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senioren in het Nederland van 2030”. In deze fase is de conceptvisie van het Fit the future concept
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Michael Urlings, mei 2015.

Samenvatting
Door de sterke vergrijzing in de Nederlandse samenleving is er een toenemende vraag naar geschikte
woningen voor senioren. In de huidige Nederlandse vastgoedmarkt is hieraan juist een tekort. Het
geschikt maken van het woningaanbod moet eerder worden gezocht in het renoveren van de bestaande
woningvoorraad dan in het uitbreiden door nieuwbouw. Het blijkt namelijk dat jaarlijks slechts een
klein aantal nieuwbouwwoningen wordt gerealiseerd.
Dit onderzoek is een vervolgstudie op het onderzoek: “een duurzaam woonconcept dat aansluit op de
behoeften van senioren in het Nederland van 2030” uitgevoerd door studenten van de
masteropleiding Architecture, Building & Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. In dit
onderzoek is het Fit the Future concept ontwikkeld, waarin uitgangspunten zijn opgesteld waaraan
toekomstige woningen moeten voldoen.
Eén van de uitgangspunten van het Fit the Future concept is dat de mens in de verschillende seizoenen
van het leven veranderende eisen stelt aan zijn leefomgeving. Om tegemoet te komen aan deze
veranderende eisen moet de woonomgeving, en voornamelijk de inbouw van woningen, aanpasbaar
zijn.
In dit onderzoek wordt getracht op grond van dit uitgangpunt één product te ontwikkelen waardoor de
bestaande woningbouw geschikt gemaakt kan worden voor senioren. De doelstelling van dit
onderzoek is geformuleerd: “het ontwikkelen van een product dat aanpasbaar is aan de seizoenen van
het leven, binnen de context van de bestaande woningbouw”. Dit product kan een oplossing bieden
voor het oplopende tekort aan passende woningen voor senioren.
De focus van dit onderzoek is gericht op portieketage-, galerij-, en rijtjeswoningen. Enerzijds voldoen
de galerij- en portieketagewoningen aan de gelijkvloerse woonwens van senioren. Anderzijds wordt
door rijtjeswoningen te betrekken in dit onderzoek een groot gedeelte van de bestaande
woningvoorraad meegenomen.
Uit verrichte analyses blijkt dat deze bestaande woningen een statisch karakter hebben, wat tot uiting
komt in de verschillende gebouwlagen die bestaan uit: de inbouw, de installaties, het casco en de
huid. Het gevolg is dat de woningen niet eenvoudig kunnen worden aangepast aan de veranderende
eisen die voortkomen uit de seizoenen van het leven.
In dit onderzoek zijn de veranderende eisen die voortkomen uit de seizoenen van het leven objectief
gemaakt door deze te vertalen naar scenario’s. Hierin zijn objectieve eisen opgenomen die gerelateerd
zijn aan de seizoenen van het leven.
Uit dit onderzoek blijkt dat de veranderende eisen voornamelijk betrekking hebben op de volgende
ruimten: het toilet, de badkamer en de keuken.
Tevens blijkt dat, wanneer de relaties tussen deze ruimten met betrekking tot zorgaspecten worden
onderzocht, er directe relaties bestaan tussen deze ruimten onderling en daarin aanwezige installaties.
Om te voldoen aan de doelstelling van het onderzoek moet een product worden ontwikkeld ten
behoeve van zowel deze ruimten als de daarin aanwezige installaties.
Als uitgangspunt voor de ontwikkeling van dit product zijn de afmetingen en plattegrond van een
portieketagewoning gehanteerd. Hiervoor is gekozen omdat de plattegrond van deze woontypologie
de kleinste afmetingen heeft in vergelijking met een galerij- en rijtjeswoning. Hierdoor wordt het
uiterste op het gebied van de vorm en de afmetingen van het te ontwikkelen product geëist.
Om het idee van een aanpasbaar product veranderend met de seizoenen van het leven te realiseren, is
de faciliterende kern ontwikkeld.
De hoofdstructuur van de technische uitwerking van de faciliterende kern is bepaald met behulp van
een morfologische analyse. Deze systematische ontwerpmethode deelt het ontwerpprobleem op in
deelonderwerpen. Dit maakt het mogelijk om de verschillende deelonderwerpen afzonderlijk van

elkaar te onderzoeken. Mede door de resultaten uit de morfologische analyse wordt de faciliterende
kern gerealiseerd met een vaste kern en een secundair wandsysteem.
De faciliterende kern kan onafhankelijk van de positionering van bestaande leidingschachten worden
gepositioneerd in een woning. Dit wordt mogelijk gemaakt door een zogenaamde leidingkoof.
Het secundaire wandsysteem bestaat uit verschillende wandelementen. Om deze deelproducten op
elkaar te laten aansluiten tot één product, zijn er modulaire afmetingen gehanteerd.
De faciliterende kern kan met verschillende configuraties tegemoet komen aan de veranderende
seizoenen van het leven. Deze configuraties hebben betrekking op: de afmetingen, de afwerking en de
positionering van variabele elementen (zoals douche, toilet, wasbak, etc.) in de faciliterende kern.
Zoals beschreven is de faciliterende kern ontwikkeld met de afmetingen en plattegrond van een
portieketagewoning. Tevens is onderzocht op welke wijze de faciliterende kern toepasbaar is in de
plattegrond van een galerijwoning en een rijtjeswoning (de Eco-prefab woning, ontwikkeld door
VBI). Doordat hierbij echter een beperkt aantal plattegronden (met bijhorende afmetingen) zijn
gebruikt, is het raadzaam extra onderzoek uit te voeren over deze toepasbaarheid binnen bestaande
woningbouwtypologieën en eventuele nieuwbouwwoningen.
Aanbevolen wordt om de faciliterende kern door te ontwikkelen. De eerste stap zal zijn een prototype
te creëren. Hierdoor kunnen zowel de beperkingen als de mogelijkheden vooraf in kaart worden
gebracht. Dit kan dan worden meegenomen als voorbereiding op de daadwerkelijke toetsing in de
praktijk.
Verder is in dit onderzoek voorgesteld om in te spelen op de trend: van bezit naar gebruik, en te
werken met een leaseconstructie met fabrikanten. Ook op dit gebied is verder onderzoek wenselijk.

Summary
Due to the strong aging society in The Netherlands, there is an increasing demand for suitable houses
that meet the requirements of seniors. Currently, in the Dutch real-estate market there is a shortage of
these houses. Meeting the demands for the housing supply must be sought in the renovation of the
existing housing stock; instead of expanding through new construction. Since it turns out that
annually, only a small number of new houses are realized.
This research is a follow-up study on the research: “The development of a sustainable housing
concept which meets the requirements of seniors in The Netherlands in 2030”, conducted by students
of the master Architecture, Building & Planning at the Technical University of Eindhoven. In this
research, the Fit the Future concept has been developed. In this concept a vision is established to
which future houses must meet.
One of the starting points of the Fit the Future concept is that humans in different seasons of life
demand different requirements of their living environment. To meet these changing requirements the
living environment and in particular the infill (inbouw) of houses needs to be adaptable.
This research attempts to develop a product that allows existing houses to meet the requirements of
seniors. The objective is formulated as: “the development of a product which is adaptable to the
seasons of life, within the context of the current housing stock”. This product is able to provide a
solution to the growing shortage of adequate houses for seniors.
The focus is aimed at portieketagewoningen, galerijwoningen and rijtjeswoningen. On the one hand,
the galerij- and portieketagewoning meets the single level housing need from seniors. On the other
hand, by involving the rijtjeswoning a large proportion of the housing stock is included in this
research.
Conducted analyses show that these houses have a static character. This is reflected in the different
building layers consisting of: the infill (de inbouw) , the services (de installaties) , the structure (het
casco) and the shell (de huid) . The result is that these houses cannot easily be adapted to the changing
requirements which arise from the seasons of life.
In this research the changing requirements are made objective by converting them into four different
scenarios; therefore objective requirements are listed which are related to the seasons of life.
This research shows that the changing requirements are mainly related to the following rooms: the
toilet (het toilet) , the bathroom (de badkamer) and the kitchen (de keuken). It also appears that when
the relationships between these rooms in regard to caring aspects is examined, there exist a direct
relationship between these rooms themselves and the therein present installations.
As starting point for the development of this new product the dimensions and floorplan of a
portieketagewoning were used. This floorplan is chosen because it has the smallest dimensions in
comparison with the other studied typologies. As a result, the utmost of the product in both shape as
well as dimensions is demanded.
The facilitating core (faciliterende kern) is developed based on the changing seasons of life. The main
structure of the technical elaboration of the facilitating core is determined using a morphological
analysis. This systematic design method divides the design problem into sub-topics; as a result, it is
possible to examine the various sub-topics separately from one another. Partly due to the results of the
morphological analysis, the facilitating core is realized with a fixed core (vaste kern) and a secondary
wall system (secundair wandsysteem) .
The facilitative core can be positioned independent from the positioning of the existing service shafts
in a house. This independent positioning is made possible by a cove with pipes (leidingkoof) .
The secondary wall system consists of various wall elements. Modular dimensions are used in order
to fit these sub-products in the facilitating core.

The facilitating core can meet, with different configurations, the changing requirements which arise
from the seasons of life. These configurations include: the dimensions, the finishing and the
positioning of variable components (eg. a shower, a toilet and a sink) in the facilitating core.
As mentioned before, the facilitating core is developed with the dimensions and floorplan of a
portieketagewoning; in addition is investigated how the facilitating core is applicable in the floorplan
of galerij- and rijtjeswoning (Eco-prefab house, developed by VBI).
Because a limited number of floorplans (with corresponding dimensions) are used, it is advisable to
conduct additional research on the applicability of the facilitating core within existing housing
typologies and possible new constructions.
In conclusion, it is recommended to further develop the facilitating core. The first step will be creating
a prototype. This allows that the limitations as well as the possibilities are identified in advance.
These findings can be taken into account for preparations for a field study.
Furthermore, it is proposed to anticipate to the trend from possession to use, and make use of a lease
arrangement with manufacturers, but also in this area further research is desired.
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1.
1.1

Inleiding

Aanleiding*

Nederland heeft als gevolg van de vergrijzing te maken met een snel veranderende
bevolkingssamenstelling (CBS, 2014a) . Volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(2014b) zal het aantal personen met een leeftijd van 65 jaar en ouder de komende jaren toenemen.
Tevens vindt er een stijging plaats van het relatieve aandeel 65-plussers ten opzichte van de totale
Nederlandse bevolking. Volgens de prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2014b) zal
in de periode van 2030 tot 2050 circa 25 % van de Nederlandse bevolking een leeftijd van 65 jaar of
ouder hebben.
Het vergrijzen van de bevolking heeft een aantal gevolgen voor de toekomst van Nederland. Ouderen
hebben een verhoogde kans op chronische ziekten (Zantinge et al., 2011), hetgeen in combinatie met
de vergrijzing zal leiden tot een verhoogde vraag naar zorg. De zorgcapaciteit zal hierdoor
ontoereikend zijn waardoor er tevens problematiek ontstaat met betrekking tot de betaalbaarheid van
zorg in Nederland (Chorus et al., 2011). Om hierop in te spelen is het overheidsbeleid erop gericht om
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen (Zantinge et al., 2011). Internationaal staat dit
bekend als ‘aging in place’. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van intramurale zorg naar
extramurale zorg (Van Galen et al., 2013). Volgens onderzoek van Engelhardt & Greenhalgh – Stanley
(2010) is er een direct aantoonbaar bewijs dat ouderen de behoefte hebben om zo onafhankelijk
mogelijk thuis te blijven wonen. Er mag dus gesteld worden dat het beleid van de overheid en de
behoefte van ouderen om langer zelfstandig thuis te wonen goed op elkaar aansluiten.

1.2

Probleemveld*

In de huidige Nederlandse vastgoedmarkt is er een tekort aan woningen die aan de eisen van senioren
voldoen (Van Galen et al., 2013). Ter indicatie: in 2012 woonde 25% van de Nederlandse 75-plussers
in een voor hen ongeschikte woning (Dammers et al., 2013), hetgeen neerkomt op circa 190.000
ongeschikte woningen. Men verwacht dat dit aantal oploopt tot circa 400.000 woningen in 2030
indien er geen extra aandacht aan woningaanpassing of nieuwbouw wordt besteedt. Het is dan ook
van belang om aandacht te besteden aan woningen welke geschikt zijn voor het langer zelfstandig
wonen van ouderen. Deze woningen dienen tevens te voldoen aan de behoeften van de bewoners.
De huidige en toekomstige generatie senioren zijn heel actief en mobiel, dit is echter niet terug te zien
in hun verhuisgedrag. Zo verhuisde in 2011 minder dan 5 % van de 65-plussers, terwijl onder jonge
twintigers dit percentage rond de 27 % lag (de Groot, et al. 2013) . De meeste senioren willen in hun
huidige woning blijven wonen. Dit is ook het geval wanneer er beperkingen optreden en de behoefte
aan zorg stijgt.
Het kwalitatief verbeteren van het woningaanbod voor senioren is naar verwachting eerder een van
het aanpassen van de bestaande voorraad, dan van het uitbreiden door nieuwbouw (de Groot, et al.
2013).

1.3

Uitgangspunten en afbakening

Om in te spelen op de geschetste problematiek is er door studenten van de masteropleiding
Architecture, Building & Planning, in het kader van masterproject 3, onderzoek gedaan naar “een
duurzaam woonconcept dat aansluit op de behoeften van senioren in het Nederland van 2030”. Dit
onderzoek vormt het vooronderzoek van dit rapport.

Michael
Urlings
* Aanleiding
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Inleiding

In dit vooronderzoek is het Fit the Future concept opgesteld (zie
afbeelding 1.1). Het Fit the Future concept geeft de
uitgangspunten
waaraan
toekomstige
woningen
en
gebouwonderdelen moeten voldoen. De kern van het concept is
dat woningen en/of gebouwonderdelen aanpasbaar zijn aan de
veranderende eisen van mens en milieu. Een toelichting van het
Fit the Future concept is opgenomen in hoofdstuk 6 van het
vooronderzoek (2015).
Dit onderzoek zal focussen op de veranderende eisen van de
mens in het kader van bestaande woningbouw. In het
vooronderzoek is beschreven dat de veranderende eisen van de
mens voortkomen uit de seizoenen van het leven.
De veranderende eisen van het milieu worden in dit onderzoek
niet als ontwerpcriteria gebruikt.

Afbeelding. 1.1: Uitgangspunten 'Fit the Future'
concept, opgesteld in gezamenlijk
vooronderzoek

Uit het vooronderzoek (2015) blijkt dat de eisen die voorkomen uit de seizoenen van het leven
voornamelijk tot uiting komen in de gebouwlagen de inbouw en de installaties*. Omdat dit onderzoek
focust op bestaande woningbouw zorgt de gebouwlaag het casco voor ontwerpcriteria bij een te
ontwikkelen product. De gebouwlaag de huid valt buiten het kader van dit onderzoek en zal verder in
dit onderzoek niet worden onderzocht.

1.4

Doelstelling & onderzoeksvragen

1.4.1 Doelstelling van het onderzoek
Als gevolg van de geschetste problematiek in § 1.2 en de uitgangspunten en afbakening van het
onderzoek in § 1.3 is de doelstelling van dit onderzoek gedefinieerd:
Het ontwikkelen van een product dat aanpasbaar is aan de seizoenen van het leven,
binnen de context van de bestaande woningbouw.

1.4.2 Onderzoeksvraag en deelvragen
Om de doelstelling van dit onderzoek te behalen is een onderzoeksvraag opgesteld. De
onderzoeksvraag die van toepassing is op dit onderzoek is als volgt:
Hoe kan een product zich aanpassen aan de seizoenen van het leven,
binnen de context van de bestaande woningbouw?
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn deelvragen met bijhorende sub-vragen opgesteld. Met
deze vragen worden tevens de begrippen in de hoofdvraag gedefinieerd. De antwoorden op de
deelvragen dragen bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De deelvragen zijn als volgt:
1. Op welke wijze kunnen de seizoenen van het leven geïmplementeerd worden in een product?
A. Waaruit bestaan de seizoenen van het leven?
B. Welke functiebeperkingen kunnen optreden gedurende de verschillende seizoenen van
het leven?
C. Wat zijn objectieve eisen voortkomend uit de seizoenen van het leven?
2. Welke uitgangspunten die voortkomen uit de context van de bestaande woningbouw dienen
meegenomen te worden bij de ontwikkeling van een product?
A. Welke bestaande woningbouwtypologieën zijn er?
B. Voor welke bestaande woningbouwtypologieën wordt het product ontwikkeld?
Michael
Urlings (2015) zijn de gebouwlagen vastgesteld als de inbouw, de installaties, het casco en de huid. Voor10
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3. Op welke wijze dienen de inbouw en de installaties geïmplementeerd te worden in het
product?
A. Welke onderdelen met betrekking tot de inbouw zijn opgenomen in woningen die
geschikt zijn voor senioren?
B. Welke onderdelen met betrekking tot de installaties zijn opgenomen in woningen die
geschikt zijn voor senioren?
C. Welke relatie is er tussen de onderdelen van de inbouw en de installaties in woningen
die geschikt zijn voor senioren?
4. Wat is een product dat aanpasbaar is aan de seizoenen van het leven binnen de context van de
bestaande woningbouw?
A. Wat is een conceptidee dat tegemoet komt aan de bevindingen van het verdiepende
onderzoek?
B. Welke mogelijke varianten sluiten aan op het opgestelde conceptidee?
C. Wat is een vertaling van één van deze varianten naar een ontwerp?

Opmerking deelvraag 3:
Gedurende het vooronderzoek (2015) en het verdiepend onderzoek in hoofdstuk 2 van dit rapport,
blijkt dat de gebouwlagen de inbouw en de installaties in grote mate bepalend zijn voor de
uitwerking van het product. Om deze reden is in hoofdstuk 2 verdiepend onderzoek uitgevoerd naar
de inbouw en installaties van woningen. De bijhorende deelvraag (3) is in een later stadium
toegevoegd aan de deelvragen.

1.5

Fasering onderzoek

De fasering van dit onderzoek bestaat uit drie delen. Hieronder zal beknopt worden toegelicht wat, en
met welke methode, de fasen worden uitgevoerd.
Fase I: Verdiepend onderzoek
Het vooronderzoek (2015) biedt een brede theoretische achtergrond. Fase I van dit onderzoek bestaat
uit verdiepend onderzoek. Hierin zal de theoretische basis, welke niet is onderzocht in het
vooronderzoek, worden onderzocht. Fase I is enerzijds gebaseerd op literatuur en anderzijds op
analyses van seniorenwoning plattegronden.
Fase II: Conceptuele fase
Fase II bestaat uit de conceptuele fase. In deze fase wordt de theorie uit het voor- en verdiepend
onderzoek vertaald naar een idee voor het product. Deze fase zal gebruik maken van verschillende
creativiteitstechnieken, zoals brainstormen en een morfologische analyse. Er zullen gedurende de
conceptuele fase verschillende varianten voor het product worden ontwikkeld.
Fase III: Uitwerkingsfase
Gedurende fase III zal één variant technische worden uitgewerkt. Dit wordt gedaan door het product
te materialiseren en te detailleren. Hierdoor zal duidelijk worden wat de praktische mogelijkheden
zijn van het product.

1.6

Leeswijzer

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden wat de achtergrond en doelstelling van dit onderzoek is. In
hoofdstuk 2 wordt verdiepend onderzoek uitgevoerd. Hiermee wordt de theoretische basis die
benodigd is voor de ontwikkeling van het product verkregen. Het conceptidee van het product wordt
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beschreven in hoofdstuk 3. Varianten die aansluiten op dit conceptidee worden opgesteld in hoofdstuk
4. Tevens zal hier één variant worden geselecteerd die als basis wordt gehanteerd voor de technische
uitwerking van het product.
In hoofdstuk 5 wordt dit product, de zogenaamde faciliteerde kern, technische uitgewerkt. Op welke
wijze de faciliterende kern functioneert en wat de toepassingsmogelijkheden zijn wordt in hoofdstuk 6
beschreven.
Tot slot wordt dit onderzoek afgesloten met hoofdstuk 7. Hierin worden de conclusies over het
uitgevoerde onderzoek gegeven. Tevens worden aanbevelingen met betrekking tot vervolgonderzoek
behandeld.
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In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond die als basis dient voor het te ontwikkelen product
onderzocht. Deze theoretische achtergrond is gebaseerd op literatuur en diverse uitgevoerde analyses.
In § 2.2 zullen de seizoenen van het leven worden vertaald naar scenario’s. Welke eisen voortkomen
uit de bestaande toestand wordt toegelicht in § 2.3, waarna in § 2.4 de inbouw en installaties in
woningen worden geanalyseerd. § 2.5 geeft een overzicht van de relaties tussen de verschillende
onderzochte onderwerpen in dit hoofdstuk.

2.2

Seizoenen van het leven

In deze paragraaf wordt de subjectieve conceptvisie met betrekking tot de seizoenen van het leven
vertaald naar scenario’s. De scenario’s worden enerzijds gebruikt voor het opstellen van
ontwerpcriteria, en anderzijds voor het opstellen van toetsingscriteria voor het te ontwikkelen product.
De opgestelde scenario’s hebben een theoretische achtergrond die wordt beschreven in deze
paragraaf.

2.2.1 Algemene beschrijving
In het vooronderzoek (2015) zijn de seizoenen van het leven als volgt beschreven:
“De seizoenen van het leven staan symbool voor een overgang naar een andere levensfase. Binnen dit
onderzoek is het tijdsbestek van een veranderende levensfase gezet op vijf à tien jaar. Hierbij dient in
acht te worden genomen dat dit geen harde getallen zijn. De seizoenen van het leven zijn moeilijk te
voorspellen en voor elk individu anders.
De verandering van een levensfase kan een gevolg zijn van een veranderende gezinssamenstelling,
veroudering, en veranderende zorgvraag”.
In het vooronderzoek (2015) wordt een beknopte beschrijving gegeven van de veranderende
gezinssamenstelling, veroudering en veranderende zorgvraag. Echter objectieve ontwerp- en
toetsingscriteria zijn niet opgesteld. Dit komt doordat de seizoenen van het leven zowel moeilijk te
voorspellen zijn als voor elk individu verschillen. Het is wel mogelijk om scenario’s op te stellen.
Scenario’s voorspellen niet de toekomst, maar ze helpen om rekening te houden met mogelijke
toekomstige situaties.
De scenario’s die worden opgesteld zijn gebaseerd op de veranderende levensfasen van senioren.
Hierdoor kunnen de scenario’s worden gekoppeld aan de seizoenen van het leven.
§ 2.2.2 analyseert de veranderende levensfasen, waarna de uitgangspunten in § 2.2.3 worden vertaald
naar scenario’s voor de seizoenen van het leven.

2.2.2 Veranderende levensfases
Veranderende gezinssamenstelling
“De veranderende gezinssamenstelling heeft betrekking op een verandering in de
huishoudsamenstelling” (Vooronderzoek, 2015).
De samenstelling van de huishoudsamenstelling kan veranderen door bijvoorbeeld kinderen die gaan
studeren en op kamers gaan, een scheiding, een nieuwe partner, het sterven van een partner, etc.
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In dit onderzoek wordt gefocust op de doelgroep senioren. Chorus et al., (2011) geeft aan dat meer dan
de helft van de seniorenhuishoudens in de toekomst de vorm zal hebben van een
eenpersoonshuishouden.
De veranderende gezinssamenstelling dient als uitgangspunt in de scenario’s te worden opgenomen.
1. Uitgangspunt veranderende gezinssamenstelling:
- Om te ontwerpen voor een één- en tweepersoonshuishouden moeten beiden situaties worden
meegenomen in de scenario’s.
Veroudering en veranderende zorgvraag
Een vertaling van de definitie van World Health Organization (WHO) (1998) over het begrip
veroudering is als volgt: “Veroudering is een multidimensionaal proces van fysiek, psychologisch en
sociale verandering, waarbij de meeste organen een daling in functionele capaciteit ondergaan”.
Iedereen krijgt te maken met veroudering, echter de wijze waarop dit gebeurd is voor elk individu
anders. Een gevolg van veroudering kan zijn dat mensen beperkingen krijgen. Dit kan op zijn beurt
leidend zijn tot een zorgvraag. De interactie en samenhang tussen veroudering en een veranderende
zorgvraag worden in het navolgende beschreven.
Ouder worden hoeft in principe niet te betekenen dat er andere eisen worden gesteld aan de
leefomgeving. Iemand kan immers oud worden zonder beperkingen.
Beperkingen zijn de oorzaak van veranderende eisen. Het is daarom van belang inzicht te verkrijgen
in welke beperkingen kunnen optreden bij senioren, en welke beperkingen aanpassingen aan de
leefomgeving nodig maken. Het vooronderzoek (2015) schrijft het volgende over beperkingen:
“Bij beperkingen kan er onderscheid worden gemaakt tussen lichamelijke en cognitieve beperkingen.
Lichamelijke beperkingen hebben betrekking op een beperking in horen, zien, mobiliteit en
activiteiten van het dagelijks leven (ADL) (Zantinge et al., 2011) . Cognitieve beperkingen hebben
betrekking op een beperking in waarneming (perceptie), taal, geheugen en/of denken” (Zantinge et al.,
2011).

Over de definitie van Zantinge et al., (2011) dient een kritische kanttekening te worden gemaakt. De
lichamelijke beperkingen horen, zien, en mobiliteit kunnen het gevolg zijn van veroudering of
(chronische) ziekten. Binnen deze definitie worden algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in
de categorie van lichamelijke beperking geplaatst. Dit is verwarrend.
Gezondheidsplein (2015) definieert de ADL als volgt: “Het zijn de dagelijks terugkerende
basisverrichtingen die je moet doen om zelfstandig te kunnen blijven leven op een binnen de
maatschappij fatsoenlijk geacht niveau”.
Binnen de ADL onderscheidt Gezondheidsplein (2015) zestien verrichtingen bestaande uit: in en uit
bed komen, aan- en uitkleden, in een stoel gaan zitten en weer opstaan, eten, drinken, medicijnen
innemen, bewegen en lopen, praten, horen, naar het toilet gaan, ontspannen, zinvolle activiteit (zoals
hobby’s en sport), sociale contacten, seks, autorijden en lichaamswarmte regelen (verwarming hoger
en lager kunnen zetten, verkleden). Rijksoverheid (2015) noemt ook lichamelijke hygiëne als ADL.
De definitie van Zantinge et al., (2011) is te weinig genuanceerd, omdat ADL geen lichamelijke
beperking is. Het is een gevolg en niet de oorzaak. Een gevolg van de lichamelijke en cognitieve
beperkingen kan zijn dat er problemen ontstaan voor het uitvoeren van de ADL.
Afbeelding 2.1 op de volgende pagina geeft een overzicht van voorkomende beperkingen bij senioren
per leeftijdscategorie. In de afbeelding is duidelijk zichtbaar dat bij alle leeftijdscategorieën
mobiliteitsbeperkingen percentueel het vaakst voorkomen.
Een mobiliteitsbeperking wil zeggen dat een individu moeite heeft met het gebruik van ledematen en
daardoor belemmeringen ondervindt bij bijvoorbeeld de algemene dagelijkse levensverrichtingen
(Heijmans et al., 2012).

Michael Urlings
Fit the Future II

14

2.

Verdiepend onderzoek

Bij mobiliteitsbeperking wordt veelal gedacht aan rolstoelbehoeftig zijn. Mobiliteitsbeperkingen
kunnen echter ook minder ernstig zijn. Doordat mobiliteitsbeperkingen in verschillende gradaties
voorkomen, kunnen de eisen die worden gesteld aan de leefomgeving ook sterk verschillen.
Visuele beperkingen (problemen met het zien)
komen
na
mobiliteitsbeperkingen
in
alle
leeftijdscategorieën het vaakst voor. In de
leeftijdscategorie 85 jaar en ouder is het percentage
bijna
verdubbeld
ten
opzichte
van
de
leeftijdscategorie 75-84 jaar.
Visuele beperkingen zijn divers. Bij senioren is vaak
sprake van dat men een verminderd scherp beeld,
verminderde
contrastgevoeligheid,
verhoogde
gevoeligheid voor verblinding en verlaagd kleur
onderscheidend vermogen (Boyce, 2003) .
Zoals eerder beschreven kunnen de beperkingen van
mensen zorgen voor problemen bij het uitvoeren van
ADL. Mitzner et al., (2011) heeft onderzocht bij
welke problemen in de ADL mensen van 65 jaar of
ouder ondersteuning nodig hebben in hun
leefomgeving. Dit onderzoek heeft betrekking op
mensen die al hulpbehoevend zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat aan- en uitkleden (42%),
bewegen en lopen (40%), lichamelijke hygiëne (26%),
eten en drinken (17%) en naar het toilet gaan (17%) de
meest voorkomende aspecten zijn, waarin hulp nodig is.

Afbeelding 2.1: Prevalentie van lichamelijke beperkingen
onder senioren, naar leeftijd in 2008. (Zantinge et al.,
2011)

Om de veel voorkomende beperkingen mee te nemen in de scenario’s zijn deze als uitganspunten die
voortkomen uit veroudering en veranderende zorgvraag opgenomen.
2. Uitgangspunten veroudering en veranderende zorgvraag:
- In de scenario’s dienen verschillende gradaties van mobiliteitsbeperkingen worden
meegenomen.
- In de scenario’s dienen verschillende vormen van visuele beperkingen te worden
meegenomen.
- In de scenario’s dienen verschillende gebieden waarin beperkingen met betrekking tot de
ADL worden meegenomen.

2.2.3 Scenario’s
In deze sub-paragraaf zijn de scenario’s opgesteld die gedurende dit onderzoek worden gebruikt als de
seizoenen van het leven. Deze zijn gebaseerd op de veranderende levensfasen in §2.2.2.
Om de scenario’s te verduidelijken wordt de familie Jansen, in vier seizoen van het leven als fictief
voorbeeld gebruikt. In afbeelding 2.2 zijn deze vier scenario’s visueel weergegeven.

1

2

3

T1

4

Tx

Afbeelding 2.2: Visuele weergave van de vier scenario's: de seizoen van het leven van de familie Jansen.
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In het tekstkader wordt de veranderende situatie van de familie Jansen kort beschreven. In § 3.5.2
worden deze scenario’s vertaald naar objectieve ontwerpcriteria voor het product.
Scenario 1
De kinderen van de heer en mevrouw Jansen gaan het huis uit. Dit heeft een grote impact op hun leven. De huidige
woning blijkt te groot voor twee personen. Daarnaast is het financieel voordelig om in een kleinere woning te gaan
wonen. Na overleg besluiten ze hun huidige woning te verruilen voor een galerijwoning/portieketagewoning.
De heer en mevrouw Jansen verkeren in goede gezondheid, waardoor de verhuizing geen problemen oplevert. Waar
mevrouw Jansen huisvrouw is werkt de heer Jansen nog.
Door de verhuizing is de afstand tot zijn werk vergroot. Gelukkig bied de nieuwe woning ook de mogelijkheid om vanuit
thuis te werken.
Scenario 2
De heer Jansen mag wegens gezondheidsklachten vervroegd met pensioen. De gezondheidsklachten komen tot uiting
in visuele en mobiliteitsbeperkingen. Mevrouw Jansen verkeert nog in goede gezondheid, waardoor ze haar man kan
ondersteunen bij het verrichten van de algemene dagelijkse levensverrichtingen.
Scenario 3
Wanneer de heer Jansen overlijdt, blijft mevrouw Jansen alleen achter in het appartement. Mevrouw Jansen heeft veel
verdriet van het overlijden van haar man. Ouderdomsverschijnselen zorgen ervoor dat mevrouw fysieke klachten krijgt,
welke resulteren in mobiliteitsbeperkingen. In huis loopt ze vaak met een stok als hulpmiddel. Om haar te
ondersteunen is hulp van buitenaf nodig, met douchen en schoonmaken.
Scenario 4
De mobiliteitsbeperkingen van mevrouw Jansen verergeren, waardoor ze in een rolstoel terecht komt. Mevrouw Jansen
wil graag blijven wonen in haar huidige woning. Voor het rolstoeltoegankelijk maken van het appartement zijn
ingrijpende aanpassingen nodig.

2.3

Bestaande woningbouw

Het doel van dit onderzoek is ‘het ontwikkelen van een product dat aanpasbaar is aan de seizoenen
van het leven, binnen de context van de bestaande woningbouw’. In deze paragraaf zullen de
kenmerken en eigenschappen van de bestaande woningbouw worden geanalyseerd. Daarnaast wordt
onderzocht welke eisen aan het product worden gesteld vanuit de bestaande woningbouw.

2.3.1 Overzicht bestaande woningbouw
In Nederland staan momenteel 7,3 miljoen woningen, welke zijn op te delen in zeven verschillende
typologieën. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de verschillende typologieën, aantallen en bouwjaar.
Tabel 2.1: Verschillende woningbouw typologieën gecategoriseerd per bouwjaar (Liebregts & van Nunen, 2014)

Woningen per
typologie en jaartal
Vrijstaande woning
Twee-onder-eenkapwoning
Rijtjeswoning
Maisonnettewoning
Galerijwoning
Portieketagewoning
Overige flatwoning
Totaal
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1.
< 1945
216.000

2.
1946-1964
225.000

3.
1965-1974
119.000

4.
1975-1991
221.000

5.
1992-2011
256.000

Aantal
woningen
1.037.000

140.000

145.000

142.000

224.000

249.000

900.000

523.000
113.000
5.000
256.000
49.000
1.302.000

478.000
113.000
64.000
267.000
50.000
1342.000

606.000
22.000
174.000
112.000
125.000
1.300.000

879.000
94.000
109.000
142.000
125.000
1794.000

507.000
57.000
162.000
101.000
196.000
1.528.000

2.993.000
399.000
514.000
878.000
545.000
7.266.000
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De typologie vrijstaande woning en twee-onder-een-kapwoning zijn dikwijls koopwoningen en dus in
handen van eigenwoningbezitters (Liebregts & van Nunen, 2014) . Deze woningen worden algemeen
over de loop der tijd vaker aangepast aan de eisen en wensen van de eigenaar-bewoner. Volgens
Liebregts & van Nunen (2014) is het daarom extra moeilijk deze typologieën te onderzoeken.

2.3.2 Geanalyseerde typologieën
Binnen dit onderzoek zullen de volgende typologieën worden geanalyseerd: de rijtjeswoning, de
galerijwoning en de portieketagewoning. Deze drie typologieën omvatten 4.850.000 bestaande
woningen in Nederland. Waarbij een rijtjeswoning een meerlaagse woning is, zijn de galerijwoning en
portieketagewoning meerlaagse gebouwen met appartementen. Waarom deze typologieën zijn
geanalyseerd wordt in het onderstaande kader beknopt toegelicht.

Geselecteerde woningbouwtypologieën:
De reden om in het kader van deze drie typologieën een product te ontwikkelen is gedeeltelijk
gebaseerd op de woonwensen van senioren:
 Ten eerste hebben volgens Engelhardt & Greenhalgh – Stanley (2010) senioren de behoefte
om zo onafhankelijk mogelijk thuis te blijven wonen. Wanneer senioren alsnog (moeten)
verhuizen, wordt hierbij als voornaamste reden aangedragen dat de woning niet gelijkvloers
is en/of een trap heeft (Espiria, 2013).
 Daarnaast blijkt dat van de 75-plussers 80 % wil verhuizen naar een traploze woning.
Zowel de galerij- als portieketagewoning is een gelijksvloerse woning waarmee wordt voldaan aan
deze woonwens van senioren.
De rijtjeswoning is de meest toegepaste typologie in Nederland (met 2.993.000 woningen). Om dit
grote gedeelte van de bestaande woningenmarkt mee te nemen in dit onderzoek, wordt ook deze
typologie onderzocht. De rijtjeswoning is echter een meerlaagse woning met trap. In dit onderzoek
wordt, om tegemoet te komen aan de wensen van de senioren, onderzocht wat de mogelijkheden zijn
om op één verdieping van een rijtjeswoning te wonen. Hierdoor is het wellicht mogelijk om
rijtjeswoningen in de toekomst op te splitsen tot verschillende gelijkvloerse appartementen.

De analyse heeft als doel de beperkingen van de verschillende bestaande woningbouwtypologieën, en
de daarbij komende eisen, in kaart te brengen. Hierbij zal de focus liggen op gebouwlagen het casco
en de installaties (Vooronderzoek, 2015) . Primair vindt de analyse plaats op basis van de afmetingen
van het casco, deze bepalen immers in belangrijke mate de afmetingen voor het te ontwikkelen
product. Secundair zal worden onderzocht op welke wijze installaties zijn toegepast in de
verschillende bestaande woningbouwtypologieën. De inbouw en huid worden in deze paragraaf buiten
beschouwing gelaten. De inbouw wordt in § 2.4 geanalyseerd. De huid valt buiten de focus van dit
onderzoek.
De rijtjeswoning
De rijtjeswoning, ook wel doorzonwoning genoemd, is het meest voorkomende en kenmerkende
woningbouwtype in Nederland. Op afbeelding 2.3 is de plattegrond en twee foto’s van een
rijtjeswoning te zien. De plattegrondindeling van de rijtjeswoningen is in de laatste honderd jaar
weinig veranderd (Liebregts & van Nunen, 2014) .
Dit kan worden bevestigd wanneer een traditionele woningbouw plattegrond (zie afbeelding 2.3)
wordt vergeleken met de plattegrond van de Eco-prefab woning (ontwikkeld door VBI), ontwikkeld
door VBI in 2012 (zie afbeelding 2.4). Duidelijk zichtbaar is het geringe verschil in
plattegrondindeling tussen de traditionele rijtjeswoning en de nieuwe Eco-prefab woning.
Ondanks dat de indeling van de rijtjeswoningen door de jaren heen vergelijkbaar is gebleven, zijn de
afmetingen van het casco wel veranderd. In het verleden was de beukmaat circa 6 meter en had de
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woning een diepte van circa 8 meter. Tegenwoordig worden rijtjeswoningen gerealiseerd met een
beukmaat van 5,4 meter en een diepte van ongeveer 9,5 meter (Liebregts, 2012).
De installaties in rijtjeswoningen zijn gebaseerd op een individueel systeem. De installaties die zijn
toegepast zijn divers, waarbij in de huidige situatie een combiketel het vaakst voorkomt.

Afbeelding 2.3: Plattegrond van de begane grond en foto’s van een rijtjeswoning. Plattegrond is gebaseerd op diverse
plattegronden in de onderzoeken van Liebregts & van Nunen (2014) en Sanjee (2007). De foto’s zijn verkregen op:
www.bouwhulp.nl.

Afbeelding 2.4: Plattegrond van de begane grond en 3d’s van de Eco-prefab woning (ontwikkeld door VBI). De 3d’s zijn
verkregen in de brochure van VBI (2011).

De galerijwoning
De massale opkomst van de galerijwoning dateert uit de tweede helft van de jaren zestig wanneer
enerzijds de centrale verwarming haar intrede doet en anderzijds de lift ook in sociale woningbouw
wordt gerealiseerd (Liebregts & van Nunen, 2014) . Wat alle galerijwoningen van de jaren zestig,
zeventig en tachtig met elkaar gemeen hebben is dat hoogwaardige, ruime plattegronden zijn
gecombineerd met, sobere architectuur en gemeenschappelijke ruimte van beperkte kwaliteit
(Liebregts & van Nunen, 2014).
De galerijwoning kent verschillende beukmaten. Zo zijn er galerijwoningen met een enkele beuk, een
dubbele gelijke beuk en een dubbele ongelijke beuk (zie afbeelding 2.5). Galerijwoningen met een
enkele beuk hebben vaak een breedte van 6 meter (Schamhart, A.E. 2006) . Tabel 2.2 geeft de
verschillende beukmaten per bouwjaar weer. De diepte van de galerijwoning kan variëren tussen de
10 meter en 11 meter (Schamhart 2006; Liebregts & van Nunen, 2014).
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Tabel 2.2: Verschillende beukmaten van galerijwoningen (Liebregts

Type
1955
1960
1965
1970

A*
4m
4,5 m
3,2 m
4,5 m

& van Nunen, 2014 ).

B*
4m
3,5 m
4,9 m
4,5 m

* Beukmaat A en B zoals aangegeven in afbeelding 2.5.

Afbeelding 2.5: Plattegronden (enkele en dubbele beuk) en een foto van een galerijwoning. Plattegronden zijn gebaseerd op
diverse plattegronden uit de onderzoeken van Schamhart (2006) en Norm-teq (2014). De foto is verkregen op
www.salverda.nl

In een onderzoek van Agentschap NL (2010) zijn de basisinstallatieconcepten van de galerijwoning in
kaart gebracht. Hierbij is een onderscheidt gemaakt tussen de galerijwoning voor 1966 en de
portieketagewoning tussen 1966 en 1988. De galerijwoning voor 1966 maakt gebruik van een
collectieve CV of geiser met natuurlijke ventilatie. De galerijwoning van 1966-1988 maakt gebruik
van een collectieve CV (ook voor warmtapwater) met natuurlijke ventilatie. De toegepaste installaties
zijn slecht individueel regelbaar. Daarnaast zijn er beperkte mogelijkheden tot het individueel
verrekenen van de energiekosten (Van Nunen, 2007) .
Veel van deze installaties zijn door de jaren heen al vervangen door nieuwe installaties.
De galerijwoning maakt gebruik van verticale schachten waardoor het leidingwerk loopt, en tevens de
natuurlijke ventilatie wordt gerealiseerd. De positionering van de schacht in de plattegrond is
afhankelijk van het type galerijwoning.
De portieketagewoning
De portieketagewoning bestaat uit kleine meergezinswoningen in bouwblokken van drie tot vijf
bouwlagen hoog. Standaard is de portieketagewoning zonder liftontsluiting gebouwd (van Battum,
2002; Norm-teq, 2014). De portieketagewoning is een van de typologieën die direct na de tweede
wereldoorlog in grote getalen werden gebouwd. Tot 1965, wanneer de galerijwoning zijn intrede doet,
is de portieketagewoning de meest toegepast gestapelde meergezinswoning.
De portieketagewoning wordt gerealiseerd met een dubbele beuk per wooneenheid (zie afbeelding
2.6). Deze beuk kan gerealiseerd zijn met zowel een smalle-brede beuk, als met twee brede beuken. In
tabel 2.3 worden de minimum afmetingen van de beuken van portieketagewoningen gegeven.
Tabel 2.3: Minimum afmetingen verschillende portieketagewoningen (Norm-teq, 2014).

Type
Brede en smalle beuk
Twee brede beuken

A*
≥ 3m
≥ 3m

B*
≥ 1,7m ≤ 2,7m
≥ 2,7m

* Beukmaten A en B zoals aangegeven in afbeelding 2.6.
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Van Battum (2002) heeft in zijn onderzoek de gemiddelde afmetingen van de portiek flat berekend.
Voor de beuk A geld een gemiddelde breedte van 3,76 meter. Voor beukmaat B is, door een grote
diversiteit van afmetingen, geen gemiddelde berekent. Hierbij wordt wel een minimumafmeting van
1,7 meter gegeven. Deze afmetingen komen overeen met tabel 2.3. De diepte C van het bouwblok
bedraagt gemiddeld 9,3 meter.
Binnen dit onderzoek zal de beukmaat 3,76 meter en 1,7 meter met een diepte van 9,3 meter als
uitgangspunt voor de portieketagewoning worden gehanteerd.

Afbeelding 2.6: Plattegrond en een foto van een portieketagewoning. Plattegrond is gebaseerd op diverse plattegronden uit het
onderzoek van Battum (2002). De foto is verkregen op www.atriensis.nl.

In een onderzoek van Agentschap NL (2010) zijn de basisinstallatieconcepten van de woningen in
kaart gebracht. Hierbij is een onderscheidt gemaakt tussen de woningen van voor 1966 en de tussen
1966 en 1988 gebouwde woningen. De woningen van voor 1966 maakt gebruik van een
gaskachel/geiser met natuurlijke ventilatie. De woningen uit de periode van 1966 – 1988 maken
gebruik van een combi CV met natuurlijk ventilatie.
De portieketagewoning maakt gebruik van verticale schachten waardoor het leidingwerk loopt,
waarmee tevens de natuurlijke ventilatie wordt gerealiseerd. De positionering van de schacht in de
plattegrond is afhankelijk van het type woning.

2.3.3 Overzicht geanalyseerde typologieën
In tabel 2.4 zijn de kenmerken van het casco en de installaties van de geanalyseerde
woningbouwtypologieën opgenomen.
Tabel 2.4: Uiteenzetting van kenmerken geanalyseerde woningbouw typologieën, gebaseerd op § 2.3.2.

Woontypologie

Beukmaat

Diepte

Rijtjeswoning
Galerijwoning
Enkele beuk

Beuk: 5,4m - 6m
Afhankelijk van type:
Beuk: 6m
Beuk A: 4m - 4,5m
Beuk B: 4m - 4,5m
Beuk A: 3,2m – 4,5m
Beuk B: 3,5m – 4,9m

8m – 9,5m

Aantal
verdiepingen
3

10m – 11m

1

9,3m

1

Gelijke beuk
Ongelijke beuk
Portieketagewoning
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Beuk A: 3,76m
Beuk B: 1,7m

Installaties
Vóór 1966: collectieve CV /
geiser met natuurlijke
ventilatie
1966 – 1988: collectieve CV
(ook voor warmtapwater) met
natuurlijke ventilatie
Vóór 1966: gaskachel/geiser
met natuurlijke ventilatie.
1966 – 1988: combi CV met
natuurlijk ventilatie
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Tijdens de analyse van de woningbouwtypologieën is er weinig flexibiliteit in de woningen
geconstateerd. Hieruit wordt geconcludeerd dat de geanalyseerde woningbouwtypologieën een
statisch karakter hebben.
Zowel de rijtjes-, galerij- als de portieketagewoning kunnen worden aangepast aan de seizoenen van
het leven, maar dit leidt met de traditionele methoden steeds tot grootschalige renovatie/
verbouwingen. Wanneer een woonaanpassing wordt gerealiseerd is deze in principe specifiek om aan
te sluiten aan de eisen van deze specifieke beperking. Wanneer er nieuwe eisen ontstaan, door de
huidige bewoners of nieuwe bewoners, zal er wederom een intensieve renovatie nodig zijn voor de
aanpassingen.

2.4

De inbouw en installaties

Het doel van dit onderzoek is “het ontwikkelen van een product dat aanpasbaar is aan de seizoenen
van het leven, binnen de context van de bestaande woningbouw”. In § 1.3 staat beschreven dat de
eisen die voortkomen uit de seizoenen van het leven voornamelijk tot uiting komen in de
gebouwlagen de inbouw en installaties. In deze paragraaf zal een uiteenzetting worden gegeven van
de eigenschappen en elementen die kenmerkend zijn voor de inbouw en installaties. Daarnaast zal
worden geanalyseerd welke relaties er zijn tussen de verschillende elementen van de inbouw en de
installaties.

2.4.1 De inbouw
De gebouwlaag inbouw wordt in het vooronderzoek (2015) gedefinieerd als: “de gebouwonderdelen
die zorgen voor een scheiding van de ruimte in een gebouw”.
De verschillende ruimten in een woning worden gecreëerd om tegemoet te komen aan de behoeften
van bewoners. De behoeften van mensen zijn gedefinieerd in het vooronderzoek (2015) als: comfort,
autonomie, sociale interactie, privacy en veiligheid & zekerheid.
Daarnaast worden de verschillende ruimten gebruikt voor het uitvoeren van verschillende activiteiten.
In tabel 2.5 is een uiteenzetting gemaakt van de verschillende ruimten in een woning. Deze
uiteenzetting is gebaseerd op enerzijds twee bronnen: Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid
(2009) en Woonkeur (2010) die beiden betrekking hebben op technische kenmerken van woningen
voor mensen met (mobiliteits-) beperkingen, en anderzijds op een analyse van vijftien
seniorenwoningen, opgenomen in Deel I van bijlage A.
De analyse is gebaseerd op vijftien plattegronden van seniorenwoningen verkregen in diverse
verkoopbrochures. Uitgangspunt gedurende de analyse is dat wanneer in ≥ 90 % van de onderzochte
seniorenwoningen een ruimte aanwezig is, deze wordt opgenomen als ruime die in de inbouw van een
seniorenwoning moeten worden opgenomen.
Tabel 2.5: Gehanteerde ruimten in woningen volgens verschillende bronnen

Bron
Vlaams
Expertisecentrum
Toegankelijkheid
(2009)

Woonkeur (2010)

Analyse vijftien
senioren woningen
Bijlage A
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Genoemde ruimten
inkomhal, ruimten t.b.v. circulatie,
leefruimte, slaapruimte,
vrijetijdsruimte, keuken,
bergruimte, toilet, badkamer.
entree en verkeersruimte,
woonruimte en privé
buitenruimten, kookruimte,
slaapruimte, toiletruimte,
badruimte, bergruimten en ruimte
om te wassen en drogen.
Woonkamer, slaapkamer,
badkamer incl. toilet, extra toilet,
keuken en entree & gang.
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De benamingen van de twee gehanteerde bronnen zijn anders, maar inhoudelijk hanteren ze nagenoeg
dezelfde ruimten. Twee verschillen zijn dat Woonkeur (2010) een buitenruimte definieert die niet in
de Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid (2009) is opgenomen en Vlaams Expertisecentrum
Toegankelijkheid (2009) een vrijetijdsruimte definieert die niet bij Woonkeur (2010) is opgenomen.
Uit de analyse van de vijftien senioren woningen komen geen aanvullende ruimten naar voren die niet
zijn opgenomen in de literatuur, waarmee de uiteenzetting van de ruimte als compleet mag worden
beschouwd.
Kenmerken en eigenschappen van de verschillende ruimten
In deze paragraaf worden de verschillende ruimten gedefinieerd. Daarnaast wordt beschreven welke
algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) worden uitgevoerd in de ruimten. Deze gegevens zijn
gebaseerd op basis van een analyse van de ADL en de ruimte in een woning. Aan de hand van de
definitie en de ADL die worden uitgevoerd in de ruimte zal worden bepaald op welke behoefte(n) de
nadruk ligt per ruimte.
De woonkamer
Een woonkamer wordt algemeen gezien als de ruimte waar verschillende actieve en passieve
activiteiten samenkomen (Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, 2009) . Voorbeelden van actieve
activiteiten zijn strijken, koken en eten. Passieve activiteiten zijn bijvoorbeeld lezen, tv-kijken en
muziek luisteren (Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, 2009) . De ADL die het beste aansluiten
op deze passieve en actieve activiteiten zijn: in stoel gaan zitten en weer opstaan, ontspanning,
lichaamswarmte regelen en sociaal contact.
Wanneer bovenstaande kenmerken van de woonkamer worden vergeleken met de behoeften kan
worden geconcludeerd dat de nadruk in de woonkamer ligt op de behoeften comfort en sociale
interactie.
Doordat de woonkamer overdag het langst in gebruik wordt genomen is het belangrijk om extra
aandacht te besteden aan het comfortniveau in deze ruimte.
De woonkamer staat vaak in directe relatie met de keuken en eetkamer (Vlaams Expertisecentrum
Toegankelijkheid, 2009).

De slaapkamer
De slaapkamer heeft als primaire functie slapen en rusten (Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid,
2009). In de slaapkamer worden voornamelijk de ADL: in en uit bed komen en seks uitgevoerd.
Wanneer bovenstaande kenmerken van de slaapkamer worden vergeleken met de behoeften kan
worden geconcludeerd dat de nadruk in de slaapkamer ligt op de behoeften comfort en privacy.
In het kader van zorgaspecten moet de slaapkamer in relatie zijn met de badkamer en het toilet
(Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, 2009).

De badkamer
De badkamer zorgt ervoor dat de persoonlijke verzorging intiem en optimaal kan gebeuren (Vlaams
Expertisecentrum Toegankelijkheid, 2009) . Hoe meer mensen gebruik maken van deze ruimte, hoe
meer eisen worden gesteld aan de beschikbare oppervlakte, de nodige toestellen en de organisatie van
de ruimte (Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, 2009). In de badkamer worden voornamelijk de
ADL: aan- en uitkleden en lichamelijke hygiëne uitgevoerd.
Wanneer bovenstaande kenmerken van de badkamer worden vergeleken met de behoeften kan
worden geconcludeerd dat de nadruk in de badkamer ligt op de behoeften privacy en autonomie.
In het kader van zorgaspecten moet de badkamer in relatie zijn met de slaapkamer en het toilet
(Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, 2009).

Het toilet
Een toilet of wc is een onderdeel van het sanitair dat is bedoeld voor het opvangen en wegspoelen
van urine en ontlasting. Hierbij is het belangrijk dat intiem wordt omgegaan met deze ruimte. In het
toilet worden voornamelijk de ADL: in stoel gaan zitten en weer opstaan en naar het toilet gaan
uitgevoerd.
Michael Urlings
Fit the Future II

22

2.

Verdiepend onderzoek

Wanneer bovenstaande kenmerken van het toilet worden vergeleken met de behoeften kan worden
geconcludeerd dat de nadruk in de badkamer ligt op de behoeften privacy en autonomie.
In het kader van zorgaspecten moet het toilet in relatie zijn met de badkamer en de slaapkamer
(Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, 2009).

De keuken
De keuken is primair voor voedselbereiding en voedselinname. De ruimte doet tevens dienst als
bergruimte en wordt steeds vaker gebruikt als ontmoetingsruimte (Vlaams Expertisecentrum
Toegankelijkheid, 2009) . In directe relatie met de keuken is er in alle geanalyseerde senioren woningen
een eettafel met stoelen. In de keuken worden voornamelijk de ADL: eten en drinken uitgevoerd.
Wanneer bovenstaande kenmerken van de keuken worden vergeleken met de behoeften kan worden
geconcludeerd dat de nadruk in de badkamer ligt op de behoefte autonomie.
De keuken staat vaak in directe relatie met de woonkamer en eetkamer (Vlaams Expertisecentrum
Toegankelijkheid, 2009).

De entree en gang
De entree wordt gebruikt als schakelruimte tussen binnen en buiten. De entree heeft meestal een direct
verband met de gang (verkeersruimte). De gang geeft toegang tot de verschillende ruimten in een
woning waar je als bezoeker gebruik van mag maken zonder afbreuk te doen aan de privacy van de
bewoner. In de entree en gang worden voornamelijk de ADL Bewegen en lopen uitgevoerd. Wanneer
bovenstaande kenmerken van de entree en gang worden vergeleken met de behoeften kan worden
geconcludeerd dat de nadruk in de entree en gang ligt op de behoefte privacy en veiligheid &
zekerheid.
Overige
Uit de geanalyseerde senioren woningen blijkt dat er nog andere ruimten kunnen zijn in een woning.
In meer dan vijf van de geanalyseerde senioren woningen was er een berging en een tweede- en/ of
derde slaapkamer (Analyse vijftien senioren woningen in Bijlage A). Omdat deze ruimten niet in 90%
van de geanalyseerde senioren woningen aanwezig waren, zullen dezen in het vervolg van dit
onderzoek buiten beschouwing worden gelaten.
Elementen per ruimte
In voorgaande tekst is beschreven wat de kenmerken en eigenschappen zijn van de verschillende
ruimten. In tabel 2.6 is opgenomen welke elementen (meubilair, kasten, apparatuur, etc.) aanwezig
kunnen zijn per ruimte. Deze tabel is opgesteld aan de hand van een individuele brainstormsessie,
analyse van de vijftien senioren plattegronden en de twee bronnen: Vlaams Expertisecentrum
Toegankelijkheid (2009) en Woonkeur (2010) die beiden betrekking hebben op technische kenmerken
van woningen voor mensen met (mobiliteits-) beperkingen.
Tabel 2.6: Overzicht elementen (meubilair, kasten, apparatuur, etc.) in de verschillende ruimten

Ruimte
De woonkamer
De slaapkamer
De badkamer
Het toilet
De keuken
De entree en gang
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Elementen
Een tafel, stoelen, een bank een kast(en), een tv, etc.
Een bed, een kast(en), een nachtkast, een bureau, een
tv, etc.
Een douche, een bad, een wastafel, een wasmachine,
een droger, een wasmand, een kast(en), een toilet, een
prullenbak, een spiegel, etc.
Een toilet, een wastafel, een spiegel, etc.
Een keukenblad (incl. spoelbak en kookplaat), koelkast,
keukenkastje(s), afwasmachine, keukenapparatuur, een
eettafel met stoelen, een prullenbak, etc.
Kapstok, schoenenrek, etc.
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In deze sub-paragraaf zijn de verschillende ruimten uit de inbouw van woningen gedefinieerd.
Hiermee is een brede theoretische basis van de inbouw is geschetst.

2.4.2 De installaties
De gebouwlaag installaties wordt in het vooronderzoek (2015) gedefinieerd als: “De
gebouwonderdelen van het gebouw welke in het gebouw zorgen voor het transport van water,
elektriciteit, lucht en het vervoeren van mensen”.
Het geheel aan installaties wordt in een woning gerealiseerd om tegemoet te komen aan de behoeften
van bewoners. Installaties zorgen voor een verhoogd comfortniveau en gaan gezondheidsrisico’s
tegen (Agentschap NL, 2010), en kunnen zorgen voor veiligheid en zekerheid.
Van Mourik (2009) stelt dat de gebouwlaag installaties bestaat uit kabels & leidingen, eindpunten
(stopcontacten, ventilator, etc.) en apparaten (cv, luchtbehandeling, etc.).
De driedeling, kabels & leidingen, eindpunten en installatie technische apparaten, is in het verdere
onderzoek aangenomen als categorieën van de installaties.
In tabel 2.7 is een uiteenzetting gemaakt van de elementen waaruit de categorieën bestaan, waarbij
tevens aangegeven is in welke ruimte de installaties worden gebruikt. De tabel is enerzijds tot stand
gekomen door plattegronden, de ruimten en bijhorende elementen uit bijlage A te analyseren en
anderzijds gebruik te maken van drie bronnen. Dit gebruikte bronnen zijn: Agentschap NL (2010);
Van Mourik (2009); Meeuwissen et al., (2004).
Tabel 2.7: Uiteenzetting van de installatie technische apparaten, kabels & leidingen en eindpunten, gekoppeld aan de ruimten
(gebaseerd op: Agentschap NL (2010); Van Mourik (2009); Meeuwissen et al., (2004))

Wat?
Thermisch
comfort

Installaties
technische
apparatuur t.b.v.
Opwekking ruimte
warmte

(temperatuur)

(bv: combiketel,
zonnecollectoren, etc.)

Visueel
comfort (licht)

-

Luchtkwaliteit
(ventileren)

Warmtapwater

Mechanische- en/ of
natuurlijke ventilatie
Warm tapwater
opwekking (bv:
combiketel, boiler,
etc.)

Koudtapwater

-

Kabels en leidingen
t.b.v.
Warmte afgifte
systeem
(afhankelijk van type)

Elektra
ventilatie systeem
(afhankelijk van type)

Water toe- en afvoer

Eindpunten t.b.v.
Warmte afgifte
systeem
(bv: radiator,
vloerverwarming, etc.)

Kunstlicht
(incl.
schakelmateriaal)
Ventilate
(bv: afzuiging, airco,
ventilator, etc.)

Reguleren water
toevoer
(bv: een tapkraan)

Water toe- en afvoer

Reguleren water
toevoer
(bv: een tapkraan)

Ruimte
Alle ruimten

Alle ruimten
- Badkamer
- Keuken
- Toilet
- Badkamer
- Keuken
- Badkamer
- Keuken
- Toilet

Leidingen
Afvoer (afval)
water
Elektriciteit
(t.b.v. elektra
diverse
apparatuur*)

-

(bv: aansluitleiding
t.b.v. vuilwater,
standleiding t.b.v.
vuilwater en
hemelwater)

Waterafvoer
(bv: afvoerput, toilet,
etc.)

Reguleren elektra
-

Elektra

(bv: stopcontacten,
schakelaars, etc.)

- Badkamer
- Keuken
- Toilet
- Woonkamer
- Slaapkamer
- badkamer
- Keuken

* Diverse apparatuur bijvoorbeeld: systemen voor brandbeveiliging, inbraakbeveiliging alarmeringen, en voor wasmachine &
droger, afwasmachine, koffiezetapparaat, tv, stereo, etc.
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2.5

Vaststellen relaties

In deze paragraaf wordt onderzocht wat de relaties binnen een woonomgeving zijn tussen de
verschillende voorgekomen onderwerpen van het verdiepend onderzoek. De analyses vinden plaats
met als doel de relaties tussen: de verschillende ruimten, de ruimten en ondersteuning in een woning,
de ruimten en de behoeften en de ruimten en de installaties te signaleren.
Door de relaties te bepalen wordt de samenhang van de theoretische basis voor het te ontwikkelen
product in kaart gebracht.

2.5.1 Relaties ruimten
Om de relaties tussen de verschillende ruimten in kaart te brengen is een analyse uitgevoerd. Deze
analyse is gebaseerd op vijftien plattegronden van seniorenwoningen verkregen in diverse
verkoopbrochures.
Uitgangspunt gedurende de analyse is dat wanneer in ≥ 90 % van de onderzochte seniorenwoningen
een relatie tussen ruimten aanwezig is, aangenomen wordt dat deze relatie aanwezig dient te zijn in
een senioren woningen.
In deel II van bijlage A is deze analyse uitgevoerd. De resultaten uit de analyse zijn als volgt:
In ≥ 90 % van de onderzochte seniorenwoningen bestaat er een directe relatie tussen:
 Woonkamer – keuken
 Woonkamer – entree & gang
 Slaapkamer – badkamer
 Slaapkamer – toilet
 Badkamer – toilet
 Toilet – entree & gang
 Woonkamer – buiten
 Slaapkamer – buiten
 Entree & gang – buiten
Tevens wordt er in Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid (2009) aangegeven welke relaties er
moeten zijn in woningen die rekening houden met toekomstige zorgaspecten. Deze relaties zijn:
 Woonkamer – keuken
 Slaapkamer – badkamer
 Slaapkamer – toilet
 Badkamer – toilet
 Keuken – buiten
Duidelijk is dat in Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid (2009) minder relaties worden
aangeven. Het uitvoeren van de analyse over de vijftien seniorenwoningen kan hierdoor als waardevol
worden bestempeld.

2.5.2 Relaties ruimten en ondersteuning
De relaties tussen verschillende ruimten en ondersteuning wordt gebaseerd op het verrichte
verdiepende onderzoek in dit hoofdstuk.
In § 2.2.2 is beschreven dat beperkingen kunnen leiden tot problemen met het uitvoeren algemene
dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het volgende wordt hierover geschreven:
“Mitzner et al., (2011) heeft onderzocht bij welke ADL mensen van 65 jaar of ouder ondersteuning
nodig hebben in hun leefomgeving. Het uitgangspunt in dit onderzoek was dat de senioren al
hulpbehoevend waren.
Uit het onderzoek blijkt dat aan- en uitkleden (42%), bewegen en lopen (40%), lichamelijke hygiëne
(26%), eten en drinken (17%) en naar het toilet gaan (17%) de meest voorkomende hulp aspecten
zijn”.
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Tevens is er in § 2.4.1 beschreven welke ADL worden uitgevoerd in de verschillende ruimten. Het
gaat hierbij om ruimte specifieke ADL, en niet de ADL die in iedere ruimten kunnen worden
uitgevoerd zoals praten, horen, etc. Tabel 2.8 geeft hiervan een overzicht.
Tabel 2.8: Overzicht van de ruimte specifieke ADL, gebaseerd op § 2.4.1.

Ruimte

Elementen
In een stoel gaan zitten en weer opstaan, ontspannen,
De woonkamer
lichaamswarmte reguleren en sociaal contacten
De slaapkamer
In en uit bed komen en seks
De badkamer
Aan- en uitkleden en lichamelijke hygiëne
Het toilet
In stoel gaan zitten en weer opstaan en naar het toilet gaan
De keuken
Eten en drinken
De entree en gang
Bewegen en lopen
* Dikgedrukt de ADL die ondersteuningen behoeven volgens Mitzner et al., (2011).

Om de resultaten van § 2.2.2 en § 2.4.1 met elkaar te vergelijken zijn de ADL die volgens Mitzner et
al., (2011) ondersteuning behoeven in tabel 2.8 dikgedrukt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een
woning moet ondersteunen in de badkamer, het toilet, de keuken en de entree en gang.
Bij deze conclusie kan een opmerkingen worden gemaakt over de ondersteuning in de entree en gang.
In de entree en gang is de ruimte specifieke ADL bewegen en lopen. Deze is zo bepaald omdat in de
entree en gang verder geen ADL worden uitgevoerd en deze dus kenmerkend is voor deze ruimten.
De ADL bewegen en lopen wordt echter in de gehele woning uitgevoerd. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met de mobiliteitsbeperkingen van een bewoner.

2.5.3 Relaties ruimten en behoeften
In het vooronderzoek (2015) is een uiteenzetting gemaakt van de behoeften van senioren. De
behoeften bestaan uit: comfort, autonomie, sociale interactie, privacy en veiligheid & zekerheid.
In § 2.4.1 is aan de hand van de ADL en de definiëring van de ruimten bepaald op welke behoeften de
nadruk ligt per ruimte. Tabel 2.9 hiervan een overzicht.
Tabel 2.9: Overzicht van de nadruk van de behoeften per ruimte, gebaseerd op § 2.4.1.

Ruimte
De woonkamer
De slaapkamer
De badkamer
Het toilet
De keuken
De entree en gang

Elementen
Comfort en sociale interactie
Comfort en privacy
Privacy en autonomie
Privacy en autonomie
Autonomie
Privacy en veiligheid & zekerheid

2.5.4 Relaties ruimten en installaties
In tabel 2.7 van § 2.4.2 is een uiteenzetting gemaakt van de installaties in een woning. Tevens is in
deze tabel aangegeven in welke ruimten het geheel aan installaties voornamelijk tot uiting komt. Uit
deze analyse blijkt dat de badkamer, keuken en toilet de hoogste intensiteit hebben met betrekking tot
de installaties.

2.5.5 Overzicht relaties
In § 2.5.1 t/m 2.5.4 zijn de relaties beschreven tussen de verschillende onderwerpen van het
vooronderzoek. In deze sub-paragraaf worden deze resultaten vertaald naar een relatieschema.
Het uitgangspunt van het relatieschema is dat de woonkamer, de keuken, de slaapkamer, de badkamer
en het toilet op een verdieping gelegen moeten zijn met betrekking tot eventuele toekomstige
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zorgaspecten (Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, 2009; Analyse vijftien senioren woningen in
Bijlage A).

Het relatieschema is weergegeven in afbeelding 2.7. Het relatieschema geeft een compleet overzicht
van de interactie tussen de verschillende onderzochte onderwerpen. In hoofdstuk 3 zal het
relatieschema worden gebruikt als uitgangspunt van het conceptidee.

Directe relatie
Indirecte relatie

Afkortingen:
I
= Installaties
Bu = Buiten
Au = Autonomie
Pr
= Privacy
Co = Comfort
SI
= Sociale interactie
VZ = Veiligheid & zekerheid
On = Ondersteuning

Afbeelding 2.7: De relaties tussen de ruimten en installaties in woningen. Relaties ruimten gebaseerd
op: [1] Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid (2009); [2] Analyse vijftien senioren woningen in
Bijlage I; [3] tabel 2.7 in § 2.4.2. Installaties.
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3.1

Het concept

Inleiding

In dit hoofdstuk zal de conceptvorming worden beschreven. Het idee is tot stand gekomen op basis
van het vooronderzoek (2015) en het verdiepend onderzoek in hoofdstuk 2 van dit rapport.
In § 3.2 wordt de conceptvorming van het idee beschreven, waarna in § 3.3 de verschillende
elementen van het idee worden gedefinieerd. Wat de toegevoegde waarde is van het idee in het kader
van het Fit the Future concept wordt toegelicht in § 3.4. Een uiteenzetting van de ontwerpcriteria voor
het te ontwikkelen product is opgenomen in § 3.5.

3.2

Conceptvorming

3.2.1 Van probleem….
Uit het vooronderzoek (2015) blijkt dat de mens door verschillende seizoenen van het leven
veranderende eisen stelt aan zijn leefomgeving. Om tegemoet te komen aan deze veranderende eisen
moet de woonomgeving, specifieker de inbouw van woningen, aanpasbaar zijn.
In § 2.3 is een uiteenzetting gemaakt van de eigenschappen van verschillende bestaande
woningbouwtypologieën. Kenmerkend van bestaande woningbouw is het statische karakter van de
verschillende gebouwlagen, waardoor het eenvoudig aanpassen van de woning aan de veranderende
eisen niet mogelijk is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een kloof bestaat tussen de
theoretische uitgangspunten van het Fit the Future concept en de bestaande woningbouw.
In dit onderzoek wordt getracht een product te ontwikkelen dat de inbouw van bestaande woningbouw
upgrade zodat deze tegemoet kan komen aan de veranderende eisen die voortkomen uit de seizoenen
van het leven. Het product kan een oplossing bieden aan het oplopende tekort aan woningen die
voldoen aan de eisen van senioren (zie § 1.2).

3.2.2 ….naar idee
In afbeelding 2.7 in § 2.5.5 zijn de relaties tussen de functies, installaties, ondersteuning en de
behoeften in een woning weergegeven. Uit dit relatieschema blijkt dat de ondersteuning die benodigd
is ten behoeven van de veranderende eisen die voortkomen uit de seizoenen van het leven
voornamelijk tot uiting komen in de badkamer, de keuken en het toilet (zie § 2.5). Tevens bestaat er
tussen deze drie ruimten een directe relatie ten behoeve van (toekomstige) zorgaspecten en de
installaties.
Hieruit is het idee ontstaan om deze drie ruimten, inclusief de installaties, in een product te clusteren
(zie afbeelding 3.1). Wanneer dit product dusdanig wordt ontwikkeld dat deze zich zowel kan
aanpassen aan de veranderende eisen die voortkomen uit de seizoenen van het leven, als toepasbaar is
in de bestaande woningbouw ontstaat er een zogenaamde faciliterende kern waarmee tegemoet wordt
gekomen aan de doelstelling van dit onderzoek.

Michael Urlings
Fit the Future II

28

3.

Het concept

De
clustering
van
de
verschillende
ruimten
en
installaties binnen één product
heeft als voordeel dat er een
centrale en integrale oplossing
kan worden ontwikkeld, waarbij
de complexe doelstelling van dit
onderzoek beperkt wordt binnen
de kaders van deze faciliterende
kern.
Tevens kan er door de installaties
met het bijhorende leidingwerk in
het product op te nemen een
integrale
oplossing
worden
ontwikkeld voor de benodigde
aanpasbaarheid in de inbouw van
bestaande woningbouw.

Clustering
t.b.v.
faciliterende
kern

Afbeelding 3.1: Het idee: clustering van de badkamer, keuken, toilet en
installaties

Daarnaast leidt een faciliterende kern, waarmee de inbouw van bestaande woningbouw aanpasbaar
aan de veranderende eisen die voortkomen uit de seizoenen van het leven wordt gemaakt, ertoe dat
bewoners meer keuzevrijheid krijgen over hun omgeving.
Volgens Schwartz (2004) kan een overdaad aan keuzevrijheid schadelijk zijn voor het psychologische
en emotionele welzijn. Daarnaast is het vanuit economische invalshoek onwenselijk dat er onnodige
flexibiliteit wordt gecreëerd in de bestaande woningbouw.
Om bovenstaande redenen zal er in dit onderzoek een faciliterende kern worden ontwikkeld die de
balans zoekt tussen vaste basis (voor iedere woning gelijk) en variabele elementen (afhankelijk van
de context).
Wanneer de eisen van de bewoners veranderen kunnen de variabele elementen hierop worden
aangepast. Naar verwachting veranderende de eisen van de seizoenen van het leven een keer per vijf à
tien jaar (vooronderzoek, 2015). Om deze aanpassing zo snel en eenvoudig mogelijk te maken dient er
gebruik gemaakt te worden van een zogenaamd plug & play systeem.

Afbeelding 3.2: Abstracte weergave van het idee.

Afbeelding 3.2 geeft een abstracte weergave van het idee weer. De context is hierbij afhankelijk van
enerzijds de woningbouwtypologie, en anderzijds de seizoenen van het leven waar bewoners zich in
bevinden.
In een zin kan de kern van het product worden samengevat als: “het upgraden van de inbouw van
bestaande woningbouw met een aanpasbare faciliterende kern die bestaat uit een vaste basis met
variabele elementen”.
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3.3

Elementen van het concept

De te ontwikkelen faciliterende kern bestaat dus uit twee elementen: een vaste kern en variabele
elementen. In deze paragraaf wordt toegelicht wat de eigenschappen zijn van deze twee elementen.

3.3.1 De vaste basis
De vaste basis vormt de kern van het product. Het heeft een vaste vorm en materialisatie voor de
verschillende contexten. Dit betekent dat hierin elementen worden opgenomen die voor zowel elke
individuele bewoner(s) als voor de verschillende woningbouwtypologieën noodzakelijk zijn.
Het idee van het product is gebaseerd op het maken van een clustering van de installaties en de
zogenaamde faciliterende ruimten. In de vaste basis zullen de installaties en het benodigde
leidingwerk worden opgenomen. Hierbij is het de noodzaak om dit dusdanig te ontwikkelen dat de
variabele elementen op verschillende posities kunnen worden aangesloten. Om deze rede is het
belangrijk op een slimme manier de vaste basis te ontwikkelen.
Tevens moet de vaste basis onafhankelijk van de bestaande leidingen en leidingschachten
gepositioneerd kunnen worden in een plattegrond. Dit zorgt voor extra indelingsvrijheid, waardoor het
oorspronkelijke idee (zie afbeelding 3.2) het beste tot uiting komt.

3.3.2 Variabele elementen
De variabele elementen kunnen op verschillende posities aan de vaste basis worden aangesloten en
geven invulling aan het product. Variabele elementen zijn bijvoorbeeld: een douche, een bad, een
toilet, een keukenblad, etc. Wanneer de variabele elementen op verschillende posities aan de vaste
basis kunnen worden aangesloten kan het product tegemoet komen aan de veranderende eisen die
voortkomen uit de verschillende seizoenen van het leven.
Dit idee heeft op technisch gebied gevolgen voor het gehele product. Het betekend namelijk dat het
leidingwerk dat benodigd is voor de verschillende variabele elementen op verschillende posities in de
faciliterende kern aanwezig moet (kunnen) zijn. Dit leidt ertoe dat in de faciliterende kern gebruik
gemaakt moet worden van zogenaamd variabel leidingwerk. Daarnaast dienen ook aansluitpunten
voor de variabele elementen op verschillende posities in de faciliterende kern te worden opgenomen.
Eenvoudig gezegd zorgt de vrije positionering van de variabele elementen ervoor dat de faciliterende
kern over de nodige flexibiliteit dient te beschikken.
Tevens dient met de variabele elementen de mogelijkheid bestaan tot ruimtedefiniëring. Dit betekend
dat zowel de badkamer als douche uitgevoerd moet kunnen worden als afgesloten ruimten.
Naast de positionering en de ruimtedefiniëring van de variabele elementen is het van belang dat het
product kan worden gepersonaliseerd met een variabele afwerking, waardoor bewoners maximale
controle krijgen over de omgevingsvariabelen in hun woonomgeving.
Om de variabele elementen te verkrijgen wordt gebruik gemaakt van de trend van bezit naar gebruik.
In het vooronderzoek (2015) staat het volgende geschreven over deze trend:
“Diensten rondom een woning worden belangrijker gevonden, terwijl het daadwerkelijke bezit van
een woning steeds minder relevant is voor consumenten. Het ‘bezitten’ van woningen kan dan ook
overgaan in een leaseconstructie: een abonnement dat toegang biedt tot woon-, comfort-, lifestyle- en
zorgdiensten (Trendinstituut Bouw, 2014) ”.
Het idee is dat het product het mogelijk maakt, door middel van variabele elementen, om deze trend te
implementeren in het product. Personen kunnen de variabele elementen leasen die ze in het seizoen
van het leven waarin ze zich bevinden nodig hebben.
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3.4

Toegevoegde waarde idee

In het vooronderzoek (2015) is het Fit the Future concept opgesteld. De drie hoofdthema’s van dit
concept zijn: mens, milieu en aanpasbaarheid. In deze paragraaf zal voor elk thema de toegevoegde
waarde van het conceptidee worden beschreven. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van de
toegevoegde waarde van het conceptidee binnen de uitgangspunten van het Fit the Future concept.
De toegevoegde waarde wordt puntsgewijs opgesomd. Hierbij wordt er telkens uitgegaan van wat de
toegevoegde waarde is van het conceptidee in de praktijk. Het conceptidee wordt voor de leesbaarheid
het product genoemd.

3.4.1 Voor de mens




Het product zorgt ervoor dat de inbouw van bestaande woningbouw kan worden geüpgraded
zodat deze zich kan aanpassen aan de seizoenen van het leven. Het gevolg is dat senioren
langer zelfstandig kunnen blijven wonen zonder grote bouwkundige aanpassing in hun
woonomgeving.
Doordat de bewoners zelf keuze hebben over de variabele elementen in het product wordt de
keuzevrijheid in de woonomgeving van bewoners vergroot. Deze keuzevrijheid wordt
vergroot zonder dat er grote bouwkundige aanpassingen nodig zijn in de woonomgeving.

3.4.2 Voor het milieu



Doordat de inbouw van bestaande woningbouw aanpasbaar wordt gemaakt wordt de
toekomstwaarde van de bestaande woningbouw verhoogd. Het upgraden van de bestaande
woningbouw met het product leidt tot een kwalitatieve impuls.
In het conceptidee wordt gebruik gemaakt van de trend van bezit naar gebruik. Het product
maakt het mogelijk om de variabele elementen te leasen van diverse fabrikanten. Hierdoor
worden fabrikanten bezitters (eigenaars) van het product. Dit leidt ertoe dat fabrikanten
geneigd zullen zijn kwalitatief hoogwaardig producten te produceren, die langer bruikbaar
zijn.
Dit kan positieve effecten voor de grondstoffen hebben die worden verwerkt in het product.

3.4.3 Voor aanpasbaarheid
Het product is gebaseerd op aanpasbaarheid en heeft hierdoor een positieve invloed op mens en milieu
(§ 3.4.1 en § 3.4.2). Voor het thema aanpasbaarheid kan wel het volgende worden gesteld.
 Door een clustering te maken van de installaties kan de inbouw van bestaande woningbouw
een mate van flexibiliteit verkrijgen. Huidige renovatiemethoden maken dit niet/in beperkte
mate mogelijk.

3.5

Ontwerpcriteria

Om het conceptidee (zie § 3.2) daadwerkelijk te realiseren tot een product zijn er ontwerpcriteria
opgesteld. Deze criteria komen voornamelijk voort uit het verdiepende onderzoek van hoofdstuk 2.
Het product moet zo goed mogelijk voldoen aan de ontwerpcriteria. Enerzijds gelden de criteria als
ontwerpuitgangspunten, en anderzijds kunnen ze in een later stadium worden gebruikt als
toetsingscriteria voor het product.

3.5.1 Ontwerpcriteria:



Het product moet zich kunnen aanpassen aan de veranderende eisen die voortkomen uit de
seizoenen van het leven. (V)
De aanpasbaarheidsfrequentie van de variabele elementen moet één keer per vijf à tien jaar
zijn. (V)
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In de vaste basis moet ruimte zijn voor de installaties en het leidingwerk. (B)
Aan de vaste basis kan, de keuken, het toilet en de badkamer worden aangesloten. (B)
De installaties in de vaste basis moeten van minimaal één kant bereikbaar zijn zonder
bouwkundige aanpassingen ten behoeve van ouderhoudwerkzaamheden. (B)
Het leidingwerk in de vaste basis moet bereikbaar zijn zonder bouwkundige aanpassingen. (B)
De functies/ruimten badkamer en toilet, moeten uitvoerbaar zijn als afgesloten ruimten. Dit
wordt binnen dit onderzoek ruimtedefiniëring genoemd.(B)
Het product moet toepasbaar zijn in de bestaande woningbouwtypologieën: de galarijwoning,
de portieketagewoningen en een rijtjeswoning. (B)
Het product moet met minimale afmetingen, voor zowel de breedte als de lengte, worden
gerealiseerd. (B)
De horizontale positionering van het product moet onafhankelijk zijn van de positionering
van de bestaande leidingschacht. (B)
Er moet in de bestaande woningbouwtypologieën (lees: de galerijwoning, portieketagewoning
en rijtjeswoning) van minimaal één kant om het product ruimte worden vrijgelaten voor
verkeersruimte. (B)
De variabele elementen van het product moeten aan zo veel mogelijk kanten van de vaste
basis kunnen worden aangesloten, waardoor de indelingsvrijheid van het product wordt
vergroot. (B)
De aansluiting van de variabele elementen moeten op een demontabele wijze worden
gedetailleerd. (B)
Het product mag de bewoners niet hinderen bij het uitvoeren van hun algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL). (B)
Functies/ruimten mogen geen overlast creëren voor de overige functie/ruimten in het product.
(B)






Het product moet voldoen aan zo veel mogelijk ontwerpcriteria, zonder secundaire producten
toe te passen. (B)
De aanpassing aan het product moeten zo eenvoudig mogelijk zijn. (B)
Er moet geen onnodige flexibiliteit worden gecreëerd. (B)
De elementen die benodigd zijn voor de totstandkoming van het product geprefabriceerd te
worden. (B)

Criteria zijn gebaseerd op:
(V)
= Vooronderzoek (2015)
(B)
= Verdiepend onderzoek (Hoofdstuk 2)

3.5.2 Objectieve eisen uit scenario’s
Het eerste ontwerpcriteria uit § 3.5.1 is: “het product moet zich kunnen aanpassen aan de
veranderende eisen die voortkomen uit de ‘seizoenen van het leven”. In § 2.2.3 zijn, om de seizoenen
van het leven objectief te maken, scenario’s opgesteld die binnen dit onderzoek symbool staat voor de
seizoenen van het leven.
In § 2.2.3 zijn nog geen objectieve eisen bepaald voor de verschillende scenario’s. In deze paragraaf
worden de scenario’s vertaald naar objectieve eisen.
In tabel 3.1 zijn de objectieve eisen die voortkomen uit de scenario’s opgenomen. De objectieve eisen
zijn gebaseerd op drie bronnen. Dit zijn Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid (2009),
Woonkeur (2010) en Altena & van Schie (2006).
De objectieve eisen geven zowel een overzicht van de minimale oppervlakte per ruimten als de
kenmerken van verschillende woonelementen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de minimale lengte
van het aanrecht, hoogte van aanrecht, etc.
De objectieve eisen van de scenario’s vormen tevens de basis voor de toetsingscriteria van de
categorie seizoenen van het leven.
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Tabel 3.1: Objectieve eisen afkomstig uit de scenario’s. [1] Gebaseerd op Vlaams Expertisecentruim Toegankelijkheid (2009);
[2] Woonkeur (2010) en [3] Altena & van Schie (2006).

Scenario

Situatie

Scenario 1

Woonsituatie
- Samenwonend
Mevrouw Jansen
- Gezond
De heer Jansen
- Gezond

Scenario 2

Woonsituatie
- Samenwonend
Mevrouw Jansen
- Gezond
De heer Jansen
- Mobiliteitsbeperking
(licht)
- Visuele beperking

Scenario 3

Woonsituatie
- Alleenstaand
Mevrouw Jansen
- Mobiliteitsbeperkingen
(licht)
De heer Jansen
- N.v.t.

Scenario 4

Woonsituatie
- Alleenstaand
Mevrouw Jansen
- Mobiliteitsbeperkingen
(rolstoelafhankelijk)
De heer Jansen
- N.v.t.
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Minimale oppervlakte
(beperkingen)
2

Woonkamer ≥ 23 m [1]
2
Slaapkamer ≥ 12,24 m (2persoonbed) [1]
Keuken ≥ zie woonkenmerken
2
Badkamer ≥ 3,8 m [1]
2
Toilet ≥ 1,08 m (90 x 120 cm)
Verkeersruimte ≥ 0,9 m (B) [2]

2

Woonkamer ≥ 27 m [1]
2
Slaapkamer ≥ 13,9 m [1] (2persoonbed)
Keuken ≥ zie woonkenmerken
2
Badkamer ≥ 3,8 m [1]
2
Toilet ≥ 1,08 m (90 x 120 cm) [1]
Verkeersruimte ≥ 0,9 m (B) [2]

2

Woonkamer ≥ 27 m [1]
2
Slaapkamer ≥ 10,24 m (1persoonsbed) [1]
Keuken ≥ zie woonkenmerken
2
Badkamer incl. toilet ≥ 4,4 m [1]
Verkeersruimte ≥ 0,9 m (B) [2]

2

Woonkamer ≥ 27 m [1]
2
Slaapkamer ≥ 10,24 m (1persoonsbed) [1]
Keuken ≥ zie woonkenmerken
2
Badkamer incl. toilet ≥ 5,2 m [1]
Verkeersruimte ≥ 1,2 m (B) [2]

Woonkenmerken
Gezond
- Basis lay-out van de inbouw
- Keuken: Lengte aanrecht ≥ 2500 mm
incl. kooktoestel, lengte aan beide zeiden
van spoelbak ≥ 650 mm, afzetstrook aan
beiden zijden kooktoestel ≥ 200 mm, vrije
gebruiksruimte voor het aanrecht ≥ 1200
mm. [2], hoogte werkblad tussen 90 en
120 cm [1]
Badkamer: douche en twee wastafels.
Mobiliteitsbeperking (licht)
- Keuken: Lengte aanrecht ≥ 2500 mm
incl. kooktoestel, lengte aan beide zeiden
van spoelbak ≥ 650 mm, afzetstrook aan
beiden zijden kooktoestel ≥ 200 mm, vrije
gebruiksruimte voor het aanrecht ≥ 1200
mm. [2], hoogte werkblad tussen 90 en
120 cm [1]
- Badkamer met douche en twee
wastafels
Visuele beperking
- Vergroten contrast en kleurgebruik [3]
- Verlichting [3]
- Ruime opzet [3]
- Val en stootpreventie [3]
- Geluid [3]
Mobiliteitsbeperking (licht)
- Keuken: Lengte aanrecht ≥ 2500 mm
incl. kooktoestel, lengte aan beide zeiden
van spoelbak ≥ 650 mm, afzetstrook aan
beiden zijden kooktoestel ≥ 200 mm, vrije
gebruiksruimte voor het aanrecht ≥ 1200
mm. [2], hoogte werkblad tussen 90 en
120 cm [1]
- Badkamer: één wastafel en
inloopdouche
Mobiliteitsbeperking (rolstoel)
- Slaapkamer extra manouveer ruimte ≥
1,5 m x 1,5 m [1]
- Keuken: zie eisen seizoen 2 en 3 [2] +
onderrijdbaar werkblad, hoogte 70 tot 90
cm (verstelbaar), onderkasten vervangen
door schuifladen [1]
- Badkamer: bestaande uit wastafel,
douche, toilet en draaicirkel van 1,5 m x
1,5 m. Nagenoeg vlakke douchevloer,
d.w.z. geen douchebak of opstaande
rand; wand voldoende stevig voor het
bevestigen van handgrepen, douchezitje
en wastafel [2] .
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Variantenstudie

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de variantenstudie beschreven. De variantenstudie is uitgevoerd op basis van
een morfologische analyse. Dit is een systematische ontwerpmethode die het ontwerpprobleem
opdeelt in deelonderwerpen. Op deze wijze kunnen de verschillende deelonderwerpen afzonderlijk
van elkaar worden onderzocht.
Voor de deelonderwerpen worden deeloplossingen gegenereerd. Varianten worden gecreëerd door
deeloplossingen met elkaar te combineren. De varianten worden getoetst aan toetsingscriteria,
waardoor de meest optimale variant kan worden geselecteerd. De optimale variant geeft de
hoofdstructuur van de uitwerking van het product weer.
In § 4.2 worden de uitgangspunten van de variantenstudie beschreven, waarna in § 4.3 de
morfologische analyse wordt uitgevoerd. Tevens worden in § 4.3 de varianten toegelicht en
beoordeeld door middel van de toetsingscriteria, waarmee de optimale variant wordt gekozen.

4.2

Uitganspunten variantenstudie

4.2.1 Eigenschappen van het product
In deze paragraaf worden de eigenschappen van het de faciliterende kern beschreven. Het idee van het
product is gebaseerd op een vaste basis waaraan variabele elementen worden aangesloten. In dit
onderzoek zal de vaste basis worden ontwikkeld, waaraan variabele elementen kunnen worden
aangesloten. De aan te sluiten variabele elementen zoals: een bad, een douche, een wastafel, etc.
worden binnen dit onderzoek niet ontwikkeld.
De totstandkoming van de deelonderwerpen is gebaseerd op een analyse van het idee en de
ontwerpcriteria. De deelonderwerpen bestaan uit de eigenschappen die het product moet bezitten om
te kunnen voldoen aan de ontwerpcriteria. De deelonderwerpen zijn in drie categorieën
onderverdeeld. Dit zijn: de vorm, installaties en leidingwerk en variabele elementen. Op afbeelding
4.1 is visueel weergeven welk ontwerpprobleem per deelonderwerp wordt onderzocht.

Afbeelding 4.1: Visuele weergave van de deelonderwerpen in de
morfologische analyse
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De deelonderwerpen zijn hieronder per categorie beschreven.
De vorm
De vorm van het product bepaalt in grote mate hoe het product functioneert. Om de optimale vorm
van het product te verkrijgen zijn drie parameters opgenomen in de morfologische analyse. Dit zijn de
horizontale vorm, verticale vorm en ruimtedefiniëring.
De horizontale vorm heeft invloed op de indelingsvrijheid van het ruimteplan. Binnen de horizontale
vorm is er onderscheidt te maken tussen interne- en externe frames, die beiden weer varianten hebben.
De verticale vorm heeft invloed op de wijze hoe de installaties en leidingwerk in de vaste basis
worden verwerkt.
De ruimtedefiniëring heeft invloed op het systeem van het product. Enerzijds kan er een totaal
product worden gecreëerd, terwijl anderzijds het product uit meerdere elementen kan worden
gerealiseerd.
Installaties en leidingwerk
Op welke wijze in de vaste basis de installaties en het leidingwerk worden gerealiseerd heeft grote
invloed op de mate en snelheid van de aanpasbaarheid van het product. Het leidingwerk, bijvoorbeeld
de riolering, heeft in de huidige gebouwde omgeving weinig flexibiliteit.
Om de installaties en het leidingwerk optimaal in het product te realiseren zijn er drie parameters
opgenomen. Dit zijn aansluiten vaste basis op schacht, variabel leidingwerk en installatie concept.
Op welke wijze de vaste basis op de schacht wordt aangesloten heeft invloed op de indelingsvrijheid
van het ruimteplan dat wordt gecreëerd met het product.
Het variabele leidingwerk heeft invloed op de mate en snelheid van aanpasbaarheid in het product. De
te hanteren deeloplossingen van het variabele leidingwerk (kunnen) afhankelijk zijn van de
deeloplossingen van de vorm.
De keuze van het installatieconcept heeft invloed op het binnenklimaat van de woning.
Variabele elementen.
De variabele elementen zorgen ervoor dat de bewoners het product kunnen personaliseren. Het geeft
de functie, invulling en materialisatie van het product. De categorieën vorm en installaties en
leidingwerk zijn ondersteunende onderdelen, die het mogelijk maken om de variabele elementen aan
te sluiten.
De parameters van de categorie variabele elementen zijn aansluiten variabele elementen en
personaliseren.
Op welke wijze de variabele elementen kunnen worden aangesloten, bepaald het gebruiksgemak van
het product in de gebruiksfase.
Het personaliseren geeft bewoners de mogelijkheid het product aan te passen aan hun specifieke eisen
en wensen.

4.2.2 Selecteren varianten
Varianten worden gegenereerd door verschillende deeloplossingen met elkaar te combineren. De
deeloplossingen die de meeste potentie bezitten om te kunnen voldoen aan de ontwerpcriteria worden
in de varianten opgenomen. Bij het combineren van de deeloplossingen wordt er rekening gehouden
zodat de deeloplossingen elkaar niet functioneel belemmeren.
Door de varianten te toetsen aan de toetsingscriteria en daarnaast te analyseren, wordt duidelijk met
welke variant het beste wordt tegemoetgekomen aan de ontwerpcriteria.
Opmerking deeloplossingen
→ In de morfologische analyse worden alleen deeloplossingen die haalbaar en wenselijk zijn
opgenomen.
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Een voorbeeld hierbij kan worden gegeven aan de hand van het variabele leidingwerk. Het is niet
wenselijk dat het variabele leidingwerk in de vloer wordt gepositioneerd. Dit is namelijk niet
wenselijk voor de doelgroep senioren. De verhoging van de vloer die hierdoor in het product
verwerkt moet worden kan voor mensen met mobiliteitsbeperkingen (opstapje) als hinderlijk worden
ervaren.

4.2.3 Toetsing varianten
De varianten die voortkomen uit de morfologische analyse moeten objectief worden beoordeeld. Om
de varianten objectief met elkaar te vergelijken zijn er toetsingscriteria opgesteld.
De toetsingscriteria zijn gebaseerd op de ontwerpcriteria uit § 3.5, waaruit vier categorieën zijn
opgesteld. Dit zijn algemene ontwerpcriteria, de scenario’s, de afmetingen en de indelingsvrijheid. In
§ 4.3.2 en bijlage B zijn de toetsingscriteria opgenomen.
Algemene ontwerpcriteria
In de categorie algemene ontwerpcriteria zijn de basis ontwerpcriteria van het product opgenomen.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld over: is er in het product ruimte voor de installaties en het leidingwerk?
Alle varianten zullen naar verwachting aan de algemene ontwerpcriteria voldoen, omdat dit de basis
eisen zijn van het product.
De scenario’s
In de categorie de scenario’s wordt getoetst in welke mate een variant voldoet aan de veranderende
eisen die voortkomen uit de seizoenen van het leven.
Het aanpasbaar zijn aan de veranderende eisen die voortkomen uit de seizoenen van het leven is ook
een basiscriteria. Door de vele toetsingscriteria zijn de scenario’s echter als aparte categorie
opgenomen.
Uitgangspunt van de scenario’s is: “het product moet zich kunnen aanpassen aan de veranderende
eisen van de verschillende scenario’s”.
De geschetste scenario’s van de familie Jansen (§ 2.2.3) kunnen niet zomaar worden gebruikt als
toetsingscriteria. Om van de scenario’s objectieve toetsingscriteria te maken zijn de scenario’s in §
3.5.2 vertaald naar objectieve eisen.
De afmetingen
In de categorie afmetingen worden de afmetingen van het product getoetst. De afmetingen van het
product zijn belangrijk omdat de context waarbinnen het product wordt gerealiseerd de bestaande
woningbouw is. Hierin is beperkte ruimte aanwezig voor de plaatsing van het product. Dit komt door
het bestaande casco. Dit zorgt immers voor beperkte ruimteafmetingen.
Uitgangspunten van de afmetingen is: “het product moet zo klein mogelijk worden gerealiseerd”.
Indelingsvrijheid
In de categorie indelingsvrijheid wordt de flexibiliteit van het product beoordeeld. In deze categorie
wordt getoetst op welke wijze de variabele elementen worden aangesloten aan de vaste basis. Bij de
indelingsvrijheid is het uitgangspunt: het product moet met zoveel mogelijk indelingsvrijheid worden
gecreëerd.
Beoordeling toetsingscriteria
De toetsingscriteria kunnen beoordeeld worden met: ja, nee, nader te bepalen (n.t.b.) en niet van
toepassing (n.v.t.). Door deze waardering toe te passen ontstaat er een objectief oordeel over de
varianten. Het principe is dat wanneer de criteria de verschillende personen wordt ingevuld dezelfde
beoordeling plaatsvindt.
→ Hoe vaker de toetsingscriteria positief (antwoord: Ja) wordt beantwoord, hoe beter de
variant aansluit op de ontwerpcriteria.
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4.2.4 Context variantenstudie
Om de varianten ten opzichte van elkaar objectief te beoordelen wordt er één context gecreëerd
waarbinnen de varianten worden getoetst. De context is een plattegrond met bijhorende afmetingen en
vooraf gedefinieerde indeling.

Uitgangspunt woningbouwtypologie
→ In de verdere uitwerking van dit onderzoek wordt als uitgangspunt een meerlaags
woningbouwtypologie (galerij- en portieketagewoning) aangehouden.
In dit onderzoek wordt een product ontwikkeld voor bestaande woningbouw. Om de context van de
bestaande woningbouw in kaart te brengen is er verdiepend onderzoek uitgevoerd naar
woningbouwtypologieën: rijtjeswoning, galerijwoning en portieketagewoning. Gedurende de verdere
uitwerking van het product wordt als uitgangspunt een woningbouwtypologie (galerij- en
portieketagewoning) aangehouden. De overeenkomsten van deze twee woningbouwtypologieën
maken het mogelijk voor deze twee typologieën eenzelfde product te ontwikkelen.
In hoofdstuk 6 is onderzocht wat de toepassingsmogelijkheden zijn van het product in de context van
een galerij- en rijtjeswoning.

Om de varianten te toetsen is de plattegrond van een portieketagewoning met kleinst mogelijke
beukmaat gehanteerd. Bij de kleinste beukmaat zijn immers de belemmeringen van de bestaande
woningbouw het grootste. Hierdoor wordt het product optimaal moet ontwikkeld met betrekking tot
de afmetingen en de vorm.
De plattegrond van deze portieketagewoning heeft een ongelijke beukmaat van 3,76 meter en 1,7
meter en een diepte van 9,3 meter. Deze plattegrond is als basis gebruikt, waarbij de beukmaat van
3,76 meter als ontwerpcontext wordt gehanteerd.
Ook zijn de positionering van de functies en het product vooraf bepaald. In afbeelding 4.2 is te zien
wat het uitgangspunt is van de positionering en de afmetingen.

Context: Afmetingen van een
portieketagewoning

Context:
Variantenstudie

Afbeelding 4.2: Context variantenstudie, gebaseerd op plattegrond van
portieketagewoning
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4.3

Morfologische analyse

4.3.1 Morfologisch overzicht
Onderstaand is het morfologische overzicht weergeven. Hier zijn vier lijnen getrokken. Deze lijnen vertegenwoordigen de vier varianten die zijn gegenereerd. Deze varianten worden in de volgende sub-paragraaf nader toegelicht. In
bijlage C is de morfologische analyse groter opgenomen.
Morfologische analyse

Deeloplossingen
1

2

3

Rond

Vierkant

Kruis

4

5

6

7

8

T-vorm

S-vorm

I-vorm

Dynamische variant

Rond

9

10

Vierkant

U-vorm

Vorm in horizontaal vlak
(plattegrond)

De vorm (frame)

Interne frames

Externe frames

Vorm in verticaal vlak
(doorsnede)
Breed - hele hoogte

Smal - hele hoogte

Smal - hele hoogte - dubbel

In vaste basis verwerkt

Secundair wandsysteem

Combinatie - in vaste basis &
secundair systeem

Aansluiten rechtstreeks op
bestaande schacht

Aansluiten bestaande schacht,
leidingen via eigen app.

In wandsysteem

Verdikking in wand

Smal - breed

Breed - smal

Breed - vloer

Breed - plafond

Aansluiting vaste basis
op bestaande
installaties

Installaties & leidingwerk

Deelonderwerpen

Ruimte definiëring

Aansluiten bestaande schacht,
Nieuwe schacht creëren, intern Nieuwe schacht creëren, entern
leidingen via onderliggend app.

Variabel leidingwerk
Dubbele wand

In vaste basis/ secundair wandsysteem verwerkt

Variabele elementen

Installatie concept

Vooraf gedefinieerd

Ruimte creëeren in vaste basis
voor meerder concepten

Op vaste plaats

Één punt per kant

Op variabele plaatsen

Behang

Variabel plaatsysteem

Aansluiten variabele
elementen

Personaliseren

Verven

Variant 1
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Secundair systeem

Digitaal wanden

Variant 2
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Variant 4
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4.3.2 Beschrijving varianten
In het morfologische overzicht in de vorige paragraaf zijn vier varianten opgesteld. Deze varianten
zijn tot stand gekomen door verschillende deeloplossingen met elkaar te verbinden. Over twee
deelonderwerpen kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt:

Opmerkingen over twee deelonderwerpen:
→ Voor het deelonderwerp ‘aansluiten vaste basis op bestaande installaties’ worden alle
varianten gegenereerd met de deeloplossing: ‘aansluiten bestaande schacht, leidingen via
eigen appartement’.
Op deze wijze wordt optimale indelingsvrijheid gecreëerd zonder dat er een nieuwe schacht
gerealiseerd hoeft te worden. De voorkeur gaat uit naar een oplossing binnen het eigen appartement.
Hierdoor wordt de haalbaarheid van de deeloplossing vergroot. Er hoeven met deze oplossing
immers geen voorzieningen in de appartementen boven of onder de faciliterende kern aangebracht te
worden. In bijlage D is een overzicht opgenomen van de verschillende aansluitmethoden met
betrekking tot de bestaande schacht.
Voor het deelonderwerp ‘installatieconcept’ worden alle varianten gegenereerd met de
deeloplossing: ‘ruimte creëren in vaste basis voor meerdere concepten’.
Door ruimte te creëren voor meerdere installatieconcepten wordt de faciliterende kern toepasbaar in
meerdere contexten met verschillende installatieconcepten. Hiermee wordt de toegevoegde waarde
van het product vergroot.
→

→

Bij het toelichten van de varianten zijn (omdat ze voor elke variant hetzelfde zijn) deze twee
deelonderwerpen niet beschreven.

In deze paragraaf zullen de opgestelde varianten worden beschreven. Tevens is er voor elke
oplossingsrichting een schematische weergave opgenomen. Hierdoor wordt in een overzicht duidelijk
uit welke deeloplossingen een variant bestaat.
Variant 1: Vaste vorm (I-vorm)
De naam van variant 1 is gebaseerd op zijn vorm en het kenmerkende statische karakter. In afbeelding
4.3 zijn de gecombineerde deeloplossingen van variant 1 schematisch weergegeven. Waarop de
keuzes van deze deeloplossingen zijn gebaseerd wordt hieronder puntsgewijs beschreven.
 Voor de verticale vorm is de deeloplossing: breed – smal geselecteerd. Deze deeloplossing is
gekozen omdat deze variant onderscheidt maakt tussen de positionering van de installaties en
leidingen. Door dit onderscheidt te maken worden de afmetingen van de vaste basis
geoptimaliseerd voor de functie die het dient uit te voeren (herbergen van installaties en
leidingwerk). Het voordeel hiervan is dat de vaste basis wordt gerealiseerd zonder overbodige
ruimte. Hierdoor kan deze ruimte optimaal worden gebruikt voor het comfort van de
bewoner(s).
 Voor de horizontale vorm is de deeloplossing: I-vorm geselecteerd. De I-vorm is een
eenvoudige vorm. Het voordeel hiervan is dat horizontale vorm van de vaste basis de
technische uitwerking van het product niet ingewikkelder maakt dan nodig is. Hierbij is het
echter de vraag of met deze I-vorm kan worden voldaan aan de toetsingscriteria.
 Voor de ruimte definiëring is de deeloplossing: secundair wandsysteem geselecteerd. In het
secundair wandsysteem wordt geen leidingwerk opgenomen omdat het gehele leidingwerk in
de vaste basis wordt gerealiseerd.
 Voor het variabel leidingwerk is de deeloplossing: een dubbele wand geselecteerd. Deze
deeloplossing is geselecteerd omdat het leidingwerk opgenomen wordt in de vaste basis.
Hierdoor is er voldoende ruimte aanwezig voor deze oplossing.
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Voor het personaliseren is de deeloplossing: behang en/of verven geselecteerd. Deze
deeloplossingen zijn gekozen omdat het secundaire wandsysteem bij deze variant alleen de
functie ruimtedefiniëring heeft. Dit betekend dat in het wandsysteem geen aanpassingen
gedaan hoeven te worden wanneer het product wordt aangepast aan de verschillende
scenario’s.
De vaste basis heeft een statisch karakter. Het gevolg hiervan is dat de afmetingen van de
vaste basis bij elke aanpassing hetzelfde zijn.

Ruimte definiëring
En/of

Schetsmatige weergave vorm

Variabel leidingwerk

Personaliseren

Afbeelding 4.3: Schematische weergave van variant 1: Vaste vorm (I-vorm)

Variant 2: Vaste vorm (U-vorm)
De naam van variant 2 is gebaseerd op zijn vorm en het kenmerkende statische karakter. In afbeelding
4.4 zijn de gecombineerde deeloplossingen van variant 2 schematisch weergegeven. Waarop de
keuzes van deze deeloplossingen zijn gebaseerd wordt hieronder puntsgewijs beschreven.
 Voor de verticale vorm is de deeloplossing: smal – hele hoogte - dubbel geselecteerd. Deze
deeloplossing is geselecteerd om in combinatie met de geselecteerde deeloplossing voor de
horizontale vorm (U-vorm), een vaste basis te creëren die tevens de ruimte definieert. Het
voordeel van deze variant is dat de afmetingen van de ruimte niet aangepast hoeven te worden
aan de verschillende scenario’s. Het nadeel kan echter zijn dat deze variant onvoldoende
indelingsvrijheid creëert. Hierdoor kan mogelijk niet goed worden voldaan aan de
toetsingscriteria.
 Voor de ruimtedefiniëring is de deeloplossing: combinatie: in vaste basis & secundair
wandsysteem geselecteerd. Deze deeloplossing is geselecteerd omdat het leidingwerk is
opgenomen in het wandsysteem van de vaste basis. Uit de plattegrondanalyse van de
scenario’s blijkt dat het leidingwerk niet in elke wandvlakte gepositioneerd hoeft te worden.
Het is daarom voordeliger om te kiezen voor een eenvoudiger en goedkoper secundair
wandsysteem.
 Voor het variabel leidingwerk is de deeloplossing: een kokersysteem geselecteerd. Deze
deeloplossing is geselecteerd om op een eenvoudige wijze het variabele leidingwerk in het
product te realiseren. Het kokersysteem dient echter in verband te staan met het wandsysteem
van de vaste basis. Hierdoor kan het leidingwerk de variabele elementen (bijvoorbeeld de wc,
douche, etc.) faciliteren. Het nadeel van een kokersysteem is dat de oplossing esthetisch en
functioneel als onprettig kan worden ervaren door de gebouwgebruikers. Functioneel
betekend dit bijvoorbeeld dat kasten niet rechtstreeks tegen het wandsysteem kunnen worden
gepositioneerd. Het gevolg hiervan is dat er kostbare ruimte verloren gaat.
 Voor het personaliseren is de deeloplossing: behang en/of variabel plaatsysteem geselecteerd.
Er zijn twee deeloplossingen gekozen omdat er gebruik wordt van twee wandsystemen. Voor
het wandsysteem in de vaste basis is het plaatsysteem de betere deeloplossing. De reden
hiervan is dat wanneer de variabele elementen worden aangesloten, het plaatsysteem eraan
kan bijdragen dat dit gebeurd zonder bouwkundige aanpassing in het werk. Voor het
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secundaire wandsysteem is gekozen voor behang (de deeloplossing verven kan hiervoor ook
worden geselecteerd). Er is voor deze eenvoudigere personalisatiemethode gekozen omdat het
secundaire wandsysteem alleen de functie ruimtedefiniëring heeft. Er hoeven bij dit
wandsysteem dus geen aanpassingen in het wandsysteem gemaakt te worden.
De vaste basis heeft een statisch karakter. Dit heeft als gevolg dat de afmetingen van de vaste
basis bij elke aanpassing hetzelfde zijn.
In deze variant is geen ruimte opgenomen voor de installaties. Wanneer blijkt dat deze variant
goed aansluit op de toetsingscriteria zal de variant moeten worden aangepast. De aanpassing
moet dusdanig zijn zodat er voldoende ruimte is voor de installaties.
Variant 2 maakt gebruik van drie deelproducten: de vaste basis (voor ruimtedefiniëring) een
secundair wandsysteem (voor het variabele leidingwerk) een secundair kokersysteem (voor
het variabele leidingwerk).

Ruimte definiëring
En/of

Schetsmatige weergave vorm

Variabel leidingwerk

Personaliseren

Afbeelding 4.4: Schematische weergave van variant 2: Vaste vorm (U-vorm)

Variant 3: Dynamische wand
De naam van variant 3 is gebaseerd op zijn vorm en het kenmerkende dynamische karakter van het
wandsysteem. In afbeelding 4.5 zijn de gecombineerde deeloplossingen van variant 3 schematisch
weergegeven. Waarop de keuzes van deze deeloplossingen zijn gebaseerd wordt hieronder
puntsgewijs beschreven.
 Voor de verticale vorm zijn de deeloplossingen: breed – hele hoogte en smal hele hoogte
geselecteerd. Er zijn twee deeloplossingen gekozen omdat deze variant uit twee
deelproducten bestaat. Dit zijn de vaste basis (voorzien van de installaties), en een secundair
wandsysteem (voorzien van het leidingwerk). De vaste basis maakt gebruik van de
deeloplossing breed – hele hoogte en het secundair wandsysteem maakt gebruik van smal hele hoogte.
 Voor de horizontale vorm zijn de deeloplossing: vierkant en I-vorm geselecteerd. De vaste
basis maakt gebruik van de deeloplossing vierkant en het secundair wandsysteem maakt
gebruik van I-vorm. Doordat deze variant gebruik maakt van twee deelproducten met beiden
hun eigen functies (installaties of leidingwerk) worden de afmetingen van de deelproducten
geoptimaliseerd voor de functie die het dient uit te voeren. Het voordeel hiervan is dat de
twee deelproducten worden gerealiseerd zonder overbodige ruimte. Hierdoor kan deze ruimte
worden gebruikt voor het comfort van de bewoner(s).
 Voor de ruimtedefiniëring is de deeloplossing: secundair wandsysteem geselecteerd. Dit
betekend dat het secundaire wandsysteem twee functies heeft: Enerzijds het realiseren van
variabel leidingwerk en anderzijds de ruimtedefiniëring.
 Voor het variabel leidingwerk is de deeloplossing: verdikking in wand geselecteerd. Deze
deeloplossing is geselecteerd omdat het leidingwerk naar verwachting breder is dan de wand
zelf dient te zijn ten behoeve van het akoestisch comfort. Op deze wijze dient er geen
onnodige ruimte te worden gebruikt voor de wandopbouw.
Michael Urlings
Fit the Future II

41

4.

Variantenstudie


Voor het personaliseren is de deeloplossing: variabel plaatsysteem geselecteerd. Deze
deeloplossing is gekozen omdat de variabele elementen (bijvoorbeeld wc, douche, etc.)
worden aangesloten op het wandsysteem. Het variabele plaatsysteem kan ervoor zorgen dat
dit gebeurd zonder dat er bouwkundige aanpassingen in het werk nodig zijn.

Ruimte definiëring

Schetsmatige weergave vorm

Variabel leidingwerk

Personaliseren

Afbeelding 4.5: Schematische weergave van variant 3: Wanden inclusief leidingen

Variant 4: Dynamisch frame
De naam van variant 4 is gebaseerd op zijn vorm en het kenmerkende dynamische karakter. In
afbeelding 4.6 zijn de gecombineerde deeloplossingen van variant 3 schematisch weergegeven.
Waarop de keuzes van deze deeloplossingen zijn gebaseerd wordt hieronder puntsgewijs beschreven.
 Voor de verticale vorm zijn de deeloplossingen: breed – hele hoogte en smal – hele hoogte
geselecteerd. Er zijn meerdere deeloplossingen gekozen omdat deze variant uit drie
deelproducten bestaat. Deze deeloplossingen zijn de vaste basis (voorzien van de installaties)
een primair dynamisch wandsysteem opgenomen in de vaste basis (ten behoeve van het
variabele leidingwerk) en een secundair wandsysteem (ten behoeve van ruimte definiëring).
De vaste basis maakt gebruik van de deeloplossing breed – hele hoogte. De overige twee
deeloplossingen maken gebruik van deeloplossing smal – hele hoogte.
 Voor de horizontale vorm is de deeloplossing: dynamische variant geselecteerd. De
combinatie van deze deeloplossingen resulteert in het dynamische frame van deze variant.
Doordat deze variant gebruik maakt van drie deelproducten met allen hun eigen functie
(installaties, leidingwerk en ruimte definiëring) worden de afmetingen van de deelproducten
geoptimaliseerd voor de functie die het dient uit te voeren. Het voordeel hiervan is dat de
twee deelproducten wordt gerealiseerd zonder overbodige ruimte. Hierdoor kan deze ruimte
worden gebruikt voor het optimaliseren van het comfort van de bewoner(s).
 Voor de ruimtedefiniëring is de deeloplossing: secundair wandsysteem geselecteerd. Deze
deeloplossing is geselecteerd omdat blijkt uit de plattegrondanalyse van de scenario’s met het
primair dynamisch wandsysteem alleen niet kan worden voldaan aan de eisen van
ruimtedefiniëring.
 Voor het variabel leidingwerk is de deeloplossing: in wandsysteem geselecteerd. Deze
deeloplossing is geselecteerd omdat dit de esthetisch meest gewenste oplossing is. Het gevolg
van deze oplossing is echter dat de breedte van het wandsysteem groter wordt dan bij andere
deeloplossingen het geval is.
 Voor het personaliseren is de deeloplossing: variabel plaatsysteem geselecteerd. Deze
deeloplossing is gekozen omdat de variabele elementen (bijvoorbeeld wc, douche, etc.)
worden aangesloten op het wandsysteem. Het variabele plaatsysteem kan ervoor zorgen dat
dit gebeurd zonder dat bouwkundige aanpassingen in het werk nodig zijn.
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Ruimte definiëring
En/of

Schetsmatige weergave vorm

Variabel leidingwerk

Personaliseren

Afbeelding 4.6: Schematische weergave van variant 4: Dynamische variant

Opmerkingen varianten
Uitganspunt ontwerp varianten:
Het uitgangspunt van het conceptidee is het ontwikkelen van een vaste basis, waarin alle leidingen en
installaties worden opgenomen. Variant 1 en 2 maken gebruik van dit oorspronkelijke idee. Met deze
oplossing wordt echter onvoldoende indelingsvrijheid gecreëerd (zie toetsingscriteria).
Variant 3 en 4 wijken af van het oorspronkelijke conceptidee. Bij deze varianten wordt gebruik
gemaakt van een vaste basis waarin alleen de installaties worden opgenomen. Het leidingwerk wordt
in een dynamisch wandsysteem gerealiseerd. Door deze aanpassing op het conceptidee wordt de
indelingsvrijheid van het product vergroot.

4.3.3 Toetsing varianten
In tabel 4.1 staan de toetsingscriteria weergegeven, waarmee de vier varianten zijn beoordeeld. De
complete lijst van de beoordeling van de scenario’s is opgenomen in bijlage B. In deze bijlage zijn
tevens de varianten geplaatst in de context van de portieketagewoning. Dit is gebruikt bij de toetsing
van de varianten.
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Variant 3

Variant 4

Variant 2

Toetsingscriteria

Variant 1

Tabel 4.1: Toetsingscriteria t.b.v. de varianten.

Ja
Ja

Nee
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

N.t.b.

N.v.t.

N.t.b.

N.t.b.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

N.t.b

N.t.b.

N.t.b.

N.t.b.

Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Nee

Ja
Ja
Ja
Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

8

14

17

17

Algemene ontwerpcriteria
Is er in het product ruimte voor de installaties?
Is er in het product ruimte voor het leidingwerk?
Zijn de installaties van minimaal één kant bereikbaar zonder
bouwkundige aanpassingen?
Is het leidingwerk aanpasbaar, zonder bouwkundig
aanpassingen?
Zijn de badkamer en het toilet uitvoerbaar als afgesloten
ruimten?
Creëren de ruimten in het product overlast naar de overige
ruimten in het product?

De scenario’s
Kan de variant voldoen aan alle eisen uit:
- Scenario 1:
- Scenario 2:
- Scenario 3:
- Scenario 4:

De afmetingen
Kan het (gehele) product worden gerealiseerd binnen een
maximale breedte van:
- ≤ 450 cm
- ≤ 420 cm
- ≤ 390 cm
- ≤ 360 cm
- ≤ 330 cm
- ≤ 300 cm
Kan het (gehele) product worden gerealiseerd binnen een
maximale lengte van:
- ≤ 450 cm
- ≤ 420 cm
- ≤ 390 cm
- ≤ 360 cm
- ≤ 330 cm
- ≤ 300 cm

De indelingsvrijheid
Het aansluiten van de variabele elementen kan aan:
- minimaal één kant
- minimaal twee kanten
- minimaal drie kanten
- vier kanten
Is de horizontale positionering van het product onafhankelijke
van de positionering van de bestaande schacht?

Totaal aantal keer ja?

De toetsingscriteria zijn gebaseerd op de ontwerpcriteria. De toetsingscriteria kunnen beoordeeld worden met : Ja, Nee, nader
te bepalen (n.t.b.) en niet van toepassing (n.v.t.).
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4.3.4 Conclusie varianten
Toetsingscriteria
In tabel 4.1 zijn de vier varianten beoordeeld met behulp van de opgestelde toetsingscriteria. Wanneer
deze resultaten (verkregen uit de toetsingscriteria) met elkaar worden vergeleken blijkt dat de
dynamische varianten (variant 3 en 4) met beiden 17 punten beter scoren dan de varianten met het
statische karakter (variant 1 en 2). Variant 1 en 2 scoren respectievelijk 8 en 14 punten.
Wanneer de toetsingscriteria nader worden geanalyseerd kunnen een aantal opmerkingen worden
gemaakt:
 Bij de toetsingscriteria met betrekking tot de algemene ontwerpcriteria wordt door de
varianten een vergelijkbaar aantal punten gescoord. Variant 2 scoort hier één punt minder
doordat, zoals eerder aangegeven, geen rekening is gehouden met de installaties.
 De toetsingscriteria met betrekking tot de scenario’s worden door variant 1 niet behaald. Dit
komt doordat variant 1 onvoldoende ruimte heeft om alle variabele elementen per scenario te
plaatsen.
 Een gevolg van het niet kunnen voldoen aan de scenario’s is dat variant 1 met grotere
afmetingen moet worden gerealiseerd om dit wel mogelijk te maken. Hierdoor worden bij de
toetsingscriteria met betrekking tot de afmetingen ook minder punten gescoord door variant 1.
 De overige drie varianten voldoen aan de gestelde eisen die voortkomen uit de scenario’s.
Tevens kunnen de varianten met dezelfde afmetingen worden gerealiseerd, waardoor hierbij
het puntenaantal gelijk blijft.
 Bij de toetsingscriteria met betrekking tot de indelingsvrijheid krijgen variant 3 en 4 meer
punten ten opzichte van variant 1 en 2.
Vergelijken variant 3 en 4
De resultaten uit de toetsingscriteria van variant 3 en 4 zijn met beiden 17 punten hetzelfde. Echter de
vorm en benodigde technische uitwerking verschillen van elkaar. Om de variant te kiezen die in de
praktijk naar verwachting het beste functioneert worden de twee varianten hieronder nader
geanalyseerd.
Het meest kenmerkende verschil tussen variant 3 en 4 is het aantal deelproducten dat ze toepassen.
Variant 3 maakt gebruik van twee deelproducten, bestaande uit de vaste basis en een secundair
wandsysteem. Variant 4 maakt gebruik van drie deelproducten, bestaande uit een vaste basis, een
primair dynamisch wandsysteem opgenomen in de vaste basis en een secundair wandsysteem.
De technische uitwerking van variant 4 is door het extra deelproduct complexer dan variant 3.
Het is te verwachten dat variant 4, met een dynamisch wandsysteem in de vaste basis, zich sneller kan
aanpassen aan de veranderende eisen die voorkomen uit de seizoenen van het leven dan variant 3.
Hierbij dient echter een afweging gemaakt te worden of dit een meerwaarde creëert voor het product.
Naar verwachting is dit niet het geval omdat de aanpassingsfrequentie binnen dit onderzoek één keer
per vijf à tien jaar is (vooronderzoek, 2015). Dit betekend dat de snelheid waarmee het product zich
kan aanpassen van ondergeschikt belang is.
Een tweede verschil is de deeloplossing die de varianten hanteren voor het variabele leidingwerk.
Variant 3 maakt gebruik van de oplossing: verdikking in wand. Deze oplossing is gekozen omdat het
leidingwerk naar verwachting breder is dan de wand zelf dient te zijn ten behoeve van het akoestisch
comfort.
Een verdikking in de wand heeft echter tweede nadelen. Enerzijds kan de verdikking in de wand
esthetisch onwenselijk zijn, en anderzijds kan er hinder ontstaan wanneer variabele elementen
(bijvoorbeeld kasten) tegen de wand worden gepositioneerd. Hierbij wordt de maat van de verdikking
maatgevend bij de positionering. Hierdoor gaat er kostbare ruimte verloren.
Variant 4 maakt gebruik van de oplossing: in wandsysteem. Het nadeel is dat wanneer traditioneel
leidingwerk wordt toegepast de wanddikte breder moet worden gerealiseerd dan benodigd is voor het
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akoestische comfort. Een oplossing kan zijn om alternatieve technieken te onderzoeken, waarbij de
afmetingen van het leidingwerk worden geminimaliseerd.
Optimalisatie varianten
Omdat variant 3 en 4 beiden positieve en negatieve punten hebben is besloten om de positieve punten
van de twee varianten te combineren. Hiermee wordt een optimale variant gegenereerd.
Afbeelding 4.7 geeft een schematische weergave van de deeloplossingen in de optimale variant. De
optimale variant maakt gebruik van de vaste basis en secundair wandsysteem uit variant 3.
Zoals eerder beschreven geeft het derde deelproduct, een primair dynamisch wandsysteem
opgenomen in de vaste basis, geen meerwaarde voor het product.
Voor het leidingwerk wordt gebruik gemaakt van de deeloplossing in wandsysteem. Hierbij dient wel
onderzocht te worden wat de mogelijkheden zijn om de afmetingen van het benodigde leidingwerk te
minimaliseren.

Ruimte definiëring

Schetsmatige weergave vorm

Variabel leidingwerk

Personaliseren

Afbeelding 4.7: Schematische weergave van optimalisatie

Afbeeldingen 4.8 en 4.9 geven een visuele weergave van de twee deelproducten: de vaste basis en het
secundaire wandsysteem. Hierbij zijn de gekozen deeloplossingen van de optimale variant verwerkt in
de vaste basis en het secundair wandsysteem. De afbeeldingen geven een duidelijker beeld van de
uiteindelijke deelproducten die worden gerealiseerd met de optimale variant.
De twee deelproducten moeten worden uitgewerkt tot één product.

Afbeelding 4.8: Visuele weergave van de vaste basis,
waarin de deeloplossingen van de optimale variant zijn
opgenomen.
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De optimale variant geeft een oplossingsrichting van het conceptidee uit hoofdstuk 3. In hoofdstuk 5
zal deze oplossingsrichting worden gebruikt als basis voor de technische uitwerking van het product.

Opmerking optimale variant:
In dit hoofdstuk is met toetsingscriteria aannemelijk gemaakt welke variant het beste aansluit op de
ontwerpcriteria en doelstelling van dit onderzoek. De toetsingscriteria zorgen echter niet voor
empirisch bewijs dat dit de enige en/of beste oplossing is.
Dit betekend dat met de optimale variant een mogelijke ontwerprichting is gecreëerd voor de
faciliterende kern. In dit onderzoek zal deze ontwerprichting worden gebruikt als basis van de
technische uitwerking van de faciliterende kern.
Ondanks dat het empirische bewijs ontbreekt, sluit de ontwerprichting van de optimale variant
volgens mij, de onderzoeker van dit onderzoek, het beste aan op de ontwerpcriteria. Een aanbeveling
is dat de toetsingscriteria moeten worden gevalideerd, waardoor de keuze voor de variant bewezen
wordt.
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Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de optimale variant uit § 4.3.4 technisch doorontwikkeld. Om de faciliterende
kern te ontwikkelen dienen diverse ontwerptechnische beslissingen gemaakt te worden. Waar in de
variantenstudie van Hoofdstuk 4 de hoofdstructuur van het product bepaald is, worden in dit
hoofdstuk aspecten op detailniveau geanalyseerd en bepaald.
In § 5.2 wordt de opbouw van de technische uitwerking beschreven. De uitwerking van de
verschillende deelproducten wordt in § 5.3 toegelicht. De definitieve detaillering is in § 5.4
opgenomen.

5.2

Opbouw technische uitwerking

5.2.1 Deelproducten
De optimale variant uit § 4.3.4 bestaat uit twee deelproducten. Dit zijn de vaste basis en het secundair
wandsysteem. De combinatie van deze twee deelproducten creëren de faciliterende kern.
Naast de vaste basis en het secundair wandsysteem is er een derde aspect dat moet worden ontwikkeld
om de faciliterende kern binnen de context van de bestaande woningbouw te laten functioneren
volgens het conceptidee. Het gaat hierbij om de zogenaamde leidingkoof. Het doel van de leidingkoof
wordt hieronder beknopt beschreven:
“Een onderdeel van het conceptidee is dat het product onafhankelijk van de bestaande schacht (toeen afvoer leidingen) gepositioneerd kan worden in het horizontale vlak van een bestaande woning.
Met andere woorden betekend dit dat de vaste basis onafhankelijk van waar de leidingen de woning
binnen komen (meestal via schacht) gepositioneerd kan worden”.
Om dit te realiseren wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van een leidingkoof. De leidingkoof is
minder diepgaand uitgewerkt dan de eerste twee deelproducten. De toepasbaarheid van de leidingkoof
is in § 5.3.3 echter wel aannemelijk gemaakt, waardoor voldaan kan worden aan de vrije positionering
van de faciliterende kern.
De leidingkoof is minder diepgaand uitgewerkt omdat de focus van dit onderzoek ligt op de
ontwikkeling van een product dat de bestaande woningbouw upgrade, zodat deze zich kan aanpassen
aan de seizoenen van het leven. Hieraan wordt tegemoet gekomen met de vaste basis en secundair
wandsysteem van de faciliterende kern.
In § 5.3 worden de drie deelproducten afzonderlijk van elkaar beschreven. De ontwikkeling van de
deelproducten is echter op integrale wijze aangepakt. Waar deze integrale aanpak tot uiting komt
wordt dit tekstueel worden toegelicht.
Door de deelproducten in dit rapport afzonderlijk van elkaar te beschrijven ontstaat er voor de lezers
een gestructureerd ontwikkelingsproces.

5.2.2 Onderdelen van de deelproducten
Om de verschillende deelproducten te ontwikkelen zullen diverse onderdelen technisch uitgewerkt
moeten worden. Deze onderdelen van de deelproducten kunnen diverse aspecten zijn, waarvan in
tabel 5.1 een overzicht is weergegeven. De tabel geeft tevens weer op welke van de drie
deelproducten een onderdeel betrekking heeft.
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De integrale benadering die gedurende het ontwikkelingsproces is gehanteerd komt voort uit het feit
dat één onderdeel dikwijls op meerdere deelproducten betrekking heeft. Een voorbeeld hiervan is de
wandopbouw. Deze is zowel van toepassing op de vaste kern als het secundair wandsysteem.
Tabel 5.1: Overzicht van de onderdelen van de deelproducten, gebaseerd op een analyse van de verschillende deelproducten.

Onderdelen deelproducten

Secundair
wandsysteem

Vaste kern

Leidingkoof

Beschreven in § 5.3.1 Het secundair wandsysteem
Opbouw van het wandsysteem
Variabele plaatafwerking
Afmetingen van de leidingen
Aansluiting met vloer
Aansluiting met plafond
Aansluiting variabele elementen
Aansluiting wandelementen onderling
Hoekaansluiting wandelementen
Deuropeningen
Beschreven in § 5.3.2 De vaste kern
Afmetingen (intern) van de vaste kern
Aansluiting aan wandelement
Opening ten behoeve van onderhoud
Aansluiting leidingkoof
Beschreven in § 5.3.3 De leidingkoof
Opbouw van de leidingkoof
Afmetingen (intern) leidingkoof
Aansluiting leidingkoof - schacht
* De onderdelen van de deelproducten zijn in kaart gebracht door de verschillende deelproducten te analyseren en vooraf in
kaart te brengen welke problemen mogelijk van invloed zijn op de technische uitwerking.

Alle onderdelen van de deelproducten die opgenomen zijn in tabel 5.1 zullen in § 5.3 worden
toegelicht. Wanneer een onderdeel van toepassing is op meerdere deelproducten zal het onderdeel
worden beschreven bij één van deze deelproducten. Hierbij wordt gekozen om de toelichting te
plaatsen bij het onderdeel waarmee de beschrijving van de technische uitwerking het beste tot uiting
komt.

5.3

Uitwerking deelproducten

In deze paragraaf wordt de technische uitwerking van de deelproducten beschreven.
Achtereenvolgend zal het secundair wandsysteem, de vaste kern en de leidingkoof met bijhorende
onderwerpen worden beschreven. De reden om deze volgorde te hanteren is dat dit de
overzichtelijkheid van de toelichting voor de lezers ten goede komt.
Voordat de verschillende deelproducten worden toegelicht dienen er enkele opmerkingen gemaakt te
worden over de technische uitwerking. Deze opmerkingen hebben betrekking op de uitgangspunten
en de gekozen technische uitwerking.
 Als basis voor de technische uitwerking dienen de ontwerpcriteria uit § 3.5. Wanneer een
ontwerpcriterium in hoge mate bepalend is voor een gemaakte keuze bij de technische
uitwerking zal dit worden beschreven in de toelichting. Hetzelfde wordt gedaan wanneer een
ontwerpcriterium in contradictie is met de technische uitwerking.
 De technische uitwerking van de faciliterende kern in dit onderzoek maakt gebruik van
modulaire afmetingen. Er wordt gebruik gemaakt van een stramien van 150 mm (n x 150
mm). Dit komt zowel terug in de dikte, breedte, hoogte en plaatafwerking van de faciliterende
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kern. Het toepassen van modulaire afmetingen lost problemen op die ontstonden bij de
interactie tussen de deelproducten.
Bij de start van de technische uitwerking was het onduidelijk dat de oplossing lag in
modulaire afmetingen. Hierdoor werd tegen verschillende problemen aangelopen. Deze
problemen zijn terug te lezen in de beschrijving van het ontwikkelingsproces van een
onderdeel (in verschillende blauwe tekstkaders in deze paragraaf).
De technische uitwerking die in de komende paragraven beschreven staat is niet de enige
mogelijke technische uitwerking. Het is denkbaar dat andere technici voor andere technische
oplossingen kiezen.
De technische uitwerking van dit onderzoek is echter gebaseerd op gangbare technieken die
toepasbaar zijn in bestaande woningbouw. Met behulp van deze technische uitwerking wordt
de toepasbaarheid van de faciliterende kern in bestaande woningbouw aannemelijk gemaakt.
De toelichting van de verschillende technische oplossingen zijn gebaseerd op de resultaten uit
verschillende methoden als: uitgevoerde analyses, uitleg over geïmplementeerd producten,
schetsdetails en fragmenten van de definitieve detaillering. Welke methode per onderdeel
wordt toegepast is afhankelijk van het onderdeel. Het is hierbij belangrijk dat de technische
uitwerking van het onderdeel duidelijk en aannemelijk wordt gemaakt. De toegepaste
methodiek is hierbij van ondergeschikt belang.

5.3.1 Het secundair wandsysteem
Het secundaire wandsysteem zorgt voor de ruimtedefiniëring van het product. Deze kan verschillen
naar gelang de context. In het secundaire wandsysteem wordt ruimte gecreëerd voor het leidingwerk
dat benodigd is voor de af- en toevoer van de water- en elektra leidingen.
Tevens wordt het secundaire wandsysteem voorzien van een variabele plaatafwerking. Deze is per
context te personaliseren naar de behoeften van de gebruiker(s).
Het secundaire wandsysteem is gebaseerd op zes verschillende wandelementen. De gehele
faciliterende kern kan met deze elementen en de vaste basis worden gecreëerd. Door het beperkt
aantal elementen wordt tegemoet gekomen aan een van de ontwerpcriteria. Dit ontwerpcriteria
omschrijft dat “de elementen binnen het product beperkt dienen te worden”.
Afbeelding 5.1 geeft een overzicht van de zes verschillende elementen. Het secundaire wandsysteem
bestaat uit drie standaard elementen die een breedte hebben van respectievelijk 600 mm,750 mm en
900 mm, twee deurelementen met een breedte van respectievelijk 900 mm en 1200 mm en een
hoekaansluiting van 150 mm breed.
Zoals beschreven bij de uitgangspunten van de technische uitwerking maken de verschillende
elementen gebruik van modulaire afmetingen (n x 150 mm).

Wand element
600/750/900 mm

Deur element
900/1200 mm

Hoekaansluiting
150 mm

Afbeelding 5.1: Overzicht van de verschillende elementen waaruit het secundaire wandsysteem is opgebouwd.
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Dat het secundair wandsysteem gebruik maakt van verschillende elementen beschrijft nog niets over
de technische uitwerking van het deelproduct. De toelichting van de technische uitwerking wordt
beschreven in het vervolg van deze sub-paragraaf.
In afbeelding 5.2 is een principe weergave van het secundaire wandsysteem weergegeven. Hierbij is
tevens de mogelijke interactie met de vaste kern weergegeven. De vaste kern is transparant op deze
afbeelding weergeven. De reden hiervoor is dat de technische uitwerking van het secundair
wandsysteem in deze sub-paragraaf centraal staan.
In deze sub-paragraaf worden achtereenvolgend de uitwerking van: de opbouw van het wandsysteem,
de variabele plaatafwerking, de afmetingen van de leidingen, de aansluiting met vloer en plafond, de
aansluiting van de variabele elementen, de aansluiting tussen wanden onderling, de hoekaansluiting
van het wandsysteem, en de deuropeningen toegelicht.

Afbeelding 5.2: Principe weergave van het secundair wandsysteem. Hierin zijn tevens de ontwikkelingsaspecten van het
deelproduct weergegeven.
Toelichting afbeelding 5.2:
- In afbeelding 5.2 zijn de verschillende ontwikkelingsaspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van het deelproduct
weergegeven. De ontwikkelingsaspecten met zwarte kleur tekst worden in deze sub-paragraaf toegelicht. De
ontwikkelingsaspecten met de donkergrijze tekst worden in een andere sub-paragraaf toegelicht.

Opbouw van het wandsysteem
De opbouw van het wandsysteem heeft betrekking op zowel de vaste basis als het secundair
wandsysteem. Beiden deelproducten maken gebruik van dezelfde wandopbouw. De wandopbouw is
de basis van het gehele product en zal om deze reden als eerste worden toegelicht.
De opbouw van het wandsysteem is gedeeltelijk vastgelegd in de optimale variant. Zo moet er
leidingwerk in het wandsysteem worden opgenomen en wordt er gebruik gemaakt van variabele
plaatafwerking. Tevens is in de ontwerpcriteria vastgesteld dat er “geen overlast mag zijn van
aangrenzende ruimten”. Dit betekend in de praktijk dat het wandsysteem voorzien moet zijn met
akoestische isolatie. Omdat de faciliterende kern wordt gerealiseerd met de zogenaamde natte ruimten
(lees: de badkamer en het toilet) dient het wandsysteem waterkerend te zijn.
De gehanteerde wandopbouw is weergegeven in afbeelding 5.3. De wandopbouw van onder naar
boven is: variabele plaatafwerking - vochtkerende folie - gipsplaat, stalen u-profiel voorzien van
akoestische isolatie – gipsplaat – vochtkerende folie - variabele plaatafwerking.
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Over de gehanteerde wandopbouw kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt:
 Het wandsysteem is gerealiseerd met
een dikte van 150 mm. Deze
afmeting past binnen de modulaire
afmetingen die worden toegepast in
het gehele product (n x 150 mm). Een
belangrijk aspect is dat binnen deze
150 mm ruimte moet worden
gecreëerd
voor
het
variabele
leidingwerk. Op welke wijze dit
gerealiseerd is, wordt toegelicht bij
de onderwerpen afmetingen leidingen
in wandsysteem en aansluiting aan
vloer.
 Het frame van het wandsysteem is
uitgevoerd als een stalen U-profiel. Afbeelding 5.3: Wandopbouw van het secundair wandsysteem. De
kern maakt gebruik van dezelfde wandopbouw, met
Er is voor staal gekozen omdat dit vaste
uitzondering van de variabele plaatafwerking aan de binnenkant
slanker kan worden gedimensioneerd van de kern.
dan bijvoorbeeld hout. Hierdoor
kunnen de afmetingen van de
wandopbouw worden geminimaliseerd. De geminimaliseerde afmetingen hebben
voornamelijk ter plaatse van het variabele leidingwerk een groot voordeel. De wijze waarop
het variabele leidingwerk is gerealiseerd in combinatie met de wandopbouw wordt toegelicht
in het onderwerp aansluiting aan vloer.
 De wandopbouw van de vaste kern is bijna identiek aan de wandopbouw van het secundair
wandsysteem. Het enige verschil is dat de binnenkant van de vaste kern niet voorzien is van
variabele plaatafwerking. Het is immers niet noodzakelijk om de binnenkant van de vaste
kern te personaliseren.
Variabele plaatafwerking
De opbouw van de variabele plaatafwerking heeft betrekking op
zowel de vaste basis als het secundair wandsysteem. Beiden
deelproducten maken gebruik van dezelfde techniek voor de
plaatafwerking.
In de optimale variant is vastgelegd dat het personaliseren van
het wandsysteem dient te gebeuren met een variabele
plaatafwerking.
In de ontwerpcriteria is tevens vastgesteld dat de “onderdelen
van het product zoveel mogelijk moeten worden
geprefabriceerd”. Voor de variabele plaatafwerking betekend dit
dat het mogelijk moet zijn zonder fysieke aanpassing aan het
product de plaatafwerking te vervangen.

Opmerking variabele plaatafwerking
Gedurende het ontwikkelingsproces
blijkt dat de wijze waarop de variabele
plaatafwerking wordt gerealiseerd
maatgevend is voor een groot
gedeelte van het product. Dit heeft
uiteindelijk geleidt tot het inzicht om
modulaire maten toe te passen.
De problemen die ontstonden met de
variabele plaatafwerking komt in
hoge mate terug bij het onderwerp
‘hoekaansluiting’.

Voordat de technische uitwerking van de variabele plaatafwerking wordt toegelicht zijn er nog enkele
uitgangspunten die voor de technische uitwerking van belang zijn:
 De variabele plaatafwerking dient met zo weinig mogelijk elementen realiseerbaar te zijn.
 De variabele plaatafwerking dient waterkerend te zijn.
 Om esthetische redenen mag het niet zichtbaar zijn waar twee wandelementen op elkaar
aansluiten (geen andere afmetingen voor de naden).
De variabele plaatafwerking bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds zijn dit de platen zelf, en
anderzijds zijn dit de bevestigingsprofielen. Deze twee onderdelen zijn echter niet los van elkaar te
zien.
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De platen maken het mogelijk om de faciliterende kern te personaliseren, zonder dat hiervoor fysieke
aanpassing in het wandsysteem nodig zijn. Daarnaast zorgen de platen ervoor dat variabele elementen
(bijvoorbeeld een wasbak) kunnen worden aangesloten op het variabele leidingwerk. Op welke wijze
dit gebeurt wordt toegelicht in het onderwerp aansluiten variabele elementen.
Op afbeelding 5.4 is een plaat van de plaatafwerking weergegeven. Aan zij-, onder-, en bovenkant is
een inkeping gemaakt waarmee, in combinatie met de profielen, de platen worden bevestigd aan het
wandsysteem.
Het materiaal van de platen kan worden geproduceerd naar de behoefte(n) van de gebruiker(s). Het is
hierbij wel belangrijk dat het materiaal van de plaatafwerking waterafstotend is.

Plaatafwerking
(Aan zij-, boven- en
onderkant een inkeping)

Afbeelding 5.4: Voor-, zij-, en
onderaanzicht van een plaatafwerking.

Afbeelding 5.5: Drie mogelijke configuraties voor de plaatafwerking op een
wandelement. De platen zijn altijd gebaseerd op een afmeting van n x 150 mm.

Op afbeelding 5.5 zijn drie mogelijke configuraties van de plaatindeling weergeven. De platen
worden enkel geproduceerd in een veelvoud van 150 mm waardoor deze passen binnen de modulaire
afmetingen van de faciliterende kern (n x 150 mm).
De zogenaamde profielen maken het mogelijk om de platen op demontabele wijze te bevestigen aan
het wandsysteem. Er zijn verschillende profielen voor de bevestiging van de platen. In totaal zijn er
vijf profielen. Deze zijn weergegeven in afbeelding 5.6.
Deze profielen hebben twee functies. Primair bevestigen ze de platen aan het wandsysteem en
secundair koppelen ze de wandelementen onderling. Deze koppeling zal verder worden toegelicht bij
het onderwerp koppelen wandelementen.
De profielen worden bevestigd aan het wandsysteem met schroeven in de gipsplaat (zie afbeelding
5.6, plek A en B). Eén schroef wordt in het midden van het profiel gepositioneerd (zie afbeelding 5.6,
plek A). Deze schroef zal om de 150 mm (h.o.h) worden geplaatst. Na verwachting is deze schroef al
voldoende stevig voor de bevestiging van het profiel.
Mocht dit in de praktijk niet het geval zijn is hiervoor een oplossing. Het is mogelijk om ter plaatste
van plek B (zie afbeelding 5.6) nog twee schroeven te plaatsen. Zoals eerder beschreven wordt
verwacht dat dit echter niet benodigd is voor de bevestiging.
In bijlage F is het montageproces opgenomen. Hierin is zichtbaar dat voordat de beplating wordt
geplaatst de profielen worden bevestigd op het (wand)element. De beplating wordt hierna als het ware
in de profielen geschoven.
Hiervan wordt afgeweken in stap 9 van het montageproces. Hierbij gaat het om het laatste profiel (van
30 cm) in een interne hoek. Eén plaat (plaat C of D van afbeelding 5.6) wordt hierbij gelijktijdig met
het profiel gemonteerd.
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C

B

B
Recht profiel

Internet hoek profiel

Kozijn profiel

Boven en onder profiel

Externe hoek profiel

Afbeelding 5.6: Overzicht van de verschillende profielen.

Op afbeelding 5.6 is het profiel van de interne hoek weergegeven. Bij deze uitzondering is het lastig
om het profiel vast te schroeven. Dit komt doordat plaat C (of D) al in het profiel is bevestigd.
Hierdoor wordt de ruimte die overblijft om de schroef te bevestigen minimaal. Dit is echter een
uitzondering en komt maar één à twee keer voor in de gehele faciliterende kern.
Wanneer de platen en de profielen worden samengevoegd ontstaat de variabele plaatafwerking.
Een belangrijk aspect voor de technische uitwerking van de variabele plaatafwerking is de
waterdichting van het wandsysteem. Ondanks dat de ruimten van de faciliterende kern zich allen
binnenin de woning bevinden dient er toch rekening te worden gehouden met de waterdichting van
het wandsysteem. Dit komt omdat de faciliterende kern bestaat uit de natte ruimten (lees: badkamer
en toilet), waarin een bepaalde mate van vochtigheid kan voorkomen. Wanneer dit vocht in het
wandsysteem terecht komt, kan dit leiden tot interne aantasting van bijvoorbeeld de gipsplaat of het
isolatiemateriaal. Dit kan resulteren in een verkorte levensduur van het wandsysteem. Om dit te
voorkomen zijn er diverse maatregelen genomen.
De definitieve technische uitwerking is weergeven in afbeelding 5.7. Hierbij dient nog een opmerking
gemaakt te worden over de waterdichting:
 Het materiaal van de platen dient, zoals eerder beschreven, waterafstotend te zijn. Echter waar
de profielen de platen bevestigen ontstaat een zwakke plek ten behoeve van de waterkering.
Om deze aansluitingen toch waterkerend te maken zijn twee voorzieningen getroffen.
Enerzijds wordt er een rubber (compriband o.i.d.) gebruikt. Deze wordt geplaatst tussen de
plaat en het profiel (zie afbeelding 5.7, plek A). Wanneer er toch vocht door de afdichting
komt is er een tweede voorzieningen getroffen. Dit is een waterkerende folie achter het
variabele plaatsysteem (zie afbeelding 5.7, plek B). De waterkerende folie zorgt ervoor dat
het vocht dat achter de platen terecht komt kan worden afgevoerd aan de onderkant van het
wandsysteem.
Hoe het vocht wordt afgevoerd aan de onderkant van het wandsysteem wordt toegelicht in het
onderwerp aansluiten aan vloer. De wijze waarop de waterkerende folie wordt gemonteerd
tussen de elementen onderling wordt toegelicht in het onderwerp aansluiten wand elementen
onderling.
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Afbeelding 5.7: Ingezoomd op de profielen in combinatie met de plaatafwerking.

Afmetingen leidingen in wandsysteem
De afmetingen van de leidingen hebben zowel betrekking op de vaste basis als het secundair
wandsysteem. De leidingen maken gebruik van dezelfde afmetingen in beiden deelproducten.
De afmetingen van de leidingen hebben grote invloed op de totale uitwerking van het product. Dit
komt doordat in § 4.3.4 is bepaald dat de leidingen in het secundair wandsysteem dienen te worden
opgenomen. Hierdoor kunnen de afmetingen van de leidingen maatgevend zijn voor de dikte van de
wandopbouw.
Uitgangspunt van de afmetingen is dat de leidingen die worden toegepast toe- en afvoerleidingen van
water zijn. In de praktijk betekend dit dat er twee toevoerleidingen zijn (warm- en koud tapwater) met
een standaard afmeting van Ø 15 mm. Daarnaast is er één standleiding voor de waterafvoer die
traditioneel een afmeting van Ø 110 mm heeft. De afmetingen van de standleiding zorgt voor een
probleem bij de uitwerking. Dit is toegelicht in het onderstaande tekstkader.

Ontwikkelingsproces afmetingen vuilwaterafvoerleiding:
Wanneer als uitgangspunt wordt aangenomen dat de leidingen boven elkaar kunnen worden gepositioneerd betekend
dit alsnog dat er in de wandelementen ruimte moet zijn voor een standleiding van Ø 110 mm. Daarnaast dient er
rekening gehouden te worden met een stelruimte voor de standleiding die aan beiden kanten ongeveer 20 mm
bedraagt. Daarbij dient er nog twee keer een plaatafwerking van ongeveer 20 mm te worden geplaatst. Bij elkaar
opgeteld betekend dit dat de afmetingen van de wand minimaal 190 mm zouden zijn
Bij de functionaliteit van deze afmetingen in een bestaande toestand waar ruimte schaars is kunnen vraagtekens
worden gezet. Het is ook in contradictie met het ontwerpcriteria: het product dient zo klein mogelijk te worden
gerealiseerd. Een bijkomend nadeel bij deze afmeting is dat het niet past binnen de modulaire afmetingen (n x 150 mm).
Hierdoor kan het functioneren van het gehele product in geding komen.

De eenvoudige rekensom die hierboven wordt uitgevoerd heeft ertoe geleid om naar een andere
oplossing te zoeken voor de waterafvoerleiding.
De zoektocht naar een alternatief heeft geleidt naar een bestaande techniek waarmee de afvoer van de
waterleiding geminimaliseerd kan worden. De leidingen kunnen namelijk worden geminimaliseerd
met een Sanibroyeur vuilwaterpomp (Sanibroyeur, 2014). Hiermee vindt de afvoer van het water onder
druk plaats.
Voor de optimalisatie van het gehele product is gekozen om een SANISPEED® expertline toe te
passen (Sanibroyeur, 2014). Deze wordt geplaats bij de installaties in de vaste kern.
Met deze oplossing kan de waterafvoerleiding worden gereduceerd naar Ø 40 mm. Tevens hoeven de
leidingen niet onder afschot te worden gepositioneerd. Door de kleinere diameter van de
waterafvoerleiding kan de wand binnen de dikte van 150 mm worden gerealiseerd.
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Een bijkomend voordeel is dat de afvoerleiding die via de leidingkoof naar de bestaande schacht moet
worden gelegd ook onder druk staat. Dit heeft tot gevolg dat deze leiding met een Ø 32 mm kan
worden gerealiseerd. Tevens maakt dit het mogelijk de leidingkoof via het plafond in het eigen
appartement te realiseren. Het water kan immers omhoog gepompt worden.
Aansluitingen vloer met leidingwerk en plafond
De aansluiting met de vloer en plafond hebben betrekking op zowel de vaste basis als het secundair
wandsysteem. Beiden deelproducten maken gebruik van dezelfde techniek voor zowel de aansluiting
met de vloer als het plafond.
In de ontwerpcriteria is vastgesteld dat de “onderdelen van het product zoveel mogelijk moeten
worden geprefabriceerd”. In de praktijk betekend dit dat de faciliterende kern met zo weinig mogelijk
fysieke aanpassingen en passtukken in elke bestaande toestand moet kunnen worden geplaatst.
Daarnaast heeft de “faciliterende kern een aanpassingsfrequentie van één keer per vijf à tien jaar”.
Om dit mogelijk te maken moeten de onderdelen van de faciliterende kern op demontabele wijze
worden gedetailleerd.
Voordat de aansluitingen aan vloer en plafond worden toegelicht zijn er nog enkele uitgangspunten
die voor de technische uitwerking van belang zijn:
 Het wandsysteem dient zowel in horizontaal als verticaal vlak stabiel te zijn.
 De verdiepingshoogte in bestaande woningbouw kan variëren.
 Het variabele leidingwerk in de leidingkoof moet toegankelijk zijn.
De technische uitwerking moet voldoen aan deze uitgangspunten. Hierbij dient er minimaal gebruik
gemaakt te worden van fysieke aanpassingen en/of passtukken.
Aansluiting aan vloer:
Met de definitieve uitwerking van de aansluiting aan de vloer wordt tegemoet gekomen aan twee van
de drie bovenstaande uitgangspunten. Dit is de variabele verdiepingshoogte en de toegankelijkheid
van het variabel leidingwerk.
De definitieve technische uitwerking van de aansluiting aan de vloer is weergeven op afbeelding 5.8.
Op afbeelding 5.9 is een 3d weergave van de aansluiting aan de vloer weergeven. Om inzichtelijk te
maken op welke wijze dit detail tot stand is gekomen, is op de volgende pagina het
ontwikkelingsproces: aansluiting aan vloer in het eerste blauwe tekstkader beschreven. Tevens is het
ontwikkelingsproces: waterdichting aansluiting de vloer in het tweede tekstkader beschreven.
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Het ontwikkelingsproces: aansluiting aan vloer
Schetsdetail 1 geeft het oorspronkelijke idee weer van de aansluiting aan de
vloer. Zichtbaar is dat het wandsysteem hierbij rechtstreeks op de vloer is
bevestigd. Hierdoor ontstaan enkele nadelen. Deze oplossing beperkt enerzijds
de flexibiliteit van het product (door de vaste verbinding). Anderzijds kan de
variabele verdiepingshoogte die in bestaande woningbouw voorkomt niet
worden ‘opgevangen’. Tevens kan het wandsysteem niet vanuit zichzelf
waterpas worden gesteld.
Een doorontwikkeling vindt plaats door gebruik te maken van stelpootjes (zie
schetsdetail 2). Het voordeel hiervan is dat het element (een gedeelte van) de
variabele verdiepingshoogte kan ‘opvangen’ en waterpas kan worden gesteld.
In schetsdetail 2 worden wel nog drie problemen opgemerkt. Zo is het bij dit
detail onduidelijk hoe met de variabele plaatafwerking wordt omgegaan
wanneer de verdiepingshoogte veranderd. Het is ook onduidelijk hoe het
variabele leidingwerk toegankelijk is, en op welke wijze er wordt omgegaan met
mogelijke geluidslekken.
Met schetsdetail 3 is getracht tegemoet te komen aan bovenstaande
problemen. De oplossing wordt gezocht in het toepassen van een ‘plint’.
Deze plint heeft twee functies. Primair is de plint te demonteren ten behoeve
van het aanpassen van het leidingwerk. Secundair wordt met de plint de
variabele verdiepingshoogte opgevangen.
Om de variabele verdiepingshoogte op te vangen dient de plint in het werk op
maat gemaakt te worden. Het toepassen van de plint heeft als voordeel dat de
variabele plaatafwerking niet hoeft te worden aangepast voor het opvangen
van de variabele verdiepingshoogte. Hierdoor blijft de variabele plaatafwerking
‘onaangetast’.
In schetsdetail 3 is het nog onduidelijk op welke wijze de waterdichting ter
plaatse van de plint wordt gewaarborgd. De totstandkoming van de
waterdichting wordt beschreven in het onderstaande tekstkader ‘Varianten:
waterdichting aansluiting aan vloer’.

Schetsdetail 1

Schetsdetail 2

Schetsdetail 3

Varianten: waterdichting aansluiting aan vloer
Om de waterdichting bij de aansluiting aan de vloer te waarborgen zijn er drie varianten opgesteld. Variant 1 plaatst de
waterkerende folie achter de plint. Het probleem hierbij is dat het onduidelijk blijft op welke wijze het vocht dat achter
de plaatafwerking terecht komt (zie ‘variabele plaatafwerking’) afgevoerd wordt uit de constructie. In Variant 2 wordt
de waterkerende folie ‘door’ het profiel gemonteerd. Het probleem hierbij is dat het onduidelijk is hoe de montage van
de folie door het profiel plaatsvindt (priegelwerk). In variant 3 wordt de waterkerende folie over het profiel geplaatst.
Het is bij deze variant echter nog onduidelijk op welke wijze het vocht dat terecht komt in het profiel wordt afgevoerd.
Dit is echter bij de definitieve technische uitwerking opgelost. Voor zowel variant 2 als 3 dient er aan de onderkant van
de plint een afdichting te worden gemaakt.

Variant 1
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Over de definitieve technische uitwerking (zie afbeelding 5.8) kunnen enkele opmerkingen worden
gemaakt.
 In de definitieve technische uitwerking is een plint toegepast. De plint dient in het werk op
maat gemaakt te worden.
 In de definitieve technische uitwerking is gebruik gemaakt van variant 3 van de
waterdichting: aansluiting aan vloer. Zoals zichtbaar op afbeelding 5.8 (plek A) zijn er in het
profiel plaatselijk gaatjes gecreëerd om het vocht dat in het profiel terecht komt af te voeren.
Doordat het profiel ter plaatste van de plint in zijn geheel over de plint valt zal het vocht niet
in aanraking komen met de plint. Hierdoor wordt (eventuele) rotting van de plint voorkomen.
 De plint dient aan de bovenkant op hoogte te worden afgezaagd. De plint wordt in het profiel
geschoven, waarna het wordt vastgeschroefd (zie afbeelding 5.8, plek B). Wanneer de plint
niet geheel recht is afgezaagd zal dit esthetisch geen gevolgen hebben. Dit komt doordat de
zaaglijn van de plint achter het profiel gepositioneerd is.
 Op afbeelding 5.8 (plek c) is een rubber lipje toegepast. Deze voorkomt dat water dat op de
grond tegen de plint aankomt het wandsysteem niet binnendringt.
 Om het variabele leidingwerk mogelijk te maken is er een stalen koker opgenomen. Hierbij
wordt tevens duidelijk wat het voordeel is van een stalen frame ten opzichte van bijvoorbeeld
een houten frame. Wanneer de koker in hout uitgevoerd zou zijn, blijft er immers minder
ruimte over voor het leidingwerk.
 In afbeelding 5.9 is duidelijk te zien dat, wanneer de plint wordt verwijderd, het leidingwerk
toegankelijk wordt. Hierdoor kan zonder dat er in een wandelement fysieke aanpassingen
worden gedaan, toch leidingwerk worden aangepast.
 Om de geluidslekken tegen te gaan wordt zowel de leidingkoof als de ruimte die ontstaat bij
de stelpootjes voorzien van extra akoestische isolatie.

A

C

B

Afbeelding 5.8: Definitieve technische uitwerking van de aansluiting aan de vloer. Voor de detaillering op schaal zie § 5.4.
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Afbeelding 5.9: 3d weergave van de aansluiting aan vloer. Links met variabele plaatafwerking en plint, rechts zonder variabele
plaatafwerking en plint. In de 3d weergave is de achter-constructie niet opgenomen.

Aansluiting aan plafond:
Met de definitieve uitwerking van de aansluiting aan het plafond wordt tegemoet gekomen aan één
van de drie bovenstaande uitgangspunten. Dit is de stabiliteit van het element.
De definitieve technische uitwerking van de aansluiting aan het plafond is weergeven op afbeelding
5.10. Over de definitieve technische uitwerking
kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt:
 Om de stabiliteit van het wandsysteem te
verkrijgen wordt gebruik gemaakt van een
dubbel U-profiel dat over elkaar heen valt.
Eén U-profiel (zie afbeelding 5.10, plek A)
wordt met de gesloten kant aan het plafond
bevestigd (Dit gebeurd door middel van een
schroefbevestiging). Aan de bovenkant van
A
het wandsysteem zit een iets groter omgekeerd
B
U-profiel (zie afbeelding 5.10, plek B) welke
over het eerste u-profiel heen valt. Deze twee
u-profielen worden aan elkaar bevestigd met
schroeven.
 Het boren in het plafond en daarmee het
vastschroeven van het U-profiel is in
contradictie met het ontwerpcriteria “de
aanpassingen moeten zo eenvoudig mogelijk
zijn”. Dit is echter voor het creëren van de
faciliterende kern de enige vaste verbinding in
een externe constructie. Daarnaast is het een
noodzakelijke verbinding ten behoeve van de
stabiliteit van het element.
 Bij de aansluiting van het plafond is gebruik Afbeelding 5.10: Definitieve technische uitwerking van
gemaakt van een plint. Deze is echter niet de aansluiting aan het plafond. Voor de detaillering op
toegepast voor het opvangen van het hoogte schaal zie § 5.4.
verschil, zoals het geval is bij de aansluiting
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aan de vloer. In deze situatie is het toegepast om de schroeven die de U-profielen koppelen
toegankelijk te maken.

Aansluiten variabele elementen
Het aansluiten van variabele elementen heeft zowel betrekking op het secundair wandsysteem als de
vaste kern. Beiden deelproducten maken gebruik van dezelfde techniek voor deze aansluiting.
In de ontwerpcriteria is vastgesteld dat “de aansluiting van de variabele elementen op demontabele
wijze moeten worden gedetailleerd”. Hierdoor wordt het toepassen van variabele elementen mogelijk
gemaakt. In de praktijk betekend dit enerzijds dat er verschillende aansluitpunten zijn voor het
leidingwerk. Anderzijds dient er een achter-constructie te worden opgenomen voor de variabele
elementen.
Het leidingwerk
Variabele elementen kunnen op twee manieren worden aangesloten aan het leidingwerk.
1. De eerste methode is het doorvoeren van een leiding via
de plint. Hierover dient echter één opening gemaakt te
worden in de plint. Deze opening moet in het werk
worden gecreëerd.
Deze methode kan toegepast worden bij leidingwerk dat
laag aan de grond nodig is. Hierbij kan worden gedacht
aan de vuilwaterafvoerleiding van een toilet.
2. De tweede methode is het aansluiten van de leiding achter
de plaatafwerking. Er in elk element een verticale leiding
opgenomen die eindigt achter de tweede plaat in het
midden van het element. Dit is visueel weergeven op
afbeelding 5.11. Wanneer de plaat wordt gedemonteerd
wordt de vooraf opgenomen leiding zichtbaar. Ten Afbeelding 5.11: Visuele weergave
behoeve van de afwerking dient er een zogenaamde van het aansluitpunt achter de
aansluitplaat te worden geplaatst. Deze maakt het plaatafwerking
mogelijk het leidingwerk door de plaatafwerking te
voeren.
De achter-constructie:
Variabele elementen kunnen zowel zelfdragend op de vloer als
ophangend aan een wand gemonteerd worden. In bijlage E is een
analyse uitgevoerd over de verschillende variabele elementen in
de verschillende ruimten van de faciliterende kern. Uit deze
analyse blijkt dat de variabele elementen die (mogelijk) dienen te
worden opgehangen bestaan uit: een keukenblad, een
(keuken)kast, een toilet en een wastafel.
Wanneer een element opgehangen dient te worden aan de
faciliterende kern dient hiervoor een extra voorziening in de
(wand)elementen te worden opgenomen. Deze voorziening, de
zogenaamde achter-constructie, is zichtbaar gemaakt op
afbeelding 5.13 (plek A).
De definitieve technische uitwerking van de aansluiting aan het
plafond is weergeven op afbeelding 5.10. Over de definitieve
technische uitwerking kunnen enkele opmerkingen worden
gemaakt:
 Voor de achter-constructie wordt gebruik gemaakt van
een aluminium frame (zie afbeelding 13, plek A). Het idee
van deze oplossing is gebaseerd op de Flush-Mount
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Afbeelding 5.12: Positionering van
de verschillende achter-constructies,
gebaseerd op bijlage E.
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B
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Afbeelding 5.13: Weergave van de technische uitwerking van de achter-constructie.





Backing van www.perfectwall.net welke
ook zichtbaar is op afbeelding 5.13 (plek B).
De achter-constructie wordt plaatselijk
toegepast. Dit komt doordat uit de analyse
die is uitgevoerd in bijlage E blijkt dat de op
te hangen variabele elementen niet over de
hele hoogte van een (wand)element dienen
te worden gemonteerd.
Afbeelding 5.12 geeft een overzicht van de
hoogte
waar
variabele
elementen
gemonteerd moeten kunnen worden.
Opvallend is dat deze hoogte telkens een
strook bedraagt. Dit komt doordat de
ophanghoogte kan varieren door de
verschillende eisen afkomstig uit de
seizoenen van het leven. Een voorbeeld
hiervan is het keukenblad. Het keukenblad
moet op verschillende hoogtes worden
bevestigd.
Met deze variabele hoogte dient vooraf in
de (wand)elementen rekening te worden
gehouden.
Een laatste punt van aandacht is de wijze
waarop de variabele elementen worden
bevestigd aan de achter-constructie. In
afbeelding 5.14 wordt een overzicht
gegeven van verschillende varianten
waarmee de bevestiging van de variabele
elementen aan het (wand)element kan
worden gerealiseerd.
Om tegemoet te komen aan het
ontwerpcriteria “de aansluiting van de
variabele elementen op demontabele wijze
moeten worden gedetailleerd” is variant 1:
door beplating niet de juiste oplossing. Dat
komt doordat wanneer een variabel element
gedemonteerd wordt dit zichtbaar is in de
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Oplossing 1: door beplating

Oplossing 2: zonder beplating

Oplossing 3: via constructie in profiel
Afbeelding 5.14: Overzicht van verschillende
bevestigingsmethode aan de achter-constructie.
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plaat. Deze zal in dit geval moeten worden vernieuwd.
In dit onderzoek is gekozen om oplossing 2: zonder beplating toe te passen. Met deze
oplossing kan zonder extra toevoegingen aan het (wand)element de bevestiging worden
gerealiseerd. Tevens ontstaat er geen zichtbare schade aan het (wand)element.
Variant 3 is niet gekozen als oplossing in dit onderzoek. Hierover kan echter wel nog een
opmerking worden gemaakt. Variant 3: via constructie in profiel maakt gebruik van de
profielen voor de bevestiging van de variabele elementen. Wanneer hier een soort
railingsysteem in wordt gecreëerd is het wellicht mogelijk om de aanpassingsfrequente van de
variabele hoogte te versnellen. Binnen dit onderzoek is dit echter niet verder uitgezocht en om
deze reden niet gekozen als oplossing.

Aansluiten wandelementen onderling
De aansluiting tussen de wandelementen onderling heeft zowel betrekking op het secundair
wandsysteem als de vaste basis. Beiden deelproducten maken gebruik van dezelfde techniek voor
deze aansluiting.
De faciliterende kern bestaat uit het secundair wandsysteem dat bestaat uit verschillende elementen en
de vaste kern. Wanneer de elementen van het secundair wandsysteem en de vaste kern worden
samengevoegd wordt de faciliterende kern gecreëerd. Om de stabiliteit van de (onderlinge) elementen
te waarborgen dienen deze elementen gekoppeld te worden.
Zoals beschreven staat bij de toelichting van het onderwerp de variabele plaatafwerking hebben de
profielen die worden toegepast voor het bevestigen van de plaatafwerking een secundaire functie. Dit
is het koppelen van de verschillende (wand)elementen.
In bijlage F is het montage proces van de elementen onderling, het plaatsen van de profielen en het
plaatsen van de variabele plaatafwerking schematisch weergegeven. Het aansluiten van de wanden
onderling wordt uitgevoerd tussen stap 1 en 2 van het montageproces in deze bijlage. Op deze stappen
is ingezoomd in afbeelding 5.15. In afbeelding 5.15 zijn weer vier handeling te onderscheiden. Zoals
zichtbaar op deze afbeelding worden gedurende deze handelingen de (wand)elementen onderling, en
de waterdichting tussen de (wand)elementen gewaarborgd.
De in afbeelding 5.15 weergegeven handeling worden hieronder kort toegelicht:
0. Voordat stap 1 van afbeelding 5.15 kan worden uitgevoerd dienen de wandelementen
gepositioneerd te worden in de woning. De wandelementen worden onafhankelijk van elkaar
op hoogte gesteld. Hierna worden de wandelementen aan het plafond gekoppeld ten behoeve
van de stabiliteit (zie aansluiting plafond).
1. Zoals zichtbaar op stap 1 van afbeelding 5.15 is de waterkerende folie gedeeltelijk vast
(gelijmd) en hangt deze gedeelte (nog) los aan de (wand)elementen. Het losse gedeelte van de
waterkerende folie maakt het mogelijk om bij het koppelen van verschillende (wand)
elementen de waterdichting te garanderen. De waterkerende folie die los is, is langer dan het
(wand) element zelf. In stap 1 wordt de rechterkant dichtgeklapt.
2. Doordat de waterkerende folie langer is als het element zelf valt de waterkerende folie over
het naastgelegen element. Dezelfde handeling maar dan in spiegelbeeld wordt in stap 2
wederom uitgevoerd (de linkerkant wordt dichtgeklapt).
3. In stap 3 is zichtbaar dat de waterkerende folie over elkaar heen is geklapt. Hierdoor wordt de
aansluiting van de elementen waterdicht.
4. Om de elementen onderling en tevens de waterkerende folie te bevestigen worden de
profielen geplaatst. De profielen worden zowel bevestigd in het linker- als rechter
(wand)element, waardoor de elementen aan elkaar worden gekoppeld. Doordat dit aan zowel
de achter- als voorkant van het (wand) element op vergelijkbare wijze wordt uitgevoerd wordt
de verbinding stabiel.
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Opmerking:
De profielen in de gipsplaat worden bevestigd met schroeven. Deze schroeven gaan echter door de
waterkerende folie heen. Om de waterdichting ter plaatste van deze schroeven te garanderen worden
er rubberen ringetjes over de schroeven geschoven.

1. Waterkerende folie dichtklappen (rechterkant)

2. Waterkerende folie dichtklappen (linkerkant)

3. Waterkerende folie over elkaar heen geklapt

4. Plaatsen profiel t.b.v. koppelen wandelementen

Bevestiging waterkerende folie:
Waterkerende folie vast op wandelement:
Waterkerende folie los t.b.v. waterdichting tussen elementen:
Afbeelding 5.15: Stappenplan van de bevestiging van de waterkernedefolie.

Hoekaansluiting wandelementen
De hoekaansluiting van het wandsysteem heeft betrekking op het secundair wandsysteem. Zoals
aangegeven bij het onderwerp variabele plaatafwerking blijkt de wijze waarop de plaatafwerking
gerealiseerd wordt grote invloed te hebben op de technische uitwerking van de hoekaansluiting.

Schetsdetail 1

Schetsdetail 2

Michael Urlings
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Ontwikkelingsproces: hoekaansluiting
Voordat het ontwikkelingsproces wordt beschreven dient er een opmerking te
worden gemaakt. Ten tijde van de ontwikkeling van deze schetsdetails was het
onbekend dat de gehele faciliterende kern gebruik ging maken van modulaire
afmetingen.
Zoals zichtbaar in schetsdetail 1 wordt in het oorspronkelijke idee één element kops
tegen het ander element geplaatst. Hierbij ontstaan echter enkele problemen. Het
eerste probleem is dat er passtukken voor de plaatafwerking dienen te worden
gemaakt. Dit is in contradictie met het ontwerpcriteria “dat de elementen (incl.
plaatafwerking) geprefabriceerd dienen te worden”. Daarnaast is het esthetisch
onwenselijk wanneer de plaatafwerking in grote mate varieert in afmetingen. Een
ander probleem bij de uitwerking van schetsdetail 1 is dat het onduidelijk is hoe het
leidingwerk, zonder dat er aanpassingen worden gemaakt in het element, loopt.
Afgevraagd kan worden of het op deze wijze nog wel een uniform element is?
Schetsdetail 2 geeft een oplossing voor dit probleem. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een hoekelement. Dit hoekelement zorgt ervoor dat de elementen allemaal
hetzelfde geproduceerd kunnen worden, zonder dat de elementen rekening moeten
houden met de hoekaansluiting. In dit hoekelement wordt ruimte opgenomen voor
het variabele leidingwerk.
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De definitieve technische uitwerking van de hoekaansluiting is weergeven op afbeelding 5.16.
Om inzichtelijk te maken op welke wijze dit detail tot stand is gekomen, is het ontwikkelingsproces:
hoekaansluiting in het blauwe tekstkader toegelicht.
Over de definitieve technische uitwerking kunnen
enkele opmerkingen worden gemaakt:
 In de definitieve technische uitwerking is
dezelfde
oplossing
gehanteerd
als
schetsdetail 2 uit het ontwikkelingsproces.
Er wordt een zogenaamd hoekelement
geproduceerd.
 Het hoekelement is geproduceerd met
uniforme afmetingen van 150 x 150 mm.
Hierdoor past het hoekelement in de
modulaire afmetingen van de faciliterende
kern (n x 150 mm).
 Het hoekelementen maakt voor de zij-,
boven- en onder aansluiting gebruik van
dezelfde technische uitwerking als de
standaard (wand)elementen die in deze subparagraaf zijn beschreven. Er is dus bij het
hoekelementen ook ruimte opgenomen voor
de doorvoer van het variabele leidingwerk.

Afbeelding 5.16: Definitieve technische uitwerking van de
hoekaansluiting. Voor de detaillering op schaal zie § 5.4.

Deuropeningen
De deuropeningen hebben betrekking op het secundair wandsysteem. De deuropeningen zorgen voor
de toegankelijkheid van de faciliterende kern.
Uit de objectieve eisen, afkomstig uit de scenario’s in § 3.5.2, blijkt dat de benodigde verkeersruimte
kan verschillen per scenario’s. De consequentie voor de technische uitwerking van de deuropening is
als volgt: “de breedte van de deuropening dient te kunnen variëren tussen 900 mm en 1200 mm”.
Om dit te kunnen realiseren zijn er twee deurelementen ontwikkeld. Hierbij heeft deurelement A een
opening van 900 mm, en deurelement B een opening van respectievelijk 1200 mm.
De definitieve technische uitwerking van de deuropening is weergeven op afbeelding 5.17. Over de
definitieve technische uitwerking kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt:
 De deurelementen zijn gerealiseerd met een stelkozijn waaroverheen een aluminium kozijn
wordt geplaatst. Hiervoor is gekozen omdat met een aluminium kozijn het stelkozijn als het
ware wegvalt in het aluminium kozijn. Het voordeel hiermee is dat er geen extra ruimte
benodigd is voor het stelkozijn.
Tevens kan het stelkozijn worden gebruikt om het deurelement te koppelen aan de
aangrenzende (wand) elementen.
 De deuropeningen zijn voor deurelementen 2250 mm hoog. Deze afmeting is gehanteerd
omdat hierdoor boven de deuropening nog een rij met plaatafwerking van maximaal 300 mm
(2 x 150 mm) kan worden geplaatst (in het volgende punt wordt gesproken oer het dichte
gedeelte van het deurelement).
 De volgorde van montage is als volgt: Het stelkozijn met het dichte gedeelte van het
deurelement wordt gepositioneerd is de woning. De profielen om de elementen te koppelen
worden gemonteerd op het stelkozijn. Hierna wordt het aluminium kozijnprofielen over het
stelkozijn geklikt. De laatste stap is het inhangen van de deur.
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Doorgang 900 mm of 1200 mm

Afbeelding 5.17: Definitieve technische uitwerking van een deurelement. Voor de detaillering op schaal zie § 5.4.

5.3.2 De vaste kern
De vaste kern is de basis van het product. Deze is voor elke context hetzelfde. In de vaste kern is
ruimte opgenomen voor de benodigde installaties van de faciliterende kern. Tevens wordt al het
leidingwerk centraal vanuit de vaste kern af- en toegevoerd naar de bestaande schacht. Dit gebeurt via
de leidingkoof.
In afbeelding 5.18 is een principe weergave van de vaste kern weergegeven. Hierbij is tevens de
mogelijke interactie met de overige twee deelproducten weergegeven. Het secundair wandsysteem en
leidingkoof zijn transparant op deze afbeelding weergeven. De reden hiervan is dat de technische
uitwerking van de vaste kern in deze sub-paragraaf centraal staan.
In deze sub-paragraaf worden achtereenvolgend de(interne) afmetingen van de vaste kern, aansluiting
aan wandsysteem, opening ten behoeve van onderhoud en aansluiting leidingkoof beschreven.

Afbeelding 5.18: Principe weergave van de vaste kern. Hierin zijn tevens de ontwikkelingsaspecten van het deelproduct
weergegeven.
Toelichting afbeelding 5.18:
- In afbeelding 5.18 zijn de verschillende ontwikkelingsaspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van het deelproduct
weergegeven. De ontwikkelingsaspecten met zwarte kleur tekst worden in deze sub-paragraaf toegelicht. De
ontwikkelingsaspecten met de donkergrijze tekst worden in een andere sub-paragraaf toegelicht.
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Afmetingen (intern) van de vaste kern
De (interne) afmetingen hebben betrekking op de vaste kern. In de vaste basis worden de installaties
van de faciliterende kern opgenomen.
In de optimale variant is vastgelegd dat er in de vaste kern ruimte moet worden gecreëerd voor
“verschillende installaties concepten”. Het is dus van ondergeschikt belang welke type installaties
precies worden toegepast. Het is echter wel belangrijk dat er voldoende ruimte aanwezig is om
verschillende installaties te kunnen plaatsen.
Om te bepalen wat de (interne) afmetingen van de vaste basis moeten zijn, is er in bijlage G een
analyse uitgevoerd.
De analyse is gebaseerd op een onderzoek naar installaties in bestaande woningbouw uitgevoerd door
Agentschap NL. Hierin zijn diverse installatieconcepten voor galerij- en portieketagewoningen
uitgewerkt. In bijlage G zijn deze installatieconcepten vertaald naar benodigde afmetingen voor het
plaatsen van de bijhorende installaties.
Aan de hand van de analyse in bijlage G kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt:
 Uit de analyse blijkt dat de interne afmetingen van de vaste basis minimaal 810 mm x 905 mm
dienen te zijn. Omdat de faciliterende kern gebruik maakt van modulaire afmetingen is
besloten om de externe afmetingen van de vaste basis te realiseren met 1200 mm x 1200 mm.
Hierdoor past de vaste kern in de modulaire afmetingen van de faciliterende kern (n x 150
mm).
De interne afmetingen zijn hierdoor 946 mm x 958 mm welke voldoen aan de interne
afmetingen die voortkomen uit de analyse.
 Tevens dient er een draagkrachtige wand te worden opgenomen in de vaste basis. Deze wand
dient voldoende draagkracht te bezitten voor het ophangen van de installaties. Het gewicht
wat maximaal aan deze wand opgehangen zal worden is 73,5 kg (uitgaande van het
maatgevende installatieconcept IE3).
Aansluiting aan wandelement
De aansluiting tussen de vaste kern en het wandelement heeft betrekking op zowel de vaste kern als
het secundair wandsysteem. De aansluiting tussen het de vaste kern en het wandelement is
vergelijkbaar met de hoekaansluiting van het wandelement en zal om daarom beknopt worden
toegelicht.

A

B

Afbeelding 5.19: Definitieve technische uitwerking van de aansluiting tussen
de vaste kern en een wandelement. Voor de detaillering op schaal zie § 5.4.
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De definitieve technische uitwerking van de aansluiting tussen de vaste kern en het wandelement is
weergeven op afbeelding 5.19. Over de definitieve technische uitwerking kunnen enkele opmerkingen
worden gemaakt:
 De hoeken van de vaste kern zijn voorzien een vast hoekelement. In principe is de uitvoering
vergelijkbaar als bij de hoekaansluiting van het wandelement alleen is dit element niet te
demonteren.
 Het is echter wel mogelijk om de plaatafwerking te demonteren. Wanneer dit wordt gedaan
kan met behulp van ander profielen een wandelement worden aangesloten. De
wandelementen kunnen dus aan twee kanten worden aangesloten (zie afbeelding 5.19, plek A
en B).
Opening ten behoeve van onderhoud
De opening ten behoeve van onderhoud heeft betrekking op de vaste kern. Zoals de naam al
beschrijft, dient de vaste kern toegankelijk te zijn voor het jaarlijks onderhoud van de installaties.
In de ontwerpcriteria is vastgesteld dat er “geen overlast mag zijn van aangrenzende ruimten”.
Wanneer voor de opening (ten behoeve van het onderhoud) een standaard deuropening wordt gebruik
wordt wellicht het gevoel gecreëerd dat de vaste kern een kast is. Dit kan als esthetisch onprettig
worden ervaren.
Om dit te voorkomen dient deze opening gerealiseerd te worden als een zogenaamde blinde opening.
Hiermee wordt bedoeld dat de opening niet zichtbaar mag zijn. Hierdoor wordt het kast gevoel, dat
wellicht anders ontstaat, voorkomen.
De definitieve technische uitwerking van de opening (ten behoeve van onderhoud) is weergeven op
afbeelding 5.20. Over de definitieve technische uitwerking kunnen enkele opmerkingen worden
gemaakt:
 De opening (ten behoeve van het onderhoud) is dusdanig technische gedetailleerd dat de
opening qua uiterlijk hetzelfde uitziet als een standaard (wand)element. Hierdoor kan het kast
gevoel dat wellicht ontstaat wanneer aan de vaste kern wordt gedacht, voorkomen worden.
 De opening (ten behoeve van het onderhoud) maakt gebruik van een houten deur waarop de
variabele plaatafwerking is gemonteerd. Om de deur te kunnen openen zijn er twee
voorzieningen getroffen.
Allereerst is er een scharnierprofiel gecreëerd welke het mogelijk maakt dat de deur kan
roteren. Aan de andere kant is er gebruik gemaakt van een magnetisch sluitingssysteem. Dit is
ter vervanging van een standaard deurklink. Hierdoor wordt optimaal invulling gegeven aan
de blinde opening van de vaste kern.
 De gehanteerde (aluminium) kozijnen zijn het zelfde uitgevoerd als bij de deurelementen. De
keuze en technische uitwerking hiervan wordt toegelicht in deuropeningen.

Afbeelding 5.20: Definitieve technische uitwerking van de opening t.b.v. onderhoud. Voor de detaillering op schaal
zie § 5.4.
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Aansluiting leidingkoof
De aansluiting van de faciliterende kern op de leidingkoof heeft zowel betrekking op de vaste kern als
de leidingkoof.
Deze aansluiting maakt de toe- en afvoer van het leidingwerk van en naar de faciliterende kern
mogelijk.
In afbeelding 5.21 is zichtbaar gemaakt op welke
wijze de leidingkoof wordt doorgevoerd door een
opening in de vaste kern. De definitieve technische
uitwerking van deze aansluiting met de leidingkoof is
weergeven op afbeelding 5.22.
Over de definitieve technische uitwerking kunnen
enkele opmerkingen worden gemaakt:
 De leidingkoof wordt aan het plafond
bevestigd. Ter plaatse waar de leidingkoof
wordt doorgevoerd in de vaste kern zal de
vaste kern niet aan het plafond worden
bevestigd. Op welke wijze dit ter plaatste van
de leidingkoof is uitgevoerd is zichtbaar op
afbeelding 5.22.
 De toelichting van keuzes voor de
materialisatie van de leidingkoof worden
toegelicht in opbouw van leidingkoof.
 Tijdens de montage van de faciliterende kern
zal eerst de leidingkoof worden gerealiseerd.
Deze is dus maatgevend voor de
positionering van de gehele faciliterende kern.

Vaste
kern

Afb. 5.22

Afbeelding 5.21: Schetsmatige weergave van aansluiting leidingkoof op
vaste kern. Tevens wordt aangegeven waar afbeelding 5.22 is
doorgesneden.

Afbeelding 5.22: Definitieve technische uitwerking van de aansluiting aan
de leidingkoof. Voor de detaillering op schaal zie § 5.4.
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5.3.3 De leidingkoof
Het doel van dit onderzoek is “het ontwikkelen van een product dat aanpasbaar is aan de seizoenen
van het leven, binnen de context van de bestaande woningbouw”. De vaste kern met secundair
wandsysteem vormen de faciliterende kern die tegemoet komt aan deze doelstelling.
Een van de ontwerpcriteria is echter “dat de faciliterende kern onafhankelijk gepositioneerd kan
worden in het horizontale vlak van een bestaande woning”. Om dit mogelijk te maken is er een derde
deelproduct toegevoegd aan de faciliterende kern. Dit is de leidingkoof.
De leidingkoof is minder diepgaand uitgewerkt dan de eerste twee deelproducten. De werking van de
leidingkoof is in deze sub-paragraaf echter wel aannemelijk gemaakt. Daardoor kan ook voldaan
worden aan dit ontwerpcriterium.
In afbeelding 5.23 is een principe weergave van de leidingkoof weergegeven. Hierbij is tevens de
mogelijke interactie met de overige twee deelproducten weergegeven. Het secundair wandsysteem en
vaste kern zijn transparant op deze afbeelding weergeven. De reden hiervan is dat de uitwerking van
de leidingkoof in deze sub-paragraaf centraal staan.
In deze sub-paragraaf worden achtereenvolgend de opbouw van de leidingkoof, de interne afmetingen
van de leidingkoof en de aansluiting leidingkoof met schacht beschreven.

Afbeelding 5.23: Principe weergave van de leidingkoof. Hierin zijn tevens de ontwikkelingsaspecten van het deelproduct
weergegeven.
Toelichting afbeelding 5.23
- In afbeelding 5.23 zijn de verschillende ontwikkelingsaspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van het deelproduct
weergegeven. De ontwikkelingsaspecten met zwarte kleur tekst worden in deze sub-paragraaf toegelicht. De
ontwikkelingsaspecten met de donkergrijze tekst worden in een andere sub-paragraaf toegelicht.

Opbouw van de leidingkoof
De opbouw van de leidingkoof heeft betrekking op enkel de leidingkoof.
De leidingkoof kan op verschillende wijze worden gerealiseerd. In dit onderzoek wordt de leidingkoof
in het werk gefabriceerd. Dit is in contradictie met het ontwerpcriteria “de elementen dienen in de
geprefabriceerd te worden”. De reden om dit toch op deze wijze uit te voeren is gebaseerd op het feit
dat de leidingkoof in een grote verscheidenheid van situaties moet kunnen worden gerealiseerd. Dit
maakt het moeilijk om hiervoor een uniform product te ontwikkelen.
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De grote verscheidenheid aan situaties komt doordat de positionering van de leidingschachten in
zowel elke woningbouwtypologie, als binnen de verschillende bouwjaren van een
woningbouwtypologie, kunnen verschillen.
Over de posities van de bestaande leidingschachten is verder binnen dit onderzoek geen uitspraak
en/of diepgaand onderzoek naar gedaan. Hierdoor is het ontwikkelen van een uniform product niet
mogelijk.
Afbeelding 5.24 geeft de principe opbouw van de leidingkoof weer. De gehanteerde opbouw van de
leidingkoof is: stucwerk – gipsplaat – houten regelwerk – ruimte t.b.v. leidingen.
Over
deze
opbouw
kunnen
enkele
opmerkingen worden gemaakt:
 De principe opbouw (zie afbeelding
5.24) maakt het aannemelijk dat een
leidingkoof kan worden ontwikkeld.
 De gehanteerde oplossing is niet de
enige oplossing. De leidingkoof kan
voor elke situatie op een andere
manier worden ontwikkeld.
 De leidingkoof is gerealiseerd met een
houten regelwerk. Dit kan echter ook
met
andere
materialen
(bv:
aluminium) worden gerealiseerd.
 Het regelwerk van de leidingkoof is
bevestigd in het bestaande casco.
 Doordat de leidingkoof is afgewerkt
met stucwerk kan de leidingkoof
worden geverfd in een kleur welke de
bewoner(s) wensen.

Afbeelding 5.24: Principe weergave van de opbouw van de leidingkoof.

Afmetingen (intern) leidingkoof
De interne afmetingen van de leidingkoof hebben enkel betrekking op de leidingkoof. De interne
afmetingen zijn gebaseerd op de afmetingen van de leidingen die in de leidingkoof opgenomen dienen
te worden.
In de leidingkoof worden standaard vier leidingen opgenomen. Dit zijn een afvoerleiding ten behoeve
van mechanische ventilatie, een vuilwaterafvoerleiding en een toe- en afvoerleiding voor de
combiketel.
De afmetingen van de ventilatieleiding en af- en toevoer leidingen voor de combiketel zijn bepaald in
bijlage G en bedragen respectievelijk Ø 124 mm (afvoer mechanische ventilatie), Ø 80 mm
(rookgasafvoer combiketel) en Ø 80 mm (luchttoevoer combiketel).
De afmetingen van de vuilwaterafvoerleiding zijn bepaald bij het onderwerp afmetingen leiding bij het
secundair wandsysteem. De vuilwaterafvoerleiding bedraagt Ø 32 mm.
Wanneer deze ledigingen in een leidingkoof gepositioneerd worden resulteert dit in interne
afmetingen van 350 x 150 mm (B x H). Dit is een relatief kleine leidingkoof. Dit wordt mede
veroorzaakt doordat de waterafvoerleiding niet op traditionele wijze (Ø 110 mm) is uitgevoerd.
Aansluit leidingkoof – schacht
De wijze waarop de leidingkoof wordt aangesloten op de bestaande schacht kan op verschillende
wijzen worden gerealiseerd. Zoals eerder toegelicht in deze sub-paragraaf is er binnen dit onderzoek
geen verdiepend onderzoek gedaan naar de positionering en/of materialisatie van bestaande
leidingschachten.
Voor dit onderwerp is dan ook geen uitspraak gedaan over de technische uitwerking.
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5.4

Definitieve detaillering

In de vorige paragraaf is de uitwerking van de deelproducten beschreven. Hierin zijn de verschillende
te ontwikkelen onderwerpen toegelicht en technisch uitgewerkt. Om de toelichting te verduidelijken
zijn hierbij fragmenten van de definitieve detaillering gebruikt. In deze paragraaf is het volledige
technische tekeningwerk opgenomen.
Hieronder wordt beknopt toegelicht op welke wijze dit is opgebouwd. In afbeelding 5.21 is de
plattegrond van de faciliterende kern weergegeven (niet op schaal). Op deze plattegrond zijn de
posities van de horizontale details aangegeven. De namen van de horizontale details zijn van H.01 t/m
H.06.
Tevens is op de plattegrond aangegeven waar de doorsneden zijn gemaakt. Dit zijn doorsnede A-A en
B-B. Op afbeelding 5.22 is doorsnede A-A weergegeven (niet op schaal).
In de doorsnede zijn de posities van de verticale details aangegeven. De namen van de verticale
details zijn V.01 t/m V.03.

Plattegrond
Afbeelding 5.25: Plattegrond van de faciliterende kern,
niet op schaal.

Doorsnede A-A
Afbeelding 5.26: Doorsnede A-A van de faciliterende kern,
niet op schaal.

Op de volgende pagina’s is de technische uitwerking opgenomen. Het volgende tekenwerk is hierin
opgenomen:
 Plattegrond
1:25
 Doorsnede A-A
1:25
 Doorsnde B-B
1:25
 Horizontale details (H.01t/m H.06)
1:5
 Verticale details (V.01 t/m V.03)
1:5

Michael Urlings
Fit the Future II

71

2850
150

600

900

150

150

H.06

900

150

B

900

900
900

H.04

A

Ruimte t.b.v.
installaties

150

3000

- Plaatafwerking 20 mm
- Vochtkerende folie
- Gipsplaat 12.5 mm
- U-profiel (staal) 80x40x3 mm
voorzien van akoestische isolatie
- Gipsplaat 12.5 mm
- Vochtkerende folie
- Plaatafwerking 20 mm

H.01

H.02

B

H.03
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Plattegrond
Formaat:
Schaal:
Datum:
Naam:
Studentnr.:

A4
1:25
7-05-2015
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H.05

A

2650 + P

V.02

V.03

- Plaatafwerking 20 mm
- Vochtkerende folie
- Gipsplaat 12.5 mm
- U-profiel (staal)
80x40x3 mm voorzien
van akoestische isolatie
- Gipsplaat 12.5 mm
- Vochtkerende folie
- Plaatafwerking 20 mm

Leidingkoof t.b.v.
toevoer installaties

Ruimte t.b.v.
installaties

Peil = 0

V.01
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Doorsnede A-A
Formaat:
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Datum:
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1:25
7-05-2015
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2650 + P

- Plaatafwerking 20 mm
- Vochtkerende folie
- Gipsplaat 12.5 mm
- U-profiel (staal)
80x40x3 mm voorzien
van akoestische isolatie
- Gipsplaat 12.5 mm
- Vochtkerende folie
- Plaatafwerking 20 mm

Peil = 0
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Doorsnede B-B
Formaat:
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Datum:
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- Plaatafwerking 20 mm
- Vochtkerende folie
- Gipsplaat 12.5 mm
- U-profiel (staal) 80x40x3 mm
voorzien van akoestische isolatie
- Gipsplaat 12.5 mm
- Vochtkerende folie
- Plaatafwerking 20 mm

Achter constructie op hoogtes: 400-450 mm
/ 700-1000 mm / 1650-2100 mm

Profiel t.b.v. bevestiging platen en
koppelen elementen
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Horizontaal detail
Formaat:
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H.01

- Plaatafwerking 20 mm
- Vochtkerende folie
- Gipsplaat 12.5 mm
- U-profiel (staal) 80x40x3 mm
voorzien van akoestische isolatie
- Gipsplaat 12.5 mm
- Vochtkerende folie
- Plaatafwerking 20 mm

Profiel t.b.v. bevestiging platen en
koppelen elementen

Achter constructie op hoogtes: 400-450 mm /
700-1000 mm / 1650-2100 mm
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Horizontaal detail
Formaat:
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H.02

Draagkrachtige wand t.b.v.
ophangen installaties

Ruimte t.b.v. installaties

- Plaatafwerking 20 mm
- Vochtkerende folie
- Gipsplaat 12.5 mm
- U-profiel (staal) 80x40x3 mm
voorzien van akoestische isolatie
- Gipsplaat 12.5 mm
- Vochtkerende folie
- Plaatafwerking 20 mm

Achter constructie op hoogtes: 400-450 mm /
700-1000 mm / 1650-2100 mm
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Horizontaal detail
Formaat:
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H.03

150
3
20 12

80

3
12 20

- Plaatafwerking 20 mm
- Vochtkerende folie
- Gipsplaat 12.5 mm
- U-profiel (staal) 80x40x3 mm
voorzien van akoestische isolatie
- Gipsplaat 12.5 mm
- Vochtkerende folie
- Plaatafwerking 20 mm

12 80

Isolatieplaat t.b.v. opvulling

127

3
12 20

Achter constructie op hoogtes: 400-450 mm
/ 700-1000 mm / 1650-2100 mm

Draagkrachtige wand t.b.v.
ophangen installaties

Ruimte t.b.v. installaties

Faciliterende kern

Horizontaal detail
Formaat:
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H.04

- Plaatafwerking 20 mm
- Vochtkerende folie
- Gipsplaat 12.5 mm
- U-profiel (staal) 80x40x3 mm
voorzien van akoestische isolatie
- Gipsplaat 12.5 mm
- Vochtkerende folie
- Plaatafwerking 20 mm

Achter constructie op hoogtes:
400-450 mm / 700-1000 mm /
1650-2100 mm

Houten stelkozijn

Scharnier profiel

Aluminium kozijn profiel
Houten deur waarop variabele
platen zijn geplaatst
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Horizontaal detail
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H.05

Aluminium kozijn profiel
Houten stelkozijn
Scharnier
Houten deur

Achter constructie op hoogtes:
400-450 mm / 700-1000 mm /
1650-2100 mm

- Plaatafwerking 20 mm
- Vochtkerende folie
- Gipsplaat 12.5 mm
- U-profiel (staal) 80x40x3 mm
voorzien van akoestische isolatie
- Gipsplaat 12.5 mm
- Vochtkerende folie
- Plaatafwerking 20 mm

Faciliterende kern

Horizontaal detail
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H.06

150
3
20 12

80

3
12 20

Profiel t.b.v. bevestiging platen en
koppelen elementen

Achter constructie op hoogte 400-450 mm

- Plaatafwerking 20 mm
- Vochtkerende folie
- Gipsplaat 12.5 mm
- U-profiel (staal) 80x40x3 mm
voorzien van akoestische isolatie
- Gipsplaat 12.5 mm
- Vochtkerende folie
- Plaatafwerking 20 mm
Plint verwijderbaar t.b.v. aanpassen leidingwerk
en opvangen hoogte verschil verdieping
voor reductie afmetingen)
Koker t.b.v variabel leidingwerk
Rubber t.b.v. waterkering
Stelpoten

Peil = 0
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Verticaal detail
Formaat:
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V.01

2650 + P

Gecombineerd U-profiel vastgeschroefd in
plafond t.b.v. stabiliteit van systeem
Plint verwijderbaar t.b.v. bevestigen U-profiel

- Plaatafwerking 20 mm
- Vochtkerende folie
- Gipsplaat 12.5 mm
- U-profiel (staal) 80x40x3 mm
voorzien van akoestische isolatie
- Gipsplaat 12.5 mm
- Vochtkerende folie
- Plaatafwerking 20 mm
Profiel t.b.v. bevestiging platen en
koppelen elementen

3
20 12

80

3
12 20

150
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Verticaal detail
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V.02

2650 + P

Ophangconstructie t.b.v. leidingen
Leidingwerk uit bestaande schacht
Houten regelwerk t.b.v. leidingkoof

- Plaatafwerking 20 mm
- Vochtkerende folie
- Gipsplaat 12.5 mm
- U-profiel (staal) 80x40x3 mm
voorzien van akoestische isolatie
- Gipsplaat 12.5 mm

Aluminium kozijn profiel
Houten stelkozijn
Houten deur waarop variabele
platen zijn geplaatst
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Verticaal detail
Formaat:
Schaal:
Datum:
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V.03

6.
6.1

De faciliterende kern

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de werking, de toepassingsmogelijkheden en een terugkoppeling aan het
conceptidee van de faciliterende kern beschreven. Waar in de technische uitwerking van hoofdstuk 5
de techniek en ontwikkeling van de faciliterende kern centraal staat, zal in dit hoofdstuk een beeld
worden gevormd van de praktische toepassing.
In § 6.2 wordt de werking in de praktijk van de faciliterende kern beschreven. Zowel de
toepassingsmogelijkheden in de scenario’s als in verschillende woningbouwtypologieën zal
achtereenvolgend worden beschreven in § 6.3 en § 6.4. Tevens zal in dit hoofdstuk een beschrijving
worden gegeven van de wijze waarop de faciliterende kern aansluit op het conceptidee in hoofdstuk 3.
Dit wordt beschreven in § 6.5.
Het hoofdstuk zal eindigen met een uiteenzetting van onuitgewerkte ideeën in dit onderzoek. Deze
kunnen wellicht in het kader van vervolgonderzoek worden geïmplementeerd in de faciliterende kern.
Een toelichting hiervan is in § 6.6 opgenomen.

6.2

Van deelproducten naar een faciliterende kern

In § 5.3 is de uitwerking van de deelproducten beschreven. In deze paragraaf worden deze
deelproducten samengevoegd tot een product. Hierdoor wordt de faciliterende kern gecreëerd.
Op welke wijze de faciliterende kern in de praktijk wordt toegepast zal in het volgende sub-paragraaf
worden toegelicht. Vervolgens worden mogelijke configuratie getoond. De standaardconfiguratie zal
hiervan worden toegelicht.

6.2.1 Werkingen van de faciliterende kern in de praktijk
De faciliterende kern is een renovatie pakket om de inbouw van bestaande woningbouw te upgraden.
Met andere woorden betekend dit dat de faciliterende kern kan worden toegepast, wanneer bewoner(s)
en/of woningbouwcoöperaties besluiten hun woning(en) te renoveren.
De faciliterende kern kan in dit geval worden gebruikt als vervanger van de bestaande badkamer,
toilet, keuken en installaties.
De faciliterende kern bestaat uit een vaste kern en een secundair wandsysteem. De vaste kern wordt
gepositioneerd op een vaste positie in de woning. De positionering kan onafhankelijk van de
bestaande leidingschachten worden bepaald. Dit wordt mogelijk gemaakt door de leidingkoof.
Gedurende de gehele levensduur zal de vaste kern op dezelfde positie gepositioneerd blijven.
De elementen van het secundair wandsysteem worden aangesloten aan de vaste kern. Hiermee
worden de ruimten, zoals de badkamer en het toilet, gedefinieerd. De elementen uit het secundair
wandsysteem maken het als het ware mogelijk om de plattegrond indeling van de faciliterende kern
(evenals de plattegrondindeling van de woning) te configureren.
De faciliterende kern kan zich gedurende zijn levensduur aanpassen aan de veranderende eisen die
voortkomen uit de seizoenen van het leven. Dit is enerzijds mogelijk gemaakt doordat zowel variabele
elementen (zoals een douche of toilet) eenvoudig kunnen worden geplaatst in de faciliterende kern.
Anderzijds kunnen ook de afmetingen van de faciliterende kern worden aangepast.
Om dit te realiseren zijn geen ingrijpende bouwkundige maatregelen nodig. Dit komt primair doordat
de faciliterende kern op demontabele wijze is gedetailleerd. Hierdoor kunnen zowel wand- als
variabele elementen worden toegevoegd of gedemonteerd aan de faciliterende kern.
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Daarnaast is er ruimte in de (wand)elementen opgenomen om het benodigde leidingwerk van de
verschillende aan te sluiten variabele elementen op flexibele wijze door te kunnen voeren. Voor meer
informatie over de technische uitwerking van de faciliterende kern kan hoofdstuk 5 de technische
uitwerking worden geraadpleegd.

6.2.2 De leaseconstructie
Om de slagingskans van de faciliterende kern in de praktijk te vergroten is het interessant om met de
faciliterende kern in te spelen op de trend: van bezit naar gebruik (vooronderzoek, 2015) . In het
vooronderzoek staat het volgende geschreven over deze trend en de mogelijke toepassing in
woningen:
“Tegenwoordig hechten consumenten, die veelal digitaal ingesteld zijn, minder waarde aan het bezit
van producten en/of diensten. Er vindt dan ook een verschuiving plaats, waarbij het bezitten van
producten en/of diensten plaats maakt voor het gebruiken ervan, zonder deze daadwerkelijk te
bezitten (Oomes et al., 2014) . Voorbeelden hiervan zijn diensten als Spotify en Netflix, welke het
mogelijk maken om muziek te beluisteren respectievelijk televisieseries te bekijken zonder zelf de
collectie te bezitten.
Eenzelfde verschuiving vindt ook plaats bij woningen. Diensten rondom een woning worden
belangrijker gevonden, terwijl het daadwerkelijke bezit van een woning steeds minder relevant is voor
consumenten. Het ‘bezitten’ van woningen kan dan ook overgaan in een leaseconstructie: een
abonnement dat toegang biedt tot woon-, comfort-, lifestyle- en zorgdiensten (Trendinstituut Bouw,
2014)”.
In de vorige alinea wordt gesproken over een zogenaamde leaseconstructie. De faciliterende kern
maakt gebruik van variabele (wand)elementen die naar de behoefte van de bewoner(s) zijn te
wijzigen. Doordat deze variabele (wand)elementen op demontabele wijze zijn gedetailleerd kan er
gebruik worden gemaakt van een dusdanige leaseconstructie.
Hiermee wordt, zoals in het vooronderzoek (2015) beschreven, als het ware “een abonnement dat
toegang biedt aan woondiensten” gecreëerd.
Een dergelijk leaseconstructie kan op verschillende manieren vorm krijgen. Een mogelijkheid is dat
de vaste kern gekocht wordt door bewoner(s) en de variabele (wand)elementen geleased worden. De
vaste kern is in alle mogelijke contexten vereist om de faciliterende kern te laten functioneren. De
variabele (wand)elementen kunnen door bewoner(s) geleased worden naar gelang de context. De
variabele (wand)elementen zijn in deze situatie in bezit van de fabrikanten. Voor een maandelijks of
jaarlijks bedrag kan de bewoner gebruik maken van de geleasede elementen.
Een dergelijke leaseconstructie geeft een voordeel ten opzichte van het moeten aanschaffen van de
elementen. Wanneer de afmetingen van de faciliterende kern worden beperkt (omdat de context dit
vereist), kunnen overbodige elementen worden teruggegeven aan de fabrikant. De gebruikers hebben
op deze wijze geen overbodige elementen in hun bezit. Dit zou wel het geval zijn wanneer de
variabele (wand)elementen moeten gekocht.
In dit onderzoek wordt enkel deze leaseconstructie voorgesteld. Verder wordt geen onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden en slagingskans van deze leaseconstructie met fabrikanten. Een andere
kanttekening is dat er meerdere leaseconstructies kunnen worden opgesteld. Bovenstaande geschetste
leaseconstructie hoeft niet per definitie de optimale constructie te zijn.
In het verlengde van deze mogelijke leaseconstructie kunnen fabrikanten wellicht een adviserende rol
krijgen over de toepassing van de faciliterende kern. Hierbij kan worden gedacht aan de positionering,
afmetingen, vorm, etc. Het doel hiervan is dat met een dergelijke adviesrol het optimale woongenot
voor bewoner(s) wordt gecreëerd.
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6.2.3 Mogelijke configuraties
Doordat de uitwerking van de deelonderwerpen gebruik maakt van modulaire elementen kan de
faciliterende kern met een grote verscheidenheid aan configuraties (lees: plattegrondindeling,
afmetingen en variabele elementen) worden gecreëerd.
In afbeelding 6.1 zijn zes willekeurige configuraties die met de faciliterende kern kunnen worden
gegenereerd weergegeven.
Duidelijk zichtbaar is de grote verscheidenheid aan configuraties zowel in vorm, indeling als
afmetingen. Bij het opstellen van deze willekeurige configuraties is echter geen rekening gehouden
met de context waarbinnen de faciliterende kern geplaatst dient te worden. De context kan de woning
waarbinnen de faciliterende kern geplaatst wordt, en/of het seizoen van het leven waarbinnen
bewoners zich bevinden zijn.
Deze configuraties geven echter wel een duidelijk beeld van de mogelijkheden met de faciliterende
kern. Doordat de configuraties op diverse wijze kunnen worden ingedeeld, kan er tegemoet worden
gekomen aan een breed spectrum van eisen en wensen.

Variant 1

Variant 4

Variant 2

Variant 5

Variant 3

Variant 6

Afbeelding 6.1: Zes willekeurige configuraties (lees: plattegrondindeling, afmetingen en variabele elementen), welke met de
faciliterende kern kunnen worden gecreëerd.
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6.2.4 De standaardconfiguratie
Om de werking van de faciliterende kern te onderzoeken is er één standaardconfiguratie ontwikkeld.
Deze standaardconfiguratie is toepasbaar binnen de uitgangspunten van de variantenstudie (§ 4.2.4,
afbeelding 4.2). Dit houdt met andere woorden in dat de standaardconfiguratie toepasbaar is binnen de
minimale afmetingen van een portieketagewoning.
Hierover dient echter één opmerking te worden gemaakt. De standaardconfiguratie is gespiegeld ten
opzicht van het uitgangspunt uit § 4.2.4, afbeelding 4.2. Dit is gedaan omdat blijkt, bij het verder
analyseren van de plattegrond van een portieketagewoning, dat op deze wijze de toepasbaarheid in de
plattegrond beter tot zijn recht komt.
Op afbeelding 6.2 is de plattegrond van de gecreëerde faciliterende kern weergegeven. In de
afbeelding is aangegeven waar de vaste basis is gepositioneerd. Daarnaast is aangeven waar, en op
welke wijze, het secundair wandsysteem de ruimte definieert. Tevens is schematisch weergegeven
hoe de omliggende ruimten ingedeeld kunnen worden.
Over de standaardconfiguratie van de faciliterende kern kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt:
 De configuratie is gecreëerd met minimale afmetingen voor de badkamer, het toilet en de
keuken. Dit komt doordat is getracht de faciliterende kern te positioneren binnen de
afmetingen van een portieketagewoning. In deze plattegrond zorgen de afmetingen van het
casco voor de grootste belemmering van de verschillende woningbouwtypologieën.
 Het toilet en de badkamer zijn gerealiseerd met een oppervlakte van respectievelijk 1,49 m2
en 3,9 m2.
 De positie van de vaste kern blijft gedurende de gehele levensduur hetzelfde. De variabele
(wand)elementen zijn wel variabel in te richten. Hiermee kunnen de verschillende
configuraties worden gecreëerd.
 Doordat de vaste kern gedurende de gehele levensduur niet van positie veranderd, moet er
vooraf rekening worden gehouden met de verschillende eisen die voortkomen uit de
seizoenen van het leven.
In de standaard configuratie komt dit als volgt tot uiting: De vaste kern is zo gepositioneerd
dat er minimaal 1200 mm verkeersruimte aan de rechterkant van de faciliterende kern is. Dit
is namelijk de maatgevende eis (scenario 4: rolstoelbehoeftig) die voortkomt uit de seizoenen
van het leven.
 De standaard configuratie is tevens de plattegrondindeling waarmee tegemoet wordt gekomen
aan de eisen uit scenario 1. Op welke wijze dit gebeurt wordt toegelicht in het volgende subparagraaf.
 Zichtbaar is dat het deurelement van de toiletruimte gepositioneerd is aan de verkeersruimte.
Dit komt niet overeen met de plattegrond van de technische uitwerking. Hier is namelijk het
deurelement aan de kant van de slaapkamer gepositioneerd. Echter gedurende het analyseren
van de toepassingsmogelijkheden (zie § 6.3 en §6.4) blijkt dat het deurelement aangrenzend
aan de verkeersruimte wenselijker is. Dit komt doordat op deze wijze het toilet via de
verkeersruimte toegankelijk is. Bezoekers van de woning hoeven op deze wijze niet via de
slaapkamer het toilet te bereiken. Hierdoor wordt beter tegemoet gekomen aan de privacy
wensen van de bewoner(s).
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Slaapkamer

Badkamer

Toilet

Secundair

Verkeersruimte

Wandsysteem

Vaste kern

Keuken

Afbeelding 6.2: Overzicht van de faciliterende kern, deelproducten en een mogelijke indeling van de
omringende ruimten.
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Toelichting afbeelding 6.3:
In afbeelding 6.3 zijn vier 3d’s van de standaardconfiguratie opgenomen. Deze 3d’s geven een
indicatie hoe de standaardconfiguratie van de faciliterende kern in de praktijk kan uitzien.
In de 3d’s zijn de omliggende ruimten niet meegenomen. Met een grijze kleur zijn de verschillende
aan te sluiten variabele elementen opgenomen (twee wasbakken, één keukenblad, één douche, één
toilet en de installaties). De variabele plaatafwerking met boven- en onder plint zijn weergegeven in
een bruintint. De kleur en het materiaal van de variabele plaatafwerking kan door de bewoner(s)
worden bepaald.

Afbeelding 6.3: Vier 3d’s volgens de standaardconfiguratie.
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6.3

Toepassingsmogelijkheden in scenario’s

In deze paragraaf worden de mogelijkheden van de faciliterende kern getoond. Dit wordt gedaan door
zichtbaar te maken hoe de faciliterende kern tegemoet kan komen aan de eisen die voortkomen uit de
seizoenen van het leven. Deze zijn in dit onderzoek vertaald naar scenario’s (zie afbeelding 6.4). De
opgestelde eisen die voortkomen uit de scenario’s zijn opgenomen in § 3.5.2.

1

2

3

T1

4

Tx

Afbeelding 6.4: Visuele weergave van de vier scenario's, de seizoen van het leven van de familie Jansen.

Voordat de verschillende mogelijkheden van de faciliterende kern worden getoond wordt hieronder
beknopt beschreven wat de vier scenario’s inhouden. Voor een uitgebreide toelichting kan § 2.2.3 en
§ 3.5.2 worden geraadpleegd:
“De scenario’s zijn gebaseerd op de fictieve familie Janssen. Waar mevrouw en de heer Janssen in
scenario 1 beiden gezond zijn, heeft de heer Janssen in scenario 2 zowel visuele als (lichte)
mobiliteitsbeperkingen. In scenario 3 woont mevrouw Janssen op zichzelf. Ze krijgt gedurende deze
fase van haar leven ook last van (lichte) mobiliteitsbeperkingen. Deze mobiliteitsbeperkingen
verergeren dusdanig dat mevrouw Janssen in scenario 4 rolstoelbehoeftig wordt”.
Op afbeelding 6.5 is met behulp van plattegronden weergeven op welke wijze de faciliterende kern
tegemoet kan komen aan de verschillende eisen die voortkomen uit de opgestelde scenario’s. In deze
afbeelding is de context van de bestaande woningbouw niet weergegeven. Deze context is wel
opgenomen in bijlage H. In deze bijlage is de faciliterende kern geplaatst in de portieketagewoning. In
deze bijlage is daardoor te zien wat de invloed is van de verschillende scenario’s op de omliggende
ruimten. In § 6.4 wordt uitgebreid ingegaan op de invloed van de faciliterende kern op omliggende
ruimten.
Hoe de faciliterende kern kan mee veranderen met de verschillende eisen die voortkomen uit de
scenario’s, wordt hieronder kort toegelicht. In de toelichting wordt tevens beschreven wat de gevolgen
voor omringende ruimten zijn.

6.3.1 Scenario 1





De plattegrondindeling in scenario 1 is volgens de standaardconfiguratie (lees:
plattegrondindeling en variabele elementen). Deze is toegelicht in § 5.5.1.
De badkamer en het toilet zijn als afzonderlijke ruimten gecreëerd. Dit is gedaan om de
privacy wensen van de heer en mevrouw Janssen in zowel de badkamer als het toilet te
waarborgen. In dit scenario wonen ze immers samen.
Om tegemoet te komen aan de eisen die voortkomen uit de scenario’s (zie § 3.5.2) zijn er in
de badkamer één douche en twee wasbakken geplaatst.
Er is in dit scenario gebruik gemaakt van een standaard plaatafwerking.

6.3.2 Scenario 2


De plattegrondindeling in scenario 2 is wederom volgens de standaardconfiguratie (lees:
plattegrondindeling en variabele elementen) die beschreven is in § 5.5.1. De toelichting die
van toepassing is op scenario 1 geldt ook voor dit scenario. Er is echter één verschil. Dit
verschil heeft betrekking op de variabele plaatafwerking.
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De plaatafwerking is vervangen door platen voorzien van een hoog kleurcontrast. Hierdoor
wordt tegemoet gekomen aan de visuele beperkingen van de heer Jansen.

6.3.3 Scenario 3







In scenario 3 is de configuratie (lees: plattegrondindeling en variabele elementen) van de
faciliterende kern veranderd. Het meest kenmerkend verschil is dat de afmeting van de
faciliterende kern zijn beperkt. Dit is gedaan om tegemoet te komen aan de eisen die
voortkomen uit een eenpersoonshuishouden (in scenario 3 en 4 is het een
eenpersoonshuishouden). Op de badkamer wordt één wasbak verwijderd. Hierdoor kan de
badkamer worden verkleind. Doordat de faciliterende kern als het ware inkrimpt, ontstaat er
extra ruimte op de slaapkamer van Mevrouw Janssen.
Tevens worden wandelementen tussen de badkamer en het toilet gedemonteerd. Hierdoor
ontstaat er één ruimte. Dit is gedaan omdat de privacy eis die van toepassing is op een
tweepersoonshuishouden in een eenpersoonshuishouden niet van toepassing is.
Omdat de badkamer en toilet zijn samengevoegd tot één ruimte, kan er één van de twee
deuropeningen worden gedemonteerd.
De plaatafwerking is vervangen door de standaard plaatafwerking die is toegepast in scenario
1. Deze is toegepast omdat niet meer tegemoet gekomen hoeft te worden aan de visuele
beperkingen van de heer Janssen.
Dat de faciliterende kern als het ware inkrimpt, heeft gevolgen voor de omliggende ruimten in
een woning. In bijlage H is de faciliterende kern uit afbeelding 5.25 geplaatst in een
portieketagewoning met minimale afmetingen.
Doordat de faciliterende kern inkrimpt wordt het oppervlakte van de slaapkamer in dit
scenario groter ten opzichte van scenario 2. De grotere afmetingen van de slaapkamer kunnen
bijdragen aan een verhoogd comfortniveau in deze ruimte. Doordat de configuratie (lees:
afmetingen) van de faciliterende kern zich op deze wijze kan aanpassen aan de veranderende
eisen ontstaat er een optimalisatie van de woonomgeving.

6.3.4 Scenario 4







In scenario 4 is de configuratie (lees: plattegrondindeling en variabele elementen) van de
faciliterende kern veranderd. Het meest kenmerkende verschil is dat de afmetingen van de
faciliterende kern worden vergroot. Dit is gedaan om tegemoet te komen aan de eisen die
voortkomen uit de rolstoelbehoefte van mevrouw Janssen.
Mevrouw Janssen moet immers met een rolstoel in de faciliterende kern kunnen functioneren.
Praktisch gezien betekend dit dat er ruimte moet zijn voor de draaicirkels van de rolstoel.
Naast de grotere afmetingen in de faciliterende kern komt er nog een aanpassing voort uit de
rolstoeltoegankelijkheid. De deuropening van de faciliterende kern dient uitgevoerd te worden
in een breedte van 1200 mm. Dit wordt gerealiseerd door het deurelement van 900 mm te
vervangen door een deurelement van 1200 mm.
De plaatafwerking is vervangen door platen van verschillende afmetingen.
Dat de faciliterende kern als het ware uitdijt, heeft gevolgen voor de omliggende ruimten in
een woning. Het oppervlakte van de slaapkamer wordt kleiner in vergelijking met scenario 3.
Hierdoor vindt er echter een optimalisatie het ruimteplan plaatst. Er wordt immers tegemoet
gekomen aan de eisen die voortkomen uit de seizoenen van het leven.

6.3.5 toetsing aan objectieve eisen
In de ontwerpcriteria van § 3.5 zijn objectieve eisen gesteld aan de afmetingen van de ruimten van de
faciliterende kern. Deze eisen veranderende per scenario. Tabel 6.1 geeft een overzicht van deze
eisen. Tevens wordt in deze tabel aangegeven welke afmetingen de ruimten van de faciliterende kern
hebben per scenario.
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Duidelijk wordt dat de faciliterende kern voldoet aan de afmetingen afkomstig uit objectieve eisen.
Dit is een belangrijke bevinding omdat dit betekend dat de faciliterende kern binnen de minimale
afmetingen van de portieketagewoning kan voldoen aan de objectieve eisen.
Tabel 6.1: Overzicht van de afmetingen volgens de objectieve eisen (tabel 3.1) en de daadwerkelijk afmetingen van de
faciliterende kern.

Scenario
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

Michael Urlings
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De eisen
De badkamer
Het toilet
2
2
3,8 m
1,08 m
2
2
3,8 m
1,08 m
2
4,4 m
2
5,2 m

De faciliterende kern
De badkamer
Het toilet
2
2
3,9 m
1,6 m
2
2
3,9 m
1,6 m
2
4,6 m
2
5,8 m
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Afbeelding 6.5: Overzicht van de plattegrondindeling van de faciliterende kern in de vier verschillende scenario’s.
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6.4

Toepassingsmogelijkheden in woningbouwtypologieën

In deze paragraaf worden de toepassingsmogelijkheden van de faciliterende kern in verschillende
woningbouwtypologieën geanalyseerd. Hiervoor wordt de standaardconfiguratie (zie § 6.2) van de
faciliterende kern binnen verschillende woningbouwtypologieën geplaatst.
In § 2.3 zijn verschillende woningbouwtypologieën met de daarbij horende kernmerken in kaart
gebracht. De woningbouwtypologieën die geanalyseerd zijn bestaan uit de portieketagewoning, de
galerijwoning en de rijtjeswoning.

6.4.1 Gehanteerde afmetingen woningbouwtypologie
Om de toepasbaarheid van de faciliterende kern binnen verschillende woningbouwtypologieën te
analyseren is er voor elk woningbouwtypologie een plattegrond gecreëerd. De afmetingen en
beukmaten van deze plattegrond zijn gebaseerd op de bevindingen van § 2.3.
Tabel 6.2 geeft een overzicht van de gehanteerde afmetingen en beukmaten van de verschillende
woningen.
Tabel 6.2: Gehanteerde afmetingen van de verschillende woningtypologieën, gebaseerd op de bevindingen van § 2.3
bestaande woningbouw.

Woontypologie
Portieketagewoning
Galerijwoning
(dubbele beuk)
Rijtjeswoning
(Eco-prefab)

Beukmaat A
3,75 m

Beukmaat B
1,7 m

Diepte
9,3 m

Opp. beuk A
2
34,9 m

4,5 m

3,9 m

10 m

45 m

5,4 m

-

11,4 m

61,6 m

Opp. Beuk B
2
15,8 m

2

2

2

Opp. totaal
2
50,7 m
2

39 m

84 m

-

61,6 m

2

Door de verschillende gehanteerde beukmaten en dieptes ontstaan er duidelijke verschillende tussen
de plattegronden. Deze verschillen zorgen ervoor dat de toepassingsmogelijkheden van de
faciliterende kern in de context van verschillende typologieën beter in kaart kan worden gebracht dan
wanneer er vergelijkbare afm etingen worden gehanteerd.
Over de gehanteerde afmetingen kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt:
Portieketagewoning:
 De afmetingen van de portieketagewoning zijn gebaseerd op de afmetingen die tevens zijn
gehanteerd als uitgangspunten gedurende de ontwikkeling van het product (zie § 4.2.4).
Rijtjeswoning:
 Om toepassingsmogelijkheden in de context van een rijtjeswoning te analyseren is de
plattegrond van de Eco-prefab woning (ontwikkeld door VBI) gehanteerd. Zoals toegelicht in
§ 2.3 komen de afmetingen van de Eco-prefab woning nagenoeg overeen met traditionele
rijtjeswoningen. De afmetingen van de Eco-prefab woning zijn gehanteerd omdat deze
woning wellicht in de toekomst kan dienen als testplaats voor een prototype.
 Om de werking van de faciliterende kern in deze Eco-prefab woning te toetsen, zal er worden
geanalyseerd of de faciliterende kern het mogelijk maakt op een verdieping te wonen. Dit
betekend dat de verschillende verdiepingen onafhankelijk van elkaar zouden worden
verhuurd.
Deze optie wordt onderzocht omdat blijkt uit afbeelding 2.7 (zie § 2.5) dat er vraag is naar
woningen waarin er een directe relatie (gelijkvloers) is tussen verschillende ruimten. Met het
oog op zorgaspecten is het namelijk wenselijk om de badkamer, de keuken, het toilet, de
woonkamer, de slaapkamer en de benodigde verkeersruimten op een verdieping te
positioneren.
 Om de toepasbaarheid van deze ruimten op een verdieping te toetsen is de trap in de Ecoprefab woning buiten beschouwing gelaten.
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Galerijwoning:
 Voor de galerijwoning is de variant met een dubbele beuk gehanteerd. De overeenkomsten in
vorm en afmetingen tussen de galerijwoning met een enkele beuk en de Eco-prefab woning is
groot. Hierdoor kunnen de plattegrondindelingen vergelijkbare resultaten krijgen. Om deze
reden is er gekozen voor een dubbele beuk. Deze komt niet overeen met de andere twee
plattegronden.

6.4.2 Indelingsvarianten
In deze sub-paragraaf zijn er voor de drie woningbouwtypologieën verschillende indelingsvarianten
voor de plaatsing van de faciliterende kern, de afmetingen- en de positionering van de omliggende
ruimten geschetst.
De opgestelde varianten zijn willekeurig en (naar verwachting) ook niet de enig mogelijke varianten.
De indelingsvarianten geven echter wel de grove mogelijkheden en belemmeringen van de drie
woningbouwtypologieën weer.
De basis ruimten van de indelingsvarianten zijn de faciliterende kern, een woonkamer incl. keuken
(eetkamer inbegrepen), één slaapkamer en verkeersruimte geplaatst. Om meerdere mogelijkheden te
schetsen wordt er in sommige varianten een tweede slaapkamer, een berghok en een aparte eetkamer
en/of keuken geplaatst.
De portieketagewoning
In afbeelding 6.6 zijn vier indelingsvarianten in de plattegrond van de portieketagewoning geschetst.
Deze plattegronden zijn ten behoeve van de leesbaarheid in groter formaat opgenomen in bijlage I.
Wanneer de indelingsvarianten worden geanalyseerd kunnen enkele bevindingen en opmerkingen
worden gemaakt:
 De faciliterende kern kan enkel in beuk A worden gepositioneerd. Dit komt door de beperkte
afmetingen van beuk B. Hierdoor wordt het aantal plattegrondindelingen beperkt.
 De minimale afmetingen van de portieketagewoning (totaal oppervlakte 50,7 m2) zorgt ervoor
dat de afmetingen van de omliggende ruimte als klein kunnen worden beschouwd.
 Met variant 2 (de slaapkamer) en variant 4 (de woonkamer) wordt getracht om de twee
beuken te combineren in een ruimte. Er kunnen vraagtekens worden gezet of dit in de praktijk
als één ruimte wordt ervaren. Dit komt door de beperkte doorgang in de dragende wand
tussen beuk A en B.
 Doordat de standaardconfiguratie van de faciliterende kern is ontwikkeld in de context van de
faciliterende kern, kan worden gesteld dat de vorm en afmetingen van de faciliterende kern
optimaal tegemoet komen aan deze plattegrond. Er kunnen echter vraagtekens worden gezet
bij de afmetingen van de omliggende ruimten.

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 4

Afbeelding 6.6: Verschillende indelingsvarianten in de context van een portieketagewoning. Voor de afmetingen kan tabel 6.4 worden
geraadpleegd. In bijlage I zijn de plattegronden t.b.v. de leesbaarheid in groter formaat opgenomen.
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De galerijwoning
In afbeelding 6.7 zijn vier indelingsvarianten in de plattegrond van de galerijwoning geschetst. Deze
plattegronden zijn ten behoeve van de leesbaarheid in groter formaat opgenomen in bijlage I.
Wanneer de indelingsvarianten worden geanalyseerd kunnen enkele bevindingen en opmerkingen
worden gemaakt:
 De faciliterende kern kan zowel in beuk A als beuk B worden gepositioneerd. Hierdoor kan er
een grote verscheidenheid aan indelingsvarianten worden gegenereerd.
 De galerijwoning heeft de grootste afmetingen van de drie gehanteerde plattegronden (totaal
oppervlakte 84 m2). Door de ruime afmetingen kunnen de omliggende ruimte ook ruim
worden gerealiseerd.
 De standaardconfiguratie is niet ontwikkeld binnen de context van de galerijwoning. Om de
faciliterende kern te optimaliseren voor de galerijwoning kan deze iets breder worden
uitgevoerd dan de standaardconfiguratie. Deze bevinding komt voort uit het feit dat de
verkeersruimten in variant 1 en variant 2 breder zijn dan de eisen (1,2 meter breed). Dit zorgt
voor onnodig ruimtegebruik in de verkeersruimte.
Tevens kan door de grote afmetingen van de galerijwoning de faciliterende kern met een
groter oppervlakte (lees lengte) worden gecreëerd. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het
toepassen van een ligbad in de badkamer.
 De woonkamer en keuken/ eetkamer worden in variant 2,3 en 4 van elkaar gescheiden. Er zijn
ook mogelijkheden om de woonkamer en eetkamer met elkaar te verbinden. Een voorbeeld
hiervan kan worden gegeven in variant 1. Dit kan uitgevoerd worden zoals de bewoners dit
wensen.

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 4

Afbeelding 6.7: Verschillende indelingsvarianten in de context van de galerijwoning. Voor de
afmetingen kan tabel 6.5 worden geraadpleegd. In bijlage I zijn de plattegronden t.b.v. de
leesbaarheid in groter formaat opgenomen.
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Eco-prefab woning
In afbeelding 6.8 zijn vier indelingsvarianten in de plattegrond van de begane grond van de Ecoprefab woning geschetst. Deze plattegronden zijn ten behoeve van de leesbaarheid in groter formaat
opgenomen in bijlage I. Wanneer de indelingsvarianten worden geanalyseerd kunnen enkele
bevindingen en opmerkingen worden gemaakt:
 De Eco-prefab woning heeft een totale oppervlakte van 61,6 m2. Dit oppervlakte ligt binnen
één beuk. Hiermee heeft de Eco-prefab woning het grootste oppervlakte in één beuk. Door
deze afmeting wordt het mogelijk alle ruimten binnen een beuk te positioneren.
 Doordat de Eco-prefab woning bestaat uit één beuk kan de faciliterende kern maar op een
beperkt aantal posities in de plattegrond worden gepositioneerd. Dit komt doordat de
verkeersruimte aangrenzend aan de voordeur moet zijn.
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om de plattegronden in spiegelbeeld uit te voeren,
waarmee extra varianten worden gecreëerd. Wanneer dit gewenst is zal echter de gevel
(positie van de voordeur) moeten worden aangepast.
 Duidelijk zichtbaar is dat de standaardconfiguratie van de faciliterende kern niet optimaal is
voor de Eco-prefab woning. Dit is zichtbaar aan de (te) grote verkeersruimte. Wanneer de
faciliterende kern breder wordt uitgevoerd kan de verkeersruimte worden geminimaliseerd.
Het voordeel hiervan is dat wellicht de overige ruimten (woonkamer / keuken en slaapkamer)
deze extra ruimten kunnen gebruiken.
 Er kan tevens nog een opmerking worden gemaakt over de positionering van de voordeur.
Deze is namelijk niet optimaal voor deze opgestelde indelingsvarianten. Wanneer de voordeur
helemaal naar links (of rechts) in de gevel wordt gepositioneerd kan de verkeersruimte die
hierachter is geplaatst in een rechte strook worden uitgevoerd. Het gevolg is dat de knik die nu
gemaakt wordt in de verkeersruimte niet meer nodig is. Deze ruimte kan vervolgens worden
gebruikt om het ruimteplan van de slaapkamer en/ of de woonkamer te optimaliseren.

Variant 1

Variant 2

Afbeelding 6.8: Verschillende indelingsvarianten in de context van
een rijtjeswoning (Eco-prefab woning, VBI). Voor de afmetingen
kan tabel 6.6 worden geraadpleegd. In bijlage I zijn de
plattegronden t.b.v. de leesbaarheid in groter formaat opgenomen.

6.4.3 Toetsen van afmetingen
In de vorige sub-paragraaf zijn indelingsvarianten voor de drie woningbouwtypologieën met de
standaardconfiguratie van de faciliterende kern opgesteld. Hierbij wordt echter geen objectieve
toetsing uitgevoerd.
In deze sub-paragraaf wordt getoetst of binnen de drie woningbouwtypologieën kan worden voldaan
aan de eisen die voortkomen uit de scenario’s. Deze zijn opgesteld in § 3.5. Hierin worden voor elk
scenario eisen gesteld aan de afmetingen van de ruimten in een woning. Uit scenario 4
(rolstoelbehoeftig) komen de maatgevende eisen (maximale eisen) die voortkomen uit de scenario’s.
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Tabel 6.3 geeft een overzicht van de eisen die worden gesteld in dit scenario.
Tabel 6.3: Afmetingen van de ruimten, gebaseerd op de
objectieve eisen gesteld aan de scenario's (§ 3.5 ontwerpcriteria)

Ruimte
Woonkamer
Slaapkamer
Badkamer
Toilet
Verkeersruimten
Totaal

Minimale afmetingen
2
27 m
2
10,2 m
2
4,4 m
2
1,4 m
Onbekend
2
43,1
m
excl.
verkeersruimte

In tabel 6.4 t/m 6.6 zijn de verschillende afmetingen van de indelingsvarianten voor de drie
verschillende plattegronden in tabelvorm opgenomen. Tevens zijn de gemiddelde over de varianten
per ruimte weergegeven.
Tabel 6.4: Afmetingen van de ruimten in de context van een portieketagewoning.

Ruimte
Woonkamer incl. keuken en
eetkamer
Slaapkamer
Faciliterende kern
Verkeersruimte
Overige ruimten

Variant 1

Variant 2

2

15 m

2

13 m
2
5,8 m
2
6,7 m
2
7,7 m

15 m

8,4 m
2
5,8 m
2
6,7 m
2
12,5 m

Variant 3

Variant 4

2

2

14,3 m

19,3 m

2

2

9,3 m
2
5,8 m
2
6,6 m
2
12,5 m

2

8,4 m
2
5,8 m
2
6,6 m
2
7,7 m

2

Gemiddeld
15,9 m

2

2

9,3 m
2
5,8 m
2
6,7 m
2
10,1 m

Tabel 6.5: Afmetingen van de ruimten in de context van een galerijwoning.

Ruimte
Woonkamer incl. keuken en
eetkamer
Woonkamer
Keuken
Eetkamer
Slaapkamer
Faciliterende kern
Verkeersruimte
Overige ruimten

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 4

2

41,9 m

2

29,2 m

2

39,9 m

2

26,2 m
2
15,7 m
2
10,8 m
2
5,8 m
2
10,9 m
2
12,1 m

2

20 m
2
9,2 m
2
15,7 m
2
5,8 m
2
8m
2
15,7 m

49,1 m

26,2 m
2
10,8 m
2
12,1 m
2
15,7 m
2
5,8 m
2
10,9 m
-

2

Gemiddeld

2

40 m

2

24,7 m
2
12,4 m
2
3m
2
13, 5 m
2
5,8 m
2
37,8 m
2
10 m

26,2 m
2
13,7 m
2
11,8 m
2
5,8 m
2
8m
2
12,1 m

2
2

Tabel 6.6: Afmetingen van de ruimten in de context van de Eco-prefab woning.

Ruimte
Woonkamer incl. keuken en
eetkamer
Slaapkamer
Faciliterende kern
Verkeersruimte
Overige ruimten

Variant 1

Variant 2

2

23,7 m

2

11,6 m
2
5,8 m
2
14,8 m
-

25,8 m

12,3 m
2
5,8 m
2
11,6 m
-

Variant 3

Variant 4

Gemiddeld

2

-

-

24,8 m

2

2

-

-

12 m
2
5,8 m
2
13,2 m
-

2

Over deze gegevens kunnen enkele conclusies worden getrokken:
Portieketagewoning:
Binnen de context van de portieketagewoning voldoen de afmetingen van zowel de woonkamer als de
slaapkamer niet aan de objectieve eisen die voortkomen uit de scenario’s. De slaapkamer is gemiddeld
9,3 m2 t.o.v. een eis van 10,2 m2. De woonkamer is gemiddeld 15,9 m2 t.o.v. een eis van 27m2.
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Het niet voldoen aan de eis kan enerzijds komen door het minimale totaal oppervlakte van de
portieketagewoning. Anderzijds is de indeling van de beuken ongunstig voor de afmetingen van de
ruimten.
Ondanks dat in de portieketagewoning niet wordt voldaan aan de objectieve eisen, hoeft dit niet te
betekenen dat dit met andere afmetingen (voor zowel de beuken als de diepte) ook het geval is.
De gehanteerde plattegrond van de portieketagewoning heeft namelijk de absolute minimale
afmetingen. Wanneer de afmetingen groter zijn is het mogelijk dat de combinatie van de faciliterende
kern en portieketagewoning wel kan voldoen.
Galerijwoning:
Binnen de context van de galerijwoning voldoen de afmetingen van zowel de woonkamer als de
slaapkamer aan de objectieve eisen die voortkomen uit de scenario’s. De slaapkamer is gemiddeld
13,5 m2 t.o.v. een eis van 10,2 m2. De woonkamer is gemiddeld 40 m2 t.o.v. een eis van 27m2.
Dat in de galerijwoning ruimschoots wordt voldaan aan de eisen heeft logischerwijs te maken met het
ruime totale oppervlakte van de galerijwoning.
Eco-prefab woning:
Binnen de context van de Eco-prefab woning voldoet de afmeting van de woonkamer niet aan de
objectieve eis die voortkomt uit de scenario’s. De woonkamer is gemiddeld 24,8 m2 t.o.v. een eis van
27m2. De afmeting van de slaapkamer voldoet echter wel aan de eis. De slaapkamer is gemiddeld 12
m2 t.o.v. een eis van 10,2 m2.
Zoals beschreven bij de toelichting van de indelingsvarianten van de Eco-prefab woning is de
standaardconfiguratie niet optimaal ontwikkeld om te plaatsten in de context van de Eco-prefab
woning. Een doorontwikkeling van de vorm en afmetingen van de faciliterende kern, specifiek voor
de Eco-prefab woning kan ertoe leiden dat de woonkamer wel kan voldoen aan de eisen.
Algemeen:
Geconcludeerd uit bovenstaande gegevens kan worden dat niet zozeer de faciliterende kern, maar de
afmetingen van de woning grote invloed hebben op de omliggende ruimten. Wanneer met een ander
product (of op traditionele wijze) de ruimte worden ingericht zal in een kleine woning ook niet
worden voldaan aan de objectieve eisen die worden gesteld in dit onderzoek. Dit komt simpelweg
door het beperkte oppervlakte in deze woningen ten opzichte van de eisen.
Wanneer de gegevens worden geanalyseerd is het de verwachting dat een woning van circa 60 m2 als
minimaal dient te worden beschouwd. Hiermee kan worden voldaan aan de eisen die voortkomen uit
de scenario’s voor de omliggende ruimten. Verder onderzoek is echter nodig om deze aanname beter
te onderbouwen.

6.5

Terugkoppeling aan conceptidee

Het doel van deze sub-paragraaf is te onderzoeken in hoeverre de technische uitwerking overeenkomt
met het oorspronkelijke conceptidee uit § 3.2.
Om een uitspraak hierover te kunnen doen moeten de verschillende kernpunten van het conceptidee
worden vergeleken met de technische uitwerking. De kernpunten van het conceptidee zijn
achtereenvolgend:
1) Het clusteren van de badkamer, de keuken, het toilet en de installaties in een product.
2) Het product moet toepasbaar zijn binnen verschillende contexten.
a. Het product moet zich kunnen aanpassen aan de veranderende eisen die voortkomen
uit de seizoenen van het leven.
b. Het product moet toepasbaar zijn in verschillende woningbouwtypologieën.
3) In de abstracte weergave van het idee (zie afbeelding 3.2) wordt gebruik gemaakt van een
vaste basis (voor iedere woning gelijk) en variabele elementen (afhankelijk van de context).
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Hierbij dient er gezocht te worden naar een balans tussen de vaste basis en variabele
elementen, waardoor er geen overdaad aan keuzevrijheid voor de gebruiker(s) ontstaat.

Wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen het conceptidee en de technische uitwerking wordt
hieronder toegelicht.
1.
Clustering tot een product
Het kernpunt van het conceptidee is het clusteren van de keuken, de badkamer, het toilet en de
installaties in een product. Met de ontwikkelde faciliterende kern wordt tegemoet gekomen aan dit
kernpunt. De faciliterende kern maakt het mogelijk om alle drie de ruimten (inclusief de installaties)
te clusteren binnen één product.
2.
Het product moet toepasbaar zijn binnen verschillende contexten
Het kernpunt van het conceptidee is dat het product toepasbaar moet zijn binnen verschillende
contexten. Dit heeft betrekking op twee onderwerpen. Enerzijds gaat het om de toepassing binnen de
verschillende seizoenen van het leven en anderzijds dient het product toepasbaar te zijn in
verschillende woningbouwtypologieën. Op beiden aspecten wordt in deze alinea ingegaan.
De ontwikkelde faciliterende kern kan zich aanpassen aan de veranderende eisen die voortkomen uit
de seizoenen van het leven. De ontwikkelde faciliterende kern maakt het mogelijk dat variabele
elementen (zoals een douche of toilet) naar de behoefte(n) van de bewoner(s) te kunnen worden
gepositioneerd en aangepast (zie § 6.3). Dit wordt grotendeels mogelijk gemaakt door het variabele
leidingwerk in zowel de vaste kern als het secundair wandsysteem.
Daarnaast kan de plattegrondindeling van de faciliterende kern worden aangepast. Dit kan enerzijds
door de secundaire wandelementen anders te positioneren. Anderzijds kunnen wandelementen worden
toegevoegd en/of gedemonteerd (zie § 6.3).
De laatste manier waarmee de faciliterende kern tegemoet komt aan de veranderende eisen is met
variabele plaatafwerking. De plaatafwerking kan worden vervangen door andere afmetingen,
materialen en/of kleur. Een van de mogelijkheden is de plaatafwerking uit te voeren met een hoog
kleurcontrast. Dit kan personen met visuele beperkingen helpen bij de ruimtelijke oriëntatie in de
woning.
De faciliterende kern is toepasbaar in verschillende woningbouwtypologieën. Gedurende de
ontwikkeling van de faciliterende kern is uitgegaan van de minimale afmetingen van een
portieketagewoning. De faciliterende kern kan binnen deze context worden gerealiseerd. Bij deze
minimale afmetingen wordt echter niet voldaan aan de eisen die voortkomen uit de scenario’s voor de
omliggende ruimten (§ 3.5). In de galerijwoning en de Eco-prefab woning kan de faciliterende kern
wel voldoen aan deze eisen (zie § 6.4).
Daarnaast is, om een optimale positionering per context te kunnen genereren, de werking van de
leidingkoof in dit onderzoek aannemelijk gemaakt.
3.
Een vaste basis met variabele elementen
De kernpunten van het conceptidee zijn vastgelegd in de abstracte weergave van het conceptidee in
afbeelding 3.2 in § 3.2. Een fragment hiervan is opgenomen in afbeelding 6.9. In de abstracte
weergave van het conceptidee is er een vaste basis en variabele elementen. Wanneer deze abstracte
weergave van het conceptidee wordt vergeleken met de ontwikkelde faciliterende kern, kan er worden
geconcludeerd dat deze gedeeltelijk overeenkomen.
De faciliterende kern maakt gebruik van een vaste kern die kan worden vergeleken met de vaste basis
van het conceptidee. De variabele elementen uit het conceptidee kunnen worden vergeleken met het
secundair wandsysteem. Op deze wijze sluiten conceptidee en technische uitwerking goed op elkaar
aan.
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Afbeelding 6.9: Abstracte weergave van het idee in relatie met de technische uitwerking van de faciliterende kern.

In de abstracte weergave van het conceptidee wordt de indruk gewekt dat met de variabele elementen
(in de faciliterende kern dus het secundair wandsysteem) alle mogelijke vormen (ruimten) kunnen
worden gecreëerd (vierkant- en ronde ruimten). In de ontwikkelde faciliterende kern is dit echter maar
beperkt mogelijk.
In de faciliterende kern worden secundaire wandelementen gebruikt voor de ruimte definiëring. De
ontwikkelde wandelementen kunnen maar op twee manier op elkaar worden aangesloten. Recht op
elkaar of onder een hoek van 90 graden. Tevens zijn de wandelementen ook recht, waardoor het
creëren van rondingen met de wanden niet mogelijk is.
Conclusie terugkoppeling aan conceptidee
Wanneer de kernpunten van het conceptidee worden vergeleken met de ontwikkelde faciliterende
kern kan worden geconcludeerd dat deze goed op elkaar aansluiten. Dit is niet vreemd aangezien de
faciliterende kern is ontwikkeld aan de hand van de ontwerpcriteria die gebaseerd zijn op het
conceptidee.
Eén van de aspecten uit het conceptidee komt niet terug in de ontwikkelde faciliterende kern. Dit is de
ronde vormen ten behoeve van de ruimtedefiniëring.

6.6

Onuitgewerkte ideeën

Gedurende dit onderzoek zijn diverse ideeën bedacht die uiteindelijk niet zijn meegenomen in de
technische uitwerking van dit rapport. Deze ideeën kunnen wellicht als basis worden gebruikt in het
kader van vervolgonderzoek.
Waar sommige ideeën nog zeer vaag zijn, hebben andere ideeën al duidelijker vorm gekregen. De
ideeën hebben echter allen met elkaar gemeen dat toepassing ervan in de faciliterende kern tot een
extra toegevoegde waar kan leiden. In deze paragraaf worden deze ideeën beknopt toegelicht.
De variabele plaatafwerking
De faciliterende kern maakt gebruik van een variabele plaatafwerking. Deze platen kunnen in
verschillende materialen en maten (n x150 mm) worden toegepast. Deze platen hebben in de huidige
uitwerking echter alleen de functie afwerking.
Wanneer een secundaire functie aan de variabele plaatafwerking wordt toegevoegd, kan dit wellicht
leiden tot een extra toegevoegde waarde van de faciliterende kern. Er zijn gedurende dit onderzoek
twee onuitgewerkte ideeën met betrekking tot de plaatafwerking. Dit zijn gezondheid stimulerende
platen en virtuele platen. Hieronder worden deze beknopt toegelicht.
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Gezondheid stimulerende platen:
Eén van de uitgangspunten van het Fit the Future concept is het “het stimuleren van de gezondheid
van de mens” (vooronderzoek 2015) . In de ontwikkelde faciliterende kern zitten geen elementen die
rechtstreeks een positieve invloed hebben op de gezondheid van de bewoners.
Met het toepassen van gezondheid stimulerende elementen zoals: groen (beplanting), water, (kunst)
licht, etc. in de woonomgeving kan worden tegemoet gekomen aan dit uitgangspunt. In ziekenhuizen
worden dit soort elementen al ruim toegepast en staat dit bekend Healing Environments.
Een mogelijke toepassing is gezondheid stimulerende elementen in de variabele plaatafwerking. Dit
kan worden omschreven als gezondheid stimulerende beplating. Hierbij kan gedacht worden aan
platen met: luchtzuiverende beplanting, groeiend voedsel en/of water (met een koelend effect).
Virtuele platen:
In het vooronderzoek (2015) is aanbevolen om de gebouwlaag intelligente technologie toe te voegen
aan de gebouwlagen: het casco, de huid, de installaties en de inbouw. Met het oog op een verdere
toename van ICT in de woonomgeving zal intelligente technologie naar verwachting in de toekomst
een prominente rol krijgen in woningen. Met het woonconcept smart homes wordt intelligente
technologie al in hoge mate toegepast in woningen.
In de ontwikkelde faciliterende kern zijn geen elementen van intelligente technologie en/of ICT
toegepast. Een mogelijke toepassing kan worden gezocht in de variabele plaatafwerking. Hierbij zou
kunnen worden gesproken over zogenaamde virtuele platen. Hierbij kan gedacht worden aan platen
die bewustwording creëren. Dit kan op diverse aspecten zoals: de luchtkwaliteit, het waterverbruik,
het energieverbruik, etc..
Doordat de variabele platen demontabel zijn gedetailleerd kunnen ze eenvoudig worden geüpdatet.
Dit is belangrijk omdat door de snelle technologische ontwikkeling de aanpassingsfrequentie van
intelligente technologie en/of ICT een stuk sneller is dan die van de seizoenen van het leven.
Een voordeel van de variabele plaatafwerking, voor zowel de gezondheid stimulerende beplating als
de virtuele beplating, is dat de bewoner(s) zelf de keuze heeft in welke mate ze deze elementen willen
toepassen. Deze extra toevoegingen kunnen wellicht door fabrikanten als extra leaseabonnementen
worden aangeboden, zogenaamde plusabonnementen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld
technologisch-, comfort-, gezondheid- of bewustwording plusabonnement.
De achter-constructie:
In § 5.3 is de uitwerking van de deelproducten toegelicht. Eén onderdeel dat wordt behandeld in deze
paragraaf is de technische uitwerking van de achter-constructie. De achter-constructie is ontwikkeld
als versteviging voor elementen die bevestigd dienen te worden aan een (wand)element (zoals een
toilet, wasbak, etc.).
Tevens zijn er drie varianten opgesteld voor de bevestigingsmethode aan de achter-constructie.
Variant 3 op abeelding 5.14 bevestigt de variabele elementen aan de achter-constructie via de
profielen. Naar de werking van deze variant is verder geen onderzoek gedaan. Met deze variant kan
het wellicht mogelijk worden gemaakt de variabele hoogte van de aan te sluiten variabele elementen
snel aan te passen.
Een voorbeeld wanneer dit gewenst is kan worden gegeven aan de hand van het keukenblad. Wanneer
twee personen samenwonen, kunnen hierbij mogelijk tegenstrijdige eisen optreden. Dit kan
bijvoorbeeld voorkomen wanneer één persoon rolstoelbehoeftig is en de andere persoon geen
mobiliteitsbeperkingen heeft. Beiden personen hebben in dit geval een andere eis aan de hoogte van
het keukenblad.
Het idee is dat met variant 3 van afbeelding 5.14 deze hoogte snel en eenvoudig kan worden
aangepast. Om dit mogelijk te maken is echter verder onderzoek nodig.
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De leidingkoof:
In § 5.3 is de uitwerking van de deelproducten toegelicht. Hierin is tevens de werking van de
leidingkoof aannemelijk gemaakt.
De leidingkoof staat in dienst van de vrije positionering van de faciliterende kern in de plattegrond.
Bewoners kunnen wellicht de leidingkoof als hinderlijk of niet mooi ervaren. Om dit gevoel bij
bewoners weg te halen ontstond het idee een secundaire functie toe te voegen aan de leidingkoof.
Deze secundaire functie moet in dit geval wel zorgen voor een toegevoegde waarde voor de
bewoners.
Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van: (kunst)licht (tegen winterdepressies), toe- en
afvoer punten voor ventilatie (voor verbeteren luchtkwaliteit) en/of een gezondheid stimulerende
afwerking (zie gezondheid stimulerende beplating) in of aan de leidingkoof.
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In de vergrijzende Nederlandse samenleving is er een toenemende vraag naar geschikte woningen
voor senioren. Een passend woningaanbod moet eerder worden gezocht in het renoveren van de
bestaande woningvoorraad dan in het uitbreiden door nieuwbouw. Het blijkt namelijk dat jaarlijks
slechts een klein aantal nieuwbouwwoningen wordt gerealiseerd.
In dit onderzoek wordt getracht een oplossing te creëren om de bestaande woningen geschikt te
maken voor deze doelgroep. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook: het ontwikkelen van een
product dat aanpasbaar is aan de seizoenen van het leven, binnen de context van de bestaande
woningbouw. Om dit mogelijk te maken is het idee van de faciliterende kern ontwikkeld.
In dit onderzoek is eerst de theoretische achtergrond onderzocht en vervolgens de technische
uitwerking ontwikkeld in de vorm van een faciliterende kern. In de conclusies wordt een onderscheidt
gemaakt tussen conclusies die betrekking hebben op de theoretische basis en conclusies die
betrekking hebben op (technische uitwerking) van de faciliterende kern. Aansluitend worden een
aantal aanbevelingen gegeven.

7.1

Conclusies met betrekking tot de theoretische achtergrond

Uit de theoretische achtergrond van het vooronderzoek (2015) blijkt dat er verschillende seizoenen
van het leven onderscheiden kunnen worden. Elk seizoen stelt eisen aan de noodzakelijke
voorzieningen in de woning. Om tegemoet te komen aan deze veranderende eisen wordt in het
vooronderzoek aanbevolen een aanpasbare leefomgeving te creëren.
De focus van dit onderzoek is gericht op portieketage-, galerij-, en rijtjeswoningen. Uit de verrichte
analyses blijkt dat deze bestaande woningen een statisch karakter hebben, wat tot uiting komt in de
verschillende gebouwlagen die bestaan uit: de inbouw, de installaties, het casco en de huid. Het
gevolg is dat de woningen niet eenvoudig kunnen worden aangepast aan de veranderende eisen die
voortkomen uit de seizoenen van het leven.
In dit onderzoek blijkt dat de veranderende eisen voornamelijk betrekking hebben op de volgende
ruimte: het toilet, de badkamer en de keuken.
Tevens blijkt dat, wanneer de relatie tussen deze ruimten met betrekking tot zorgaspecten worden
onderzocht, er directe relaties bestaan tussen deze ruimten onderling en daarin aanwezige installaties.
Om te voldoen aan de doelstelling van het onderzoek moeten producten worden ontwikkeld ten
behoeve van deze ruimten en de daarin aanwezige installaties.
In dit onderzoek zijn deze veranderende eisen die voortkomen uit de seizoenen van het leven objectief
gemaakt door deze te vertalen naar scenario’s. Hierin zijn objectieve eisen opgenomen die gerelateerd
zijn aan de seizoenen van het leven. Er is een grote verscheidenheid in de eisen die worden gesteld
aan de leefomgeving. Door deze objectivering wordt de in het vooronderzoek aanbevolen toepassing
van een aanpasbare leefomgeving bevestigd.
Bij het creëren van een aanpasbare leefomgeving ligt ook een gevaar. Uit onderzoek blijkt dat een
zogenaamde overdaad aan keuzevrijheid voor het psychische en emotionele welzijn van de gebruiker
problemen kan geven. Om het aantal keuzemogelijkheden te beperken is een balans noodzakelijk
tussen vaste- (voor iedere persoon en woning gelijk) en variabele elementen (afhankelijk van de
context).
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7.2

Conclusies met betrekking tot de faciliterende kern

Om het idee van een aanpasbaar product veranderend met de seizoenen van het leven te realiseren, is
de faciliterende kern ontwikkeld.
De faciliterende kern bestaat uit een vaste kern en een secundair wandsysteem. Het secundaire
wandsysteem bestaat uit verschillende wandelementen. Om deze deelproducten op elkaar te laten
aansluiten tot een product, zijn er modulaire afmetingen gehanteerd.
Deze faciliterende kern, heeft verschillende configuraties, die als oplossing kunnen dienen bij
verschillende woningen gekoppeld aan de veranderende seizoenen van het leven.
Ofschoon het als een nadeel kan worden gezien dat deze configuraties beperkt zijn, sluit het wel aan
bij de voorgestelde beperkte keuzevrijheid.
In dit onderzoek is aanbevolen dat de elementen van de faciliterende kern worden geleased van
fabrikanten. Dit sluit aan bij de trend van bezit naar gebruik. In de praktijk is de slagingskans van de
faciliterende kern daardoor zowel afhankelijk van de (verdere) technische uitwerking, als van de wijze
waarop de trend van bezit naar gebruik zich in de komende jaren ontwikkeld.

7.3

Aanbevelingen

Op basis van de conclusies en bevindingen van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen
worden gedaan inzake: verder onderzoek, toetsing- en verdere ontwikkeling van het product:
 Toetsing van de faciliterende kern als prototype en in de praktijk. De faciliterende kern is tot
nu toe enkel ontworpen met behulp van technisch tekenwerk en getoetst met behulp van
theoretische data. Voordat de faciliterende kern in de praktijk kan worden gerealiseerd, is het
raadzaam om een prototype te creëren. Hierdoor kunnen zowel de beperkingen als de
mogelijkheden vooraf in kaart worden gebracht. Dit kan dan worden meegenomen als
voorbereiding op de daadwerkelijke toetsing in de praktijk.
Bij het realiseren van de faciliterende kern in de praktijk dient de werking verder te worden
onderzocht.
 Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de faciliterende kern in andere bestaande
woningbouwtypologieën en nieuwbouwwoningen. De faciliterende kern is ontwikkeld in het
kader van de portieketagewoning. Ondanks dat de toepassingsmogelijkheden van de
faciliterende kern in de plattegrond van één galerijwoning en één rijtjeswoning (de Ecoprefab woning, ontwikkeld door VBI) is onderzocht is het raadzaam om extra onderzoek uit te
voeren naar deze toepasbaarheid binnen andere typologieën.
De verwachting is namelijk dat de faciliterende kern ook bruikbaar is in andere bestaande
woningbouwtypologieën en in nieuwbouwwoningen. Het zou een goede zaak zijn om in het
kader van vervolgonderzoek de bredere toepassingsmogelijkheden te onderzoeken.
 De toetsing van de variantenstudie valideren. Het is aan te bevelen om de resultaten van de
variantenstudie te valideren. In het kader van dit onderzoek is dit niet gebeurd. Om de
variantenstudie te valideren kunnen verschillende onderzoeksmethoden worden gehanteerd
zoals: expertmeetings, interviews, simulaties, etc.
 Onderzoeken wat het optimum is tussen vaste- en variabele elementen in de leefomgeving. Er
wordt vanuit gegaan dat een overdaad aan keuzevrijheid schadelijk kan zijn voor het
psychologische en emotionele welzijn van de gebruikers. Nader onderzoek is nodig om te
onderzoeken in welke mate keuzevrijheid wenselijk is in aanpas mogelijkheden van de
leefomgeving. Voorkomen dient te worden dat in de toekomst (bouw) producten worden
ontwikkelend die teveel of te weinig keuzevrijheid geven.
 Leerpunten uit bestaande producten onderzoeken. Het onderzoeken van bestaande
inbouwmodules kan wellicht leiden tot nieuwe inzichten, waardoor de faciliterende kern
verder kan worden geoptimaliseerd.
 Producten toevoegen die de gezondheid stimuleren. Een zeer interessant vervolgonderzoek
zou betrekking moeten hebben op de mogelijkheden om in de faciliterende kern ook aspecten
op te nemen, die positieve invloed hebben op de lichamelijke en psychische gezondheid van
gebruiker. Dit sluit aan op de trends en ontwikkelingen in de samenleving. De gezondheid
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stimuleren van gebruikers is in het Fit the Future concept (vooronderzoek, 2015) ook een
uitgangspunt.
Verder ontwikkelen van de in dit onderzoek aanbevolen leaseconstructie. In dit onderzoek is
voorgesteld om in te spelen op de trend: van bezit naar gebruik, en te werken met een
leaseconstructie met fabrikanten. Deze leaseconstructie is in dit onderzoek echter niet
onderzocht. Het is wenselijk om inzicht te krijgen in de bereidheid van fabrikanten om te
investeren in een dergelijke leaseconstructie.
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Bijlage A:

Analyse bestaande seniorenwoningen

In deze bijlage is een analyse uitgevoerd van vijftien bestaande seniorenwoningen. De analyse is
uitgevoerd om in kaart te brengen welke ruimten in seniorenwoningen worden toegepast (deel I, tabel
A1). Tevens is de relatie tussen deze ruimten onderzocht (deel II, tabel A2, A3).
Deze analyse is uitgevoerd aan de hand van vijftien plattegronden van seniorenwoningen verkregen in
diverse verkoopbrochure. De bronvermelding is achter bijlage I opgenomen.
Uitgangspunt gedurende de analyse is dat wanneer in ≥ 90 % van de onderzochte seniorenwoningen
een ruimte aanwezig is, deze wordt opgenomen als ruime die in de inbouw van een seniorenwoning
moeten worden opgenomen.
Hetzelfde uitgangspunt geld voor de onderlinge relaties (deel II): komt in ≥ 90 % van de onderzochte
seniorenwoningen een relatie tussen de ruimte voor, dan wordt aangenomen dat deze relatie aanwezig
dient te zijn.

Tabel A1: Aanwezigheid ruimten in de onderzochte senioren woningen

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14

x
x

x
x
x

Hobbyruimte

Badkamer 2

Wasruimte

Zolder

Overloop

Berging

Slaapkamer 3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15

Slaapkamer 2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15

Berging

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15

Wasruimte

Entree & gang

x
x
x
x

keuken

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15

Verdieping

badkamer met toilet

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15

Toilet

Slaapkamer 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Onderzochte
seniorenwoningen
Hoge Mierde (NB)a
Hoge Mierde (NB)b
Scherpenzeel (GLD)
Montferland (GLD)
Roosendaal (NB)
Putten (GLD)
Putten (GLD)
n.v.t.
n.v.t.
Soest (UTR)
Tolkamer (GLD)
Overasselt (GLD)
Zuilichem (GLD)
Walcheren (ZEE)
Roggel (LB)
Totaal

Woonkamer

Begane grond

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
2

5

x

x

x
x

x
x
9

5

x
x
4

x
6

7

1

2

Conclusie deel I
Uit de deel I van de analyse blijkt dat er in ≥ 90 % seniorenwoningen: de woonkamer, één
slaapkamer, het toilet, één badkamer met toilet, keuken en entree & gang op één verdieping zijn
gepositioneerd. Hieruit blijkt dat er een sterke relatie is tussen deze ruimten in seniorenwoningen.
De ruimten die in ≥ 90 % voorkomen zijn: de woonkamer, de slaapkamer, het toilet, badkamer met
toilet, keuken en entree & gang.

1

Woonkamer - toilet

Woonkamer - keuken

Woonkamer - entree & gang

Slaapkamer - badkamer

Slaapkamer - toilet

Slaapkamer - keuken

Slaapkamer - entree & gang

Badkamer - toilet

Badkamer - keuken

Badkamer - entree & gang

Toilet - keuken

Toilet - entree & gang

Keuken - entree & gang

Woonkamer - badkamer

Hoge Mierde (NB)a
Hoge Mierde (NB)b
Scherpenzeel (GLD)
Montferland (GLD)
Roosendaal (NB)
Putten (GLD)
Putten (GLD)
n.v.t.
n.v.t.
Soest (UTR)
Tolkamer (GLD)
Overasselt (GLD)
Zuilichem (GLD)
Walcheren (ZEE)
Roggel (LB)
Directe relatie (++)
Directe relatie (+)
Indirecte relatie (o)
Geen relatie (-)

Woonkamer - badkamer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Woonkamer - slaapkamer

Tabel A2: Onderzochte relaties ruimten in de onderzochte senioren woningen
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-
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o
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-
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+
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+

+
o
+
o
o

+
+
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0
4
0
11

0
0
7
8

0
0
7
8

15
0
0
0

0
15
0
0

0
14
0
0

0
14
0
0

0
8
4
3

0
3
2
10

14
0
1
0

0
0
2
13

0
5
7
3

0
0
3
12

0
14
1
0

0
2
3
10

0
0
0
0

Definiëring criteria:
Directe relatie (++): Er is een directe relatie tussen de ruimten zonder scheiding van wanden.
Directe relatie (+): Er is een directe relatie tussen de ruimten via een deur.
Indirecte relatie (o): Er is een indirecte relatie, de ruimten liggen naast elkaar, maar zijn niet verbonden via een deur.
Geen relatie (-): Er is geen relatie tussen de ruimten

Badkamer - buiten

Toilet - buiten

Keuken - buiten

Entree & gang - buiten

Hoge Mierde (NB)a
Hoge Mierde (NB)b
Scherpenzeel (GLD)
Montferland (GLD)
Roosendaal (NB)
Putten (GLD)
Putten (GLD)
n.v.t.
n.v.t.
Soest (UTR)
Tolkamer (GLD)
Overasselt (GLD)
Zuilichem (GLD)
Walcheren (ZEE)
Roggel (LB)
Directe relatie (++)
Directe relatie (+)
Geen relatie (-)

Slaapkamer - buiten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Woonkamer - buiten

Tabel A3: Onderzochte relaties ruimten met buiten in de onderzochte senioren woningen
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0
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4
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+
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10
3
2

++
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++
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++
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++
++
++
++
++
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15
0
0

Definiëring criteria:
Directe relatie (++): Er is een directe relatie tussen de buitenruimte en de ruimte (de buitenruimte is toegankelijk via een deur).
Directe relatie (+): Er is een directe relatie tussen de buitenruimte en de ruimte (de buitenruimte is zichtbaar via een raam,
maar niet toegankelijk.)
Geen relatie (-): Er is geen relatie tussen de ruimte en buiten.

Conclusie deel II
Volgens de geanalyseerde seniorenwoningen bestaat er in ≥ 90 % een relatie tussen:
 Woonkamer – keuken
 Woonkamer – entree & gang
 Slaapkamer – badkamer
 Slaapkamer – toilet
 Badkamer – toilet
 Toilet – entree & gang
 Woonkamer – buiten
 Slaapkamer – buiten
 Entree & gang – buiten
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Bijlage B:

Toetsing scenario’s

In deze bijlage zijn de toetsingscriteria van de scenario’s opgenomen. De toetsingscriteria zijn
gebaseerd op de objectieve eisen die zijn opgenomen in tabel 3.1 van het rapport. De objectieve eisen
uit tabel 3.1 zijn in het vervolg van het onderzoek nog aangescherpt en beter gedefinieerd. Hierdoor
kan er een klein verschil zijn tussen tabel B1 en tabel 3.1 van het rapport.
Tevens zijn de plattegronden waaraan de eisen zijn getoetst opgenomen in deze bijlage.

Variant 2

Variant 3

Variant 4

Toetsingscriteria

Variant 1

Tabel B1: Toetsingscriteria t.b.v. de varianten. Gebaseerd op de objectieve eisen van de scenario's in bijlage II.

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Toetsingscriteria scenario 1
Kan de verkeersruimte aan minimaal één kant van het frame
≥ 90cm breed zijn?
Kan er één aparte toiletruimte met de minimale afmetingen van
90x120cm geplaatst worden?
Kan er één ligbad (≥ 228x75cm) geplaatst worden in de
badkamer?
Kan er één wastafel met twee wasbakken (≥ 130x55) geplaatst
worden in de badkamer?
Kan er één keukenblad (incl. apparatuur) dat ≥ 250cm is geplaatst
worden in de keuken?
Kan de hoogte van het keukenblad 120cm zijn?
….

Toetsingscriteria scenario 2
Kan de verkeersruimte aan minimaal een kant van het frame
≥ 90cm breed zijn?
Kan er één aparte toiletruimte met de minimale afmetingen van
90x160cm geplaatst worden?
Kan er één douche (≥ 90x90cm) geplaatst worden in de
badkamer?
Kan er één wastafel met twee wasbakken (≥ 130x55cm) geplaatst
worden in de badkamer?
Kan er één keukenblad (incl. apparatuur) dat ≥ 250cm is geplaatst
worden in de keuken?
Kan de hoogte van het keukenblad 120cm zijn?
…..
Kan de afwerking (op eenvoudige wijze) worden voorzien van
contrast?
Kan de inbouw (op eenvoudige wijze) worden voorzien van
geluidsbeperkingsmaatregelen?
Kan de verlichting (op eenvoudige wijze) worden aangepast aan
de eisen van iemand met visuele beperkingen?
….

Toetsingscriteria scenario 3
Kan de verkeersruimte aan minimaal een kant van het frame
≥ 90cm breed zijn?
Kan er één aparte toiletruimte met de minimale afmetingen van
90x160cm geplaatst worden?
Kan er één ‘inloopdouche’ (≥ 120x120cm) geplaatst worden in de
badkamer?
Kan er één wastafel met één wasbak (≥ 60x55cm) geplaatst
worden in de badkamer?
Kan er één keukenblad (incl. apparatuur) dat ≥ 250cm is geplaatst
worden in de keuken?
Kan de hoogte van het keukenblad 120 cm zijn?
….

Toetsingscriteria scenario 4
Kan de verkeersruimte aan minimaal een kant van het frame
≥ 120cm breed zijn?
Kan er één toilet op de badkamer worden geplaatst waarbij er in
de badkamer een draaicirkel van ≥ 150cm is?

Kan er één ‘inloopdouche’ (≥ 120x120cm) geplaatst worden in de
badkamer?
Kan er één wastafel met één wasbak (≥ 60x55cm) geplaatst
worden in de badkamer?
Kan er één keukenblad (incl. apparatuur) dat ≥ 250cm is geplaatst
worden in de keuken?
Kan de hoogte van het keukenblad worden aangepast tot 90cm?
Kan het keukenblad onderrijbaar gemaakt worden?
….

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee
Nee

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

De toetsingscriteria van de scenario’s zijn gebaseerd: objectieve eisen afkomstig van de scenario’s (tabel 4.1). De
toetsingscriteria kunnen beoordeeld worden met : Ja, Nee, nader te bepalen (n.t.b.) en niet van toepassing (n.v.t.).

Variant 1: Vaste vorm (I-vorm)

Variant 2: Vaste vorm (U-vorm)

Variant 3: Wanden incl. leidingen

Variant 4: Dynamisch vast frame

Bijlage C:

Morfologisch overzicht

In deze bijlage is het morfologisch overzicht uit hoofdstuk 4 opgenomen. Hierbij is eerst het
morfologisch overzicht zonder variantlijnen opgenomen. Vervolgens is het morfologisch overzicht
opgenomen met de variantlijnen. Voor meer informatie kan hoofdstuk 4 worden geraadpleegd.

Morfologische analyse

Deeloplossingen
1

2

3

Rond

Vierkant

Kruis

4

5

6

7

8

T-vorm

S-vorm

I-vorm

Dynamische variant

Rond

9

10

Vierkant

U-vorm

Vorm in horizontaal vlak
(plattegrond)

De vorm (frame)

Interne frames

Externe frames

Vorm in verticaal vlak
(doorsnede)
Breed - hele hoogte

Smal - hele hoogte

Smal - hele hoogte - dubbel

In vaste basis verwerkt

Secundair wandsysteem

Combinatie - in vaste basis &
secundair systeem

Aansluiten rechtstreeks op
bestaande schacht

Aansluiten bestaande schacht,
leidingen via eigen app.

In wandsysteem

Verdikking in wand

Smal - breed

Breed - smal

Breed - vloer

Breed - plafond

Installaties & leidingwerk

Aansluiting vaste basis
op bestaande
installaties

Aansluiten bestaande schacht,
Nieuwe schacht creëren, intern Nieuwe schacht creëren, entern
leidingen via onderliggend app.

Variabel leidingwerk
Dubbele wand

In vaste basis/ secundair wandsysteem verwerkt

Installatie concept

Variabele elementen

Deelonderwerpen

Ruimte definiëring

Vooraf gedefinieerd

Ruimte creëeren in vaste basis
voor meerder concepten

Op vaste plaats

Één punt per kant

Op variabele plaatsen

Behang

Variabel plaatsysteem

Kokersysteem

Secundair systeem

Aansluiten variabele
elementen

Personaliseren

Verven

Variant 1

Digitaal wanden

Variant 2

Variant 3

Variant 4

Morfologische analyse

Deeloplossingen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rond

Vierkant

Kruis

T-vorm

S-vorm

I-vorm

Dynamische variant

Rond

Vierkant

U-vorm

Vorm in horizontaal vlak
(plattegrond)

De vorm (frame)

Interne frames

Externe frames

Vorm in verticaal vlak
(doorsnede)
Breed - hele hoogte

Smal - hele hoogte

Smal - hele hoogte - dubbel

In vaste basis verwerkt

Secundair wandsysteem

Combinatie - in vaste basis &
secundair systeem

Aansluiten rechtstreeks op
bestaande schacht

Aansluiten bestaande schacht,
leidingen via eigen app.

In wandsysteem

Verdikking in wand

Smal - breed

Breed - smal

Breed - vloer

Breed - plafond

Installaties & leidingwerk

Aansluiting vaste basis
op bestaande
installaties

Aansluiten bestaande schacht,
Nieuwe schacht creëren, intern Nieuwe schacht creëren, entern
leidingen via onderliggend app.

Variabel leidingwerk
Dubbele wand

In vaste basis/ secundair wandsysteem verwerkt

Installatie concept

Variabele elementen

Deelonderwerpen

Ruimte definiëring

Vooraf gedefinieerd

Ruimte creëeren in vaste basis
voor meerder concepten

Op vaste plaats

Één punt per kant

Op variabele plaatsen

Behang

Variabel plaatsysteem

Kokersysteem

Secundair systeem

Aansluiten variabele
elementen

Personaliseren

Verven

Variant 1

Digitaal wanden

Variant 2

Variant 3

Variant 4

Bijlage D:

Aansluiten vaste basis op schacht

In deze bijlage worden verschillende varianten gegeven voor de aansluiting van de vaste basis op de
bestaande schacht. Variant 2: aansluiten bestaande schacht (via eigen verdieping) is gehanteerd als
technisch uitgangspunt in het vervolg van dit onderzoek. Voor meer informatie kan hoofdstuk 4
worden geraadpleegd.

Bijlage E:

Analyse achter constructie

In deze bijlage is met behulp van een analyse onderzocht welke variabele elementen bevestigd dienen
te worden op de achter constructie. Tevens is onderzocht op welke hoogte deze elementen
opgehangen dienen te worden. Tabel E1 geeft een uiteenzetting van de verschillende elementen in de
verschillende ruimten. In deze tabel is met een groen vinkje aangegeven wanneer deze elementen
(mogelijk) opgehangen dienen te worden aan de faciliterende kern. Een voorbeeld hiervan is het
toilet.
Voor de elementen die dienen te worden opgehangen is in tabel E2 aangeven op welke hoogte deze
elementen opgehangen dienen te worden. Deze afmetingen dienen als basis voor afbeelding 5.12 in §
5.3.1. Hierbij is de achter constructie opgedeeld in drie zones.
Tabel E1: Overzicht van de verschillende elementen in de ruimten van de faciliterende kern. Groen wanneer element achter
constructie nodig heeft, en rood wanneer niet. Uiteenzetting van de elementen gebaseerd op § 2.4.1 de inbouw.

De badkamer
Eén douche
Eén bad
Eén of meerdere
wastafel(s)
Eén wasmachine
Eén droger
Eén wasmand
Eén of meerdere
kast(en)
Eén toilet
Eén prullenbak
Eén spiegel

Het toilet
Eén toilet
Eén wastafel

De keuken
Eén keukenblad (incl. spoelbak en kookplaat
Eén koelkast

Eén spiegel

Eén of meerdere keukenkastje(s)
Eén afwasmachine
Diverse keukenapparatuur
Eén eettafel met stoelen
Eén prullenbak

Tabel E2: Hoogte van de verschillende elementen. Gebaseerd op Gebaseerd op Vlaams Expertisecentruim Toegankelijkheid
(2009); [2] Woonkeur (2010)

Element
Eén wastafel

Hoogte bovenkant
90 – 95 cm

Opmerking
n.v.t.

70 – 100 cm

Variabele hoogte voor
rolstoel.

Keuken kasten (boven
keukenblad)

Vrije hoogte
≥ 70 cm
Geen
keukenkasten
onder blad wanneer
rolstoeltoegankelijk
40 - 45 cm boven
keukenblad

Toilet

n.v.t.

40 – 45 cm

Keukenblad

60 – 80 cm hoogte van
kast

Hoogte van keukenkast is
aanname.
Kan zowel rusten op
vloer als ophangen op
achter constructie

Geraadpleegde bronnen:
 Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. (2009). Ontwerpgids Meegroeiwonen. Hasselt:
Mieke Broeders, Enter vzw.
 Woonkeur. (2010). Woonkeur bestaande bouw – rolstoelgeschikt [handboek]. Website:
http://www.vivaan.nl/uploads/download/handboek%20bestaande%20bouw%20B%20voor%2
0rolstoel%20www.woonkeur-bb.nl.pdf. Geraadpleegd op 14 december 2014

Bijlage F:

Montageproces

In deze bijlage is op schematische wijze een weergave van het montageproces gegeven. Dit draagt bij
aan het aannemelijk maken van het functioneren van de profielen en plaatafwerking.

Positioneren van de wandelementen

2.

Wandelementen koppelen d.m.v.
plaatsing profielen

3.

Plaatsen horizontaal profiel

4.

Plaatsen verticaal profiel & van onder
inschuiven plaatafwerking

5.

Plaatsen diverse profielen & van onder
inschuiven plaatafwerking

6.

Plaatsen diverse profielen & van
onder inschuiven plaatafwerking

7.

Plaatsen diverse profielen & van
zijkant inschuiven plaatafwerking

8.

Plaatsen diverse profielen & van
zijkant inschuiven plaatafwerking

9.

Inschuiven plaatafwerking & sluiten
met profielen (alleen bij interne hoek)

Let op alleen bij
interne hoek (dubbele
uitzondering)

1.

Legenda:
Wandelement:

Profielen geplaatst:

profielen al geplaatst:

Platen:

Bijlage G:

Afmetingen installaties in vaste basis

In deze bijlage zijn de afmetingen van de installaties die in de vaste basis worden geplaatst bepaald.
In het rapport Installaties in bestaande woningbouw, kiezen voor verbetering door Agentschap NL
(2010), zijn voor galerijflats en portiekflats installatieconcepten (verwarming, warmtapwater en
ventilatie) ontwikkelt om het energie-, gezondheid- en comfortniveau te verbeteren. In dit onderzoek
zijn de individueel regelbare systemen (IE1, IE3 & ID3) gebruikt om de afmetingen van de installaties
en leidingen in de schacht en vaste kern te bepalen.
In de bovenstaande tabellen zijn de installaties, afmetingen en leidingen opgenomen. Om deze
gegevens te achterhalen zijn onderstaande technische installaties als uitgangspunt gebruikt:
 Combiketel: Kombi Kompakt HRE 28/24 *
 Expansievat: Flexcon top 25/2,5. Top 12
 Mechanische afvoer: Itho Daalderop CVE ECO
 Multifunctionele unit: Daikin Altherma hybride warmtepomp
 Waterwarmtepomp: NIBE F130**
 Boiler resevoir: NIBE VPB 150**
* Voor de keuze van het vermogen van de combiketel is gebruik gemaakt van de tool ketelwijzer op
de website http://www.remeha.nl/. De tool is ingevuld met de volgende keuzes: Appartement,
tussenverdieping, bouwjaar 1930-1979, geïsoleerd beglazing, oppervlakte < 350 m3, bad en douche
niet gelijktijdig in gebruik, keuken en wastafel niet gelijktijdig in gebruik, niet gelijktijdig bad vullen
en normaal bad en douche. Het advies was:
Uw CV vermogensbehoefte: 12 kW
Uw comfortbehoefte warmwater: CW4
Keuze: Kombi Kompakt HRE 28/24
** Voor de keuze van de warmtepompboiler (ID3) is gebruik gemaakt van het installatieconcept van
NIBE (2015) beschreven op: http://www.nibenl.eu/NIBE-Energietechniek/Voorbeeldprojecten/NIBEook-voor-collectieve-installaties/

Individueel efficiënt (IE1)
Installaties in kern

(Opwekking)
ruimte
verwarming

(Opwekking)
warm tapwater

Apparaten

Afmetingen
apparatuur (bxdxh)

Combiketel (klasse CW 4) [6]

450x247x650mm

Expansievat [5]

286x286x313mm
Zie
ruimteverwarming
Zie
ruimteverwarming

Combiketel [6]
Expansievat [5]

Stelruimte
Onderkant: 200mm
Bovenkant: ruimte
t.b.v. aansluitingen
leidingen
Zijkant: 2x20mm
Voorkant: Rondom: 30mm

Gewicht (kg)

Afmetingen leidingen

4,5 kg

Leidingen onderkant toestel: warmtapwater Ø 15mm, koud tapwater Ø
15mm, aanvoer CV Ø 22mm, retour CV Ø 22mm, condens afvoer Ø 25mm
& gastoevoer Ø15mm
Leidingen bovenkant: rookafvoerbuis Ø 80mm & luchttoevoer Ø 80mm
Leidingen in schacht: luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding Ø
300mm (> 12 systemen)
Bovenkant: aangesloten in retourleiding CV

-

-

-

-

-

-

3,5 kg

Aanzuigpunten: onderkant, bovenkant en zijkanten:4 x Ø 124m
Uitblaaspunt: bovenkant: 1x Ø 124 mm,

33 kg

Mechanische
ventilatie (afvoer)

Individuele mechanische
ventilatie [11]

294x355x350mm

Onderkant: 400mm
Bovenkant: 400mm
Zijkant: 2x400mm
Voorkant: -

Afvoer (vuil)
water

-

-

-

-

Toilet: Ø 110, Badkuip: Ø 75, Douche: Ø 75, Wasautomaat: Ø 75, Wasbak
Ø 50, Fontein Ø 40 & Standleiding Ø 150

Apparaten

Afmetingen
apparatuur (bxdxh)

Stelruimte

Gewicht (kg)

Afmetingen leidingen

Onderkant: ≥500mm
Bovenkant: ≥200mm
Zijkant: 1x10mm, 1x ≥
350mm
Voorkant: ≥500mm

66 kg

Rondom: 30mm

4,5 kg

Leidingen onderkant toestel: warmtapwater Ø 15mm, koud tapwater Ø
15mm, aanvoer CV Ø 22mm, retour CV Ø 22mm, condens afvoer Ø 22mm
& gastoevoer Ø15mm
Leidingen bovenkant: rookafvoerbuis Ø 80mm & luchttoevoer Ø 80mm
Leidingen in schacht: luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding Ø
300mm (> 12 systemen)
Bovenkant: aangesloten in retourleiding CV

-

-

-

Onderkant: 400mm
Bovenkant: 400mm
Zijkant: 2x400mm
Voorkant: -

-

-

3,5 kg

Aanzuigpunten: onderkant, bovenkant en zijkanten:4 x Ø 124m
Uitblaaspunt: bovenkant: 1x Ø 124 mm,

-

-

Toilet: Ø 110, Badkuip: Ø 75, Douche: Ø 75, Wasautomaat: Ø 75, Wasbak
Ø 50, Fontein Ø 40 & Standleiding Ø 150

Individueel efficiënt (IE3)
Installaties in kern

*

(Opwekking)
ruimte
verwarming

Multifunctionele unit
(hybride system) [3,4]

450x405x890mm*

(Opwekking)
warm tapwater

Expansievat [5]
Multifunctionele unit
(hybride system) [3,4]
Expansievat [5]

286x286x313mm [4]
Zie ruimte
verwarming
-

Mechanische
ventilatie (afvoer)

Individuele mechanische
ventilatie [11]

294x355x350mm

Afvoer (vuil)
water

-

-

Multifunctionele unit heeft buitenapparatuur 735x825x300 [3,4]

Individueel efficiënt (ID3)
Installaties in kern

(Opwekking)
ruimte
verwarming

(Opwekking)
warm tapwater

Mechanische
ventilatie (afvoer)
Afvoer (vuil)
water

Apparaten

Afmetingen
apparatuur (bxdxh)

Combiketel (klasse CW 4) [6]

450x247x650mm

Expansievat [5]

286x286x313mm

Waterwarmtepomp [7,8,9]

600x605x490mm

Boilervat [7,8,9]

600x600x840mm

Waterwarmtepomp

Zie opwekking warm
tapwater

-

-

Stelruimte
Onderkant: 200mm
Bovenkant: ruimte
t.b.v. aansluitingen
leidingen
Zijkant: 2x20mm
Voorkant: Rondom: 30mm
Onderkant: 700mm
Bovenkant: 10mm
Zijkant: 2x50mm
Voorkant: Onderkant: 0mm
Bovenkant: 300mm
Zijkant: 2x30mm
Voorkant: 30mm

Gewicht (kg)

33 kg

4,5 kg
50 kg

Afmetingen leidingen
Leidingen onderkant toestel: warmtapwater Ø 15mm, koud tapwater Ø
15mm, aanvoer CV Ø 22mm, retour CV Ø 22mm, condens afvoer Ø 25mm
& gastoevoer Ø15mm
Leidingen bovenkant: rookafvoerbuis Ø 80mm & luchttoevoer Ø 80mm
Leidingen in schacht: luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding Ø
300mm (> 12 systemen)
Bovenkant: aangesloten in retourleiding CV
Leidingen onderkant toestel: warmtapwater Ø 22mm, koud tapwater Ø
22mm & condens afvoer Ø 18mm
Leidingen bovenkant: rookafvoerbuis Ø 160mm & luchttoevoer Ø 160mm
Leidingen in schacht: luchttoevoer Ø 300mm (> 12 systemen)

31kg

Leidingen onderkant toestel: koud water Ø 28mm
Leidingen bovenkant: warmtapwater van waterwarmtepomp Ø 22mm &
warmtapwater Ø 22mm

-

-

-

-

-

Toilet: Ø 110, Badkuip: Ø 75, Douche: Ø 75, Wasautomaat: Ø 75, Wasbak
Ø 50, Fontein Ø 40 & Standleiding Ø 150

* Collectieve warmtepompboiler (ventilatielucht/water warmtepomp + boiler) [7,8,9]

Geraadpleegde bronnen:
1. Agentschap NL (2010). Installaties in bestaande woningbouw: Kies voor verbetering. Ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Publicatie-nr. 2KPWB1025
2. Bouwstudio PelserHartman (2012). Brochure: Installatie overzicht bij EPC-concepten. Website: http://www.ph-bouwadvies.nl/installatie-overzicht-bij-epc-concepten/. Geraadpleegd op 14-01-2015.
3. Daikin altherma (2013). Brochure: De natuurlijke combinatie Daikin altherma hybride warmtepomp. Website: http://www.samangroep.nl/uploads/bestanden/duurzameenergie/warmtepompen/brochure-daikin-altherma-hybride2014.pdf. Geraadpleegd op 15-01-2015
4. Daikin altherma (2013). Handleiding: Uitgebreide handleiding voor de installateur: Daikin altherma hybride warmtepomp. Website: http://www.daikin.nl/docs/4PNL355634-1_2013_05-tcm478-308035.pdf. Geraadpleegd op 1901-2015
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6. Intergas (2009. Handleiding: Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18, 28/24, 36/30. Website: http://www.heluto.nl/uploaded_files/attachments/HRE_36-30_installatievoorschrift.PDF. Geraadpleegd op 14-01-2015
7. Nibe (2010). Brochure: Warmtepompboiler NIBE™ F120: Ventilatielucht/water warmtepomp. Website: http://iframe.nibenl.eu/docs/KIFF120_M10595_012010def.pdf. Geraadpleegd op 19-01-2015
8. Nibe (2014). Handleiding. Handleiding voor installateur. LEK NIBE™ F130: Warmtapwaterwarmtepomp. Website: http://iframe.nibenl.eu/docs/IHB%20F130%20NL%20231986-1.pdf. Geraadpleegd op 19-01-2015.
9. Nibe (2015). Nibe: ook voor collectieve installaties. Website: http://www.nibenl.eu/NIBE-Energietechniek/Voorbeeldprojecten/NIBE-ook-voor-collectieve-installaties/. Geraadpleegd op 19-01-2015.
Remeha (2015). Tool ketelwijzer. Website: http://www.remeha.nl/ketelwijzer/. Geraadpleegd op 19-01-2015.
10. Ventilatieland (2012). Brochure: Handleiding CVE ECO. Website: http://www.ventilatieland.nl/media/wysiwyg/handleidingen/cve_ecofan_handleiding.pdf. Geraadpleegd op 14-01-2015.

Bijlage H:

Faciliterende kern in een case

In deze bijlage zijn de plattegronden van de faciliterende kern die zich aanpast aan de veranderende
eisen voortkomen uit de scenario’s in portieketagewoning opgenomen.

Bijlage I:

Indelingsvarianten in plattegronden

In deze bijlage zijn de indelingsvarianten in de plattegronden van de verschillende typologieën
opgenomen. Achtereenvolgend zijn de indelingsvarianten van de portieketagewoning, de
galerijwoning en de Eco-prefab woning opgenomen.

Indelingsvarianten portieketagewoning

Variant 1

Variant 2

Indelingsvarianten portieketagewoning

Variant 3

Variant 4

Indelingsvarianten galerijwoning

Variant 1

Variant 2

Indelingsvarianten galerijwoning

Variant 3

Variant 4

Indelingsvarianten Eco-prefab woning (rijtjeswoning)

Variant 1

Variant 2

