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Samenvatting 

 
Dit onderzoek heeft als doel om het huidige probleem rondom huisvesting voor Oost-Europese 
werknemers op te lossen. Er wordt hierbij gezocht naar een oplossing in flexibele vormen van 
bouwen, die de kwaliteit van de huisvesting verbeteren. Door rekening te houden met de behoeften 
van de Oost-Europese werknemers en de variërende vraag naar huisvesting is een flexibel gebouw 
nodig. Het gebouw moet aanpasbaar kunnen zijn, waarbij de interne indeling als ook de omvang 
moet kunnen veranderen. Binnen dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de onderstaande 
onderzoeksvraag en deelvragen: 
 
Wat is voor de opdrachtgever de meest gunstige vorm van een flexibel bouwsysteem, toe te passen 
voor semipermanente huisvesting voor Oost-Europese werknemers?  

a) Wat zijn de wensen en eisen van de opdrachtgever, en wat zijn de wensen en eisen van de 
doelgroep  bij de ontwikkeling van semipermanente huisvesting? 
b) Welke vorm van flexibel bouwen zijn geschikt voor de semipermanente huisvesting waarbij 
wordt voldaan aan de wensen en eisen van de opdrachtgever en de doelgroep? 

 c) Hoe kunnen de bevindingen van deelvraag a en b in praktijk toegepast worden bij de bouw
  van een flexibel gebouw? 

d) Welke innovatieve toepassing voor hergebruik van overtollige energie uit de kas is het 
meest geschikt en sluit het beste aan op het gebouw, waarbij de flexibiliteit van het gebouw 
behouden blijft? 

 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag en de deelvragen is gebruik gemaakt van 
praktijkonderzoeken, referentieprojecten, literatuurstudies en interviews. Uit het vooronderzoek is 
gebleken dat het ontwerp drie functies dient te bieden voor de doelgroep, namelijk wonen, eten en 
ontspannen. Verder blijkt uit de doelgroep analyse dat het belangrijk is om huisvesting te bouwen 
dat privacy en comfort waarborgt. Bovendien vinden de bewoners het belangrijk dat er een scheiding 
is tussen werken en leven. Deze drie zaken zijn van invloed op de tevredenheid van de bewoners. 
Verder is ook de verblijfsduur van invloed op de wensen en eisen van de bewoners. De doelgroepen 
zijn namelijk te onderscheiden in twee groepen. Groep één korte termijn 2 à 3 maanden en groep 
twee middellange termijn 3 maanden tot 2 jaar. 
 
Referentie projecten – Nadat er is gekeken naar bestaande soortgelijke projecten is gebleken dat 
beheer, toezicht en de aanwezigheid van recreatievoorzieningen van groot belang zijn. Op basis van 
de referentie projecten is er gekozen om een grootschalig semipermanente complex te bouwen met 
een levensduur van 10 tot 15 jaar. Door toepassing van modulair bouwen ontstaan er mogelijkheden 
voor hergebruik waardoor de kosten laag blijven en de bouw snel uitgevoerd kan worden. Tot slot is 
menging van doelgroepen niet gewenst, waarbij goed beheer nodig is. Bovendien dient er een 
scheiding gemaakt worden tussen leven en wonen. 
 
Flexibiliteit - In dit onderzoek is naar voren gekomen dat flexibiliteit nodig is binnen het ontwerp, 
omdat hiermee de nodige aanpasbaarheid voor de onbekende vraagontwikkeling wordt 
gewaarborgd. Verder is flexibiliteit nauw verbonden met duurzaamheid, omdat er binnen de 
functionele levensduur van het gebouw ingespeeld kan worden op veranderingen in de vraag naar 
huisvesting. Van de onderzochte flexibele bouwsystemen sluit unit-bouw het beste aan in dit 
onderzoek. Met unit-bouw wordt het mogelijk om snel te bouwen, goedkoop te verplaatsen en 
oplossingen te vinden in onzekere situaties. Er zijn echter maatregelen voor flexibiliteit binnen het 
ontwerp nodig om de flexibiliteit te waarborgen.  
 
Ontwerp - Aan de hand van de bevindingen met betrekking tot de functies van het gebouw en het 
vooronderzoek zijn een aantal ontwerpvarianten geanalyseerd. Vervolgens is één ontwerpvariant 
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gekozen waarbij verschillende scenario’s voor indelings- en volumeflexibiliteit zijn uitgewerkt aan de 
hand van de opgestelde maatregelen van flexibiliteit. Beide flexibiliteitsoorten zorgen ervoor dat de 
vraag een aanbod naar huisvesting op elkaar afgestemd wordt. Door beide toe te passen ontstaat er 
bovendien een balans in de flexibiliteit. De uitbreidingscenario’s laten zien hoe de wensen en eisen 
van de doelgroep en de visie van de opdrachtgever met elkaar tot één ontwerp samengesteld wordt.  
 
Kas als energiebron – Hierbij is gebleken dat met het efficiënter inzetten van fossiele brandstoffen 
de meeste winst behaald kan worden. Wanneer directe elektriciteit toevoer van een WKK naar de 
woningen toe wordt toegepast zijn de winsten het hoogst. Met zo een WKK kan aardgas met een 
rendement van 97% worden omgezet in energie. Een warmtekrachtkoppeling installatie zorgt 
continu voor elektrische energie overschotten. De elektrische energie overschot kan tegen marktprijs 
geleverd worden aan de woningen. Daarnaast blijft de flexibiliteit van de woningen behouden 
aangezien de elektrische koppelingen tussen de kas en de woningen geen invloed hebben op de 
aanpasbaarheid van het gebouw.  
 
Conclusie – Door unit-bouw te gebruiken voor de semipermanente huisvesting voor Oost-Europese 
werknemers kunnen voordelen behaald worden op het gebied van flexibel bouwen, investeringen en 
duurzaamheid. Deze voordelen zijn: een hoge restwaarde van het gebouw en de mogelijkheid om in 
te spelen op de onbekende vraagontwikkeling en de behoeften van zowel de opdrachtgevers als de 
doelgroep. Door het toepassen van indelingsflexibiliteit en volumeflexibiliteit ontstaat er een goede 
balans met betrekking tot de maatregelen, zodat er optimaal geprofiteerd wordt van de flexibiliteit. 
Deze vorm van huisvesting brengt opbrengsten mee op financieel gebied door verhuring van 
woningen, een hoge restwaarde en de toepassing van rechthoekige woningen.  
 
De opbrengsten van het gebouw zijn te behalen door het verhuren van de woningen en de 
restwaarde die de unit-bouw biedt. Ondanks de gebouwkosten worden de kosten beperkt door het 
gebruik van rechthoekige woningen. Verder worden de opbrengsten van het gebouw nog meer 
vergroot door overtollige energieën, die in de kas overblijven, door middel van directe toevoer van 
elektriciteit vanuit een WKK als doeleinde te gebruiken voor de woningen. De koppeling tussen de 
WKK en de woningen heeft geen negatieve invloed op de flexibiliteit van het gebouw. Daarnaast is 
het innovatief en duurzaam, en voldoet het hiermee aan de filosofie van de opdrachtgevers. 
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 Inleiding  1.

 
Op dit moment verblijven er in Nederland ongeveer 400.000 tijdelijke werknemers. Het merendeel is 
van Poolse afkomst en werkt in de logistiek, de bouw en de landbouwindustrie. Het onderzoek zal de 
focus vooral leggen op de groep die in de landbouwindustrie werkzaam is. Deze werknemers 
verblijven zowel in plattelandsgemeenten als in steden, meestal in woningen met slechte 
woonomstandigheden. De lage huur die de werkgevers en de Poolse medewerkers zelf bereid zijn te 
betalen voor huisvesting is hiervan onder andere de boosdoener. Verder is er een gebrek aan onder 
andere planologische ruimte om huisvesting te bieden aan deze werknemers. Dit leidt uiteindelijk 
voor de arbeidsmigranten zelf tot onveilige en onleefbare situaties en ook omwonenden 
ondervinden overlast die samenhangt met over bewoning. Werkgevers, in de meeste gevallen 
uitzendorganisaties, zijn verantwoordelijk voor goede en veilige huisvesting, maar omdat de vraag 
naar huisvesting groot is en het aanbod nihil worden de werknemers met te veel personen in een 
verblijf geplaatst. 
 
Deze werknemers verblijven gemiddeld ongeveer vier maanden in ons land. Tijdens deze vrij korte 
verblijfsperiode zijn zij niet in staat om een nieuwe taal te leren noch om in te burgeren. De 
werknemers vinden het zelf dus eigenlijk ook wel prettig om van de woonwijken ‘afgezonderd’ te 
worden. Het samen huisvesten van alle werknemers in één gebouw biedt voor de werkgever ook 
veel voordelen. Er hoeft bijvoorbeeld dan maar één bus te peddelen tussen werk en verblijf voor al 
zijn werknemers. Bij het verplaatsen van de werknemers naar een afgezonderde locatie is er geen 
sprake van het verplaatsen van een ‘probleem’. De werknemers vinden het, zoals eerder benoemd, 
zelf prettig en op de nieuwe locatie zijn zij niemand tot last. 
 
Gezien het feit dat het ingewikkeld is om werkgelegenheid voor deze groep werknemers te bieden 
voor een periode gedurende tien tot vijftien jaar, heeft de opdrachtgever gevraagd om een ontwerp 
voor huisvesting met een korte levensduur. Om deze reden wordt er nu niet geïnvesteerd in 
kwalitatieve gebouwen met een lange levensduur. Maar de oplossing is om de groep tijdelijk te 
huisvesten. Dit gebeurt voor periodes tussen de 5 en 20 jaar, afhankelijk van de vergunning voor 
tijdelijke huisvesting en de exploitatiekosten. Deze denkwijze leidt tot veelal snelbouwsystemen, 
zoals unit-woningen of semipermanente woningen. 

 
 

-

 
 

-

-
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 Visie opdrachtgevers 2.

 
Verschillende marktpartijen hebben initiatieven genomen voor huisvesting voor Oost-Europese 
werknemers waarbij zij problemen ondervinden en hiervoor oplossingen zoeken.  
Voor dit onderzoek zijn de opdrachtgevers Havenland en de energiemaatschappij Greenchocie de 
opdrachtgevers. 
 
Ir. Rob Hendriks en Ir. Frank Helsloot houden zich als eigenaren van HavenLand bezig met onderzoek, 
advies en strategische managementbegeleiding binnen verschillende gebieden zoals ruimtelijke 
ordening, strategische bedrijfsontwikkeling of sanering, subsidie, duurzame energie, vervoer en 
innovatie. Beiden hebben een tuinbouw achtergrond. Dhr. Hendriks is penvoerder geweest voor 2 
landelijke speerpuntprojecten rond Elektrisch en Hybride Rijden (Prestige Green Cab project) en het 
Innovatie Programma Intelligente Netten (het project EVANDER). Dit laatste heet in de 
volksmond ”slimme netten of smart grids”.  Dhr. Helsloot maakt deel uit van de raad van advies van 
de Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA), waardoor hij is betrokken bij 
huisvesting van arbeidsmigranten. Als projectleider is Dhr. Helsloot verder betrokken geweest bij het 
(energie) innovatie kennisuitwisselingsprogramma voor tuinders in Gelderland (INES-netwerk). 
HavenLand heeft onderzoek gedaan naar flexibele huisvesting voor studenten en jongeren (rapport 
Havenland: verplaatsbare woningen, 2010). Daarnaast hebben zij alternatieve energieonderzoeken 
gedaan voor de LTO, tuinders en jachthavens. Ook hebben zij voor meerdere uitzendorganisaties en 
glastuinders opdrachten uitgevoerd met betrekking tot huisvesting en/of energie. Beide heren willen 
graag binnen dit project met hun kennis en ervaring bijdragen aan een goed eindresultaat.  
 
Dhr A. Khan van Greenchoice houdt zich bezig met Business Development, waarbij hij onderzoek 
doet naar manieren om energie zo duurzaam mogelijk te gebruiken. Momenteel gebruikt de belichte 
glastuinbouw relatief veel energie en in veel gevallen zelfs meer dan volgens de energienorm van het 
Besluit glastuinbouw is toegestaan. De glastuinbouw heeft echter de ambitie geformuleerd dat in 
2020 de kassen vrijwel energieneutraal zijn. Greenchoice voert een beleid binnen Business 
Development om bij te dragen aan energieneutraliteit. Gezien de kassen energieoverschotten 
hebben kunnen deze gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals energie overschoten samen te 
voegen aan huisvesting voor Oost-Europese werknemers. Hierdoor is dhr. A. Khan bijzonder 
geïnteresseerd in het ontwerp van deze huisvesting, zodat hij dit kan koppelen aan zijn onderzoek 
naar duurzaam gebruik van energieoverschotten. Hij wilt graag gedetailleerde informatie over de 
opbouw van de huisvesting. 
 
Het ontwerp zal een huisvesting zijn voor Oost-Europese werknemers in Westland waar veel vraag 
naar dergelijke huisvesting is. Hier bevinden zich namelijk veel kassen waar Oost-Europeanen 
werkzaam zijn. In dit onderzoek zal het kasconcept van waterarchitect B. Van Bueren gebruikt 
worden om verschillende ruimtelijke problemen in het Westland op te lossen. In zijn concept heeft 
hij geprobeerd om verschillende ruimtelijke problemen van zowel de glastuinbouw als voor de 
gebrek aan huisvesting samen te voegen en hiermee tot passende oplossingen te komen. Hiermee 
heeft hij getracht om een oplossing te zoeken, waarbij een win-win situatie ontstaat. Dit onderzoek 
zal hierop verder gaan door een ideaal ontwerp te schetsen, waarbij het probleem van gebrek aan 
huisvesting centraal wordt gesteld en de energieoverschotten van de kas. Op basis van het resultaat 
van dit onderzoek kunnen de heren A. Khan, G.F.R. Hendriks  en F. Helsloot met hun expertise 
bijdragen aan oplossingen, die door B. van Bueren globaal zijn beschreven. 
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2.1 Ontwerp van kasconcept Waterarchitect van Bueren 
 
Op basis van het ontwerp van Dhr. Van 
Bueren kunnen de volgende zaken 
opgemerkt worden. Het kenmerkende 
van het ontwerp is dat de huisvesting 
voor Oost-Europese werknemers 
gelegen is aan de kas. De vraag naar 
huisvesting voor de doelgroep kan niet 
specifiek vastgesteld worden in 
aantallen (frequentie). Daarom is 
binnen dit ontwerp gekozen voor een  
flexibel bouwsysteem voor de  
woningen die de eventuele groei                                                         Figuur 1.1 Kasconcept Dhr. B. van Bueren 
van  de woningen kan opvangen.  
 
De kas dient als een werkplek. Om de grond maximaal te benutten is de kas verhoogd. Een opgetilde 
kas geeft namelijk tweemaal zoveel vloeroppervlak. Parkeren, waterbergen, waterafvoer, opslag en 
andere functies die geen daglicht nodig hebben kunnen plaatsvinden onder de kas. De bouw van de 
opgetilde vloer kost ca. 70 euro per m2, wat vergelijkbaar is met de grondprijzen in het Westland. De 
onderkant van de kas wordt gebruikt voor parkeergelegenheid. De huisvesting voor Oost-Europese 
werknemers wordt langs de kas geplaatst, hierdoor neemt het weinig ruimte in beslag. Twee tot drie 
bouwlagen is snel rendabel te rekenen, waardoor weinig grond oppervlakte nodig is. De ruimtelijke 
impact van parkeren (norm 1 op 3 hotelgasten) concurreert wel degelijk met tuinbouw areaal. Met 
ontsluiting is een parkeerplaats namelijk al gauw 25m2. Parkeerplaatsen zijn nodig voor de 
werknemers en alle andere bezoekers van een kas. Doordat de gevel aan twee zijden open is, is de 
garage op natuurlijke wijze te ventileren. Vele faciliteiten die bij een kas horen kunnen ook onder de 
kas geplaatst worden. Van een tuindersschuur is dit bijvoorbeeld de opslag, koelcellen, kantoor en 
kantine. 
Het Westland kampt met een groot waterbergingstekort. Al enkele jaren is het Westland op zoek 
naar ruimte, maar die is er eigenlijk niet. Complexe en dure oplossingen worden onderzocht. Ruimte 
voor 70 euro per m2 voor fluctuerende berging tot ruim 2m diep kan financieel interessant zijn. 
Een opgetilde kas kan over een bestaande sloot heen lopen, zodat er netto meer teeltoppervlak is; 
de bouwkosten zijn lager doordat er minder geveloppervlak is. De woningen snoepen een klein 
oppervlak voor kas-areaal af, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de ruimtewinst van 
functies die nu onder de kas kunnen in plaats van naast de kas. Gewassen die hangend- of op tafels 
worden geteeld veranderd er niets aan het teeltproces. Grondgebonden teelten kunnen ook nog, 
maar worden waarschijnlijk iets duurder voor dit concept. Slechts een hellingbaan is nodig naar de 
kas toe. Door de schuur ook een verhoogde vloer van een meter te geven kunnen vrachtwagens 
makkelijker laden en lossen. Onder een kas kunnen ook teelten plaatsvinden, die niet afhankelijk zijn 
van daglicht. Innovatieve LED-teelten, paddenstoelen en zelfs diervriendelijke kippenstallen. 
Bovendien is de ruimte eenvoudig op temperatuur te houden.  
 
Aan de ruimtelijke kwaliteit wordt bijgedragen doordat de woningen langs de gevel van de kas 
komen te staan, dit levert een fraai straatbeeld op. Het uitzicht van de woningen over de kassen 
heen of de kas in levert extra woonkwaliteit op. De duurzaamheidaspecten kunnen gevonden 
worden door de duurzame kaswarmte te gebruikt voor doeleinden om de woningen te verwarmen. 
Dit kan zorgen voor een fors lager verbruik tijdens de exploitatie. Door de arbeidsmigranten dicht bij 
de kas te huisvesten, daalt het woon-werkverkeer waardoor het beslag op de wegcapaciteit tijdens 
de spitsuren lager zal zijn. 
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2.3 Plan van eisen en afbakening 
 
Het ontwerp waaraan binnen dit onderzoek gewerkt wordt dient aan een aantal eisen te voldoen. Op 
verzoek van de opdrachtgevers zijn de eisen voor de semipermanente huisvesting voor Oost-
Europese werknemers gebaseerd op het kasconcept van waterarchitect B. van Bueren en de 
opdrachtgevers die in het begin van dit hoofdstuk zijn genoemd. Hieronder zijn een aantal eisen 
genoemd die puur gebaseerd zijn op de woningen: 

- Het ontwerp biedt ruimte voor 100-200 tijdelijke bewoners. 

- Keuken wordt gedeeld door Max. 8 woningen, of  een mensa. 

- Wettelijke minimale woonoppervlakte (15 m²). 

- Goede geluidisolatie. 

- Huurprijs tussen de € 250 - € 500 per woning. 

- Parkeernorm 1:4. 

Verder zijn er ook uitgangspunten die zowel betrekking hebben op de kas als op de woningen. Zo 
dient het ontwerp tegen een opgetilde kas te liggen, die wordt voorzien van een WKK. De teelt van 
de kas dient dag en nacht voorzien te zijn van licht en warmte. Verder dienen de gebruikskosten, 
bouwkosten en sloopkosten laag te zijn. Hierbij willen zij een levensduur voor de kas van 30 jaar, en 
een levensduur voor de woningen van 10 tot 15 jaar. Dit betekent dat er een flexibel bouwsysteem 
voor de huisvesting gebruikt zal worden, die uitbreidingsmogelijkheden biedt. Hiermee ontstaat er 
een knelpunt. De vraag naar huisvesting voor de doelgroep kan namelijk op langer termijn niet 
specifiek vastgesteld worden in frequente aantallen. Het gevolg hiervan is dat de woningen van de 
werknemers niet gepaard gaan met een gebouw dat een lange levensduur heeft, omdat het risico 
bestaat dat de woningen leeg komen te staan met als gevolg disfunctionaliteit van het gebouw.  
De levensduur van de woningen is als uitganspunt een periode tussen de 10 en 15 jaar. De 
exploitatietermijn van het gebouw is hierdoor van korte duur, de opbrengst van de woningen is te 
behalen bij het verhuren van de woningen. Om er voor te zorgen dat na de 15 jaar alsnog behoorlijk 
winst behaald is moet de woningen een hoge restwaarde opleveren. 
Ook moeten de woningen de eventuele groei op kunnen vangen om aan de gestelde vraag naar 
huisvesting te voldoen, daarom is er een flexibel bouwsysteem nodig die veranderingen en 
aanpassingen mogelijk maakt. 
 
De levensduur van de kas is veel langer. Er is gekozen om de kas op te hogen, hiermee wordt 
namelijk een grote investering gedaan om enkele problemen aan te pakken. Deze investering is op 
langer termijn erg rendabel, maar dit zal uitgebreider worden behandeld in hoofdstuk 6. De lange 
levensduur van de kas en korte levensduur van de woningen zijn tegenstrijdig ten opzichte van 
elkaar. Wanneer zij direct met elkaar verbonden worden, moet voor de eventuele uitbreiding van de 
huisvesting zowel de kas als de huisvesting grote aanpassingen ondervinden. Wanneer de huisvesting 
gescheiden wordt van de kas hoeft bij aanpassing de kas niet mee te veranderen. Verder moeten de 
woningen een hoge restwaarde opleveren door de korte levensduur. Ook met betrekking tot dit punt 
geldt dat het gunstig is de kas met de woningen te scheiden, omdat bij de toekomstige verwijdering 
van de woningen de kas geen veranderingen hoeft te ondergaan. Daarnaast kan er beter gestreefd 
worden naar een duurzaam (hoogwaardig hergebruik) van de woningen. Bijvoorbeeld door de 
woningen te verplaatsen naar andere delen van het land waar de vraag naar huisvesting op dat 
moment groter is. Op deze manier behoudt de kas haar functionaliteit en hoeft geen aanpassingen te 
ondergaan. Na overleg met de opdrachtgevers is besloten om een aanpassing te maken ten opzichte 
van het concept-ontwerp van Bart van Bueren door de woonruimte te ontkoppelen van de kas. 
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Tot slot hebben de opdrachtgevers behoefte aan een ontwerp waarbij rekening gehouden wordt met 
de warmte- of energieoverschotten die in de kas vrijkomen. Deze warmte- of energieoverschotten 
kunnen namelijk gebruikt worden voor doeleinden binnen de woningen. Echter, het dient niet ten 
koste te gaan van de flexibiliteit van de huisvesting. Er zal gekeken worden hoe de uitbreiding van 
het gebouw van invloed is op de koppeling van warmte- of energieoverschotten van de kas met de 
woningen. Hieruit is besloten dat de focus van het concept-onderzoek van de architect voornamelijk 
zal liggen op de huisvestingsvorm voor Oost-Europese werknemers. Het ontwerp wordt gericht op 
belangen en behoeftes van de doelgroep en eisen/uitganspunten die zijn opgesteld door de 
opdrachtgevers. Uiteindelijk zal er vanuit deze twee perspectieven bepaald worden welke vorm van 
huisvesting voor de doelgroep het meest toepasbaar is.  

 
  



 

11 
 

 Doelgroep analyse  3.

 
Op 1 mei 2004 traden Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen en Slovenië 
toe tot de Europese Unie. Bijna drie jaar later, op 1 januari 2007, volgden Bulgarije en Roemenië. De 
uitbreiding van de Europese Unie heeft het voor werknemers steeds gemakkelijker gemaakt om in 
Nederland te gaan werken, waardoor het aantal (arbeids)migranten uit de MOE-landen in Nederland 
is toegenomen. In de eerste schattingen uit 2004 ging het nog om 15.000 m2 arbeidsmigranten, in 
2007 was de verwachting dat er 100.000-120.000 arbeidsmigranten in Nederland zouden werken en 
wonen. Volgens de laatste schattingen waren er in 2009 ongeveer 300.000 arbeidsmigranten in 
Nederland. Er moet rekening mee worden gehouden dat het aantal arbeidsmigranten de komende 
jaren verder kan toenemen, onder andere als gevolg van het wegvallen van de verplichte 
tewerkstellingsvergunning voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië uiterlijk per 1 januari 2014.  
 
De doelstelling van dit hoofdstuk is om inzicht te krijgen over de wensen en eisen van de doelgroep 
op het gebied van wonen. Om tot een goed ontwerp van semipermanente huisvesting te komen, 
wordt er gestart vanuit het perspectief van de arbeidsmigrant. Vervolgens worden er in het 
opvolgende hoofdstuk een aantal praktijkvoorbeelden beschreven. Er wordt dan gefocust op 
grootschalige huisvestingenvormen voor Oost-Europese werknemers die al zijn gebouwd. De 
bedoeling is dat er lering wordt getrokken uit deze voorbeelden die van belang kunnen zijn voor het 
ontwerp in dit onderzoek. Het is namelijk zo dat de overgrote meerderheid van de arbeidsmigranten 
vraagt om flexibele huisvestingsvormen, vaak voor korte duur (kamergewijze verhuur, short stay, 
logies). Terwijl het Nederlandse huisvestingsaanbod daar nog onvoldoende op is ingericht. Door de 
toename van het aantal arbeidsmigranten is er in Nederland een kwantitatief en kwalitatief tekort 
ontstaan aan logies en kamergewijze verhuur die aansluit op de behoefte en het budget van de 
arbeidsmigrant. 
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3.1 Toekomstplannen 
De vraag hoe het toekomstperspectief van de arbeidsmigranten uit Oost Europa eruit ziet, is politiek 
gezien erg actueel. Vaak wordt verwezen naar de periode van de migratie van ‘gastarbeiders’ uit 
mediterrane landen, van wie er veel zijn gebleven. Zullen de MOE-landers zich hier vestigen? Of 
teruggaan dan wel doortrekken naar een ander land? Het is gecompliceerd om hier onderzoek naar 
te doen. Migranten weten vaak niet hoe lang ze ergens zullen blijven en of ze ooit terugkeren naar 
het land van herkomst. Het idee dat men ooit – maar vaak nooit – definitief zal terugkeren naar het 
land van herkomst wordt de ‘mythe van de terugkeer’ genoemd. Het is interessant om te analyseren 
hoe de migranten 
over vragen over de toekomst denken, maar het is waarschijnlijk geen betrouwbare indicatie voor 
wat daadwerkelijk zal gebeuren. 
 
Om toch inzicht te krijgen in de mate van tijdelijkheid van het verblijf van de arbeidsmigranten uit de 
MOE-landen in Nederland zijn verschillende beheerders geïnterviewd en onderzoeken opgezocht. Uit 
het landelijke onderzoek naar “Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa; Een profielschets van 
recente arbeidsmigranten uit de MOE-landen” blijkt dat ongeveer een derde (31%) van de 
respondenten niet weet of en hoe lang ze nog in Nederland willen blijven. Ruim een derde (36%) 
denkt hier korter dan 2 jaar te blijven, bijna 20% denkt langer dan 2 jaar maar korter dan 10 jaar te 
blijven. De resterende 14% wil tot zijn pensioen in Nederland blijven werken en/of zich hier 
permanent vestigen. 
 
Daarnaast blijkt uit het regionale onderzoek naar “Rapport Moe-landers Westland” dat gericht is op 
Polen, naar de vraag hoe lang men voor werk in Nederland denkt te blijven, het volgende: 
Het grootste deel (50%) denkt hooguit een jaar of misschien twee jaar hier te blijven. Twee op de 
tien migranten denken in ieder geval vijf jaar of zelfs permanent hier te blijven. De overige mensen 
(30%) weet het niet. In het Westland zijn voor het grootste deel migranten gesproken die hetzelfde 
jaar pas aangekomen waren in Nederland. Dit lijkt te duiden op een hoge mobiliteit. In Rotterdam, 
Den Haag en West-Brabant zijn dezelfde vragen gesteld. Daar voorzagen de respondenten langer in 
Nederland te blijven dan de respondenten in het Westland. 
 
Verder zijn interviews, die in bijlage 1 zijn opgenomen, gehouden met directeuren van 
uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in Oost-Europese werknemers in de agrarische sector. Hieruit 
valt op te maken dat een deel van de werknemers kort verblijven, omdat zij seizoenswerk verrichten. 
De meeste werknemers verblijven 4 tot 6 weken om een project af te ronden en vervolgens naar hun 
eigen land terug te keren. Zij wonen meestal op een vakantiepark of hotel die per week opzegbaar is. 
Een ander deel van de werknemers verblijft langer, afhankelijk van het type project. Sommige blijven 
zij van 2 tot 10 maanden, en komen zij ieder jaar terug. De trend van de uitzendbureaus is om deze 
werknemers meestal te laten verblijven in een kamer of in een zelfstandige woonruimte.  De laatste 
groep bestaat uit mensen die zich hier permanent willen vestigen. Zij huren zelf een woning van een 
woningbouwcorporatie. 
 
Uit het bovenstaande onderzoeken valt op te maken dat er drie groepen te benoemen zijn: 
 
-Groep één: Korte termijn 
-Groep twee: Middellange termijn 
-Groep drie: Lange termijn  
 
De werknemers uit groep drie blijven permanent, omdat zij overstappen naar het huren van 
woningen bij woningbouwcorporatie. Hierdoor wordt in dit onderzoek geen ontwerp gemaakt van 
huisvesting dat zich op de wensen en eisen van deze groep baseert. In dit onderzoek zal er dus 
huisvesting worden ontworpen voor groep één en groep twee. 
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3.2 Wensen en eisen van de doelgroep (groep één en twee) 
 
Uit het recente onderzoek van “Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa; Een profielschets van 
recente arbeidsmigranten uit de MOE-landen” valt op te maken dat ongeveer 42% van de 
arbeidsmigranten in een kamer verblijft, terwijl 38 % van de arbeidsmigranten in een zelfstandige 
woonruimte. Daarnaast woont een klein percentage van de arbeidsmigranten (11%) in een hotel of 
pensioen, en de resterende 8% van de arbeidsmigranten verblijft in een caravan, recreatie- of 
vakantiewoning. De meeste arbeidsmigranten moeten hun kamer met één of meerdere personen 
delen. 
 
In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de tevredenheid van migranten met hun woningen. Zo 
kan dit ontwerp beter aansluiten op de wensen en eisen van de arbeidsmigranten. Uit de 
onderzoeken blijkt dat de helft van de arbeidsmigranten (zeer) tevreden is met zijn/haar woning, een 
kwart (zeer) ontevreden. De respondenten die in een zelfstandige woonruimte wonen, zijn het 
vaakst (zeer) tevreden met hun woonruimte. Het meest ontevreden zijn de respondenten die in een 
caravan of woonwagen wonen. Dus de arbeidsmigranten hechten waarde aan comfort. 
 
Ook is er een samenhang tussen het aantal kamergenoten en de tevredenheid met de woonruimte. 
De respondenten geven aan het meest behoefte te hebben aan meer privacy, een goedkopere 
woning en een woning voor henzelf (en het gezin). Er lijkt onder de respondenten sprake te zijn van 
een woon carrière. Naarmate men er langer is, heeft men namelijk vaker zelfstandige woonruimte, 
deelt men minder vaak een kamer met anderen, betaalt men gemiddeld meer huur en is men 
gemiddeld meer tevreden. Arbeidsmigranten hechten dus waarde aan privacy en zij zijn bereid 
hiervoor meer te betalen. Dit geldt vooral voor arbeidsmigranten die langer verblijven. 
Arbeidsmigranten die korter verblijven nemen genoegen met beperkingen en minder comfort en 
privacy. 
 
Verder zijn er in het onderzoek van “Rapport Moe-landers Westland” interviews gehouden met de 
beheerder en de inwoners. Hieruit blijken twee knelpunten te bestaan. Het eerste knelpunt gaat over 
de relaties tussen de arbeidsmigranten onderling. De arbeidsmigranten zijn een grote groep mensen 
in een woningcomplex die onderling in kleine groepjes met elkaar omgaat. Deze groepjes worden 
gevormd op basis van inkomen, met wie men naar Nederland is gekomen en met wie men een kamer 
deelt. Ook is het zo dat er niet genoeg werk en geld is voor iedereen waardoor de arbeidsmigranten 
elkaar als concurrenten behandelen. Het tweede knelpunt gaat over de regels en de handhaving 
ervan. Aan de ene kant wil de beheerder dat er een orde wordt nageleefd, terwijl aan de andere kant 
zitten de bewoners die privacy erg belangrijk vinden. Na hun werk hebben zij namelijk behoefte aan 
rust en ontspanning in plaats van leefregels. Hun dag is als het ware doorloop van regels waar zij zich 
aan moeten houden. Een scheiding tussen wonen en werken is hierdoor ver te zoeken. In het 
complex is er een eetkantine en chillingroom (poeltafel) aanwezig. En in plaats van hier gebruik van 
te maken wordt gekozen om in de kamers te verblijven. Hierdoor wordt de functionaliteit van de 
huisvesting niet optimaal gebruikt. Het blijkt belangrijk te zijn voor de bewoners dat er scheiding is 
tussen leven en verblijven. Mensen willen naast het verblijven ook kunnen leven. 
 
Deze informatie zal meegenomen worden bij het ontwikkelen van het ontwerp. Hierna zal in dit 
onderzoek aandacht besteedt worden aan referentie projecten, waarbij er dus wordt gekeken naar al 
bestaande projecten die een soortgelijk ontwerp hebben ontwikkeld. De bedoeling is om hieruit 
lering te trekken en om meer informatie te verzamelen met betrekking tot de wensen en eisen van 
de arbeidsmigranten en de opdrachtgever.  
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3.3 Conclusies doelgroep analyse  
 
Op basis van de voorgaande paragrafen zijn een aantal zaken naar voren gekomen waarmee 
rekening gehouden zal worden bij het ontwikkelen van een ontwerp. Het ontwerp dient uiteindelijk 
drie functies te bieden voor de doelgroep, namelijk wonen, eten en ontspannen.  
Ten eerste blijkt uit de doelgroep analyse dat het belangrijk is om huisvesting te bouwen dat privacy 
en comfort waarborgt. Bovendien vinden de bewoners het belangrijk dat er een scheiding is tussen 
werken en leven. Deze drie zaken zijn van invloed op de tevredenheid van de bewoners. Hierbij is de 
verblijfsduur van invloed op de wensen en eisen van de bewoners. Iemand die korter verblijft 
(doelgroep groep één) is met minder privacy, comfort en scheiding tevreden dan iemand die langer 
verblijft (doelgroep groep twee). Er lijkt onder de respondenten sprake te zijn van een wooncarrière. 
Naarmate men er langer woont, heeft men namelijk vaker een zelfstandige woonruimte, deelt men 
minder vaak een kamer met anderen, betaalt men gemiddeld meer huur en is men gemiddeld meer 
tevreden. Dus arbeidsmigranten zijn bereid meer te betalen voor de drie zaken indien ze langer 
verblijven, terwijl arbeidsmigranten die korter verblijven genoegen nemen met beperkingen, minder 
comfort en privacy. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de toekomstige vraag naar 
huisvesting  niet te voorspellen is. Dit heeft te maken met het feit dat de bewoners kort verblijven, 
waarbij ook nog de economie in onzekere tijden verkeerd. 
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 Referentie projecten  4.

 
Huisvesting voor Oost-Europese werknemers kent verschillende scala’s aan huisvestingsvormen. 
Afhankelijk van de vraag naar huisvesting in een bepaalde regio wordt het aanbod in huisvesting 
afgestemd. De opdrachtgever  zoals; uitzendbureaus, gemeentes of woonbouwcorporaties zoeken 
naar een huisvestingsvorm waar veel rendement uit gehaald kan worden.  
 
Uitgaande van dat de Oost-Europese werknemers een korte periode verblijven. Het direct gevolg 
hiervan is dat de exploitatietijd van korte duur is. Meestal wordt gekozen voor snelle en goedkope 
huisvestingsvormen zoals unit-bouw of systeembouw. Maar ook kunnen leegstaande panden worden 
her-ontwikkeld tot logies naar de wensen en eisen van de doelgroep. Naast de vraag welke woon- of 
verblijfsvorm voor de arbeidsmigrant zelf het meest geschikt is, speelt ook welke vormen in 
planologisch of in sociaal opzicht gewenst zijn. Daarbij spelen b.v. de schaalgrootte, het uiterlijk en 
de beheervorm een belangrijke rol. 
 

In dit hoofdstuk wordt naar de praktijk gekeken. Welke grootschalige huisvestingenvormen voor 

Oost-Europese werknemers zijn gekozen door de opdrachtgevers en welke experimenten hieruit 

gehaald kunnen worden die van belang zijn voor het onderzoek. Uit het rapport “Regionale 

Kadernota huisvesting buitenlandse werknemers” valt op te maken dat bij grootschalige 

voorzieningen; beheer, toezicht en de aanwezigheid van recreatievoorzieningen van groot belang is. 

Verder blijkt dat agrarische bedrijven die ruimte bieden voor een grootschalige werknemers hun 

werknemers vestigen in units, caravans en bedrijfsgebouwen. Werknemers en agrariërs vinden het 

prettig dat werk vlakbij huis plaats vind. Aandachtpunten bij de grootschalige huisvesting bij agrariërs 

is de kwaliteit van huisvesting. Allereerst uit het oogpunt van goede menswaardige huisvesting. Er 

zijn voorbeelden van goede woonruimtes met ene extra huiskamer of recreatieruimte. Slechte 

voorbeelden, geen goede slaapgelegenheid en/of ontbreken van een huiskamer en 

recreatievoorzieningen. Daarnaast zijn niet alle units , waarin huisvesting plaatsvindt, goed ingepast 

in het landschap. En units worden niet altijd geplaatst met een bouwvergunning. Daarbij is de vraag 

in hoeverre de onderkomens voldoen aan de brandveiligheidseisen die gelden ten behoeve van de 

brandveiligheid. 
 
Op basis van de referentieprojecten die in bijlage 2 zijn opgenomen is duidelijk geworden dat 
verschillende scala’s aan grootschalige huisvestingvormen gebruikt kunnen worden. Deze referentie 
projecten behartigen verschillende belangen of wensen van de bewoners. In dit onderzoek worden 
beheer, toezicht en de aanwezigheid van recreatievoorzieningen van groot belang geacht. 
  
Afhankelijk van de strategische positie van de opdrachtgever wordt een toepasselijk type 
huisvestingsvorm uitgekozen: 
 
Op basis van de praktijkvoorbeelden kunnen er vier typen huisvestingsvormen voor grootschalige 
huisvesting worden onderscheiden. 
-Bestaande complexen herbestemmen: bij herbestemming veranderen de functies van een 
bouwwerk. Kenmerk is dat het gehele object een ander gebruiksdoel functie krijgt, zoals hotel 
Groenflex. 
-Nieuwe complexen permanent voor lange levensduur: de keuze voor deze type huisvestingsvorm 
kan worden gemotiveerd, omdat de eigenaar een uitzendbureau organisatie is. Hierdoor loopt de 
organisatie weinig kans om woningen te hebben die niet verhuurd worden. Een voorbeeld hiervan is 
hotel Westland. 
-Nieuwe complexen tijdelijk voor maximaal 5 jaar: deze huisvestingsvorm heeft als doel om binnen 
korte periode verplaatst te kunnen worden, zoals het hotel At Woek. 
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-Nieuwe complexen semipermanent tussen 10 en 15 jaar: bij deze huisvestingsvorm zijn er weinig 

praktijk ervaringen die succesvol zijn uitgevoerd, zoals Labour hotel Diemen. 
 
Het type huisvestingsvorm dat aansluit in dit onderzoek is een grootschalig semipermanente complex 
tussen de 10 en 15 jaar. Om een succesvolle huisvestingvorm te creëren voor deze doelgroep spelen 
de functies van de doelgroep een belangrijke rol, want deze zijn bepalend voor de mate van succes 
van de huisvesting. Daarnaast moet het gebouw financieel gezien voor de opdrachtgever haalbaar 
zijn. Een gebouw met een hoge restwaarde voor een korte beheerfasen is van groot belang. 
Modulaire bouwwerken zijn in dit opzicht gunstig doordat zij veel mogelijkheden bieden voor 
hergebruik. Verder hebben ze lage bouwkosten, omdat ze snel geplaatst kunnen worden. Dit laatste 
aspect is weer gunstig voor de doelgroep omdat zij snel gehuisvest kunnen worden. 
 
Uit het rapport van Havenland valt op te maken dat menging van doelgroepen niet gewenst is. 
Verder is het essentieel dat er goed beheer is. Hierin moet er duidelijk onderscheid gemaakt worden 
tussen leven en wonen. Wanneer dit ontbreekt, dan voelen de bewoners zich niet vrij. Wanneer het 
beheer een onvoldoende is, treedt er snel verloedering op. Vooral voor projecten die een tijdelijke 
uitstraling hebben. Het complex krijgt een slecht imago en verliest haar draagvlak bij de gemeente.  
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 Flexibiliteit  5.

Op basis van de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden waarmee rekening gehouden dient 
te worden vanuit de perspectieven van de verschillende betrokkenen. Er is namelijk beschreven 
welke belangen de opdrachtgever en de toekomstige bewoners hebben. Hiermee zal rekening 
gehouden worden bij het maken van keuzes die uiteindelijk het eindproduct beïnvloeden.  

Er zal een type bouwsysteem gekozen worden die een goede aansluiting geeft op de belangen van de 
opdrachtgever en de doelgroep. Een belangrijk factor hierbij is dat de beheerfase van het gebouw 
van korte duur is. Hierdoor moet een bouwmethode gekozen worden waarbij er rekening wordt 
gehouden met de gegeven. Daarnaast moet het bouwsysteem flexibel zijn, omdat het gebouw 
aangepast en/of uitgebreid moet kunnen worden vanwege de veranderende toekomstige vraag naar 
huisvesting. De omvang van veranderingen wordt daarbij zowel bepaald door het veranderende 
gebruik van het gebouw, als door de ruimtelijke en technische mogelijkheden die het gebouw bezit 
om aan de nieuwe vraag tegemoet te komen. Hierdoor zullen er veel veranderingen plaats moeten 
vinden aan het gebouw tijdens het gebruik van het gebouw.  

Binnen het thema flexibiliteit gaat het om gebouwen, die eenvoudig aangepast kunnen worden. 
Verder werkt flexibiliteit stimulerend en kan het voorwaarden scheppen voor producenten van 
bouwprojecten. Gebouwen die niet aangepast kunnen worden, lopen het risico dat ze disfunctioneel 
worden bij veranderingen in de omstandigheden. Een gebrek aan mogelijkheden om ruimtelijke 
wijzigingen van de constructie uit te voeren kan leiden tot complexe verbouwingen die de 
haalbaarheid van een verbouwing in gevaar brengen. Dit kan een goede reden zijn voor de 
bouwsector om duurzaam en innovatief om te gaan met producten en materialen. Verder is de 
flexibiliteit van gebouwen steeds een belangrijke rol gaan spelen door de toenemende schaarste aan 
grondstoffen, energieschaarste en de hoge milieubelasting. Door het ontwikkelen van aanpasbare 
gebouwen, kan de levensduur van sommige elementen van het gebouw worden verlengd.  

Dus, er kan gezegd worden dat het kiezen voor een flexibele huisvestingsvorm een meer dan logische 
keuze is. Flexibiliteit zal aanpasbaarheid bieden die nodig is voor de onbekende vraagontwikkeling. 
Tevens biedt flexibiliteit een bepaalde mate van duurzaamheid door de mogelijkheid om aangepast 
te kunnen worden. Allereerst zal er ingegaan worden op de theoretische definitie van het begrip 
flexibiliteit, waarna in het vervolg van dit hoofdstuk toegewerkt wordt naar een geschikt flexibel 
bouwsysteem voor het ontwerp.  
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5.1 Typologie van flexibiliteit in de architectuur 
 
In onze samenleving wordt flexibiliteit steeds belangrijker. Flexibiliteit wordt verstaan als een 
gebouweigenschap of bouwproduct die aanpassingen aan de eisen en wensen van de gebruikers 
mogelijk maakt. Zoals wordt beschreven in het IFD-programma van SEV Realisatie (2007). Op basis 
van bewijsmateriaal uit het (recente) verleden biedt flexibel bouwen goede aanknopingspunten om 
gebouwen daadwerkelijk aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Ook kunnen binnen 
gebouwen verschillende vormen van flexibiliteit onderscheiden worden. Veel ingenieurs hebben 
onderzoek gedaan naar flexibiliteit. 
Hieruit blijkt dat de verschillende flexibiliteitsvormen tot uiteenlopende resultaten hebben geleid , 
maar over het algemeen is de basis hetzelfde. Prof.dr.ir. C.J. van Duijn heeft in zijn proefschrift 
“Aanpasbaarheid van de draagstructuur (2011)” deze verschillende uiteenlopende onderzoeken en 
hun resultaten samengebracht. Om deze reden wordt zijn werk in deze paragraaf behandeld. 
Hieronder worden de verschillende flexibiliteitvormen beschreven en weergegeven:  

 
Flexibiliteit komt in twee fasen voor: 

-flexibiliteit tijdens het bouwproces 

-flexibiliteit tijdens de gebruiksfase van een gebouw  
Figuur 5.1 De flexibiliteit van gebouwen kan worden onderscheiden voor de  
ontwerp- /uitvoeringsfase en de gebruiksfase van het gebouw Gebaseerde op (Van Duijn 2011) 

 
 

Flexibiliteit van gebouwen 
 

Procesflexibiliteit ontwerp- 
en uitvoeringsfase 

Gebruiksflexibiliteit 
beheerfase 

Ontwerpflexibiliteit Realisatieflexibiliteit  Ruimtelijke flexibiliteit Functionele flexibiliteit 

  inrichtingsflexibiliteit polyvalentie  
  indelingsflexibiliteit opwaarderingsflexibiliteit 
  volumeflexibiliteit functieneutraliteit 
Figuur 5.2 Onderscheid in flexibiliteitstypen binnen procesflexibiliteit en gebruiksflexibiliteit. Gebaseerde op (Van Duijn 2011) 

  
5.1.1 Procesflexibiliteit ontwerp- en uitvoeringsfase 
Flexibiliteit in het besluitvormingsproces (ontwerpfase en uitvoeringsfase) die keuzevrijheid en 
zeggenschap biedt voor de eerste gebruiker(s) ten aanzien van het gebouwontwerp.(Van Duijn 
2011). Uitvoerende en ontwikkelpartijen geven met behulp van procesflexibiliteit invloed aan de 
eindgebruiker op een aantal gebouwaspecten. De mate van keuzevrijheid is per project verschillend, 
en kan variëren van het kiezen van een aantal standaard opties tot volledige vrijheid met betrekking 
tot kavel en gebouw. In sommige gevallen kunnen er tot laat in het ontwerp- en uitvoeringsfase nog 
keuzes worden gemaakt, waarbij de bouwwijze hierop echter wel op afgestemd moet worden. 
Procesflexibiliteit vraagt een andere aanpak van het bouwproces dan conventioneel gebruikelijk is. 
Door het scheiden van een aantal bouwprocesstappen kunnen er nog in een laat stadium van het 
proces aanpassingen worden gemaakt. Dit geldt voornamelijk voor de indeling en de inrichting van 
de ruimte. 
 
Uit het onderzoek van SEV Realisatie (2007) is voor procesflexibiliteit onderscheid te maken tussen 
de verschillende fasen in het bouwproces tot-en-met de oplevering, namelijk:   

 
Ontwerpflexibiliteit: De ontwerpfase biedt ruimte voor keuzes voor de gebruiker 

Realisatieflexibiliteit: Het ruw- of afbouwproces biedt ruimte voor keuzes voor de gebruiker  



 

19 
 

5.1.2 Gebruiksflexibiliteit beheerfase  
Deze vorm van flexibiliteit houdt in dat een gebouw tijdens de gebruiksfase met relatief eenvoudige 
ingrepen en tegen geringe investeringskosten ruimtelijke en functionele veranderingen kan 
ondergaan, die afgestemd zijn op de specifieke en persoonlijke wensen en eisen van de gebruiker(s) 
(Van Duijn 2011). Bij gebruiksflexibiliteit ligt de focus op veranderingen ten opzichte van een 
bestaande situatie. Een verandering is dan bijvoorbeeld nodig omdat de gebruiker niet meer 
tevreden is met de kwaliteit, omvang of indeling van de huidige gebruiksruimte. De mate van 
gebruiksflexibiliteit van het gebouw wordt bepaald door de mate waarin het mogelijk is om de 
gebruiksruimte te veranderen opdat deze weer voldoet aan de wensen en eisen van de gebruiker(s). 
Van Duijn (2011) onderscheidt twee soorten gebruiksflexibiliteit, namelijk: Ruimtelijke flexibiliteit die 
maatregelen voor verandering in en aan de ruimte biedt en functionele flexibiliteit die maatregelen 
voor veranderingen in de gebruiksfunctie van een ruimte biedt. Hieronder wordt dieper op de 
begrippen ingegaan. 
   

Ruimtelijke flexibiliteit 

Wanneer veranderingen betrekking hebben op de vorm en afmetingen van de gebruiksruimte, dan is 
er sprake van ruimtelijke flexibiliteit. De functie van de ruimte en van het voorzieningenniveau speelt 
hierin geen rol. Beperkte bouwkundige ingrepen zijn in de meeste gevallen vereist. De verschillende 
soorten ruimtelijke flexibiliteit zijn:  
 
-Inrichtingsflexibiliteit   
Aanpassen van de inrichting van een ruimte zonder de vorm en afmetingen van de ruimte te 
wijzigen. Hieronder valt ook de verandering van de afwerking van de ruimte om de uitstraling te 
wijzigen.  
-Indelingsflexibiliteit  
De mogelijkheid om de ruimtelijke indeling in een gebouw te wijzigen, waarbij de vorm en 
afmetingen van ruimten veranderbaar zijn binnen de gebruiksruimte van één gebruiker. 
-Volumeflexibiliteit 
Hierbij gaat het om de mogelijkheid om het gebouwvolume en het aantal vierkante meters 
gebruiksoppervlakte te vergroten of te verkleinen door toevoeging of verwijdering van aan- en 
uitbouwen. Men dient hierbij te kunnen anticiperen op bouwtechnische en installatietechnische 
mogelijkheden. 

 
Functionele flexibiliteit 

Bij functionele flexibiliteit gaat het om de aanpassing van de functie van een ruimte, zonder de 
ruimtelijke structuur te veranderen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de manier 
waarop de gebruiker de betreffende ruimte wilt gaan gebruiken en de functionele mogelijkheden 
van ruimte. De functionele flexibiliteitmaatregelen hebben niet direct invloed op de afmetingen en 
vorm van de ruimte. De functionele flexibiliteit onderscheidt drie verschillende typen, waarbij het 
onderscheid zich baseert op het gebied van tijd en de mate waarin een bouwkundige ingreep 
noodzakelijk is: 
 
-Polyvalentie  
In dit geval verandert de functie van een ruimte, waarbij er geen sprake is van een andere gebruiker. 
Dus de hoofdfunctie blijft hetzelfde en er wordt niets veranderd aan de bouwkundige aard van het 
gebouw. 
 
-Opwaarderingsflexibiliteit  
De functionaliteit van een ruimte wordt verbetert door middel van een kleine aanpassing. Meestal 
gebeurt dit wanneer er een andere gebruiker komt, maar de hoofdfunctie blijft hetzelfde. 
Opwaarderingsflexibiliteit gaat vaak gepaard met inrichtingsflexibiliteit. 
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-Functieneutraliteit  
De capaciteit van een gebouw of gebouwdeel wordt zonder of met beperkte bouwkundige 
aanpassingen veranderd, zodat er een andere functie gehuisvest kan worden. Meestal gaat 
functieneutraliteit gepaard met overcapaciteit van constructieve en installatietechnische elementen 
en een overmaat in ruimtelijke zin. Functieneutraliteit zal voornamelijk op de langer termijn zijn nut 
bewijzen. 
 
 

5.2 Duurzaamheid en flexibiliteit 
 
Het inbouwen van flexibiliteit en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verbonden. Deze belangrijke 
factoren zijn verbonden door gemaakte maatregelen die vervolgens leiden tot eigendom waarde 
behoud en een vermindering van het gebruik van hulpbronnen. In paragraaf 5.5 wordt dieper 
ingegaan op de maatregelen die flexibiliteit beïnvloeden. 
 
Het behouden van de waarde van eigenschappen en de waardering van een gebouw gedurende zijn 
levenscyclus vormt een grote uitdaging. Een belangrijk eigenschap voor een duurzaam gebouw is de 
mogelijkheid om zich aan te passen aan veranderende eisen “Duurzame ontwikkeling is een 
ontwikkeling die aan de behoeften van de huidige generatie voldoet, zonder verlies te doen aan het 
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien” (Hauff, Volker, Unsere 
gemeinsame Zukunft, Greven:Eggenkamp, 1987) 
De uitgevoerde maatregelen voor flexibiliteit kan alleen worden beoordeeld op de lange termijn, dus 
het dilemma ontstaat in het proberen om de juiste hoeveelheid en de aard van de uit te voeren 
maatregelen te raden.  
 
Daarnaast is flexibiliteit van gebouwen duurzaam omdat het de functionele levensduur (de periode 
waarin het gebouw voldoet aan de wensen en eisen van de gebruiker) van gebouwen kan verlengen. 
Het is gewenst dat de flexibiliteit wordt afgestemd op de wensen en eisen van de (toekomstige) 
gebruiker, maar dit is in de praktijk niet eenvoudig, omdat gebruikerseisen een continue verandering 
ondergaan. Er is geen theoretisch raamwerk om bij het ontwerpen van gebouwen een geschikte 
keuze te maken voor een flexibiliteitsstrategie, die gebaseerd is op de gekwantificeerde functionele, 
bouw‐ en uitvoeringstechnische, economische en milieu gerelateerde consequenties van de keuze.  
 
Kortom, gezien de maatregelen voor flexibiliteit pas op langer termijn beoordeeld kunnen worden en 
er geen methodische benadering van ontwerpen is, is duurzaamheid (flexibiliteit) lastig te bepalen. 
Om duurzaamheid toch ten goede te komen kunnen in de ontwerpfase verschillende scenario’s voor 
oplossingen zorgen. De scenario’s zorgen ervoor dat een gebouw getoetst en geschat kan worden op 
verschillende toekomstige veranderingen. Deze scenario’s moeten de waarde en kwaliteit van het 
gebouw waarborgen en in goede samenhang gaan met opgelegde maatregelen (deze moeten de 
functionele levensduur verlengen) om meerwaarde te scheppen voor het ontwerp. 
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5.3 Flexibiliteitsscenario’s 
 
Zolang een gebouw aan de behoefte van een gebruiker voldoet is er geen wijziging nodig. Zodra de 
behoeften van de gebruiker veranderen ontstaat de noodzaak dat het gebouw zich moet kunnen 
aanpassen. Het doel is om aan te kunnen passen met zo min mogelijk middelen en minst mogelijk 
hoeveelheid inspanning. Tijdens de ontwerpfase kunnen verschillende scenario’s worden 
geanalyseerd om de ruimte, de bouw, de behoeften en de gevolgen daarvan te voorspellen. Het 
voorspelde succes van elke scenario kan worden geëvalueerd. Ontwerpers worden geconfronteerd 
met de volgende vragen:  
Wat zal er gebeuren in de toekomst? Hoe zullen de bewoners leven en werken in tien of twintig jaar 
tijd? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de huidige projecten? Welke maatregelen zijn er nodig? 
 
Prins Matthijs geeft in zijn proefschrift “flexibiliteit en kosten in het ontwerpproces 1992” aan: hoe 
hoger de investeringsuitgaven, des te meer is een zorgvuldige analyse over gewenste flexibiliteit 
vereist. Het vermogen tot flexibiliteit van een product dient in verband te worden gebracht met de 
eisen die vanuit de omgeving worden gesteld.  
Als eerst wordt er bepaald welke flexibiliteitseisen in rekening moeten worden gebracht. Dus het is 
belangrijk om de toekomstige gebeurtenissen in acht te nemen. De mogelijke gebeurtenissen zijn 
door  Brinkman (1989) in drie groepen vastgesteld: 
 
-Grillige gebeurtenissen  
Deze gebeurtenissen kenmerken zich door hun plotselinge optreden. Het zijn gebeurtenissen 
waarvan de kans dat ze voorkomen zeer klein is. Bijvoorbeeld een aardbeving of tsunami.   
-Incidentele gebeurtenissen 
Dit soort gebeurtenissen treden wel op maar men kan niet voorspellen wanneer ze voortkomen. Het 
wanneer en de mate waarin is onbekend. Bijvoorbeeld een bij een brand 
-Fluctuerende gebeurtenissen 
Deze gebeurtenissen zijn voorspelbaar en bekend. De beïnvloedbaarheid is groot. 
Bijvoorbeeld te kort aan huisvesting voor Oost-Europese werknemers. 
 
Anticiperen op toekomstige behoeften en eisen van de gebruiker kan door middel van de 
bovenstaande beschreven groepen in het ontwerp te analyseren. Fluctuerende gebeurtenissen zijn 
voorspelbaar en kan men op anticiperen. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat vooraf 
flexibiliteitsmaatregelen opgesteld kunnen worden. Door de genomen maatregelen ten behoeve van 
de fluctuerende gebeurtenissen bestaat de kans om incidentele gebeurtenissen op te vangen. Grille 
gebeurtenissen zullen niet gauw optreden en hiermee zal in dit onderzoek geen rekening worden 
gehouden. 
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5.4 Flexibele bouwsystemen  
 
Het is van belang om een flexibel bouwsysteem te kiezen die een goede aansluiting biedt op de 
wensen en eisen van de opdrachtgever en de doelgroep. Gezien de korte beheerfase en 
verscheidene veranderingen tijdens het gebruik is een ontwerp nodig die onder zulke 
omstandigheden functioneel kan zijn. 
 
In deze paragraaf zijn verscheidende flexibele bouwsystemen onderzocht die flexibiliteit bieden, 
namelijk: IFD Bouwen, modulair bouwen (unit-bouw) en openbouwen. Het flexibel ruimte gebruik en 
het aanpasbaar maken van gebouwonderdelen wordt hierbinnen als aangenomen strategie 
toegepast.  

Voor het bieden van flexibiliteit wordt veel gebruik gemaakt van een gritstructuur en over-
dimensionering van de constructie, omdat het bijdraagt aan hoge variabiliteit van ruimte, waarbij 
herindeling mogelijk wordt gemaakt. Voor de gebouwconstructie wordt meestal gebruik gemaakt 
van zware en volumineuze constructiedelen. Dit leidt niet altijd tot duurzame oplossingen. Zeker 
wanneer van een gebouw de levensduur niet op langer termijn vast te stellen is zullen zware en 
volumineuze constructiedelen een hoge risicofactor hebben. Hierdoor zal binnen dit onderzoek de 
voorkeur niet uitgaan naar zulke onderdelen. 
 
Tevens blijkt uit de onderzochte bouwsystemen dat het toepassen van fabricage van modulaire 
systemen snellere constructies en gemakkelijke vervanging van onderdelen mogelijk worden 
gemaakt. Het in behandeling nemen van zulke systemen leidt tot een geharmoniseerd bouwsysteem, 
die op een flexibele manier kan reageren tijdens de hele levenscyclus van het gebouw. 

Verder kenmerken de meeste bouwsystemen zich doordat de flexibiliteit gebaseerd is op gebouwen 
met een lange levensduur. Aangezien binnen dit onderzoek de levensduur op langer termijn niet vast 
te stellen is door de onzekere groei van de doelgroep, zal het bouwsysteem hierop moeten 
aansluiten. Modulaire bouwwerken bestaande uit unit-bouw passen binnen dit onderzoek, omdat zij 
behalve flexibiliteit ook een hoge restwaarde opleveren door de herbruikbaarheid van de gebouwen. 
Dit is gunstig voor dit project, omdat er wordt ingedekt tegen het risicofactoren die wordt 
veroorzaakt door de onzekerheid met betrekking tot de levensduur van het gebouw. De flexibiliteit 
zorgt ervoor dat het gebouw niet de kans loopt om een slechte investering te zijn. Daarnaast moet 
het gebouw uitgebreid kunnen worden om aan de veranderende vraag van huisvesting te voldoen. 
De opdrachtgevers hebben opgesteld dat het gebouw lage gebouwkosten moet hebben. Bij unit-
bouw zijn de modules zelfstandig, waardoor ze onafhankelijk zijn van het casco. Het is eenvoudig om 
ze snel te plaatsen en/of weg te halen. De unit-bouw maakt het hiermee mogelijk om snelle en 
goedkope oplossingen te bieden en veel soorten flexibiliteit toe te passen bij de onzekere levensduur 
bij de groei van het gebouw. In de volgende sub-paragraaf wordt dieper in gegaan op modulaire 
bouwwerken bestaande uit unit-bouw (de overige bouwsystemen zijn in de literatuurlijst 
bijgevoegd).  
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5.4.1 Modulair bouwen  
 
Bij modulair bouwen wordt in de volksmond unit-bouw of containerbouw genoemd. De modulaire 
bouwwerken worden door specialisten in de fabriek geassembleerd en op de bouwplaats 
gemonteerd. Modulaire bouwwerken hebben een eigen raster met betrekking tot de maatvoering.  
Tegenwoordig zijn er tijdelijke, permanente en semipermanente huisvestingsmodellen op de markt 
te vinden. De verbindingen tussen de modulaire bouwdelen bestaan uit droge punt- en 
lijnverbindingen die snel gemaakt kunnen worden. Een module wordt genoemd wanneer een 
modulair bouwdeel dat zo volumineus is dat het nog net over de weg vervoerd mag worden. In 
fabrieken liggen de voorgefabriceerde onderdelen voor de modulaire bouwdelen en modules op 
voorraad. De modulaire bouwdelen worden pas op de assemblagelijn op klantspecificatie 
geproduceerd.  

Op de markt brengen diverse fabrikanten flexibele  
bouwsystemen met kenmerken van modulair bouwen. 
Er kan onderverdeling gemaakt worden in 
bouwsystemen met: 
- zelfstandige modules die op de bouwplaats worden 
gekoppeld en gestapeld. Soms zijn er 
 tussen constructies nodig zoals trappen en sluizen; 
- niet-zelfstandige modules die op de bouwplaats 
worden geschakeld en gestapeld; 
- modulaire bouwdelen die op de bouwplaats  
worden gemonteerd. Bron: ARKO Ir. F. van Gassel (2006) 

     Figuur 5.3  Voorbeeld 
                    zelfstandige modules 

                 spacebox.nl  
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.5 Voorbeeld modulaire       Figuur 5.4 Voorbeeld niet-zelfstandige modules IFDBOX 
bouwdelen  Buko               brochure 182 bouwen met staal februari 2005    
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Modulaire bouwwerken zijn flexibel door het feit dat zij op de bouwplaats kunnen worden 
gemonteerd en in dezelfde of andere vorm weer worden gedemonteerd. Daarnaast zijn de units 
zelfstandig, hierdoor zijn zij niet afhankelijk van elkaar. Tevens kunnen in een unit de volgende 
installaties worden gemonteerd: water, riolering, verwarming, elektra, lucht, koeling, verlichting, 
sanitaire toestellen kachels, communicatie, liften, brandsignalering en installaties voor specifieke 
toepassingen.  
 
Door de gedegen en systematische benadering van modulaire bouwwerken wordt naast tijd en geld 
ook bespaard op grondstoffen en materialen. Eerstgenoemde is gunstig voor de doelgroep omdat 
snelle opvang nodig is. In veel gevallen worden nood-units geplaatst (voor tijdelijk beheer van 5 jaar), 
maar in de meeste gevallen blijven zij langer staan dan oorspronkelijk is bedoeld. De voornaamste 
redenen zijn dat vooraf het budget voor nieuwbouw beperkt is en dat bij de gemeentes de 
vergunning verlengd kan worden voor een maximale periode van 5 jaar. De levensduur van het 
gebouw wordt direct verlengd en de exploitatiekosten kunnen langer voortduren. Uit het rapport 
van Havenland (zie hoofdstuk 5) blijkt dat wanneer verloedering of een slecht imago van het gebouw 
ontstaat verlenging van de vergunning niet meer mogelijk is. De modulaire bouwwerken bedoeld 
voor permanente of semi permanente huisvesting zijn zodanig geavanceerd dat zij niet meer te 
onderscheiden zijn van de al bestaande permanente bouw. De laatste jaren hebben de 
opdrachtgevers steeds meer eisen met betrekking tot het uiterlijk van het gebouw, omdat het 
gebouw in de omgeving moet passen. Verder verlengen hoogwaardige materialen en 
aanpasbaarheid van het gebouw de levensduur van het gebouw. Hierbij is ook hergebruik van 
onderdelen mogelijk. Een optimale isolatie en klimaatbeheersing leiden tot een laag energiegebruik, 
en dit is gunstig voor het milieu en exploitatie. 
 
Het kiezen voor een modulair bouwwerk kan gebaseerd zijn op een of meer van de volgende 
overwegingen: 
 
- de realisatie en garantie van een gebouw kan bij één leverancier worden gelegd. 
- de ruimtebehoefte speelt op korte termijn en/of is van tijdelijke aard. 
- korte levensduur tijdelijk of semipermanent  
- gedeeltelijke prefabricage maakt het mogelijk sneller en schoner te bouwen, met de mogelijkheid 
om later in te krimpen, uit te breiden of interne indelingen aan te passen. 
Deze flexibiliteit voorkomt onnodig slopen en verlengt de levensduur van gebouwen. Het gebouw en 
de afzonderlijke delen ervan behouden hun waarde. 
- vermijden van risico’s zoals vorstverlet. 
- de financiering vraagt om speciale opties. 
- bestemmingsplan geeft geen ruimte voor permanente bouw. 
- de bouwplaats is niet geschikt voor een normaal bouwproductieproces. 
- duurzaamheid, modulaire gebouwen gaan na verloop van tijd weer terug naar de fabriek. Na een 
renovatie worden de modules weer ingezet op een ander project. Het hergebruik van materialen is 
hierdoor optimaal. Ook de doordachte assemblage in de fabriek levert een geringe hoeveelheid 
bouwafval op. Op de bouwplaats bij het monteren ontstaat nauwelijks bouwafval. Door deze 
kenmerken van modulair bouwen kan deze bouwwijze duurzaam zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
 

 
Modulaire bouwsystemen 

PRODUCTASPECTEN PROCESASPECTEN 

Typen bouwmethoden  Berekenen bouwkosten  

-draagconstructies: stalen skelet, (gelamineerde) 
houten balken en kolommen 

De bouwkosten zijn de optelsom van de kosten van 
de te leveren productelementen, zoals het aantal  

-vloeren: beton, staal en hout. vierkante meter vloeroppervlak, ramen, deuren,  
-daken: ribpanelen, hellende daken en vlakke daken closetinstallaties, lichtpunten, etc. Hierbij komt nog  
-gevels: ribpanelen, sandwich panelen en vliesgevels de prijs van niet standaardfunderingen,  
-binnenwanden: ribpanelen, sandwich panelen en 
systeemwanden 

transportkosten, montagekosten en aansluiten 
nutsvoorzieningen. 

-funderingen: afhankelijk van de grondslag, het  Financiering 

gewicht van het gebouw en gebruiksdoel kan gekozen  De aanschaf van een modulair gebouw kan op  
worden voor betonnen tegels (standaard), poeren.  verschillende wijzen worden gefinancierd: 
platen, (modulaire) betonnen funderingsbalken of  kopen, huurkoop, huren, leasen  en terug verkoop 
heipalen Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen  

Installaties  van de klant/gebruiker kan voor een bepaalde  

In een modulair gebouw kunnen de volgende  financieringswijze worden gekozen. Fabrikanten van  
installaties worden gemonteerd: water, riolering,  modulaire bouwsystemen kunnen hierin bemiddelen. 

verwarming, elektra, lucht, koeling, verlichting,  Gelen van de bouwvergunning 

sanitaire toestellen kachels, communicatie, liften,  Modulaire gebouwen zijn weer te demonteren en  
brandblus, brandsignalering, etc. ook installaties voor  naar een andere bestemming af te voeren. Dit  
specifieke toepassingen zoals banken,  betekent dat het gebouw een tijdelijke status heeft  
verzorgingshuizen en ziekenhuizen zijn mogelijk. De  en in de regelgeving in aanmerking komt voor een  
nutsvoorzieningen kunnen worden aangesloten op de  uitzonderingssituatie. 
openbare netten of netten van een bestaande  Bij een beoogde gebruikersduur van één tot vijf jaar  
gebouw. kunnen per gemeente, situatie, gebouwvorm,  

Toepassingen gebruiksdoel, etc andere eisen worden gesteld aan de  

-werkruimte: kantoren, werkplaatsen eigenschappen van het modulair gebouw dan bij een  
-verkoopruimte: winkels, kiosken  permanente gebouw. Voor de gebruiker van dat  
-bankruimte: loketten, zelfbedieningsautomaten  tijdelijke gebouw kan dat voordeel opleveren. Per  
-zorgruimte: ziekenhuizen, verpleegtehuizen situatie zal hierover overeenstemming moeten  
-recreatieruimte: kantines, wasserettes worden bereikt met de vergunningverlener. 

-sanitaire ruimte: toiletten, douches, was plekken Onderhouden 

-onderwijsruimte: kinderdagverblijven, leslokalen,  Met de fabrikant kunnen contacten worden  
praktijklokalen afgesloten met betrekking tot het onderhoud. 

-woonruimte: woningen, studentenhuisvestingen,  Uit- en inbreiding 

wisselwoningen Bij modulaire bouwsystemen kan de grootte van het  
-opbergruimte: bergingen, garages gebouw worden aangepast aan de behoefte van de  

Faciliteiten gebruiker. 

Het gebouw kan door de fabrikant ook worden  Uitvoering  

uitgerust met meubilair, vloerbedekkingen,  -Goede logistieke analyse; De units zijn soms niet  
kantinevoorzieningen, garderobevoorzieningen, etc. willekeurig stapelbaar. Men dient dan goed te  

Maatwerk bedenken welke unit waar (na verplaatsing) in het 

Een modulair bouwsysteem is gebonden aan een 
aantal standaard maten, verbindingen en materialen. 
In de praktijk is het mogelijk hiervan in overleg af te 
wijken om een meer geschikt gebouw te krijgen. Deze 
aanpassing heeft wel consequenties voor de prijs, 
levertijd en hergebruik. 

nieuwe complex komt te staan. Dit vraagt tijdens de 
verplaatsing om ruimte om de units tijdelijk neer te 
zetten en een goed logistiek proces om de juiste unit 
op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar te 
hebben. 
-Plug and play; Sommige systemen hebben een plug 
and playsysteem voor bijvoorbeeld kabels en 
leidingen. Hierdoor zijn de units eenvoudig aan elkaar 
te koppelen en snel in werking. Dit systeem heeft 
vooral een positieve invloed op de snelheid van 
demonteren, opnieuw monteren en in gebruik. 

Figuur 5.6 Product- en procesaspecten modulaire bouwsystemen bron: ARKO catalogus bouwwereld Ir. F. van Gassel (2006) 
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5.5 Maatregelen om flexibiliteit te vergroten voor unit-bouw  
 
Om de toekomstige flexibiliteit en duurzaamheid te kunnen garanderen zullen maatregelen voor 
flexibiliteit van unit-bouw opgesteld worden. Zoals eerder in dit hoofdstuk is beschreven kan de 
flexibiliteit van een gebouw  onderscheiden worden in de ontwerp- /uitvoeringsfase en de 
gebruiksfase. In dit onderzoek is aandacht voor veranderingen van de gebruiker gedurende de 
gebruiksfase van het gebouw, daarom worden alleen de maatregelen van flexibiliteit tijdens de 
gebruiksfase verder uitgewerkt. 

De bedoeling is dus om voor de Oost-Europese werknemers passende maatregelen voor de 
gebruiksflexibiliteit te bepalen, die de functionaliteit van het gebouw verbeteren. Het is belangrijk 
dat de gebruikers mogelijkheden hebben om veranderingen door te voeren op punten die voor hen 
belangrijk zijn. Uit het onderzoek van (Van Duijn 2011) kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
twee soorten maatregelen. Ten eerste zijn er ruimtelijke maatregelen die gevolgen hebben voor de 
vorm en de afmetingen van de ruimte. Ten tweede hebben functionele maatregelen gevolgen voor 
het gebruik van de ruimte. Ruimtelijke maatregelen zijn in het begin van de levenscyclus van het 
gebouw aanwezig maar nog niet in gebruik. Functionele maatregelen zijn gedurende de hele 
levenscyclus actief. Op basis van de modulaire structuur van het gebouw kan de mate van flexibiliteit 
en functionaliteit van het gebouw bepaald worden. Behalve indeling en structuur zijn er andere 
flexibele aanpassingen, zoals de verwarming, koeling, ventilatie en elektronische systeemconcepten, 
die een bijdrage leveren aan de flexibiliteit van het gebouw. 

Hieronder zijn de belangrijkste maatregelen beschreven in de gebruiksflexibiliteit van unit-bouw:  
 
1. Maatregelen constructie: 
- betonnen vloeren-units die als dak fungeren en maken mogelijk om direct nieuwe units op te 
plaatsen; 
- de units zijn gelijkmatig dit is gunstig voor de eenvoud in logistiek en in de wijziging van de ruimte 
indeling; 
- niet-zelfstandige modules die op de bouwplaats worden geschakeld en gestapeld, gunstig voor 
verschillende variaties van ruimte indeling en de samenhang van de functies kan beter op elkaar 
afgestemd worden; 
 
2. Maatregelen wanden: 
- één wand voorziet voor twee aangrenzende kamers in de verschillende connectiepunten; 
- één wand voorziet de scheiding van twee aangrenzende kamers. 
 
3. Maatregelen gevel: 
- glazen geveldelen en koepels voor natuurlijke daglichttoetreding voor verkeersruimten, eetruimtes 
en ontspanningsruimten; 
- sommige gevel-units meer diepgang geven gunstig voor schaduwwerking en kunnen grotere erkers 
gecreëerd worden  
- gevel geklemd tussen de vloeren gunstig voor verticale kracht gevel en afwerking isolatie gevel; 
- ieder unit heeft een eigen gevel en zijn in een verlegd stuk naast elkaar geplaatst gunstig voor 
afwerking elektra en zijn onafhankelijk van elkaar. 
 
4. Maatregelen installaties: 
- sanitaire voorzieningen bij elkaar groeperen om verplaatsingskosten en gebouwkosten te 
reduceren; 
- sanitaire voorzieningen van woon-unit in één rechte stuk om gebouwkosten te reduceren; 
- technische ruimte op begane grond.  
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5.5.1 Doorslaggevende factoren voor maatregelen  
 
Het is niet mogelijk om alle flexibiliteitsmaatregelen tegelijk toe te passen, omdat niet allen een 
toegevoegde waarde leveren. Onnodige flexibiliteitsmaatregelen zonder toegevoegde waarde zijn 
onnodige investeringen. Zoals Aristoteles uitlegt in zijn boek Nichomachean Ethiek dat de 
compleetheid van flexibiliteit onder twee ondeugden valt. Een gevolg van teveel flexibiliteit en een 
gevolg van een tekort aan flexibiliteit. Te veel flexibiliteit kan een reden zijn tot onnodige 
investeringen die nooit nuttig zullen zijn, in dit 
geval is er een overmaat aan flexibiliteit.  
Een tekort aan flexibiliteit kan een belangrijke 
reden zijn voor disfunctionaliteit van het gebouw. 
Wanneer de technische uitvoering van de 
constructie noodzakelijke ruimtelijke wijzigingen 
niet toelaat of zware verbouwingswerkzaamheden 
tot gevolg heeft, kan de haalbaarheid van een 
verbouwing of herbestemming in gevaar komen. 
In dit geval spreken we van deficiëntie. Dit 
fenomeen kan leiden tot een stijf bouwwerk waar 
geen aanpassingen aan gemaakt kunnen worden. 
Dus er kan geconcludeerd worden dat er een 
evenwicht moet zijn tussen deficiëntie en 
overmaat. 

Figuur 5.7 Voor het vinden van de juiste flexibiliteit 
moeten overmaat en deficiëntie in evenwicht liggen  

 
Wanneer er wordt gekeken naar langere termijn, dan is de aanwezigheid van een overmaat aan 
flexibiliteit in een gebouw gunstiger dan deficiëntie, omdat een flexibel gebouw langer meegaat en 
gebruiksvriendelijker is. Vanuit het financieel perspectief is het belangrijk om de vraag te stellen of 
de genomen maatregelen voor flexibiliteit ook duurzaam zijn voor de lange termijn. Hierbij zijn drie 
belangrijke hoofdfactoren van invloed: 
 
Inspanning: Hoeveel moeite is er nodig om het gebouw aan te passen? 
Kosten: Hoe hoog is de vereiste investering om het gewenste resultaat te bereiken? 
Tijd: Hoeveel tijd is nodig om de wijzigingen door te voeren? 
 
Deze factoren beïnvloeden elk gebouw in verschillende mate. Het kan zijn dat er voldoende 
financiële middelen beschikbaar zijn, maar er is niet voldoende tijd aanwezig. Anderzijds kan de 
inspanning minimaal zijn, maar zijn de financiële middelen beperkt. Er is een veelheid van mogelijke 
scenario’s hierdoor te schetsen, aangezien elke factor een combinatie is van andere belangrijke 
factoren die de flexibiliteit beïnvloeden. (Competence Centre for Typology & Foresight Planning in 
Architecture, Switzerland October 2009)   
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5.6 Conclusies flexibiliteit  
 
Binnen dit onderzoek is dit hoofdstuk een onmisbare informatiebron voor het vervolg van het 
onderzoek. Gezien de uitganspunten van de opdrachtgever dat het gebouw uitgebreid/aangepast 
moet worden was het noodzakelijk om dieper in te gaan op het begrip flexibiliteit om vast te leggen 
wat er in dit onderzoek mee wordt bedoeld. 

“Flexibiliteit wordt verstaan als een gebouweigenschap of bouwproduct die aanpassingen aan de 
eisen en wensen van de gebruikers mogelijk maakt” 
Uit deze definitie komen belangrijke hoofdzaken tot stand die van invloed zijn op de flexibiliteit van 
het gebouw. In dit hoofdstuk is beschreven dat de flexibiliteit kan worden onderscheden in de 
ontwerp- /uitvoeringsfase en de gebruiksfase. Gezien de aandacht voor veranderingen van de 
doelgroep gedurende de gebruiksfase van het gebouw, wordt de flexibiliteit tijdens de gebruiksfase 
uitgewerkt.  
 
Daarnaast is gebleken dat het voorspellen van de toekomstige behoeften en eisen van de gebruiker 
ingewikkeld is. Hierdoor is flexibiliteit nodig, want deze biedt de mogelijkheid om aan te kunnen 
passen aan veranderende eisen. Hiermee is het ook duurzaam, want een belangrijk eigenschap van 
een duurzaam gebouw zijn ook aanpassingen op veranderende eisen. Om toekomstige 
voorspellingen ten goede te komen kunnen in de ontwerpfase verschillende scenario’s voor 
oplossingen zorgen. De scenario’s zorgen ervoor dat een gebouw getoetst en geschat kan worden op 
verschillende toekomstige veranderingen. Deze scenario’s moeten de waarde en kwaliteit van het 
gebouw waarborgen en in goede samenhang gaan met de huidige en toekomstige wensen en eisen 
van de doelgroep. 

Er is verder gebleken dat modulaire bouwwerken, die uit unit-bouw bestaan, het beste passen 
binnen dit onderzoek. De unit-bouw (modulaire bouwwerken) bieden naast flexibiliteit ook een hoge 
restwaarde doordat zij herbruikt kunnen worden. Voor dit project is dit bijzonder gunstig, omdat er 
op deze manier wordt ingedekt tegen de risicofactoren die worden veroorzaakt door de onzekerheid 
met betrekking tot de levensduur van het gebouw. Hierdoor wordt de kans verkleind dat het gebouw 
een slechte investering zal zijn. Verder maakt unit-bouw het mogelijk om snelle en goedkope 
oplossingen te bieden en veel soorten flexibiliteit toe te passen die nodig zijn vanwege de onzekere 
levensduur en mogelijke groei van het gebouw. 

Op basis van dit hoofdstuk is ook naar voren gekomen dat een ontwerp ruimtelijke en functionele 
maatregelen dient te bevatten die nodig zijn voor de gewenste mate van flexibiliteit. Deze 
maatregelen zijn genomen voor de gebruiksflexibiliteit van het gebouw. Een duurzaam gebouw heeft 
behoefte aan de meest gewenste mate en vorm van flexibiliteit, waarbij er een balans bestaat tussen 
de genomen maatregelen op basis van de mate van flexibiliteit. Het is namelijk niet de bedoeling dat 
er een overmaat of tekort is aan flexibiliteit. 
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 Ontwerp  6.

 
In dit hoofdstuk zal in eerste instantie onderzocht worden welke vormen voor het gebouw tegenover 
een kas het beste aansluit. Vervolgens worden de bevindingen van de doelgroep analyse en de 
flexibiliteit samengebracht tot een ontwerp bestaande uit unit-bouw. Aan de hand van deze 
bevindingen worden verschillende ontwerpvarianten met elkaar getoetst om tot een toepasselijk 
ontwerp te komen. Dit ontwerp wordt bouwtechnisch benaderd en er worden scenario’s geschetst 
met betrekking tot aanpasbaarheid van het gebouw. 
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6.1 Perceel van het ontwerp  
 
Het ontwerp komt te liggen tegenover een kas (1). De kas dient als werkplek. Om de grond maximaal 
te benutten is de kas verhoogd. De bouw van de opgetilde vloer kost ca. 70 euro per m2, wat 
vergelijkbaar is met de grondprijzen in het Westland. Een opgetilde kas geeft namelijk tweemaal 
zoveel vloeroppervlak. Daarnaast kunnen functies van de kas en van de woningen (die geen daglicht 
nodig hebben) onder de kas plaats vinden. Zoals parkeren (2), winkels (3), waterbergen, waterafvoer, 
opslag en andere functies. De ruimtelijke impact van parkeren (norm 1 op 3 voor logies) concurreert 
wel degelijk met tuinbouw areaal. Met ontsluiting is een parkeerplaats namelijk al gauw 25m2. 
Parkeerplaatsen zijn nodig voor de bewoners, werknemers en alle andere bezoekers van zowel de 
kas als voor de woningen. Doordat de gevel aan twee zijden open is, is de garage op natuurlijke wijze 
te ventileren. De toegankelijkheid van parkeren en de supermarkt naar de woningen toe kan zowel 
via de voorkant als via de achterkant plaatsvinden. 
 
Het uitzicht van de woningen onder de kas door of over de kas heen levert een fraai uitzicht. 
Plaatsing langs de kas neemt weinig ruimte in beslag van het kas-areaal, omdat dit wordt 
gecompenseerd door de ruimte winst van functies die onder de kas kunnen in plaats van naast de 
kas. De woningen kunnen ook op elkaar gestapeld worden wat leidt tot reductie in de kosten van de 
grond.  

 
 
 

 
Figuur 6.1 Perceel van het ontwerp (1), parkeergarage (2) en supermarkt (3) 

 
  

1 2 

3 
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Vele faciliteiten die bij een kas horen kunnen onder de kas geplaatst worden. Van een tuindersschuur 
is dit bijvoorbeeld de opslag, koelcellen, kantoor en kantine (4). 
Het Westland kampt met een groot waterbergingstekort (5). Al enkele jaren is het Westland op zoek 
naar ruimte, maar die is er eigenlijk niet. Complexe en dure oplossingen worden onderzocht. Ruimte 
voor 70 euro per m2 voor fluctuerende berging tot ruim 2m diep kan financieel interessant zijn. 
Een opgetilde kas kan over een bestaande sloot heen lopen (6), zodat er netto meer teeltoppervlak 
is; de bouwkosten zijn lager doordat er minder geveloppervlak is. Gewassen die hangend- of op tafels 
worden geteeld veranderd er niets aan het teeltproces. Slechts een hellingbaan is nodig naar de kas 
toe (7). Door de schuur ook een verhoogde vloer van een meter te geven kunnen vrachtwagens 
makkelijker laden en lossen. Onder een kas kunnen ook teelten plaatsvinden, die niet afhankelijk zijn 
van daglicht (8). Innovatieve LED-teelten, paddenstoelen en zelfs diervriendelijke kippenstallen. 
Bovendien is de ruimte eenvoudig op temperatuur te houden.  

 

 
Figuur 6.2 Tuindersschuur (4),waterberging (5), sloot (6), hellingbaan (7) en teelt zonder daglicht (8)   

Aan de ruimtelijke kwaliteit wordt bijgedragen doordat de woningen langs de gevel van de kas 
komen te staan, dit levert een fraai straatbeeld op. Het uitzicht van de woningen onder de kas door 
of over de kas heen levert een fraai uitzicht. De duurzaamheidaspecten kunnen gevonden worden 
om de overtollige warmte of energie van de kas te gebruiken voor de woningen. Dit kan zorgen voor 
een fors lager verbruik tijdens de exploitatie. Door de arbeidsmigranten dicht bij de kas te 
huisvesten, daalt het woon-werkverkeer waardoor het beslag op de wegcapaciteit tijdens de 
spitsuren lager zal zijn. 
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6.2 Vorm ontwerp 
 
Om de flexibiliteit te kunnen toetsen is een gunstige vorm gewenst. Daarnaast heeft de vorm van het 
gebouw invloed op de gebouwkosten doordat de vorm zowel de omtrek als de oppervlakte 
beïnvloed. Aan de hand van het beschreven perceel wordt bepaald welke hoekige gebouwvormen 
gerelateerd aan unit-bouw het best aansluiten op de kas. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met verschillende regels die van invloed zijn op de flexibiliteit, investeringskosten en de vorm van het 
gebouw: 
 

Hoekige vorm Symbool Beschrijving  

 
 
Rechthoek 
 

 

      
       

Een rechthoek in vergelijking met een vierkant 
neemt meer omtrek in beslag voor dezelfde 
oppervlakte als die van een vierkant. De vorm 
van een unit is ook rechthoekig wat aan sluit op 
een rechthoek. 
In een rechthoek worden de units in een 
verleng stuk naast elkaar geplaatst. 

 
 
 
Vierkant 
 
 
 

         

              

Een vierkant in vergelijking met een rechthoek 
neemt minder omtrek in beslag voor dezelfde 
oppervlakte als die van een rechthoek. De grote 
oppervlakte van een vierkant heeft als 
belemmering dat het een tekort komt aan de 
daglicht voor de verschillende functies van de 
doelgroep. 

 
 
 
Meerdere 
hoeken 
 
 
 

 
        

 

Gebouwvormen met meerdere hoekige vormen 
hebben geen gunstige omtrek/oppervlak 
verhouding. Het gevolg hiervan is dat er voor 
een zelfde oppervlakte van een vierkant of een 
rechthoek veel meer omtrek voor nodig is. 
Meer omtrek zorgt voor meer gevel oppervlak 
wat de investeringskosten verhoogd. Daarnaast 
is het gebouw niet gunstig voor uitbreiding. 

 
 
Meerdere 
hoekige delen 
 
 
 

 

         

Gebouwvormen met veel losstaande delen 
hebben geen gunstige omtrek/oppervlak 
verhouding. Dit heeft te maken omdat 
meerdere losstaande deel meer omtrek nodig 
hebben dan een groot gebouwdeel wat 
dezelfde oppervlakte vervult. Het is ook niet 
gunstig om de verschillende functies van de 
doelgroep te organiseren. 

Figuur 6.3 verschillende hoekige vormen voor ontwerp 

 
Uit het voorgaande is te concluderen de kosten van gebouwen met meer hoekige vormen meer 
geveloppervlak bezitten in vergelijking met het zelfde vloeroppervlak van een vierkant of van een 
rechthoek. Gezien de hoeveelheid functies van de doelgroep is het van belang dat zij goed met elkaar 
georganiseerd worden. Bij veel hoekige vormen en meerdere losstaande delen zijn de functies van 
elkaar gescheiden en dit is ten nadelen. De grote oppervlakte van een vierkant heeft als belemmering 
dat het een tekort heeft aan daglicht voor de hoeveelheid functies van de doelgroep.  
In een rechthoek worden de units (die zelf rechthoekig zijn) in een verleng stuk naast elkaar 
geplaatst. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de units en is de logistiek eenvoudig. 
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Dit gezegd hebbende wordt het ontwerp getoetst op een rechthoekig vorm. Belangrijk is dat het 
ontwerp uitgebreid moet worden.  

 
6.2.1 Soorten unit-bouw vormen 
De meest voorkomende indelingen van unit-bouw zijn: spiegelhoekige vormen met een gezamenlijke 
gang en enkelvoudige zelfstandige hoekige vromen. Zie figuur 1 en 2. Deze vormen zijn financieel 
gezien gunstig doordat zij qua regelgeving en hergebruik in opzichte van verplaatsing lage 
bouwkosten mogelijk maken. Daarnaast zijn de vormen gunstig voor  
de verwerking van de daglichttoetreding en de ventilatie. 
 
Deze vormen hebben als karakteristiek dat ze rechthoekig zijn. Gezien het ontwerp ook  getoetst 
wordt op een rechthoekige vorm pas dit goed bij elkaar.  
 
Bij een spiegelvormige indeling is het mogelijk om meerdere functies met elkaar in samenhang te 
brengen. Dit heeft te maken met het feit dat de gang tussen de woningen een verbinding vormt met 
andere functies. De enkelvormige rijtjes dienen als zelfstandige units die los staan van andere delen 
van het gebouw. Hierdoor is het plaatsen van open ruimtes in combinatie met andere functies niet 
meer efficiënt. Daarnaast blijft hoofdzakelijk de flexibiliteit bij enkelvormige zelfstandige units 
beperkt tot het rangschikken en verplaatsten van complete eenheden. Dat legt beperkingen op aan 
op de flexibiliteit van het ontwerp. 
 
Op basis van de voorgaande bevindingen zal het uitganspunt van het ontwerp als basis een 
spiegelhoekig-vorm bevatten.  

 

 
Figuur 6.4 Spiegelhoekig-vorm 
 
 

 
Figuur 6.5 Enkelhoekig vorm 
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6.3 Functies  
 
Aan de hand van de doelgroep analyse worden drie belangrijke aspecten meegenomen voor het 
bepalen van de functies van het gehele complex, namelijk: 
-Wonen 
-Eten  
-Ontspannen 

 
6.3.1 De aanwezige functies zijn: 
 
Wonen – bij wonen is het van belang dat de twee groepen (die in hoofdstuk 4 zijn gedefinieerd) los 
van elkaar gescheiden worden. Voor groep twee (middellange termijn) 
is meer luxe aanwezig dan voor groep één (korttermijn). Daar staat tegenover dat voor meer luxe 
ook meer huur betaald wordt. Om de groepen van elkaar te scheiden kan ieder groep apart op een 
verdieping geplaatst worden. De woningen bestaan uit woon-units die plaats maken voor groep één 
en twee. Daarnaast kunnen de woon-units fungeren voor meergezinswoningen, bezoekers en een 
woning voor de beheerder.  
 
Eetruimtes – de plaatsing van eetruimtes komen in aparte eet-units met aanwezige keukens en 
eettafels. Belangrijk is dat hier natuurlijke daglicht aanwezig is. Er worden geen keukens in woon-
units gelokaliseerd. Uit de gehouden interviews (die in hoofdstuk 4 zijn gedefinieerd) blijkt dat de 
bewoners veel vuil achter laten in de woningen. Het risico is dat de woon-units vertroebelt raken en 
brandgevaarlijk worden met als gevolg dat ze hun waarde verliezen. In het gebouw is geen 
restaurant aanwezig. Gezien een restaurant hoge investeringskosten bevat, is voor een gebouw met 
een korte beheerfase dit niet economisch rendabel. Daarnaast neemt een restaurant veel ruimte in 
beslag, waardoor minder woningen verhuurd kunnen worden. Voor het vergaren van eten is een 
supermarkt onder de kas aanwezig. Een supermarkt onder de kas is mogelijk door de overschot aan 
ruimte en heeft geen daglicht nodig. 
 
Sanitair – deze functies hebben geen daglicht nodig en kunnen geplaats worden op plekken waar dit 
niet noodzakelijk is. Functies gelegen tegen de kas hebben geen mooi uitzicht. Daarom kan aan deze 
kant ook sanitair geplaatst worden die voor woonkwaliteit minder waarde biedt. Het is gunstig om 
het sanitair bij elkaar te groeperen om de leidingafstanden compact te houden. Een opmerking die 
gemaakt kan worden is dat voor groep twee meer luxe aanwezig moet zijn. Dit houdt dan in deze 
units voorzien zijn van sanitaire voorzieningen (douch en toilet). 
 
Ontspannen – van belang is dat deze functies gescheiden zijn van de andere functies om geen 
geluidoverlast te veroorzaken. Deze functies nemen veel ruimte in beslag en kunnen goed verwerkt 
worden in de hoeken van een rechthoekig-vorm.  
 
Ingangsruimte – de ingang heeft een grote openruimte nodig om de verkeersstromen van de 
bewoners op te vangen. Het trappenhuis moet zo gepositioneerd worden dat de verkeersstromen 
niet belemmerd worden. Tevens is een receptie aanwezig.  
Gezien de ingangsruimte veel oppervlakte inneemt en grote openruimtes nodig heeft moet gezocht 
worden naar meerwaarde voor deze functie. 
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6.3.2 Positie functies – samenhang functies – kwaliteit 
 
De positie van de functies speelt ook een rol. Er moet een praktische indeling zijn van het gehele 
complex. Hierbij zal rekening worden gehouden met het gebruik van de verschillende functies en het 
leefpatroon van de bewoners.  
 
Het gebouw moet ruimte bieden aan 100 à 200 bewoners. Het belang van een rechthoekig 
verdieping (zie pragraaf7.2) is dat een optimale mix gevonden moet worden tussen de x-as en de y-as 
om zowel de woningen als de flexibiliteit optimaal in te zetten. De woningen zorgen in vergelijking 
met overige functies als enige voor huuropbrengst, daarom moeten zij zoveel mogelijk ingezet 
worden. Gezien heb belang van de aanwezigheid van de overige functies zullen hier begrenzingen 
aan zijn. Daarnaast wordt de opbrengst van het gebouw bepaald door 
herbruikbaarheid/verplaatsbaarheid van de woningen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de 
flexibiliteit van unit-bouw. Hiervoor is een balans in de flexibiliteit van groot belang om de opbrengst 
van het gebouw optimaal in te zetten. Tevens biedt flexibiliteit de mogelijkheid dat het gebouw 
uitgebreid kan worden, hierdoor kan meer huuropbrengst gerealiseerd worden. Om nog meer 
maatregelen te nemen om de winst te vergroten kan het gebouw zo ontworpen worden dat de 
opbouw gunstig is voor verplaatsing naar andere delen van het land. Dit draagt bij aan het streven 
naar meer duurzaamheid. Analyses kunnen weergeven waar per regio behoefte aan huisvesting is.  
 
Een rechthoekige verdieping van +/- 1600 m2 aan bruto vloeroppervlak is zeer gunstig voor het 
opvullen van de bewoners. In eerste plaats is het qua regelgeving voor logies gunstig.  
Bij een oppervlakte groter dan 1600 m2 verwijst de regelgeving voor de woon-units (zonder sanitair) 
meer aan sanitaire voorzieningen en zijn ook meer nooduitgangen van toepassing. Dit zorgt ervoor 
dat minder plek aanwezig is voor woon-units door de noodzaak van overige functies. Daarnaast 
zorgen ook meer nooduitgangen voor hogere gebouwkosten. In tweede plaats zijn voor +/- 1600 m2 
twee brand-scheidende wanden nodig. Deze behouden de compactheid van de verschillende 
functies, omdat de verkeersstromen en natuurlijke daglichttoetreding geringe belemmering ervan 
ondervinden. Verder kan gemiddeld per verdieping voor +/- 60 bewoners aan woningen bieden. Dit 
houdt in dat twee verdiepingen voldoen aan de benodigde woningen voor de bewoners. Door de 
woningen op elkaar te stapelen wordt de kosten van de grond fors gereduceerd.  
 
Nu de grootte van een rechthoek per verdieping is vastgesteld kunnen de posities van de functies en 
de samenhang van de functies onderling bepaald worden. Een belangrijke rol hierin zijn de 
piekmomenten van de bewoners. De bewoners hebben vaak dezelfde werktijden waardoor de 
verschillende functies veel capaciteit moet opvangen. Los gezien van de doelgroep in dit project 
hebben andere doelgroepen standaard geen piekmomenten onder logies verblijven. De wetgeving 
tot nu toe voor logies verblijven is niet getoetst op piekmoment. Dit gezegd hebbende kan worden 
geconcludeerd dat er een balans moet worden gevonden in de tegenstrijdigheid van de wetgeving en 
er moet per functie voldoende capaciteit aanwezig zijn om de piekmomenten op te vangen.  
 
De ingangsruimte van het gebouw wordt als startpunt gezien voor het bepalen van de posities, 
samenhang en groei van de verschillende functies. Ook moet gestreefd worden om vanaf de ingang 
tot andere functies het gebruiksgemak van de bewoners gelijk te houden. De positie van de ingang 
van een rechthoekig-vorm  is gewenst in het midden of aan de zijkant van het gebouw. Een ingang 
aan de zijkant van het gebouw  biedt de mogelijkheid om bij een uitbreiding direct een gebouw 
ernaast te koppelen. 
De ingang vervult zo een dubbele functie en moet aan overmaat ontworpen worden. Deze overmaat 
van ruimte kan ook dienen voor andere doeleinden. Het nadeel van een ingang aan de kopse kant is 
dat meer aandacht besteed moet worden in de samenhang van de functies en de vluchtroutes. Een 
ingang in het midden van het gebouw stelt direct alle functies centraal. Voor de uitbreiding is het 
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nadelig, omdat de functies aan de kopse kant grote aanpassingen moeten ondervinden om een 
nieuw gebouw op aan te sluiten. De samenhang van de functies zal ook haar draagvlak verliezen. Een 
oplossing hiervoor is om een nieuw gebouw los te plaatsen van de bestaande. 
 
De plaatsing van het sanitair kan op plekken gepositioneerd worden waar minder waarde gehecht is 
aan woonkwaliteit of op plekken die geen daglichttoetreding hebben. Bijvoorbeeld in het midden van 
een rechthoekig gebouw waar geen daglichttoetreding van toepassing is of aan de kant van de gevel 
waar minder waarde gehecht is aan woonkwaliteit.  
Gezien de piekmomenten moet ook voor het sanitair voldoende capaciteit aanwezig zijn en voor 
iedereen gelijkwaardig toegankelijk zijn. Het is gunstig om het sanitair bij elkaar te groeperen om de 
leidingafstanden compact te houden. 
 
De functies moeten voor de doelgroepen evenveel gebruiks-kwaliteit en woonkwaliteit bieden.  De 
bewoners zullen vaak op dezelfde tijdstippen gebruik maken van functies zoals sanitair-ruimtes, 
eetruimtes en ontspanningsruimten. Dit houdt in dat functies met drukke stromen extra aandacht 
moeten krijgen.  
 
Kortom, de posities van de functies moeten zo ingedeeld worden dat bij groei van het gebouw zij niet 
hun functionaliteit verliezen, zo laag mogelijke gebouwkosten en zoveel mogelijk huuropbrengst 
bieden.  
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6.4 Gebruiksflexibiliteit in gebruiksfase    
 
Zoals in paragraaf 6.7 beschreven is gaat de aandacht uit naar de flexibiliteit soorten in de 
gebruiksfase. De flexibiliteit soorten in de gebruiksfase zijn te groeperen in ruimtelijke flexibiliteit en 
functionele flexibiliteit. Deze verschillende flexibiliteitsoorten (zie figuur ) zullen getoetst worden 
naar de belangen voor meerwaarde binnen mijn onderzoek. Het is van belang dat de 
flexibiliteitssoorten bij veranderingen van het gebouw de functionaliteit, lage gebouwkosten en veel 
huuropbrengst behouden. (zie paragraaf 6.3.2) 
 

Gebruiksflexibiliteit 
beheerfase 

Ruimtelijke flexibiliteit Functionele flexibiliteit 

inrichtingsflexibiliteit polyvalentie  
indelingsflexibiliteit opwaarderingsflexibiliteit 
volumeflexibiliteit functieneutraliteit 
Figuur 6.6  Onderscheid in flexibiliteitstypen binnen gebruiksflexibiliteit. Gebaseerde op (Van Duijn 2011) 

 
Inrichtingsflexibiliteit  
Verandering van de inrichting van een ruimte kan altijd plaatsvinden. Echter, het uitgangspunt is dat 
dit niet nodig is voor de doelgroep. Indien wordt besloten om de inrichting te veranderen zullen hier 
extra kosten voor komen. Goed beheer is daarom essentieel om verloedering van het gebouw tegen 
te gaan (zie paragraaf 5.4, rapport: Havenland). 
  
Indelingsflexibiliteit  
Gunstig voor het wijzigen van de ruimte-indelingen van de bewoners. Door de vorm en afmetingen 
van de plattegronden te veranderen kunnen meer woningen gecreëerd worden. Zeker wanneer het 
gebouw moet kunnen groeien zorgt dit voor extra woningen. Ook kan de vraag en aanbod naar 
soorten woon-units beter op elkaar ingesteld worden. De bruto gebouwvolume verandert niet.  
 
Volumeflexibiliteit  
Maakt uitbreiding van het gebouw mogelijk om zo op de vraag naar huisvesting te reageren. Gunstig 
voor dit onderzoek gezien de huisvesting van de doelgroep niet vast te leggen is. Daarnaast maakt 
volumeflexibiliteit mogelijk om meer vierkante meters aan verhuur te realiseren. De bruto 
gebouwvolume verandert. 
 
Functionele flexibiliteit 
De ruimtelijke structuur is niet veranderbaar. Het voegt geen waarde toe voor de groei van het 
gebouw. Gezien het belang van veel verhuurbare woningen is deze vorm van flexibiliteit niet gunstig.  
 
Kortom, uit bovenstaande flexibiliteitsvormen kan worden geconcludeerd dat volumeflexibiliteit en 
indelingsflexibiliteit de meeste toegevoegde waarde bieden voor dit onderzoek. Daarom worden zij 
in het vervolg van dit onderzoek meegenomen. Door beide flexibiliteitvormen toe te passen zal er 
een balans in de flexibiliteit aanwezig zijn.  
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6.5 Ontwerp varianten  
 
In deze paragraaf zijn vier ontwerpvarianten geschetst die aan de hand van de voorgaande 
bevindingen tot stand zijn gekomen. Deze varianten zullen met elkaar vergeleken worden op 
aspecten als soorten flexibiliteit, positie functies, samenhang functies en kwaliteit. Hieruit zal een 
ontwerp gekozen worden en verder getoetst. De ontwerpvarianten zijn gebaseerd op een aantal 
uitganspunten: 
 
-het gebouw moet ruimte bieden aan 100 à 200 bewoners 
-het gebouw is 2 tot 3 bouwlagen hoog 
-de doelgroep moet voorzien zijn van de gekozen functies 
-het gebouw moet uitgebreid kunnen worden (volumeflexibiliteit) 
-het gebouw moet van binnenuit aangepast kunnen worden (indelingsflexibiliteit) 
-toepassen van unit-bouw Buko, ieder unit is 6 bij 3 meter 
-zoveel mogelijk woon-units plaatsen waarbij de overige functie tot hun recht komen  
-het gebouw moet een rechthoekig vorm hebben 
-ieder verdieping moet +/- 1600 m2 aan bruto vloeroppervlak bieden 
-gelijkwaardige samenhang tussen de verschillende functies  
 

Ontwerpvarianten spiegelhoekige-vorm 

 

 
A B 

Het kenmerkende van deze variant is dat zowel 
de gebouwkosten als van de verplaatsing van 
het gebouw heel efficiënt zijn. De x-as en de y-
as zijn optimaal gerealiseerd. De samenhang en 
positie van de woningen zijn niet gunstig. De 
gang zorgt voor eentonigheid.  

Het kenmerkende van deze variant is dat y-as is 
ingekort door de sanitaire ruimte en de 
eetruimten horizontaal te plaatsen. Door de 
inkorting komt weinig ruimte vrij om de 
gebruikskwaliteit te regelen. 
 

 
 

C D 

Kenmerkende is dat de inging een centrale 
samenhang vervuld met de overige functies. De 
verkeerroute is zeer gunstig doordat de functies 
voor alle bewoners kort gelegen zijn. Bij 
uitbreiding moeten rekening gehouden worden 
dat aan de kopse kant van de gevel grote 
aanpassingen plaats moeten vinden.  

Kenmerkende van dit ontwerp is de ingang aan de 
kopse kant. Deze vervult een directe verbinding 
bij uitbreiding van een nieuw gebouw en vergt 
geen aanpassingen aan de gevel. Echter is de 
samenhang tussen de functies minder.  
 

Figuur 6.7 Ontwerpvarianten spiegelhoekige-vorm 



 

39 
 

 

Toetsing ontwerpvarianten:  A B C D 

     

Bouw     

-uitvoering factor x2 uitstekend(+2) neutraal(0) neutraal(0) slecht(-1) 

-planning factor x2 uitstekend(+2) goed(+1) neutraal(0) slecht(-1) 

-verplaatsing factor x2 uitstekend(+2) slecht(-1) slecht(-1) goed(+1) 

Volumeflexibiliteit factor x2 uitstekend(+2) slecht(-1) slecht(-1) uitstekend(+2) 

Indelingsflexibiliteit factor x2 goed(+1) goed(+1) goed(+1) uitstekend(+2) 

Positie functies     

-woonruimte  goed(+1) goed(+1) goed(+1) goed(+1) 

-ontspanningsruimte  zeer slecht(-2) uitstekend(+2) uitstekend(+2) goed(+1) 

-eetruimte  zeer slecht(-2) slecht(-1) uitstekend(+2) uitstekend(+2) 

-sanitair  uitstekend(+2) slecht(-1) uitstekend(+2) goed(+1) 

Samenhang functies      

-bij vergroting neutraal(0) slecht(-1) slecht(-1) goed(+1) 

-binnen verdieping  slecht(-1) goed(+1) uitstekend(+2) goed(+1) 

-entree toegankelijkheid  slecht(-1) goed(+1) uitstekend(+2) uitstekend(+2) 

Kwaliteit     

-gebruikskwaliteit functies  slecht(-1) neutraal(0) uitstekend(+2) goed(+1) 

-woonkwaliteit slecht(-1) goed(+1) uitstekend(+2) goed(+1) 

     

Gemiddelde: 0,43 0,15 0,92 1,10 

Gemiddelde met factor x2: 0,84 0,00 0,56 0,95 

Overall:  Tussen neutraal 
en goed 

Neutraal  Tussen neutraal 
en goed 

Goed 

Figuur 6.8 *factor x2 = door het belang van lage gebouwkosten en mogelijkheid tot groei van het gebouw worden de bouw 
en flexibiliteit zwaarder meegewogen. 

 
Keuze variant 
Al met al kan worden geconcludeerd dat binnen dit onderzoek variant D het meest gunstig is. Dit 
heeft voornamelijk te maken met de ingang aan de kopse kant. De ingang maakt het mogelijk dat bij 
uitbreiding direct een nieuw gebouw aangesloten kan worden zonder dat er grove aanpassingen aan 
het gebouw nodig zijn. Door de overmaat aan ruimte van de ingang kan dit dienen voor andere 
functies en/of uitbreiding van bestaande  functies. De functionaliteit van de functies wordt behouden 
doordat de ingang onafhankelijk is voor een nieuw uit te breiden gebouw. Bij uitbreiding van variant 
B en C verliest de ingang haar draadkracht. Voor variant A geld de  goedkoopste uitvoering, 
verplaatsing en planning maar de vereiste samenhang tussen de functies en de positie van de 
functies komen nooit tot hun recht wat een vereiste is voor een succes vol huisvesting.   
Dit in vergelijking met variant D is nadelig qua uitvoering, planning en verplaatsing. Het voordeel van 
variant D is dat de functies bij uitbreiding niet in het geding komen. Een vereiste van variant D is dat 
de logistiek van het gebouw veel meer aandacht moet krijgen dan variant A.  
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6.7 Uitwerking variant D 
 
In deze paragraaf worden scenario’s uitgewerkt die gebaseerd zijn op ontwerpvariant D. Deze variant 
is het meest gunstig gebleken. De scenario’s geven een toepassing weer vanuit het perspectief van 
flexibiliteit en vanuit de toekomstige behoefte naar huisvesting van de doelgroep. Hierbij worden 
uitbreidingsscenario’s weergegeven van zowel de volumeflexibiliteit als voor de indelingsflexibiliteit. 
Bij de uitbreidingsscenario’s worden maatregelen uitgewerkt die de flexibiliteit van het gebouw 
mogelijk maakt. De maatregelen hebben betrekking op de structuur, constructie, installaties, 
leidingen en daglicht. 
 
In paragraaf 5.5 zijn maatregelen gegeven in de gebruiksflexibiliteit van unit-bouw. 
De uitgangspunten die zijn gekozen in paragraaf 6.6 worden gehanteerd voor de uitwerking van 
ontwerpvariant D. 
 
Ontwerp  
Het ontwerp biedt logies-plek voor 126 bewoners en bestaat uit twee bouwlagen. Op de begane 
grond bevindt zich doelgroep één (kort verblijf) en op de eerste verdieping doelgroep twee 
(middellang verblijf). Het kenmerkende verschil tussen de twee bouwlagen is dat doelgroep één 
gezamenlijk het sanitair deelt en bij doelgroep twee is het sanitair in de woon-units aanwezig. De 
woon-units op de begane grond bieden plek voor twee personen per unit en op de eerste verdieping 
plek voor één persoon per unit. Verder bieden beide bouwlagen plek voor gezinswoningen. Deze zijn 
ruimer, nemen ander half unit in beslag en bieden plek voor 3 personen. Verder hebben beiden 
bouwlagen een gezamenlijke eetruimte en ontspanningsruimte. Tevens is een ingang met overmaat 
aan ruimte aanwezig. Deze biedt onder andere ruimte voor de technische ruimte, beheerderruimte 
en receptie. Kenmerkende overeenkomst tussen beide bouwlagen is de symmetrie. In bijlagen 3.1 is 
het ontwerp  tegenover de kas vergroot weergegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6.9 Ontwerp impressie   
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Constructie  
De units zijn 6 bij 3 meter. De keuze voor deze afmeting is een veel voorkomende maat bij unit-
bouw. De units zijn gelijkmatig dit is gunstig voor de eenvoud in logistiek en in de wijziging van de 
ruimte indeling die naar de wensen van de gebruiker kan worden aangepast. 

 
Figuur 6.10 Constructie van de units 
 
Net zoals de regelmatige kolom-structuur speelt de vloer een belangrijke rol bij de flexibele indeling 
van het gebouw. Voor het ontwerp zijn betonnen vloeren gekozen van fabrikant Buko. De eenheden 
van Buko hebben een hoofddraagconstructie van warmgewalste stalen profielen: kokers op de 
hoeken en stalenframes langs en in de vloeren. Stalenframes zijn in het beton gegoten die voor de 
stijfheid zorgen. Verder hebben de stalenframes openstukken waar leidingen doorgevoerd kunnen 
worden en waarmee andere units aan bevestigd kunnen worden. De toplaag bestaat uit een 
gietvloer. Het voordeel van een gietvloer is dat een vloerverwarming geïntegreerd kan worden.  

Het stalenframe is gunstig om leidingen in te verwerken 
daarnaast kan in de vloer vloerverwarming verwerkt 
worden. 
 
 

Figuur 6.11 Opbouw Buko betonnen vloer en afwerking leidingen   

  



 
 

Tweepersoons-units   
zonder sanitair 
30 stuks bestemd voor  
60 bewoners op 
begane grond 
 

Door het weghalen van units  
aan de zijkanten ontstaat een  
geluidscheiding tussen woon-units 
en ontspanningsruimte. Tevens  
kan natuurlijke daglicht de gang 
bereiken en kan fungeren voor 
extra nooduitgang.  
 
 
 

Door de overmaat  
aan ruimte kan de  
hal dienen voor  
zitplekken voor 
de bewoners 
 
 
 

Door de overmaat aan 
ruimte van de ingang kan 
bij uitbreiding direct een  
nieuw gebouw aan 
 gekoppeld worden.  
Verder biedt het plaats  
voor de technische ruimte,  
receptie en kluisjes.   
 
 

Wanneer de gevel 
aan de kopse kant  
niet met een ingang 
aangesloten is kan 
de gehele gevel  
gevuld worden met  
functies in dit geval  
gunstig voor  
vergroting van de 
woon-units 
 

Gezinswoningen 
zonder sanitair 
bestemd voor  
15 bewoners  
 

6.7.1 Begane grond doelgroep één kortverblijf   

Ontspanningsruimte  
Bestemd voor  
doelgroep één.  
Indien overbodig  
kan het omgezet 
 worden naar andere  
functies, zoals woon-units. 
 

Dames en heren  
douches 8 stuks  
per unit ruim, boven  
de minimale eis van  
bouwbesluit voor  
logies vanwege  
piekmomenten 

Beheerder kamer 

Technische ruimte neemt 
twee units in beslag. Eén unit 
voor mechanische toe en afvoer 
en de ander voor het sanitair. 
 

Eet-units met 
 keukens en  
eetplekken  

Dames en heren  
Toiletten 6 toiletten 
per unit Bouwbesluit  
voor logisch hanteert 
minimaal één toilet  
per 6 kamers gezien  
de piekmomenten 
wordt het aantal  
ruim genomen  
  

Door het weghalen van  
units in het midden  kunnen de  
eet-units voorzien  worden van 
 natuurlijke daglicht. 
Tevens fungeren de opening  
voor nooduitgangen. 
 

Woon-units kunnen 
aan de zijkanten 
vervangen worden 
voor andere functies  
zoals eet-units  
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Eenpersoons-units   
met sanitair 
bestemd voor  
36 bewoners op 
de eerste  
verdieping 
 

Door het weghalen van units  
aan de zijkanten ontstaat een  
geluidscheiding tussen woon-units 
en ontspanningsruimte. Tevens  
kan natuurlijke daglicht de gang 
bereiken en plek vrij voor  
nooduitgangen  
 
 
 

Door de overmaat  
aan ruimte kan de  
hal dienen voor  
zitplekken voor 
de bewoners 
 
 
 

Door de overmaat aan 
ruimte op de eerste verdieping 
van de ingang kan dit eventueel  
dienen voor extra ontspanningsruimte  
 

Wanneer de gevel 
aan de kopse kant  
niet met een ingang 
aangesloten is 
kunnen open ruimtes 
plaats maken  voor  
woon-units   
 
 
 
 

Door de overmaat aan 
ruimte op de eerste verdieping 
van de ingang kan dit eventueel 
dienen voor extra woon-units  
 

6.7.2 Eerste verdieping doelgroep twee middellang verblijf   
  

Gezinswoningen 
met sanitair 
bestemd voor  
15 bewoners op 
de eerste verdieping 
 

Eet-units met keukens  
en eetplekken  

 
Door het weghalen van  
units in het midden  kunnen de  
eet-units voorzien  worden van 
natuurlijke daglicht. 
Tevens fungeren de opening  
voor nooduitgangen. 
 

Ontspanningsruimte  
Bestemd voor  
doelgroep twee. Indien  
overbodig kan het omgezet 
 worden naar andere functies,  
zoals woon-units. 
 



 
 

6.7.3 Scenario’s volumeflexibiliteit (uitbreiding buitenkant)  
 
Vogelperspectief standaard ontwerp 

 
 
De ingang aan de kopse-kant is ontworpen met overmaat aan ruimte. Binnen deze overmaat is een 
extra trappenhuis ontworpen. Bij vergroting van het gebouw kan de groei van verkeersruimte 
opgevangen worden. Door de ingang aan de kopsekant kan een nieuw gebouw met weinig ingrepen 
direct op aangesloten worden. Ook biedt de overmaat aan ruimte plek voor technische ruimte, 
beheerderkamer en receptie.  

 
 
Scenario 1: dubbele vergroting groep één en twee 

 
 
Indien het standaard gebouw voor zowel groep één als voor groep twee gelijkwaardig bezet wordt, 
en er is behoefte naar meer huisvesting, dan kan men kiezen om het gebouw te verdubbelen voor 
beide groepen. De overmaat aan ruimte van de ingang maakt eventuele uitbreiding van de 
technische ruimte mogelijk. 
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Scenario 2: dubbele vergroting doelgroep één 

 
 
Wanneer blijkt dat de vraag naar huisvesting specifiek voor een bepaald doelgroep nodig is.  
De symmetrische ruimte indeling van beide doelgroepen is gunstig voor dit scenario.  
Omdat beide verdiepingen geen hinder ondervinden van veranderingen op het gebied van 
samenhang functies, flexibiliteit, positie functies en eventuele extra ontwerpkosten.  
 
Scenario 3: halve vergroting groep één en twee 

 
 
De symmetrische vorm van het standaard ontwerp maakt mogelijk dat bij een halve vergroting de 
functionaliteit van het gebouw wordt behouden. Dit scenario is financieel minder belastend.  



 
 

6.7.4 Scenario’s indelingsflexibiliteit (uitbreiding binnenkant) 
 
Rechtsboven bevindt zich de begane grond voor 
doelgroep één (zie bijlagen 3.3) en linksonder de eerste 
verdieping voor doelgroep twee (zie bijlagen 3.4). 
Doelgroep twee heeft overcapaciteit aan ruimte over in 
het midden, omdat zij niet gezamenlijk de toiletten en 
douches delen. Daarom is kozen voor innamen van de 
vloeren aan de kopse kanten voor het creëren van 
balustraden. Door koepels te plaatsen op het dak wordt 
zowel begane grond als de eerste verdieping voor zien van 
natuurlijkdaglicht. In bijlagen 3.5 is een doorsneden 
weergegeven van het lichtinval en de constructie. 
De innamen van de vloeren op de eerste verdieping heeft 
geen invloed op de sanitaire leidingen, omdat het sanitair 
zich aan de zijkanten van de woon-units op de eerste 
verdieping bevindt.      

Unit-bouw gebouwen hebben vaak een 
uitstraling van containers. Uit de referentie 
projecten blijkt dat dit mede de oorzaak is 
van verloedering van het gebouw. Door 
sommige gevel-units meer diepgang te 
geven wordt dit voorkomen, krijgen ze 
meer schaduwwerking en kunnen grotere 
erkers meer huuropbrengst opleveren. In 
bijlagen 3.2 is de gevel vergroot 
weergegeven. 
  



 
 

Scenario 4: overcapaciteit ingang  
 
Standaard ingang eerste verdieping  

De ingang op de eerste 
verdieping fungeert als 
ontspanningsplek. De 
glazen gevel betekent 
dat er optimaal gebruik 
wordt gemaakt van 
natuurlijk daglicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Uitbreiding woningen ingang eerste verdieping 

Indien de vraag naar 
huisvesting overbezet 
wordt kan door de 
overcapaciteit van de 
ingang plaats gemaakt 
worden voor meer 
woningen. Ook kunnen 
andere functies voor 
plaatsmaken afhankelijk 
van de behoefte en 
wensen. 
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Scenario 5:  
 
Standaard ontwerp kopse kant  

Aan de kopse kant zijn units 
weggehaald. Hierdoor zijn de 
verkeersruimtes voorzien van 
meer natuurlijk daglicht. Ook 
kunnen zitplekken of 
noodtrappen geplaatst 
worden, want zij belemmeren 
het daglicht niet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitbreiding woningen kopse kant  

Wanneer de vraag naar 
huisvesting groot is kunnen 
de lege plekken plaats 
maken voor meer woningen. 
Door de aanwezige 
balustrade en de koepel 
wordt alsnog de ruimte 
voorzien van natuurlijke 
daglicht.     
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6.8 Conclusies ontwerp  
 
Op basis van dit hoofdstuk is beschreven welke aspecten invloed hebben op het ontwerp en welke 
flexibiliteitvormen een toegevoegde waarde hebben. Om een geschikt ontwerp te maken is gebleken 
dat een rechthoekig-vorm de beste aansluiting is op een kas. Hierin zijn de verschillende functies 
noodzakelijk voor het creëren van succesvolle huisvesting. Om de functies goed tot hun recht te 
laten komen mogen de positie en de samenhang van de functies bij uitbreiding niet hun 
functionaliteit verliezen. Verder blijkt dat het van belang is om zoveel mogelijk verhuurbare 
woningen en lage gebouwkosten te creëren om bij de groei van het gebouw de winstkosten in de 
exploitatie te verhogen. Volumeflexibiliteit en indelingsflexibiliteit bieden hiervoor de beste 
mogelijkheden. Hierbij zijn uitbreidingsscenario’s weergegeven voor deze twee vormen. Bij de 
uitbreidingsscenario’s worden maatregelen uitgewerkt die de flexibiliteit van het gebouw mogelijk 
maken. Indelingsflexibiliteit is gunstig voor het wijzigen van ruimte-indelingen vanuit de binnenkant 
van het gebouw. Op eenvoudige wijze kunnen namelijk meer woningen gecreëerd worden. 
Volumeflexibiliteit is gunstig voor uitbreidingen aan de buitenkant van het gebouw. Beide 
flexibiliteitsoorten zorgen ervoor dat de vraag een aanbod naar huisvesting op elkaar afgestemd 
wordt. Door beide toe te passen ontstaat er bovendien een balans in de flexibiliteit. 
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 Kas als energiebron voor Oost-Europese werknemers  7.

 
Op basis van de voorgaande hoofdstukken is gekozen voor een modulair bouwwerk bestaande uit 
unit-bouw om zowel aan de duurzaamheid als aan de flexibiliteit te voldoen. Een belangrijk voordeel 
van de unit-bouw zijn de toepassingen van volumeflexibiliteit en indelingsflexibiliteit. Deze 
flexibiliteitsoorten zorgen ervoor dat er meer verhuurbare woningen gecreëerd worden. Daarnaast 
hebben unit-bouwwerken een hoge mate van hergebruik, waarmee ook de opbrengsten van het 
gebouw verhoogd kunnen worden. Uit de gemaakte begroting van ontwerpvariant D (zie bijlagen 
3.6) blijkt dat de gebouwkosten pas na 9 jaar terugverdiend wordt met de behaalde huuropbrengst. 
Gezien de woningen tussen de 10 en 15 jaar beheerd worden is het aantal jaren van winstopbrengst 
beperkt. Het is daarom van belang om de winstkosten in de exploitatie te verhogen. Dit kan bereikt 
worden omdat de woningen gelegen zijn aan een kas. Kassen hebben overtollige energieën die als 
doeleinde kunnen fungeren voor de woningen. Het is van belang dat de flexibiliteit van de woningen 
niet in het geding komt. In dit hoofdstuk zal onderzocht worden welke overtollige energieën van de 
kas het beste aansluiting geven bij het ontwerp van de woningen, waarbij de flexibiliteit van de 
woningen behouden blijft. 
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7.1 Thema duurzame energiebronnen en fossiele energie efficiënter inzetten 
 

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om de innovatie en duurzame toepassingen 
binnen glastuinbouw. Echter verbruikt op dit moment het Nederlandse glastuinbouw 10% van de 
totale Nederlandse aardgas. Dit is een behoorlijk hoog aantal en gezien de steeds schaarse van 
fossiele brandstoffen en de wereldwijde bekendheid is het van belang dat dit tegengegaan wordt. 
Daarom heeft de glastuinbouwsector duurzaamheidsambities opgelegd dat vanaf 2020 het gebruik 
van fossiele energie substantieel terug gebruikt wordt, klimaatneutraal telen en uiteindelijk zelfs 
leverancier worden van warmte en elektriciteit.  

Het programma Kas als Energie Bron omvat een 7-tal transitiepaden waarlangs de tuinbouwsector 
gestalte geeft aan haar duurzaamheidsambities: 

 

Figuur 7.1 Programma Kas als Energie Bron 7-tal transitiepaden 

Een belangrijk rol binnen dit onderzoek is weggelegd om duurzame energiebronnen en fossiele 
energie efficiënter inzetten, omdat deze directe invloed kunnen uitoefenen op energie besparing 
binnen de woningen. Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan een innovatieve en 
duurzame toepassing van overtollige energiebronnen in het eindontwerp van de huisvesting waarbij 
de flexibiliteit behouden blijft. 
 

7.2 Duurzame energiebronnen  
 
Onder het thema duurzame energiebronnen gaat het betreft het gebruik van zonne-energie, 
windenergie, aardwarmte en biobrandstoffen. Binnen dit thema wordt een bijdrage van 20% ten 
opzichte van het totale energieverbruik van de sector verwacht. Op dit moment wordt binnen deze 
categorie een aandeel 1,3% behaald, wat nog steeds laag is.  

 
7.2.1 Zonne-energie 
Zonlicht is een onbeperkte bron van stralingsenergie die veel toegepast wordt in de kas: het zonlicht 
wordt omgezet in assimilatie plantengroei en warmte. Wie in de tuinbouw aanspraak maakt op een 
stuk buitenoppervlak kan de zonne-energie omzetten in andere bruikbare en/of verhandelbare 
vormen van energie. De verzameling van zonne-energie voor duurzame energie bronnen kan door 
middel van PV-zonnepanelen of thermische zonnecollectoren. Deze kunnen als doeleinden dienen 
voor stroomproductie of verwarming van de kas.  

Uit het onderzoek van Feije de Zwart, Silke Hemming, Marc Ruijs en Theo Gieling (2011)  “Benutting 
van zonne-energie in de tuin bouw – een strategische verkenning” is gebleken dat met de huidige 
techniek de verzameling van thermische zonne-energie voor de duurzame verwarming van 
glastuinbouw met 50% te dekken is uit zonne-energie. Echter wanneer de gasprijs stijgt, zal 
economische haalbaarheid van thermische oplossingen beter haalbaar zijn. Voor elektriciteit ligt dit 
heel anders. Anders dan thermische energie is elektriciteit een gemakkelijk transporteerbare en 
verhandelbare energiedrager. Het is technisch goed mogelijk om 25% van de huidige behoefte aan 
elektriciteit te dekken uit zonne-energie. Met toekomstige technieken is een dekking van 80% 
wellicht mogelijk. Economisch gezien zijn de terugverdientijden voor deze opties veel te lang. 
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Daarnaast zal de elektriciteitsvraag van glastuinbouwbedrijven in de toekomst verder stijgen, zodat 
een dekking van 50% in de toekomst maximaal haalbaar lijkt.  
Op een glastuinbouwbedrijf staat vaak een (elektriciteitsfabriekje) WKK, waarmee de 
stroomproductie, verwarming, elektriciteitsnet en de meters op aangesloten zijn en optimaal 
gebruikt worden. Men zou dus enkele zonnepanelen hierin kunnen inpluggen of andere duurzame 
energie bronnen. Maar uit het bovenstaande en uit het onderzoek “Innovatienetwerk Nieuwe 
Energiesystemen - Gelderland” van Frank Helsloot (2013) kan geconcludeerd worden dat momenteel 
dit niet economisch rendabel is. De voornaamste reden hiervoor is dat het rendement van een WKK 
vele malen hoger energie oplevert dan een toevoeging van extra energie op een WKK. Anders dan bij 
individuele woningen verdient men bijvoorbeeld uit zonnepanelen zijn geld wel terug. Het verschil zit 
in dat de kas veel meer energie verbruikt dan een woning. Verder blijkt ook uit het onderzoek 
“Benutting van zonne-energie in de tuin bouw – een strategische verkenning” dat vervanging van 
glas door PV-panelen ook niet rendabel is, omdat de opbrengst per vierkante meter gewas groter is 
dan de opbrengst per vierkante meter zonnepaneel. Echter kunnen de zonnepanelen wel op daken 
van bedrijfsruimten geplaatst worden, maar ook hier blijkt dat het niet rendabel is. 

 
Sterkten  Zwakten  

Duurzame energie bronnen en het is een gratis 
energiebron. 
Indien doorvoer van elektra komt de flexibiliteit van 
de woningen niet in het geding. 

Niet rendabel voor glastuinbouw in kas of 
bedrijfsdaken daarvan. Verder is het afhankelijk van 
subsidies. 
Hoge investeringen. 
De vierkante meterprijs van teelt geeft een hoger 
opbrengst dan een vierkante meterprijs zonnepaneel.  

Kansen  Bedreigingen  

Echter wanneer de gasprijs stijgt, zal economische 
haalbaarheid van thermische oplossingen beter 
haalbaar zijn. 

Wet- en regelgeving t.a.v. stroom terug-levering. 

Toepasbaar  Onderzoek  

Kassen die geen glazen daken bevatten  Kassen die weinig daglicht nodig hebben.  
Figuur 7.2 SWOT-analyse zonne-energie  

 
7.2.2 Aardwarmte  
Glastuinbedrijven maken gebruik van diepe (warmte opslag) en ondiepe (warmte-koude opslag) 
geothermie voor het winnen van warmte voor de kas. Voornamelijk de diepe geothermie die twee 
kilometer diep in de grond liggen zijn redelijk succesvol. Echter de investeringen en de risico’s voor 
de meeste glastuinbedrijven zijn behoorlijk hoog. Hierdoor zijn er initiatieven voorgekomen uit 
verschillende glastuinbedrijven om door samenwerking de aardwarmte rendabel te maken.   
Zoals het project in Naaldwijk waarbij collectief gebruik wordt gemaakt van geothermie.   
Ondank dat het ingewikkeld is om een bedrijf geheel met de warmtepomp van energie te voorzien 
kan dit wel bereikt worden door creatief om te gaan met oogsten van warmte. 
 
Sterkten  Zwakten  

Bron van duurzame warmte opslag en warmte-koude 
opslag.  

Warmtepomp behoorlijk investering. 
Afhankelijk van geologische randvoorwaarden. 
Door de koppeling van de leidingen met de woningen 
komt de flexibiliteit van de woningen in gevaar. 

Kansen  Bedreigingen  

Samenwerking van belang bij diepe geothermie. 
Warmte-koude opslag voor ondiepe geothermie. 

Hoge investeringskosten voornamelijk bij diepe 
geothermie. 

Toepasbaar  Onderzoek  

Enkele redelijke succesvolle projecten  Kassen die weinig daglicht nodig hebben.  
Figuur 7.3 SWOT-analyse aardwarmte  
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7.2.3 Windenergie  
Windmolens produceren goedkope elektriciteit. Glastuinbouwbedrijven hebben vaak de ruimte om 
een windmolen te plaatsen. Echter wordt het onmogelijk voor een individueel bedrijf om 
windenergie op te wekken, door de provinciale beleidslijn om windmolens uitsluitend in lijnen van 
drie of meer molens toe te staan. Een oplossing kan gevonden worden door samen te werken met 
meerdere collega’s die langs hetzelfde lijnelement in het landschap moeten zitten. Deze eisen leiden 
ertoe dat tuinders vaak niet aan windenergie beginnen. 
 
Sterkten  Zwakten  

Goedkope duurzame elektriciteit  Aanbod/timing moet matchen binnen bedrijfsvoering 
en behoeften, of terug-levering moet rendabel zijn.  

Kansen  Bedreigingen  

Veel belangstelling bij telers 
Ruimte beschikbaar bij glastuinbouw 
Samenwerking meerdere telers 

Provinciale regelgeving. 
Publieke opinie en ruimtelijke ordening. 
Regelgeving smart-grids (samen elektra opwekken) . 

Toepasbaar  Onderzoek  

Ja   Rekentoels voor duurzame elektriciteitsproductie 
glastuinbouw. 

Figuur 7.3 SWOT-analyse windenergie 

 
 
7.2.4 Biobrandstoffen 
 
Sterkten  Zwakten  

Bron van duurzame energie.  
Geen afvalstoffen als restproduct. 

Beschikbaarheid van biomassa prijs/hoeveelheid. 
Het is niet efficiënt voor elektriciteit opwekking,  

Kansen  Bedreigingen  

Samenwerking in regio met biomassa leverancier. Dagelijkse aanvoer via vrachtauto´s 

Toepasbaar  Onderzoek  

Ja    
Figuur 7.4 SWOT-analyse biobrandstoffen  
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7.3 Fossiele energie efficiënter inzetten 
 
Binnen dit thema gaat het om hoe fossiele energieën van de kas efficiënter ingezet kunnen worden. 
Uit het onderzoek “Innovatienetwerk Nieuwe Energiesystemen - Gelderland” blijkt dat een WKK 
(warmtekrachtkoppeling installatie) hiervoor de beste oplossingen biedt. De voornaamste reden 
hiervan is dat het toedienen van fossiele energie op een WKK vele malen hogere energie (rendement 
97%) oplevert dan andere toepassingen. Bovendien sluit het gebruik van een WKK aan op de 
interesses van de opdrachtgevers waardoor het als het ware een eis is dat de kas een WKK bevat.  
 
In overleg met de opdrachtgevers A. Khan, Rob Hendriks en Frank Helsloot is bepaald dat er 
innovatiekans bestaat om de overtollige elektriciteit van een WKK toe te passen voor doeleinden 
binnen de woningen, zoals dat nu wordt gedaan met opslag van warmte. Gezien een WKK de 
hoogste rendement oplevert qua levering van elektriciteit kan hieruit ook de elektriciteit gebruikt 
worden voor doeleinden binnen de woningen. Er wordt veel van de elektriciteitsproductie van het 
WKK geleverd aan een energieleverancier, waardoor de Nederlandse glastuinbouw netto leverancier 
is geworden. De verkochte prijs van de elektriciteit is wel lager dan de aangekochte prijs van 
elektriciteit. Er is dus een economisch voordeel wanneer de elektriciteit gebruikt wordt binnen de 
woningen. Ook voor het milieu levert dit een groot voordeel op, omdat elektriciteit, warmte en CO2 
onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden. 
 
Er zal in deze paragraaf onderzoek gedaan worden naar twee manieren om de overtollige elektriciteit 
van een WKK binnen de woningen te gebruiken. In de eerste plaats gaat het om een directe 
transportatie van de elektriciteit aan de woningen. In de tweede plaats gaat het om opslag van 
elektriciteit alvorens de elektriciteit doorgevoerd en gebruikt kan worden binnen de woningen. De 
hedendaagse methoden voor opslag van elektriciteit zijn batterijen (accu’s), waterstof en 
vliegwielen. Waterstof en vliegwielen zullen niet behandeld worden in dit onderzoek omdat zij hoge 
investeringskosten hebben en er is weinig tot geen prakrijkervaring over hen omdat ze nog in 
ontwikkeling zijn. 

  



 
 

Aardgas dient als brandstof 
voor de ketel en de WKK  
 
 
 Een ketel zorgt voor een  

deel van de thermische 
energie  en vaak ook  
CO2 binnen de kas  
 
 
 

Transport, de thermische  
energie wordt d.m.v.  
buizen door de kas  
getransporteerd  
 
 
 

Elektrische energie is  
nodig om bijvoorbeeld  
de belichtingslampen  
te laten werken 
 
 
 

Belichting, de elektrische  
energie wordt omgezet 
in thermische energie en  
licht 
 

Gewas, de thermische 
energie maakt het mogelijk 
dat het gewas optimaal 
kan groeien 
 

Werking van de WKK 
WKK zorgt voor lagere energiekosten. Het  
rendement van een WKK is groot, doordat  
er warmte en elektriciteit tegelijkertijd wordt  
gemaakt en nuttig wordt gebruikt. Door de  
WKK  wordt er thermische energie en  
elektrische energie tegelijk opgewekt.  
Hierdoor ontstaat  een hoog rendement van  
+/-  96% 
 

Energie, dit is een  
eindproduct  
Thermische  
energie 

Warmtewisselaar 
draagt de warmte  
over  Van de WKK  
naar de CV systeem 

Energie, dit is een  
eindproduct elektrische  
energie 

CO2, dit is een  
eindproduct 

De  brandstof voor 
de WKK is aardgas 

7.3.1 Werking WKK



 
 

7.3.2 Directe doorvoer elektriciteit naar woningen 
 
Uit aardgas wordt door een WKK warmte, elektriciteit en CO2 geproduceerd. Al deze benoemde 
producties vinden plaats binnen een glastuinbedrijf en worden vervolgens gebruikt en/of verkocht. 
De geproduceerde elektriciteit uit een WKK heeft een groot overschot. Het overschot wordt terug 
geleverd aan het net. Het is ook mogelijk om de overtollige elektriciteit door te leveren aan de 
woningen. Wat betreft de functie van de kas, is het gunstig dat het teelt zowel dag als nacht voorzien 
wordt van licht(energie). Hierdoor is het mogelijk om continu goedkope elektriciteit aan de woningen 
te leveren waardoor de toepassing van deze methode optimaal is. Indien alsnog overtollige 
elektriciteit geproduceerd wordt gaat het alsnog terug naar het net. Zie bijlagen 3.8. 
 
Sterkten  Zwakten  

Fossiele energie efficiënt inzetten.  
Flexibiliteit woningen blijft behouden. 
Economische interessant voor woningen en voor de 
glastuinbouw.  
Het opvangen van oncontroleerbaar aanbod van 
elektriciteit, om zo de leveringszekerheid van het 
energiesysteem te vergroten.  
Geen grote investering met aansluiting woningen. 

Om optimaal te profiteren moet het teelt type zowel 
dag als nacht gebruikt worden. 
Indien er alsnog overtollige energieën ontstaan 
worden die terug naar het net geleverd en zo niet 
optimaal gebruikt. 
WKK grote investering.  

Kansen  Bedreigingen  

Samenwerking met elektriciteitsleverancier.  
Toepassen op een grote schaal woningen gelegen aan 
kas(sen). 

- 

Toepasbaar  Onderzoek  

Voor een koppeling tussen de WKK kas en de 
woningen. 
Voor woningen economisch interessant. 
Voor kassen economisch niet rendabel. 

Nog niet toegepast op grootschalige woningen  

Figuur 7.5 SWOT-analyse directe doorvoer elektriciteit naar woningen 
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7.3.3 Indirecte doorvoer elektriciteit naar woningen (d.m.v. accu’s) 
 
In sommige landen worden al woningen aangesloten op een accu om de continue beschikbaarheid 
van stroom te waarborgen, zoals het elektriciteitsnetwerkbedrijf in China SGCC. Deze fabrikanten 
kunnen “grote” accu’s leveren waarop een normale woning soms wel 3 dagen kan functioneren. 
Echter zou dit niet geschikt zijn voor glastuinbedrijven, omdat zij meer stroom gebruiken dan een 
woning. In korte tijd zou een gemiddeld glastuinbedrijf de accu leeg trekken. Daarnaast zijn de 
investeringskosten behoorlijk hoog. Opslag in accu’s voor woningen is economisch interessant. 
Dit komt doordat de energie capaciteit van de accu’s wel efficiënt genoeg is om de woningen te 
voorzien van stroom. Hiervoor is er maar een soort geschikt accu waardoor dus de keuze van type 

beperkt blijft. Hiervoor is er maar een soort geschikt accu waardoor dus de keuze van type beperkt 

blijft.  
 
Sterkten  Zwakten  

Fossiele energie efficiënt inzetten.  
Flexibiliteit woningen blijft behouden. Door de 
overmaat aan ruimte onder de kas kunnen zij gestald 
worden. 
Economische interessant voor woningen.  
Het opvangen van oncontroleerbaar aanbod van 
elektriciteit, om zo de leveringszekerheid van het 
energiesysteem te vergroten.  
Met een opslagmedium beschikt de consument over 
meer controle over de eigen vraag en het aanbod op 
de markt. 

Economische niet rendabel voor kassen. 
WKK grote investering. 
Grote investering met aansluiting woningen. 
 

Kansen  Bedreigingen  

Samenwerking met elektriciteitsleverancier.  
Het net zou de grote verwachte groei van decentraal 
opgewekte duurzame elektriciteit niet aankunnen, 
waarbij opslag een uitkomst zou bieden. 
Opkomst goedkopere batterijen. 
 

Toekomstige technieken moeten de batterijen 
capaciteit verbeteren. (lithium-) batterijen breidt zich 
in hoog tempo uit vanwege de grootschalige 
toepassing van 
mobiele consumentenelektronica en door de 
verwachte opkomst van elektrische auto’s. 

Toepasbaar  Onderzoek  

Voor een koppeling tussen de WKK kas en de 
woningen. 
Voor woningen economisch interessant. 
Voor kassen economisch niet rendabel. 

Staat nog in kinderschoenen 

Figuur 7.6 SWOT-analyse indirecte doorvoer elektriciteit naar woningen 
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7.4 Conclusies  

 
Al met al kan geconcludeerd worden dat met het efficiënter inzetten van fossiele brandstoffen de 
meeste winst behaald kan worden. Duurzame energiebronnen zijn op dit moment niet economisch 
rendabel voor in de kassen.  
 
Fossiele brandstoffen kunnen efficiënter worden ingezet door een warmtekrachtkoppeling installatie 
in de kas te bouwen. Met zo een WKK kan aardgas met een rendement van 97% worden omgezet in 
energie. De energie wordt geleverd in vorm van thermische energie en elektrische energie. Tevens 
wordt er CO2 geproduceerd. Al deze drie producten worden gebruikt in de kas. 
Een warmtekrachtkoppeling installatie is zo efficiënt dat er een elektrische energie overschot 
ontstaat. De elektrische energie overschot kan tegen een marktprijs geleverd worden aan de 
woningen. Dit kan gedaan worden via directe toevoer, wat in tegenstelling tot accu’s geen grote 
investering vereist (zie bijlagen 3.8). Daarnaast blijft de flexibiliteit van de woningen behouden 
aangezien de elektrische koppelingen tussen de kas en de woningen geen invloed hebben op de 
aanpasbaarheid van het gebouw.  
Door de toename in de exploitatie van de woningen worden de gebouwkosten binnen 7 jaar terug 
verdiend. Een reductie van meer dan 30% ten opzichte van alleen huuropbrengsten. Zie bijlagen 3.6. 
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 Conclusies deelvragen en onderzoeksvraag 8.

 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten van het bouwtechnische onderzoek 
gepresenteerd. Met dit laatste hoofdstuk wordt het onderzoek afgesloten door de keuze van het 
flexibele bouwsysteem voor semipermanente huisvesting voor Oost-Europese werknemers nader te 
bespreken. Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het 
probleem rondom huisvesting voor Oost-Europese werknemers door de toepassing ontwikkelen van 
een flexibel bouwsysteem die kan omgaan met de veranderende omstandigheden vanuit 
verschillende belangengroepen. Bovendien brengt het rapport aanbevelingen met zich mee voor de 
opdrachtgevers op het gebied van huisvesting voor arbeidsimmigranten. De onderzoeksvraag van dit 
onderzoek luidt als volgt: 
 
“Wat is voor de opdrachtgever de meest gunstige vorm van een flexibel bouwsysteem, toe te 
passen voor semipermanente huisvesting voor Oost-Europese werknemers?” 
 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag zijn vier deelvragen opgesteld, die bijdragen aan de 
beantwoording van de Onderzoeksvraag. Deze deelvragen worden hieronder beantwoord . 

 

8.1 Deelvraag A 
 
Wat zijn de wensen en eisen van de opdrachtgever, en wat zijn de wensen en eisen van de doelgroep 
bij de ontwikkeling van semipermanente huisvesting? 
 
Als invloedrijke betrokkenen en belanghebbenden hebben de opdrachtgevers een lijst van eisen 
opgesteld op basis van het concept-ontwerp van Bart van Bueren. Zij willen heel graag zijn theorie 
toe laten passen binnen de ontwikkeling van de semipermanente huisvesting voor Oost-Europese 
werknemers. Zo dient het ontwerp tegen een opgetilde kas te liggen, die wordt voorzien van een 
WKK. De teelt van de kas dient dag en nacht voorzien te zijn van licht en warmte. Verder dienen de 
gebruikskosten, bouwkosten en sloopkosten laag te zijn. Hierbij willen zij een levensduur voor de kas 
van 30 jaar, en een levensduur voor de woningen van 10 tot 15 jaar. Dit betekent dat er een flexibel 
bouwsysteem voor de huisvesting gebruikt zal worden, die uitbreidingsmogelijkheden biedt. 
Hierdoor zullen de kas en de woningen los van elkaar naast elkaar geplaatst worden. Tot slot hebben 
de opdrachtgevers behoefte aan een ontwerp waarbij rekening gehouden wordt met de warmte- of 
energieoverschotten die in de kas vrijkomen. Deze warmte- of energieoverschotten kunnen namelijk 
gebruikt worden voor doeleinden binnen de woningen. Echter, het dient niet ten koste te gaan van 
de flexibiliteit van de huisvesting. 
 
Door een analyse uit te voeren binnen enkele bestaande projecten (referentieprojecten) is het 
mogelijk om kennis te vergaren over de wensen en eisen van de doelgroep. Vanuit het perspectief 
van de doelgroep blijkt dat de huisvesting drie functies moet bieden, namelijk wonen, eten en 
recreatiemogelijkheden. Bovendien heeft de doelgroep behoefte aan privacy, comfort en een 
scheiding tussen werken en leven. Verder heeft de verblijfsduur invloed op de wensen en eisen van 
de bewoners. Hierbij is de doelgroep onder te verdelen in twee groepen (de eerste groep verblijft 2 à 
3 maanden en de tweede groep verblijft 3 maanden tot 24 maanden). Iemand die korter verblijft is 
met minder privacy, comfort en scheiding tevreden dan iemand die langer verblijft. 
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8.2 Deelvraag B 
 

Welke vormen van flexibel bouwen zijn geschikt voor de semipermanente huisvesting waarbij wordt 
voldaan aan de wensen en eisen van de opdrachtgever en de doelgroep? 
 
Uit hoofdstuk 5 is naar voren gekomen dat flexibiliteit nodig is binnen het ontwerp voor 
semipermanente huisvesting voor Oost-Europese werknemers, omdat hiermee aanpasbaarheid 
nodig is voor de onbekende vraagontwikkeling. Daarnaast zijn flexibiliteit en duurzaamheid nauw 
met elkaar verbonden. Flexibiliteit zorgt ervoor dat binnen de functionele levensduur van het 
gebouw ingespeeld kan worden op veranderingen in de vraag naar huisvesting. 
 
Er is gebleken dat modulaire bouwwerken bestaande uit unit-bouw (flexibel bouwsysteem) het beste 
passen voor de semipermanente huisvesting in dit onderzoek, omdat zij een hoge restwaarde 
hebben vanwege hun herbruikbaarheid. Dit is vanuit financieel oogpunt erg gunstig. Hiermee wordt 
namelijk voorkomen dat het eindresultaat een slechte investering wordt. Verder biedt unit-bouw 
mogelijkheden voor snelle plaatsing, goedkope verhuizing en oplossingen in onzekere situaties. Om 
de flexibiliteit te kunnen garanderen en te waarborgen zijn (voor unit-bouw) maatregelen voor 
flexibiliteit genomen voor het ontwerp. Deze maatregelen zijn gebaseerd op het onderzoek van Van 
Duijn (2011) en kunnen onderscheiden worden in ruimtelijke maatregelen en functionele 
maatregelen. Hieronder wordt het overzicht van de maatregelen binnen unit-bouw beschreven die 
voor de semipermanente huisvesting voor Oost-Europese werknemers toegepast worden. 
 
1. Maatregelen constructie: 
- betonnen vloeren-units die als dak fungeren en maken mogelijk om direct nieuwe units op te 
plaatsen; 
- de units zijn gelijkmatig dit is gunstig voor de eenvoud in logistiek en in de wijziging van de ruimte 
indeling; 
- niet-zelfstandige modules die op de bouwplaats worden geschakeld en gestapeld, gunstig voor 
verschillende variaties van ruimte indeling en de samenhang van de functies kan beter op elkaar 
afgestemd worden; 
 
2. Maatregelen wanden: 
- één wand voorziet voor twee aangrenzende kamers in de verschillende connectiepunten; 
- één wand voorziet de scheiding van twee aangrenzende kamers. 
 
3. Maatregelen gevel: 
- glazen geveldelen en koepels voor natuurlijke daglichttoetreding voor verkeersruimten, eetruimtes 
en ontspanningsruimten; 
- sommige gevel-units meer diepgang geven gunstig voor schaduwwerking en kunnen grotere erkers 
gecreëerd worden  
- gevel geklemd tussen de vloeren gunstig voor verticale kracht gevel en afwerking isolatie gevel; 
- ieder unit heeft een eigen gevel en zijn in een verlegd stuk naast elkaar geplaatst gunstig voor 
afwerking elektra en zijn onafhankelijk van elkaar. 
 
4. Maatregelen installaties: 
- sanitaire voorzieningen bij elkaar groeperen om verplaatsingskosten en gebouwkosten te 
reduceren; 
- sanitaire voorzieningen van woon-unit in één rechte stuk om gebouwkosten te reduceren; 
- technische ruimte op begane grond. 
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Hierbij is het belangrijk te noemen dat er een keuze is gemaakt voor maatregelen die een 
toegevoegde waarde hebben voor het project. Het is namelijk overbodig te veel 
flexibiliteitsmaatregelen toe te passen, omdat te veel flexibiliteitsmaatregelen leiden tot onnodige 
investeringen. Het gaat erom dat er een balans wordt gevonden om niet te weinig of te veel 
maatregelen toe te passen. Er dient een evenwicht te zijn tussen deficiëntie en overmaat. 

8.3 Deelvraag C 

Hoe kunnen de bevindingen van deelvraag a en b in praktijk toegepast worden bij de bouw van een 
flexibel gebouw? 

Naar aanleiding van de analyses in hoofdstuk 6 is er gekozen voor een ontwerp waarbij het gebouw 
een rechthoekige vorm heeft met een spiegelvormige indeling. De rechthoekige vorm zorgt er 
namelijk voor dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de units waarbij de logistiek 
eenvoudig is. Hierbij worden de woonunits als rechthoekige vormen in een verlengstuk naast elkaar 
geplaatst. De spiegelvormige indeling binnen het rechthoekige gebouw met rechthoekige woningen 
heeft voordelen op het gebied van financiën (eenvoud in logistiek) en leef-kwaliteit van de bewoners. 
Het totale oppervlak van de huisvesting is vastgesteld op +/- 2000 m2 bruto vloeroppervlak, waarbij 
de ruimte wordt ingericht voor wonen, eetruimtes, sanitair, ontspannen en een ingangsruimte. De 
huisvesting is verder gevuld door twee verdiepingen, waarbij de twee doelgroepen worden 
gescheiden. Per verdieping is er plek voor +/- 60 bewoners. De ingangsruimte van het gebouw is het 
startpunt die de posities, samenhang en groei verder bepaalt van de verschillende functies. Door de 
ingang aan de zijkant te plaatsen wordt de mogelijkheid gecreëerd om bij uitbreiding direct een 
gebouw ernaast te koppelen. De posities van de functies moeten zo ingedeeld worden dat bij groei 
van het gebouw zij niet hun functionaliteit verliezen, er sprake is van zo laag mogelijke bouwkosten 
en zoveel mogelijk huuropbrengst. De twee verdiepingen brengen als voordeel mee dat de stapeling 
de kosten voor de grond en bouwmaterialen reduceert. Aan de andere kant stijgen de kosten van 
fundering en vluchtwegen. De ingang wordt aan de kopse kant geplaatst, omdat er in dit geval 
eenvoudig een nieuw gebouw aangesloten kan worden zonder ingewikkelde en kostbare 
aanpassingen aan het gebouw uit te voeren. Door de overmaat aan ruimte van de ingang kan dit 
dienen voor andere functies en/of uitbreiding van bestaande functies. De functionaliteit van de 
functies wordt behouden doordat de ingang onafhankelijk is voor een nieuw uit te breiden gebouw.  
Tot slot is er gekozen voor het toepassen van de unit-bouw van Buko, waarbij iedere unit een maat 
heeft van 6 bij 3 meter. Er wordt extra fundering aangelegd voor toekomstige uitbreiding. De 
eenheden van Buko hebben een hoofddraagconstructie van warmgewalste stalen profielen: kokers 
op de hoeken en stalenframes langs en in de vloeren. Stalenframes zijn in het beton gegoten die voor 
de stijfheid zorgen. Verder hebben de stalenframes openstukken waar leidingen doorgevoerd 
kunnen worden en waarmee andere units aan bevestigd kunnen worden. De toplaag bestaat uit een 
gietvloer. Het voordeel van deze gietvloer is dat het als dak en vloer fungeert. Daarnaast maakt deze 
vloer mogelijk om direct een nieuwe verdieping op te plaatsten. 
 
Op het gebied van flexibiliteitssoorten gaat de keuze uit naar indelingsflexibiliteit en 
volumeflexibiliteit. Hierbij zijn uitbreidingsscenario’s weergegeven voor deze twee vormen. Bij de 
uitbreidingsscenario’s worden maatregelen uitgewerkt die de flexibiliteit van het gebouw mogelijk 
maken. Indelingsflexibiliteit is gunstig voor het wijzigen van ruimte-indelingen vanuit de binnenkant 
van het gebouw. Op eenvoudige wijze kunnen namelijk meer woningen gecreëerd worden. 
Volumeflexibiliteit is gunstig voor uitbreidingen aan de buitenkant van het gebouw. Beide 
flexibiliteitsoorten zorgen ervoor dat de vraag een aanbod naar huisvesting op elkaar afgestemd 
wordt. Door beide toe te passen ontstaat er bovendien een balans in de flexibiliteit.  
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8.4 Deelvraag D 
 
Welke innovatieve toepassing voor hergebruik van overtollige energie uit de kas is het meest geschikt 
en sluit het beste aan op het gebouw, waarbij de flexibiliteit van het gebouw behouden blijft? 
 
Op basis van Hoofdstuk 7 is gebleken dat het efficiënter inzetten van fossiele brandstoffen het meest 
winstgevend is. Fossiele brandstoffen kunnen efficiënter worden ingezet door een 
warmtekrachtkoppeling installatie in de kas te bouwen. Met zo een WKK kan aardgas met een 
rendement van 97% worden omgezet in energie. De energie wordt geleverd in vorm van thermische 
energie en elektrische energie. Tevens wordt er CO2 geproduceerd. Al deze drie producten worden 
gebruikt in de kas. 
Een warmtekrachtkoppeling installatie is zo efficiënt dat er een elektrische energie overschot 
ontstaat. De elektrische energie overschot kan tegen een marktprijs geleverd worden aan de 
woningen. Dit kan gedaan worden via directe toevoer, wat in tegenstelling tot accu’s geen grote 
investering vereist. Daarnaast blijft de flexibiliteit van de woningen behouden aangezien de 
elektrische koppelingen tussen de kas en de woningen geen invloed hebben op de aanpasbaarheid 
van het gebouw.  
Door de toename in de exploitatie van de woningen zal de gebouwkosten binnen 7 jaar terug 
verdiend worden. Een reductie van meer dan 30% ten opzichte van alleen huuropbrengsten. 
 

8.5 Onderzoeksvraag en aanbevelingen  
 
Wat is voor de opdrachtgever de meest gunstige vorm van een flexibel bouwsysteem, toe te passen 
voor semipermanente huisvesting voor Oost-Europese werknemers?  
 
Na dit onderzoek kan er gesteld worden dat unit-bouw het meest gunstige bouwsysteem is voor de 
semipermanente huisvesting voor Oost-Europese werknemers. Unit-bouw biedt namelijk naast 
flexibiliteit nog andere gunstige voordelen, zoals investeringsvoordelen. Doordat de unit-bouw op 
verschillende vlakken hergebruikt kan worden blijft de restwaarde van het gebouw behouden voor 
een korte duur. Verder maakt de flexibiliteit van het bouwsysteem het mogelijk om tijdens het 
gebruik van het gebouw in te spelen op de onbekende vraagontwikkeling. Door de 
indelingsflexibiliteit en volumeflexibiliteit af te stemmen op de wensen en eisen van de doelgroep en 
de opdrachtgevers, kan er meer woonoppervlakte gecreëerd worden wat zal leiden voor meer 
opbrengsten. Door flexibiliteitsmaatregelen toe te passen kunnen namelijk ad-hoc wijzigingen in en 
aan het gebouw opgevangen worden. De beide flexibiliteitsvormen zorgen voor een goede balans 
met betrekking tot de maatregelen, zodat er optimaal geprofiteerd wordt van de flexibiliteit. Deze 
maatregelen zijn vervolgens toegepast in behoeftescenario’s waarbij de verwachte gebeurtenissen of 
veranderingen van het gebouw of de doelgroep zijn geanalyseerd. Op basis hiervan is het duidelijk 
geworden hoe er op bepaalde gebeurtenissen ingespeeld kan worden. 
 
De opbrengsten van het gebouw zijn te behalen door het verhuren van de woningen en de 
restwaarde die de unit-bouw biedt. Daar tegenover staan de gebouwkosten, die behoorlijk hoog 
kunnen liggen. Om de kosten van het gebouw zo laag mogelijk te houden is een rechthoekige vorm 
het meeste geschikt. Deze brengt eenvoud in de logistiek (wat ook weervoordelen heeft bij 
eventuele verplaatsing van het gebouw) en kan binnen deze vorm het aantal woningen optimaal 
ingezet worden (wat weer gunstig is voor huuropbrengst). Verder worden de opbrengsten van het 
gebouw nog meer vergroot door overtollige energieën, die in de kas overblijven, als doeleinde te 
gebruiken voor de woningen. Hieruit is gebleken dat directe toevoer van elektriciteit vanuit een WKK 
naar de woningen toe meeste winstopbrengst levert. De koppeling tussen de WKK en de woningen 
heeft geen negatieve invloed op de flexibiliteit van het gebouw. Daarnaast is het innovatief en 
duurzaam, en voldoet het hiermee aan de filosofie van de opdrachtgevers.  
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