
DWELLING FOLLOWS VALUES IN TIME
afbouw volgens het principe van plug & play



*illustratie voorzijde uit video "Plug & Play" door 
Michael Frei





nieuwe waarden

We leven in een tijd van transformatie. 
Na de revolutionaire 20e eeuw zijn 
wij terecht gekomen in het nieuwe 
millennium. Wat betekent dit voor ons? 
Is dit het begin van het zoveel besproken 
digitale tijdperk of is dit het einde van 
een moderne samenleving? We weten 
het nog niet. Wat we wel weten is dat 
de samenleving aan het veranderen is. 
De levensstijl verandert, en daarmee de 
manier waarop mensen voorspelbaar 
reageren op hun omgeving. 

Het merendeel van de Nederlandse 
huishoudens bestaat uit een persoon. 
Het gaat hier om ongeveer drie miljoen 
huishoudens van de totale acht miljoen. 
De gemiddelde grootte van huishoudens 
is verminderd van vier personen in 1950 
naar 2.17 anno nu. De verwachting is 
dat dit aantal zal blijven dalen. 

Hoewel huishoudens krimpen neemt 
het aantal mensen dat in steden woont 
toe, en daarmee het aantal huishoudens. 
Momenteel woont meer dan de helft van 
de bevolking in steden, en de prognose 
voor 2050 is een stijging naar 68%. 

Bij de eenpersoonshuishoudens heeft 
veel van het sociale leven zich verplaatst, 
van speciale ruimtes in woningen, naar 
plekken buiten in het publieke domein. 
Een woning wordt steeds meer een 
privé plek voor een of twee personen. 
Sociale interactie vindt plaats op andere 
plekken. 

Levenspatronen veranderen, en 
daarmee is ook een verandering in 
woningtypen nodig. De combinatie 
van segregatie-technieken en de 

verandering in de sociale interactie 
vragen om meer flexibiliteit. Met het 
oog op duurzaamheid is het nodig om 
bouwen in het algemeen te herzien. In 
de afgelopen 50 jaar is er veel gebeurd 
op het gebied van bouwen, en in de 
komende 50 jaar wordt dit nog veel 
meer. 

Wij zoeken naar oplossingen die niet 
alleen vandaag waardevol zijn, maar 
ook morgen. Wij zoeken naar flexibele 
woon-units waar iedereen zich thuis kan 
voelen en zichzelf kan zijn. Wij zoeken 
naar woningen van de 21e eeuw. 





creëren van waarde voor mens, 
milieu en maatschappij

Het thema duurzaamheid wordt 
door velen gehanteerd, echter door 
weinigen begrepen. Als definitie voor 
duurzaamheid hanteren wij: Het milieu 
onder controle door efficiënt en effectief 
om te gaan met onze voorraden om 
daarmee continuïteit te garanderen. 

Door het onderwerp op te splitsen in 
deelgebieden en te formuleren vanuit 
specifieke waarden ontstaat enerzijds 
de mogelijkheid om deze afzonderlijk 
inzichtelijk en bespreekbaar te maken 
en anderzijds om de betreffende 
specialisten te selecteren op basis van 
deskundigheid, ervaring en affiniteit. 
Wij hebben gekozen voor een verdeling 
in ecologische, ruimtelijke, economische 
en sociale waarden.

Het ruimtelijk kader dat op deze wijze 
tot stand komt biedt inzicht en maakt 
het mogelijk om onderdelen per thema 
te bespreken en te onderzoeken zonder 
daarbij het overzicht te verliezen.



De kwadranten met daarin de vier aspecten om een 
ontwerp op duurzaamheid te kunnen beoordelen.
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ruimtelijke
waarde

generiek als het kan
specifiek als het moet

ecologische
waarde

materiaal, energie
en gezondheid

economische
waarde

efficiënt en effectief
levensduur

sociale 
waarde

cultuur, veiligheid, 
privacy en identiteit



Het woord "vrijheid" is een van de meest 
belangrijke termen bij het ontwerpen 
van toekomstbestendige woningen.

De ontwerpers zijn aan het ontwerpen 
voor bewoners, maar bewoners 
zouden degenen moeten zijn die 
beslissen over hun woningindeling 
en de elementen en het meubilair dat 
gebruikt wordt. Bewoners zijn vrij in 
hun persoonlijke expressie. Universele 
ontwerpoplossingen zijn nep en dus niet 
leefbaar of waardevol.

Alleen op deze wijze kunnen we 
mensen met verschillende levensstijlen 
aantrekken en een gezonde, diverse 
leefomgeving creëren. 

“The most important 
kind of freedom is to be 
what you really are.”

vrijheid

- Jim Morrison



de droom in de jaren '50

JUST WHAT IS IT THAT MAKES TODAY’S 
HOMES SO DIFFERENT, SO APPEALING? door 
Richard Hamilton, 1956



het interieur van nu

De wereld is aan het veranderen, 
echter wonen wij nog altijd in dezelfde 
appartementen als onze voorouders. In 
de loop van de tijd hebben materialen, 
oppervlaktes en kleuren zich aangepast 
aan de trend van de dag, maar een 
aanpassing in de typologie heeft nog 
niet plaatsgevonden. Mensen wonen in 
de woonkamer, slapen in de slaapkamer 
en koken in de keuken (kookkamer). 

Wij gebruiken de ruimtes, maar 
genieten niet van de ruimte waarin 
wij wonen. Door de grote ruimte op te 
delen in kleine, afzonderlijke ruimtes 
verspillen we de ruimte zelf en de 
materialen die worden gebruikt voor de 
wanden en hun afwerking. 

De traditionele typologie volgt niet de 
manier waarop wij leven in het nieuwe 
millennium. Er is allang geen sprake 
meer van een woonkamer, keuken 
en slaapkamer. Het is een leefruimte 
waarin wij wonen, eten, werken, gamen 
enzovoort.



1. drie aparte slaapkamers

2. twee aparte slaapkamers

3. een aparte slaapkamer met een grote woonkamer

ruimteverdeling door vaste wanden



een interieur dat zich 
aanpast aan en in de tijd?

De bestaande woningen zijn zoals 
genoemd opgedeeld in kleine 
verblijfsruimten met ieder haar eigen 
specifieke kwaliteit en functie. Mede 
onder invloed van ons huursysteem 
wordt dit gestimuleerd, terwijl de 
manier van leven ondertussen geheel 
veranderd is en nog verder gaat 
veranderen.

Wij hebben ons dan ook de vraag 
gesteld waarom wij niet ontwerpen op 
basis van de werkelijke wensen van een 
bewoner. Een interieur dat op maat kan 
worden samengesteld, afgestemd op de 
leefgewoonten en samenstelling van het 
gezin. 

Als vertrekpunt wordt gekozen voor 
een minimum pakket dat volledig 
voorziet in de basisbehoeften van de 
bewoners. Een modulair systeem dat 
vanuit de catalogus besteld kan worden 
en waarvan de onderdelen geheel 
demontabel en herbruikbaar zijn. Al het 
overige is vrij ter keuze en aanpasbaar 
aan de behoeften in de tijd.
 



geleend materiaal om het paviljoen te bouwen

PEOPLE'S PAVILLION, bureau SLA & Overtredes 
W, Eindhoven, Nederland, 2016



plug & play

Indien het minimumpakket ontworpen 
en gerealiseerd wordt volgens het 
principe van plug&play, ontstaat de 
mogelijkheid om de efficiëntie van 
modulariteit te koppelen aan de 
effectiviteit van connectiviteit. Een casco 
woning wordt door toevoeging van 
intelligente wanden voorzien van de 
noodzakelijke voorzieningen en laat de 
overige inrichting en het ruimtegebruik 
vrij aan de bewoner.

Het casco wordt opgeleverd met een 
gangwand die voorzien is van de 
nodige E- en W-aansluitpunten. De 
intelligente plug&play wanden zijn 
volledig in de fabriek voor- en afgewerkt 
en worden ter plekke geplaatst inclusief 
de voorzieningen voor keuken, toilet 
en badkamer. Werken volgens een 
modulair systeem maakt het mogelijk 
om overzichtelijk te kunnen kiezen uit 
een catalogus en bij realisatie razendsnel 
te kunnen assembleren.

Tot op het allerlaatste moment kan 
bij realisatie gekozen worden voor de 
meest optimale indeling, afgestemd 
op de bewoner. Tussentijds kan het 
programma aangepast worden aan 
de veranderde gezinssamenstelling. 
De kwaliteit van de afzonderlijke 
elementen kan optimaal gemonitord 
worden in de fabriek. Het te kort aan 
bouwvakkers kan worden opgevangen 
door assemblers.

Aan het einde van de gebruikscyclus 
kan het geheel weer circulair 
gedemonteerd worden voor hergebruik 
of kunnen de materialen afzonderlijk 
worden afgevoerd. 
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flexibele wooneenheden

De verwachting is dat er in de 
toekomst steeds meer eenpersoons 
huishoudens zullen zijn. Het lijkt 
daarom vanzelfsprekend om kleine 
wooneenheden te ontwerpen van 30m2, 
maar de voorspelde toekomst kan 
wijzigen. Er kan een vraag ontstaan 
naar andere woonvormen, zoals 
samenwonen met vrienden of in een 
community van twaalf personen. 

Het sleutelwoord is flexibiliteit. Het 
toepassen van een kolommenstructuur 
zorgt voor vrijheid bij het bepalen 
van de grootte van de wooneenheden, 
afgestemd op de behoeftes van de 
bewoners. 



45 m2 45 m2

90 m2 60 m2 30 m2

30 m2 30 m2 30 m2

In de plattegrond passen meerdere appartementen 
van verschillende oppervlaktes. Elk appartement 
heeft een installatiewand. Een klein appartement 
kan groter worden gemaakt door tussengelegen 
wanden te verwijderen.



De trek naar de stad maakt dat 
wij verplicht moeten nadenken 
over efficiënt grondgebied en hoge 
dichtheden. Hierdoor komen 
oplossingen in hoogbouw al snel ter 
tafel, zeker in de meest dynamische 
zones van de stad.

Kern en gangzones kunnen 
gestandaardiseerd worden uitgevoerd. 
Installaties worden aangebracht binnen 
de kern en voorbereid op het gebruik 
van het plug&play systeem. Indien 
de draagstructuur wordt opgezet met 
kolommen in plaats van betonwanden, 
ontstaat een gebouw met een maximale 
indelingsvrijheid. Kamers kunnen 
worden gemaakt, vergroot, veranderd 
en verkleind wanneer de bewoners hier 
behoefte aan hebben. 

De gevels zijn vervolgens geheel naar 
eigen smaak, budget en voorschriften 
vanuit de context te ontwerpen zodat 
ieder gebouw afzonderlijk herkenbaar 
blijft en recht doet aan de locatie.

kern





gangwand voorzien 
van E-enW infrastructuur



betonnen gebouwkern1. transportschacht
2. hal
3. wand met E-en W infrastructuur
4. woningen

1.

2.

3.

4.



plug&play wanden



ENIAC, een van de eerste electronische computers 
ontworpen door de University of Pennsylvania, 
Philadelphia, U.S., 1945



catalogus 
installatiewanden

1. holle wand + aansluiting riolering

2. holle wand + aansluiting water

3. solide wand

150mm dik

100mm dik

70mm dik

*verschillende materialen
*module 600mm, hoog 2700mm



keuken in een functionele wand

FUNCTION WALLS, Lookofsky Architecture, 
Stockholm, Zweden, 2018



1. wasbak met berging

2. kookplaat en koelkast

3. toilet

4. douche

5. wasbak met kast

600 x 600 x 900 mm

600 x 600 x 900 mm 

900 x 1200 mm

900 x 900 mm

600 x 400 x 800 mm

catalogus minimale 
elementen



catalogus extra elementen

1. vaatwasser

2. oven

3. koelkast

4. badkuip

5. wasmachine

6. kleine wasbak

900 x 1600 mm

600 x 600 x 900 mm

300 x 300 x 800 mm

600 x 600 x 900 mm

600 x 600 x 900 mm

600 x 600 x 1800 mm



Alle elektra zoals lampen, stekkers en 
andere elementen zijn in het zicht, 
en zijn verbonden met de plug&play 
wand of de technische wand. Dit 
garandeert flexibiliteit binnen de 
elementen en zo ook vrijheid voor 
de bewoners. Schakeling vindt plaats 
via afstandbediening zodat een extra 
bekabeling overbodig wordt.

elektriciteit



GALLERY OF FURNITURE, Chybik + Kristof 
Architects, Brno, Tsjechië, 2017



hout

kunststof

glas

gordijnen

net

metaal

...

overige wanden



De ruimte can onderverdeeld worden door 
verplaatsbare of vaste elementen in verschillende 
materialen, vormen en mate van transparantie.



minimale elementenS

30 m2



Ruimte besparen door opbergfuncties in meubels.

TINY HOME BED, Yesul Jang, 2018



extra elementen

45 m2

S



Ruimte besparen door inklapbaar meubilair.

MODULAR STUDIO FOR AN ARTIST, Ranaan 
Stern, Tel Aviv, Israel, 2014



minimale elementenM

45 m2



Wonen zonder meubilair in een studio.

CHAMELEON HOUSE, Petr Hajek Architekti, 
Prague, Tsjechië, 2014



extra elementen

45 m2

M



Op maat gemaakt meubilair geïntegreerd in de 
woning.

A PROTOTYPE OF A FAMILY HOUSE, a69 
Architekti, Tsjechië, 2015



minimale elementenL

90 m2



Ruimteverdeling door verplaatsbare elementen. 
Lichte afscheiding door toepassing glas en stof.

PETITE AND CHIC, Studio Mayan Zusman, Tel 
Aviv, Israel, 2014



extra elementen

90 m2

L



Ruimteverdeling door verplaatsbare 
scheidingswanden. Zwaarde delen gemaakt van 
houten panelen voor een gezin. 

een multiplex schuifdeur





Het plug&play wanden concept creërt een grote 
vrijheid voor de indeling van appartementen in een 
wooncomplex, en voor de bewoners.





Verbinding van de plug&playwand aan de 
gangwand kent meerdere opties. De bewoners 
kiezen zelf waar ze hun installatiewanden willen 
plaatsen.





De plug&playwand is gemaakt van specifiek 
gekozen materialen. De wand is hol en voorbereid 
op voorzieningen die uitgezocht zijn door de 
bewoners zelf.





De voorzieningen worden gekoppeld aan de 
plug&playwand. Keukenvoorzieningen aan de ene 
zijde, en badkamervoorzieningen aan de andere. De 
plug&playwand vormt een subtiele verdeling binnen 
de open ruimte en creëert afzonderlijke sferen aan 
beide zijden.





Lichtpunten worden gevoed vanuit de 
plug&playwand of vanuit de scheidingswand.





omschrijvingTot slot wordt het 'echte leven' toegevoegd door de 
bewoners zelf. Zij zijn vrij om de ruimte zelf in te 
delen en te gebruiken.
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