
Vastgoed blijft tegenwoordig niet erg lang goed. Als op de bouwplaats het hoogste
punt wordt bereikt, zijn de inzichten in behoefte en functie alweer veranderd. 
Kantoren worden samenwerkingspleinen. Scholen worden ervaringsplaatsen. 
Verpleeghuizen worden zorgcentra. Ziekenhuizen worden geneeshuizen. 
En woningen worden levensloopbestendige woonwerkeenheden. 
We bouwen in een tijd vol verandering. Maar vastgoed is uitgesproken statisch. 
En dat wringt. Is het niet mogelijk om gebouwen te maken die functie-
veranderingen kunnen opvangen? Flexibel bouwen lijkt een toverformule, maar 
wat houdt flexibiliteit in? 

Architect Jouke Post en docent/onderzoeker Geert-Jan van den Brand, beiden
verbonden aan de TU Eindhoven en auteur Henk Bouwmeester geven in dit boek
een inspirerend overzicht van kansen, mogelijkheden en dilemma’s. 
Het zal adviseurs, architecten en opdrachtgevers in de bouw op het spoor van
innovaties zetten.
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hoe lang  
blijft vastgoed

eigenlijk goed?

Inleiding



Op een zonnige zondagmiddag in september maakte ik een

rondvaart door Zutphen. Een gids wees de passagiers op bijzondere

muurbloempjes en monumentale gebouwen. Ongeveer halverwege

passeerden we een modern complex met levensloopbestendige woningen

voor ouderen, vlak achter een restant van de Zutphense stadsmuur. De

gids vertelde dat op deze plek al in 1827 een complex met 29

armenhuisjes stond. In 1855 werden die gesloopt om plaats te maken

voor Huize Sint Elisabeth: een huis voor verzorging van armen en zieken.

Het gebouw is talloze malen veranderd en uitgebreid. Al vóór de Tweede

Wereldoorlog wilde men het bouwvallig geworden complex slopen om

iets nieuws te bouwen. Maar dat gebeurde pas in 1967. Toen werd op

deze plek een voor die tijd modern bejaardentehuis geopend. En in 1992

werd ook dat huis gesloopt om plaats te maken voor het huidige Sint

Elisabeth. De gids vertelde verder. Maar ik was afgeleid. Vier bouwwerken

voor min of meer dezelfde functie op één plek. Hoe lang blijft vastgoed

eigenlijk goed? Is het niet mogelijk om gebouwen te maken die

functieveranderingen beter kunnen opvangen? 
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Vastgoed wringt

We leven in een tijd van snelle veranderingen. Die beïnvloeden de manier waarop
we wonen, werken, zorg verlenen, kennis overdragen, religie beleven, cultuur
maken en recreëren. De veranderingen vinden ook hun weerslag in vastgoed. Zij
het vaak met ruime vertraging, omdat het vastgoed meestal niet zo snel op de
maatschappelijke golven kan meebewegen. De meeste gebouwen komen nog
steeds op een traditionele manier tot stand. Steen op steen. Als voor de eeuwig-
heid. Dus terwijl gebouwen permanente en statische objecten zijn, willen mensen
hun leven op een eigen manier vormgeven. En dat wringt. Vastgoed blijft daar-
door niet zo lang goed. 

Motieven voor verandering

De SEV-publicatie Bouwen met tijd beschrijft verschillende motieven voor de 
verandering van gebouwen: technisch, functioneel, maatschappelijk en steden-
bouwkundig. En het blijkt dat tegenwoordig vooral functionele veroudering een
doorslaggevend motief is om een gebouw ingrijpend te verbouwen of te slopen.
Niet alleen verzorgingshuizen, ook ziekenhuizen, kantoren, scholen en woningen
verliezen hun bruikbaarheid lang vóór ze technisch of stedenbouwkundig zijn 
verouderd. Soms kunnen we de levensduur van een gebouw met kunstgrepen 
nog wat verlengen; vaak is het makkelijker om het hele gebouw maar meteen te
slopen. 
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SOLIDS IN IJBURG
Grachtenpanden en pakhuizen zijn in staat om gedurende een lange
reeks van jaren verschillende functies te accommoderen. Hierdoor geïn-
spireerd realiseert Het Oosten Kristal BV op IJburg zogenoemde ‘Solids’.
Accommodatievermogen en dierbaarheid zijn daarbij kernbegrippen. 
Accommodatievermogen is het vermogen van het gebouw om iedere
opeenvolgende gebruiker per verdieping de vrijheid te bieden om zijn
deel van de Solid naar eigen wens aan te passen aan specifiek gebruik.
Concreet: een functievrij casco, vloeren met een groot draagvermo-
gen, grote overspanningen, veel ruimte en een verdiepingshoogte van
3,6 meter. Bij dierbaarheid gaat het over de identiteit van het gebouw
en de mate waarin mensen zich eraan kunnen hechten. Zowel gebrui-
kers als bezoekers en voorbijgangers. Concreet: een goede locatie, aan-
trekkelijke vormgeving, een fraaie ontsluiting, zorgvuldige detaillering,
materialen die mooi verouderen en slijten en een duurzame uitstraling.
Meer weten? Kijk op www.kristal.org



De verandering inbouwen

De vraag is dan: hoe kunnen we vastgoed beter voorbereiden op verandering?
Hoe kunnen we de verandering inbouwen? Flexibel bouwen lijkt een panacee,
maar wat houdt flexibel bouwen in? Men spreekt van flexibele gebouwen, pro-
ducten en processen. Men spreekt van keuzevrijheid voor de eerste gebruiker en
aanpasbaarheid voor volgende gebruikers. Sommige gebouwen worden op een
beperkte levensduur gebouwd, andere worden zo ontworpen dat de inrichting
snel kan worden aangepast aan nieuwe functionele eisen. Terugkerende eigen-
schappen zijn overmaat in afmeting en constructieve sterkte, kolomvrije ruimtes
met een ruime verdiepingshoogte en een goede installatie-infrastructuur.
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EEN GEBOUW ALS STELLINGKAST
Een FLEXgebouw is als een stellingkast. Daarin kunnen verschillende
functies van elkaars nabijheid profiteren. Zij kunnen bijvoorbeeld de par-
keergarage, de receptie en de bedrijfskantine delen. Ook de energie-
huishouding en de afvalverwerking zijn op elkaar afgestemd. Planten
gedijen goed onder de overtollige warmte van kantoren.
Vijf vuistregels voor het ontwerp van een FLEXgebouw:
1. Overmaat baat: een FLEXgebouw is groot en sterk.
2. Mooi: een mooi gebouw wordt minder snel gesloopt. 
3. Bandbreedte: niet álles hoeft te kunnen. Maak keuzes en bepaal

welke functies het gebouw wel en niet kan opnemen.
4. De gevel: de dubbele gevel is een veelbelovend nieuw concept

voor expressieve en veranderbare gevels.
5. Actief beheer: vul het gebouw met gebruikers en functies in een

slimme verhouding. En zet het FLEXgebouw op die manier ook in
de markt.

Meer weten? Kijk op www.ruimtelab.nl



Van trends naar oplossingen

In dit boek bespreken we maatschappelijke trends. We geven aan welke conse-
quenties die kunnen hebben voor het vastgoed. En we geven aan tot welke 
ontwerpoplossingen die kunnen leiden. Dat doen we voor vier sectoren: wonen,
werken, zorg en onderwijs. We laten ons inspireren door een aantal opinion 
leaders die vanuit deze sectoren een interessant licht over het vastgoedspectrum
werpen. We laten ons ook inspireren door de resultaten van het programma
Demonstratieprojecten Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD). 
Dat programma is een initiatief van het ministerie van VROM en het ministerie
van Economische Zaken. Van 1999 tot en met 2005 is het in opdracht van de
beide ministeries uitgevoerd door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
en haar inmiddels zelfstandige dochter SEV Realisatie in samenwerking met SBR.
Het programma heeft bijna 100 projecten opgeleverd waar principes van IFD-
bouwen in praktijk zijn gebracht. Sneller bouwen, lagere gebruikskosten, eenvou-
diger aanpassen, hogere kwaliteit en meer duurzaamheid. Het blijkt allemaal te
kunnen. Over de ervaringen met die projecten geeft SEV Realisatie een catalogus
uit. Dit boek is te beschouwen als inleiding daarop.
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DE VIJF I ’S VAN VERANDERING
Maatschappelijke veranderingen hebben effect op de vastgoedmarkt. Het Sociaal Cultureel Planbureau
beschrijft vijf factoren voor verandering, de vijf i’s: 
1. Individualisering: het collectieve maakt plaats voor het individuele. Meer keuzevrijheid voor het individu,

minder afhankelijkheid.
2. Informalisering: losser worden van de maatschappelijke verbanden, opkomst van netwerkorganisaties.

Omgangsvormen en organisatiestructuren worden informeler.
3. Informatisering: verandering van communicatie en interactie. ICT heft de betekenis van tijd en ruimte op.
4. Internationalisering: mondiale integratie, toerisme en migratie. Mondiale economie. Internationale cultuur.
5. Intensivering: mensen willen veel beleven. Op een intense manier. Het belang van emotie wordt sterker

benadrukt. Er is meer behoefte aan variatie en verandering.
Meer weten? SCP, In het zicht van de toekomst; Sociaal en Cultureel rapport 2004, Den Haag, 2004.

INDUSTRIEEL BOUWEN
WORDT POPULAIRDER 
USP Marketing Consultancy BV heeft onder-
zoek gedaan naar de marktpenetratie van IFD-
toepassingen in de bouw. 

Alle partijen in de bouwkolom geven aan in
de toekomst meer gebruik te zullen maken
van prefab en systeembouw. 

Meer weten? 
Kijk op www.usp-mc.nl
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We zitten hier niet
om kapitaal

te vernietigen



Allure

Aan de chique Nassaulaan in hartje Den Haag, waar de maîtresses van Willem
van Oranje heimelijk plachten te resideren, zo gaat het gerucht, houdt tegenwoor-
dig Wereldhave kantoor. In de loop der eeuwen heeft het pand vele functies
gehad. Er is van alles verbouwd, maar de oude sfeer hangt nog steeds in de mar-
meren gangen. De allure van het pand maakt het waard om er in te blijven inves-
teren. Eenvoudig zijn de verbouwingen echter niet geweest. “Als je een gebouw
maakt dat heel lang meegaat, dan pretendeer je dat je de bestemming voor een
langere periode kunt voorspellen, maar tegenwoordig kan dat niet meer. Overal
om je heen zie je hoe snel dingen veranderen. Het is daarom slimmer de bestem-
mingsduur te beperken. Zorg dat je snel en gemakkelijk aanpassingen kunt door-
voeren. Zorg dat je componenten kunt demonteren en kunt hergebruiken of
recyclen. Dan beperk je het risico op kapitaalvernietiging”.

Gijs Verweij en Johan Buijs
CEO van Wereldhave NV en managing director van Wereldhave Management Holding BV

H&M hangt iedere zes weken een nieuw assortiment in de rekken.

Modetrends buitelen over elkaar heen. Het gaat zó snel dat er de

facto geen mode meer is. De haute couture uitgezonderd kan

tegenwoordig alles tegelijkertijd. Is de wereld van het vastgoed veel

anders? Nee, oordelen Gijs Verweij en Johan Buijs van vastgoed-

belegger Wereldhave, ook daar gaan veranderingen steeds sneller.

Eén gebouw moet daarom meerdere bestemmingen kunnen

accommoderen. 
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Productiemiddel

De vastgoedbelegger met een vermogen van
bijna € 2,5 miljard in kantoren, winkels,
bedrijfsruimtes en woningen ziet portefeuille-
vernieuwing als centrale strategie. Het
bedrijf investeert bij voorkeur in moderne,
flexibele en herkenbare gebouwen. Waarom
flexibel? Omdat gebouwen voor Wereldhave
een productiemiddel zijn. Huurders moeten
in die gebouwen hun primaire activiteit kun-
nen uitvoeren. Als een gebouw niet meer
voldoet, zegt de huurder zijn contract op.
“En als we het vastgoed niet kunnen ver-
huren, hebben we geen inkomsten. We 
hebben geleerd ons te concentreren op de
gebruiker. Maar de echte kunst is niet alleen
het luisteren naar de klant, maar ook het
inschatten van trends op de lange termijn.
En te zorgen dat we over twintig jaar nog
steeds verhuurbaar vastgoed hebben.” 

Sociale contacten

Zo’n trend is bijvoorbeeld de verkeersdrukte. Die neemt in alle grote steden van
de wereld hand over hand toe. Echte oplossingen zijn er niet en de vraag is hoe
lang mensen nog in de file blijven staan. “Het is wel gezellig om naar kantoor te
gaan en daar je collega’s te ontmoeten, maar alles heeft z’n prijs. Op dit moment
zijn sociale contacten op het werk vaak doorslaggevend. Maar hoe lang blijft dat
nog zo? Er is een sterker wordende drang om in de woonomgeving te werken en
ICT maakt dat mogelijk. Wat zijn de consequenties als dat doorslaat?” Nog zo’n
trend: mensen gaan langer werken. Zowel per week als in jaren. Er is daardoor
minder vrije tijd. Na werk, onderwijs en zorgtaken, moeten mensen steeds effi-
ciënter met hun laatste beetje vrije tijd omgaan. “Wat betekent dat voor het winke-
len? Wat is het effect van internet op retail? Welke effecten heeft dat op de
inrichting van logistieke centra?”

“Zorg dat je snel en gemakkelijk 
aanpassingen kunt doorvoeren”
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Olieprijs

Ook in de bouw tekenen zich allerlei trends af.
Vroeger was een EPC van 1,0 een geweldige pres-
tatie. Nu is dat heel normaal. En morgen? Wie nu
voor de levensduur van een gebouw investeert in
energiezuinige installaties, loopt over tien of twin-
tig jaar hopeloos achter. Wat gaat de olieprijs
doen? Hoe belangrijk is het dat een gebouw nog
energiezuiniger wordt? Baksteen is baksteen.
Daar verandert niet zoveel aan. Maar in de instal-
latietechniek doen zich snelle ontwikkelingen
voor. Een gebouw gaat 40, 50 jaar mee en in die
tijd moet de kwaliteit regelmatig omhoog. “Als je
de kwaliteit van een gebouw op peil wilt houden,
moet je van innovaties kunnen blijven profiteren.
Dan moet je bij de bouw al letten op verander-
baarheid, demonteerbaarheid en recyclebaarheid.
Het is ook een maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Zorgvuldig met materialen, water en
energie omgaan. De paraplu is dus breder: het
gaat om duurzaam bouwen. Het gaat om een
hoge kwaliteit en op de lange termijn lagere kos-
ten voor de belegger en voor de gebruiker.”

Opties open

Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar
steeds sneller op. Zoveel is zeker. Maar welke
consequenties die hebben voor de eisen die we
aan gebouwen stellen, is minder zeker. De strate-
gie van Wereldhave is daarom niet gericht op het
voorspellen van de toekomst. De strategie is alle
opties open te houden. “Aanpasbaar bouwen is
geen doel, maar een middel. Een middel om
gebouwen in de tijd goed te kunnen houden. Als
je bij de bouw onvoldoende met flexibiliteit reke-
ning houdt, is bestemmingsverandering zonder
kapitaalvernietiging bijna niet mogelijk. En we zit-
ten hier niet om kapitaal te vernietigen.” 
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Hoofdstuk 1 

wonen



In Veenendaal-Oost staat een bijzonder rijtje van zo’n zestien

woningen. Op het oog allemaal verschillend: groot, klein, platte daken,

puntdaken en verschillende gevels. Het zijn ‘groeiwoningen’ en ze zijn

van woningcorporatie Patrimonium. De woningen kunnen meegroeien

met de veranderende leefomstandigheden van de bewoners. Alle fasen

van een wooncarrière worden ondersteund: van starter tot bejaarde. In

principe zijn er ook verschillende functies mogelijk: wonen, zorg, werk en

onderwijs. Het aardige van het buurtje is, dat de bewoners er letterlijk

hun eigen kleur aan geven. Daar is bewust voor gekozen: zij moeten zich

met hun woning en hun buurt kunnen identificeren. De woningen staan

op vrij ruime kavels en dat biedt ruimte voor toekomstige aanpassingen.

Verder is er een flexibel bouwsysteem ontwikkeld op basis van geprefabri-

ceerde houten elementen. Binnen één stijl kunnen woningen worden

uitgebreid, gesplitst en verhoogd. De indeling is vrij te bepalen en gevels

kunnen aan persoonlijke voorkeuren worden aangepast. Binnen de kaders

die het project tot één geheel maken, kunnen de bewoners hun gang

gaan. Nu en later.
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De standaard voorraad

De groeiwoningen in Veenendaal-Oost lijken in wei-
nig op de woningen die standaard zijn in Nederland.
Meestal zijn hele woonwijken van één snit. Overal
dezelfde stratenpatronen en verkavelingen. Clusters
van winkels en voorzieningen waaromheen het
woonlandschap zich spreidt, variërend van hoog-
bouw tot vrijstaande woningen. Van de 6,7 miljoen
woningen in Nederland is zeventig procent van het
type eengezinswoning. Driekwart van de Nederlandse
woningvoorraad is gebouwd in de jaren 60, 70 en 80
tijdens de naoorlogse bouwproductie. Dat zie je
terug in optimalisatie in verkaveling, ruimtelijke 
indeling en materialisatie. En vooral in een gebrek
aan verscheidenheid. Het begrip doorzonwoning is
tot het Nederlandse lexicon doorgedrongen als 
metafoor voor alles wat gemiddeld is. Prototypisch is
het rijtjeshuis met woonkamer, keuken, badkamer,
drie slaapkamers en zolder. 
Naast de relatief nieuwe rijtjeswoningen heeft Nederland een omvangrijke voor-
raad vroeg-naoorlogse portiekwoningen. Vaak flats van vier of vijf hoog in opval-
lend groene woonwijken. Kleine en tamelijk hokkerige appartementen. Moeilijk te
veranderen omdat veel binnenwanden een dragende functie hebben. De buurten
zijn eenzijdig gericht op wonen; bedrijvigheid is er nauwelijks.
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De veranderende vraag 

De rijtjeswoningen veranderen nog vrij geruisloos mee met de tijd. Slaapkamers
worden omgetoverd tot werkruimte of hobbyruimte. Nieuwe technologie (CV, tele-
visie, wasapparaten, keuken- en badkameruitrusting, homecinema’s en compu-
ters) wordt relatief simpel geabsorbeerd, ook in oudere woningen. Klachten zijn er
over de gefixeerde plaats van computer en televisie en het hak- en breekwerk dat
nodig is om alle kabels en leidingen na verandering netjes uit het zicht te bren-
gen. En verbazing is er over de enorme hoeveelheid sloopafval die vrijkomt bij een
verhuizing wanneer de nieuwe bewoners kiezen voor een nieuwe indeling en uit-
rusting.
Bij de meeste vroeg-naoorlogse vierhoogflatjes is er geen houden meer aan. Deze
woningen kunnen met goed fatsoen niet meer worden aangepast aan de eisen
van deze tijd. En het zijn vooral functionele redenen waarom er in de komende
jaren minstens een half miljoen zullen worden aangepakt. Minstens 60.000 wor-
den er binnen vijf jaar gesloopt en vervangen door 80.000 nieuwe woningen. 
Het feit dat zoveel naoorlogse woningen nu al niet meer kunnen voldoen aan
hedendaagse woonwensen, doet vrezen voor de toekomst van de nog veel grotere
Vinex-voorraad. De gemeente Almere laat het er niet op aan komen. Bij de ontwik-
keling van het Homeruskwartier in Almere-Poort wil de gemeente dat minstens
een kwart van de 3.700 woningen flexibel wordt om veranderingen die zich hoe
dan ook in de toekomst zullen voordoen, te kunnen absorberen. Flexibiliteit vormt
een onderdeel van de aanbestedingsvoorwaarden. En de groeiwoningen in
Veenendaal-Oost zijn speciaal als levensloopbestendige woningen ontworpen,
zodat in één wijk diverse huishoudens in verschillende stadia naar tevredenheid
kunnen (blijven) wonen.
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Waar komt die veranderdrift vandaan?

Belangrijke aandrijvers van veranderende woonwensen zijn vergrijzing, individuali-
sering en globalisering. Huishoudens worden kleiner, burgers worden mondiger
en woonwensen worden meer divers. Waar in de verzuilde en autoritair ingerichte
naoorlogse samenleving een uniform aanbod van woningen volstond, sluit nu een
steeds groter deel van de woningvoorraad niet meer aan bij de vraag. De diversi-
teit in behoeften van huishoudens zal in de komende decennia ongetwijfeld ver-
der toenemen. Het is te verwachten dat een steeds groter deel van de bestaande
woningvoorraad moeilijk kan worden aangepast aan deze ontwikkelingen. Op dit
moment wonen al 100.000 ouderen in een woning die niet voor hen geschikt is,
terwijl de vergrijzing pas in 2020 haar hoogtepunt bereikt. Oude bomen moet je
niet verplanten, dus stagneert de doorstroming. Tegelijk wordt veertien procent
van de ouderenwoningen bewoond door mensen die jonger zijn dan 55 jaar. Wie
het niet kan betalen moet genoegen nemen met een woning die niet helemaal
past. Wie het wel kan betalen, heeft geluk en richt zijn woonomgeving naar eigen
smaak en behoefte in. Materiaal en kapitaal ten spijt. 

Een omslag in denken

De overheid heeft een omslag gemaakt met de Nota Wonen van 2000. Die nota
hield een transformatie in van volkshuisvestingsbeleid naar woonbeleid. De bewo-
ner staat als consument centraal. Vanwege hun maatschappelijke positie moesten
corporaties daar als eerste op reageren. Sinds de bruteringsoperatie van 1995 zijn

zij verzelfstandigd en eigenaar geworden van hun
woningbestand. Veel corporaties treden schoorvoetend
ook op als projectontwikkelaar om beter te kunnen
inspelen op vragen van hun klanten. Men is betrokken
bij de ontwikkeling van andere functies in de wijken,
zoals scholen, winkels, wijkgebouwen en zorgvoor-
zieningen. 
Aan andere woningbouwers gaan de maatschappelijke
veranderingen ook niet voorbij. De woningbouwmachine
die tot en met het Vinex-tijdperk grote aantallen wonin-
gen heeft voortgebracht voldoet steeds minder. Projecten
bestaan niet meer uit honderden woningen, maar uit
tientallen. Kleinere projecten worden echter niet sneller
opgeleverd. De draagtijd voor een nieuwbouwwoning
was in 1995 volgens cijfers van het CBS nog vijftien
maanden; in 2003 is die opgelopen tot twintig maanden.
Het volkshuisvestingsapparaat kraakt 
in zijn voegen. 
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Een omslag in doen

De Nederlandse woningbouw wortelt in industrialisatie. Een scheiding van 
ruwbouw en afbouw is in onze bouwprocessen ver doorgevoerd. Dit heeft de 
(onafhankelijke) ontwikkeling van de tunnelgietbouw en gestandaardiseerde
afbouwproducten bevorderd. Een belangrijke verdienste daarvan is, dat we veel
woningen op een snelle en goedkope manier kunnen bouwen. Deze manier van
bouwen heeft zich vooral in de jaren 70 en 80 bewezen bij projecten van grote
omvang met weinig differentiatie. 
Individualisering verandert het gezicht van de woningbouwsector. Men doet
onderzoek naar doelgroepen, leefstijlen en woonwensen. Slimme technieken en
slimme samenwerking zijn in opmars. Maar hoeveel invloed heeft de bewoner
werkelijk op het realiseren van zijn woning? Het gaat in kleine stapjes de goede
kant op. Gemeenten proberen vanaf de eerste fase van planontwikkeling aandacht
te vragen voor bewoners en voor woningen met toekomstwaarde. Bij steeds meer
projecten verdiepen ontwikkelaars en corporaties zich eerder in de betekenis van
individuele woonwensen. 
De voorheen consequent doorgevoerde ontkoppeling van drager en inbouw biedt
een goede basis voor het doorzetten van de Nederlandse traditie in een nieuw
perspectief. We kunnen dragers realiseren die een stevige verankering hebben in
hun omgeving en deze omgeving mede vormen. Tegelijkertijd kunnen we deze
dragers zó maken dat ze goed zijn voorbereid op toekomstige veranderingen. 
Binnen de dragers zijn verschillende functies mogelijk. Door gebruik te maken 
van geïndustrialiseerde (inbouw)producten kunnen individuele wensen worden
ingevuld.
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23Wonen

DE NEDERLANDSE 
WONINGVOORRAAD
Nederlanders wonen in baksteen. 
Prototypisch is het rijtjeshuis met
woonkamer, keuken, badkamer, drie
slaapkamers en zolder. De technische
kwaliteit is goed en de bewoners zijn
tevreden, ook al is het lastig om 
persoonlijke woonwensen te realise-
ren. Een kleiner, maar toch aanzien-
lijk deel van de voorraad, vooral
vroeg-naoorlogse voorraad, voldoet
niet aan hedendaagse woonwensen
en is daar ook niet op aan te 
passen. 

Bron: VROM 2004

AANPASSINGEN IN WONINGEN

Hoe vaak? Wat is de aanleiding? Wie reageert er? Wat is het effect op de woning?

Wekelijks Verandering in Bewoner Inrichting, afwerking
dagelijks gebruik

Jaarlijks Andere gezinssamenstelling Bewoner Indeling, ruimtes, plaats in woning
of verandering van hobby, 
studie en werk

Per 7 jaar Verhuizing Eigenaar Indeling en uitrusting 

Per 30 jaar Technische veroudering Eigenaar Renovatie gevel, dak en installaties

Per 100 jaar Demografische en steden- Eigenaar en gemeente Sloop, herontwikkeling
bouwkundige ontwikkeling

1945-1969 1970 en later

Huur

vooroorlogs

27%

eengezins

71%

meergezins

29%

100%

100% 100%

100%

53%

45,8%

Koop54,2%

1+2 kamers 10%

3 kamers 18%

5+ kamers 35%

4 kamers 37%

20%

aantal zelfstandige
woningen:
6.710.880



Slimmer Kopen
flexibiliseert

de sociale huursector



Paradox

Er is een paradox tussen het statische karakter van gebouwen en de dynamiek in
de wensen van de klant, begint Aussems, en legt uit hoezeer individuele woon-
wensen in de afgelopen 25 jaar zijn geëvolueerd: “In het verleden hebben we pro-
ducten gemaakt die wel heel erg op elkaar zijn gaan lijken. Sindsdien zijn de
wensen van de klanten ingrijpend veranderd, terwijl het vastgoed nog steeds
nagenoeg hetzelfde is. Als je kijkt naar wat de klant wil, dan kom je op bepaalde
wensen ten aanzien van woningtypologie, woonmilieu, prijs, grootte, locatie, kwa-
liteit en dergelijke. Maar je zit met een bestaande portefeuille waardoor je niet op
alle punten aan die wensen tegemoet kunt komen. De locatie, het woonmilieu, de
woningtypologie; daar kun je niet mee variëren. Waar je wel iets aan kunt doen is
de kwaliteit, met name het comfort, de prijs, de eigendomssituatie en het beheer.” 
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Thom Aussems
directeur van woningstichting Trudo, Eindhoven

Twee paradigma’s houden de markt voor sociale huurwoningen al

tientallen jaren in een wurggreep. Eén: mensen onder een zeker

inkomen wonen in een sociale huurwoning. Twee: de economische

levensduur van een nieuwbouwwoning is vijftig jaar. Thom

Aussems, directeur van de Eindhovense corporatie Trudo, rekent

met beide af en effent daarmee de weg naar nieuwe product-

marktcombinaties, zoals Slimmer Kopen. Daarmee vindt de

corporatie aansluiting bij datgene waar consumenten alleen maar

van durven dromen. 



Baas in eigen huis

De klant zoekt een mix van profijt, keuzevrij-
heid en zekerheid, analyseert Aussems. Hij
wil profiteren van waardestijging, omdat een
huis meer en meer wordt gezien als beleg-
gingsproduct. Hij wil ook ‘baas in eigen
huis’ zijn en keuzevrijheid hebben. En hij wil
een risicoprofiel dat bij hem past. Aussems:
“Kijk naar het nieuwe zorgstelsel. Sommige
mensen willen zoveel mogelijk risico’s zelf
nemen. Anderen willen absolute zekerheid
en willen alles afgedekt hebben. Het typische
van de traditionele huursector is, dat je met
dat fenomeen zo weinig kunt. Daarom heb-
ben we het product Slimmer Kopen ontwik-
keld.” Slimmer Kopen bestaat er in het kort
uit, dat bewoners de gelegenheid wordt
geboden de eigendom van hun huurwoning
te verwerven. In de vorm van een aflossings-
vrije, renteloze lening stelt Trudo daarbij een
korting van maximaal 25 procent en voor
bepaalde doelgroepen zelfs 50 procent van
de marktwaarde in het vooruitzicht. Daar-
tegenover staat, dat de winst bij verkoop 
tussen de bewoner en de corporatie wordt
verdeeld. Aussems: “Daarmee maken wij
koopwoningen bereikbaar voor mensen die
anders niet kunnen kopen. Het verraadt
onze maatschappelijke roots: de corporatie
als emancipatiemachine.” Dankzij Slimmer
Kopen krijgen bewoners de kans om vermo-
gen op te bouwen en om de woning naar eigen smaak en behoefte in te richten.
Het speelt in op de gewenste mix voor de klant en de gewenste differentiatie in
wijken en buurten. Tegelijk creëert het voor de corporatie inkomsten. Het slapen-
de kapitaal wordt actief: in 2005 heeft Trudo € 28 miljoen liquide gemaakt met de
verkoop van in totaal 381 woningen. 
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“Ruimte is de belangrijkste 
voorwaarde voor flexibiliteit”



450 kubieke meter

Het kapitaal dat Slimmer Kopen activeert, besteedt Trudo aan
nieuwe ontwikkelingen, zoals de herstructurering van de Kruiden-
buurt. Deze wijk wordt in zijn geheel gesloopt om plaats te maken
voor nieuwe woningen met een inhoud van minimaal 450 kubieke
meter. Deze woningen worden voor een substantieel deel ook via
Slimmer Kopen bereikbaar gemaakt voor de primaire doelgroepen
van de corporatie. Woningen met deze inhoud zijn anderhalf keer
duurder dan standaard huurwoningen. Toch is het project haal-
baar, vindt Aussems, omdat de levensduur van de woningen lan-
ger is: “Mijn stelling is: mensen hebben behoefte aan ruimte. Dus
als we ruime woningen bieden, dan gaan die langer mee dan de
50 jaar waar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw vanuit gaat.
En doordat we over liquide middelen beschikken, zijn we minder
van vreemd vermogen afhankelijk. Als je rekent met een levens-
duur van 75 jaar, komt het financiële plaatje er heel anders uit te
zien. Dus door vanuit een breder perspectief naar de vastgoed-
markt te kijken, maken we meer mogelijk.”

Ruimte voor flexibiliteit

Ruimte is volgens Aussems de belangrijkste voorwaarde voor 
flexibiliteit: “Je hebt een tijdloze architectuur nodig en vervolgens
vooral ruimte om flexibele plattegronden te kunnen maken. Dan
bouw je met toekomstwaarde. En in de bestaande voorraad is
mijn antwoord simpel: leg het bij de bewoners neer. Stel de
woning tegen een relatief lage prijs beschikbaar en laat de mensen
zelf uitzoeken hoe ze hun woning willen aanpassen aan persoon-
lijke wensen. De vastgoedmarkt is veel te conservatief en corpo-
raties worden door onterechte paradigma’s vastgehouden. Wij
proberen daar vanaf te komen. Mensen hebben allerlei ideeën

over hoe ze willen wonen, alleen die uiten ze niet, omdat die meestal toch niet
kunnen worden gerealiseerd. Wij nemen hun dromen als uitgangspunt bij onze
ideeën over hoe we in de toekomst gaan bouwen.” En zo plaatste Trudo voor de
bouw van een seniorencomplex in het Eindhovense Blixembosch zes jaar geleden
een oproep in de krant om erachter te komen wat de klant nu eigenlijk wil: een
wat kleinere, maar goed geoutilleerde en afgebouwde seniorenwoning of een wat
ruimere cascowoning die mensen zelf moesten afbouwen. Binnen enkele dagen
reageerden 350 mensen. Tweederde van hen prefereerde een cascowoning, vertelt
Aussems: “Mensen van 70 jaar en ouder gingen met grote vellen papier, potloden
en linialen aan de slag. Geweldig vonden ze het.”
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Hoofdstuk 2 

werken



In 2002 verhuisde de Kamer van Koophandel in Rotterdam van het Beursplein

naar de Blaak. In de Maasstad, waar men toch wel wat gewend is, baarde de

verhuizing opzien: compleet met tv-opnames en interviews. Wat was het geval?

Alle medewerkers verhuisden op één dag van oud naar nieuw over een afstand

van 400 meter met één doos in de handen. Eén doos was alles wat mee ging

naar het nieuwe gebouw. Eén doos was ook het uitgangspunt van de nieuwe

manier van werken. Had in het oude gebouw nog iedereen een kamer met

kasten vol paperassen, in het nieuwe gebouw was daar geen plaats voor. De

Kamer ging digitaal. Alle binnenkomende brieven, nota’s en rapporten werden

vanaf dat moment gescand en digitaal opgeslagen. De originelen komen

sindsdien in aanmerking voor de papiervernietiger. Er was nog meer nieuws.

Want met het verdwijnen van kasten, waren vaste werkplekken overbodig.

Werken was voortaan niet gebonden aan tijd en plaats. Alle medewerkers kregen

een draadloos telefoontje en een laptop. Overal draadloos inloggen. Per

activiteit (en stemming) kiest men een werkplek die past, variërend van een

hoogdynamische lounge tot stiltekamers voor opperste concentratie, van

overlegplekken tot studienissen. Het resultaat: een kwalitatief hoogwaardige

werkomgeving met veel extra’s en per saldo een besparing van ruimte. Meer

samenwerking en minder afzondering. Meer overzicht en minder rommel. Meer

vertrouwen en minder toezicht. Meer vrijheid en minder muren.
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Kantoren bestaan niet meer

In 1995 kwam flexwerkgoeroe Erik Veldhoen met zijn spraakmakende publicatie
Kantoren bestaan niet meer met als ondertitel: De digitale werkplek in een vitale
organisatie. De oude infrastructuur voldoet niet meer, luidt zijn analyse. Iedere
ochtend staat half Nederland in de file. Daar moet een einde aan komen en dat
lukt door werkzaamheden op andere plekken te organiseren. Op een abstract
niveau is de kern van Veldhoens betoog dat door ICT alle informatie tijd- en
plaatsonafhankelijk is geworden. Dat geeft iedereen met kantoorwerk de mogelijk-
heid om achter zijn bureau vandaan te komen, en te werken waar hij wil. Door
middel van netmeetings en videoconferencing is het mogelijk overleg te voeren
met collega’s zonder fysiek op dezelfde plek te zijn. Dat is overigens wat anders
dan thuiswerken. De meeste mensen houden ervan om op een bepaalde plek te
werken, in de nabijheid van anderen die ook aan het werk zijn. Deze perceptie
heeft verstrekkende consequenties voor de kantorensector. Het kan leiden tot
werkplekken op wijkniveau, een menging van wonen en werken, inwisselbaarheid
van functies. Het kan ook leiden tot flexibele kantoren à la Kamer van Koophandel
en deBrug in Rotterdam of Interpolis in Tilburg. Digitale kantoren met als resul-
taat een kleinere benodigde oppervlakte, dus minder kwantiteit en meer kwaliteit. 
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Het Wilde Werken

Van Leth en Rodermond schreven in 1996 een artikel in De Architect onder de
titel ‘Kantoren van de toekomst’. Zij doen daarin verslag van een verkenning van
de nieuwe kantoortypologieën: het Wilde Werken. Ze noemen het satellietkantoor:
een gebouw met veel ruimte voor formeel en informeel overleg, met faciliteiten
voor andere gebruikers en met een officemanager voor allerlei ondersteunende
diensten. Ze noemen ook het hotelkantoor dat gericht is op kleine gebruikers die
tijdelijk zelfstandige huisvesting nodig hebben. En ze noemen het dynamische
kantoor dat uitgaat van een volledig flexibel gebruik van werkplekken. Vergeleken
met het standaard cellenkantoor, het kantoorlandschap of de kantoortuin geeft
het Wilde Werken een ruimtebesparing van twintig procent. Curieus: de titel van
het artikel van Van Leth en Rodermond is in De Architect van oktober 2005 her-
haald. Hoezo toekomst? Essentieel is, dat er steeds en met toenemend gevoel
van urgentie wordt gezocht naar een vertaling van een vrijere organisatie van het
werken naar een vormgeving van gebouwen die dat toelaat. 
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Leegstand

Eind 2005 was er een aanbod van 6,3 miljoen vierkante meter kantoorvloer tegen
een opname van minder dan 1,6 miljoen vierkante meter in datzelfde jaar, meldt
DTZ Zadelhoff. De leegstand bereikte een recordhoogte. Gerekend met gemiddeld
één werknemer per twintig vierkante meter, heeft Nederland meer dan 250.000
leegstaande werkplekken. Gezien de demografische ontwikkelingen en de opkomst
van het flexwerken ligt het niet voor de hand dat die snel worden opgevuld. 
Beleggers en makelaars spreken van structurele, ofwel kansloze leegstand op
grote schaal. Om de kantorenmarkt weer vlot te trekken, moet ruimte aan de
voorraad worden onttrokken. Dat kan natuurlijk door kantoren te slopen. Het zou
financieel, milieukundig en stedenbouwkundig echter aantrekkelijker zijn om 
kantoorpanden te transformeren naar andere functies, zoals wonen. In de afgelo-
pen jaren is dat echter maar mondjesmaat gelukt: een schamele 250 woningen
per jaar. Inflexibiliteit breekt de kantorenmarkt op. Een innovatief antwoord is
flexibiliteit in techniek en functie, zoals het woongebouw La Fenêtre in Den Haag:
gebouwd als woongebouw, maar door z’n locatie, uiterlijk, constructie en tech-
nische detaillering ook (geheel of gedeeltelijk) in te richten als kantoorgebouw. 
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En op bedrijventerreinen?

Op bedrijventerreinen is de situatie iets, maar niet veel anders. Tracy Metz ont-
ketende in NRC Handelsblad in maart 2005 een artikelenserie hierover. Bedrijven-
terreinen raken niet alleen leeg; ze veranderen ook qua functie. Volgens critici is
de overproductie van goedkope bedrijfsruimte schadelijk voor de economie en
leidt de aanleg van steeds nieuwe terreinen tot verval van de bestaande. Bedrijven
verhuizen onder achterlating van verouderde, nauwelijks te transformeren ruimte.
Nog afgezien van de open ruimte die hierdoor wordt versteend. Het werken speelt
zich allang niet meer alleen af in kantoren en op bedrijventerreinen. De woning
speelt ook een rol en zelfs de auto. Veel bedrijvigheid wordt schoner en stiller en
laat zich steeds beter mengen met woonfuncties. Andersom is er een steeds 
grotere maatschappelijke weerstand tegen de aanleg van nieuwe terreinen. Ook
worden er hogere stedenbouwkundige eisen gesteld: werken doe je immers beter
in een omgeving die met zorg voor groen en architectuur is ingericht. Habiforum
geeft uitvoering aan een programma Vernieuwend Ruimtegebruik met als doel de
weg te bereiden voor vernieuwingen in de ruimtelijke ordening. Eén van de aan-
dachtsvelden is herstructurering van bedrijventerreinen waarbij het onder andere
gaat om het opzetten van innovatieve woonwerkconcepten: wonen op bedrijven-
terreinen en werken in de woonomgeving. De naoorlogse scheiding van wonen en
werken is op z’n retour.
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Voortdurende aanpassingen

Bedrijven veranderen zo ongeveer met het ritme van de seizoenen als gevolg van
reorganisaties, fusies, verzelfstandigingen en overnames. Als gevolg van nieuwe
inzichten in vraag en aanbod worden protocollen, werkwijzen en samenwerkings-
vormen voortdurend aangepast. De ontwikkelingen gaan soms zo snel dat een
programma van eisen al verouderd is voor het ontwerp van een nieuw gebouw
klaar is. En precies dáár zit de achilleshiel. Organisaties veranderen vaker en 
sneller, gebouwen zijn bij uitstek statisch. 
In het IFD-programma is driftig geëxperimenteerd met technische snufjes die 
kantoren gemakkelijker aanpasbaar maken en sommige daarvan zijn succesvol.
Zoals Infra+-vloeren die maken dat kabels en leidingen altijd bereikbaar zijn, 
flexibele binnenwanden waardoor een andere indeling met een paar simpele han-
delingen mogelijk is en het zogenaamde airEduct: een industrieel vervaardigd en
demontabel interieursysteem, waarin scheidingswanden, deuren en installaties
zijn geïntegreerd. Nog een voorbeeld is het Klik & Klaar-systeem: een stekkerbaar
systeem met lichtschakeling op zwakstroom. Bij verplaatsing van binnenwanden
kan het schakelpatroon voor de verlichting eenvoudig meeveranderen. 
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In de praktijk

Op bedrijventerrein Het Hoogh in het Brabantse Nieuwkuijk staat het kantoor 
van de Van Delft Groep. Een gebouw waarbij veranderingsmogelijkheden zijn
ingebouwd: zowel qua volume als qua indeling. In de kelder zijn verdeelleidingen
geplaatst van waaruit het gehele gebouw wordt bediend. Vanuit de kelder vinden
de verticale vertakkingen via installatiekolommen (gecombineerd met de con-
structieve kolommen) en horizontale vertakkingen via een infra+-vloer plaats. Ook
het bouwproces is flexibel georganiseerd. Tijdens de ontwerpfase hadden ontwer-
pers de leiding en gaven uitvoerende partijen advies over de maakbaarheid van de
vorm en het systeem. Tijdens de uitvoeringsfase werden de rollen omgekeerd.

EEN NIEUWE KIJK OP DUURZAAMHEID
Op het Delftechpark in Delft staat Gebouw XX. Een kantoorgebouw van
2.000 vierkante meter, gemaakt in opdracht van Wereldhave. Twee bouw-
lagen met veel glas en hout. Een moderne uitstraling, maar verder op het
oog weinig bijzonders. Het speciale zit in de match tussen levensduur en
gebruiksduur: twintig jaar. De gebruikte materialen zijn hierop afgestemd.
Na twintig jaar kan het gebouw eenvoudig worden ontmanteld. De bouw-
materialen worden dan hergebruikt, gerecycled of zonder milieuschade gestort.
De begane grondvloer bestaat uit gerecycled beton. De constructie is opge-
bouwd met houten kolommen en balken. De verdiepingsvloer is van hout
met daarop zand en platen gerecycled microbeton. Het dak is van plaat-
materiaal. De kanalen van de luchtbehandelingsinstallatie zijn van karton. De
luchtbehandelingsinstallatie valt deels samen met de speciaal voor dit gebouw
ontwikkelde klimaatgevel.
Net als ieder ander kantoorgebouw zal Gebouw XX na twintig jaar functioneel zijn verouderd, zo wordt
verwacht. Dit gebouw kan dan ook in technische zin worden afgeschreven. Door de levensduur af te
stemmen op de verwachte gebruiksduur geeft Gebouw XX een nieuwe betekenis aan het woord duurzaam. 
Meer weten? H. Klomp en J. Post, Levensduur = gebruiksduur; XX, een gebouw als een milieuconcept,
SEV, Rotterdam, 1999 of kijk op www.xxarchitecten.nl.
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Op het Delftechpark in Delft staat het IFD-
kantoor van ABT en Damen Consultants. Dit
gebouw lijkt wel een showroom van flexibele
en demontabele noviteiten. Het heeft twee
brede beuken met een vrije overspanning van
negen meter en tussen de beuken een atrium.
Er kan een verdieping op worden gezet en ook
de parterre – nu overdekt parkeren – kan als kantoor worden ingericht. Het
gebouw is met zeer uiteenlopende kantoorruimtes ingedeeld, passend bij de
omvang, de activiteiten en de organisatievorm van de gevestigde bedrijven. En als
de eisen veranderen, kunnen zonder materiaalverlies en kosten binnenwanden en
geveldelen worden verplaatst en verwisseld.
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Een kantoor 
dat geen kantoor

wil zijn



Staalconstructie

Al van verre tekent een wonderlijke glazen schoenendoos de skyline van Rotter-
dam. Een kolos van staal en glas zweeft op hoge stelten boven het monumentale
Blue Band House aan de Nassaukade aan de Nieuwe Maas. DeBrug heet het
bouwsel. Een oppervlakte van 130 bij 30 meter, vier verdiepingen, waarvan de
laagste zich 25 meter boven het maaiveld bevindt, met een liftschacht als een
brede navelstreng verbonden met de aarde. Hoe het daar is gekomen, vraag je je
af. Grote stalen elementen zijn door Hollandia in Krimpen aan den IJssel compu-
tergestuurd gelast. Op pontons zijn ze naar de bouwplaats gevaren. Daar is de
staalconstructie in elkaar gezet, op werkelijke hoogte, maar 200 meter naast de
uiteindelijke plek op een toen nog braakliggend terrein. Tijdens de bouw kon de
productie in de margarinefabriek ongehinderd doorgaan. In het weekend van 
6 en 7 september 2003 is het 2300 ton wegende gevaarte boven de fabriek 
gemanoeuvreerd; voor een deel rijdend en voor een deel schuivend over een 
glijbaan. Daar is het gebouw in krap anderhalf jaar tijd afgewerkt en ingericht.
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Gerard Smits
projectdirecteur bij Unilever Nederland

Een lichte chaos. Veel kleur, licht, lucht, beeld en uitzicht. Ergens

staat iemand een eitje te bakken. Dat ruik je. Een bank met een

schemerlamp. Een lange tafel met een ouderwets keukenzeiltje.

Opvallend weinig wanden en deuren. Wel overal werkende mensen:

aan bureaus en aan keukentafels. Multiboxen. Telefooncellen. Een

patio. Het hoofdkantoor van Unilever Nederland lijkt in weinig op

een klassiek kantoor. “We hoeven geen kantoor”, zegt

projectdirecteur Gerard Smits: “We willen een werkplaats, een

ontmoetingsruimte en een inspiratieruimte.”



Werkproces

In de loop van de jaren was het kantoorwerk van Unilever fors uitgebreid. Zo’n 700
mensen werkten op vijf locaties in de omgeving van het Blue Band House, de ‘foun-
ding factory’. “Voor Unilever Nederland was een nieuw hoofdkantoor nodig en dat
wilden we hier gerealiseerd hebben”, legt Smits uit: “Het uitgangspunt was daarbij
ons werkproces. Wat doen we eigenlijk en hoe is dat georganiseerd? Dynamiek en
creativiteit zijn kernbegrippen. Als er al iets van een organisatiestructuur is, dan is het
er één die voortdurend wijzigt. We hebben een heel platte organisatie. Opdrachten
worden gedelegeerd naar teams. Mensen werken niet van negen tot vijf, maar worden
afgerekend op output. Open, transparant, flexibel. De opdracht was, om daar een
afgestemde werkomgeving voor te ontwerpen: kom met een verkoopbaar en gedurfd
ontwerp.” Met die globale briefing schreef Unilever in 2000 een prijsvraag uit. De
gelegenheidscombinatie van JHK Architecten, West 8 Urban Design en Dura Vermeer
kwam vervolgens met het ontwerp van deBrug. Smits: “Onze algemene reactie was
‘Het zou leuk zijn. Maar het kan niet.’ Toch had het enthousiasme de overhand. En
dan wordt het écht uitdagend. Oké, hoe kan het dan wel? Wij leven van innovatie, dan
moeten we dit ook aankunnen. Make it happen!” Smits wist de board te overtuigen,
waarna de weg voor realisatie van het gedurfde concept vrij was. 

Stad

Het uiterlijk van deBrug is geïnspireerd op de bruggen over de Maas en de robuuste
omgeving, schrijft architect Chris de Jonge (JHK). “Het innerlijk is geïnspireerd op de
structuur van een stad, compleet met straten, pleinen en huizen”, zegt Smits. Hij legt
uit dat de stad vergelijkbaar is met het hele bedrijf, de straten verbinden afdelingen
en teams, huizen staan voor de ruimtes die afdelingen en teams innemen en de plei-
nen zijn ontmoetingsplekken waar iedereen gebruik van kan maken. De pleinen heb-
ben thema’s, ontleend aan elementen uit het beeldmerk van Unilever Nederland, en
zijn volgens dat thema ingericht. Hier bevinden zich een koffiehoek, een keuken met
keukentafel, een koelkast en een bank of een paar fauteuiltjes. Je kunt er eten, maar
ook vergaderen. De inrichting van de stad, de straten en de pleinen is voornamelijk
een zaak van het college van B&W; bij Unilever van de directie. De inrichting van de
huizen (zonder muren) wordt bepaald door het team of de afdeling die er zit. In
schijnbaar willekeurige opstellingen staan er kasten, telefooncellen om rustig te kun-
nen bellen, een tuinhuisje als archief en een multibox voor vertrouwelijke gesprekken
en vergaderingen. Daartussen werktafels met ergonomische stoelen. Smits: “Het lijkt
chaotisch, maar er is heel goed over nagedacht. Iedereen heeft een vaste werkplek”.
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“De werkplaats is een decor, 
net als in het theater”



Theater

Vrijwel alles in het gebouw is verplaatsbaar. Kabels voor data en elektriciteit lopen
onder verhoogde vloerpanelen en zijn gemakkelijk van bovenaf bereikbaar en dus
veranderbaar. Aan het plafond bevinden zich basisverlichting, ventilatie en koe-
ling. Verwarming gebeurt met smalle plintconvectoren langs de glasgevels. Smits:
“Je moet consequent blijven in je eigen concept. Wij zien het gebouw bij uitstek
als een functioneel iets. Het kantoor is een werkplaats en de werkplaats is een
decor, net als in het theater. Bij een nieuwe scène moet je het decor kunnen ver-
anderen. Als je die lijn consequent doorzet, betekent het, dat alles wat functioneel
is, in het zicht mag blijven.” Het is zelfs denkbaar dat als het gebouw niet meer

als kantoor nodig is, er woningen in komen. De indeling van
de ruimtes wordt slechts bepaald door brandwerende schei-
dingswanden, de toiletgroepen, de stijgpunten en de stalen
constructiebalken die overal in beeld zijn. Verder is de ruimte
leeg. Het kale betonnen plafond is afgewerkt met akoestische
panelen. Leidingen en ventilatiebuizen zijn zichtbaar. De vloer-
tegels zijn hier en daar van glas, zodat ook de kabels onder de
vloer te zien zijn. Smits: “Soms vragen mensen nog wel eens
wanneer het klaar is. Voor ons is het kantoor een stuk gereed-
schap dat onze bedrijfsprocessen zo goed mogelijk moet
ondersteunen. Laat die techniek maar zien.” 

Informeel

Smits heeft heel wat kantoren van binnen bekeken, om tot dit
inrichtingsconcept te komen: “We hebben links en rechts
ideeën gestolen, maar we hebben er een eigen uitwerking aan
gegeven. Het draait om mensen. Informele omgangsvormen.
Teamwork. Open communicatie en interactie. Veel eigen ver-
antwoordelijkheid. En kijk rond, dan zie je hoe mensen zich
voelen en hoe ze werken.” En zo gaat het gesprek allang niet
meer over de bouw en inrichting van een kantoor, maar over
de structuur van een organisatie, over samenwerking, over cul-
turen en cultuurverschillen en over het feit dat sinds de plan-
vorming voor dit gebouw, de organisatie al vier keer ingrijpend
is veranderd. Een standaardgebouw had allang niet meer
gepast. 
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Hoofdstuk 3 

zorg



Aan de Middenweg in Sittard wordt hard gewerkt aan de bouw van

het Orbis Medical Park, de nieuwe locatie van het Maaslandziekenhuis.

Zorgverlening wordt hier een vorm van teamwork waarbij meerdere

schakels in de zorg één gesloten cirkel (orbis) vormen. Alle functies

worden gelokaliseerd aan een groot atrium. Zoveel mogelijk

behandelingen gebeuren via poliklinieken of dagbehandeling. En moet

een patiënt toch worden opgenomen, dan is de opnameduur zo kort

mogelijk. De traditionele ziekenzaal is verdwenen. In plaats daarvan

komen er individuele ruimtes voor elke patiënt in combinatie met een

gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De verschillende vormen van

zorg zitten niet meer vast aan afdelingen, maar worden om de patiënt

heen georganiseerd. En de overgang van de ene naar de andere

zorgverlener gebeurt naadloos. In het verlengde van deze nieuwe aanpak

worden ook kantoorruimtes volledig flexibel ingericht en worden

medische archieven gedigitaliseerd.
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Veranderende zorgvraag

Elke generatie heeft haar eigen zorgvraag. En elke generatie heeft daar weer andere
antwoorden op. De constante factor is, dat er gebouwen nodig zijn om die ant-
woorden te accommoderen. De gebouwen omvatten zowel de woningen van de
zorgbehoevenden als de plekken waar extra- en intramurale zorg wordt geboden.
In de regel worden onveranderbare gebouwen ontworpen, uitgaande van een
gebruiksduur van vijftig jaar, met de optie van verlenging na renovatie. In de prak-
tijk is dat in strijd met een regelmatig veranderende zorgvisie. Het gevolg is dat
relatief jonge gebouwen vroegtijdig worden afgebroken of op z’n minst zeer ingrij-
pend worden gerenoveerd. Dat gaat ten koste van kapitaal, materiaal en optimale
zorgverlening.
Tegenwoordig staat de klant meer dan ooit centraal. De wij-weten-wat-goed-voor-
u-is-benadering is verleden tijd. De wens om mondige klanten te helpen en de
zaken efficiënt te organiseren, heeft geleid tot een kritische analyse van de
bestaande organisaties en gebouwen. Ziekenhuizen gebruiken termen als zorg-
cirkels en geneeshuis om duidelijk te maken dat er een klantgerichte verandering
op gang is gekomen. Er worden flexconcepten ontwikkeld om kosten te beperken
en tegelijk snel en efficiënt te kunnen beschikken over flexibel inzetbaar personeel.
Wachtlijsten moeten korter. Nieuwe technologieën maken dat ook mogelijk. 
Die zorgen ervoor dat behandelingen minder ingrijpend zijn, waardoor de herstel-
periode in het ziekenhuis wordt verkort. Behandelingen waarvoor je vroeger een
week werd opgenomen, vinden nu poliklinisch plaats. 
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Veranderende wetgeving

Op 20 december 2005 is de nieuwe Wet toelating zorginstellingen in werking
getreden. Deze wet rekent af met een stelsel van centrale aanbodsturing, waarbij
de capaciteit van de zorginstellingen normatief door de centrale overheid werd
bepaald. Voortaan is er een decentraal vraaggericht stelsel, waarbij die capaciteit
wordt bepaald door de betrokken partijen (consumenten, zorgaanbieders en ver-
zekeraars). De centrale overheid beperkt zich tot het stellen van randvoorwaarden.
Zo wordt de marktwerking sterker en ligt ook het risico van het oprichten en 
beheren van gebouwen bij de zorgaanbieders. Tegenvallers worden niet meer door
de overheid gedragen. 
De nieuwe wet heeft grote gevolgen voor het vastgoed. De instellingen moeten de
kosten immers terugverdienen uit de door hen aangeboden zorg. Valt dat tegen,
dan kan het gebouw een molensteen worden. Dat prikkelt instellingen om gebou-
wen te maken waarbij de kapitaallasten beïnvloedbaar en de exploitatielasten
beperkt zijn. Gebouwen worden bedrijfsmiddelen waarbij flexibiliteit en verander-
baarheid essentieel zijn om op langere termijn financiële ruimte te behouden.
Flexibiliteit is geen hulpmiddel, maar een uitgangspunt: een wijze van ontwerpen
en bedenken die het mogelijk maakt te anticiperen op de onzekerheden van de
toekomst. 
En zo schrijft het College Bouw Zorginstellingen in november 2004 in de inleiding
van het cahier Flexibel bouwen in de zorg: ‘De ontwikkelingen in de zorg en het
denken daarover in de samenleving gaan zeer snel. Daarom is het gewenst dat de
omvangrijke investeringen in de infrastructuur voor de gezondheidszorg optimaal
worden benut. Gebouwen moeten efficiënt geproduceerd worden en gedurende
de gehele technische levensduur naar behoren functioneren. Een andere vereiste is
dat ze bouwkundig eenvoudig aangepast kunnen worden aan de eisen van de tijd.’ 
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IFD-bouwen

De bouw van nieuwe ziekenhuizen weerspiegelt de veranderde inzichten. Flexibel
bouwen is de norm. En omdat ingrijpende bouwwerkzaamheden de zorgverlening
niet mogen hinderen, wordt ook snel gedacht aan een industrieel bouwproces.
Spraakmakende voorbeelden zijn het Martiniziekenhuis in Groningen, het nieuwe
Reinier de Graafgasthuis in Delft en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
Er worden uitwisselbare ruimtes gemaakt voor beddenhuizen, poliklinieken, 
kantoren en ondersteunende diensten. Een juiste afstemming van stedenbouw-
kundige opzet, bouwconstructie, klimaattechnologie en voorzieningen staat 
hiervoor garant. Gebouwen zijn horizontaal en verticaal uitbreidbaar door 
bouwvolumes toe te voegen of te transformeren tot andere functies. Zelfs tot
woonruimte. Het ene bouwdeel kan worden gesloopt of gebouwd, zonder de
zorgverlening in andere bouwdelen te storen. Grote elementen worden in de
fabriek samengesteld en op de bouwplaats in uiterst korte tijd gemonteerd. 
Naast de I van industrieel en de F van flexibel wordt de D van demontabel vaak
uitgelegd als Duurzaam. Daarbij gaat het over daglichttoetreding, energiezuinige
klimaatbeheersing, warmte- en koudeopslag in de bodem, betonkernactivering en
het terugdringen van exploitatielasten door pieken in het elektriciteitsgebruik
automatisch te beperken. Ook de integratie met domotica is van groot belang. 
Er zijn in Nederland al diverse proefprojecten met deze technieken gerealiseerd
die nu worden gemonitord.
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Ouderenhuisvesting

Na de ziekenhuizen bereiden ook de zorg- en verpleegorganisaties zich voor op
een toestroom van mondige bewoners. De oudere van morgen is niet meer
dezelfde als die van vroeger. In 2003 schrijft het College Bouw Zorginstellingen in
het rapport Op tijd bouwen voor ouderen dat het aantal speciale woningen voor
65-plussers moet verdubbelen van 350.000 tot 700.000 in 2030. In diezelfde 
periode moet het aantal plaatsen voor intensieve zorg omhoog van 90.000 tot
160.000. In het rapport wordt een aantal suggesties gedaan. Bouw verzorgings-
kamers om tot verpleegkamers. Maak ruim baan voor nieuwe vormen van zorg-
wonen. Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 
De benodigde zorg moet thuis kunnen worden geleverd.
Traditionele verzorgingshuizen zijn echter ‘misère-eilanden’ oordeelde Humanitas-
voorzitter Hans Becker tijdens het congres De kracht van de stad op 22 april
2004. Hij stelt de wens van de bewoner centraal en vindt dat in principe iedere
wens vervuld moet worden. Ieder Humanitas-complex heeft een paar honderd
ruime appartementen bestaande uit een woonkamer, twee slaapkamers en een
badkamer. De zorg die nodig is, kan er worden geboden, maar bewo-
ners worden voortdurend geprikkeld om zelf dingen te doen onder
de noemer ‘use it or loose it’. Becker schetst de basisgedachte van
een goede voorziening: ‘Een overdekt atrium waar een aangenaam
klimaat heerst en waar het sociaal veilig is. Er zijn leuke dingen te
zien, geen witte jassen, maar wel een kapsalon, een internetcafé en
een goed restaurant. Het is een levendig geheel waar ook de wijk
binnen komt. De familie vindt het leuk om langs te komen en neemt
dan als vanzelf ook een deel van de zorgtaken over. Door bovendien
doelgroepen te mengen, helpen mensen elkaar.’

Cure versus care

Care-voorzieningen met verblijf blijven nodig, maar waar mogelijk
wordt cure toegepast. Verpleging en verzorging zijn steeds vaker in
één gebouw te vinden. Daarbij mag het niet zo zijn dat bewoners,
vanwege inflexibiliteit van de huisvesting, langer dan noodzakelijk
verpleegd worden. Gezien de grotere vraag in de nabije toekomst
zullen gebouwen een soepele wijziging van verpleging naar verzor-
ging en andersom mogelijk moeten maken. Dat is het uitgangspunt
geweest bij de nieuwbouw voor zorgcentrum Pantein ‘Op ’t Hoog-
veld’ in Sint Anthonis. Per bewoner is hier 70 vierkante meter beschikbaar waar-
van de helft als appartement. Deze appartementen fungeren als flexibele
bouwstenen van het complex. In korte tijd is het mogelijk het zorgappartement
om te turnen tot een tweepersoons verpleeghuisunit of een driekamerwoning. 
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Op basis van hetzelfde uitgangspunt realiseren Woonzorg Neder-
land en Heijmans seniorenwoningen en zorgwoningen volgens het
Woonvitaal concept. In Oisterwijk, Middelburg en Pijnacker komen
volgens dit concept ruim 250 woningen. De woningen zijn levens-
loopbestendig omdat ze na verloop van tijd qua indeling en functie
eenvoudig kunnen worden aangepast aan de wensen van jongere
generaties. De woning kan worden vergroot of omgebouwd van
zelfstandige woning naar een groepswoning, naar verpleegplaatsen
en zelfs op termijn naar commerciële ruimtes. De voor- en de 
achtergevel zijn demontabel en kunnen twee meter naar buiten
worden geplaatst. Omslachtige verbouwingen in de toekomst 
worden hierdoor voorkomen.

Opdrachtgevers in de zorg

De projecten tonen aan dat de zorgverlener als opdrachtgever een
fundamentele rol in het veranderingsproces heeft. Hij geeft al dan
niet op initiatief van derden de aanzet tot innovatie. Hij heeft het
roer in handen om met het vastgoedinstrument de organisatie

meer klantgericht te maken. Daarbij staat het instandhouden van de vorm van het
gebouw niet langer voorop; het gaat om de continuïteit van de functie. Voor de zo
veranderlijke zorgsector met de fluctuaties in vraag en visie lijkt de filosofie van
Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen een uitkomst. Daarbij zijn nieuwe
contractvormen in opkomst: publiekprivate samenwerking en DBFMO (design,
build, finance, maintain en operate). De vastgoedontwikkelaar tekent voor de
beschikbaarheid van voorzieningen gedurende een periode van bijvoorbeeld 
twintig jaar. De traditionele volgorde van initiatief, ontwerp en uitvoering wordt
verlaten. Hierdoor wordt nieuwe creativiteit aangeboord. Het zal leiden tot vast-
goed dat beter kan reageren op veranderingen in de zorg. 
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De voorraad aan één- en tweepersoonsappartementen in verzorgingshuizen. 
Anno 2005 is de helft van de bestaande appartementen 29 m2 of kleiner. 
De huidige norm voor nieuwbouw is 45 m2, voor bestaande bouw is dat 24 m2.
Bron: Monitoring gebouwkwaliteit in de Verpleging en Verzorging (College Bouw Zorginstellingen, 2005)



Geen 
ziekenhuis

maar een healing 
environment



Standaardisatie

Flexibiliteit en veranderbaarheid zijn de kernwoorden waar het bij de bouw van het
nieuwe ziekenhuis om draait. Door in ontwerp en constructie rekening te houden
met aanpasbaarheid, ontkoppelbaarheid en modulaire opbouw, is het mogelijk
een goed gebouw te realiseren dat bij wisseling van de vraag zonder al te veel
ingrepen kan worden veranderd. Om dit te bereiken is gekozen voor standaar-
disatie en uniformiteit. Primair is dat gevonden door acht identieke bouwdelen te
maken met afmetingen van 16 bij 60 meter in plaats van de gebruikelijke maat
van 25 bij 40 meter. Overeenkomende spreekuurafdelingen hebben standaard
afmetingen waardoor deze door verschillende specialismen kunnen worden
gebruikt. Ook leidingschachten zijn gestandaardiseerd. Alleen voor de hoog-
technische afdelingen, bijvoorbeeld voor röntgenonderzoek en operatiekamers
zijn bredere bouwblokken opgenomen. Dankzij de gekozen maatvoering krijgt het
gebouw een gevellengte van meer dan één kilometer. Langs de drukke Paters-
woldseweg komt een dubbele klimaatgevel die geluid weert, maar het ook moge-
lijk maakt een raam open te zetten, zonder dat het tocht. De gevellengte in
verhouding tot de inhoud van het gebouw zorgt voor gemiddeld dertig procent
meer daglicht. Beeldend kunstenaar Peter Struijcken heeft een kleurenpalet
gemaakt, waardoor het daglicht een bijzonder spel zal gaan spelen. “Het wordt
een healing environment”, verklaart bestuursvoorzitter Jack Thiadens: “Wanneer
patiënten in een omgeving worden behandeld die warm en menselijk is, kan dit
gunstig bijdragen aan het herstel”.
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Jack Thiadens
bestuursvoorzitter van het Martiniziekenhuis Groningen 

Over belangstelling niet te klagen. Meestal komen de gasten pas

bij de opening kijken, maar bij het Groninger Martiniziekenhuis is

de bouw nog volop bezig en nu al zijn presentaties gegeven in

binnen- en buitenland. Uit verschillende landen zijn delegaties

ontvangen. Veel Nederlandse ziekenhuisbestuurders zijn al bij hun

Groningse collega’s op excursie geweest. De nieuwbouw is dan ook

één van de opvallendste voorbeelden uit de IFD-stal. Een compleet

nieuw gebouw met alle mogelijkheden in de toekomst. Veel daglicht

en aangenaam kleurgebruik. Een ‘healing environment’.



Aanpassingen

Het gekozen gebouwconcept leidt tot flexibiliteit op alle
niveaus. Iedere ruimte kan zonder al te veel poespas van
functie wisselen. Tussenwanden kunnen worden weggehaald
of bijgeplaatst waardoor het mogelijk is afdelingen samen te
voegen of te splitsen. Een bouwblok dat vandaag gebruikt
wordt als verpleegafdeling kan in de toekomst aangepast
worden tot een polikliniek of kantoor. Per stramien is het
mogelijk 10 procent extra ruimte te maken door een uitbouw
van 2.40 bij 7.20 meter als een lade aan de constructie te hangen. En verder is in
het plan rekening gehouden met de toekomst van de gebouwen. Thiadens: “We
hebben een huisvestingsplan voor de lange termijn gemaakt. Daarin staat voor de
hele kavel waar vervolguitbreidingen kunnen plaatsvinden. Via een uitgekiende
hink-stapsprong hebben we aangegeven hoe door goed gebruik van ruimte toe-
komstige ontwikkelingen in de zorg geaccommodeerd kunnen worden”. Het
bestaande ziekenhuis verandert van functie; een deel wordt gebruikt als restaurant
en opleidingscentrum; een ander deel wordt aan derden verhuurd voor trans-
murale- en zorggerelateerde functies. Thiadens: “In ons woordenboek komt sloop
in beginsel niet voor”. Pas rond 2025 zal het bestaande gebouw worden vervangen.
Zodoende komt er in de periode van 2007 tot 2030 een geheel nieuw en flexibel
gebouw tot stand. 

Bezwaren

Het revolutionaire plan is gemaakt nadat een eerder schetsontwerp voor de uit-
breiding door het College Bouw Zorginstellingen al was goedgekeurd. Toch werd
dit ontwerp nog eens tegen het licht gehouden, vertelt Thiadens: “Er kleefden te
veel bezwaren aan. Het belangrijkste probleem was dat er een ontwikkeling was
geschetst met een scenario van toekomstige uitbreidingen van het ziekenhuis in
extensies rondom het bestaande gebouw. Dit zou uiteindelijk resulteren in een
meer dan tweemaal zo groot ziekenhuis waarbij het bestaande gebouw als een
soort beddenhuis in het hart van de uitbreiding zou staan. Het plan hield te wei-
nig rekening met onzekere ontwikkelingen in de zorg in de toekomst. En in feite
sloot de bouwkundige vertaling niet aan op de snelle ontwikkelingen in de zorg.
Het plan was bouwkundig gedateerd.” In korte tijd werd een nieuw scenario uitge-
werkt en een plan gemaakt dat wèl kon inspelen op veranderingen. In 2001 werd
een volledig nieuw schetsontwerp goedgekeurd.
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“Het gekozen gebouwconcept leidt 
tot flexibiliteit op alle niveaus”



Hoofdstructuur

Aan het ontwerp ligt een visie op de zorg ten grondslag met zorgcirkels rond de
patiënt en een scheiding tussen geplande en niet-geplande (acute) zorg. Verpleeg-
afdelingen (high care, medium care en low care) en dagverpleging liggen aan
elkaar geschakeld. Door die schakeling kunnen pieken en dalen in de bezetting
van verpleegkamers worden opgevangen door andere verpleegafdelingen. Op
basis hiervan is een hoofdstructuur ontwikkeld. Die hoofdstructuur is door Burger-
Grunstra Architecten verder uitgewerkt in een plan dat flexibel en toekomst-
bestendig is in het gebruik. 

Fundamentele switch

Het revolutionaire plan is tot stand gekomen in een situatie waarin nieuw
management een frisse kijk combineerde met een sterk ontwikkelde visie op de
toekomst. Er lag een plan waarvan iedereen de nadelen zag, maar niemand een
uitweg. Het feit dat er een nieuwe Raad van Bestuur aantrad, maakte het makke-
lijker om op basis van een second opinion een fundamentele switch te maken. 
De eenvoud, doelmatigheid en transparantie van het nieuwe plan overtuigden,
waardoor het lukte om in korte tijd veel externe en interne partijen op één lijn te
krijgen. De medewerking van de medische staf bleek essentieel, net als die van
het Bouwcollege en het ministerie van VWS. Daarbij is een team ontstaan dat
bereid was veel energie in een nieuwe opzet te steken en risico’s te nemen en dat
in staat was goed met alle betrokkenen te communiceren. Thiadens: “Men had al
veel tijd in het oude plan gestopt en opnieuw vraag je een niet geringe inspan-
ning. Maar soms moet je van een plan af durven stappen. We hadden een achter-
haalde bouwkundige vertaling en zouden onszelf naar de toekomst hebben
vastgezet. Niemand weet hoe de zorg er over vijftien jaar precies uitziet. De ont-
wikkelingen gaan razendsnel. Dat betekent dat een nieuw te bouwen ziekenhuis
zich in ieder geval gemakkelijk en goed moet kunnen aanpassen. Het gaat om
flexibiliteit, veranderbaarheid en toekomstvastheid. We zien het IFD-bouwen als
bedrijfsmatig bouwen. Slim bouwen. Het nieuwe ziekenhuis komt er te staan als
een huis.” 
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Hoofdstuk 4 

onderwijs



‘Alles moet kunnen, tenzij het tegendeel blijkt’. Dat was het

vertrekpunt bij het ontwerp van een nieuw schoolgebouw voor het Trinitas

College in Heerhugowaard voor vmbo, havo en vwo. Er komen twee

gebouwen met een gezamenlijk vloeroppervlak van 23.500 vierkante

meter. Flexibiliteit was het uitgangspunt. Om daarvoor alle technieken uit

de kast te halen zijn ontwerpers, adviseurs, toeleveranciers, gemeente en

schoolleiding vanaf de start samen opgetrokken. Een groot aantal

bewezen technieken is samengevoegd. De optelsom is innovatief. Vaste

stramienmaten voor bouwkundige en installatietechnische elementen,

demontabele tussenwanden en vloerverwarming en -koeling op

stramienmaat waarbij bedieningssoftware ieder schakelpatroon kan

realiseren. Stekkerbare installaties voor licht, elektra en glasvezel via een

centrale zone en akoestische plafondpanelen. Waarom deze noviteiten?

Omdat de schoolleiding jaarlijks nieuwe plannen, lesprogramma’s en

werkvormen maakt. De indeling van het gebouw moet daar met een

stevige schroevendraaier en een bahco op kunnen worden aangepast. 
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Vernieuwend onderwijs

Op alle niveaus - van basisschool tot en met universiteit - is het onderwijs in
beweging. Het klassieke onderwijsmodel (meester, leraar of hoogleraar voor de
klas) wordt op grote schaal verlaten. Tegenwoordig is onderwijs niet alleen gericht
op het verwerven van kennis, maar vooral ook op het ontwikkelen van competen-
ties. Tegenwoordig beperkt onderwijs zich niet tot de jeugd, maar richt het zich
ook op volwassenen. Tegenwoordig speelt onderwijs zich niet alleen af in school-
gebouwen, maar worden er allianties gesloten met bedrijven en maatschappelijke
organisaties. Onderwijs speelt zich niet meer alleen af van maandag tot en met
vrijdag; de weekendschool in Tilburg is een groot succes.
Maatschappelijke processen van individualisering en digitalisering veranderen het
gezicht van het onderwijs. Individualisering komt tot uiting in de inrichting van
het onderwijs rond de ontwikkeling van het individu. Leerlingen en studenten wor-
den gecoacht om zelfstandig kennis te vergaren zodat zij leren te leren. ICT is
daarbij zowel hulpmiddel als onderwerp. Tegelijk richten onderwijsinstellingen
zich sterker op hun omgeving. Waarom zou een school zelf een autowerkplaats
inrichten als leerlingen twee deuren verderop terecht kunnen als stagiair bij een
professionele garage? Met de veranderingen in het onderwijsproces, veranderen
ook de onderwijsorganisaties. Zij staan meer op eigen benen. De overheid stuurt
op afstand, op basis van kengetallen. 

Veranderende onderwijsgebouwen

De vernieuwing van het onderwijs heeft nogal wat gevolgen voor de ontwikkeling
van huisvesting. Er zijn multifunctionele, flexibele en neutrale gebouwen nodig.
De gebouwen moeten geschikt zijn voor verschillende vormen van onderwijs en
daarnaast eenvoudig te gebruiken zijn voor buitenschoolse activiteiten. Geduren-
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de het lesjaar moet men het gebouw naar eigen hand kunnen zetten. Wanneer
een gebouw niet meer voldoet moet het kunnen worden verbouwd, als markt-
conform vastgoed worden afgestoten of – uiteindelijk – gedemonteerd. Bouwen
en beheren van schoolgebouwen is complex, betoogde ook Abram de Swaan,
socioloog aan de Universiteit van Amsterdam tijdens de Staro-bijeenkomst De
school in de 21e eeuw in september 2000: ‘Het onderwijs is samen met de bouw-
sector het meest gereguleerde systeem in Nederland. Scholenbouwers hebben
dus met een kwadratuur van de bureaucratie te maken.’ 

Primair onderwijs

In Nederland staat gemiddeld op elke zes vierkante kilometer een school voor
basisonderwijs. De gemeente stelt een vestigingsplan voor scholen op. Daarin
wordt in ieder geval een openbare school opgenomen als er binnen een afstand
van 10 kilometer tot de woonomgeving geen school aanwezig is. Basisscholen
vormen daarmee een onlosmakelijk onderdeel van woonwijken. Meer en meer
vormen ze ook het centrum waar buurtbewoners zich op oriënteren. Ouders spe-
len sterker dan in het verleden een ondersteunende rol in het onderwijs, bijvoor-
beeld als voorleesvader of oppasmoeder. Vanaf 1 januari 2007 zijn basisscholen
verplicht om gelegenheid te geven tot voor-, tussentijdse en naschoolse opvang,
ook al hoeft dat niet per se in schoolgebouwen. Daarnaast maken verenigingen
uit de wijk in toenemende mate gebruik van de faciliteiten op school: buurt-
vergaderingen, clubavonden, en repetitieavonden van koor of toneelvereniging.
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Het schoolplein is allang niet meer uitsluitend van de school, maar maakt
deel uit van de openbare speelruimte in een buurt.
Hiermee is de stap naar een brede school snel gemaakt; een school die
een centrale plaats in de buurt inneemt. Eind 2005 waren er al meer dan
600 in Nederland. Samenwerking en huisvesting zijn daarbij centrale
items. Het gaat om afstemming tussen vraag en aanbod van activiteiten
voor kinderen en om samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en
culturele verenigingen. Daarnaast participeren consultatiebureaus, school-

artsen, bibliotheken, het welzijnswerk en
het maatschappelijk werk. Gezamenlijk
verzorgt men het aanbod voor kinderen
van 0 tot 12 jaar, ouders en soms ook
buurtbewoners. Inhoudelijke samenwer-
king kan vervolgens gezamenlijke huisves-
ting wenselijk maken. Multifunctionele
accommodaties waarbij verschillende
voorzieningen en faciliteiten zijn geclus-
terd en waarbij de ruimte gedurende meer
uren van de dag, meer dagen van de week
en meer weken van het jaar intensief
wordt benut. Ongeveer de helft van de
brede scholen is inmiddels in nieuwe of
gerenoveerde gebouwen gevestigd.

Voortgezet onderwijs

In Nederland maken de meeste scholen voor voortgezet onderwijs deel uit van
een scholengemeenschap met meerdere schooltypen die organisatorisch samen-
werken: vmbo, havo en vwo. Door clustering van instellingen is het aantal scholen
sinds 1992 gedaald van 1454 tot 667 in 2003. Nu stuurt men weer aan op de ont-
wikkeling van kleinere onderwijseenheden en het afremmen van verdere fusies. In
het secundaire onderwijs komen leerlingen mede door de ontwikkeling van het
studiehuis in hun leerprojecten meer in aanraking met bedrijven en maatschappe-
lijke organisaties. Of zoals Jo Kesselaar, directeur van het Bonnefanten College in
Maastricht zegt in het blad Schooldomein: ‘Ik vind het belangrijk dat de school er
niet per definitie uitziet als een school. Het moet een gebouw zijn dat meerdere
functies in zich heeft, een gebouw dat uitstraling heeft, uitnodigend is voor de
buurt, voor verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ik wil graag
dat onze leerlingen hun kennis en vaardigheden niet alleen ín de school, maar
juist ook daarbuiten opdoen. Het echte leren doe je – in mijn optiek – buiten, in
de maatschappij.’
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Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Sinds 1 januari 1998 bekostigt de rijksoverheid alleen instellingen voor
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie wanneer die bij een regionaal
opleidingscentrum (ROC) zijn aangesloten. Die omslag is gemaakt om
een nieuwe aansluiting te realiseren tussen het middelbaar beroepsonder-
wijs en de maatschappij, om het beroepsonderwijs opnieuw een duidelijke
positie te geven. Beroepsgericht onderwijs in relatie met de omgeving. De econo-
mische en maatschappelijke inbedding staat centraal. Inmiddels zijn er in Neder-
land 41 van die ROC’s. Ze bieden een compleet en met het jaar wisselend scala
aan opleidingen aan. Volgend op de stelselvernieuwing hebben veel ROC’s 
ambitieuze nieuwbouw- en verbouwplannen. 
Bijvoorbeeld het Leerpark in Dordrecht, waarvan eind 2005 de eerste paal is gesla-
gen. De functies leren, werken, ondernemen, wonen en ontspannen worden er
verweven. Verschillende opleidingen, zonder onderlinge drempels. Leerlingen kun-
nen gemakkelijk switchen van de ene naar de andere opleiding: fysiek op hetzelfde
terrein en organisatorisch met zo min mogelijk verlies van studietijd. Elke student
kiest zijn eigen leerweg en kan daarbij vakken kiezen op verschillende niveaus,
passend bij het beroep dat hij of zij wil gaan uitoefenen. Leerprocessen zijn pro-
bleemgestuurd en sterk verbonden met het bedrijfsleven in de regio. Contextrijk
onderwijs is de term. Leerlingen lopen stages bij bedrijven of voeren projecten
voor ze uit. De onderwijskundige opzet van het Leerpark komt terug in de huis-
vesting. Het gaat om transparantie, sfeer, openheid, veel groen in de buitenruimte
en herkenbaarheid. Ieder gebouw straalt zijn eigen sfeer uit. Hét centrale punt
voor studenten en medewerkers wordt een centraal marktplein, een ontmoetings-
plaats met een receptie, cafés en winkeltjes. 
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Traditionele leslokalen maken plaats voor moderne praktijklokalen, ateliers, ruim-
tes voor werkoverleg, multifunctionele werkplaatsen, studielandschappen en open
leercentra, waar studenten een individueel programma afwerken. 

Hoger onderwijs

Het HBO behoort samen met het wetenschappelijk onderwijs en de Open Univer-
siteit tot het hoger onderwijs. In 1993 zijn de verschillende vormen van hoger
onderwijs samengebracht in een nieuwe wet. Die wet heeft meer gelijkheid
gebracht in de relevante regelgeving. De wet biedt instellingen bovendien meer
vrijheid om zelf te beslissen over de inrichting van het onderwijs en het aanpas-
sen van de organisatie aan de eisen van de tijd. De eigendom van de gebouwen is

met de nieuwe wet aan de universiteiten en hogescholen om niet
overgedragen conform de IVH-operatie (Integrale Verantwoordelijk-
heid Huisvesting). Daarmee liggen ook nieuwe investeringen voort-
aan op het bordje van de instellingen. Dat stimuleert instellingen
om meer met het vastgoed te doen. En om het vastgoed zo te
maken dat er meer mee kan worden gedaan. ‘Door voortdurende
veranderingen in het onderwijs, zoals fluctuerende studenten-
aantallen, streeft INHOLLAND naar een flexibel vastgoedaanbod’,
zegt vastgoeddirecteur Trees Raas van deze instelling in Building
Business van mei 2005: ‘Locaties transformeren naar ontmoetings-
plaatsen, waar kantines plaats maken voor (eet)cafés en restau-
rants en waar plek is voor aanpalende functies als reproruimtes,
rechtswinkels en misschien ook wel studentensupermarkten.
Nieuw te ontwikkelen locaties worden conform kantoormaten 
opgeleverd. Door verhuur of verkoop van eventueel overtollige
ruimtes als kantoorruimtes, zijn we in staat om fluctuaties in 
studentenaantallen op te vangen. Vastgoed is geen kernactiviteit
van INHOLLAND. Onderwijs is onze core business, vastgoed moet
dat ondersteunen.’
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KERNCIJFERS 2003
leerlingen gemiddelde

instellingen (x1000) instellingsgrootte

Primair onderwijs 7.975 1.654 207

Voortgezet onderwijs 667 925 1.387

Beroepsonderwijs (incl ROC’s) 59 478 8.102

Volwasseneneducatie - 156 nvt

Hoger beroepsonderwijs 49 335 6.837

Wetenschappelijk onderwijs 12 187 15.583

Bron: OC&W kerncijfers 2000-2004



De school, 
een ruimte voor 

verwondering 



Leergemeenschap

‘Imagination is more important than knowledge’, zei Albert Einstein. Wie de
Nieuwste School bezoekt, kan een metershoog portret van deze beroemdste
wetenschapper uit de recente geschiedenis niet missen. Het gebouw ademt dan
ook de sfeer van een broedplaats, een kenniscentrum, een ontdekhoek en een
leergemeenschap ineen. Er zijn geen schoolborden en geen krijtjes, weinig deu-
ren, geen klaslokalen, maar wel huiskamers, ateliers en een grand café. Leraren
heten er ‘mentor’ of ‘expert’. Leerlingen werken individueel, in groepjes of nemen
deel aan workshops. Ze gebruiken een laptop of gewoon papier en zitten op hoge
stoelen, lage stoelen, banken, krukken en wat zich in de gevarieerd ingerichte
ruimtes nog meer voor meubilair voordoet. Het standaard lesrooster is vervangen
door een ritmeblad waar iedere leerling van uur tot uur vastlegt wat hij of zij heeft
ontdekt en wat daarvan kan worden gedeeld met anderen. 
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Tom van Kleef
directeur van de Nieuwste School, Tilburg

Leerlingen willen zich altijd kunnen verwonderen. En verwondering

moet je stimuleren, want dat is de motor voor ontwikkeling en

kennisverwerving. Daarom moeten leerlingen naar eigen tempo,

interesse en niveau kunnen werken aan zelfgeformuleerde

leervragen. Geen klassikaal onderwijs in groepen van dertig, maar

onderzoek, presentatie en reflectie in wisselende verbanden.

Traditionele schoolgebouwen zijn daarvoor niet geschikt, vindt Tom

van Kleef, directeur van de Nieuwste School in Tilburg. 



Contrast

Wie na de Nieuwste School een bezoek brengt aan een ‘normale’ school voor
voortgezet onderwijs, wordt overvallen door lethargie. In blokken van 50 minuten,
gemarkeerd door een luide bel proberen leraren aan grote groepen leerlingen iets
van hun vak over te brengen. Een groter contrast
is nauwelijks denkbaar. “Ongeveer de helft van de
docenten zegt dat onderwijs inderdaad saai hoort
te zijn. Leerlingen moeten dingen leren. Punt uit.
Maar die andere helft neemt er geen genoegen
mee en vindt dat er dingen moeten veranderen”,
taxeert Van Kleef: “De saaiheid. De schooluitval.
De onmogelijke politieke compromissen. De
ordeproblemen. Het wordt niet meer geaccep-
teerd. Er is een breed gedragen gevoel dat er iets
moet veranderen. Iets anders is, dat het veelal
ontbreekt aan durf om werkelijk op een andere
manier met leerlingen aan de slag te gaan. Om
daarin te slagen moet je tegelijk én het onderwijs
én de schoolorganisatie én de leeromgeving 
veranderen.” Ons Middelbaar Onderwijs, een
groep van 45 scholen voor secundair onderwijs,
en het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum 
wilden daar vorm aan geven. Zij hebben Van
Kleef gevraagd het concept verder uit te werken.
En na anderhalf jaar van voorbereiding konden 
de eerste leerlingen worden ontvangen. 

Westpoint

In de Nieuwste School staat de leerling centraal.
Bijgestaan door een mentor stelt iedere leerling
voor zichzelf een leerarrangement samen. Daarin
staat wat hij of zij in een bepaalde periode denkt
te gaan leren. Daarna formuleren de leerlingen
hun eigen leervragen, geconcentreerd rond 
thema’s die door de school worden aangeboden.
Leervragen worden gekoppeld aan competenties
en kerndoelen: onderzoek, presentatie en reflectie
versus science, arts, linguistics en humanics. De
hele lesstof van het voortgezet onderwijs is hierin
samengebracht. Tot en met de eindtermen die
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voor het landelijke examen gelden. Van Kleef: “Het zijn nog brugpiepers, maar ze
stellen vragen van jewelste. Een meisje wilde weten hoe hoog het Westpoint-
gebouw hier in Tilburg eigenlijk is, en ontdekte dat verschillende internetsites daar-
over totaal verschillende informatie gaven. Toen de burgemeester bij ons op

bezoek kwam, vroeg zij hem verontwaardigd dat dat toch eigenlijk niet
kon. Drie weken later kreeg zij in een brief van de burgemeester het ver-
lossende antwoord op haar vraag. “Leerlingen willen zich altijd kunnen
verwonderen, maar in het reguliere onderwijs lukt het maar niet om daar
goed op te reageren. Bij ons is verwondering het startpunt. De kinderen
gaan met plezier naar school. Het leren komt daarna vanzelf.” 

Het ideale gebouw

De Nieuwste School is in augustus 2005 met een eerste lichting van 75
leerlingen van start gegaan. Niet in een goed geoutilleerd schoolgebouw,
maar in een voormalig politiebureau. Van Kleef: “Ik wilde per se dit
gebouw omdat het een uitstraling heeft waar we iets mee kunnen. Alle
verlaagde plafonds hebben we eruit gesloopt en waar dat mogelijk was,
hebben we binnenwanden verwijderd”. In de grote ruimtes die aldus ont-
stonden, zijn met verrijdbare elementen verschillende studieplekken
gemaakt, van heel open tot heel gesloten, geschikt voor individueel wer-
ken, voor workshops, voor presentaties en voor andere collectieve activi-
teiten. Van Kleef: “Je ziet of leerlingen aan het werk zijn, en dat zien ze
ook van elkaar. Als je uit het raam zit te staren, valt dat op. Het is hier een
leeromgeving voor betekenisvol onderwijs. Leren doe je met elkaar en van
elkaar”. Het gebouw is voor deze vorm van onderwijs verre van ideaal,
vindt Van Kleef, maar geschikter dan de meeste schoolgebouwen: “Mijn
ideaal? Een gebouw in twee verdiepingen. Een brede trap naar boven.
Daar zijn verschillende ruimtes: grote huiskamers met verschillende plek-
ken die uitnodigen om er te gaan werken, en een aantal gesloten ateliers
voor muziek en kunst. Lage ramen die uitzicht bieden op de straat in
plaats van op de lucht. Beneden één grote open ruimte die voor alle leer-
omgevingen geschikt is. Goede verlichting, aanpasbaar aan de activiteiten
van het moment. De inventaris – kasten en scheidingswanden – op wie-
len. Het gebouw bepaalt niet hoe het onderwijs eruit ziet; het gebouw laat
ruimte voor verwondering.”
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“Je ziet of leerlingen aan het werk zijn,
en dat zien ze ook van elkaar”





Hoofdstuk 5 

de toekomst 
is al begonnen



De Congrès Internationaux d’Architecture Moderne,

beter bekend onder de afkorting CIAM, markeerden een internationale

vernieuwing op het gebied van architectuur en stedenbouw. Het was een

idealistische stroming die vooral na de Tweede Wereldoorlog met

Nederlandse iconen als Bakema, Van Eyck en Rietveld invloedrijk werd:

het Nieuwe Bouwen. Woonblokken als stroken met gevels op het oosten

en het westen voor optimale bezonning. En een scheiding van wonen,

werken, verkeer en recreatie. Na een halve eeuw constateren we dat het

CIAM verleden tijd is. De al te rigoureuze scheiding van functies heeft

afgedaan. Er is behoefte aan variatie en combinatie van functies. Nieuwe

technologieën brengen dat ook binnen bereik. Een gebouw is niet meer

wat het lijkt. Het ideale gebouw is geen vastgoed, maar een flexibel

productiemiddel. Het Nieuwe Bouwen in de 21e eeuw gaat over de

oplossing van een paradox. De paradox van flexibel vastgoed.
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Veranderende gebruiker

Werkervaringsplaats, woonwerkwoning, woon-
zorgappartement, mantelzorg, deeltijdarbeid en
deeltijdstudie, jobhopping,… Het zijn begrippen
van deze tijd die duidelijk maken hoezeer er een
eind is gekomen aan de scheiding van functies.
Gebruikers van gebouwen laten zich in hun activi-
teiten niet meer sturen en beperken door de
(on)mogelijkheden van die gebouwen. Studeren
doe je niet meer alleen tot je twintigste, maar een
leven lang. Sporten doe je niet meer alleen in het weekend en ook niet meer
alleen op het sportveld in de wijk, maar ook doordeweeks en in de gym of op een
golfterrein ver van huis. Werken combineer je met gezinstaken en met studie. We
denken, communiceren en functioneren mondiaal. Het gezin is niet meer de vaste
hoeksteen van de samenleving. Traditionele gebouwen voldoen daardoor steeds
minder. Woningen moeten veranderen zodra een gezin volgroeid is. Scholen wor-
den woningen wanneer een nieuwbouwwijk veroudert. ‘Zelfs mijn tandarts zit
(godbetert) tegenwoordig op een bedrijventerrein’, moppert welstandsdirecteur
Noud de Vreeze in een interview.

Veranderende bouwwereld

Opdrachtgever, architect, aannemer. Dat is lange
tijd de vertrouwde verticale structuur van de
bouwkolom geweest. De opdrachtgever geeft
opdracht, stelt een programma van eisen vast en
fourneert het benodigde budget. De architect ver-
taalt het programma van eisen in een mooi ont-
werp. De aannemer voert het uit en als het werk
klaar is, overhandigt hij de sleutel aan de
opdrachtgever. De verticale structuur heeft plaats
gemaakt voor een meer horizontale structuur.
Van een bouwkolom is in feite geen sprake meer.
Er is eerder sprake van een veld van partners die
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met de initiatiefnemer een consortium vormen. De partners zijn gedurende de
gehele levensduur van een gebouw verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. Het
gebouw is geen einddoel meer, maar een productiemiddel; een strategisch deel
van het gehele rendements- en financieringsproces. De partners zijn binnen het
consortium verantwoordelijk dat het product optimaal blijft afgestemd op de tech-
nische, functionele, maatschappelijke en stedenbouwkundige eisen die eraan wor-
den gesteld, nu en op langere termijn. 

Veranderend milieubesef

Sinds 2004 timmert Triodos Bank aan de weg met een fonds voor duurzaam vast-
goed. Bedrijven willen zich met duurzaam vastgoed profileren en beleggers lopen
er warm voor, zegt fondsmanager Jan Hissel in PropertyNl: ‘Belangstelling is er
genoeg, alleen duurzame panden zijn er nog te weinig. Panden met een goed
huurcontract die voldoen aan onze criteria, moet je met een lantarentje zoeken.’
De milieukwaliteit bepaalt meer en meer het rendement van een gebouw. En die
kwaliteit wordt bepaald door zaken als warmteterugwinning, warmte- en koude-
opslag in de bodem, gebruik van zonne-energie en liftinstallaties die elektriciteit
leveren wanneer mensen naar beneden gaan. De milieukwaliteit schuilt er ook in,
dat goede bouwmaterialen niet meer op de stort belanden omdat een gebouw
functioneel zou zijn verouderd. Materia-
len moeten op hun verwachte levens-
duur worden afgestemd. Dat houdt
concreet in, dat componenten met een
verschillende levensduur ten opzichte
van elkaar demontabel moeten zijn. En
dat betekent veelal een scheiding van
structuur, inbouw en afbouw, zoals John
Habraken dat al in 1961 had uitgewerkt
en zoals Stewart Brand en Francis Duffy
dat jaren later hebben verfijnd. 

Veranderend ontwerpproces 

Sinds de jaren van de CIAM is het ontwerpproces aanzienlijk ingewikkelder gewor-
den. Er worden meer diverse en steeds hogere eisen aan bouwwerken gesteld.
Naast de altijd aanwezige esthetische vereisten gaat het om gebruiksgemak voor
verschillende functies, klimaatbeheersing, gezondheid en veiligheid voor verschil-
lende gebruikersgroepen. Ieder gebouw bevat een spaghetti van installatie- en
constructietechniek. De gevel fungeert als een klimaatmachine. Inrichting en uit-
rusting liggen in elkaars verlengde. Gebouwen zijn complex, waardoor meerdere
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ontwerpers en gespecialiseerde adviseurs bij het ontwerp betrokken
zijn. En bij dat alles is het des te belangrijker om de kosten voor
bouw en exploitatie gedurende de hele projectperiode te kunnen
beheersen. De architect is niet klaar met een mooi ontwerp en een
goed uitgewerkt bestek. Er is een integraal ontwerpproces nodig;
een iteratief proces waarbij verschillende disciplines elkaar voeden,
resulterend in een functioneel concept. 
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De kunst van rekbaar vastgoed

Als we een gebouw zien als een productiemiddel, dan moeten we er rekening mee
houden dat de eisen die aan dat gebouw worden gesteld, in de loop der tijd zullen
veranderen. En als we erin slagen die verandering in te bouwen, krijgt een gebouw
toekomstwaarde. Esthetische en technische kwaliteit blijven daarbij belangrijke
basisvoorwaarden: lelijke gebouwen of gebouwen die niet bestand zijn tegen weer
en wind worden gediskwalificeerd, hoe flexibel die ook mogen zijn. Nieuwe, veelal
industrieel vervaardigde producten bieden de handvatten om flexibiliteit te paren
aan kwaliteit. Op de bouwplaats worden die
producten gemonteerd tot een bouwwerk.
En omdat ze worden gemonteerd, kunnen
de onderdelen in veel gevallen ook weer wor-
den gedemonteerd. Zo komen de verande-
rende gebruikers, de veranderende
bouwwereld, het veranderende milieubesef
en het veranderende ontwerpproces samen
in één begrip: IFD-bouwen: industrieel, flexi-
bel en demontabel. Zoals het Nieuwe Bou-
wen een antwoord was op de uitdagingen
van een halve eeuw geleden, is IFD-bouwen
een antwoord op de uitdagingen van van-
daag. Dat is de kunst van rekbaar vastgoed.
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DE TOEKOMST IS AL BEGONNEN (1)
In Osaka staat al sinds 1993 het project ‘Next 21’: een experimen-
teel woongebouw waar integrale oplossingen zijn gevonden voor vraag-
stukken op het gebied van duurzaamheid, functiecombinatie en
functieverandering. Een stedelijk woongebouw, bestaand uit een over-
gedimensioneerde betonnen drager, waarbinnen verschillende architec-
ten ontwerpen hebben gerealiseerd voor verschillende leefstijlen. 
De energievoorziening wordt verzorgd door een aardgasgestookte 
brandstofcel die warmte en elektriciteit levert. Specialisten op het gebied
van bouwtechniek en milieu werken bij het project samen. 
Meer weten? Kijk op www.osakagas.co.jp



DE TOEKOMST IS AL BEGONNEN (2)
In het Zwitserse Bern is in 2005 een nieuw gebouw voor intensive
care opgeleverd. Bijna 50.000 vierkante meter bvo, ontworpen
op basis van de open bouwen methode. Er is onderscheid gemaakt
tussen een primair, secundair en tertiair systeem met elk een
eigen levensduur: de drager heeft een levensduur van 100 jaar,
de verkaveling van het gebouw gaat 15 jaar mee en de inrichting
kan na 5 jaar al worden vervangen. Door dit principe consequent
toe te passen was het mogelijk de buitenkant van het gebouw en
de constructie al te realiseren terwijl binnen nog alles mogelijk was.
Het nut van deze aanpak heeft zich bewezen: al tijdens de inrich-
ting is de organisatie van de operatiekamers gewijzigd. Industrieel
bouwen en flexibiliteit maken het mogelijk om veranderende 
organisaties te huisvesten. 
Meer weten? Kijk op www.ino.insel.ch.
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Zorg voor overmaat
Bied capaciteit



Gijs Verweij en Johan Buijs
CEO van Wereldhave NV en managing director van Wereldhave Management Holding BV

De wereld van wonen, werken, zorg en onderwijs verandert vast en

zeker. Maar hoe over tien jaar de bieten worden gerooid, weet niemand. 

We bouwen in een tijd vol verandering. Dat vraagt om rekbaar vastgoed.

Het laatste woord is aan de vastgoedbelegger. 

Een breed palet

“We praten over flexibiliteit, maar het palet is breder. Het gaat over IFD-bouwen: industrieel,
flexibel en demontabel. Dat de F centraal staat, is terecht. Flexibiliteit heeft immers betrekking
op de exploitatiefase van een gebouw en daarin zijn de grootste besparingen te halen. Maar we
moeten de I niet vergeten: industrieel bouwen leidt tot een hogere kwaliteit tegen minder kosten.
In de fabriek kun je nu eenmaal efficiënter werken dan op een bouwplaats. En ook de D hoort in
het rijtje thuis. Demonteerbaarheid. Zorg dat componenten of materialen in herbruikbare 
fracties teruggewonnen kunnen worden. Wij werken bijvoorbeeld met prefab gevelelementen
met isolatie die eenvoudig is te scheiden van het beton. Bij sloop aan het einde van de levens-
duur is het gemakkelijk verwijderbaar. Dat kost niet eens veel extra maar kan een hoop schelen
in de verwijderingskosten.”

Co-makership

“Bij IFD-bouwen is het de kunst om met zo weinig mogelijk verschillende elementen een maxi-
maal esthetisch resultaat te halen. Dat vereist een integraal ontwerpproces. Er moet een team
zijn van opdrachtgever, ontwerper en bouwer. Liefst ook nog met degene die het eindproduct
later weer uit elkaar moet halen. Binnen dat team is samenwerking nodig. Een auto-ontwerper
doet het ook niet alleen. Iedereen zit in een ontwerpteam aan tafel en werkt vanuit zijn of haar
discipline mee aan een integraal ontwerp. In de bouw is dat co-makership vaak nog te weinig
aanwezig.”

Programma’s van eisen

“Bij Wereldhave doen we ervaring op met IFD-bouwen in experimenten als Gebouw XX in Delft.
We hebben een afdeling Bouwzaken die specifiek kijkt hoe we IFD kunnen vertalen in program-
ma’s van eisen. Overmaat is daarin een steeds terugkerend thema. Zorg dat je voldoende hoog-
te, diepte en breedte hebt. Zorg voor een vrije indeelbaarheid door kolomvrije ruimtes te maken.
Zorg ook voor een overmaat in installaties. Bijvoorbeeld met aansluitpunten voor een extra 
toiletgroep, ook al is die niet direct nodig. Mocht die later wel nodig zijn, dan is er geen hak- en
breekwerk nodig. Houd ook rekening met een grotere vloerbelasting in de toekomst. Ga niet op
het minimum zitten, maar bied capaciteit. Want de toekomst laat zich niet voorspellen.”
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Vastgoed blijft tegenwoordig niet erg lang goed. Als op de bouwplaats het hoogste
punt wordt bereikt, zijn de inzichten in behoefte en functie alweer veranderd. 
Kantoren worden samenwerkingspleinen. Scholen worden ervaringsplaatsen. 
Verpleeghuizen worden zorgcentra. Ziekenhuizen worden geneeshuizen. 
En woningen worden levensloopbestendige woonwerkeenheden. 
We bouwen in een tijd vol verandering. Maar vastgoed is uitgesproken statisch. 
En dat wringt. Is het niet mogelijk om gebouwen te maken die functie-
veranderingen kunnen opvangen? Flexibel bouwen lijkt een toverformule, maar 
wat houdt flexibiliteit in? 

Architect Jouke Post en docent/onderzoeker Geert-Jan van den Brand, beiden
verbonden aan de TU Eindhoven en auteur Henk Bouwmeester geven in dit boek
een inspirerend overzicht van kansen, mogelijkheden en dilemma’s. 
Het zal adviseurs, architecten en opdrachtgevers in de bouw op het spoor van
innovaties zetten.
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