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een visie op ontwikkeling, ontwerp en realisatie

Een TotaalStrategie



Ideaal WONEN

Ideaal wonen is een totaalstrategie voor het ontwikkelen van woningen in de huidige veran-
derende  woningmarkt. Een visie op ontwikkeling, ontwerp en realisatie. ….
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De crisis heeft binnen de volkshuisvesting flink 
toegeslagen. Vrijwel iedereen binnen de professie 
besteedt de meeste tijd aan reorganiseren en na-
denken over de nieuwe rol en positie na deze crisis. 
Dit geldt voor gemeenten, politiek, woningbouw-
verenigingen, ontwikkelaars, bouwers, architecten, 
stedenbouwkundigen en alle andere, direct bij de 
volkshuisvesting betrokken partijen.

De branche is van slag net nu de schwung er zo 
goed in zat. Kwaliteit was de laatste jaren steeds 
beter geworden, duurzaamheid een steeds belang-
rijker thema, de betekenis van goed vormgegeven 
woonbuurten werd steeds meer erkent. En dan ziet 
de wereld er ineens heel anders uit. Nieuwbouw-
woningen worden vrijwel niet meer verkocht. De wo-
ningmarkt zit op slot en gaat een nieuw tijdperk in.

De nieuwe woningmarkt   
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De nieuwe woningmarkt kent een aantal opvallende 
problemen:
A. projecten zijn moeilijk te financieren. 
Financiële posities van ontwikkelaars en woning-
bouwverenigingen zijn verslechtert. Banken zijn 
voorzichtig geworden. 
B. Kopers hebben minder te besteden en zijn 
onzeker. 
Banken hebben strengere regels t.a.v de te ver-
strekken hypotheken. Een zwakke economie cre-
ëert onzekerheid over het te besteden inkomen. De 
discussie over de hypotheekrenteaftrek komt daar 
dan nog eens dunnetjes overheen.
Een nieuwbouwwoning vraagt de consument om 
inschatting te maken die (te) ver vooruit ligt. 
C. Consument wordt kritischer t.a.v. het eindpro-
duct.
Zomaar een woning kopen voor enkele jaren en 
daarna (met winst) verkopen is niet meer aan de 
orde. Locatie en de (groei) mogelijkheden van het 
product zullen een veel belangrijker rol gaan spelen. 
Er ontstaat  een meer vraaggestuurde woningmarkt,  

De problemen worden gesignaleerd. Maar veel op-
lossingen vanuit de markt zijn nog niet gegeven... 

Obstakels   
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Ideaal WONEN  
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Oplossingen vanuit de markt zouden zich, gezien de 
geconstateerde obstakels, moeten richten op:

- flexibiliteit in het ontwikkelingsproces. 
- flexibiliteit  en snelheid in het bouwproces. 
  (bouwen in kleinere clusters/fasen)
- goedkope en duurzame (basis)woningen.
- meer invloed van de consument op het hele pro-
ces / eventueel als mede- of particulieropdrachtge-
ver.
- het eindproduct (met bijbehorende kosten) moet 
een grote mate van keuzevrijheid hebben. 

Ideaal WONEN combineert al de bovenstaande 
mogelijkheden in 3 strategieën.  
Gericht op ontwikkeling, ontwerp, en realisatie. De 
strategieën kunnen samen, maar ook afzonderlijk 
worden ingezet. Dit afhankelijk van de opgave en 
het type opdrachtgever.

Op de volgende bladzijde gaan wij u uitleggen hoe 
deze strategieën eruitzien.

 ontwerpstrategie

 realisatiestrategie

 ontwikkelstrategie

‘Ideaal WONEN richt zich op: flexibiliteit, snelheid, 
duurzaamheid, betaalbaarheid en keuzevrijheid.’   



Ontwikkelstrategie   
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flexibilteit in woningtypologie

Clusters vormen de basis van het stedenbouwkun-
dig plan.  Een cluster omvat een flexibel woonpro-
gramma. Rijwoningen, tweekappers en vrijstaande 
woningen kunnen zeer eenvoudig uitgewisseld 
worden. 

p‘Het ontwikkelcluster vormt het basiscomponent 
voor het stedenbouwkundig plan.’   



  12sflexibilteit in het stedenbouwkundigplan

Een cluster heeft een breedte van 54 meter en 
bevat 8 rijwoningen, 6 tweekappers of 4 vrijstaande 
woningen. Doel is uitwisselbaarheid en flexibiliteit 
tijdens het hele ontwikkelingstraject. 
Omdat rijwoning / 2-kap / en vrijstaande woning 
opgebouwd zijn met dezelfde componenten, worden 
deze automatisch allemaal doorontwikkeld en uitge-
werkt. Welke woning waar en in welke hoeveelheid 
wordt ingezet (of helemaal niet) hoeft pas laat in het 
proces vastgelegd te worden of kan per fase wijzi-
gen. Zonder verlies van ontwikkelingskosten.

Ontwikkelstrategie   ‘Met het ontwikkelcluster wordt het 
stedenbouwkundig ontwerp gecomponeerd.’   ontwikkelcluster
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Ontwikkelstrategie   

ontwikkelcluster

rij cluster

2 kap cluster

vrijstaand cluster

combi cluster

‘Het ontwikkelcluster kan worden omgezet in 
een rij, 2 kap, vrijstaand of combi cluster’   

Naast de ‘standaard’  ontwikkelclusters kunnen pas-
stukken worden ingezet.  Hiernaast in blauw aange-
geven. Passtukken kunnen zowel programmatisch 
als stedebouwkundig een bijzondere betekenis krij-
gen. Denk aan een vrije kavel of bijzonder accent.



WEen basiswoning

De kleinst mogelijke bruikbare eenheid vormt de 
basis voor alle woningtypen en schakelingen. 
Geoptimaliseerd in constructie, indeelbaarheid en 
installaties. De basiswoning heeft een uitgebreid en 
uitgekiend pakket aan energiebesparende toepas-
singen. 

Hierboven een voorbeeld van een basiswoning met 
een maat van 6x7,2 m. De woning kan ook een 
kwartslag gedraaid worden en met een entree in de 
kopgevel worden uitgevoerd.

begane grond verdieping 1
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Ontwerpstrategie   
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Ontwerpstrategie   
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begane grond verdieping 1 verdieping 2 basisvolume maximaal volume



Ontwerpstrategie   
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Maximal keuzevrijheid in omvang programma / 
kosten van de individuele woning

De basiswoning kan afhankelijk van de schakeling 
op verschillende manieren worden uitgebreid. De 
koper heeft maximale keuzevrijheid in volume en 
oppervlak van zijn woning. Keuzevrijheid tijdens 
ontwikkelingstraject maar ook daarna! Een koper 
moet eenvoudig kunnen sturen in de uitgaven. En 
niet gedwongen worden om meteen voor de hoofd-
prijs te gaan.
De gebruiksoppervlakte van basiswoning tot uitge-
bouwde woning moet kunnen variëren tussen +/- 
100m2 en 180m2.

Alle onderdelen kunnen zelfstandig uitgewerkt wor-
den: materiaal / kleur / principedetails. En nader-
hand gecomponeerd worden tot 1 woning. 
Architectuur en vormgeving staan los van het totaal 
concept een kunnen per opgave bepaald worden.

‘De consument bepaalt zelf de grootte cq 
omvang van zijn / haar woning.’   
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Ontwerpstrategie   
Alternatieve invullingen

Op de basisclusters kunnen nog diverse variaties 
worden gemaakt. Denk aan geschakelde woningen 
met dwarskap, patiobungalows of beneden- boven 
woningen.

Een groep van meerdere clusters kan natuurlijk 
ook ingewisseld worden voor een appartementen-
gebouw of bijvoorbeeld voorzieningen van grotere 
schaal.

rijwoningen met dwarskap
Met een kap dwars op het 

straatprofiel ontstaan bre-

dere en meer individuele 

rijwoningen. 

patiowoningen
Een woning bestaande uit 

1 laag en een kap. Met een 

volledig woonprogramma op 

de begane grond. 

beneden- bovenwoningen
Een aan de voorzijde uit-

gebouwde benedenwoning 

met daarop een bovenwo-

ning onsloten d.m.v. een 

galerij. Trappenhuis op de 

kop van het blok.

begane grond        verdieping 1

begane grond        verdieping 1                   verdieping 2
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Systeemwoning

Als basiseenheid kan ook een reeds bestaande sys-
teemwoning ingezet worden. Bijvoorbeeld Waarde & 
Riant - BAM, PCS  - Dura, Ritme - Kanters, IQwo-
ning - Ballast Nedam, Pluswonen – Volker enz.
Productmatig of meer procesmatig ontwikkeld vanuit 
min of meer hetzelfde principe; betaalbaar, efficiënt, 
flexibel, en wanneer gewenst duurzaam. Doelstellin-
gen die aansluiten op Ideaal WONEN, maar door de 
veelheid aan aanbieders steeds onoverzichtelijker. 
Bovendien zal blijken dat als er op voorhand voor 
één van de aanbieders wordt gekozen, de woning-
prijs tijdens het proces toch weer zal stijgen. 

Ideaal WONEN maakt gebruik van deze woningsys-
temen, maar bindt zich op voorhand niet aan één 
van hen. Ideaal WONEN is onafhankelijk en ver-
plaatst het keuzemoment voor meer transparantie 
en competitie. De woningsystemen worden dan echt 
op hun prijsconcurrerendheid getoetst

Realisatiestrategie   
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ideaal  WONEN  
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Snelheid en Fasering

Verkort de tijd tussen aankoop en ingebruikname 
door in kleine clusters te verkopen én te bouwen. 
De geringe toename van de bouwkosten door 
kleinere reeksen worden gecompenseerd door een 
kortere bouwtijd en dus eerdere oplevering.
Verkoop en bouw bijvoorbeeld per ontwikkeleenheid 
van 8 , 6 of 4 woningen.
Daarnaast kan prefabricage de bouwsnelheid ver-
hogen. sRealisatiestrategie   

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

‘Door in kleine fases te verkopen én bouwen kan 
ingespeeld worden op een wisselende vraag’   



Verschijningsvorm  
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Ideaal WONEN biedt een grote diversiteit in ver-
schijningsvorm, in architectuur en stedenbouwkun-
dige opzet. 
Ter illustratie een aantal projecten van Akropolis 
Architekten. Allemaal realiseerbaar met Ideaal 
WONEN. Kortom een zeer grote verscheidenheid in 
verschijningsvorm, schaal en stedenbouwkundige 
opzet. 
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ontwerpstrategie   
ontwikkelstrategie   +
realisatiestrategie   +

‘Gecombineerd leveren ontwikkel-, ontwerp-, en 
realisatiestrategie een rijk en gevarieerd beeld op’   
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Ideaal WONEN  Werkzaamheden per  strategie
ontwikkelstrategie o Traject ruimtelijke ordening
    o Bestemmingsplan
    begeleiding / controle bestemmingsplantraject om ontwikkel  
    strategie mogelijk te maken
    o Stedenbouwkundigplan
    stedenbouwkundigplan geschikt voor ontwikkelstrategie
    o exploitatiemodel 
    gekoppeld aan ontwikkelingsstrategie
    o verkoopmodel
    o verkoopbrochure > verkoopsoftware / website
    o Kopersbegeleiding
     
ontwerpstrategie  o ‘open ontwerp’ realiseerbaar in diverse systemen
    plattegronden doorsnedes
    o  architectuur  VO DO 
    gevels materiaal principedetails
 
realisatiestrategie  o Selectie woningsysteem / aannemer
    o Indiening/ vergunning
    o Werktekening
    o Directievoering / toezicht
    o Oplevering
     o Revisietekeningen
    o Digitaal Woningbestand

IDEAAL WONEN is een strategie waarbij u als op-
drachtgever de regie over de ontwikkeling in handen 
blijft houden, maar toch een duurzaam, goedkoop, 
kwalitatief hoogwaardig flexibel product kunt gaan 
realiseren in een tijd waarbij keuzevrijheid op ieder 
moment van het proces gegarandeerd is. Keuzevrij-
heid zal het sleutelwoord van de komende woning-
ontwikkelingen gaan worden. Op ieder gewenst 
moment kunnen bepalen welke grootte de woning 
moet hebben, hoe duur die mag zijn, of het huur of 
koop moet worden. Een rijtjeshuis of een tweekap-
per, of toch vrijstaand. Een zelfstandige ontwikkeling 
of toch samen met derden, of misschien in combina-
tie met particulier opdrachtgeverschap. 

Ideaal WONEN biedt dit allemaal. Een strategie 
waarbij zij niet alleen het product realiseert, maar 
ook de procesorganisatie voor haar rekening kan 
nemen. Van het stedenbouwkundig plan met al haar 
ruimtelijke ordeningsprocessen tot aan kopersbege-
leiding, verkoop en oplevering toe.
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TOVERSTRALEN
werken aan een duurzaam ontspannen samenleving
Stedenbouw - Landschap - Architectuur


