur 36: Scenarioverstoring: verhoogde grondstofprijzen leiden tot een verhoogde potentiële
waarde.
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Figuur 37: Scenarioverstoring: Een verhoogde rendementseis verlaagt de NCW.
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Figuur 38: Gecombineerde scenarioverstoring: Inkomstenderving door vraaguitval in combinatie
met sterk stijgende grondstofprijzen kan ertoe leiden dat de potentiële vastgoedwaarde de reële
vastgoedwaarde overschrijdt.
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Figuur 39: Gecombineerde scenarioverstoring: Ook bij een sterk verhoogde rendementseis
overschrijdt de potentiële waarde de reële vastgoedwaarde pas bij sterke inkomstenderving door
vraaguitval.
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6.5 Conclusie
Deelvraag 4:
Hoe beïnvloedt de ontwikkelde ontwerpstrategie het verdienmodel?
Het ontworpen bouwsysteem voorziet in een hoge mate van waardebehoud van het
deelsysteem casco. Binnen de kaders van dit project is geen aandacht geweest voor verhoogd
waardebehoud van overige deelsystemen. Hierdoor blijft, ondanks de hoge mate van
waardebehoud binnen het deelsysteem casco, de restwaarde op projectniveau relatief
beperkt. De kwantitatieve analyse onderschrijft deze constatering. Ondanks de hoge mate van
waardebehoud van het casco zal de potentiële waarde van een object de reële
vastgoedwaarde pas bij zeer ernstige scenarioverstoringen overstijgen. In de gehanteerde
rekenvoorbeelden is hiervan pas sprake bij een bezettingsgraad van minder dan 25% of bij een
bezettingsgraad van 50% in combinatie met bijvoorbeeld een langdurige en sterke stijging van
grondstofprijzen.
Deelvraag 5:
Wat zijn de voornaamste zakelijke kansen en bedreigingen van het ontwikkelde bouwsysteem?
De kans op zakelijk succes zal voor een belangrijk deel medebepaald worden door de
kostprijs van het bouwsysteem en hoe die zich verhoudt tot conventionele oplossingen. Het
kan immers ook voorkomen dat een project naar verwachting presteert waardoor de
potentiële waarde niet aangesproken. In dergelijke gevallen moet de performance van een
scenarioflexibel object niet disproportioneel achterblijven bij een die van een statisch object.
Middels een hogere restwaarde en risicoreductie kunnen scenarioflexibele oplossingen een
meerwaarde vertegenwoordigen. Deze meerwaarde is echter enkel een interessante optie als
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ze niet buitensporig hoge extra kosten met zich brengt. Het is goed te wijzen op meerwaarde,
maar tegelijkertijd moet gestreefd worden een concurrerend prijsniveau.
In vergelijking met traditionele houtskeletbouwoplossingen ligt het materiaalverbruik in het
hier ontwikkelde bouwsysteem weliswaar hoger (meer hout, meer verbindingsmiddelen),
maar tegelijkertijd biedt de voor industriële productie vrijgemaakte ruimte mogelijkheden om
te komen tot een verhoogde kosteneffectiviteit. In de huidige fase van het
ontwikkelingsproces is nog niet te voorspellen naar welke kant deze balans uitslaat.
De kans op zakelijk succes kan in theorie verder vergroot worden wanneer ook in andere
deelsystemen een hogere transitiefactor gerealiseerd kan worden. De potentie hiervoor is
echter aanzienlijk beperkter.
In ontwikkelingsprocessen kan de neiging ontstaan overmatig te focussen op de voordelen van
de ontwikkelde oplossing en de ogen af te wenden van invloeden die niet in het plaatje passen.
Vandaar dat het zaak is om op zijn tijd een sceptische houding aan te nemen.
Het in dit project gepresenteerde concept rust op de veronderstelling dat over tien, twintig of
dertig jaar besloten zal worden om nieuwe gebouwen samen te stellen uit dan vrijkomende
elementen. We moeten onszelf de vraag stellen in hoeverre dit een realistische aanname is.
Enerzijds kan worden aangevoerd dat de eisen die aan een casco worden gesteld slechts in
beperkte mate aan verandering onderhevig zijn. Zo worden historische binnensteden
(bewezen toplocaties) immers bevolkt door panden waarvan het casco soms al eeuwen oud is
en nog steeds functioneel is. Anderzijds bestaat het risico dat toekomstige product- en
procesinnovaties ervoor zorgen dat in het heden ontwikkelde systemen achterhaald raken.
Tegelijkertijd kunnen procesinnovaties zoals robotisering er ook voor zorgen dat de
toepasbaarheid in de toekomst juist vergroot wordt.
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Dit is een lastig voorspelbaar, maar invloedrijk aspect op de waarde-ontwikkeling van het
systeem. Deze onzekerheid onderstreept eens te meer het belang van het nu al op kostprijs
concurrerend kunnen zijn van het bouwsysteem. Wanneer extra investeringen
gerechtvaardigd moeten worden door ontwikkelingen in de verre toekomst ontstaat namelijk
een weinig solide financieel fundament.
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7

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Hoofdonderzoeksvraag
Op welke manier kan een bouwmethode de waardering en risicobeoordeling van vastgoed gunstig
beïnvloeden?
Het in dit project geïntroduceerde begrip scenarioflexibiliteit omvat een integrale benadering
van bouwkundige en bedrijfseconomische overwegingen in het bouwproces. Met het inzetten
op het behoud van intrinsieke waarde kan het ontwikkelde concept beschouwd worden als
een uitwerking van een circulair economisch bedrijfsmodel.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat scenarioflexibiliteit niet zonder meer inwisselbaar is
met het concept ‘het gebouw als grondstoffendepot’. Het fundamentele verschil tussen beide
benaderingen is dat laatstgenoemde inzet op waardebehoud van materialen, terwijl
scenarioflexibiliteit uitdrukkelijk inzet op waardebehoud van componenten.
Scenarioflexibiliteit beoogt dus waardebehoud van niet enkel de materialen, maar ook het
behoud van de arbeid en energie waarmee die materialen zijn omgezet in bruikbare
producten.
Technische haalbaarheid
Het ontwikkelde bouwsysteem is technisch haalbaar en kan ingezet worden voor
uiteenlopende gebouwtypen. Door zijn opzet oefent het systeem direct invloed uit op de
waardering en risicobeoordeling van het gebouw.
Het huidige niveau van uitwerking biedt een platform op basis waarvan doorontwikkeling en
verfijning naar een volwaardig marktgereed systeem mogelijk is. Bij het opdoen van ervaringen
met het systeem bij het daadwerkelijk in de markt zetten ervan zullen onvermijdelijk nog de
nodige wijzigingen tot stand komen.
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Vraagtekens rondom marktontwikkeling
Met de keuze voor een uniforme en generieke opzet van de twee typen basiselementen is
beoogd een breed inzetbaar systeem te ontwikkelen. Een brede inzetbaarheid is cruciaal voor
de ontwikkeling van de verhandelbaarheid van de elementen en daarmee bepalend voor de
restwaarde ervan.
In de verkennende fase van het project is dit bezien als een kansrijk mechanisme en de
uitwerking van het systeem is feitelijk gebaseerd op deze taxatie.
Na uitwerking van het bouwsysteem en verkenning van het verdienmodel rijst echter de vraag
of een dergelijk business model ook daadwerkelijk als zodanig zal gaan functioneren. De
voornaamste overweging hierbij is de vraag of het bouwsysteem op den duur niet technisch
achterhaald zal raken. Er kan niet zonder meer vanuit worden gegaan dat nu ontwikkelde
producten ook over een aantal decennia nog passen binnen de dan geldende context van
bouwen en ontwikkelen. Gelet op de lange tijdhorizon van vastgoedprojecten en de
voortdurende ontwikkelingen op het gebied van productie- en uitvoeringstechnologie en –
processen is dan ook grote terughoudendheid gepast.
Beperkt effect waardebehoud op objectniveau
Het ontwikkelde systeem omvat enkel het casco. Doordat het casco slechts een beperkt deel
van een gebouw omvat wordt het waardebehoud ervan verwaterd door degradatie van de
overige deelsystemen.
Dit maakt dat het hier ontwikkelde bouwsysteem met name geschikt is voor projecten waarin
het aandeel van overige deelsystemen relatief beperkt is. Denk hierbij aan gebouwen met
bescheiden afwerkingsniveau en een relatief lage inbreng van installaties.
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Specifieke geschiktheid houtskeletbouw
Vanwege de inhoud van het afstudeeratelier waarbinnen dit afstudeerproject is uitgevoerd is
gekozen voor een uitwerking van het ontwikkelde concept in houtskeletbouw. Er zijn echter
geen redenen om aan te nemen dat een scenarioflexibele strategie niet toegepast zou kunnen
worden op andere bouwmethoden.
Een belangrijke eigenschap die houtskeletbouw voor heeft op andere methoden is de
onafhankelijkheid van een bepaald schaalniveau. Een onderneming die met dit systeem aan de
slag zou gaan kan met een relatief bescheiden productieapparaat opstarten en voor
afzonderlijke, kleinschalige projecten al direct concurrerend produceren. Bij groei naar meer
en grotere projecten kan het productieproces verder worden geoptimaliseerd en praktisch
volledig worden geautomatiseerd. Dit geldt voor zowel de fase van industriële productie als
voor de prefabricage.
Waarde en risico
De conventionele benadering van bouwen en ontwikkelen leidt tot weinig adaptief vastgoed
en maakt dat vastgoedinvesteringen deels conjunctuurafhankelijk zijn. Deze afhankelijkheid is
deels het gevolg van de invloed van de gehanteerde bouwmethoden op de waardering en
risicobeoordeling van vastgoed.
Met de ontwikkeling van het concept scenarioflexibiliteit en een bijpassend
houtskeletbouwsysteem ontstaat een letterlijke herwaardering van huisvesting. Met het
ontwikkelen van de potentiële waarde van een object wordt de maximale neerwaartse uitslag
van het vastgoedrisico gereduceerd. Op basis van de huidige uitwerking van het systeem en
een eerste inschatting van de economische implicaties ervan kan echter gesteld worden dat de
omvang van de risicoreductie relatief beperkt is.
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Zolang de potentiële waarde van overige deelsystemen niet ontwikkeld wordt blijft het effect
beperkt. De potentiële waarde zal enkel worden aangesproken in het geval er sprake is van
zeer ernstige scenarioverstoringen. In de praktijk zal dit neerkomen op het vrijwel volledig
wegvallen van de vraag. In die zin zal het waardebehoud van het casco er hooguit voor zorgen
dat het omvangrijk verlies nog enigszins beperkt kan worden.
Beïnvloeding waarde middels engineering
In dit afstudeerproject is onderzocht in welke mate middels een bouwsysteem de waardering
en risicobeoordeling van vastgoed positief beïnvloedt kan worden. Hiertoe is het concept
scenarioflexibiliteit geïntroduceerd, dat voorziet in waardebehoud van bouwdelen gedurende
de gebruiksduur van bouwdelen.
Op basis van de ontwikkelde ontwerpstrategie is vervolgens een scenarioflexibel
bouwsysteem in houtskeletbouw uitgewerkt. Dit bouwsysteem kan bezien worden als een
eerste inhoudelijke verkenning van het concept en fungeert de facto als een casestudy ter
beoordeling van de potentie van het concept. Het hieruit voortvloeiende verdienmodel geeft
aan dat het concept een meerwaarde kan bieden in het geval hevige scenarioverstoringen
optreden.
In de huidige uitwerking lijkt het concept met name geschikt voor toepassing in projecten in
krimpgebieden, bij projecten met een eenvoudig afwerkingsniveau (relatief groot aandeel van
het casco) en bij projecten met een middellange looptijd.
Onzekerheid over de vraag of vrijkomende bouwdelen op termijn daadwerkelijk het meest
gunstige aanbod vormen en dus ook daadwerkelijk zullen worden toegepast maken dat het
commercieel succes van het concept mede afhankelijk is van het vermogen ervan om ook bij
een normaal verloop van het scenario concurrerend te kunnen zijn met conventionele
oplossingen.
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Afsluiting en aanbeveling
De fundamentele notie van dit afstudeerproject is dat techniek en de keuzes die worden
gemaakt in de engineering van gebouwen rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de
waardering en de risicobeoordeling van vastgoed.
Bij uitwerking van het concept in een concreet bouwsysteem zijn de effecten van deze
strategie vooralsnog relatief beperkt in omvang gebleken. Doorontwikkeling van het concept
biedt wellicht mogelijkheden om deze effecten te vergroten. Hiertoe kunnen verschillende
benaderingen gekozen worden. Zo kan in vervolgonderzoek gezocht worden naar
mogelijkheden om scenarioflexibiliteit door te zetten in andere deelsystemen (fundering,
gevel, afbouw en installaties). Daarnaast kan het interessant zijn om de kansen van uitwerking
van het concept in andere bouwmethoden (staal, beton) te verkennen.
Het behoud van intrinsieke waarde van bouwdelen past binnen de bredere behoefte om meer
grip te krijgen om grondstofstromen in de gebouwde omgeving. Het is aan te bevelen om in
vervolgonderzoek ook aandacht te besteden aan de wezenlijke verschillen tussen de
verschillende strategieën op dit gebied. Dit kan bijvoorbeeld door een vergelijking te maken
tussen werken op basis van scenarioflexibiliteit versus werken op basis van
materiaalpaspoorten.
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BEGRIPPENKADER
In dit hoofdstuk worden een aantal in dit verslag gehanteerde begrippen nader toegelicht.
Statisch vastgoed:
Vastgoed dat tot stand gekomen is vanuit een onomkeerbare reductie van de intrinsieke
waarde van de samenstellende delen.
Scenarioflexibele huisvesting:
Huisvesting waarbij de intrinsieke waarde van de samenstellende behouden blijft gedurende
het gebruik.
Potentiële waarde:
De gezamenlijke waarde van de samenstellende delen van een gebouw, beschikbaar gemaakt
voor hergebruik binnen vervolgprojecten.
Transitiemoment:
De periode waarin een bouwelement zicht tussen toepassing in twee opeenvolgende
projecten bevindt.
Transitiefactor:
De mate waarin een bouwdeel zijn waarde zal verliezen gedurende de transitie tussen twee
openvolgende projecten.
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“Als ik meer tijd had gehad had ik je een kortere brief geschreven.”
Blaise Pascal (1623 – 1662)
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BIJLAGEN

100

101

TECHNISCHE TEKENINGEN

prefab betonnen plint, 60 x 800 mm
prefab gevelelement

- boutverbinding op gevelanker t.b.v montage plint
- stalen stift 6 x 40 mm t.b.v. verankering wandelement
- houten kimregel, 184 x 38 mm;
- kimregel voorzien van bussen t.b.v. montage wandelement
- kimregel te stellen d.m.v. moer en revet op funderingsanker
- kimregel te ondersabelen

detail 1 (1:4)
aansluiting fundering

- multixplex vloerplaat, 18 mm
- houten vloerregels, h.o.h. 420 mm
- montage op vloerankers via schroeven 4 x 40 mm
- thermische massa n.t.b.
- vloerverwarmingsleidingen
- noppenplaat t.b.v. montage vloerverwarming

buitengevelafwerking:
- Western Red Cedar delen, 22 x 70 mm
- houten regelwerk, 20 x 50 mm
- houten stijlen, 45 x 65 mm, h.o.h. 400 mm
- montage op gevelankers via schroeven 5 x 40 mm

- prefab vloerelement

- prefab gevelelement
binnenafwerking:
- houten stijl- en regelwerk, 45 x 65 mm, h.o.h. 400 mm
- montage op gevelankers via schroeven 4 x 40 mm
- gipskartonplaat, 12 mm
- stucwerk

detail 2 (1:4)
vloerrand begane grondvloer, bezien haaks op overspanningsrichting

- multixplex vloerplaat, 18 mm
- houten vloerregels, h.o.h. 420 mm
- thermische massa n.t.b.
- vloerverwarmingsleidingen
- noppenplaat t.b.v. montage vloerverwarming
- prefab vloerelement

◄ element onder

element boven ►

- plafondregels, 20 x 40 mm, h.o.h. 300 mm
- plafondregels gemonteerd in sluitlatten vloerelement
- gipskartonplaat, 12 mm
- stuckwerk

- doorkoppelen gevelelementen d.m.v. stalen stiften 6 x 40 mm

detail 3 (1:4)
vloerrand verdiepingsvloer met aansluiting afbouw

◄ element onder

element boven ►

- vloeroplegging d.m.v. vloeranker in gevelement

detail 4 (1:4)
vloeroplegging in richting vloeroverspanning

detail 5 (1:4)
vloerdoorsnede in richting vloeroverspanning, t.p.v. koppeling vloerelementen

REKENMODEL NCW EN POTENTIËLE WAARDE

Rekenmodel NCW en potentiële waarde
Projectgegevens
Tweekamerappartementen
Woonoppervlakte
Aanvangshuurprijs
Driekamerappartementen
Woonoppervlakte
Aanvangshuurprijs

16 stuks
30 m

2

€ 417 / maand
4 stuks
60 m

2

€ 556 / maand

Cash flow
H (0)

€ 8.896 / maand

OEFT (onderhoud, exploitatie, financiering en belastingen)

€ 2.087 / maand

CF netto

€ 6.809 / maand

CF netto

€ 81.710 / jaar

Investering
Woonoppervlakte

720 m

2

Gebouwoppervlakte

900 m

2

Gebouwvolume

2.700 m

3

Bouwkosten per volume-eenheid

€ 350 / m

Bouwkosten

€ 945.000

3

Differentiatie deelsystemen

TF

K(t) / K(0)

Wp (t)

84%

-0,25

2,08

-€ 4.725

10%

87%

0,96

2,08

€ 489.418

50

10%

73%

0,30

2,08

€ 86.049

€ 236.250

20

0%

25%

0,10

2,08

€ 12.279

20%

€ 189.000

20

0%

25%

0,15

2,08

€ 14.734

100%

€ 945.000

Wp (t) =

€ 597.755

I [rel]

I [abs]

5%

€ 47.250

100

-10%

Drager

30%

€ 283.500

100

Gevel

20%

€ 189.000

Installatie

25%

Afbouw

Grondwerk en fundering

Totaal

A RW (A) [rel]RW (t) [rel]

Herwaardering NCW op t= 15

NCW (T) =

€ 2.123.899

t

t [adj]

VG index

ε

CF

discCF

0

0

1,00

0,75

€ 61.282

€ 61.282

1

0

1,03

0,75

€ 62.814

€ 62.814

2

0

1,05

0,75

€ 64.385

€ 64.385

3

0

1,08

0,75

€ 65.994

€ 65.994

4

0

1,10

0,75

€ 67.644

€ 67.644

5

0

1,13

0,75

€ 69.335

€ 69.335

6

0

1,16

0,75

€ 71.068

€ 71.068

7

0

1,19

0,75

€ 72.845

€ 72.845

8

0

1,22

0,75

€ 74.666

€ 74.666

9

0

1,25

0,75

€ 76.533

€ 76.533

10

0

1,28

0,75

€ 78.446

€ 78.446

11

0

1,31

0,75

€ 80.407

€ 80.407

12

0

1,34

0,75

€ 82.418

€ 82.418

13

0

1,38

0,75

€ 84.478

€ 84.478

14

0

1,41

0,75

€ 86.590

€ 86.590

15

0

1,45

0,75

€ 88.755

€ 88.755

16

1

1,48

0,75

€ 90.974

€ 86.642

17

2

1,52

0,75

€ 93.248

€ 84.579

18

3

1,56

0,75

€ 95.579

€ 82.565

19

4

1,60

0,75

€ 97.969

€ 80.599

20

5

1,64

0,75

€ 100.418

€ 78.680

21

6

1,68

0,75

€ 102.928

€ 76.807

22

7

1,72

0,75

€ 105.502

€ 74.978

23

8

1,76

0,75

€ 108.139

€ 73.193

24

9

1,81

0,75

€ 110.843

€ 71.450

25

10

1,85

0,75

€ 113.614

€ 69.749

26

11

1,90

0,75

€ 116.454

€ 68.088

27

12

1,95

0,75

€ 119.365

€ 66.467

28

13

2,00

0,75

€ 122.349

€ 64.885

29

14

2,05

0,75

€ 125.408

€ 63.340

30

15

2,10

0,75

€ 128.543

€ 61.832

31

16

2,15

0,75

€ 131.757

€ 60.359

32

17

2,20

0,75

€ 135.051

€ 58.922

33

18

2,26

0,75

€ 138.427

€ 57.519

34

19

2,32

0,75

€ 141.888

€ 56.150

35

20

2,37

0,75

€ 145.435

€ 54.813

36

21

2,43

0,75

€ 149.071

€ 53.508

37

22

2,49

0,75

€ 152.798

€ 52.234

38

23

2,56

0,75

€ 156.618

€ 50.990

39

24

2,62

0,75

€ 160.533

€ 49.776

40

25

2,69

0,75

€ 164.546

€ 48.591

41

26

2,75

0,75

€ 168.660

€ 47.434

42

27

2,82

0,75

€ 172.877

€ 46.305

43

28

2,89

0,75

€ 177.198

€ 45.202

44

29

2,96

0,75

€ 181.628

€ 44.126

45

30

3,04

0,75

€ 186.169

€ 43.075

46

31

3,11

0,75

€ 190.823

€ 42.050

47

32

3,19

0,75

€ 195.594

€ 41.049

48

33

3,27

0,75

€ 200.484

€ 40.071

49

34

3,35

0,75

€ 205.496

€ 39.117

50

35

3,44

0,75

€ 210.633

€ 38.186

Potentiële waarde op t=T
Wp (T) =

Potentiële waarde

€ 597.755

Gevoeligheidsanalyse
Parameters

Verstoord scenario

Base case

Tijdstip, T

15 jaar

15

Horizon

50 jaar

50

Rendementseis

5%

5%

Investering
CF netto

€ 350 / m

3

€ 6.809 / maand

€ 350
€ 6.809

indexering V

1,025 / jaar

1,025

indexering K

1,050 / jaar

1,050

ε

0,750

1,000

NCW (t)
Wp (t)
Wp (t) / NCW (t)

€ 2.403.190
€ 376.110
0,16

Scenario: leegstand door vraaguitval

Scenario: stijgende grondstofprijzen

Alt. Scen. I

Alt. Scen. II

Alt. Scen. III

Alt. Scen. IV

Alt. Scen. I

Alt. Scen. II

Alt. Scen. II

15

15

15

15

15

15

15

50

50

50

50

50

50

50

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

1,025

1,025

1,025

1,025

1,025

1,025

1,025

1,050

1,050

1,050

1,050

1,100

1,150

1,200

0,750

0,500

0,250

0,200

1,000

1,000

1,000

€ 2.123.899

€ 1.415.932

€ 707.966

€ 566.373

€ 2.831.865

€ 2.831.865

€ 2.831.865

€ 597.755

€ 597.755

€ 597.755

€ 597.755

€ 1.205.855

€ 2.353.421

€ 4.460.278

0,28

0,42

0,84

1,06

0,43

0,83

1,58

Combinatie: extreme K + leegstand

Combinatie: stevige K + leegstand

Alt. Scen. I

Alt. Scen. II

Alt. Scen. III

Alt. Scen. I

Alt. Scen. II

Alt. Scen. III

15

15

15

15

15

15

50

50

50

50

50

50

5%

5%

5%

5%

5%

5%

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

1,025

1,025

1,025

1,025

1,025

1,025

1,150

1,150

1,150

1,100

1,100

1,100

0,250

0,500

0,750

0,250

0,500

0,750

€ 707.966

€ 1.415.932

€ 2.123.899

€ 707.966

€ 1.415.932

€ 2.123.899

€ 2.353.421

€ 2.353.421

€ 2.353.421

€ 1.205.855

€ 1.205.855

€ 1.205.855

3,32

1,66

1,11

1,70

0,85

0,57

Scenario: verhoogde rendementseis

Verhoogde i + leegstand

Alt. Scen. I

Alt. Scen. II

Alt. Scen. III

Alt. Scen. I

Alt. Scen. II

Alt. Scen. II

Alt. Scen. II

15

15

15

15

15

15

15

50

50

50

50

50

50

50

6%

8%

10%

10%

10%

10%

8%

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

€ 6.809

1,025

1,025

1,025

1,025

1,025

1,025

1,025

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,000

1,000

1,000

0,750

0,500

0,250

0,250

€ 2.477.383

€ 1.950.773

€ 1.589.076

€ 1.191.807

€ 794.538

€ 397.269

€ 487.693

€ 597.755

€ 597.755

€ 597.755

€ 597.755

€ 597.755

€ 597.755

€ 597.755

0,24

0,31

0,38

0,50

0,75

1,50

1,23

VOORONDERZOEK REFERENTIEPROJECT

Vooronderzoek: Wooncomplex Irenehof
Twintig demontabele woningen in aluminium en hout te Panningen, gerealiseerd door Neptunus BV (2014).

Figuur 1: Appartemencomplex Irenehof

Opbouw
Het technisch concept voor het wooncomplex is gebaseerd op het tijdelijke restaurant dat de bouwer
plaatste op de Olympische Spelen in Londen (2012) voor een bekende Amerikaanse fastfoodketen.

Afmetingen:

10 m x 36 m

Hoogte:

2 bouwlagen

Woningen:

16 tweekamerappartementen (30 m2)
4 driekamerappartementen (60 m2)

Stramien in lengterichting:

6,0 m

Stramien in dwarsrichting:

5,0 m

Circulair bedrijfsmodel
Het complex is gebouwd in opdracht van wooncoöperatie Wonen Limburg met als doel tijdelijk huisvesten
van bijvoorbeeld mensen in scheiding, mensen die hun huis verkocht hebben maar nog niet in hun nieuwe
woning terecht kunnen, arbeidsmigranten.
Het complex is gelegen in Panningen, Noord Limburg. Indachtig de krimp in dit gebied heeft de opdrachtgever
besloten een complex te bouwen dat na gebruik weer gedemonteerd wordt en teruggaat naar de bouwer. Dit
project is dan ook gebaseerd op een circulair bedrijfsmodel; de bouwer is ook na oplevering eigenaar gebleven
van de woningen.
Het wooncomplex is ontworpen en gebouwd door Neptunus. Neptunus is geen klassiek bouwbedrijf, maar is
actief in de markt voor tijdelijke structuren voor evenementen en demontabele gebouwen voor
bedrijfsdoeleinden.
Wonen Limburg verhuurt de appartementen voor huurprijzen van € 417,- en € 556,- per maand.

Figuur 2: Het tijdelijke restaurant waarop het appartementencomplex is gebaseerd.

Drager
Dat het gebouw zijn oorsprong heeft in een andersoortig, grootschaliger gebouwtype is in het eindresultaat
duidelijk waarneembaar. De aluminium kolommen en gelamineerd houten liggers komen zijn door hun
afmetingen tamelijk dominant in en om de kleine woonruimtes. Daarnaast zorgt de liggerhoogte ervoor dat de
plafondhoogte van de woningen aanzienlijk verhoogd wordt. Dit heeft in principe nadelige effecten op zaken
als akoestiek en het verwarmen van de ruimtes.
De begane grond vloer is opgelegd op een staalconstructie die afdraagt op stelconplaten.
De verdiepingsvloer is voorzien van een laag cementgebonden platen om de vereiste mate van
geluidswerendheid te bepalen. Hierdoor wordt echter wel een extra, arbeidsintensieve, stap toegevoegd in
het bouwproces. Dit vertraagt niet enkel het bouwproces, maar veroorzaakt tevens een zekere mate van
vermenging met leidingsystemen. Wellicht kan met een geavanceerder vloerontwerp deze extra stap worden
voorkomen.

Fundering:

stelconplaten en betonnen poeren

Kolommen:

aluminium, 400 x 220 x 10 mm

Liggers:

gelamineerd hout, 750 x 120 mm

Vloeren:

massief hout, 160 mm

Figuur 3: De drager is demontabel uitgevoerd.

Gevel
B.g. vloer:

massief houten vloer, ondervuld met schelpen t.b.v.
thermische isolatie en vochthuishouding

Vloer:

massief houten vloer, cementgebonden platen t.b.v. geluidsisolatie

Gevel:

sandwichpaneel

Dak:

sandwichpaneel

Gevelopeningen:

aluminium kozijnen

Figuur 4: De hoofdmassa van het gebouw is omkleed met een houten schil.

Installatie
Met het oog op een korte bouwtijd zijn de badkamers in het complex plug-and-play aangeleverd. De overige
installatie-onderdelen zijn echter op meer traditionele wijze opgenomen in het gebouw.

Figuur 5: De badkamer is kant en klaar in het gebouw geplaatst.

Afbouw
De binnenwanden zijn opgebouwd deels geïsoleerde metal stud wanden, afgewerkt met een pleisterlaag. De
vloeren zijn bedekt met een zeilachtige bedekking. De sandwichpanelen van woningscheidende wanden en de
buitengevels zijn zonder verdere afwerking aan de binnenzijde uitgevoerd.

Figuur 6: De woningen zijn eenvoudig afgewerkt.

Beheer van materiaalstromen
De onderlinge verbindingen in de skeletconstructie zijn demontabel uitgevoerd. Dit principe is echter niet
consistent doorgevoerd in de overige deelsystemen van het ontwerp.

Bodem
De houten kolommen rondom het gebouw bijvoorbeeld zijn bevestigd aan de fundering via een
gegalvaniseerde stalen schetsplaat die in de betonnen poer is in gestort. Hierdoor is een vermenging van
grondstoffen ontstaan die zich niet eenvoudig ongedaan laat maken.
De begane grond vloer draagt af op stelconplaten. Deze opbouw biedt kansen om te komen tot een
zuiverheid in materiaalstromen. Dit vereist echter wel een detaillering die als zodanig is uitgevoerd, waarbij
zaken als bv chemische ankers vermeden dienen te worden.

Drager
Zoals gesteld zijn de verbindingen in de skeletconstructie demontabel uitgevoerd. Hierin ligt duidelijk de
kerncompetentie van de onderneming. Voor wat betreft constructieve toepassingen laten hout en aluminium
zich goed combineren. Hiervoor wordt praktisch in alle gevallen gebruikt van een stalen intermediair in de
vorm van schetsplaten. Wellicht is het interessant te onderzoeken of een andere detaillering een
rechtstreekse koppeling van beide materialen mogelijk maakt.

Gevel
Het gezamenlijke woonvolume is uitgevoerd in sandwichelementen. Op de eerste halve meter vanaf het
maaiveld is echter een betonnen plint toegepast.

Onder de begane grond vloer is een laag van schelpen aangebracht t.b.v. thermische isolatie en het op orde
houden van de vochthuishouding. Dergelijke toepassingen behoeven geen vermenging met andere materialen
en zijn vanuit het oogpunt van materiaalstromen goede oplossingen.
De houten bekleding aan de periferie van het complex is uitgevoerd in een tamelijk conventionele opbouw.
Stalen profielen zijn voorzien van montagevoorzieningen voor de houten gevelplanken welke in het werk zijn
gemonteerd.

Installatie
De badkamer is uitgevoerd als een losse unit die praktisch ingestekkerd kan worden. Het overige leidingwerk
baant zich op een minder gesystematiseerde wijze een weg door het gebouw. De overige leidingen zijn
opgenomen via de pragmatische handelswijze die zo typerend is voor de traditionele bouwsector. Zo zijn de
elektriciteitsleidingen opgenomen in de cementgebonden topvloer en zijn hierin waar nodig doorvoeren
gezaagd. Wellicht een doelgerichte manier van werken, maar het vervagen van een strikte scheiding tussen
verschillende deelsystemen komt de beheersbaarheid van materiaalstromen enigszins onder druk te staan.
De wanden van de badkamerunit zijn in het werk nog met metal stud wanden doorgetrokken tot tegen het
plafond. Een verfijnder ontwerp had deze cosmetische ingreep wellicht overbodig gemaakt.

Afbouw
De binnenwanden zijn uitgevoerd in metalstud wanden, waar nodig gevuld met steenwol, zijn afgewerkt met
gipsplaten. De vele schroeven die voor de bouw van dergelijke wanden worden gebruikt maken dat er tal van
onomkeerbare verbindingen gemaakt worden tussen de materialen van de wand zelf. Daarnaast zijn de

binnenwanden gemonteerd aan gevel, dak en vloer waardoor eenzelfde vermenging plaats vindt met deze
deelsystemen.

Aansluitingsprincipes
De draagconstructie van het gebouw is demontabel uitgevoerd. In de overige deelsystemen van het complex is
echter sprake van een mindere gesystematiseerde wijze van aansluiten van bouwdelen.

De volgende pagina toont een overzicht van de verbindingen tussen de verschillende deelsystemen zoals ze in
dit complex zijn uitgevoerd. Hierbij is tevens een indeling gemaakt naar het type verbinding.
Verbindingen gebaseerd op vormopsluiting lenen zich het best voor een zuiver beheer van materiaalstromen
en zijn daarom groen gearceerd.
Deelsystemen die deels uitgevoerd zijn met behulp van verbindingen waarbij materiaalversmelting zorgen van
een niet of moeilijk omkeerbare vermenging van grondstoffen. Zij zijn om die reden rood gearceerd is
onderstaand overzicht.
Verbindingen gebaseerd op krachtopsluiting, in dit geval voornamelijk schroefverbindingen bevinden zich voor
wat vermenging van grondstoffen tussen deze twee uitersten. Zij zijn in onderstaand overzicht om die reden
oranje gearceerd.

Figuur 7: Overzicht verbindingen Irenehof

Vormtaal en architectuur
De toegepaste draagstructuur is oorspronkelijk ontwikkeld voor toepassingen met grotere overspanningen.
Door de toepassing van sandwichpanelen heeft het woonvolume een enigszins vlakke uitstraling die associaties
met een alledaags bedrijfsgebouw oproept. De detaillering van de gevelopeningen, waarbij de aluminium
kozijnen in het vlak van de gevel staan, zorgen niet voor die aftekening die het gevelbeeld wellicht een wat
krachtiger uitstraling zou doen geven.
Er lijkt te zijn gekozen om voor de beeldbepaling van het gebouw volledig in te zetten op een houten schil
rondom het complex. Hierin komt opnieuw de oorsprong als hallenbouwsysteem van draagstructuur naar
voren. Deze schil is uitgewerkt in overgedimensioneerde houten liggers. De loopbrug die de appartementen
op de eerste verdieping bereikbaar maakt heeft zijn liggers in lengterichting liggen.
Door de inzet van deze zware elementen ontstaat in de ruimtelijke context het beeld van één massieve
entiteit. Het feit dat aan de binnenzijde dit volume is opgebouwd uit meerdere woningen komt in zowel de
ruimtelijke compositie als in de vormtaal waarin het is uitgewerkt niet tot uiting.
In de ruimtelijke beleving van de woning van binnenuit overheersen ook de dominante elementen uit drager
en gevel. De sandwichpanelen van buitengevel en woningscheidende wanden hebben geen specifieke
afwerking, in tegenstelling tot de metal stud wanden. De inpassing van woonelementen doet hierdoor
enigszins geforceerd aan. Zo ontbreken rondom gevelkozijnen bijvoorbeeld zaken als vensterbanken of
gordijnkappen. De afwezigheid hiervan komt voort uit de zakelijke aansluiting tussen gevel en gevelkozijn. Die
zakelijkheid in detailleren is een legitieme keuze, maar resulteert wel in een woning die niet uitgesproken
warm of huiselijk aan doet.

Overzicht
Dit wooncomplex toont een aantal kansrijke oplossingen om woningen te maken op basis van een circulair
verdienmodel. Tegelijkertijd zijn verschillende keuzes gemaakt die vragen om verdere verfijning of een
wezenlijk andere aanpak.
Het is duidelijk dat de kracht van de bouwer vooralsnog in de eerste plaats ligt in het plaatsen van een
demontabele draagstructuur.
Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe verder een bouwdeel zich stroomafwaarts van de
draagstructuur bevindt, hoe minder drang gevoeld lijkt te zijn om te komen tot verbindingen die resulteren in
een scheidbare materiaalsamenvoeging. De draagconstructie is snel en volledig te demonteren, terwijl zaken
als binnenwanden en de elektrische installatie aan het eind van het gebruik niet of nauwelijks in hun huidige
vorm herbruikbaar zijn.
Daarnaast lijken er kansen te liggen in verfijning van het vloerontwerp. Wellicht zijn er oplossingen denkbaar
om de geluidswerendheid te verhogen en tegelijkertijd de integratie van installaties te vereenvoudigen. Dit
resulteert mogelijk in een versnelde, minder arbeidsintensieve uitvoering alsook in een betere beheersing van
de materiaalstromen en daarmee een hogere restwaarde na gebruik in de huidige configuratie.

Vooronderzoek: Huf Haus
De Duitse onderneming Huf Haus geldt als een van de succesverhalen als het gaat om prefab bouwsystemen.
Het bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar en bouwt sinds 1972 haar zo kenmerkende woningen.

De basis voor het Huf Haus werd gelegd in 1969 toen architect Manfred Adams in contact kwam met
ondernemer Franz Huf. Dit leidde in 1972 tot de bouw van het Huf Fachwerkhaus 2000.

De constructie is ogenschijnlijk van hout, maar in werkelijkheid van staal, ingepakt met isolatie en aan alle
zijden bekleed met hout (bouwwereld.nl, 2015).
Opbouw
Een Huf Haus wordt gebouwd volgens een vast concept door vaste bouwers, met grote elementen inclusief
beglazing die in één tot anderhalve week worden gemonteerd op de bouwplaats.
Het Huf Haus is met afstand het bekendste voorbeeld in zijn soort en het succes van Huf heeft er voor
gezorgd dat er in de loop der jaren verschillende bedrijven zijn ontstaan die een vergelijkbaar aanbod in de
markt zetten.
Een van de grotere bouwers die uit dezelfde vijver als Huf Haus probeert te vissen is het eveneens Duitse Da
Vinci Fertighaus. Dit bedrijf hanteert een vormtaal die slechts op detailniveau afwijkt van die van Huf. Deze
verschillen zijn het gevolg van bepaalde vrijheden voor alternatieve oplossingen die Da Vinci toestaat, daar
waar Huf vasthoudt aan haar basisconcept. Door woningen van beide bedrijven te vergelijken blijkt in welke
mate de uitwerking van het concept van invloed is op vormtaal en uitstraling.

Onderstaande afbeelding toont een woning van Da Vinci. Het ophangen van het balkon aan de gordingen zorgt
voor een visuele verstoring van de karakteristieke grote oversteek. Daar waar de goten van Huf het zo
kenmerkende lijnenspijl van een vakwerkwoning benadrukken zorgt de geïntegreerde goot van Da Vinci voor
een wat vlakkere uitstraling. Daarnaast is met name bij toepassing van blinde gevelpanelen de drager in
woningen van Da Vinci minder afgetekend aanwezig. Dit is te wijten aan de wijze van onderlinge aansluiting
alsmede door een gebrek aan contrast in kleur-, textuur-, en materiaalgebruik in gevel en drager.

Figuur 1: De woningen van Da Vinci Fertighaus kenmerken zich ten opzichte van Huf Haus door
een vrijere uitwerking van het basisconcept. Deze vrijheid zorgt voor een minder uitgesproken
draagstructuur en minder krachtig gevelbeeld.

Drager
De draagconstructie van het Huf Haus bestaat een houten skelet constructie van kolommen en liggers.
Typerend kenmerk hierbij is dat liggers en gordingen doorlopen over de gehele lengte of breedte van de
woning.
De kolommen zijn opgebouwd uit een dragende kern van hout of staal (afhankelijk van de bron), een kader
van isolatie daaromheen en aan de buitenzijde een gelamineerd houten afwerking. Aan kop en voet van de
kolom is het afgewerkte kader massief gevuld met hout waardoor de isolatie is opgesloten in een stootvast
element.
De liggers en gordingen bestaan uit gelamineerd balkhout. Massief heeft in langere vrije overspanningen nog al
eens de neiging te vervormen. De lamellen in een gelamineerde ligger middelen elkaar uit waardoor een zeer
strak en vormvast eindproduct ontstaat.
De stabiliteit van de constructie wordt gewaarborgd door schijfwerking van blinde buiten- en/of
binnenwandpanelen.
Verdiepingsvloeren zijn uitgevoerd in prefab betonplaten. Doordat de liggers in het skelet consequent over de
gehele lengte van de woning worden doorgetrokken wordt de maximale overspanning beperkt gehouden.
Hierdoor kan worden volstaan met een relatief lichte vloerplaat.
Het houtskelet wordt gemonteerd op een conventionele betonnen fundering.

Fundering:

conventionele betonnen fundering

Kolommen:

gelamineerd hout

Liggers:

gelamineerd hout

Verd. vloeren: prefab betonplaten
Dakvloeren: massief houten vloer
Gevel
Gevel:

geïsoleerde houtvezelelementen (Rc = 7,1 m2K/W)

Beglazing:

triple isolatieglas (U = 0,5 W/ m2K)

Dak:

geïsoleerde hout dakelementen (Rc = 6,7 m2K/W)

De gevelelementen (280 mm) zijn gevuld met houtvezelisolatie met een zeer hoge isolatiewaarde. De
elementen zijn aan de buitenzijde afgewerkt een isolatieplaat met daarop een stootvaste toplaag van stucwerk.
Daarnaast zijn ook alle draaiende delen, beglazing en installatievoorzieningen (inclusief jaloezieën en
alarmsystemen) reeds in de fabriek gemonteerd. Vanuit de firma Huf spreekt men dan ook liever over
fabrieksmatige productie dan over prefabricage.
De dakelementen worden op eenzelfde wijze volledig gereed gemonteerd. Deze zijn opgebouwd uit houten
sporen, gevuld met isolatie, die aan de onderzijde zijn voorzien van een afwerkplaat. In de afwerkplaat wordt
ter plaatse van de opleggingen sparingen gelaten. Hierdoor ontstaat een verbinding door vormopsluiting. Een
dergelijke verbinding zorgt voor een zeer gelijkmatige krachtafdracht en maakt tevens dat montage
eenvoudiger en sneller plaats kan vinden. Aan de buitenzijde zijn de dakelementen reeds voorzien van
panlatten.

Door haar integrale benadering van het bouw- en ontwerpproces heeft Huf een even doortastende als
heldere detaillering kunnen ontwikkelen. Zo worden de zo typerend voor Huf doorstekende goten vanuit de
kraan gemonteerd. Samen met de kopse afwerking van de dakplaat ontstaat hierbij in één arbeidsgang direct
een stijlvol afgewerkte dakrand.
Platte daken worden uitgevoerd in massief houten vloerelementen. Hierbij wordt de waterdichting verzorgd
via een rubberachtige folie uit één stuk. Deze wordt niet verlijmd maar enkel aan de randen gefixeerd en
voorzien van ballast.

Installatie
Op basis van het grote aandeel glas in de gevel zou verondersteld kunnen worden dat de realisatie van een
behaaglijk binnenklimaat in een Huf Haus inzet van een fors uitgevoerde installatie vereist. De noodzaak
hiertoe wordt echter gedeeltelijk teruggebracht door een aantal bouwkundige maatregelen.
Zo bieden gevel en dak een bijzonder hoge thermische isolotie met Rc-waarden van respectievelijk 7,1 en 6,7
m2K / W. Alle beglazing is uitgevoerd in triple glazing. Deze heeft een U-waarde van 0,5 W / m2K. Deze
waarde komt overeen met een Rc-waarde van (1/U=) 2,0 m2K / W. Hoewel deze waarde voor beglazing
bijzonder hoog te noemen is, blijft het glas, afgezet tegen de dichte geveldelen, nog steeds de zwakke plek als
het gaat om het binnen houden van warmte.

Figuur 2: Fabrieksmatige plaatsing van triple glazing in gevelelement.

Naast deze oplossingen in materiaal is er ook op gebouwniveau nog een ontwerpoplossing toegepast om te
komen tot een betere beheersbaarheid van de binnentemperatuur. Zowel aan de goot als aan het overstek is
elk Huf Haus voorzien van de zo typerende grote uitkraging van het dak. Deze uitkraging houdt op warme
zomerdagen, wanneer de zon hoog aan de hemel staat, een aanzienlijk deel van het zonlicht en daarmee

warmte buiten. In de winterperiode, wanneer de zon lager aan de hemel staat en het zonlicht onder de
oversteek door kan schijnen, zorgen de grote glasopeningen voor prettige stralingswarmte in de woningen.
Deze ontwerp- en materiaalkeuzes dringen de benodigde capaciteit van het verwarmingssysteem weliswaar
terug, maar uiteraard is toepassing van een verwarmingssysteem in het West Europese klimaat onontbeerlijk.
De woningen van Huf worden verwarmd door middel van vloerverwarming.
Beheer van materiaalstromen
De onderlinge verbindingen in de skeletconstructie zijn demontabel uitgevoerd. Dit principe is echter niet
consistent doorgevoerd in de overige deelsystemen van het ontwerp. Op bouwdeelniveau is het Huf Haus
demontabel.

Figuur 3: In de fabriek aangebrachte inkepingen maken verbindingen door vormopsluiting
mogelijk.

Aansluitingsprincipes
Verbindingen worden gefixeerd door bout-moerverbindingen en draadeinden in kolommen.
Terugkerend principe is dat in de gevelelementen en binnenwanden sleuven zijn gelaten zodat de liggers van
bovenaf ingegleden kunnen worden. Ter plaatse van de opleg zijn de liggers op hun beurt rondom voorzien
van een inkrozing zodat er maatvast gemonteerd kan worden en er tevens afgewerkte aansluiting ontstaat.
Leidend principe in het technisch concept van Huf is de maximalisatie van fabrieksmatige productie. Hiertoe
worden volledig afgebouwde gevel-, dak- en vloerelementen geproduceerd waardoor de arbeid op locatie kan
worden beperkt tot sec het samenvoegen van elementen.

Elk Huf Haus is een configuratie van een beperkt aantal basiselementen. Dit maakt optimalisatie van
detaillering mogelijk.

Figuur 4: Elk Huf Haus wordt opgebouwd volgens een aantal basisregels. Zo lopen de
vloerliggers altijd door over de gehele lengte van de woning.

Figuur 5: Maatvastheid door vormopsluiting.

De keuze voor het werken op basis van volledig afgewerkte 2D-bouwelementen is in eerste instantie gestoeld
op het kunnen produceren onder geconditioneerde omstandigheden en het daardoor kunnen leveren van een
verhoogde productkwaliteit.
Bijkomend voordeel is dat de bouwtijd op locatie hierdoor sterk wordt teruggedrongen. Hierdoor worden
scenario’s waarin een oude woning wordt gesloopt en in korte tijd wordt vervangen door een Huf Haus een
stuk haalbaarder. De consument heeft immers een aanzienlijke korte periode te overbruggen tussen het
verlaten van de oude en het betrekken van de nieuwe woning.
Configuratie van basiselementen
De kracht van het concept ligt in het gebruik van een beperkt aantal basiselementen met vaste specificaties.
Hierdoor is het mogelijk door de jaren heen voortdurend te werken aan optimalisatie van producten en
processen.
Regels m.b.t. ruimtelijk ontwerp
- Opbouw constructie op basis van moduulmaten. Vloer-, wand-, gevel- en dakelementen zijn afgestemd
op deze moduulmaten.
- Vlakvulling tussen draagstructuur óf in glas, óf blind paneel.
- Toepassing van grote oversteken bij dak en goot.
- Vloerliggers en gordingen liggen op elk stramien en lopen door over gehele lengte van de woning.
Regels m.b.t. technische uitwerking
- Volledige prefabriceerde 2D-elementen.

- Uitwerking bouwelementen op basis van vaste specificaties.
- Vaste en uniforme detaillering van aansluitingen tussen gevel-, wand-, vloer- en dakelementen.
- Maatvastheid in montageproces door gebruik te maken van vormopsluiting bij aansluiting van
elementen.
Dergelijke uitgangspunten en regels zullen menig architect wellicht een gevoel van beklemming geven. In de
praktijk blijkt echter dat het concept van Huf voldoende bandbreedte biedt om, nota bene in een exclusief
segment van de markt, telkens te komen tot interessante configuraties waarmee klanten meer dan tevreden
zijn.
Vergroting afzetgebied
Een vanuit zakelijk oogpunt interessante bijkomstigheid van het werken op basis van volledig afgewerkte 2Delementen is de vergroting van het afzetgebied.
Huf bouwt haar woningen overal ter wereld. De voornaamste afzetmarkten zijn het Europese vasteland,
Groot Brittannië en de VS. Daarnaast worden er ook woningen gebouwd in landen als Rusland, China, ZuidAfrika en Nigeria (Vangauardngr.com, 2015).
De bouwelementen zijn volledig afgewerkt, maar kunnen toch compact getransporteerd kunnen worden.
Daarnaast wordt er geen afval geproduceerd op de bouwplaats en hoeven dus enkel de materialen van de
woning zelf getransporteerd te worden. Deze eigenschappen maken het mogelijk woningen op effectieve wijze
te exporteren, zowel in praktische als in financiële zin.
Wellicht de meest essentiële kwaliteit van het concept in dit licht is de geringe afhankelijkheid van lokale
leveranciers. Doordat de elementen volledig afgewerkt op de bouwplaats arriveren hoeft feitelijk enkel de
fundering en het beton voor de begane grondvloer van lokaal betrokken te worden. Voorts wordt gedurende

de montage enkel een hijskraan van een lokale verhuurder ingehuurd. Door deze beperkte afhankelijkheid is
het bedrijf in staat wereldwijd haar woningen af te zetten zonder afbreuk te hoeven doen aan de
productkwaliteit.
In der Beschränkerung zeigt sich erst der Meister
De weloverwogen keuze te ontwerpen vanuit een beperkt architectonisch vocabulaire heeft geleid tot een
krachtige vormtaal en herkenbaarheid van het concept. Met deze zelf opgelegde beperking wordt namelijk
voorkomen dat onder het mom van ontwerpvrijheid variaties worden geïntroduceerd die het basisconcept
doen verwateren.
Daar waar het traditionele bouwproces wordt gekenmerkt door alsmaar uitdijende projectorganisaties met
een wirwar van onderlinge relaties en verantwoordelijkheden, daar stelt de focus op het eigen systeem
bedrijven als Huf in staat alle benodigde competenties binnen de eigen organisatie te kunnen houden. Het
werken op basis van een beperkt aantal ingrediënten zorgt er dus voor dat de complexiteit van het proces
beter beheersbaar wordt.
Deze strategie heeft gezorgd voor de herkenbare eigen identiteit die de basis is voor het succes van het
concept en de internationale expansie van het bedrijf.
Wisselwerking tussen marketing en techniek
De essentiële problematiek die de bouwsector onderscheidt van andere industrieën is het spanningsveld
tussen enerzijds de drang economische optimalisatie door systematisering, industrialisatie en schaalvergroting
en anderzijds een behoefte aan ontwerpvrijheid in vorm en materiaal en aspecten van locatiegebondenheid.

De conventionele bouwpraktijk wordt gekenmerkt door een procesorganisatie die volledige ontwerpvrijheid
biedt en waarvoor geen projectoverstijgende organisatie is vereist. Systematisering en industrialisatie laten
zich echter niet eenvoudig integreren in dit model.
Huf Haus heeft een wezenlijk ander standpunt ingenomen ten aanzien van deze problematiek. Door een
duidelijke afbakening van het marktsegment en de durf zichzelf daarbij compromisloos beperkingen op te
leggen heeft het bedrijf zich kunnen ontwikkelen tot wat het nu is.
Interessant is hierbij op te merken dat deze strategische keuze aantoont dat marketing en techniek niet
noodzakelijk thema’s die elkaar belemmeren, maar dat zij elkaar juist kunnen versterken.
Vormtaal en architectuur
De firma Huf vermengt in haar woningen de Bauhaus traditie met elementen vanuit de traditionele Duitse
vakwerkhuizen.
Bauhaus: Open plan en drang naar industrialisatie
Vanaf de jaren ’20 groeit het Bauhaus - aanvankelijk gestart als kunstenaarsopleiding - uit tot een belangrijke
stroming binnen de architectuur. Vanuit de overtuiging dat een betere woonomgeving zorgt voor betere
mensen wordt gezocht naar een architectuur met een maatschappelijke impact.
Na het opruimen van de puinhopen van de Eerste Wereldoorlog komt West-Europa terecht in een periode
van grote stadsuitbreidingen en neemt de sociale woningbouw een enorme vlucht (bestaandewoningebouw.nl,
2015).

Figuur 6: De sterke nadruk op het gebruik van glas in het Bauhaus keert terug bij het Huf Haus.

Binnen het Bauhaus wordt onderkent dat deze opgave vraagt om een wezenlijke andere manier van bouwen.
Industrialisatie van het bouwen wordt hierbij gezien als meer dan een noodzakelijk kwaad en er ontstaat een
nadrukkelijke zoektocht naar prefabricage van het proces.
Niet alleen voor wat betreft de verregaande mate van prefabricage borduurt het concept van Huf voort op de
Bauhaus. Zo past ook Huf in al haar woningen het principe van het open plan toe. Door het ontbreken van
dragende wanden worden de gebruiksmogelijkheden vergroot.

Traditionele vakwerkwoningen
De woningen van Huf kunnen gezien worden als een abstractie van de traditionele, typisch Duitse,
vakwerwoningen.
Waar in het traditionele vakwerkhuis de liggers en kolommen nog vergezeld worden door tal van schoren,
dwarsliggers en windverbanden is er in het Huf Haus sprake van eenzelfde doch rustiger skeletstructuur. Ook
de hoofdvorm van de Huf woningen, met haar hellende pannendaken en kenmerkende oversteken, refereert
aan de vakwerkwoningen. Daarnaast zijn ook het kleur- en materiaalgebruik in de Huf woningen (deels) terug
te voeren op de vakwerkbouw.

Figuur 7: Typische Duitse vakwerkwoning.

Structuur en decoratie zijn één
Een van de bijzonderheden van de architectuur van Huf is dat in het interieur van de woningen dezelfde
herkenbare vormtaal wordt doorgevoerd zonder geforceerd aan te doen. De woningen van Huf zijn dan ook
een geslaagd voorbeeld van het Bauhaus-beginsel dat structuur en decoratie één zijn.
Bij elke woning ligt de nadruk op grote glasvlakken en de draagstructuur. Hoewel veelvuldig toegepast, hebben
blinde panelen vrijwel nooit een dominante rol in het gevelbeeld. Hierdoor krijgen de woningen de zo
typerende serene uitstraling.

Figuur 8: Ook van binnen zijn Huf woningen direct henkenbaar.

Verfijnde detaillering
De rust die uit gaat van de grote glaspartijen en het krachtige lijnenspel is het gevolg van een zorgvuldig
uitgewerkte detaillering en een consequente toepassing daarvan.
Hiertoe hanteert Huf in elk van haar ontwerpen een aantal basisprincipes. Zo worden het gebruik van
intermediairs zo veel als mogelijk vermeden. Glasvlakken worden kozijnloos in het skelet gemonteerd en
worden blinde panelen vlak met de skeletconstructie gemonteerd, met slechts een minimale schaduwrand.
Binnen het concept van Huf lopen vloerliggers en gordingen per definitie door over de volledige lengte van de
woning. Het beeld dat hierdoor ontstaat wordt verder versterkt door de dakgoten die op hun beurt dan weer
aanzienlijk doorsteken ten opzichte van het dak.
Open plan
Toepassing van een skeletconstructie staat toe te bouwen zonder dragende scheidingswanden en zo ontstaat
een open plan. De visuele lichtheid van de woningen wordt hierdoor versterkt. Het open plan, in combinatie
met de grote hoeveelheid glas in de gevel, zorgt voor een wezenlijk ander gebruik en indeling van de ruimte in
de woning. Daar waar het interieur normaal gezien gedicteerd wordt door scheidingswanden wordt in
woningen van Huf veel vaker gebruik gemaakt van woonelementen zoals keukenblokken, kasten en haarden
om ruimtes af te scheiden. De samenhang tussen de verschillende ruimtes wordt hierdoor vergroot en
doordat veel interieurelementen vrij van de gevel worden geplaatst ontstaat er tegelijk een sterke visuele
relatie met de omgeving.
Samenvatting
-

Systeembouw voor zeer luxe vrijstaande woningen

-

Volledig fabrieksmatig geproduceerde 2D-bouwelementen

-

Eigen identiteit en krachtige vormtaal door beperking basis ingrediënten en set vaste ontwerpregels

-

Wereldwijde afzetmarkt

-

Vereenvoudiging projectorganisatie, alle ambachten in eigen huis

-

Proces en productoptimalisatie door de jaren heen

Aanbevelingen
Na analyse van het concept, welke lering kun je trekken uit Huf? Welke elementen kun je meenemen, met het oog op
een cyclisch verdienmodel? Welke juist niet?
Het weloverwogen afbakenen van een technisch domein waarbinnen projecten worden gerealiseerd biedt
kansen op verschillende aspecten:
-

Vereenvoudiging van de organisatie en verhoogde procesbeheersing

-

Kansrijke omgeving voor projectoverschrijdende innovatie en verhoogde productkwaliteit

-

Ontwikkeling eigen identiteit is krachtig marketing instrument

-

Vergroting afzetmarkt

-

Focus op meerwaarde in plaats van marge
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BEREKENING DRAAGCONSTRUCTIE

Toetsing vloerelement
Belastingen
2

Eigen gewicht

pe.g.

=

0,30 kN/m

Thermische massa

pr.b.

=

1,20 kN/m

Scheidingswanden

ps.w.

=

0,50 kN/m

Veranderlijke belasting

pq

=

1,75 kN/m

2

3

(0,06 m x 20 kN/m )

2
2

2

2

2

qrep = beff · (pg + pq) = 0,40 m · (2,00 kN/m + 1,75 kN/m ) = 1,5 kN/m
2

2

2

qd = beff · (γg·pg + γq·pq) = 0,40 m · (1,2 · 2,00 kN/m + 1,5 · 1,75 kN/m ) = 2,0 kN/m
Controle op buiging
Overspanning

l

=

7,2 m

Rekenwaarde moment

Md

=

13 kNm

Inwendige hefboom

z

=

0,33 m

Optredende kracht

F

=

39,4 kN

Draadeind M8 (8.8)

Fmax

=

40 kN

Optredende kracht

F

=

39,4 kN

Druksterkte evenwijdig aan de vezel

fc;0;k

=

21 N/mm

Rekenwaarde max. drukspanning

fc;0;d

=

14,8 N/mm

2

2

(Md = 1/8 qd l = 1/8 · 2,0 · (7,2 m) )
(F = M / z = 13 kNm / 0,33 m)
2

(Fmax = A σ = 4 · π · 800)

Schetsplaat

Benodigd contactoppervlak
Contactoppervlak schetsplaat
Stijfheid

A
A

=
=

2
2

2

2.662 mm

2

13.160 mm

(fc;0;d = fc;0;k · kmod / γM = 21 · 0,85 / 1,2)
(A = F / fc;0;d)

Vloerligger

b

=

38 mm

h

=

360 mm

A

=

13.680 mm

Wy

=

821 · 103 mm3

Iy

=

14.774 · 104 mm4

l

=

7.200 mm

hoh

=

400 mm

2

Verstijving vloerplaat bovenzijde

b

=

362 mm

h

=

18 mm

A

=

Wy

=

20 · 103 mm3

Iy

=

18 · 104 mm4

∆z

=

0 mm

b

=

362 mm

h

=

9 mm

A

=

Wy

=

5 · 103 mm3

Iy

=

2 · 104 mm4

∆z

=

Atotaal

=

y

=

Isamengesteld

=

28.256 · 104 mm4

Wsamengesteld

=

2.004 · 103 mm3

Representatieve waarde permanente belasting

qg;rep

=

0,80 kN/m1

Representatieve waarde veranderlijke belasting

qq;rep

=

0,70 kN/m1

Verstijving vloerplaat onderzijde

Stelling van Steiner

6.516 mm2

3.258 mm2

240 mm
23.454 mm2
141 mm

Belastingen

Controle op doorbuiging

uel;g

=

9,9 mm

uel

=

18,6 mm

ueind

=

28,5 mm

umax

=

29 mm

qd

=

2,01 kN/m1

Md

=

13,0 kNm

Maximaal optredende drukspanning ev. vezel

σc;0;d

=

15,9 N/mm2

Maximaal toelaatbare drukspanning ev. vezel

fc;0;d

=

17,0 N/mm2

Maximaal optredende reachtiekracht

Fd

=

2,88 kN

Contactoppervlak wandstijl (drukzone)

A

=

792 mm2

Maximaal optredende drukspanning ev. vezel

σc;0;d

=

3,6 N/mm2

Maximaal toelaatbare drukspanning ev. vezel

fc;0;d

=

17,0 N/mm2

Maximaal optredende reachtiekracht

Fd

=

2,88 kN

Contactoppervlak bovenzijde dook

A

=

1.620 mm2

Maximaal optredende drukspanning haaks op vezel

σc;90;d

=

1,8 N/mm2

Maximaal toelaatbare drukspanning ev. vezel

fc;90;d

=

1,8 N/mm2

4

(u = 5/384 · q · l / EI)

(u = L / 250 )

Controle op sterkte

(C24; 24 * 0,85 / 1,2)

Wand-vloer verbinding

(C24; 24 * 0,85 / 1,2)

Contrale deuvels dwarskracht
(A = 3 st. · 18 · 30 mm)

(C24; 2,5 * 0,85 / 1,2)

