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Inleiding

In dit onderzoek zijn bestaande gebouwen onderzocht die
ontwikkeld zijn met de intentie mee te kunnen veranderen
met de veranderende functionele en ruimtebehoefte. De
ervaringen met het gebruiken en beheren van deze gebouwen kan ons veel inzicht geven in de kritische succesfactoren van flexibiliteit.
De crisis van de afgelopen jaren heeft de aandacht verschoven van nieuwbouw naar transformatie. Dit is een
goede ontwikkeling. We hebben immers al heel veel gebouwen en we sparen het milieu als we die niet slopen
maar hergebruiken. Maar deze transformatieopgaves laten ons ook zien dat soms zeer grote investeringen nodig

Multifunk
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zijn om gebouwen aan te passen aan een nieuw gebruik
en dat sommige gebouwen gewoonweg niet in staat zijn
om zich aan te passe, waardoor sloop onvermijdelijk is.
Het staat daarom buiten kijf dat het noodzakelijk is dat
datgene wat we nog wel nieuw bouwen moeten kunnen
anticiperen op de onvoorspelbare toekomst, omdat gebouwen nou eenmaal veel langer mee (moeten) gaan dan
specifieke gebruikers wensen.
Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is wel dat er
vele soorten en maten van flexibiliteit zijn en dat per geval
goed moet worden bepaald welke soort en welke mate
van flexibiliteit geëigend is.

Nicolien Koekoek, huurder van een winkelruimte in Multifunk
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Waarom?

Duurzaamheid
De bouw is een van de meest milieubelastende sectoren.
Bij de productie en sloop van gebouwen worden veel niethernieuwbare bouwstoffen en veel fossiele brandstoffen
gebruikt. Daarmee draagt de bouw sterk bij aan uitputting
van natuurlijke bronnen, verhogen van de CO2 uitstoot en
opwarming van de aarde.
Niet voor niets zijn de ambities groot om de milieulast van
de bouw sterk te reduceren. Daarbij ligt een zeer sterke
focus op het reduceren van het energiegebruik van gebouwen gedurende het gebruik. Het landelijk beleid gaat
uit van 100% energieneuraal bouwen in 2020. Dat betekent dat ook de milieu- en energielasten die gepaard gaan
met het bouwen en slopen van een gebouw zullen worden
meegerekend met als gevolg dat de levensduur van gebouwen zal moeten toenemen om aan de regelgeving te
voldoen.
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Overlap in gebruik en tijd

Veranderende ruimtebehoefte

Ook de vervaging van de scheiding tussen verschillende
aspecten van het leven; privé en werk, wonen en zorg,
werk en vrije tijd, vraagt om meer flexibiliteit van gebouwen. Een meer integrale benadering van programma’s
leidt ertoe dat gebouwfuncties minder eenduidig zijn.
Juist de meerwaarde van de overlap tussen programma’s
moet worden ingezet om kwaliteit te verhogen. Flexibele
en multifunctionele gebouwen zijn vanuit de sterke mate
van overlap in gebruik en tijd die zich in de maatschappij
aftekent hierbij een belangrijke en relevante ontwikkeling.

De grote dynamiek in sociaal maatschappelijke ontwikkelingen heeft een continue veranderende ruimtebehoefte tot gevolg. De aard en timing van toekomstige
ontwikkelingen zijn niet te voorspellen, maar het tijdsbestek waarin maatschappelijke veranderingen zich
voordoen is de laatste decennia veel korter dan de levensduur van gebouwen gebleken. Als gevolg hiervan
hebben veel relatief jonge gebouwen plaats moeten maken voor nieuwe eigentijdse gebouwen die gebaseerd
zijn op actuele sociaal maatschappelijke behoeftes. Dit
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Projecten

loopt uiteen van afzonderlijke gebouwen waar het huidige gebruik niet meer past binnen de gedateerde structuur tot complete monofunctionele kantoorparken die
nu en masse leeg staan en waar nu de mogelijkheid
wordt gecreëerd om functieverandering te realiseren.

Kosten van transformatie

Discrepantie in vraag en aanbod
De grote leegstand van kantoorruimte, die gepaard gaat
met een nog steeds grote vraag naar woningen kan gezien
worden als een indicator voor inflexibiliteit van het grootste deel van de Nederlandse gebouwenvoorraad en toont
aan tot welke problemen inflexibiliteit kan leiden.
Momenteel staat in Nederland ca. 1 op de 6 m2 kantooroppervlak leeg. Tegelijkertijd is de vraag naar nieuwe woningen nog steeds erg groot en worden er weinig nieuwe
woningen gebouwd. In een aantal regio’s in het westen
van Nederland (o.a. Noord Holland, Utrecht) is het woningtekort hoger dan 5%. Dit zal de komende jaren nog verder
toenemen door een terugloop van de bouwproductie en
een groei van het aantal huishoudens. De logische conclusie zou kunnen zijn om leegstaande kantoorgebouwen
te transformeren naar woningen. Dit gebeurt echter maar
op zeer kleine schaal. Beperkte flexibiliteit van de gebouwen en locatiekenmerken spelen hierbij een zeer grote rol.
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Continu vindt op grote schaal verandering plaats van
functie en indeling van gebouwen. De kosten van transformatie zijn zo hoog, dat dit alleen gebeurt bij gebouwen
waarbij vanwege de monumentale waarde, de locatiekwaliteit en/of de lage boekwaarde een grote investering
kan worden terugverdiend. Tegelijkertijd leidt de verandering in de ruimtebehoefte van gebouwen daarom
ook tot grootschalige sloop of in het beste geval tot suboptimaal gebruik van gebouwen, die door een gebrekkige kwaliteit, een minder gunstige ligging en/of een te
hoge boekwaarde niet op een rendabele wijze konden
worden getransformeerd. In beide gevallen, transformatie en sloop, zijn de kosten die gemaakt moeten worden om op de veranderende vraag te anticiperen hoog.

Voor renovatie

Na renovatie
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Multifunk, ANA Architecten

Solid 1&2, Baumschlager Eberle

Multifunk maakt van de mogelijkheid gebruik om in te spelen op toekomstige veranderingen die zich hoe dan ook
zullen gaan voordoen in het gebruik en de bewoning. Het
gebouw is flexibel op woningniveau, maar ook geschikt om
in de toekomst van functie te veranderen. Dit uitgangspunt
heeft vergaande consequenties voor de draagstructuur,
de ontsluitingen, de installatietechniek, de verdiepingshoogtes en de gevels. De woningen en bedrijfsunits zijn
af te stemmen op persoonlijke woon- en werkwensen. Dit
kan in de eerste plaats doordat verschillende groottes woningen en bedrijfsunits op alle plekken in het gebouw zijn
te realiseren. In de tweede plaats kunnen met een lichte
verbouwing binnenwanden verplaatst worden en ruimtes
groter of kleiner gemaakt worden. Tenslotte kan met een
grotere ingreep de volledige plattegrond van het gebouw
en de verdeling van ruimtes ingrijpend veranderd worden.

Solid 1 & 2 zijn gebouwd op de kop van het Haveneiland
van IJburg. Het complex bestaat uit twee bouwdelen met
een net andere verdiepingshoogte, waardoor verschillende gebruiksmogelijkheden worden geboden. Elke
helft heeft een inpandig stijgpunt in de vorm van een
portiekontsluiting.
Solids worden volledig casco verhuurd, zonder vooraf
bepaalde bestemming. De toewijzing van ruimte gebeurd
via een speciaal ontwikkelde veilingtechniek, waarbij potentiele huurders kunnen bieden op hun voorkeursruimte
en zelf de grootte ervan kunnen bepalen. Omdat de solids
200 jaar mee moeten kunnen, wordt anders aangekeken tegen de keuze van bouwmaterialen en is er speciaal
onderzoek verricht naar de levenscyclus ervan. De gevels bestaan uit dragende betonnen kolommen met een
bekleding van natuursteen. De massieve natuurstenen
gevelpenanten zorgen ervoor dat het gebouw verticaal is
gearticuleerd en stevig op het maaiveld staat. In constructief opzicht wordt ruimte voor flexibiliteit gecreëerd door
grote overspanningen, hoge ruimten, vlakke vloeren en zo
min mogelijk kolommen en wanden.

Solid 11 furore, Tony Fretton Architects

Hybrid House Hamburg,
Bieling Architecten

Met het maken van de Solids-concept wilde Stadgenoot
antwoord geven op een aantal vragen die opspeelden in
de huidige markt. Door een flexibel casco gebouw te maken is het mogelijk om functies te mengen en mensen de
mogelijkheid te bieden om wonen en werken te combineren. Door het flexibele aantal m² die men huurt kan men
hier ook in doorgroeien.
Stadgenoot ziet een Solid als een gebouw met maximale
vrije indeelbaarheid. Door overmaat te nemen in de vloerbelasting, de ontsluitingen, de meterkasten en de leidingkokers zijn uiteenlopende gebruiksvormen mogelijk. Het
bestemmingsplan moet dit toelaten. Alleen coffeeshops,
bordelen en zware industrie zijn uitgesloten. De markbenadering ligt in het verlengde hiervan: de huurder is de
baas. Er is een digitaal veilingsysteem ontwikkeld waarbij
personen en bedrijven bieden op combinaties van vloervelden. Hierbij blijft een deel van de uitgegeven ruimte via
een versleuteling bereikbaar voor sociale huurders. De inbouw en afwerking van de gehuurde ruimte zijn de verantwoordelijkheid van de huurder.
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In Hamburg worden onder aanvoering van IBA Hamburg
een serie Hybrid houses gebouwd. Het tweede Hybrid
House dat zal worden gerealiseerd is het ontwerp van Bieling architekten. Het gebouw is volledig flexibel te gebruiken voor wonen en werken.
De structuur van het gebouw maakt het mogelijk om
wonen en werken te scheiden alsmede naast elkaar te
laten functioneren. De afscheiding begint al bij de entree
van het gebouw, waarbij de zuidoost-entree wordt gebruikt
voor werken en de noordwest-entree voor wonen.
De houten constructie van de 4 verdiepingen is gebaseerd
op een grid die de variatie in de plattegronden mogelijk
maakt. Het gebouw kan horizontaal gescheiden worden,
in combinatie met individuele kamers, of verticaal, in maisonettes of woon en werk verdiepingen. Wonen en werken
kunnen dus gekoppeld of geschakeld toegepast worden.
De eenheden varieren van 43 m² tot 120 m². Het gebouw
heeft een rechthoekige, bijna vierkante plattegrond, met
een alzijdige oriëntatie. De gevel bestaat uit een geprefabriceerd houten frame.

beeld: Bieling Architekten, 2013
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Canal Court Housing, Riken Yamamoto

Kollner Bret, Brandlhuber & Kniess

Dit complex heeft in de plint kantoren. Daarboven zijn
meer dan 400 woningen opgenomen in verschillende
types en groottes, om aan de verschillende eisen te voldoen van de diverse stadsbewoner, De kleinere units
hebben een oppervlakte van 43m2, de grotere van
132m2, waar een zogenaamde F-kamer (foyer-room)
in zit. Deze F-rooms kunnen op verschillende manieren worden benut en zijn flexibel in grootte. Het is sterk
gericht op het SOHO concept (Small office/Home office).
Dit zijn kleine bedrijven (1 -10 personen) in of nabij de
woning waardoor de F-rooms zich uitstekend lenen voor
kleine bedrijfjes aan huis, De vaste elementen, zoals de
keuken en de badkamer zijn aan de gevel gelegen en
met glas van de andere ruimtes afgeschermd, zodat er
nog voldoende licht naar binnen komt. Op deze manier
kan de F-room direct aan de corridor worden ontsloten.

Dit gebouw is ontworpen als een schakeling van grote
casco lofts, die kunnen worden gebruikt als woning of
werkplaats, of beide. Bewoners kunnen zelf hun eigen
woon-werkwoning indelen en inrichten inclusief sanitaire
voorzieningen. Een deel van het casco is dubbelhoog,
daar kan de bewoner kiezen voor ruimtelijkheid of meer
vloeroppervlak door de vide dicht te zetten.
De helft van de units is ontsloten aan het maaiveld, de
andere helft wordt ontsloten vanaf een galerij. Naast deze
units zijn het dakterras en kleine tuinen uit het basismodule geplaatst. Deze zijn collectief te gebruiken en in te
richten.

Schiecentrale 4B, mei architecten

Next 21, Yositika Utida et al

De doelstelling van de gezamenlijke opdrachtgevers was
om een compact gebouwcomplex te realiseren, waarbij de
verschillende programmaonderdelen uitwisselbaar zijn.
Het betreft hier voornamelijk de woon/werkeenheden
en kantoren in de hoge en lage schijf, maar geldt zeker
ook voor de supermarkt, gymzaal en parkeergarage in de
onderbouw. De nieuwbouw is uitgevoerd in een betonskelet met niet-dragende wanden. Alle technische installaties in de verblijfsruimtes, maar ook aan de gevels van het
gebouw als ‘opbouw’ uitgevoerd. Om de combinatie van
wonen en werken te faciliteren zijn units ontworpen die
eenvoudig zijn samen te voegen, zodat de huurder of koper in de ene unit kan werken en in de andere kan wonen.
De units variëren in grootte (66 m² tot 141 m²) en zijn
uitgevoerd als lofts: behoudens een kern met natte cel en
meterkast, zijn er geen scheidingswanden. De bewoner is
vrij om de ruimte open te laten of een eigen indeling aan
te brengen. Ook kunnen deze ruimtes later nog van functie
veranderen. Vanwege de vereiste flexibiliteit is het gebouw
met IFD-technieken ontwikkeld en heeft het in 2004 de
status van IFD demonstratieproject ontvangen.

Next 21 is gebaseerd op de methodiek van het ‘open bouwen’. In het gebouw zijn drager en inbouw gescheiden.
Hierbij is de drager opgevat als een stelsel van driedimensionale straten, stegen en bruggen, geïnspireerd op een
onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte in de
onmiddellijke omgeving van het gebouw.
De architect heeft alleen het casco, deze drager, ontworpen. Het ontwerp van de individuele woningen inclusief
de gevel is door de bewoners met hun eigen architect
gedaan. Men wilde hiermee laten zien hoeveel er mogelijk
is in een draagstructuur. Het gebouw heeft een U-vormige
plattegrond, de vleugels zijn georganiseerd rondom een
open en groen ingericht atrium. De woningen worden door
middel van galerijen ontsloten.
De totale vloerpakketten zijn behoorlijk ruim, in de vloer
is ruimte gereserveerd voor tuinen en voor water en afvoerleidingen, in het plafond is ruimte gereserveerd voor
leidingen ten behoeve van luchtbehandeling.

14

15

Boston, DKV architecten

Flexus 22, Takenaka corporation

Dit moderne pakhuis bestaat uit twee delen, een bestaand
gedeelte en een nieuw gedeelte. Het heeft op de begane
grond en in de kelder verkoop- of verhuurbare bedrijfsruimten. Deze ruimte is vrij indeelbaar in units. Daarboven
zijn appartementen gelegen, 40 appartementen in het
oude gedeelte en 90 in het nieuwe gedeelte.
Het nieuwbouwdeel is opgevat als een leeg casco waarin de bewoners vrij zijn hun woning in te delen. Dit word
mogelijk gemaakt door de kolommenstructuur. Door een
slimme positionering van de leidingschacht en de toepassing van een computervloer wordt optimale indelingsvrijheid gerealiseerd. Ook de oplossing van de buitenruimte,
als annex aan de galerij die door middel van grote puien
bij de woning kan worden betrokken komt de flexibiliteit in
de woning ten goede.

Het project Flexus House 22 is ontwikkeld vanuit de opvatting dat (woon)gebouwen duurzamer in gebruik zouden
moeten zijn en daarom zouden moeten kunnen worden
aangepast aan toekomstige woonwensen. De mogelijkheid van aardbevingen heeft grote invloed op de bouwwijze in Japan. Dit beperkt de flexibiliteit. In dit project is
een vlakke vloerplaat gecombineerd met een kolommen
draagstructuur, een systeem dat in verband met aardbevinggevoeligheid ongebruikelijk is in Japan. Dit is gecombineerd met ‘high performance – base isolators’ om
eventueel bevingen op te vangen.
De water gerelateerde installaties zijn in een dubbele
vloer verwerkt in ca 250 mm en aan de buitenzijde van
het gebouw in verticale kanalen aan- en afgevoerd, waardoor een grote mate van flexibiliteit wordt geboden ten
aanzien van de indeling van de woningen. Met een bruto
verdiepingshoogte van 3,25 m is zo een netto vrije verdiepinghoogte van 2,6 m gerealiseerd.

beeld: DKV architecten

Schutterstoren, DKV architecten

Groot handelsgebouw, Maaskant

De schutterstoren heeft een cilindrische vorm, die programmatische voordelen biedt. De organisatie van de
verdiepingsplattegronden is helder en flexibel. Er is een
kleine kern met trappen en liften, eromheen een gangenzone die de appartementen ontsluit, vervolgens een zone
met leidingkokers, een servicezone en rond deze zones
tot aan de gevel enkel woonoppervlakte, die flexibel is in
te delen. Hierdoor is het mogelijk per laag de grootte en
hoeveelheid kamers van de appartementen in te vullen
en daarmee is het totale woningaantal in de toren variabel. Uiteindelijk is van dit laatste idee afgezien, maar in de
toekomst kan het gebouw nog altijd een andere indeling
of zelfs functie krijgen, wat de bruikbaarheid en daarmee
de duurzaamheid van de toren ten goede komt. De hoofdconstructie is een stalen kolommen- en balkenstructuur
met in het midden een betonnen kern. De invulling bestaat uit lichtgewicht scheidingswanden en de gevel uit lichte,
aluminium puien met een wisselend patroon van glas en
een metaalachtige beplating.

Het groothandelsgebouw is gebouwd voor de ondernemers die in de 2e wereldoorlog door het bombardement
op Rotterdam hun werkplaats of kantoor zijn kwijtgeraakt.
Dat was zeer vernieuwend voor die tijd omdat er toen nog
nauwlijks bedrijfsverzamelgebouwen bestonden. In de
loop van de vijftig jaar dat het gebouw er staat heeft de
groothandelsfunctie grotendeels plaats gemaakt voor dienstverlening en zijn de woningen die oorspronkelijk op de
bovenste laag waren gerealiseerd (op een na) volledig vervangen door werkfuncties. Na ca. 50 jaar is het gebouw
gerenoveerd, maar daarbij is de structuur niet aangepast. De overmaat in hoogte en diepte van het gebouw
en breedte van de ontsluiting zijn nog steeds in staat een
eigentijds gebruik in zich op te nemen.
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beeld: DKV architecten
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‘t Karregat, van Klingeren

Casa 400, Oeverzaaijer architectuur

Het Karregat is een experiment van de gemeente Eindhoven uit de jaren ‘70 over het zelf behartigen van gemeenschappelijke belangen. De bedoeling was om
winkels onder één dak samen te brengen met sociaalculturele, gezondheids- en onderwijsvoorzieningen. De
architect, van Klingeren, wilde stelling nemen tegen de
doorgevoerde functiescheiding in de ontwerppraktijk van
die tijd. Hij bracht niet alleen uiteenlopende activiteiten
in één gebouw bijeen, hij zag er ook bewust van af om ze
binnen dat gebouw van elkaar te scheiden.
Om de openheid te creeeren die hiervoor nodig is, is een
stalen paraplu constructie gebruikt, die 14,2 m van elkaar
af staan. Zo ontstaat er een open en flexibele plattegrond.
Tussen de paraplu’s zijn vakwerkliggertjes geplaats waarboven een houten balklaag rust. Het hele leidingenpakket
is aan deze balklaag opgehangen. De flexibiliteit ten aanzien van de installaties is ver doorgevoerd. Zo zijn de regenpijpen en afvoerkanalen voor mechanische ventilatie
vervangen door flexibele slangen.

Casa 400 is een formule waarbij het gebouw in de zomer
als hotel fungeert en in de winter als studentenflat. Uit
de wens om groter en moderner te worden is een nieuw
gebouw ontstaan dat tevens 150 permanente hotelkamers huisvest. De kamers zijn zo ingericht dat men met zo
weinig mogelijk moeite de kamers kan omwisselen van
functie. Het bed kan bijvoorbeeld gemakkelijk opgeklapt
worden naar een eenpersoonsbed zodat er meer leefruimte ontstaat voor de student. Naast het hotel en de studentenkamers zijn er een restaurant, een bar, dertien congreszalen en een grote mensa waar de studenten kunnen
eten. Het is een modern, duurzaam concept met toepassingen die normaal gesproken niet in elkaars verlengde
liggen. De behoeften van verschillende doelgroepen zijn
zo op elkaar afgestemd, en waar mogelijk samengevoegd,
dat er een multifunctioneel woongebouw is ontstaan.

Schoolwoningen Leidsche Rijn, van Herk en
de Kleijn

XXX-en, BNB + BO6 architecten

Schoolwoningen worden in meerdere VINEX-wijken gebouwd om de enorme stroom kinderen aan te kunnen die er
de eerste periode van zo’n wijk is. Wanneer die stroom
afneemt en er teveel scholen zijn, kan de school worden
getransformeerd naar woningen, en een bibliotheek in dit
geval.
Deze schoolwoningen zijn qua constructie en installatie
voorbereid op een veelzijdig gebruik. In het minimale
model resten intern de kolommen en leidingkokers. Een
reeds ontwikkelde woning en/of ateliertype heeft dezelfde
plaats voor de leidingdoorvoeren als de school. De fijnmazige verdeling in de blankhouten kozijnen laat een
verandering van ventilatie toe en geeft een zekere sluierwerking in het lichte gebouw. Ten behoeve van een korte
bouwtijd is gekozen voor een totaal prefabsysteem in geel
gekleurd beton.
Voor een bibliotheek is rekening gehouden met een zware
vloerbelasting, de plafondhoogte van 3,10 m is een geschikte hoogte voor ateliergebruik en de mogelijkheid is
aanwezig om van de speelplaats tuinen te maken.
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Dit gebouw is tot stand gekomen door een groep van 10
ondernemers die gezamelijk als opdrachtgever optraden.
Dit hebben zij het Collectief Zakelijk Opdrachtgeverschap
(CZO) genoemd. Lingotto vastgoed werd ingehuurd voor
de juridische en organisatorische aspecten van het project
en werd daardoor gedelegeerd opdrachtgever. Daarnaast
richtten ze een Vereniging van Ontwikkelaars (VO) op en
belegden maandelijks bestuurs- en ledenvergaderingen.
Het is een rechthoekig gebouw geworden met diagonalen
van hout die de gevel bepalen. Het gebouw heeft 4 lagen
met in totaal 20 af te scheiden of te combineren kantoorunits, waardoor er een flexibele ruimte-indeling kan ontstaan. De units worden door middel van een inpandige
galerij ontsloten in een strook aan de noordzijde, waar
zich ook de ingang bevind. De galerij aan het noorden
zorgt ervoor dat de kantoren aan het zuiden gelegen zijn
en naast uitzicht over het water, ook een optimale bezonning hebben. Aan de zuidkant loopt de thermische schil
1,5 meter terug om op deze manier een langgerekt balkon
te creëren, wat tegelijkertijd als zonnescherm werkt.
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Centrum Ypenburg, Rapp+Rapp

UFO, Dietz Jopien architekten

Rapp+Rapp heeft een het nieuwe centrum van Ypenburg
ontworpen, inclusief het gebouw Blok A. Hierin komen verschillende functies samen. Het heeft 39 appartementen,
kantoorruimte, een sporthal en een multifunctioneel centrum. De appartementen zijn om de sporthal heen ontworpen. Het gebouw heeft een structurele gevel, wat niet veel
voorkomt in de Nederlandse woningbouw. Dit is gedaan
om de woningen in de toekomst gemakkelijker kleiner of
groter te maken. De
verschillende functies hebben gescheiden installaties.
De gevel is gemaakt van een duurzaam Duitse, turf bedraadde, bakstenen.

UFO is gebouwd met het idee van het “open programma”.
Dit betekent dat het gebouw geschikt is voor verschillende
gebruikers en functies. Momenteel zitten er verschillende
soorten bedrijven in, maar in de toekomst kan het gebouw
ook getransformeerd worden naar bijvoorbeeld een
wooncomplex. Dit is onder ander mogelijk gemaakt door
het overdimensioneren van de ruimtes en de draagkracht
van de constructie. Ook is de gevel van 50cm dik monoliet lichtgewicht beton die meteen de structuur van het
gebouw bepaald, waardoor een zeer flexibele indeling mogelijk is. Ook is met de ontsluiting van meerdere compartimenten rekening gehouden door middel van een gallerij
die alle ruimtes verbindt. Hierdoor kunnen de bedrijfsruimtes varieeren van 87m² tot 1200m².

INIT, Groosman en partners

NDSM werf, Dynamo architecten

In het programma van het INIT gebouw zijn verhuurbare,
representatieve bedrijfsunits gecombineerd met de ‘werf’
van de gemeentereiniging van het stadsdeel Amsterdam
Centrum. Het gebouw verbergt in zijn kern vuilnis en veegwagens. De werf, die twee bouwlagen omvat, is verpakt in
een dikke glazen omhulling, waarin functies zoals horeca,
een fitnesscemtrum en kleine bedrijven zijn gehuisvest.
Bovenop de werf zijn drie lagen aan verhuurbare kantoorruimte geplaatst. In de bovenste twee bedrijfslagen zit
een parkeergarage. De gevel is een vlies van dubbelglas
met zonwerende doeken. Belangrijke kenmerken van het
INIT-gebouw zijn een extreem hoge dichtheid (fsi=4) en
de aanwezigheid van flexibele gebruiksmogelijkheden.
Binnen de gevels is het mogelijk de indeling en het gebruik van het gehele volume te veranderen. Bestaande
ruimtes in het gebouw kunnen in bouwkundige en installatietechnische zin snel worden aangepast aan veranderd
gebruik. Hierdoor is het gebouw voorbereid op veranderingen in de markt-situatie en kan die uitdragen door het
wijzigen van de architectonische expressie in de gevel.

De NDSM-werf in Amsterdam Noord raakte in 1984 grotendeels in onbruik. De gemeente moest zich beramen op
een nieuwe invulling. In 1999 schreven zij een prijsvraag
uit om de NDSM-loods dat op het terrein staat, een tijdelijke bestemming te geven. De gemeente besloot om de
NDSM-werf te transformeren tot gemengd woon-, werk- en
recreatiegebied.
De prijsvraag werd gewonnen door Kinetisch Noord, een
kunstenaarscollectief die zich inzetten tegen het verdwijnen van woon- werkpanden. Ze stelden voor om alle architectonisch belangwekkende panden te behouden en in
de loods een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren voor
creatieve praktijken, gebouwd door de gebruikers zelf.
In de loods is een casco ‘Kunststad’ gerealiseerd door
Dynamo Architecten. De gebruikers moeten hun unit zelf
afbouwen. Zo zijn de gebruikers meer betrokken bij hun
gebouw en blijven de huurkosten laag. Omdat Kinetisch
Noord goedkope werkruimte wilde bieden aan diverse
stromingen binnen het creatieve segment, zijn er zeer
weinig regels. In de kunststad bevinden zich onder andere
werkplaatsen, architectenbureaus en muziekwinkels.
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Flexibiliteit

Een van de betekenissen die Van Dale geeft voor flexibel
is ‘zich gemakkelijk aanpassend’. Flexibele gebouwen
zouden zich volgens deze definitie zonder al te ingrijpende
verbouwing moeten kunnen aanpassen aan veranderende wensen. Flexibiliteit wordt binnen het kader van dit
onderzoek gedefinieerd als het vermogen van een gebouw
om met beperkte bouwtechnische ingrepen wijzigingen te
ondergaan en functieveranderingen in zich op te nemen.
Flexibiliteit wordt beïnvloed door verschillende aspecten die de mate en het type flexibiliteit nader kunnen
definiëren. In de onderzochte projecten zijn verschillende
vormen van flexibiliteit aangetroffen die voortkomen uit
verschillende overwegingen waarom flexibiliteit van belang wordt geacht.

Keuzevrijheid
voorbeelden: Schiecentrale, Köllner Brett, Next 21, Schutterstoren, Nieuw-Australië/Boston, NDSM, UFO
Ondanks alle goedbedoelde marktanalyses en doelgroepenonderzoeken is het onmogelijk om de meerduidige
woningzoekende die onze tijd kenmerkt te vertalen in een
eenduidig programma. Het inspelen op de hybride wensen
van de individuele woonconsument is o.a. aanleiding geweest voor een aantal van de onderzochte projecten. Vrije
indeelbaarheid en variatie in unitgrootte heeft hier een
eenmalig karakter dat vooral voor de eerste koper van belang is. Ontwikkelaars zien in deze vorm van flexibiliteit
een commerciële meerwaarde, ze kunnen er een grotere
doelgroep mee bereiken en het speelt in op de wens om
als individu meer invloed te hebben op de woning. Een
aantal van deze projecten betreft koop units. Hiermee is
de flexibiliteit op de schaal van het gebouw als geheel voor
de lange termijn wel beperkt. De mogelijkheid om een geheel gebouw om te zetten van gezinsappartementen naar
studentenunits is bijvoorbeeld niet meer mogelijk. Daar
staat tegenover dat dit concept van keuzevrijheid vaak
gepaard gaat met forse investeringen in de inbouw voor
de koper. Dat lijkt weer beter aan te sluiten bij een kopersmarkt dan bij een huurdersmarkt. Het project Solid11
toont echter aan dat er wel degelijk een markt is voor zogenaamde lange termijn huurders, huurders die flink willen investeren in de inbouw.
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Lange levensduur
Voorbeelden: Solids, Multifunk, Schoolwoningen Leidsche
Rijn
We hebben in de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met verouderde en inflexibele gebouwen, die niet
waren opgewassen tegen de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Een flink deel van de nog niet
volledig afgeschreven naoorlogse gebouwenvoorraad
is nog niet gesloopt of we zitten alweer met een nieuw
probleem. Nu kampt de kantorenmarkt met gigantische
leegstand. Afboeken en slopen zal voor een deel van deze
zeer inflexibele gebouwen op onaantrekkelijke locaties
onvermijdelijk zijn. Het inzicht dat structurele maatschappelijke veranderingen veel sneller gaan dan de (economische) levensduur van gebouwen lag ten grondslag aan
een aantal van de onderzochte projecten. Met name projecten in nieuw te ontwikkelen locaties zoals bijvoorbeeld
Multifunk of schoolwoningen anticiperen op de onvoorspelbare lange termijn toekomst van een nieuw geplande
wijk. Deze projecten gaan uit van de mogelijkheid om juist
op de lange termijn de indeling van het gehele gebouw
te wijzigen, wanneer de demografische en economische
samenstelling van een wijk ingrijpend kan zijn veranderd. Eenduidig eigendom van het gebouwcasco zorgt er
bij deze projecten voor dat de indeling van een gebouw,
de unitgrootte en / of de functie kan worden aangepast.
De structuur van het gebouw: draagconstructie, installatievoorzieningen en ontsluiting zijn zodanig ontworpen
dat verschillende unitgroottes mogelijk zijn.

Vermenging van wonen en werken
Voorbeelden: Hybrid House Hamburg, Solids, Kölner Brett,
Multifunk, Shinome Canal Court Housing
De manier waarop we leven, wonen en werken verandert
enorm. In de afgelopen jaren zijn meer en meer mensen
in de dienstensector komen te werken, is flexibilisering
van de arbeidsmarkt sterk toegenomen, het aantal zzpers gestegen en zijn de technologische mogelijkheden om
op elke gewenst locatie te werken gigantisch toegenomen.
Tussen 2002 en 2011 is het percentage zelfstandigen
toegenomen van 12,4 % naar 14,6% van de beroepsbevolking, deze groei is volledig toe te schrijven aan de
toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel
(CBS, 2012). Deze zelfstandigeneconomie leidt tot een
toenemende vraag naar mengvormen van wonen en
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werken. Werken dicht bij huis, maar wel apart, niet te
groot, maar wel flexibel, onderdeel van de woonomgeving,
maar wel representatief etc. Een aantal van de projecten
komt voort uit deze gedachte. Onder andere de als onderdeel van de IBA Hamburg ontwikkelde Hybrid houses
gaan uit van een aantrekkelijke leefomgeving, waarin
wonen en werken op de schaal van een gebouw kunnen
worden gemengd; apart ontsloten, maar wel schakelbaar.
Deze ontwikkeling wordt door IBA Hamburg gezien als
een aanleiding om na te denken over nieuwe typologieën
waarin de bestemming en de indeling van gebouwen flexibel is. (IBA Hamburg Projekte und Konzepte Katalog zur
Zwischenpräsentation, 2010)
Ook het project Shinome Canal Court housing van Riken
Yamamoto & Field Shop is gebaseerd op een dergelijke
ontwikkeling die zich ook in de Japanse economie sterk
manifesteert: SOHO (Small office, Home Office). In dit
project zijn zogenaamde F-rooms geïntegreerd in de entreezone van de woning. Deze ruimtes zijn flexibel in
grootte en stimuleren contact met de omgeving en zijn te
gebruiken als werkruimte voor kleine of eenpersoonsbedrijfjes.

1 - Invulbaar

2 - Veranderbaar op termijn

3 - Polyvalent

Type flexibiliteit
Er kunnen globaal een aantal verschillende typen flexibiliteit worden onderscheiden.
Invulbaar, door de gebruiker zelf te bepalen en in te
delen binnen een raamwerk.
Veranderbaar, door lichte ruimtelijke aanpassingen aan
te passen in indeling, unitgrootte en/of functie

4 - Demontable & modulair

Polyvalent, zonder ruimtelijke aanpassingen voor meerdere functies te gebruiken
Demontabel & modulair, bestaand uit elementen die
later weer kunnen ontkoppeld en op een andere manier
geschakeld.

5 - Uitbreidbaar

Uitbreidbaar, ingesteld op de mogelijkheid om later
ruimtes toe te voegen
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Flexibiliteit: criteria
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6

9

solid 11

totaal

Project

veranderbaarheid
bouwcomponenten⁶

eigen dom⁴

3 tijdspanne flexibiliteit
5 beheerstrategie
1 bandbreedte functies
0 = alleen bij de bouw
0 = voorgestelde keuzes
0 = 1 functie
3 = eenmalige tussentijdse transformatie
3 = tussenvorm
3 = 2 functies
6 = geleidelijke en eeuwige transformatie
6 = alles is mogelijk
6 = > 2 functies
9 = >2 functies, inc wonen en horeca
4 eigendomsituatie
6 veranderbaarheid bouwcom0 = koop
ponenten
2 schaalniveau flexibiliteit
3 = huur
ind = indeling
0 = binnen de unit
nat = natte cel
3 = binnen de ontsluiting
ins = installaties
6 = binnen het gebouwcomplex
sch = unitscheiding
fun = functie van de unit
ont = ontsluiting
Bijlage 3
gev = gevel
bui = buitenruimte
Overzicht projecten en criteria
frequentie flexibiliteit³

Ander aspecten die de mate van flexibiliteit definiëren zijn
het schaalniveau waarop een gebouw veranderbaar is, de
tijdspanne van flexibiliteit, de eigendomsituatie en de beheerstrategie. Ook wordt de mate van flexibiliteit bepaald
is de bandbreedte in unitgrootte die gerealiseerd kan worden in een gebouw. Kleine units brengen meer ontsluiting
met zich mee en leiden dus tot een minder gunstige bruto
netto verhouding. De onderzochte gebouwen variëren ook
sterk op dit aspect. Er zijn gebouwen waarin ook echt kleine units van rond de 30m2 kunnen worden gerealiseerd,
in een aantal projecten is deze ondergrens veel groter.
Met een grote bandbreedte (die met name bepaald wordt
door de ondergrens) biedt het gebouw meer gebruiksmogelijkheden.

schaal niveau flexibiliteit²

In het onderzoek is getracht om flexibiliteit meetbaar te
maken. Flexibiliteit bestaat namelijk in allerlei maten. De
onderzochte projecten variëren sterk in de mate waarin
ze flexibel zijn. Extreme vormen van flexibiliteit zien we
bijvoorbeeld bij de Solids; alle denkbare functies kunnen zich op elke gewenste plek in elke gewenste grootte
(er is alleen een ondergrens) in dit gebouw vestigen.
Veel beperkter is de flexibiliteit van de schoolwoningen of
de woonwerkunits van Kolner Brett. Hierbij is in de structuur rekening gehouden met slechts twee mogelijke functies:
wonen of school of wonen en werken. Een flexibel en multifunctioneel gebouw zal aan de strengst mogelijke eisen
moeten voldoen; functies als wonen, onderwijs, kantoor
en horeca verschillen sterk in de eisen tav ventilatievoud,
draagvermogen van de constructie, energieprestatie coëfficiënt etc. Wanneer meerdere functies mogelijk moeten
zijn in een gebouw dan wordt dimensionering afgestemd
op de meest extreme eisen. Dit leidt per definitie tot een
hogere investering dan een monofunctioneel gebouw.

band breedte functies¹

Meetbare flexibiliteit en efficiency

8
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Bouwkundige
analyse

levensduur
Over het algemeen zijn de investeringskosten van gebouwen gebaseerd op een inschatting van de economische
levensduur, die kan variëren per gebouwtype. Kantoren
worden soms al over 10 jaar afgeschreven, voor woningen
wordt meestal een afschrijvingstermijn van 50 jaar gehanteerd. In de praktijk gaan de meeste gebouwen veel langer
mee.
Naast de economische levensduur kunnen ook nog de
functionele, esthetische en de technische levensduur
worden onderscheiden. De functionele levensduur betreft
de periode waarin een gebouw is staat is aan de gebruikseisen te voldoen. De esthetische levensduur betreft de
periode waarin een gebouw in staat is aan de esthetische
eisen te voldoen. De technische levensduur betreft de
periode waarin een gebouw is staat is aan technische vereisten te voldoen. In het meest gunstige geval overlappen
deze verschillende levensduren van een gebouw, maar
meestal is dat niet zo. Wanneer een gebouw nog niet de
economische levensduur heeft bereikt, maar om functionele of esthetische redenen wordt gesloopt dan is er
sprake van economisch verlies, de investering is immers

nog niet terugverdiend. Als een gebouw in principe technisch nog voldoet, maar om andere redenen wordt gesloopt dan zou je kunnen spreken van een moreel verlies.
Was er bij de bouw van het gebouw meer rekening gehouden met de mogelijkheid om veranderende eisen in de
toekomst te accommoderen, dan had het gebouw immers
niet gesloopt hoeven te worden.
De verschillende bouwcomponenten van een gebouw blijken in de praktijk een verschillende levensduur te hebben. Bepaalde onderdelen van een gebouw, zoals de
draagstructuur, kunnen zonder aanpassing meer dan honderd jaar meegaan, mits ze goed zijn ontworpen. Andere
delen van het gebouw zoals de inrichting worden soms na
tien jaar al vervangen. Bernard Leupen definieert in zijn
promotieonderzoek naar flexibiliteit en veranderbaarheid
van woningen vijf lagen met een verschillende levensduur:
draagconstructie, huid, enscenering, dienende elementen
en ontsluiting. Hij baseert zich hierbij op eerder onderzoek
van Duffy en Brand. (Leupen, 2002)
Bij het ontwerpen van flexibele gebouwen is het van belang dat die bouwdelen die een lange levensduur hebben

functionele levensduur

esthetische levensduur

Lagen schema van B ern ard L eup e n
(Leupen , 2002)

economische levensduur

technische levensduur
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Lagen schema van Stuart B ran d
(B ran d, 1994)
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Nieuw-Australië
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gescheiden ontsluitingen - schakelbare units:
Voorbeelden: Hybrid House Hamburg, Multifunk
Hybrid House Hamburg onderscheidt zich van de overige
projecten door de toepassing van een slimme ontsluitin
g. Deze centrale kern heeft twee aparte entrees op de begane grond, één voor wonen en één voor werken. De kern
bestaat uit twee in elkaar gevouwen trappenhuizen met
een centrale lift, die vanuit beide trappenhuizen toegankelijk is. In principe kan elke unit aan of de werkontsluiting
of de woonontsluiting gekoppeld worden. Multifunk heeft
een soortgelijk ontsluitingsysteem, maar in een ander
bouw vorm. Hybrid House Hamburg is een klein alzijdig
volume, Multifunk is een schijfvormig volume en heeft een
corridor ontsluiting.de corridorzone sluit aan op twee stijgpunten, die net als bij het Hybrid House twee aparte entrees voor wonen en werken hebben op de begane grond.
De stijgpunten bevatten net als in het Hybrid house een
dubbel trappenhuis en in dit geval twee liften, voor elke
functie een eigen lift. De corridor is op een aantal plekken
doorbroken met vides over drie lagen waardoor er verticale koppelingen gemaakt kunnen worden om aparte ont-
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Intelligente gebouwen – slimme vondsten

kolommenstructuur / raamwerk
voorbeelden: Next21, Flexus, Hybrid House, Canal Court
Housing, XXX-en
Een draagstructuur van balken en kolommen kan ook worden toegepast. Dit kan met verschillende ontsluitingsprincipes worden gecombineerd. De mate van flexibiliteit is
sterk afhankelijk van de ontsluiting, de verdiepinghoogte
en het installatiesysteem.

(Geperforeerde) schijven + galerij
Voorbeelden: Schiecentrale, Kolner Brett, schoolwoningen Leidsche Rijn, Nieuw Australie
Dit principe combineert unitscheiding met draagstructuur en geeft daarmee minder vrijheid in de verdeling van
units. De unitgrootte is een veelvoud van de ruimte tussen
twee schijven. De Schiecentrale heeft bijvoorbeeld een
minimale unitgrootte van 60m2. Nadeel van dit principe

18000
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Om inzicht te krijgen in de bouwkundige flexibiliteit van
de gebouwen zijn analyses gemaakt van alle projecten,
waarin de verschillende lagen zijn onderscheiden. Er is
in aanvulling op de lagen die door Leupen worden onderscheiden een net iets ander onderscheid gehanteerd:
draagconstructie, zone van de natte cel, leidingschacht en
meterkast, ontsluiting, thermische schil en buitenruimte.
Er zijn verschillende principe oplossingen onderscheiden
in de relatie tussen draagstructuur en ontsluiting:

is dat de schijven ook beperkend kunnen zijn voor het verslepen van leidingen. De schijf kan weliswaar meestal wel
geperforeerd worden, maar er blijft altijd een balk nodig
als drager, leidingen zullen onder de balk door moeten,
meestal is daarvoor onvoldoende hoogte.
Dit betekent dat er per beuk een aansluitpunt moet zijn
voor alle installatievoorzieningen.
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Bouwkundige typologieën









METERKAST

METERKAST

Dragende gevels + centrale kern
Voorbeelden: Multifunk, Solid11, Solid 1&2, UFO
Dit principe biedt veel vrijheid biedt ten aanzien van de
verdeling van units. Ook is dit relatief een voordelige
oplossing omdat gevel en draagstructuur worden gecombineerd. In principe kunnen tussen gevel en middendrager
op elke gewenste plek unitscheidende wanden worden
geplaats. In de genoemde voorbeelden zijn alle installatievoorzieningen (schachten en meterkasten) tegen de
middendrager aangeschoven. De kleinst mogelijke unit
wordt bepaald door de gebouwdiepte, het aantal mogelijke aansluitingen en het systeem van vluchtwegen en ontsluiting (UFO wijkt hier iets van af). Nadeel van dit principe
kan zijn dat een dragende gevel minder gevelopeningen
toestaat.

Met name het casco van het gebouw; draagstructuur en
ontsluiting vormen de basis voor het gebruik en zullen voldoende ruimte bieden aan verschillende gebruiksvormen.
De flexibiliteit van een gebouw wordt beperkt als verschillende lagen worden geïntegreerd. Met name de integratie
van installaties en draagstructuur, wat bijvoorbeeld veel
wordt toegepast in woningbouw, maakt latere verandering vaak moeilijk en kostbaar. Dit gegeven lag ook al ten
grondslag aan de theorieën van John Habraken en de
SAR, zij onderscheidden de drager en de inbouw.

54600

Canal court housing
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hoogte aan een van beide gevels gekoppeld aan een dubbele beuk met een enkele hoogte. Hierdoor hebben alle
units in de basis een sterke ruimtelijke kwaliteit die voor
de toekomst inbreidingsmogelijkheden biedt.
Slim en simpel schema
Voorbeelden: Schutterstoren, Schiecentrale 4B
De schutterstoren bevat weliswaar alleen een woonfunctie, maar het project onderscheidt zich sterk door de
simpele en slimme opzet. Het gebouw is rond en heeft
een ronde kern en een dragende gevel. Door deze zeer
efficiënte opzet ontstaan flexibele taartpunten die geschakeld kunnen worden tot elke gewenste grootte van
units met enorm ruimtelijke plattegronden tot gevolg.
Verdiepinghoogte, installaties en vloerpakket
Voorbeelden: Solids, Nieuw Australie, Multifunk
Beide Solids en het gebouw Nieuw Australië bieden
flexibele oplossingen voor het horizontaal verslepen van
leidingen, in het bijzonder de riolering. In Nieuw Australie
is een zogenaamde computervloer toegepast. Op de constructieve vloer is 170 mm schuimbeton en 50 mm afwerkvloer toegevoegd. In het schuimbeton kunnen leidingen worden gelegd. De schachten zijn tegen de gevel
geplaats waardoor er een compleet vrij indeelbare ruimte
in de unit ontstaat.
In de Solids zijn de schachten tegen de kern geplaatst en
ligt de constructieve vloer lager dan de vloer ter plaats
van de ontsluiting. Hierdoor heeft de huurder de vrijheid
om op elke gewenste plek een natte cel te plaatsen en de
riolering in een verhoogde vloer weg te werken. In totaal

is hiervoor 180 mm bovenop de constructieve vloer gereserveerd. Multifunk heeft aan andere oplossing. Hier is de
flexibiliteit in de vloer opgelost. In de constructieve vloer
is op 1,5 m van de dragende middenrif over de gehele
gebouwlengte een standleiding van 75 mm onder afschot
gelegd, die aftakt op de schachten. In de 100 mm dikke
dekvloer kan een afvoer voor vuilwater worden aangetakt
met en diameter van 40 mm. Hierdoor ontstaat een 3 meter brede zone aan beide zijden van het dubbele middenrif
waar ook in de toekomst nog een natte cel kan worden
geplaatst, zonder niveau verschillen in de vloer. Deze zone
is alleen geschikt voor de natte cel (douche, bad, wastafel,
wasmachine). Het toilet moet in de buurt van de schacht
worden geplaatst. Deze oplossing biedt een iets beperktere flexibiliteit dan de andere twee oplossingen, maar
met beperktere middelen.
Paraplu’s
Voorbeelden: Karregat
Het Karregat onderscheidt zich ten opzichte van de andere
projecten door de toepassing van een parapluconstructie
voor dak met daaronder een compleet vrij indeelbare ruimte. Het gebouw is heel specifiek ten opzichte van de andere gebouwen omdat het maar een verdieping heeft en
alleen maar publieksgerichte functies huisvest. Met name
het ontbreken van de woonfunctie levert een heel andere
gebouwstructuur op. Het bijzondere aan de bouwkundige oplossing is de integrale functie van de paraplu’s:
draagconstructie, daglichtvoorziening. Ook alle installatie
voorzieningen zijn opgehangen aan de dakconstructie,
waardoor een maximale indelingsvrijheid ontstaat.

Aspecten – kleinste unit
De gebouwen variëren sterk in de kleinst mogelijke unit
die binnen de structuur mogelijk is. CASA 400 heeft de
kleinst mogelijke unit: 20m2, maar dit gebouw is speciaal
ontwikkeld als hotel en studentenwoningen. Ook Multifunk en Solid 1&2 (na aanpassing van de ontsluitingskern)
kunnen vrij kleine units van 37 en 39m2 accommoderen.
Een centrale ontsluiting (portiek of corridor) is een sterke
randvoorwaarde voor de mogelijkheid om kleine units te
kunnen accommoderen.
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Bouwkundige analyse
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Aspecten – verdiepinghoogte

compleet mechanisch luchtbehandeling systeem toegepast, afhankelijk van het toe te passen systeem kan de
benodigde oplopen tot 50 a 60 cm. Er zijn tegenwoordig
wel veel nieuwe ontwikkelingen op dit terrein, zoals de toepassing van betonkernactivering, waardoor ook met minder
hoogte ventilatie voorzieningen kunnen worden toegepast.

Extra verdieping hoogte wordt vaak direct genoemd als
randvoorwaarde voor flexibiliteit. Vanuit een finctioneel
oogpunt is extra ruimte nodig horizontaal verslepen van
leidingen mogelijk te maken. In de vloer gaat het dan om
met name aan en afvoer van schoon en vuil water. Met
name de standleiding, waarop het toilet wordt aangesloten vraagt om een flinke hoogte, diameter ca 100 mm + afschot+ materiaaldekking. In het plafond gaat het om ventilatieleidingen. Afhankelijk van het systeem kan ook deze
afmeting flink oplopen. In de utiliteitsbouw wordt vaak een

Detail

Aspecten – gevel
De gevel van een gebouw heeft veel invloed op de flexibiliteit. De positie en de afmeting van dichte penanten bepaalt
de mogelijkheden voor de plaatsing van (unitscheidende)
wanden. Elke ruimte heeft in principe en te openen gevel opening nodig, daarmee worden ook door het aantal
en type gevelopeningen randvoorwaarden geschapen
voor indeelbaarheid van de units. In Solid 1&2 waren
niet alle ramen in eerste instantie te openen, vanwege
brandveiligheidseisen. Om toch de hotelfunctie mogelijk
temaken zijn er naderhand gevelaanpassingen gemaakt,
elke kamer moet immers een te openen raam hebben.
De gevel speelt ook een rol in de oplossingen voor de
buitenruimte en eventueel bij de inhuizing. In veel gebouwen zijn geen vaste buitenruimtes gemaakt,
maar
Open vs. gesloten
is de buitenruimte een zone binnen de thermische
schil, die eventueel met een lichte pui kan worden

afgescheiden. Een aantal jaar was een buitenruimte
namelijk niet meer vereist in het bouwbesluit, waardoor
deze optie mogelijk werd. Dit heeft als voordeel dat er
meer verhuurbaar oppervlak is en bewoners of gebruikers
van de werkruimtes zelf kunnen bepalen wat ze willen.
Het meest extreem is de Schiecentrale waar elke unit
een vouwschuifpui heeft over de volledige breedte. Door
de toepassing van schijfvormige draagstructuur is de
gevel in dit gebouw volledig vrij in te delen. In de beide
Solids zijn franse balkons toegepast. In Multifunk is op
een aantal strategische plaatsen ook een vouwschuifpui over de volledige breedte van de unit toegepast.
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Schutterstoren
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Schiecentrale 4B
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Gebruikers
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Er zijn van een aantal projecten gebruikers geïnterviewd
om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen
die zij ervaren bij het wonen of werken in een gebouw.
Met gebruikers van de twee Solid projecten zijn gen interviews afgenomen, omdat deze gebruikers uitgebreid zijn
geïnterviewd door Stadgenoot, in verband met de interne
evaluatie van deze projecten. Er is voor dit onderzoek wel
kennis genomen van deze evaluatie.
Uit de interviews kunnen een aantal bevindingen worden
geformuleerd.
Veel gebruikers zijn zich niet bewust van het feit dat ze in
een flexibel gebouw wonen of werken. Als dit bewustzijn er
wel is dan weten gebruikers vaak niet wat er dan allemaal
mogelijk is. Dit heeft alles te maken met communicatie en
de verankering van kennis in de beheerorganisatie.
Opvallend is bijvoorbeeld de wens van een van de huurders van een woning in Multifunk die graag een bedrijfsruimte erbij wilde huren. Het loket waar ze aanklopte met
deze vraag was onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden, waardoor dit niet is gelukt. Nu huurt ze aan de
overkant van de straat.
Een ander aspect dat naar voren kwam is dat er soms
sprake is van tegenstrijdige belangen van verschillende
gebruikers. Met name in projecten met een grote bandbreedte aan mogelijkheden en aan prijsverschillen, zoals
de Solids, speelt dit. Het mengen van sociale huurders,
vrije sectorhuurders, horeca, hotels etc. brengt grote verschillen in beleving met zich mee. Dat kan tot conflicten
leiden.
Het spanningsveld tussen casco en afwerking speelt ook
een rol. In een aantal projecten is ingezet op het verhuren
van casco ruimtes die gebruikers naar eigen inzicht kunnen invullen. Dit vergt van de gebruikers een grote tijdsinspanning of een financiële investering. Sommige gebruikers zijn hiertoe bereid, maar zien dit als een lange termijn
investering. In Multifunk zijn de bedrijfsruimtes in eerste
instantie ook casco aangeboden, maar toen daar onvoldoende vraag naar was is toch gekozen voor een beperkte
inbouw om de verhuurbaarheid te vergroten. Toen vervolgens Beehives zich als huurder aandiende bleek voor hen
de inbouw toch weer juist een beperking te zijn, zowel in
ruimtelijke als financiële zin.
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Interview met Helma Ton, bewoner van een huurwoning
in Multifunk

‘Het streven van de achterliggende gedachte is niet
geborgd in de grotere organisatie’
Mevrouw Ton woont al 5 jaar naar tevredenheid in Multifunk. Toen zij destijds haar functie als burgemeester van
Blaricum neerlegde en haar ambtswoning moest verlaten, zocht ze naar een woning die op zeer korte termijn
te betrekken was. IJburg was niet eerste keus, maar via
woningcorporatie Ymere kwam ze terecht bij haar huidige
appartement. Het stond al een tijdje leeg, dus ze kon er
meteen in. Naast een woonruimte wilde mevrouw Ton ook
een bedrijfsruimte huren voor haar onderneming. De omstandigheden voor het combineren van wonen en werken
in Multifunk zijn in theorie ideaal, maar de praktijk blijkt
wat weerbarstiger. Het huren van de leegstaande woning
naast haar bleek niet mogelijk omdat er dan woonruimte
onttrokken zou worden aan het programma. Nu houdt ze
haar praktijk aan de overkant van de straat.
Ondanks dat het er op lijkt dat de beheerder van het pand
de exclusieve mogelijkheden ervan niet benut, denkt
mevrouw Ton “dat vanuit Ymere ook echt de intentie is
geweest om een multifunctioneel gebouw te maken, zeker

vanuit bestuurlijk oogpunt, om in te kunnen spelen op dit
soort wensen en trends. Maar dan komt het vervolgens in
het systeem van een grote organisatie met vele managementlagen, vol met regels en wetten waar lagere managementlagen zich aan houden, ze zoeken geen oplossingen.
En dan is de intentie om ad hoc het verschil te maken er
niet, of de bevoegdheid om dat te doen is er dan niet . Het
streven van de achterliggende gedachte is niet geborgd
in de grotere organisatie. Je wil wel iets, maar als het op
uitvoering uitkomt wordt het een ander verhaal.”
Volgens mevrouw Ton zit daar de crux van dit verhaal. “Het
is de wet van de remmende voorsprong. Bestuurlijk is er
een bepaald beeld over hoe er met een pand moet worden
omgegaan. Als dat dan in een grotere organisatie wordt
weggezet en niet wordt afgeregeld hoe dat dan in de uitvoering zou moeten gaan, dan blijft het bij de intenties. En
daar is dit pand wel een voorbeeld van.”

‘Beneden zit mijn kantoor, ik woon op de
bovenste laag. Binnenkort gaan onze buren
weg en dan breiden
we onze woning uit’
Robert Winkel, eigenaar en bewoner in de
Schiecentrale
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Interview met Joost-Duco Helsloot, huurder van een studentenkamer in Casa400

‘Omdat het gebouw ‘s zomers wordt gebruikt als hotel,
komt elke week de keukeninspectie kijken of we wel
goed schoonmaken‘
Joost- Duco huurt al 4 jaar een studentenkamer in
Casa400, dat studentenkamers aanbiedt die in de zomer
worden getransformeerd naar hotelkamers. In de periode
van juni tot oktober, als zijn kamer tot hotelkamer is
omgebouwd, gaat hij net zoals de meeste studenten
naar zijn ouders. Zij wonen in Mijdrecht. Gelukkig is dat
redelijk dichtbij zodat hij, in de twee maanden dat het
collegejaar nog overlapt, op en neer kan reizen naar
Amsterdam. Na de zomerperiode kan hij weer in dezelfde
kamer terecht. Het is niet altijd leuk om 4 maanden lang
uit je studentenkamer te moeten, maar Casa400 biedt
ook veel voordelen: het is een luxe studentenkamer met
eigen badkamer en veel faciliteiten vlakbij het centrum
van Amsterdam.
Als de studentekamers tot hotelkamers worden getransformeerd, vindt er een echte volksverhuizing plaats. Andere jaren verdeelde Casa 400 de verhuisplicht over verschillende weekends en boden ze de studenten 50 euro
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aan om een week eerder te verhuizen. “Maar vorig jaar
was de verhuizing allemaal gelijktijdig, op een maandagavond, en toen was het heel druk. Er stonden wachtrijen
voor de lift en het trappenhuis werd goed gebruikt. Gelukkig zijn de kamers gemeubileerd waardoor je nooit veel
spullen hebt om te verhuizen.”, aldus Joost-Duco.
Om het Casa 400 concept mogelijk te maken zijn er
strenge regels nodig met betrekking tot het onderhoud van
de kamers en de gemeenschappelijke ruimte. De keuken
wordt elke week 2 maal geïnspecteerd en aan het eind
van het studentenseizoen wordt er gecontroleerd op de inventaris en op hoe schoon het is. Als er iets niet in orde is,
wordt er een rekening gestuurd. Ook mag je bijvoorbeeld
niks aan de muur hangen en geen eigen koelkast op je
kamer hebben (er is wel al een mini-bar aanwezig, een kleine koelkast). Het voordeel is dat altijd alles schoon is en
het er netjes uitziet. Maar Casa400 niet enkel een strenge
verhuurder, ze is ook meedenkend en coulant. Joost-Duco:
“Als de keuken 8 keer goed door de keuring is gekomen, krijgt de groep een krat bier. En toen de stroom een week lang
regelmatig uitviel kregen de huurders respijt op de huur
en gratis maaltijden. Bovendien wordt je als huurder altijd
meteen geholpen als je met een technisch probleem zit.”

Interview met Nicolien Koek van Bloem&Zee, huurder van
een bedrijfsunit in Multifunk

‘Na lang zoeken kon ik uiteindelijk in Multifunk een
kleine winkelruimte huren’
Nicolien is eigenaresse van Bloem&Zee, een bloemenwinkel aan de IJburglaan op Steigereiland (Amsterdam). Ze
huurt al bijna 5 jaar een bedrijfsunit van 50 m² in Multifunk.
Aanvankelijk wilde ze een bloemenstal beginnen op IJburg, maar toen dat niet mogelijk bleek heeft Nicolien 5
jaar geleden hemel en aarde moeten bewegen om als kleine ondernemer een ruimte te mogen huren in Multifunk.
Geen enkele projectontwikkelaar op IJburg durfde het aan
om een ruimte van ca 50 m² te verhuren, de meeste bedrijfsruimtes beginnen bij 100 m². Ook Ymere had meer
oren naar een grote huurder, zoals een sportschool. Toen
dat niet door ging, kreeg Nicolien uiteindelijk met behulp
van buurtbewoners en de wethouder de kans om 50 m²
te huren, wat een relatief kleine oppervlakte is voor bedrijfsunits.
Ze kreeg de ruimte volledig casco opgeleverd. De afbouw
is volledig eigen verantwoordelijkheid; bij het verlaten van
de unit moet alles er in principe ook weer uit gesloopt wor-

den, tenzij met de volgende huurder afspraken kan maken
over de overname. Nicolien kon haar bloemenwinkel zo
wel helemaal in delen als ze zelf wilde. Door de hoogte
van het pand kon ze drie vloerniveaus in de winkel maken,
wat naast een levendig beeld, ook meer vierkante meters
opleverde. Ymere heeft nooit een kwaliteitscontrole uitgevoerd voor de afbouw.
Nicolien vindt het jammer dat Ymere geen interesse heeft
in meerdere kleine ondernemers. Zij weet genoeg mensen
die net als zij een kleine ruimte zouden willen huren om
een winkeltje te beginnen. “Door het gebrek aan deze
kleine winkeltjes, krijgt IJburg een niet-Amsterdams karakter van een Vinexwijk waar de bewoners zich niet thuis
voelen”, vindt Nicolien. Zij is het echter zat om tegen de
dovemansoren van de verhuurder te praten en heeft de
strijd inmiddels opgegeven.
Nicolien geeft ook nog aan dat de locatie op zich geschikt
is voor winkels, maar de smalle stoep voor het gebouw
zich daar minder goed voor leent. Net als de groentewinkel
die onlangs op de hoek is gekomen wil ze graag spullen
buiten stallen om de bloemenzaak een sterkere uitstraling te geven. De smalle stoep biedt echter weinig ruimte.
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‘Mijn winkel ligt
beneden aan de straat.
Aan het begin van elk
nieuw kledingseizoen
gebruik ik mijn woning
boven als showroom’

Interview met Anja Bult, huurder in de NDSM-loods

‘Er zitten heel veel uren in de afbouw van de unit, brandveiligheid was het grootste knelpunt,‘
Op het voormalig industrieterrein NDSM-werf is het be
drijfsverzamelpand ‘Kunststad’ in de NDSM-loods gevestigd. Anja Bult is een van de eerste huurders van de Kunststad. Ze heeft een ontwerpbureau voor architectonische
vormgeving en meubelontwerpen en een unit op een van
de beste plekken van de loods: aan het pleintje op de begane grond. Ze heeft haar eigen unit zelf helemaal afgebouwd.
De loods fungeert eigenlijk als een soort overdekte buitenruimte. Toen zij als huurder in het gebouw kwam was er
onder het oude dak een gesaneerde vloer en een twee
laagse stalen draagstructuur met op een aantal plaatsen
kanaalplaatvloeren voor de units op de eerste verdieping.
Ook was er voor elke unit een aansluitpunt voor water,
warmte en elektra. Huurders moesten zelf de units afbouwen en waren daarbij gebonden aan strenge eisen ivm
brandveiligheid en thermische isolatie. Anja heeft de

afbouw zelf uitgevoerd in ca 7 weken met hulp van een
aantal mensen. Als alle uren zouden worden doorberekend dan zou ze ongeveer € 24000 hebben geïnvesteerd
in haar unit van 170 m². De verwarming is uiteindelijk
nooit aangesloten omdat ze voldoende warmte heeft via
de vloerverwarming van haar bovenburen.
De mix aan typen mensen en activiteiten is behoorlijk
groot. De begane grond wordt voornamelijk door werkplaats-achtige functies gebruikt, omdat de straten zijn met
de auto toegankelijk om te kunnen laden en lossen. Op
de eerste verdieping zitten voornamelijk ontwerpbureaus.
Het gebouw is publiek toegankelijk, maar ’s nachts wordt
de loods afgesloten door een beveiligingsbedrijf. Naast
de kantoren en werkplaatsen zijn er in de loods ook een
paar open plekken die verhuurd worden voor festivals.
Het sociale contact tussen de huurders is goed, er wordt
een aantal keer per jaar iets gemeenschappelijk georganiseerd. Het eigendom van de NDSM loods is sinds kort
overgegaan naar stadsdeel Centrum, stichting Kinetisch
Noord huurt de gehele loods en verhuurt de units en evenementenruimtes door aan de gebruikers.

Eigenaar en bewoner in Kolner Brett
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Interview met Christophe Veen van Beehive, huurder van
bedrijfsruimte in Multifunk

‘Beehive in Multifunk verhuurt flexibele werkplekken
aan IJburgse ondernemers. Beehive had liever een casco ruimte gehuurd’
Sinds drie maanden huurt stichting Beehive de laatste
700 m2 kantoorruimte in Multifunk. Beehive omvat twee
stichtingen die een aantal zogenaamde bloeiplaatsen
ontwikkelt en exploiteert.
In Multifunk biedt Beehive flexplekken en kantoorruimtes
aan ondernemers op IJburg en daarbuiten. Ook worden
gemeenschappelijk voorzieningen als een kantine en een
vergaderruimte geboden aan de huurders.
In 2010 had Ymere ervoor gekozen om het leegstaande
gedeelte op de eerste verdieping van het gebouw Multifunk anders op de markt te zetten, omdat de markt op dit
moment niet vraagt om volledig casco ruimtes. In plaats
van de casco – status heeft Ymere de ruimtes afgewerkt
tot casco +. Dat houdt in dat er sanitaire voorzieningen
en installatie voorzieningen zijn aangebracht en dat een
globale ruimte indeling is gemaakt door de middengang af
te scheiden van de ruimtes aan de gevel.
Beehives heeft binnen deze beperking de flexplekken

verder ingebouwd. Door middel van simpele houten schotten zijn rustige plekken afgebakend die zijn voorzien van
elektra en licht. Voor Beehive was de indeling die Ymere
had gerealiseerd eigenlijk een beperking, ze hadden de
ruimte liever zonder de ingebouwde wanden afgenomen.
Op tijdelijke locaties werkt Beehives ook wel met mobiele
werkplekken die kunnen worden meegenomen naar een
andere locatie.
Het concept lijkt goed aan te sluiten bij het gebied, IJburg
telt relatief veel zzp-ers. De crisis werkt echter wel in het
nadeel van Beehive, de verhuur van flexplekken komt
namelijk nog wat traag op gang. Op de (voorlopig nog) gratis vrijdag is het echter wel redelijk druk, dus misschien
heeft het concept nog wat tijd nodig.

‘t Karregat is eigenlijk niet echt flexibel,
maar het staat er nog
steeds omdat het een
bijzonder en
experimenteel
gebouw is’
Arie van Rangelrooij, ENIEN architecten,
renovatie van ‘t Karregat
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Eigendom

Het eigendom van verschillende delen van het gebouw is
medebepalend voor de flexibiliteit. Er kan een onderscheid
worden gemaakt naar eigendom van de grond, eigendom
van het casco en eigendom van de inbouw. In de geanalyseerde gebouwen zijn verschillende eigendomsconstructies aangetroffen. Veel voorkomend is de situatie waarin
het casco in eigendom is van een corporatie of belegger
en de inbouw eigendom is van de huurder. Dit principe is
in de wereld van het bedrijfs onroerend goed heel gebruikelijk, maar komt bij woningen minder vaak voor.
De beide Solids zijn van dit laatste principe een voorbeeld.
Huurders van woningen en bedrijfsruimte huren het casco
voor een in de veiling geboden prijs. Een beperkt gedeelte
is voor een sociale huurprijs verhuurd, de rest in de vrije sector gebaseerd op een maximale opbrengst uit de
veiling. De huurders hebben de inbouw zelf betaald, de
kosten hiervoor lopen sterk uiteen van €5000 voor een
van de sociale huurwoningen in Solid 1&2 tot €200.000
voor een van de vrijesectorwoningen in Solid 11 (Wallagh,
2013).
Het nadeel van deze, dus niet alleen voor de Solids geldende constructie is dat de waardeontwikkeling van een
gebouw in het casco zit, de inbouw wordt juist in een veel
kortere periode afgeschreven. Huurders moeten dus wel
investeren, maar delen niet in de waardeopbouw van
een gebouw. Een interessant voorbeeld in dit licht is het
Groothandelsgebouw. Het groothandelsgebouw is opgezet als een coöperatief project, met cofinanciering vanuit de hurende bedrijven. Huurders die deelnamen in de

casco

+ lange levensduur
+ waardeopbouw

Schiecentrale 4B

Groothandelsgebouw

inbouw

- korte levensduur
- geen waardeopbouw

Schiecentrale 4B
Multifunk - bedrijfsruimte
Solid 1&2
Solid 11
Groothandelsgebouw
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koop

+ waardeopbouw
- niet flexibel op lange termijn

huur

Multifunk
Solid 1&2
Solid 11

investering kregen in ruil hiervoor aandelen. Deze aandelen waren verhandelbaar en konden aan een eventuele
nieuwe huurder worden doorverkocht. Lang zittende huurders deelden zo mee in de waardeontwikkeling op lange
termijn omdat de aandelen steeds meer waard werden.
Inmiddels is het groothandelsgebouw een beursgenoteerde NV, het aandelen kapitaal is niet meer in handen
van de huurders, maar van beleggers.
Het eigendom van de grond is nog een aspect dat grote
invloed heeft op de flexibiliteit. Sommige projecten staan
op eigen grond, sommigen op grond die in erfpacht is uitgegeven.
Eigen grond is een groot voordeel, verandering van bestemming wordt namelijk niet belemmerd door erfpacht
voorwaarden. Dat is met name relevant wanneer een
laagwaardiger functie in de plaats komt van een hoogwaardige functie. In het geval het gebouw op erfpacht
staat zijn de erfpachtvoorwaarden van belang. Zijn deze
gebaseerd op een gefixeerde functie indeling dan kan het
beteken dat bij de transformatie naar een laagwaardige
functie er meer aan erfpacht wordt betaald dan uit de
exploitatie van het gebouw wordt terugverdiend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Multifunk.
Solid 1&2 staan ook op grond die in erfpacht is uitgegeven, maar daar is een flexibele erfpachtovereenkomst
afgesloten. Hierin is afgesproken dat elke vijf jaar de situatie wordt herijkt en dat de erfpachtsom bij wijze van uitzondering ook naar beneden kan worden bijgesteld als de
functieverdeling hiertoe aanleiding geeft.

Multifunk - wonen

+ flexibel op lange termijn
- waardeopbouw
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Functietypologie
en ontsluiting

De mogelijkheid tot functiemenging en functieverandering
heeft een sterke relatie met de ontsluiting van gebouwen.
Ook op dit vlak zijn veel verschillende keuzes aangetroffen
met elk hun voor- en nadelen.
De menging van functies en gebruikers heeft invloed op
het gebouwbeheer.
In ’t Karregat in Eindhoven is bijvoorbeeld ingezet op een
extreme menging van allerlei buurt gerelateerde functies. In eerste instantie was zelfs de gedachte dat er geen
fysieke scheiding tussen de verschillende functies zou komen. Ook was er in het gebouw een gemeenschappelijke
ruimte ‘de kuil’ die van buitenaf openbaar toegankelijk
was en van waaruit de verschillende functieonderdelen
ontsloten werden. Dit extreme concept had veel overlast
tot gevolg. Daarna zijn er wanden geplaatst tussen de
functies en uiteindelijk is zelfs de gemeenschappelijke
ruimte opgeheven en verhuurd. Alle functies kregen een
eigen ontsluiting aan de buitenzijde van het gebouw. Op
dit moment wordt gewerkt aan een renovatieplan waarbij
het idee van gemeenschappelijkheid weer wordt teruggebracht
in een buurtontmoetingsruimte, die overigens wel door
een commerciële partij geëxploiteerd zal worden. Deze
oplossing garandeert naast het dagelijks beheer ook dat
wanneer de exploitant van de gemeenschapsruimte het
niet red, de andere functies niet gedupeerd worden. De
tegengestelde belangen van de verschillende gebruikers
hebben geleid tot een opzet waarin er straks 2 ingangen
zijn: een voor het commerciële gedeelte (supermarkt,
kapper, buurtontmoetingsruimte) en een voor het speelgedeelte (scholen, BSO en creche).

KARREGAT
school
kinderopvang
medisch
supermarkt
leisure
cafe
bilbiotheek

SOLIDS
wonen
kantoren
horeca
hotel
winkels

MULTIFUNK
wonen
kantoren
kinderopvang
winkels

HYBRID HOUSE

lichtgrijs
middengrijs
zwart 		
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wonen
werken

prive woonfunctie, bezoek belt aan
prive werkfunctie, bezoek belt aan
publieke functie, bezoekers lopen binnen
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Solid 11 beeld galerij

De mate waarin functies publiek toegankelijk zijn of juist
vragen om de nodige privacy kan een spanningsveld opleveren met het begrip flexibiliteit. Hoe dit probleem zich
kan manifesteren is te zien in Solid11. In het Solid concept is een uitgangspunt dat alle functies gebruik maken
van dezelfde ontsluiting, daarnaast is een uitgangspunt
dat in principe elke functie zich overal zou moeten kunnen vestigen in het gebouw. In Solid11 zijn onverwacht
veel hotels gekomen (ca. 50% van het oppervlak wordt
gehuurd door drie hotels en een short stay faciliteit). Om
te voorkomen dat hierdoor teveel overlast voor bewoners
zou ontstaan heeft de eigenaar van het gebouw woningbouwvereniging Stadgenoot maatregelen getroffen in het
beheer en de toegankelijkheid van bepaalde verdiepingen
beperkt. Dat neemt niet weg dat het hof wel een gemeenschappelijk publiek en privaat gebruik kent en bewoners
nog steeds het gevoel hebben dat ze in een hotel wonen
(Wallagh, 2013)
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Solid 11 beeld entreehof

Multifunk publieksfuncties in de plint

Solid 11 doorsnede:
Elke functie kan op elke lag. Alle functies maken gebruik
vand ezelfde ontsluiting

Multifunk ontwerp:
Twee apart toegankelijke stijgpunten en een corridorzone
maken onafhankelijke ontsluiting van wonen en werken
op de verdieping mogelijk

Sold 11 plattegrond:
Alle doelgroepen gebruiken dezelfde onstluiting.
Openbare en prive functies kruisen elkaar.

Multifunk huidige situatie:
Winkels en kinderopvang op de begane grond, ontsloten
vanaf de straat
Werken op de 1e verdieping ontsloten via portiek en
corridor toegang aan de straatzijde
Wonen: op de bovenste drie lagen, via portiek en corridor,
toegang aan het hof

Multifunk corridor en binnenhof

Multifunk en Hybrid House Hamburg zijn beide ontwikkeld met een ontsluitingssysteem waarin verschillende
gebruikersstromen gescheiden worden. In Multifunk is dit
principe ook flexibel en kan het mee veranderen met de
gebruiksverhoudingen binnen het gebouw, weliswaar binnen bepaalde randvoorwaarden.
In beide projecten is een centraal stijgpunt vanuit twee
verschillende entrees toegankelijk. De twee verticale stromen zijn dan vervolgens in elkaar geweven. In Multifunk
is dit gecombineerd met een corridor, die verticaal geschakeld en ontkoppeld kan worden afhankelijk van de
verhouding in gebruiksfuncties.
In het gebruik is van deze flexibiliteit nog geen gebruik
gemaakt. Het gebouw wordt nu door Ymere verhuurd. De
onderste twee lagen zijn verhuurd als bedrijfsruimtes, de
bovenste drie lagen als woningen. Deze scheiding is in de
verticale stijgpunten eenvoudig geregeld.
Ook de gebruiksmogelijkheden van Hybrid House Hamburg zijn nog niet te beoordelen, omdat het gebouw nog
maar net is opgeleverd.
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Hybrid House

Hybrid House

‘t Karregat nu 1970

‘t Karregat nu

Hybrid House

Hybrid house plattegrond
De kern bestaat uit twee om elkaar draaiende ontsluitingen voor wonen en werken. In principe kan daarom op elke
verdieping zowel gewoond als gewerkt worden.

Hybrid house doorsnede
Ontsluiting wonen en werken draaien om lekaar heen en
zijn vanaf het maaiveld apart ontsloten.
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‘t Karregat in 1970
Alle functies werden ontsloten vanuit ‘de kuil’. een centraal
binnenplein.

‘t Karregat nu
De kuil is als commerciele ruimte verhuurd. Alle functie
shebben een eigen entree aan de buitenzijde.

‘t Karregat straks
Het plein wordt weer teruggebracht, maar grenst sterker
aan de buitengevel. Daarnaast krijgt een aantal functies
een eigen ontsluiting
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Handboeken en
protocollen
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Het bieden van vrijheden aan individuele gebruikers
binnen de kaders van een gebouw vraagt om heldere
spelregels. Bij een aantal gebouwen is daarom ook een
uitgebreid handboek opgesteld voor huurders, waarin is
vastgelegd wat wel en niet mag en aan welke eisen alles
moet voldoen. Deze spelregels hebben betrekking op
allerlei bouwkundige eisen, zoals bijvoorbeeld brandwerendheid van scheidingswanden, regels ten aanzien van
het voorkomen van overlast door verhuizingen en verbouwingen, op welke wijze bedrijven reclame mogen maken,
etcetera.
Wat in gesprekken naar boven kwam is dat een dergelijk
handboek er niet is voor gebouweigenaren. Met name bij
die gebouwen die niet zozeer ontwikkeld zijn vanuit de
ambitie om maximale vrijheid aan de gebruiker te bieden,
maar waar is ingezet op lange termijn flexibiliteit gaat
veel kennis over de mogelijkheden van een gebouw verloren gedurende de tijd. De standaardbouwtekeningen die
gearchiveerd worden geven niet weer welke mogelijkheden
er zijn. Een voorbeeld van een gemiste kas die dit gebrek
aan kennisoverdracht kan veroorzaken zijn de vloersparingen in het project Multifunk. Deze vloersparingen zijn
als fontanellen in de constructieve vloer opgenomen om
het mogelijk te maken woningen of bedrijfsruimtes verticaal te schakelen. De gebouwbeheerder was hier niet van
op de hoogte en heeft deze sparingen dicht laten storten
omdat dit gezien werd als een geluidslek, wat de verhuurbaarheid van de bedrijfsruimtes negatief beïnvloedde.
Geconcludeerd kan worden dat het niet vanzelfsprekend
is dat intelligentie die in een flexibel gebouw zit ook voor
de lange termijn inzetbaar is als de kennis hierover niet
goed wordt overgedragen of gedocumenteerd.

HANDBOEK VOOR HUURDERS
GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

WELKOM IN

HET GROOT HANDELSGEBOUW

VERSIE JULI 2010

Woningbouwvereniging
Stadgenoot

Solids Protocol
inhuizing/ inbouwlogistiek

SOLID 1 en 2
IJburglaan - Amsterdam
27 oktober 2011
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Locatie

De locatie wordt gezien als een van de belangrijkste voorwaarden voor duurzaamheid en flexibiliteit. Op de juiste
plek kan elk gebouw, hoe inflexibel ook, eeuwig mee, omdat het zijn waarde voor een groot deel ontleend aan de
locatie. Ook als we ervoor zouden zorgen dat de locatiekwaliteiten van alle gebouwen goed zijn, blijven er grote
verschillen tussen verschillende plekken in de stad. Niet
elke vorm en mate van flexibiliteit ligt op elk type plek voor
de hand. De mate en het type flexibiliteit moet goed worden afgestemd op het type locatie.
Interessant is de vergelijking tussen Solid 1&2 en Solid
11. Het betreft twee gebouwen met een gelijke mate en
type flexibiliteit, maar die op totaal verschillende locaties
zijn gerealiseerd. Solid 11 staat aan de rand van het centrum van Amsterdam. Dit gebouw was na de veiling direct
volledig verhuurd. Solid 1&2 staat op IJburg een VINEX
locatie aan de rand van Amsterdam. Solid 1&2 staat ca.
1,5 jaar na oplevering nog voor de helft leeg en heeft te
kampen met concurrerend aanbod van vrije sector woningen in dezelfde buurt, die in tegenstelling tot de potentiele woningen in Solid1&2 wel beschikken over een goede
buitenruimte en waarin niet meer enorm hoeft te worden
geïnvesteerd door de huurder.
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solid 11

30

‘t karregat

groothandelsgebouw

solid 1&2

multifunk
UFO

Next21
INIT
NDSM
HH bieling
schiegebouw

20

CASA400

kolner brett

schutterstoren

CC housing

flexibiliteit

schoolwoningen
blok 2 Ypenburg

Infrastad
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XXXen

Vooroorlogse stad
< 1945

Naoorlogse stad
1945- 1990

Vinex stad
> 1990

Nw Australie

Hybride stad
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Ook de tegenstelling tussen het groothandelsgebouw enerzijds en de schoolwoningen anderzijds is interessant.
Het groothandelsgebouw is grootschalig en zeer flexibel,
staat op een zeer stedelijke locatie en wordt derhalve al
sinds de realisatie in de jaren ’50 zeer goed verhuurd.
De schoolwoningen in dit onderzoek zijn beperkt flexibel,
maar wel op een manier die aansluit bij het type locatie; een nieuwbouwwijk met veel gezinswoningen, waar
het aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd bij aanvang zeer groot is, maar op termijn sterk zal afnemen.
De onderzochte projecten zijn geordend op type locatie.
Daarbij is een vijftal locatietypen onderscheiden: de infrastad; locaties in de nabijheid van stations en snelwegen,
de vooroorlogse stad; stadsdelen die ontstaan zijn voor
1945, de naoorlogse stad; stadsdelen die ontstaan zijn
in de periode 1945-1990, de vinex stad; stadsdelen die
ontstaan zijn na 1990, de hybride (of getransformeerde)
stad, getransformeerde haven- en industriegebieden.
De ordening dient ter bewustwording van de relatie tussen
flexibiliteit en locatie. Er is geen eenduidig verband tussen
mate van flexibiliteit, locatietypologie en succes van een
gebouw. Daarvoor zijn teveel andere aspecten ook van
belang.
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Multifunk

Solid 1&2

Solid 11

HH Bieling

Canal Court

Schiecentrale

Kolner Brett

Next 21

Nieuw Australie

Schutterstoren

Flexsus 22

Groothandels
gebouw

‘t Karregat

Schoolwoningen

Casa 400

XXX-en

Blok A Ypenburg

INIT

UFO

NDSM werf
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Aanbevelingen

1.

Bouw altijd flexibel!

Maar bepaal per opgave de relevante mate van flexibiliteit. Hou het lange termijn perspectief in het vizier, ook in crisistijd!

2.	Regel de context!
Contextuele randvoorwaarden zijn essentieel voor het succes: bestemmingsplan, erfpacht,
beheeraspecten, eigendom, bouwregelgeving, relatie openbaar-prive etc.

3.

Hou het simpel!

Zorg voor efficiënte flexibiliteit, een goede verhouding tussen locatie, de mate van flexibiliteit, kosten, en de bruto/netto verhouding.

4.

Differentieer de levensduur!

Verschillende lagen hebben een verschillende levensduur. Door de economische levensduur
te nuanceren kan meer geïnvesteerd worden in die delen die lang mee gaan en een voorwaarde vormen voor flexibiliteit.

5.

Leg het DNA vast!.

Veel gebouwen worden niet ontwikkeld door eindgerbuikers. Zorg ervoor dat kennis over de
mogelijkheden van het gebouw behouden blijven in de organisatie.

6.	Zorg voor meerwaarde!
Laat gebruikers die zelf moeten investeren ook delen in de waardeontwikkeling.

7.	Architectonische kwaliteit doet er toe!
Investeer in bijzondere, mooie en ruimtelijke gebouwen die worden gewaardeerd, door gebruikers en buitenstaanders.

8.

Doe en wil het samen!

Succesvolle flexibiliteit vraagt van alle partijen in het planvorming- en bouwproces een inspanning: opdrachtgever, eigenaar, adviseurs, gemeente, aannemer en architect.
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Colofon

Interviews

Samenstelling en redactie
ANA architecten
Jannie Vinke, Marcel van der Lubbe (red.)
Spaklerweg 53
Postbus 94440
1090 GK Amsterdam
mail@ana.nl
www.ana.nl

Aan dit onderzoek hebben de volgende personen en
bedrijven bijgedragen in de vorm van interviews, informatie, klankbord of materiaal:

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door:
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie
BNA onderzoek
Ymere ontwikkeling
Lingotto vastgoedontwikkeling BV
ANA architecten

Professionele betrokkenen
Bob Jansen, Lingotto Vastgoed
Emile Spek, Ymere Ontwikkeling
Paul Meyer, Ymere Ontwikkeling
Karin Reilingh, Ymere Maatschappelijk Vastgoed
Rob de Ruijter, Ymere Bedrijven
Jeroen Itter, Vrije Sector Vastgoed Ymere
Iris Hessling, Consulent Gebiedsbeheer Ymere
Maarten de Laat, Stadgenoot
Coosje Brijker, Stadgenoot
Albert Ravestein, Stadgenoot
Willem Bruin, Baumschlager Eberle
Leo Bimbergen, gemeente Eindhoven
Arie van Rangelrooy, ArchitectenIenIen
Robert Winkel, MEI architecten
Paul de Vroom, DKV architecten
Roel Bosch, DKV architecten
Hagen Sparbrodt, Bieling Architekten
George Voorhout, Groothandelsgebouwen N.V.
Andre van Stigt , Buro van Stigt
Maarten de Boer, 4winden
Bart Snijder, Portaal, projectleider Barbahuis
Roor de Gans, Reinbouw

Overigen

Deelnemers BNA onderzoeks project
Jutta Hinterleitner, BNA onderzoek
Peter Defesche, OD 2015, programmateam BNA onderzoek
Ad van Aert, JHK architecten
Martin Huiskes, LKSVDD architecten
Frans Brakkee, Nieuwe ruimte
Alcuin Olthof, a Place
Frederike Kuipers, Studiotransit
Deelnemers workshop
Gerard Comello, Lingotto
Jan Hoff, Cordaan
Maarten Boelsma, BOA advies
Paul de Vroom, Paul de Vroom architecten
Anne Jo Visser, Platform 31
Maarten de Laat, Stadgenoot
Antonia Nieto Diaz, DRO
Bart Truijens, OGA
Jef van den Putte, Jefvandenputte architectuur
Marion Mors, SVP
Tanneke Willems, ICS adviseurs
Ariane van Dijk, Cordaan
Peter den Hartog, BOAG

Gebruikers
Anja Bult, huurder NDSM werf
Henk-Jan Priem, F&B Manager, CASA 400
Helma Ton, bewoner, huurder Multifunk
Jules Scheltes, bewoner, huurder Multifunk
Nicoline Koek, Bloem en Zee, huurder Multifunk
Christophe Veen, Beehives, huurder Multifunk
Joost Duco Helsloot, huurder CASA 400
Robert Winkel, bewoner Schiecentrale
Eigenaar groothandel en bewoner Kolner Brett
Klankbordgroep
Bernard Leupen
Paul de Vroom, DKV architecten
Birgitte de Maar, Rochdale
Edwin Oostmeijer
Wouter Veldhuis, MUST
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