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nederland bouwt niet marktgericht.
Woningbouwend	 Nederland	 heeft	 de	 rollen	 verdeeld:	 de	 ge-
meente	bepaalt	de	ligging,	de	architect	exterieur	en	indeling	van	
de	woning	en	de	aannemer	bouwt	binnen	deze	richtlijnen.	Resul-
taat	is	een	eindproduct	waarin	vrijwel	alle	details	vast	staan:	van	
het	aantal	slaapkamers	en	de	indeling	van	keuken	en	badkamer	
tot	de	plaats	van	de	stopcontacten.	Leidingen,	wanden	en	vloe-
ren	vormen	een	onwrikbaar	geheel.
In dit bouwproces staan efficiency, kostenbeheersing, rendement 
en	snelheid	voorop.	De	bewoner	die	liever	een	werkkamer	heeft	
dan	een	slaapkamer,	de	keuken	graag	wat	groter	had	of	sowieso	
ander	wil	wonen	dan	de	buren,	komt	in	dit	rijtje	niet	voor.

de consument wil zelf beslissen.
In	de	consumentenmarkt	groeit	 het	 individualisme.	Aanbieders	
stemmen	hun	assortiment	daarop	af:	breed	en	diep	–	de	con-
sument	moet	kunnen	kiezen.	In	dat	traject	blijft	de	woningbouw	
achter.
Geïntegreerd	bouwen	van	drager	en	 inbouw	is	een	technische	
aanpak,	geen	commerciële	oplossing	afgestemd	op	de	marktbe-
hoefte.	Veel	woningen	voldoen	dan	ook	niet	helemaal	(of	hele-
maal	niet)	aan	de	wensen	van	de	bewoner	en	daardoor	voldoet	
het	rendement	vaak	niet	aan	de	eisen	van	de	aanbieder.
Met	het	woning-aanbod	 inspelen	op	de	behoeft	van	de	consu-
ment:	daar	ligt	een	grote	kans	voor	bouwers,	verkopers	en	ver-
huurders	van	woningen.

“open bouwen”: de consument kan zelf beslissen!
Professor	Habraken	onderkende	de	noodzaak	om	het	woning-
aanbod	beter	af	te	stemmen	op	de	marktbehoefte	al	in	de	60-er	
jaren	en	ontwikkelde	het	 “open	bouwen”:	 “maak	een	scheiding	
tussen	de	bouw	van	de	drager	en	de	inbouw	en	laat	de	bewo-
ner	zelf	over	de	 inbouw	beslissen”.	Er	werden	fraaie	 theorieën	
gepubliceerd,	men	stak	veel	 tijd	 in	onderzoek,	ontwikkeling	en	
vertalingen	naar	de	praktijk,	maar	voorlopig	bleef	de	theorie.

Het matura concept: Consument gericht inbouwen.
Nu	is	“open	bouwen”	realiteit:	het	Matura	concept.	Een	commer-
cieel	concept	dat	het	woningaanbod	optimaal	afstemt	op	de	ei-
sen	en	wensen	van	de	markt,	èn	een	technisch	concept	met	vele	
voordelen	voor	woningbouwend	Nederland.
Het Matura concept koppelt optimale flexibiliteit en keuzemoge-
lijkheid aan zeer efficiënt en kwalitatief hoogwaardig bouwen en 
installeren.	Het	bestaat	uit:
					-	de	Matura	matrixtegel;
					-	het	Matura	plintsysteem;
					-	bestaande	wandsystemen,	kozijnen,	deuren,	sanitair	enz.
In	de	matrixtegel	worden	de	 leidingen	geïnstalleerd:	water-	en	
cv-leidingen	in	de	bovenzijde,	gas-	en	afvoerleidingen	en	venti-
latiekanalen	in	de	onderzijde.	Elektra-	en	communicatieleidingen	
worden	onzichtbaar	in	het	plintsysteem	verwerkt.	Deze	installa-
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tietechniek	maakt	het	mogelijk	alle	leidingen	volledig	los	van	het	
casco	 te	 installeren:	wanden,	 keuken,	 sanitair	 enz.	 kunnen	op	
elke	willekeurige	plaats	in	de	woning	gemonteerd	worden	–	de	
keuze	is	aan	de	bewoner!
Het	 Matura	 systeem	 is	 gebaseerd	 op	 de	 laatste	 stand	 van	 de	
techniek en garandeert niet alleen een optimale efficiency, maar 
ook	een	kwalitatief	hoogstaand	eindproduct.

Het matura concept is multifunctioneel, dus een extra di-
mensie in bouwen.
Het	 biedt	 namelijk	 niet	 alleen	 de	 optimale	 indelingsvrijheid	 die	
de	 markt	 vraagt.	 Het	 concept	 is	 in	 elke	 drager	 toepasbaar	 en	
àlle	bestaande	 inbouwproducten,	 van	wanden	 tot	 sanitair	 kun-
nen	toegepast	worden.	Dat	betekent	een	vrijwel	onbeperkt	scala	
aan	mogelijkheden	–	ook	budgettair.
Het	Matura	 concept	 past	 in	 nieuwbouw	en	 renovatie,	 in	 koop-	
en huurwoningen. Het opent letterlijk en figuurlijk nieuwe deuren 
voor	eigenaar,	bouwer,	belegger,	ontwerper	en	bewoner.

Het matura concept: een totaal concept.
Het	Matura	concept,	van	verkoop	tot	after-sales:	Matura	ontwik-
kelt,	produceert,	organiseert	en	installeert	en	neemt	desgewenst	
ook	service	en	onderhoud	voor	zijn	rekening.
Via	 de	 nieuwste	 computertechnieken	 krijgen	 alle	 marktpartijen	
snel	en	adequaat	 inzicht	 in	de	mogelijkheden	van	het	concept	
en	de	uiterst	professionele	Matura	Showroom	toont	de	toekom-
stige	koper	of	huurder	alle	mogelijke	 inbouwproducten,	keuzes	
en	variaties.

In	het	Matura	Distributiecentrum	worden	de	onderdelen	verza-
meld,	gemonteerd	en	per	woning	in	speciale	containers	naar	de	
bouwplaats	 verzonden,	 waar	 erkende	 Matura	 specialisten	 het	
complete	systeem	inbouwen,	monteren	en	installeren.	Tenslotte	
ontvangt de bewoner het Matura garantiecertificaat en een boek-
werk	vol	tips	voor	gebruik,	onderhoud	en	servicemogelijkheden.	

de “matura woning”: garantie voor optimaal woongenoe-
gen.
Van	het	Matura	concept	naar	de	Matura	woning	is	een	logische	
stap.	 De	 Matura	 woning	 staat	 voor	 optimaal	 woongenoegen:	
een	woning	naar	eigen	inzicht	ingedeeld	en	ingebouwd.	Daarbij	
worden	de	nieuwste	technieken	en	producten	ingezet,	wat	een	
optimale	prijs	/	kwaliteitsverhouding	garandeert.	Dit	alles	maakt	
de	“Matura	woning”	een	kwaliteitslabel	dat	(h)erkend	zal	worden	
als	synoniem	voor	consument-	dus	marktgericht	bouwen	en	in-
bouwen.

de commerciële plussen.
De	 woningmarkt	 kent	 steeds	 minder	 echte	 onderscheidende	
proposities.	Prijs,	 ligging	en	uiterlijk	blijven	belangrijk,	maar	de	
consument	wil	meer:	wonen	in	een	woning	die	 is	 ingedeeld	en	

ingericht	naar	zijn	eigen	eisen	en	wensen.
Matura	 garandeert	 een	 uniek,	 marktgericht,	 woning-aanbod,	
in	nieuwbouw	en	 renovatie	 in	koop-	en	huurwoningen.	Met	de	
Matura	woning	verbreden	eigenaars,	bouwers	en	beleggers	hun	
marktbereik.
Het	Matura	concept	past	bestaande	woningen	in	appartementen	
aan	de	moderne,	individuele	maatstaven	en	wooneisen	aan,	wat	
de	verkoop-	en	verhuurbaarheid	verbetert	en	leegstand	en	ver-
paupering	voorkomt.

De financiële plussen.
Bouwen van drager èn inbouw is 100% financieren, dus risico 
op	fors	renteverlies,	als	een	project	lang	onverkocht	blijft.	In	het	
Matura	concept	is	de	investering	(dus	het	risico)	beperkt	tot	het	
casco; financiering van de inbouw wordt pas opportuun als de 
koop-	of	huurovereenkomst	gesloten	is.
Het	inbouwen	van	het	Matura	systeem	kost	hooguit	2	à	3	weken,	
dus	 is	 het	 investering	 snel	 rendabel.	 Bij	 renovatieprojecten	 is	
daarom	ook	korter	vervangende	woonruimte	nodig:	minder	kos-
ten,	hoger	rendement	en	sociaal	makkelijker	te	accepteren.

de technische pluspunten.
De	inbouw,	inclusief	alle	leidingen,	staat	geheel	los	van	de	bouw	
van	 de	 drager.	 Matura	 werkt	 met	 hoogwaardige	 producten	 en	
systemen,	ontwikkeld	en	geproduceerd	volgens	de	laatste	stand	
der	techniek.	Neem	bijvoorbeeld	het	unieke	plintsysteem,	waarin	
alle	kabels	en	snoeren	onzichtbaar	zijn	verwerkt.
Erkende	 Matura	 teams	 bouwen,	 monteren	 en	 installeren	 het	
complete	 systeem.	 Dus	 geen	 coördinatieproblemen	 tussen	 di-
verse	 partijen,	 geen	 organisatorische	 perikelen	 of	 dubbele	 af-
spraken,	maar	een	forse	tijd-	en	kostenbesparing.	Bij	Matura	is	
er	maar	één	aanspreekpunt	voor	alle	inbouwwerkzaamheden.
Het	Matura	concept	maakt	het	mogelijk	 renovaties	per	woning	
uit te voeren, bijvoorbeeld bij mutaties. Dus geen complete flat-
gebouwen leegmaken en dan renoveren, met alle financiële, 
technische	en	sociale	complicaties	van	dien,	maar	cel	voor	cel	
afwerken en toch een efficiënte bouwstroom.
Het	Matura	concept	wordt	voorbereid,	georganiseerd	en	uitge-
voerd	op	basis	van	de	NEN-ISO	9002	normen	–	garantie	voor	
een	technisch	én	organisatorisch	hoogstaand	kwaliteitsniveau.

				1



HET	MATURA		SySTEEM

1.	Met	een	speciaal	apparaat	worden	in	de	matrix	
				tegels	de	bochten	voor	de	leidingen	uitgesneden.

2.	Vervolgens	worden	de	plintbalken	geplaatst. 3.	De	basis	van	het	Matura-systeem:	de	vloer	van		
				matrixtegels,	met	daarop	de	plintbalken.

4.	De	eerste	leiding	in	de	matrixtegel	geïnstalleerd.

5.	Op	de	Matrix-vloer	komt	een	2	x	10	mm.	gips-	
				vezelplaat;	in	verband	verlijmd	en	geniet.

6.	De	tussenwand	kan	een	metal	stud	wand	zijn, 7.	of	een	wand	van	gipsblokken

8.	of	een	een	faay-wand	zijn.

9.	Alle	elektra	wordt	onzichtbaar	in	het	plintsysteem
				verwerkt.

10.	De	plintbalk	kan	naar	keuze	afgewerkt	worden
						met	een	houten	deksel,

11.	of	een	kunststof	deksel.

				2
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13.	Kozijnen	en	deuren	worden	geplaatst	en	
						afgehangen.

14.	De	cv-ketel	wordt	geïnstalleerd,

12.	De	electriciteit	wordt	in	de	meterkast	
						gemonteerd	en	ingeschakeld.

15.	ingeregeld	en	in	bedrijf	gesteld.

17.	De	badkamer	en	het	sanitair	worden	geplaatst. 18.	De	vloerbedekking	kan	gelegd	worden,

19.	de	wanden	afgewerkt:	gerold, 20.	of	behangen. 21.	Het	eindresultaat;	de	woonkamer, 22.	of	de	badkamer.

16.	De	keuken	wordt	gemonteerd	en	gesteld.

				3



					1.	Keuzevrijheid	bewoners
					2.	Begroten	van	plattegrond	varianten
					3.	Begeleiding	van	de	bewoners	bij	het	keizen	van	varianten
					4.	Gebruikers	handleiding
					5.	Lijst	van	ontwerpeenheden	en	keuze-onderdelen

1. Keuzevrijheid bewoners

Indeling
De	 bewoner	 kan	 de	 indeling	 van	 de	 woning	 zelf	 bepalen.	 De	
plaats	 van	 de	 badkamer,	 keuken,	 scheidingswanden	 is	 vrij	 en	
onafhankelijk	van	eventuele	verticale	leiding-stijgpunten.

Uitrusting
De	bewoner	kan	zelf	de	uitrusting	van	de	woning	bepalen.
Het	merk	keuken,	kleur	en	accessoires	zijn	ter	keuze.
Sanitaire	toestellen	en	tegelwerk	eveneens.	De	plaats	van	stop-
contacten	en	schakelaars	zowel	op	de	wand	als	aan	de	Matura	
plint	kunnen	in	samenhang	met	de	indeling	bepaald	worden.

Inbouw kwaliteit
Kwaliteit	 van	 de	 inbouw	 en	 installatie	 is	 ook	 bij	 steeds	 wisse-
lende	woningindelingen	van	een	constant	hoog	niveau.
Inbouwproducten	en	detailleringen	zijn	project	ongebonden	ont-
wikkeld	en	getest	in	eigen	fabriek.

Visuele beleving inbouw
Er	komen	geen	leidingen	van	installaties	in	het	zicht.

Kabels audio / video enz.
Bekabeling	voor	audio	/	video	en	communicatie	kunnen	ook	na	
de	realisering	van	de	inbouw	vanaf	elk	aansluitpunt	naar	de	me-
terkast	gevoerd	worden.

2. begroten van plattegrond varianten

Ontwerpeenheden
Om	het	de	bewoner	mogelijk	te	maken	op	een	eenvoudige	wijze	
keuzen	 te	 doen	 biedt	 Matura	 Nederland	 een	 lijst	 aan	 van	 zg.	
“ontwerp	eenheden	met	onderdelen”.	Op	pagina	5	zijn	voorbeel-
den	 gegeven	 van	 zulke	 ontwerpeenheden.	 Bij	 de	 meeste	 ont-
werpeenheden	is	een	aantal	onderdelen	aangegeven.	Voor	deze	
onderdelen	bestaat	een	keuzemogelijkheid.

Uitgangspunt	voor	het	kiezen	van	varianten	 is	een	 “referentie-
plattegrond”,	 waarin	 voorlopige	 keuzen	 van	 ontwerpeenheden	
en	 hun	 onderdelen	 zijn	 gemaakt.	 Met	 behulp	 van	 de	 ontwer-
peenheden	 kan	 de	 bewoner	 desgewenst	 wijzigingen	 aanbren-
gen	in	de	plattegrond.

Rekenen met ontwerpeenheden
Voor	de	referentie	plattegrond	zijn	de	prijzen	per	ontwerpeenheid	
gegeven.	De	prijs	voor	de	plattegrond	varianten	kan	worden	be-
paald	door	aftrekken	dan	wel	bijtellen	van	ontwerpeenheden.

“Voor	meer-	en	minderwerk	op	deze	wijze	bepaald,	wordt	dus	
door	dezelfde	prijs	berekend”.

Daarnaast	kan	per	ontwerpeenheid	nog	op	onderdelen	een	an-
dere	keuze	gemaakt	worden.

Ook	deze	keuze-onderdelen	van	de	in	de	referentieplattegrond	
gebruikte	 ontwerpeenheden	 zijn	 van	 een	 prijs	 voorzien.	 Daar-
naast	 is	er	een	keuzelijst	van	geprijsde	onderdelen	waaruit	de	
bewoner	desgewenst	een	alternatieve	keuze	kan	maken,	waarbij	
de	prijsconsequenties	meteen	zichtbaar	zijn.	

Indien	 de	 totaalprijs	 van	 de	 gekozen	 varianten	 plattegrond	 en	
de	gekozen	onderdeel	varianten	de	prijs	van	de	referentieplatte-
grond	overtreft,	wordt	over	het	meerdere	een	toeslag	gerekend.	

N.B.	Behalve de plattegrond varianten en de varianten binnen 
de ontwerpeenheden zijn er zaken die niet aan de keuze van de 
bewoner onderhevig zijn. Dit zijn de zogenaamde “vaste voorzie-
ningen”. Dit zijn bijvoorbeeld de Matrix tegels met de vloerplaten 
daarop, het meterkastschot, het CV-schot, enz. Deze voorzie-
ningen zijn per woningtype dezelfde, ongeacht de plattegrond 
variant. 

Standaard keuzepakket
Matura	 biedt	 standaard	 een	 keuzepakket	 van	 waaruit	 de	 be-
woner	kan	keizen.	Dit	pakket	geeft	de	meeste	onderdelen	van	
ontwerpeenheden	een	keuze	uit	twee	of	meer	uitvoeringen.	Zo	
kan	men,	bijvoorbeeld	bij	de	wastafelcombinatie	kiezen	uit	ver-
schillende	wastafelbakken,	twee	soorten	mengkranen,	een	ver-
chroomde	syphon	of	een	van	kunststof	enz.
Onderdelen	uit	het	standaard	keuzepakket	zijn	door	Matura	le-
verbaar en in het specificatiebestand opgenomen. Bij opdracht 
voor	een	project	van	meerdere	woningen,	kan	de	opdrachtgever	
desgewenst	het	standaard	keuzepakket	in	onderling	overleg	met	
Matura	aanpassen	aan	zijn	voorkeuren.

Afwijkende onderdelen
Wanneer	een	bewoner	de	voorkeur	geeft	aan	een	onderdeel	dat	
niet	 in	 het	 keuzepakket	 is	 opgenomen,	 is	 het	 mogelijk	 om	 dit	
onderdeel	te	leveren	als	de	levertijd	dit	toestaat.	In	dat	geval	zal	
bij	 de	berekening	van	de	ontwerpeenheid	een	 toeslag	worden	
berekend	ter	dekking	van	de	bijkomende	kosten.

WOONCOMFORT	NAAR	KEUZE
matura inbouwsysteem: keuzemogelijkheden voor en begeleiding van bewoners.

3. begeleiding van de bewoners bij varianten ontwerp

Matura	biedt	een	procedure	aan	voor	het	begeleiden	van	de	be-
woners	bij	het	ontwerpen	van	varianten	in	de	door	hen	gekozen	
woning.	Deze	procedure	bestaat	in	principe	uit	individuele	inter-
views,	 eventueel	 voorafgaand	 door	 een	 plenaire	 voorlichting,	
wanneer	meer	dan	één	bewoner	bekend	is.
Over	de	wijze	van	organiseren	van	deze	interviews	(tijd,	plaats,	
documentatiemateriaal	enz.)	zullen	de	opdrachtgever	en	Matura	
nadere	afspraken	maken.

Plenaire voorlichting
Hier	worden	de	bewoners	gezamenlijk	ingelicht	over	de	keuze-
mogelijkheden	die	zij	hebben,	één	en	ander	zoals	aangegeven	
is	 in	 de	 lijst	 van	 ontwerpeenheden	 en	 onderdelen.	 Bovendien	
wordt	uitgelegd	hoe	de	bewoner	zelf,	met	behulp	van	een	ont-
werpraster	 en	 toesteleenheden,	 kan	 schetsen	 op	 door	 Matura	
ter	 beschikking	 te	 stellen	 plattegronden	 van	 de	 woningdrager.	
De	 toesteleenheden	 kunnen	 worden	 uitgeknipt	 en	 ingeplakt	 in	
de	plattegrond.	
Op	 deze	 bijeenkomst	 krijgen	 de	 bewoners	 informatiemateriaal	
en	de	bovengenoemde	ontwerp	hulpmiddelen,	 teneinde	hen	in	
staat	te	stellen	zelfstanding	te	ontwerpen.
Tijdens	de	voorlichting	worden	de	bewoners	ook	 ingelicht	over	
het	door	Matura	en	de	opdrachtgever	gezamenlijk	vastgestelde	
keuzepakket.	Monsters	van	dit	standaard	keuzepakket	zijn,	voor	
zover	mogelijk,	tijdens	de	bijeenkomst	aanwezig.
Matura	gaat	ervan	uit	dat	de	bewoners	reeds	door	de	opdracht-
gever	zijn	ingelicht	over	de	gang	van	zaken	bij	de	keuze	van	plat-
tegrond	varianten	en	onderdeel	varianten	en	de	contractuele	as-
pecten	daarvan.	De	hier	voorgestelde	bijeenkomst	is	uitsluitend	
bedoeld	voor	het	geven	van	een	toelichting	op	de	werkmethode	
van	het	bepalen	van	de	plattegrond	varianten	en	de	keuzen	van	
eenheden	en	onderdelen.

Individuele interviews
Indien	voor	sommige	gevallen	extra	 interviews	nodig	zijn	 is	dit	
mogelijk	tegen	een	tevoren	af	te	spreken	uurtarief.

Afwikkeling inbouw contract
De	bewoner	en	Matura	stellen	een	dossier	samen	van	de	in	te	
bouwen plattegrond en de specificatie van de bewonerskeuze 
voor	 wat	 de	 ontwerpeenheden	 en	 onderdelen	 betreffen.	 Een	
totaalprijs	 voor	 de	 inbouw	 wordt	 vastgelegd.	 Dit	 dossier	 wordt	
overhandigd	 aan	 de	 opdrachtgever,	 waarna	 de	 opdrachtgever	
opdracht	verleent	aan	Matura	voor	de	inbouw	van	de	woning.

				4



4. Gebruikers handleiding

Bij	oplevering	van	de	inbouwwoning	stelt	Matura	een	gebruikers	
handleiding	ter	beschikking	van	de	bewoner.	Deze	bevat	onder-
meer:
				-	de	plattegrond	van	de	woning;
				-	tekeningen	van	het	leidingverloop	in	de	vloer;
    - de specificatie van de geleverde keuzeonderdelen;
				-	informatie	betreffende	het	gebruik	van	de	aanpasbare	
						plintgoten;
				-	gebruiksaanwijzingen	en	garantiepapieren	behorende	bij	
						diverse	toestellen,	zoals	deze	beschikbaar	worden	gesteld			
						door	de	fabrikant	van	de	toestellen.

5. lijst van mogelijke ontwerpeenheden en keuzeonderde-
len

Vaste voorzieningen
Deze	vaste	voorzieningen	omvatten	alle	zaken	die	niet	onderhe-
vig	zijn	aan	de	bewonerskeuze,	zoals	de	bouwkundige	voorzie-
ningen	aan	de	drager,	het	meterschot	met	toebehoren,	het	CV-
schot	met	 toebehoren,	de	Matrix	 tegelvloer	met	de	vloerplaten	
erop,	indien	van	toepassing,	de	voorzieningen	voor	de	trap	enz.

Ontwerpeenheden en onderdelen, waarbij ieder onderdeel in di-
verse varianten
Uitvoering	trap	(anders	dan	vurenhouten	trap):
			-	houtsoort;
			-	kleur.

Deurcombinatie:
			-	kozijn;
			-	deur;
			-	beslag;
			-	stopcontact	/	schakelaar	/	hoogte	wandlicht

Keukencombinatie	(met	alle	voorzieningen	voor	aan-	en	afvoer	enz):
			-	keukenkastjes	(vlgs	keuken	catalogus);
			-	aanrechtblad;
			-	spatscherm;
			-	afzuigkap;
			-	boiler;
			-	afwasmachine;
			-	kookplaat;
			-	oven;
			-	magnetron;
			-	elektra.

Badcombinatie	(met	alle	voorzieningen	voor	aan-	en	afvoer):
			-	badkuip;
			-	syphon	en	afsluiter;
			-	kraan;
			-	douchecombinatie;
			-	handgreep;

			-	douchescherm;
			-	gordijnstang;
			-	div.	accessoires.

Douchecombinatie	(met	alle	aan-	en	afvoer):
			-	douchebak;
			-	syphon	en	afsluiter;
			-	kraan;
			-	douchecombinatie;
			-	douchescherm;
			-	gordijnstang;
			-	handgreep;
			-	div.	accessoires.

Wastafelcombinatie	(met	alle	aan-	en	afvoer):
			-	wastafel;
			-	kraan;
			-	planchet;
			-	spiegel;
			-	lichtpunt;
			-	stopcontact;
			-	syphon;
			-	handdoekenrek;
			-	onderkastje;
			-	bovenkastje;
			-	div.	accessoires.

Wasmachineaansluiting	(inclusief	alle	aan-	en	afvoer).

Toiletcombinatie	(met	of	zonder	pomp,	met	alle	aan-	en	afvoer):
			-	closetpot;
			-	spoelreservoir;
			-	toiletdeksel.

Elektra	aansluitpunten	(voor	zover	nog	niet	bij	deuren	en	toestellen	aan-
gebracht,	met	aansluiting	op	plintkabel):
			-	dubbel	stopcontact	in	plint;
			-	T.V.-aansluiting	in	plint;
			-	Telefoonaansl.	en	stopcontact	in	plint;
			-	dubbel	stopcontact	in	wand;
			-	lichtpunt	en	schakelaar	/	stopcontact	in	wand;
			-	telefooncentrale.

Centrale	verwarming:
			-	radiatoren	(inclusief	aan-	en	afvoer);
			-	thermostaat	in	wand.

Afwerking	per	vertrek;
			-	muurverf;
			-	behang;
			-	wandtegels;
			-	vloertegels;
			-	verlaagd	plafond;
			-	handdoekenrek	badruimte.

				5



PROFESSIONELE	INFORMATIE
Professionele informatie matura inbouwsysteem

					1.	Professionele	voordelen	Matura	inbouw
					2.	Eisen	aan	de	drager	voor	toepassing	Matura	inbouw

1. Professionele voordelen matura inbouw

Bij	het	toepassen	van	een	Matura	inbouw,	waarin	alle	installaties	
binnen	een	woning	worden	meegenomen,	zijn	voor	het	bepalen	
van	de	totale	bouwkosten	de	volgende	punten	van	belang:

Leidingloze drager
Het	 woningdeel	 drager	 kan	 leidingloos	 worden	 gebouwd,	 dus	
geen	ingestorte	leiding	meer	in	vloeren	en	wanden.	Een	leiding-
loze	drager	kan	sneller	en	goedkoper	gebouwd	worden	dan	een	
casco	met	alle	nodige	voorzieningen.

(Extra) isolatie
De	 isolatie	 van	 de	 begane	 grond	 kan	 30	 mm	 dunner	 zijn	 dan	
normaal.

Afwerkvloer
De	uitgevlakte	vloeren	hoeven	niet	glad	en	dicht	te	zijn.

Minder bouwplaatsvoorzieningen
Tijdens	 de	 dragerbouwfase	 zullen	 weinig	 of	 geen	 bouwplaats	
voorzieningen	voor	installateurs	en	/	of	ondernemers	nodig	zijn.	
Tijdens	de	inbouwfase	zijn	de	volgende	zaken	niet	nodig:
			-	bouwstroom	aansluiting;
			-	tappunt	water;
			-	sanitaire	en	schaftvoorzieningen	(keten);
			-	uitvoerders	/	directie	keet;
			-	afsluiting	bouwterrein;
			-	schoonmaken	en	houden	van	bouwterrein	en	woningen;
			-	kosten	m.b.t.	de	oplevering	en	in	de	onderhoudsperiode;
			-	afvoer	bouwafval,	stortkosten;
			-	dagelijks	toezicht.
Er	treden	geen	verliezen	op	t.g.v.	diefstal,	vernieling	enz.	De	ver-
zekeringspremie	kan	omlaag.

Minder coördinatie
Het	coördinatie-	en	afstemprobleem	tussen	de	koper	enerzijds	
en	architect	/	ontwikkelaar	/	bouwer	anderzijds	is	voor	wat	betreft	
de	woningbouw	geëlimineerd.	Dit	geldt	ook	voor	de	coördinatie-	
en	afstemproblemen	tussen	de	bouwer	en	de	vele	installateurs	
en	andere	onderaannemers.	Er	is	veel	minder	indirect	personeel	
nodig.

Korte bouwtijd
Doordat een efficiëntere dragerbouw organisatie kan worden op-
gezet	en	de	inbouwfase	super	kort	is	(2	weken	voor	een	woning)	
kan	de	totale	bouwtijd	aanzienlijk	teruggebracht	worden.	Er	tre-
den	dus	minder	(bouw)	renteverliezen	op.

Woninggrootte
Als	de	drager	verkavelbaar	 is,	kunnen	binnen	en	woongebouw	
woningen	 van	 verschillende	 grootte	 worden	 ingepast.	 Met	 het	
Matura	 concept	 zijn	 op	deze	manier	 appartementen	per	m²	 te	
koop.

Uitstel investering
Bij	verkoopwoningen	hoeft	de	inbouw	(ca	1/3	bouwkosten)	bij	nog	
niet	verkochte	woningen	pas	aangebracht	te	worden	bij	verkoop.	
Bovendien	dan	de	(late)	koper	alsnog	zijn	wensen	verwezenlij-
ken.	Deze	koper	heeft	tot	circa	10	weken	voor	de	daadwerkelijke	
oplevering van het inbouwpakket de gelegenheid definitief de 
indeling	en	afwijkingen	te	bepalen.	Er	treden	dus	minder	(bouw)	
renteverliezen	op.

2. eisen aan de drager voor toepassing matura inbouw.

Dragers	die	ingebouwd	worden	met	het	Matura	inbouwconcept	
moeten	voldoen	aan	de	hieronder	beschreven	eisen.	Eventueel	
gewenste	afwijkingen	moeten	in	onderling	overleg	worden	vast-
gesteld.
Op	basis	van	deze	eisen	wordt	in	samenspraak	met	de	drager-
bouwer	een	opleverprotocol	drager	samengesteld.
De	afwerking	van	de	drager	kan	ook	voor	een	deel	door	Matura	
Nederland	 worden	 uitgevoerd.	 (Betreft	 de	 punten	 B2,	 B4,	 E1,	
E2	en	E3)

A. Scheiding drager / inbouw
Om	te	komen	tot	een	consumentgericht	woonproduct	is	het	van	
groot	belang	om	al	bij	het	ontwerp	drager	en	inbouw	te	scheiden.	
Presenteer	drager	met	dragerinstallatie	apart.	Test	daarna	dra-
ger	op	zijn	 inbouwmogelijkheden	door	verschillende	 indelingen	
in	de	drager	 te	projecteren.	Op	dit	punt	kan	Matura	Nederland	
ondersteuning	verlenen.
(Zie	ook	verkavelbare	drager	onder	kop	woninggroote	bij	boven-
genoemde	voordelen)

B. Kwaliteit van de drager constructie
1.	Vlakheid	constructievloer
Bovenzijde	constructievloer	valt	binnen	-15	mm	en	-35	mm	on-
der	het	beoogde	afwerkvloerpeil	(=	uitgevlakte	vloer).

2.	Vlakheid	uitgevlakte	vloer		(NEN	2741	tabel	2A	en	2B)
a)	Maximale	afwijking	vlakheid	3	mm	over	3	m	lengte	(maximale	
dip	van	3	mm	over	een	rei	van	3	m	lengte)

3.	Vlakheid	 constructie	wand	 (tenzij	 door	M.N.	 voorzetwanden	
worden	aangebracht)
			-	Voor	prefab	beton	grote	elementen	en
						in	het	werk	gestorte	betonwanden	geldt:
						NEN	6722,	tabel	4,	groep	1,	kolom	B.	 							Bijlage	1
			-	Voor	kalkzandsteen	brokken	geldt:	
					de	tabel	met	oppervlakte	toleranties	uit	bijlage	2.						Bijlage	2

4.	 Vlakheid	 uitgevlakte	 wand	 (tenzij	 door	 M.N.	 voorzetwanden	
worden	aangebracht)
Volgens	oppervlakte	beoordelingscriteria	 							Bijlage	3
stukadoor	werk	Bijlage	A,	hoofdstuk	40,	tabel	kolom	2.
Dragerwanden	uitvlakken	met	659	Waldoliet	van
Eurocol	of	gelijkwaardig	(geen	gipsprodukt	toepassen).	

5.	Vlakheid	drager	plafond	
Volgens	oppervlakte	beoordelingscriteria	
NEN	6722,	Tabel	4,	groep	1,	kolom	B.	 	 							Bijlage	1

C. Afmetingen drager
1.	Bovenkant	dorpels	van	woningtoegang
(incl.	balkon	e.d.)	liggen	140	mm	boven
de	afgewerkte	vloer.		 	 											 							Bijlage	4

2.	Vrije	inbouwhoogte
De	vrije	inbouwhoogte	boven	de	uitgevlakte
vloer	is	minimaal	2500	mm.	Maat	gemeten
t.p.v.	hoogste	punt	vloer	en	laagste	punt	plafond.										Bijlage	4

3.	Gestapeld	woonlagen	binnen	één	woning
Bovenkant	uitgevlakte	vloer	(begane	grond)	tot	bovenkant
uitgevlakte	vloer	(verdieping)	bij	voorkeur	2700	mm.

4.	Trapgat
Maat en positie trapgat naar specificaties Matura Nederland.

5.	Kruipluikgat
Kruipluikopening	(500	x	700	mm)	in	vloer	symmetrisch	achter
voordeur.	Aanbeveling	ruimte	tussen	dorpel	en	kruipluikgat
minimaal	150	mm.

D. Drager installaties
1.	Positie	nuts	aansluitingen	voor	water,	gas,	elektra,	CAI	en	PTT	
naar specificaties van plaatselijke nutsbedrijven en Matura Ne-
derland.	Aanbeveling:	 laat	geen	constructieve	vloer	elementen	
onder	het	meterkast	oppervlak	doorlopen.	De	benodigde	door-
voeren	worden	door	de	dragerbouwer	aangebracht	en	zo	nodig	
aangestort.

2.	Er	moet	een	aardaansluiting	in	de	meterkast	aanwezig	zijn.

				6



3.	Plaats	meterkast	en	CV	kast	is	bij	voorkeur	in	de	woning.	Af-
stand	 tussen	 CV	 kast	 en	 vloerluik	 bij	 voorkeur	 meer	 dan	 500	
mm.

4. Positie en vorm hoofdaansluiting riolering naar specificatie 
Matura	Nederland	en	aangebracht	door	dragerbouwer.

5.	Positie	en	vorm	 riool	beluchting	 /	ontluchting	door	dak	naar	
specificatie Matura Nederland en aangebracht door dragerbou-
wer.

6.	Positie	en	vorm	 rookgasafvoer	 /	 luchttoevoer	CV	ketel	naar	
en door dak naar specificatie Matura Nederland, en aangebracht 
door	dragerbouwer.

7. Positie en vorm ventilatie dakdoorvoer naar specificatie Ma-
tura	Nederland	en	aangebracht	door	dragerbouwer.

8.	 Sparingsmaten	 /	 aantallen	 voor	 verticaal	 leidingverloop	 vol-
gens	opgave	Matura	Nederland.

9.	 In	 de	gevel	 dienen	 minimaal	 de	 luchttoevoeropeningen	 vol-
gens	bouwbesluit	te	zijn	aangebracht.

E. Drager afwerking
1. Plafond is gespoten. (Specificatie kleur Matura Nederland)

2.	Wanden	behangen	c.q.	spuitklaar.

3.	Buitenkozijnen	drager	 incl.	draaiende	delen	aan	binnenzijde	
afgetimmerd	en	geschilderd.

4.	Vensterbanken	zijn	geplaatst.	Productkeuze	en	kleur	in	over-
leg	Matura	Nederland.

F. Opstelplaats container
Er	dient	een	voor	de	vrachtauto	goed	bereikbare,	goede	en	vlak-
ke	opstelmogelijkheid	naast	de	voordeur	te	zijn	voor	het	plaatsen	
van	een	container.

				7



Te	beschouwen	aspecten
Oppervlakte	beoordelingsklasse

I II

A B C A B

Aftekening	structuur	bekistingsmateriaal	toegestaan nee nee ja nee ja

Plaatselijke	oneffenheden	en	afwijking	door	bekistingsmateriaal	
(o.a.	plaatsbeschadigingen,	bramen	en	bekistingsnaden)	in	mm

<	2 <	3 <	4 <	2 <	4

Afwijkingen	van	de	vlakheid	van	gehele	oppervlakken	in	mm

-	onder	0,4	m	lange	rei <	2 <	2 <	3 <	2 <	4

-	onder	2	m	lange	rei	1) <	3 <	5 <	7 <	5 <	7

-	bij	grotere	onderdelen	per	m1	(gemeten	met	de	draad) <	1,5 <	2,5 <	3,5 <	2,5 <	3,5

-	met	een	maximum	over	het	totale	oppervlak	van 10 15 25 15 25

Maatafwijking	bij	hoeknaden	(o.a.	hoeken	van	kolommen	en	
balken)	in	mm

<	22) <	43) <	43) <	43) <	43)

Luchtbellen	toegestaan	4) ja ja n.v.t. ja n.v.t.

1)		De	2	m	lange	rei	is	uitgevoerd	met	stelpootjes	en	een	meetklokje.
2)  Uitvoering zodanig dat geen nadere bewerking van de profilering nodig zijn.
3)  Plaatselijke afwijdingen van de profilering bijwerken
4)		Gedeelten	van	meer	dan	1000	mm²/m²	zijn	niet	toelaatbaar.	Gedeelten	van	meer	dan	3000	mm²	per	10	m²	zijn	niet	toelaatbaar.	Eventuele	beschadigingen	bijwerken.

oppervlakte beoordelingsklasse i
			A.	Beton	met	een	glad	oppervlak	zonder	nabewerking.
			B.	Beton	met	een	glad	oppervlak	zonder	nabewerking.
			C	Beton	met	een	glad	oppervlak	met	nabewerking.

Opmerking 
Het verschil tussen oppervlakte beoordelingsklasse IA en IB komt voort uit de bijzondere waardering die de opdrachtgever hecht aan specifieke 
betonoppervlakken	in	klasse	IA	en	de	normale	waardering	in	klasse	IB.	Bij	de	keuze	van	de	bekisting	zal	hiermee	rekening	worden	gehouden.

oppervlakte beoordelingsklasse ii
			A.	Beton	met	een	ruw	oppervlak	zonder	nabewerking.
			B.	Beton	met	een	ruw	oppervlak	met	nabewerking.
			C.	Beton	met	een	oppervlak	met	vooraf	vastgestelde	structuur.
			D.	Beton	zonder	oppervlakte	eisen.

Toelichting
Voor	de	oppervlakte	beoordelingsklasse	IIC	zijn	geen	eisen	in	tabel	4	opgenomen.	Wel	kan	worden	aanbevolen	de	eis	voor	plaatselijke	oneffenheden	en	
afwijkingen	indien	mogelijk	op	2	mm	te	stellen	en	geen	luchtbellen	toe	te	staan.
Voor	oppervlakte	beoordelingsklasse	IID	zijn	geen	eisen	gesteld.	Wel	dient	uiteraard	met	maat-	en	dekkingstoleranties	rekening	te	worden	gehouden.

oppervlakte beoordelingscriteria

Tabel 4 Oppervlakte beoordelingscriteria

BIjLAGE	1

				8



BIjLAGE	3
StAbu Standaard technische bepalingen

Stukadoorwerk

Bijlage	A:	Oppervlaktebeoordelingscriteria
Groep 1 2 3 4

Plaatselijke	onregelmatigheden zijn	niet	
toegestaan

onregelmatig-
heden	<	1	mm	
zijn	toegestaan

zijn	niet	
toegestaan

onregelmatig-
heden	<	2	mm	
zijn	toegestaan

Kleurverschillen zijn	niet	
toegestaan

geen	eisen zijn	niet	
toegestaan

zijn	niet	
toegestaan

Profilering afwijkingen	tot	
<	2	mm	zijn	
toegestaan

afwijkingen	tot	
<	2	mm	zijn	
toegestaan

afwijkingen	tot	
<	3	mm	zijn	
toegestaan

afwijkingen	tot	
<	4	mm	zijn	
toegestaan

Vlakheidstoleranties	in	mm	bij	een	
onderlinge	afstand	tussen	de	meet-
punten	van:

1	m
4	m

10	m
15	m

3
8

12
15

3
8

12
15

3
9

15
20

4
10
15
20

Groep	1:	 Glad	oppervlak,	waaraan	hoge	visuele	eisen	worden	gesteld.
Groep	2:	 Glad	oppervlak	dat	naderhand	wordt	voorzien	van	een	afwerklaag,	zoals	behang.
Groep	3:	 Gelijkmatig	gestructureerd	oppervlak.
Groep	4:	 Grof	gestructureerd	oppervlak.

Groep

Lijmblokken Vellingblokken

1 2 3

Stootvoegen	(t.o.v.	de	voorgeschreven	voegdikte) geen	
eisen

geen	
eisen

toegestane	afwijking	ten	
hoogste	+/-	1	mm

Lintvoegen	(t.o.v.	de	voorgeschreven	voegdikte) geen	
eisen

geen	
eisen

toegestane	afwijking	ten	
hoogste	+/-	1	mm

lintvoegen	(lengterichting	gemeten	over	de	bovenkant	van	het	blok) geen	
eisen

geen	
eisen

toegestane	afwijking	
over	een	lengte	van	2	m,	
2	mm/m

Vlakheidstolerantie	bij	een	onderlinge	afstand	tus-
sen	de	meetpunten	van:	
Plaatsingstolerantie	bij	een	onderlingen	afstand	
tussen	de	meetpunten	van:

1	m

4	m
10	m
15	m

2	mm

5	mm
8	mm

12	mm

4	mm

8	mm
10	mm
15	mm

2	mm

4	mm
8	mm

12	mm

Groep	1:	 Wanden	van	lijmblokken	die	naderhand	kunnen	worden	afgewerkt	met	een	pleistersysteem	tot	max.	3	mm	dikte.
Groep	2:	 Wanden	van	lijmblokken	die	naderhand	kunnen	worden	afgewerkt	met	een	plestersysteem	vanaf	3	mm	dikte.
Groep	3:	 Wanden	van	vellingblokken	die	niet	afgewerkt	worden	(tweezijdig	schoonwerk).

BIjLAGE	2

oppervlakte toleranties

De	eisen	die	aan	de	vlakheid	van	de	wand	worden	gesteld	zijn	afhankelijk	van	de	beoogde	wandafwerking	en	zijn	in	onderstaande	tabel	vastgelegd:

				9
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3.1.	De	matrixtegel:
Dit	is	een	nieuw	bouwdeel	en	komt	als	zodanig	niet	voor	in	de	vergelijkin-
gen	van	de	SEV	Handleiding.	De	matrixtegel	moet	een	aantal	functies	in	
zich	verenigen:
  - het efficiënt kunnen monteren en demonteren van leidingen (zie boven);
		-	het	isoleren	van	de	leidingen	en	vervangen	van	de	mantelbuis;
		-	geluidsisolatie	(8-10	dB	extra,	vooral	van	belang	voor	renovatie)
		-	warmte	isolatie	t.b.v.	een	“warme”	vloer	(equivalent	met	40	mm	isolatieplaat,	50%	
					is	groeven	en	holtes);
		-	het	dragen	van	diverse	belastingen;
		-	het	moet	schimmelvrij	zijn	en	blijven;
		-	zo	weinig	mogelijk	gewicht	(vervoer	en	ARBO	wetgeving);
		-	het	materiaal	moet	vormbaar	zijn	zodat	de	tegel	zonder	bewerking	en	dus	afval	
				direct	met	de	juiste	groeven	en	holtes	in	een	mal	geproduceerd	kan	worden	(50%	
				materiaal	besparing).
Het	enige	materiaal	wat	al	deze	eigenschappen	in	zich	verenigt	en	daar-
door in dit geval milieu-efficiënt blijkt te zijn, is EPS (geëxpandeerd polysty-
reen).	Gekozen	is	voor	een	absoluut	(H)CFK	vrij	geproduceerde	soort,	vrij	
van	styreenemissie	na	het	aanbrengen.	Het	materiaal	is	volledig	recycle-
baar	en	het	eigen	snijafval	zal	opnieuw	in	het	product	verwerkt	worden.
Opgemerkt	kan	nog	worden	dat	de	nu	nog	veel	toegepaste	dikke	zand-ce-
ment	dekvloer	(60-70	mm)	met	daarin	leidingen,	aan	geen	van	bovenge-
noemde	eisen	voldoen.	Bovendien	zijn	de	daarin	aangebrachte	leidingen	
noch	te	hergebruiken	nog	recyclebaar	door	de	cementverontreiniging.

3.2.	De	plintbalk:
Deze	moet	brandweerstand	hebben	en	krimp-	en	schrankvrij	zijn.	Bij	ge-
brek	aan	alternatief	 is	KOMO-keur	spaanplaat	 (slechts	0,2	m³	 /	woning)	
gekozen	die	niet	wordt	geverfd.	Hergebruik	als	product	is	mogelijk.

3.3.	Elektrakabels:
Door de systematische opzet van het door KEMA-gecertificeerde systeem 
(zie	onder	1)	kan	gebruikt	gemaakt	worden	van	de	1,5	mm²	koperkern	in	
plaats	van	de	gebruikelijke	2,5	mm²	(een	besparing	van	64%	koper).
Voor	de	kabelmantel	is	op	dit	moment	alleen	een	PVC	uitvoering	beschik-
baar,	maar	zoals	onder	1	uiteengezet	zijn	de	kabels	volledig	herbruikbaar	
waardoor	ze	een	 lange	 levensduur	hebben.	Er	wordt	overigens	door	de	
leverancier	gewerkt	aan	een	PPE	uitvoering.	Zodra	deze	beschikbaar	 is	
kan	hiervoor	gekozen	worden.

3.4.	Het	plintdeksel:
Dit	mag	niet	kromtrekken,	reden	waarom	gekozen	 is	voor	12	mm	MDF-
plaat	(ca.	0,1	m³	/	woning).	De	plinten	worden	met	watergedragen	acry-
laatverf	behandeld.

3.5.	De	dekvloerplaat:
Deze	moet	brandwerend	zijn.	Gekozen	is	voor	Vagips	/	Fermacell	plaat.	
Deze	is	vervaardigd	van	gerecycled	papier	(papiervezel	wapening)	en	RO-
gips,	beide	vanuit	milieu	oogpunt	zeer	doelmatige	grondstoffen.	Daarnaast	
is	de	plaat	volledig	recyclebaar	voor	het	maken	van	nieuwe	platen.

3.6.	De	riolering:
Deze	is	van	dunwandige	PE	i.p.v.	PVC	en	wordt	niet	gelijmd	maar	heeft	
gemakkelijk	(de)	monteerbare	manchetverbindingen	i.v.m.	hergebruik.

3.7.	Water	en	CV	leidingen:
Zijn	van	recyclebaar	PB	en	aan	verdeelset	en	toestel	gekoppeld	met	ge-
makkelijk (de) monteerbare klemfittingen i.v.m. hergebruik.

3.8.	Wanden:
Deze	zijn	ter	keuze	maar	aanbevolen	wordt	RO-gipsplaat	wanden	te	ge-
bruiken.	RO-gipsplaat	voorzetwanden	behoren	tot	de	mogelijkheden	(be-
langrijk	voor	extra	geluidsisolatie	o.a.	bij	renovatie).

Scheiding drager - inbouw:
Het	Matura	inbouwconcept	maakt	een	rigoureuze	scheiding	mo-
gelijk	tussen	de	drager	en	de	inbouw.	Uitgangspunt	is	hierbij	dat	
leidingen	niet	langer	deel	zijn	van	de	drager,	maar	tot	de	inbouw	
behoren.	 Hierdoor	 kan	 de	 drager	 een	 zeer	 duurzaam	 product	
worden:	bij	verandering	in	de	wooneisen	kan	de	inbouw	gemak-
kelijk	worden	aangepast	zonder	ingrijpende	wijzigen	van	de	dra-
ger.

Het matura ondersysteem:
Deze	 scheiding	 tussen	 drager	 en	 inbouw	 is	 mogelijk	 gemaakt	
door	de	introductie	van	slechts	2	nieuwe	elementen:	de	MATRIX-
TEGEL	en	de	PLINTBALK.	Deze	bieden	tezamen	een	infrastruc-
tuur	waarin	alle	speciaal	gekozen	leidingen	en	kabels	een	eigen	
plaats	krijgen	binnen	de	inbouw	en	ieder	gewenst	punt	kunnen	
bereiken.	Aangevuld	met	een	dekvloer	en	afneembare	plintdek-
sels vormt dit geheel het Matura specifieke ondersysteem.

Het matura bovensysteem:
Dit	 ondersysteem	 wordt	 gecompleteerd	 met	 het	 z.g.	 bovensy-
steem:	wanden,	kozijnen,	deuren,	keukens,	sanitair,	enz.	Hier-
voor	 worden	 uitsluitend	 reeds	 in	 de	 bouwmarkt	 verkrijgbare	
producten	 gebruikt,	 ev.	 ter	 keuze	 van	 de	 gebruiker.	 Dit	 maakt	
het	Matura	concept	 tot	een	werkelijk	open	systeem	dat	steeds	
gebruik	kan	maken	van	de	nieuwste	producten	en	inzichten.

individuele productie en montage:
Door	de	systematische	opzet	kan	gebruik	gemaakt	worden	van	
een	geavanceerde	logistiek,	gesteund	door	speciaal	ontwikkelde	
software.	Daarmee	is	het	mogelijk	de	inbouw	van	iedere	woning	
afzonderlijk	klaar	te	maken	in	een	D.C.	(Distributie	Centrum),	in	
een	container	te	pakken	en	in	te	bouwen	in	een	zeer	korte	tijd.	
Dit	gebeurt	door	3	multifunctionele	Matura	monteurs	die	door	de	
toegepaste	technieken	alle	werkzaamheden	kunnen	verrichten.	
Zij	 zijn	 geheel	 verantwoordelijk	 voor	de	 inbouw	van	die	 speci-
fieke woning; er komen geen derden aan te pas. De noodzaak 
van	een	seriematige	organisatie	van	meerdere	woningen	op	de	
bouwplaats	 is	daardoor	voor	de	 inbouw	vervallen	waardoor	 ie-
dere	woningplattegrond	verschillend	kan	zijn.

Kosten:
Deze	wijze	van	 inbouwen	 is	kostenneutraal	 t.o.v.	de	gangbare	
wijze	van	bouwen,	terwijl	veel	meer	wordt	geboden.

matura = duurzaam bouwen

Algemeen:
Het	 belang	 van	 milieuoverwegingen	 is	 nog	 eens	 onderstreept	
door	de	Handleiding	Duurzame	Woningbouw	van	de	SEV.

duurzame drager:
De	duurzaamheid	van	de	drager	is	aanzienlijk	toegenomen	door	
de	rigoureuze	scheiding	van	drager	en	inbouw,	waardoor	veran-
dering	in	het	gebruik	geen	of	veel	minder	ingrepen	in	de	drager	
nodig	maken.

duurzame inbouw:
Bij	gebruik	van	het	Matura	inbouwsysteem	kan	in	verregaande	
mate	 tegemoet	gekomen	worden	aan	wensen	van	gebruikers.	
Daardoor	mag	men	aannemen	dat	minder	wijzigingen	kort	na	de	
bouw	 aangebracht	 zullen	 worden.	 Daarnaast	 zijn	 de	 volgende	
onderwerpen	van	belang,	in	volgorde	van	belangrijkheid:

1. hergebruik van het intacte product:
Dit	is	volgens	de	laatste	inzichten	van	nog	groter	belang	dan	de	
keuze	van	het	materiaal.	Om	deze	reden	is	gekozen	voor	mate-
rialen	die	lang	meegaan	(zie	onder	3)	en	is	het	systeem	zo	op-
gebouwd	dat	de	meeste	onderdelen	gemakkelijk	gedemonteerd	
en	 /	 of	 uitgenomen	kunnen	worden.	Zo	zijn	de	matrixtegels	 in	
een	hanteerbare	maat	(600	x	600	mm)	gehouden	en	zijn	ze	niet	
met	de	ondervloer	en	de	dekvloer	verlijmd.	De	afvoer-	en	gas-
buizen,	de	waterslangen	en	de	plintbalken	liggen	opgesloten	in	
groeven	waar	ze	onbeschadigd	uitgenomen	kunnen	worden.	De	
koppelingen	zijn	demontabel.	Het	elektrasysteem	is	opgebouwd	
uit	stekker-verdeelblokjes	met	daartussen	standaardlengtes	ka-
bel,	in	de	fabriek	voorzien	van	2	m	kabel	met	aangegoten	stek-
ker.	De	gehele	elektra	installatie	is	gemakkelijk	bereikbaar,	(de)	
montabel	en	herbruikbaar.

2. beperking afval tijdens productie:
Door	het	op	maat	maken	van	de	meeste	onderdelen	in	het	DC	
(Distributie	Centrum)	en	optimaliseren	van	het	versnijden	 is	er	
weinig	afval.	Door	de	zeer	strak	georganiseerde	productie	in	het	
DC	kan	het	afval	soort	bij	soort	gehouden	worden	ten	behoeve	
van	recycling.	Alle	onderdelen	van	een	inbouw	worden	in	de	juis-
te	aantallen	 in	een	speciaal	 ingerichte	container	verpakt	zodat	
tijdens	het	vervoer	en	opslag	de	kans	op	beschadiging,	en	dus	
afval,	 zeer	gering	 is.	Dit	 geldt	ook	voor	de	montage	die	direct	
vanuit	de	container	gebeurt	door	3	vaste	mensen.	Het	afval	wat	
dan	 evt.	 nog	 optreedt	 door	 pasmaken	 wordt	 soort	 bij	 soort	 in	
de	eigen	verpakking	in	de	container	terug	gedaan	en	gaat	terug	
naar	het	DC.	In	de	afbouwfase	wordt	nu	juist	veel	afval	gecre-
eerd	door	de	 lange	opslag,	de	vele	mensen,	de	noodzakelijke	
reservevoorraad	en	de	weersomstandigheden.

3. doelmatige keuze van materiaal, ook uit het oogpunt van mi-
lieu:
De	 belangrijkste	 keuzes	 en	 hun	 motivering	 worden	 hiernaast	
weergegeven:

MILIEU	ASPECTEN
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Algemeen

Een	Matura	inbouw	omvat	de	hierna	te	noemen	onderdelen,	één	
en	ander	 in	hoeveelheden	volgend	uit	de	 tekening	van	de	wo-
ning.	De	voorbereiding	voor	de	montage	vindt	plaats	in	een	dis-
tributiecentrum.	Het	complete	inbouwpakket	wordt	vervolgens	in	
een	container	geladen	en	vervoerd	naar	de	in	te	bouwen	woning.	
De	 inbouw	wordt	door	Matura	Nederland	 in	de	woning	aange-
bracht.	Voor	zover	het	van	 toepassing	 is	worden	wonderdelen	
op	de	door	de	fabrikant	voorgeschreven	wijze	aangebracht.	De	
inbouw	wordt	opgeleverd	als	een	samenhangend	en	vervolgens	
de	 voorschriften	 functionerend	geheel.	Bij	 de	oplevering	wordt	
een	bij	de	woning	behorende	gebruiksaanwijzing	overhandigd.	
Op	de	levering	zij	de	in	de	offerte	genoemde	voorwaarden	van	
toepassing.

Hiernaast	volgt	de	Technische	Omschrijving,	gesplitst	in	2	afde-
lingen.	In	afdeling	1	worden	de	vaste	onderdelen	van	een	Matura	
Inbouw	beschreven.	In	afdeling	2	zijn	de	onderdelen	beschreven	
die	ter	keuze	van	de	klant	zijn.

Afdeling 1

Vaste	onderdelen	van	een	Matura	inbouw.

1-1.	Verhoogde	vloer	
Wordt	in	principe	aangebracht	over	het	gehele	oppervlak	van	de	
woning	en	bestaat	uit:
					-	80	mm	matrix	tegels	van	geëxpandeerd	polystyreen	P30	
							(30	kg/m³).
					-	dekvloer	van	2	x	10	mm	Fermacel	gipsvezelplaat,	onderling
							gelijmd	en	geniet.
					-	De	vlakheid	is	voldoende	voor	tapijt,	keramische	tegels	en
							parket.

1-2.	Plintbalk	
Wordt	 in	principe	 rondom	 iedere	 ruimte	aangebracht	 in	de	ge-
kozen	uitvoering	(zie	2-5).	De	plintbalk	met	de	hulpstukken	zijn	
samengesteld	uit	10	mm	watervast	onbehandeld	spaanplaat	met	
KOMO-keur.

1-3.	Plintdeksel
Wordt	op	de	aanwezige	plinten	aangebracht.	Het	is	gemaakt	van	
geprofileerd 12 mm watervast MDF (Medium Density Fibreboard) 
en	is	in	kleur	gespoten	met	wateroplosbare	verf.	Het	wordt	vast-
gezet	door	middel	van	speciale	kruiskopschroeven	met	kunststof	
afdekdoppen.

1-4.	Deurgoot
Wordt	aangebracht	in	de	20	mm	dekvloer	daar	waar	de	plintbalk	
door	een	muuropening	worden	onderbroken	en	voor	zover	het	
nodig	is	voor	de	continuïteit	van	de	kabels.
-	Deurgoot:	Triplex	met	opgelijmde	randen.
-	Deurgoot	deksel:	Staalplaat	2	mm,	gegalvaniseerd.
- Kabelscheiding: p.v.c. 15-20-2 mm hoekprofiel.

1-5.	Riolering
De	verbinding	van	ieder	afvalwater	producerend	toestel	met	de	
in	 de	 drager	 aanwezige	 hoofdaansluiting	 (en)	 van	 de	 riolering	
wordt	gemaakt	door	PP	40	mm	dunwandige	en	PP	75	mm	dik-
wandige	 buis	 met	 bijbehorende	 hulpstukken	 met	 rubber	 man-
chet	verbindingen	van	het	fabrikaat	Deltaplast	en	voorzien	van	
KOMO-keur.	Een	en	ander	als	omschreven	is	in	het	KOMO-at-
test	“Ontwerp	en	samenbouw	van	geprefabriceerde	binnenhuis	
rioleringssystemen”	nr.	K4355/94.

1-6.	Gasinstallatie
De	verbinding	van	een	gastoestel	met	de	meterkast	wordt	ge-
vormd	door	rood	koperen	buis	in	een	mantelbuis,	diameter	zoals	
benodigd.	 De	 roodkoperen	 buis	 en	 de	 benodigde	 hulpstukken	
alle	voorzien	van	KIWA	en/of	GIVEG-keur	en	op	de	voorgeschre-
ven	wijze	aangebracht.

TECHNISCHE	OMSCHRIjVING

1-7.	Water	koud	en	warm
Waterontvangende	toestellen	worden	ieder	apart	gevoed	vanuit	
één	of	meer	verdeelpunten	door	PB	(polybutheen)	leidingen	van	
het fabrikaat Fischer Instaflex, met KIWA-keur. Onderdelen die 
samenhangen	met	de	leidingen,	zoals	verdelers,	klemkoppelin-
gen e.d. zijn eveneens van het fabrikaat Fischer Instaflex met 
KIWA-keur.

1-8.	Centrale	verwarmingsbasisinstallatie
De	warmtebron	(zie	voor	ketel	enz.	2-2)	wordt	aangesloten	op	de	
energiedrager	en	het	water	d.m.v.	afsluiters.
De	 warmteoverdragende	 elementen	 (radiatoren	 e.d.,	 zie	 2-2)	
worden	 ieder	apart	gevoed	vanuit	één	of	meer	verdeelpunten.	
Tussen	de	warmtebron	en	 iedere	verdeelgroep	 is	een	afsluiter	
aangebracht.
De	installatie	is	voorzien	van	vulkraan	en	vulslang	bij	de	warmte-
bron	en	van	de	nodige	ontluchtingspunten.

De	vaste	onderdelen	zijn:
-	Leidingen:	PB	(polybutheen)	met	diffusie	dichte	coating	van				
   het fabrikaat Fischer Radiaflex.
-	Onderdelen	die	samenhangen	met	de	leidingen:	verdelers,	
			klemkoppelingen	e.d.,	eveneens	van	het	fabrikaat	Fischer.
-	Radiatoren	aansluitingen:	SAR	onderaansluitblok	met	
			voetventiel.
-	Expansievat:	van	het	fabrikaat	Flamco,	type	Flexcon.	Afmeting	
			in	overeenstemming	met	de	capaciteit	van	de	installatie.
-	Rookgasafvoer:	Fabrikaat	Muelink	en	Groll,	type	
			projectgebonden	te	bepalen.

1-9.	Ventilatie-installatie
Ventilator:	Fabrikaat	Stork,	met	benodigde	capaciteit.
Buizen:	Sendzimir	verzinkt	staalplaat,	fabrikaat	Bergschenhoek.	
Afmetingen	zoals	benodigd.

1-10.	Electra-installatie
Installatie	wordt	uitgevoerd	zoals	straks	omschreven	in	het	KEMA	
systeem certificaat voor een Matura electrische installatie. 
Het	aantal	stopcontacten,	lichtpunten	(met	schakelaar-stopcon-
tact	combinatie	en	wanddichtpunt)	en	groepen	overeenkomstig	
de	eisen	gesteld	in	NEN	1010.
Een	wasmachine-aansluiting	overeenkomstig	NEN	1010.
Aarding	overeenkomstig	NEN	1010.
Voordeurbel.
Eén	buitenlichtpunt	bij	voordeur.

1-11.	Tegelverlijming
Eurocolsysteem	incl.	Eurocol	kim	systeem.

				12

Matrixtegel	met	leidingen.
Bron:	de	bouw	uit	de	knoop....;	ISBN:	90-5269-097-9;	Publikatieburo	Bouwkunde,	
	 	 							TU	Delft;	Werkgroep	OBOM



Afdeling 2

Ter	keuze	zijnde	onderdelen	van	een	Matura	inbouw.

N.B.	Met	x	aangegeven	onderdeel	 is	basis	voor	offerte.	 Indien	
later	ander	onderdelen	worden	gekozen	vindt	verrekening	plaats	
ten	opzichte	van	deze	met	x	aangegeven	onderdelen.

2-1.	Verhoogde	vloer
			x	gehele	woningoppervlak	excl.	Berging	en	zolder
			-	berging
			-	zolder
			-	portiek	buiten	de	woning

2-2.	Trap
			x	gesloten	vurenhouten	trap,	geschilderd
			-	andere	uitvoeringen

2-3.	C.V.-installatie
Temperaturen als berekeningsgrondslag:
			x	buitentemperatuur	-10°
			-		buitentemperatuur	-	x°
			x	woonruimte	22°
			-		woonruimte	x°
			x	keuken	20°
			-		keuken	x°
			x	badkamer	22°
			-		badkamer	x°
			x	slaapkamer	20°
			-		slaapkamer	x°
			x	overige	ruimten	18°
			-		overige	ruimten	x°

Ketel:
			x	Agpo-Ferroli,	NEV324T,	met	warmwatervoorziening
			-	Agp-Ferroli,	andere	typen
			-	Vaillant
			-	Fasto
			-	ev.	Andere	fabrikaten

Warm water toestel:
			-	keuken	boiler	10	ltr
			-	electrische	grote	boiler	80	ltr

Thermostaat:
			x	Honeywell	T87F-4051
			-	Honeywell	andere	typen

Radiatoren:
			x	Stelrad	plaatradiatoren,	kleur	off	white
			-	Stelrad	andere	typen
			-	Dura
			-	ev.	Andere	fabrikaten

Radiatorafsluiters:
			x	SAR	type	408U-½”
			-	SAR	thermostatische	afsluiters
			-	SAR	andere	typen

2-4.	Electra-installatie
			-	hoogte	lichtpunten	in	wand
			-	extra	groepen
			-	extra	dubbele	stopcontracten	in	plint
			-	extra	TV/stopcontact	combinaties	in	plint
			-	extra	tel./stopcontact	combinaties	in	plint
			-	extra	TV/tel.	combinaties	in	plint
			-	extra	wandlichtpunten	met	schakelaar
			-	extra	dubbele	stopcontacten	in	wand
			-	extra	wasmachine-aansluiting
			-	extra	electrische	badkamer	verwarmingsaansluiting
			-	extra	aansluiting	voor	keukentoestellen

2-5.	Plintbalk	bouwmuren	en	gevels
			x	dunne	bouwmuur	plintbalk
			-	dikkere	bouwmuur	plintbalk	zonder	voorzetwand
			x	witte	plint
			-	andere	kleur	plint

2-6.	Voorzetwand	woningscheidende	bouwmuren
			-	Metalstud	met	125	mm	gipskarton
			-	Metalstud	met	125	mm	gipskarton	en	45	mm	glaswol	16	kg/m³
			-	Metalstud	met	125	mm	Fermacell
			-	Metalstud	met	125	mm	Fermacell	en	45	mm	glaswol	16	kg/m³
			-	Faay	VP35
			-	Faay	GP21
			-	Faay	GF40	
			x	witte	plint
			-	andere	kleur	plint

2-7.	Voorzetwanden	gevels
			-	Metalstud	met	125	mm	gipskarton	en	folie
			-	Metalstud	met	125	mm	gipskarton,folie	en	45	mm	glaswol	16	kg/m³
			-	Metalstud	met	125	mm	Fermacell	en	folie
			-	Metalstud	met	125	mm	gipskarton,	folie	en	steenwol
			-	Faay	VP35
			-	Faay	GP21
			-	Faay	GF40	
			x	witte	plint
			-	andere	kleur	plint

2-8.	Verlaagde	plafonds
			-	Metalstud	125	mm	gipskarton
			-	Systeemplafonds

2-9.	Niet	dragende	binnenwanden
			x	Metalstud	70	mm	met	2	x	125	mm	gipskarton
			-	Metalstud	70	mm	met	2	x	125	mm	gipskarton	en	45	mm	
						glaswol	16	kg/m³
			-	Metalstud	70	mm	met	2	x	125	mm	Fermacell
			-	Metalstud	70	mm	met	2	x	125	mm	Fermacell	en	40	mm		
					glaswol	16	kg/m³
			-	Faay	VP70

2-10.	Montage	kozijnen
			x	Polynorm	Mono	Plus,	wit	met	bovenlicht	en	variant	dorpel,	beglaasd	
						met	helder	glas	4	mm,	max	830	mm	breed
			-	Polynorm	andere	typen

   - Reinaerdt gefineerde kozijnen
			-	Vonder	HDF	kozijnen

2-11.	Binnendeuren
			x	Berkvens-Berklon,	opdek	830	mm	(of	minder)	breed,	2115	(2315)			
						hoog,	kleur	reinweiss
			-	Berkvens-Berklon	andere	typen
			-	Polynorm
			-	Reinaerdt
			-	Vonder

2-12.	Binnensloten
			x	Nemef	1300	loopslot
			-	Nemef	andere	typen	(mits	passend	bij	deur)
			-	Lips	(mits	passend	bij	deur)

2-13.	Kruk	en	schilden
			x	Ivana	kruk	model	ZR,	schild	kortschild	180/41	RH
			-	Ivana	andere	typen	(mits	passend	bij	slot)
			-	andere	(mits	passend	bij	slot)

2-14.		Wandafwerkingen
			x	behangklaar
			x	boven	tegelwerk	structuurverf
			-	behang,	soort	ter	keuze
			-	Spuit/verfklaar
			-	Structuurverf,	soort	ter	keuze
			-	Latexverf,	soort	ter	keuze

2-15.	Wandtegels
			x	Wandtegels	Sphinx	Projecta	150	x	150	mm.	In	w.c.(‘s)	tot	1200	mm,	
						in	badkamer(s)	tot	1200	mm	en	rond	douch/bad	1800	mm.
			-	In	keuken	boven	aanrecht	450	mm	en	ev.	Achter	opstelplaats	los	
						fornuis	tot	1350	mm
			-	andere	soorten	tegels
			-	andere	plaatsen	en	hoogten

2-16.	Vloertegels
			x	Vloertegels	Sphinx	200	x	200	mm.	Scorpio,	Andromeda	of	Oterna.	In	
						w.c.(‘s)	en	badkamer(s)
			-	andere	soorten	tegels
			-	andere	plaatsen

2-17	.Keukenmeubilair
   x Stelpost voor inkoop keuken € 500,- bruto inkoop excl. BTW
			-	Bruynzeel
			-	Keller
			-	De	Boo	assortiment

2-18.	Keukenapparatuur
			-	ATAG
			-	Miele
			-	Siemens

2-19.	Sanitair
			x	Wastafelcombinatie;
	 Sphinx	wastafel	Europa	60
	 Sphinx	planchet	Avia	60	x	16
	 Spiegel	in	chroom	klemmen	57	x	40

				13



	 Wastafelmengkraan,	Grohe	Costa	2134
	 Viega	kunststof	bekersyphon	wit	1¼”
			x	Fonteincombinatie;
	 Sphinx	fontein	Europa	40	x	27	wit
	 Grohe	Costa	toiletkraan	½“
	 Viega	kunststof	bekersyphon	wit	1¼”
			x	W.C.-combinatie;
	 Closet	Sphinx	99	wit
	 Laaghangend	reservoir	Wisa
	 Zitting	met	deksel	Comtessa	Schwab
	 Rolhouder	Haceka	chroom
			x	Badcombinatie;
	 Bad	70	x	170	Bette	wit
	 Afvoer	/	overloop	combinatie	Grohe	½“
	 Badmengkraan	Grohe	Costa	chroom	½“
	 Douchegarnituur	Grohe	met	glijstang
			x	Douchecombinatie;
	 Douchebak	Bette	80	x	80	x	15	wit
	 Douchegarnituur	Grohe	relexa	met	glijstang
	 Douchemengkraan	Grohe	Costa	chroom	½“
	 Grohe	zeepschaal	helder
			x	Wasmachine-aansluiting
	 Met	syphon	en	beluchte	kraan	met	terugslagklep.

Verder	iedere	ander	combinatie	uit:

Sanitaire	toestellen
-	Sphinx
-	Villeroy	en	Boch
-	Bette	(baden	en	douchebakken)
-	Assortiment	zoals	aangeboden	door	De	Boo,	Delft

Kranen
-	Grohe
-	VSH

Accessoires
-	Grohe
-	Geesa
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afneembaar	plintdeksel

plintbalk	onder	binnenwanden

220	V,	stekkerbare	kabels	met	verdeelblokjes	voor	
aansluiting	stekkerbare	stopcontacten

TV,	telefoon,	computer,	enz.	kabels

water	 en	 CV	 in	 groeven	 aan	 bovenzijde	 matrix-
tegels

afvoer	en	gas	 in	groeven	aan	onderzijde	matrix-
tegel

	 	 	 	 	 dekvloerplaat	20	mm

matrixtegel	600	x	600	x	80	mm	met	groeven	aan	onder-	en	bovenzijde;
	 	 	 	 	 ligt	op	dragende	vloer
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Woningbouwvereniging	 Patrimoniums	 Woningen	 heeft	 in	 1994	
een proefproject gedaan met een complex te Voorburg om flexi-
bel	en	consumentgericht	 te	 renoveren.	Van	 tevoren	 is	door	de	
Werkgroep	OBOM	van	de	Technische	Universiteit	Delft	een	on-
derzoek	verricht	naar	de	mogelijkheden.	Het	complex	bestaat	uit	
drie	bouwblokken	gelegen	aan	de	Prinses	Beatrixlaan,	de	David	
Klemanlaan	 en	 aan	 de	 Baron	 van	 Geltingenlaan.	 De	 blokken	
hebben	5	bouwlagen.	In	de	blokken	liggen	110	wooneenheden,	
ontsloten	door	13	trappenhuizen.	Op	de	begane	grond	bevinden	
zich	aan	de	straatzijde	bergingen	en	aan	de	binnenterreinzijde	
slaapkamers	die	horen	bij	de	woningen	op	de	eerste	verdiepin-
gen.	Aan	de	straat	zijn	tevens	garageboxen	gesitueerd.

Figuur	1	Beatrixlaan

Bouwjaar:		 1994
Opdrachtgever:	 Woningbouwvereniging
	 	 Patrimoniums	Woningen,
	 	 Voorburg
Architect:	 	 Rijenga	Postma	Hagg
Omvang:	 	 110	woningen,	waarvan	2	met
	 	 	 inbouwpakket

Binnenwerkse	afmetingen
Breedte:	 	 circa	7	m
Lengte:	 	 circa	11	m
Oppervlakte:	circa	75	m²

Figuur	2	plattegrond	Beatrixlaan

Aanleiding
In	 1988	 besloot	 Patrimoniums	 Woningen	 het	 beheer	 van	 haar	
bezit	 te	rationaliseren	en	het	bezit	 te	verbeteren.	Er	werd	bes-
loten	de	wooneenheden	te	renoveren	al	ze	vrijkwamen.	Tegeli-
jkertijd gaf een analyse van de financiële situatie en van de uit-
rusting	van	de	woningen	aan	dat	een	grootschalige	verbetering	
van	de	gehele	omgeving	nodig	was.	Het	 complex	was	minder	
geliefd	geworden	bij	huurders	en	bewoners,	met	name	door	de	
onaantrekkelijke	 verschijning,	 de	directe	 woonomgeving	 en	de	
verouderde	uitrusting	van	de	woningen.
De	 woongebouwen	 zelf	 zijn	 goed	 onderhouden.	 De	 woningen	
worden	echter	ontsloten	met	alleen	en	trap,	en	de	balkons	zijn	
erg	 klein.	 De	 woningbouwvereniging	 wil	 ontsluiten	 met	 een	 lift	
mogelijk	maken,	zonder	galerijen	 te	plaatsen.	Bovendien	dient	
er	in	het	kader	van	groot	onderhoud	een	en	ander	verbeterd	te	
worden	aan	de	bestaande	leidingen	voor	riolering,	rookgasafvo-
er	en	ventilatie.	De	standleiding	van	de	riolering	moet	vernieuwd	
worden,	de	rookgasafvoer	moet	een	nieuwe	binnenmantel	krij-
gen	of	vernieuwd	worden,	en	de	capaciteit	van	het	shuntkanaal	
dat	de	ventilatie	verzorgt	is	te	laag.

In	samenspraak	met	een	aantal	bewoners	is	de	huidige	woning-
plattegrond	beoordeeld.	Hierbij	werden	de	volgende	algemene	
bewonerswensen	geformuleerd:
-	meer	plaatsingsruimte	voor	huishoudelijke	apparatuur;
-	een	extra	(aparte)	ruimte	voor	het	uitvoeren	van	huishoude-		
			lijke	taken;
-	er	is	te	weinig	ruimte	voor	hobby’s	en	klussen:	er	is	behoefte	
		aan	een	eigen	ruimte	voor	vrouw	en	man	voor	het	uitoefenen	
		van	hobby,	werk	of	studie.

Projectomschrijving
Een	architect	kreeg	opdracht	om	een	plan	te	maken	voor	de	ver-
betering	van	het	gebouw	en	de	directe	omgeving.	Het	gebouw	
moet	 een	 hoogniveau-renovatie	 ondergaan	 waarbij	 hoofdlei-
dingen	en	kozijnen	dienen	te	worden	vervangen,	vergroten	van	
de	balkons	wenselijk	is,	en	een	lift	dient	te	worden	bijgeplaatst.	
Onder	 het	 motto	 ‘consumentgericht	 renoveren’	 is	 bij	 renovatie	
van een naoorlogse portiekflat een scheiding gemaakt tussen het 
stedelijke	weefsel,	de	drager	en	de	inbouw.	Door	toepassing	van	
het	inbouwsysteem	is	het	mogelijk	elke	bij	mutatie	vrijkomende	
woning	naar	wens	 van	de	nieuwe	bewoners	 te	 renoveren.	De	
woningen	hebben	een	eigen	verandercyclus	en	worden	daarom	
afzonderlijk	aangepakt.	Na	renovatie	van	de	drager	worden	de	
woningen	één	voor	één	aangepakt	op	het	moment	dat	een	mu-
tatie	plaatsvindt	en	de	woning	leegstaat.	Uiteraard	kunnen	ook	
zittende	bewoners	voor	een	vernieuwing	van	hun	woning	in	aan-
merking	komen.	Zij	zullen	echter	voor	een	aantal	werkdagen	hun	
woning	moeten	verlaten.
Uit	de	voorstudie	van	OBOM	bleek	dat	de	woningen	feitelijk	te	
klein	 zijn	 om	 een	 nieuwe	 indeling	 te	 maken	 die	 aan	 de	 func-

tionele	 wensen	 van	 de	 bewoners	 voldoet.	 De	 woning	 heeft	
daarvoor	minstens	een	kamer	meer	nodig.	Er	werd	echter	ook	
geconcludeerd	dat	verbetering	en	zinvolle	aanpassingen	binnen	
de	bestaande	woonruimte	realiseerbaar	zijn.

In	1990	is	eerst	een	proefwoning	gemaakt,	waarin	de	bestaande	
binnenwanden	 maximaal	 zijn	 weggenomen	 en	 een	 nieuwe	 in-
bouw	is	aangebracht.	De	proefwoning	leverde	gegevens	betref-
fende	kosten,	tijd,	en	overlast	voor	omwonenden	aan	de	corpo-
ratie,	 duidelijk	 betreffende	 het	 resultaat	 voor	 alle	 betrokkenen,	
en	om	ervaring	op	te	doen	met	het	toepassen	van	een	dergelijk	
inbouwpakket.	 Het	 inbouwpakket	 werd	 geleverd	 en	 geplaatst	
door	Matura	Nederland	B.V.

In	 de	 haalbaarheidsstudie	 is	 uitgegaan	 van	 een	 mutatiegraad	
van	10%.	Geconcludeerd	werd	dat	door	extra	opbrengsten	door	
huurverhogingen	op	de	 langere	termijn	het	bovendien	mogelijk	
zou	zijn	op	de	kostprijshuur	voor	de	inbouw	een	korting	te	geven	
van	circa	30%.	Bij	halvering	van	het	aantal	mutaties	bleek	een	
verantwoordelijke	 exploitatie	 nog	 mogelijk.	 De	 woningen	 zijn	
gestript	tot	op	het	casco,	wat	5	dagen	in	beslag	nam.	Het	aan-
brengen	van	de	nieuwe	inbouw	nam	ook	5	dagen	in	beslag.

open bouwen buurtvernieuwing
Het	 open	 karakter	 van	 de	 aanpak	 bestaat	 eruit	 dat	 voor	 elk	
niveau,	 woning,	 woongebouw	 of	woonomgeving,	 een	 zelfstan-
dige	verbeteringsaanpak	wordt	voorgesteld.	Op	het	niveau	van	
de	woningen	wordt	ernaar	gestreefd	dat	er	in	de	loop	van	de	tijd	
een	groter	diversiteit	aan	woningen	ontstaat	dan	er	 in	de	oude	
situatie	 is.	De	woningen	worden	individueel	verbeterd	als	deze	
door	mutatie	of	een	ander	reden	komt	leeg	te	staan.	Op	dat	mo-
ment	 wordt	 de	 bestaande	 indeling	 uit	 de	 woning	 gehaald	 en	
wordt	de	 leeggehaalde	woning	met	een	modern	 inbouwpakket	
opnieuw	 ingedeeld.	Bij	een	verwachte	mutatie	van	10%	zullen	
na	circa	10	jaar	alle	woningen	vernieuwd	zijn.

De	veranderingen	die	op	het	niveau	van	de	woning	plaatsvinden	
zijn	verbeteringsmaatregelen	 in	de	sfeer	van	groot	onderhoud.	
Hierbij	moeten	dak	en	gevel	geïsoleerd	worden,	oude	kozijnen	
vervangen	 worden	 en	 de	 openbare	 toegangen	 en	 trappenhui-
zen	 verbeterd	 worden.	Tevens	 zullen	 de	 bestaande	 hoofdleid-
ingsystemen	vernieuwd	worden.	Tenslotte	kan	de	relatie	met	het	
binnenterrein	verbeterd	worden	door	deze	vanuit	de	woningen	
op	de	eerste	verdieping	rechtstreeks	bereikbaar	te	maken	door	
het	bijplaatsen	van	een	trap	tussen	balkon	en	tuin.	De	woonom-
geving,	die	in	de	oorspronkelijke	bevolkingssamenstelling	prima	
voldeed,	heeft	door	de	differentiatie	van	de	bevolking	en	de	toen-
emende	druk	op	deze	naoorlogse	woonomgeving	de	aantrekkel-
ijkheid	verloren.	De	binnenterreinen	zijn	groot	en	 te	openbaar,	
en	zijn	daardoor	gevoelig	voor	vervuiling.	Deze	ontwikkeling	kan	
een	halt	toegeroepen	worden	door	de	ruimte	te	betrekken	bij	de	

VOORBEELD	PROjECT
BEATRIXLAAN	VOORBURG	(1994),	CELSGEWIjZE	RENOVATIE	MET	MATURA
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aangrenzende	bebouwing	en	daarmee	betrokkenheid	en	verant-
woordelijkheid	 te	creëren.	De	binnenterreinen	 leveren	namelijk	
een	 grote	 bijdrage	 aan	 de	 vaak	 aangename	 leefomgeving	 in	
naoorlogse	 buurten.	 Het	 binnenterrein	 aan	 de	 Beatrixlaan	 is	
aantrekkelijk,	maar	ook	hier	mist	een	relatie	met	de	bebouwing.

De	 woningen	 hebben	 een	 eigen	 verandercyclus	 en	 worden	
daarom	afzonderlijk	aangepakt.	Het	is	duidelijk	dat	dit	een	rela-
tief	 dure	 ingreep	 is.	 De	 huren	 van	 de	 ‘nieuwe’	 woningen	 zulle	
omhoog	gaan.	De	exploitatietermijn	wordt	met	enkele	tientallen	
jaren	verlengd.	Het	is	een	kans	om	celsgewijze	woningverbeter-
ing	 (of	 consumentgerichte	 renovatie)	 succesvol	 toe	 te	 passen	
en	daarom	belangrijk	dat	de	bewoners	ook	de	leefomgeving	als	
geheel	aantrekkelijk	vinden.	De	woonomgeving	bepaalt	in	belan-
grijke	mate	of	de	investering	verantwoord	is.

financieel
De	 belangrijkste	 conclusie	 uit	 het	 vooronderzoek	 was	 dat	 met	
een	 algemene	 en	 gesubsidieerde	 verbeting	 an	 de	 drager	 en	
daarnaast	een	individuele	verbetering	van	de	inbouw	(bij	muta-
ties)	een	haalbare	exploitatie	mogelijk	is.	Door	de	extra	opbreng-
sten	door	de	huurverhogingen	op	de	langere	termijn	is	het	bov-
endien	mogelijk	de	huurders	op	de	kostprijshuur	voor	de	inbouw	
een	korting	te	geven	van	circa	30%.	Bij	halvering	van	het	aantal	
mutaties	bleek	een	verantwoordelijke	exploitatie	nog	mogelijk.

De	netto	kosten	van	de	verbeteringen	worden	opgebracht	door	
de	huurders.	Alle	huurders	betalen	mee	aan	de	verbetering	van	
de	 drager,	 en	 alleen	 die	 huurders	 die	 gebruik	 maken	 van	 de	
mogelijkheid	hun	woning	te	voorzien	van	een	inbouwpakket	en	
dit	kunnen	veroorloven	betalen	hiervoor.	De	maandelijkse	huur	
is	dan	circa	15%	hoger	dan	de	huurprijs	vóór	de	verbetering.	De	
kosten	bedroegen	circa	15000	gulden	per	woning,	 inclusief	de	
verbeteringen	die	 voor	alle	huurders	geldt.	De	afbraak	van	de	
oude	inbouw	en	de	nieuwe	inbouw	kosten	circa	45000	gulden.	
Patrimoniums	betaalde	hieraan	circa	60000	gulden	per	woning	
mee.	De	rest	van	de	kosten	werd	opgebracht	tijdens	de	exploita-
tie	door	gedurende	25	jaar	en	extra	huurverhoging	te	hanteren	
van	circa	7%	(over	25	jaar).	De	hoofdaannemer	schatte	in	dat	de	
extra	kosten	die	gemaakt	werden	door	gebruik	te	maken	van	het	
Matura	systeem	per	woning	gemiddeld	1500	tot	200	gulden	bed-
roeg,	maar	dat	door	de	tijdwinst	ten	gevolge	van	de	zeer	korte	
bouwtijd	 de	 kostentoename	 gecompenseerd	 werd.	 Uiteindelijk	
kozen	17	huishoudens	voor	een	geheel	nieuwe	inbouw.	De	over-
ige	huurders	kunnen	ervoor	kiezen	alleen	de	keuken	en	badkam-
er	te	verbeteren,	tegen	kostprijsdekkende	huurverhoging.	Indien	
een	aantal	woningen	direct	met	de	dragerverbetering	verbeterd	
zou	worden,	ontstaat	er	een	voordeel	voor	de	bewoner	(een	hu-
urverhoging van fl. 132,- per maand in plaats van fl. 192,-). Er 
ontstaat	 dan	 echter,	 ondanks	 de	 extra	 subsidie,	 een	 aanzien-
lijk	 tekort	 voor	 de	 woningbouwvereniging.	 Er	 ontstaat	 namelijk	

een	grote	afwijking	in	het	streefgemiddelde	voor	de	subsidiabele	
investering.	Bovendien	is	een	verbetering	van	de	woningen	ge-
lijktijdig	met	de	drageraanpak	in	strijd	met	het	uitgangspunt	van	
celsgewijze	 mutatiegerichte	 woningverbetering.	 Daarbij	 komt	
nog	dat	de	tijdelijke	herhuisvesting	van	de	bewoners	dan	extra	
kosten	met	zich	meebrengt.

Celsgewijze	 vernieuwing	van	de	woningen	 is	een	 relatief	 dure	
verbeteringsingreep.	Als	het	gebouw	geen	30	jaar	meer	mee	kan	
in	de	nieuwe	situatie	is	een	dergelijke	ingreep	dan	ook	niet	aan	
te	raden.

Het	project	Beatrixlaan	was	zo’n	succes	dat	de	proef	mislukt	is.	
De	opzet	om	de	woningen	steeds	aan	te	passen	aan	de	wensen	
van	de	nieuwe	bewoners	werd	geen	realiteit	doordat	de	wonin-
gen	enorm	gewild	waren	na	renovatie	van	het	complex.	Ook	in	
de	oude	staat	waren	er	geen	directe	problemen,	maar	zag	de	
corporatie	de	noodzaak	om	de	woningen	te	verbeteren	voordat	
er	problemen	zouden	gaan	ontstaan.	De	verwachte	mutatiegraad	
van	circa	10%	werd	niet	gehaald	en	nieuwe	bewoners	hadden	
bovendien	vaak	geen	 interesse	 in	grootschalige	aanpassingen	
aan	 de	al	 verbeterde	 woningen.	 Matura	Nederland,	 het	 bedrijf	
dat	 zorgde	 voor	 de	 inbouwpakketten	 kwam	 om	 deze	 reden	 in	
de	problemen:	de	kleine	markt	die	bediend	werd,	en	benodigd	
was	voor	voortbestaan	en	eventuele	groei	van	het	bedrijf,	bleek	
in	praktijk	te	klein	door	de	te	kleine	vraag.	De	vraag	in	de	Ned-
erlandse	 markt	 was	 (nog)	 te	 klein	 en	 groeide	 niet.	 Het	 bedrijf	
ging	failliet,	waardoor	mutatie	voor	nieuwe	bewoners	uiteindelijk	
niet	meer	mogelijk	was	in	de	oorspronkelijke	samenwerkingsver-
banden.

Het	project	 leert	dat	een	te	grote	afhankelijkheid	van	bedrijven	
of	 producten	 onderling	 een	 te	 zwakke	 schakel	 is.	 Bestaande	
bedrijven,	 met	 een	 bestaande	 afzetmarkt	 waarop	 kan	 worden	
teruggevallen	 in	moeilijke	 tijden,	kunnen	het	zich	beter	veroor-
loven	aan	dergelijke	experimenten	zonder	succesgarantie	deel	
te	nemen.	Ook	het	experiment	is	hierbij	gebaat.

Daarnaast	 is	 gebleken	dat	 celsgewijs	 renoveren	zeer	geschikt	
is	 voor	 wijken	 die	 een	 sterk	 sociale	 structuur	 hebben	 (zoals	
dit	 voorbeeldproject).	 De	 complexen	 die	 ervoor	 in	 aanmerking	
komen	staan	 vaak	 in	 ‘kansarme’	wijken.	De	directe	aanleiding	
om	(celsgewijs)	 te	renoveren	 is	vaak	een	manifeste	aanwezig-
heid	van	problemen	in	de	wijk,	vaak	veroorzaakt	door	een	afbro-
kkelende	sociale	structuur.
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Soort flexibiliteit subflexibiliteit ‘hardware’ zwaarte ingreep verhuurder

invloed	mutatiegraad flexibel beleid

gebruiks flexibiliteit -	neutraliteit	(leeggemaakt	
		woningen)

-	afmetingen
-	technische	uitrusting

geen positief nee

indelings flexibiliteit -	beperkt	indelingsvrijheid	
		(alle	woningen)

-verplaatsen	van	
		functies	behalve	natte	
		ruimtes	(achteraf,	nu)

licht	/	matig positief beleid

-	onbeperkte	indelingsvrij
		heid	(matura-woningen)

-	verplaatsen	van	func
		ties	incl	natte	ruimtes	
		(achteraf,	nu)

matig	/	zwaar

positief beleid

-	onbeperkte	indelingsvrij
		heid	(traditionele	wonin
		gen)

zwaar

volume flexibiliteit

niveau voorwaarden hoeveelheid 
inspraak

verhuurder

invloed	mutatiegraad flexibel beleid

inspraak -	beslissen
-	zelf	veranderen

-	inbouwpakket:	wanden				
		en	uitrusting

++

-	alleen	indeling	wanden	
		en	elektra,	rest	leiding
		werk	is	vakman

++ positief beleid

beoordeling

evalutie Van	deze	woningen	is	geen	uitgebreide	evaluatie	bekend.	De	bewoners	van	de	Maturawoningen	zijn	tevreden	met	hun	
woningen

flexibiliteit product Het	inbouwpakket	laat	bewoners	geheel	de	keuze	betreffende	de	indeling	van	de	woning	en	het	aantal	vertrekken.	Er	bestaat	
geen leidingprobleem meer die de indelingsmogelijkheden beperkt. Omdat het experiment gestopt is, is deze flexibiliteit 
betreffende	indeling	en	inspraak	/	zeggenschap	verloren	gegaan.

flexibiliteit proces / 
                 beheer

Ten	tijde	van	de	renovatie	/	verbeteringsplannen	was	de	woningbouwvereniging	vooruitstrevend.	Er	werd	hoog	ingezet	op	
welke	diensten	en	keuzemogelijkheden	de	woningbouwvereniging	zijn	klanten	wilde	aanbieden.	Inmiddels	denkt	de	corpo-
ratie	ander	over	de	plannen.	Het	celsgewijs	leegslopen	en	verbeteren	met	een	inbouwpakket	wordt	te	duur	gevonden.	Bij	
mutaties	kunnen	bewoners	de	woning	traditioneel	(laten)	verbeteren.

opmerking De	bewoners	van	de	veranderde	woningen	zijn	tevreden:	na	10	jaar	is	nog	geen	van	deze	huishoudens	verhuisd.	Het	
complex	is	in	geheel	verbeterd	en	klaargemaakt	voor	een	nieuwe	levensduur.	De	woningen	hebben	een	gering	oppervlak,	
waardoor	de	relavante	mogelijkheden	zonder	leidingvrijheid	beperkt	zijn.	De	corporatie	geeft	geen	informatie	over	de	huidige	
stand	van	zaken.

geslaagd Het renovatietraject is op een flexibele manier ingestoken. Het complex is ineens verbeterd op complexniveau: op het niveau 
van	de	woningen	is	dit	per	woning	gebeurd.	Bovendien	konden	de	bewoners	ten	eerste	zelf	kiezen	of	ze	hun	woning	laten	
verbeteren,	ten	tweede	welk	deel	en	op	welk	uitrustingsniveau,	en	ten	derde	konden	de	bewoners	keizen	of	ze	een	andere	
woningindeling wilden en hoe deze eruit moest zien. Na deze veranderingen is de woning niet flexibel. De woning kan met 
minder	kapitaalvernietiging	dan	bij	traditionele	bouw	veranderd	worden,	en	elektraveranderingen	zijn	eenvoudig.	Veranderin-
gen	die	ingrijpender	zijn	dan	elektra	kosten	ook	bij	deze	woningen	aanzienlijke	moeite	en	tijd,	en	zijn	werk	voor	de	vakman.
Het	feit	dat	het	inbouwsysteem	(Matura)	niet	meer	bestaat	is	een	nadeel:	mogelijk	levert	het	beperkingen	op	in	de	mogelijkh-
eden	van	veranderingen.

Tabel	1.	Beoordeling	Flexibiliteit	Voorburg	celsgewijze	renovatie

Bron:		 Flexibele	woningbouw	in	de	corporatiesector,	
 Deelrapport A, Casussen ‘flexibele woningbouwprojecten,
	 Gabriëlle	Stienstra,	juni	2004
	 TU-Delft,	Faculteit	der	Bouwkunde,	Real	Estate	&	Housing
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Algemene informatie

Onder	de	productnaam	 “Actibo”	brengt	Actiefbouwen	BV	een	
inbouwpakket	op	de	markt.

Kort	gezegd	maakt	Actibo	de	
hiernaast	weergegeven	
“hartenwens”	van	veel	
bewoners	volledig	waar:

Om	echt	consument	gericht	 te	kunnen	bouwen	wordt	de	bouw	
van	woningen	opgedeeld	in	twee	fasen:	eerst	het	casco,	daarna	
de	inbouw.

Het	casco:
			-	volgens	eis	van	het	bestemmingsplan;
			-	inspelend	op	een	adequate	weefselstructuur;
			-	van	buiten	afgewerkt;
			-	van	binnen	een	kale	en	lege	ruimte:	geen	sparingen,	geen	
					leidingen.

De	inbouw	(Actibo):
			-	naar	wens	van	de	bewoner;
			-	rekening	houdend	met	de	toekomst;
			-	ambachtelijk	afgewerkt;
			-	volledige	zekerheid	vóóraf	en	mét	GIW-garantie.

	Bouwen	in	twee	fasen	(in	de	praktijk	is	dat	zelfs	sneller	bouwen)	
wordt	 wel	 “ontkoppeld”	 bouwen	 genoemd.	 Hierdoor	 ontstaan	
extra	mogelijkheden	en	 talloze	voordelen	voor	de	woonconsu-
ment:

	 casco	 +	 inbouw	 			=															‘n	woning	op	maat

De	Actibo-inbouwformule	kort	samengevat

a.	de	toekomstige	bewoner	bepaald	de	indeling	en	afwerking
				van	zijn	woning;
b.	Actibo	geeft	begeleiding,	adviezen	en	verzorgt	de	uitvoering;
c.	Actibo	coördineert	alle	inbouwdisciplines	in	een	vast	
				samenwerkingsverband;
d.	de	technische	en	commerciële	kwaliteit	zijn	van	een	hoog
				niveau;
e.	er	wordt	maximaal	gebruik	gemaakt	van	de	mogelijkheden	
				van	prefabricage,	logistiek	en	computertoepassingen.

Consumentgericht bouwen

Voor	Actibo	staat	de	kopersbegeleiding	centraal.

Bij	de	aankoop	van	de	woning	is	gewezen	op	de	mogelijkheden	
die	Actibo	biedt;	een	extra	argument	om	te	kopen!

Het	bepalen	van	indeling	en	afwerking	van	de	nieuwe	woning	is	
een	tijdrovende	doch	alleszins	plezierige	bezigheid.
Door	Actibo	worden	adviezen	en	tips	gegeven.	Wensen	worden	
besproken	en	suggesties	worden	aangedragen.	Kortom:	beslis-
singen	kunnen	 in	alle	 rust	worden	voorbereid	en	op	basis	van	
harde	cijfers	worden	genomen.
Bezoeken	aan	showrooms	ter	bepaling	van	de	tegels,	het	sani-
tair	en	de	keuken	kunnen	worden	gecombineerd	met	bezoeken	
aan	de	bouwplaats	waar	het	casco	al	vorm	krijgt.
Wensen	en	mogelijkheden	worden	besproken	met	familie,	vrien-
den	en	bekenden.

Schematisch	verloopt	onze	“kopersbegeleiding”	als	volgt:

Een	standaard	woning	kan,	vaak	zonder	veel	extra	kosten	(die	
vaak ook nog worden meegefinancierd), ineens een woning op 
maat	worden:

Er	wordt	gekeken	naar	de	mogelijkheden	om	de	woning	 in	de	
toekomst	aan	 te	passen	aan	nieuwe	omstandigheden	 (gezins-
samenstelling,	lichamelijke	gebreken	enz.)	Ook	de	verkoopbaar-
heid	van	de	woning	is	daarbij	een	belangrijk	onderwerp	van	ge-
sprek.

Zodra	alle	wensen	en	gegevens	(tegels,	sanitair	en	keuken)	be-
kend	zijn,	maakt	Actibo	een	compleet	overzicht	 rekening	hou-
dend	met	alle	voorschriften.

Dit	overzicht	bestaat	uit	de	volgende	onderdelen:

-	plattegrondtekeningen	van	de	begane	grond,	verdieping	en	
			zolder	(al	dan	niet	aanwezig).	Duidelijk	leesbaar	voor	de	leek.

CONSUMENT	GERICHT	BOUWEN	MET	DE	ACTIBO-INBOUWFORMULE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

“...de indelinG en de AfweRKinG 

VAn miJn woninG wil iK Zelf bePAlen...:

gesprek:				
						wensen
							tips	

				adviesen

		bezoek
		showroom

		overzicht
		met	prijzen 			Accoord 		Offerte

	Opdracht		niet	accoord

							uitvoering
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keuken	in	de	garage,	zo	groot	mogelijke	living	 luxe	badkamer,	extra	grote	slaapkamer



-	omschrijving	van	alle	wensen,	keuzes	en	onderdelen.	Geprijsd	
per	onderdeel.

VRIjBLIjVENDE	OPGAVE

Voor:	 	 	 Dhr./Mevr.
	 	 	 Kavel

Conform	de	plattegrondtekeningen	dd.

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 +/-	incl.	BTW
Wanden	–	kozijnen	–	deuren
					-	Dichte	keuken	maken	met	930	deur	met	bovenlicht	doch	
								zonder	slotdorpel	 	 	 	 +	 0,00
					-	Groter	maken	badkamer	incl	aanpassen	standaard	leidingstelsel	 +	 0,00
					-	Wijziging	verdieping	incl	extra	wand	 	 	 +	 0,00
					-	Alle	deuren	uitvoeren	2115	ipv	2015	hoog	 	 	 +	 0,00
					-	Alle	kozijnen	uitvoeren	zonder	bovenlicht	 	 	 +	 0,00
Trappen
					-	Trapopgang	in	hal,	bovenkwart	 	 	 +	 0,00
Vloeren
					-	Aanbrengen	matrand	ca	500	x	800	nabij	voordeur	 	 +	 0,00
Verwarming	-	warm	water
					-	Vloerverwarming	begane	grond	in	combinatie	met
								de	bestaande	radiatoren	 	 	 	 +	 0,00
Loodgieter
					-	Gevelkom	achtergevel	 	 	 	 +	 0,00
					-	Vaatwasmachineaansluiting		 	 	 +	 0,00
Sanitair
					-	plaatsen	bad	 	 	 	 +	 0,00
Electra
					-	Bedraad	buitenlichtpunt	achtergevel	 	 	 +	 0,00
					-	Grondkabel	ca	15	m	achtergevel	met	schakelaar	op	achtergevel	 +	 0,00
					-	Loze	leiding	meterkast	/	zolder	 	 	 +	 0,00
					-	Wasdrogeraansluiting	incl	extra	groep	 	 	 +	 0,00
Keuken
					-	Vervallen	standaard	keuken		 	 	 +	 0,00
Tegelwerk
					-	Toilet	tot	plafond	betegelen	 	 	 	 +	 0,00
Afwerking
					-	Plinten	verdieping	los	bijleveren	 	 	 +	 0,00
					-	Plinten	begane	grond	vervallen	 	 	 +	 0,00
					-	Aanbrengen	structuur	spuitverf	alle	wanden:
											-	begane	grond	 	 	 	 +	 0,00
Diversen
					-	Muurdoorvoer	met	rooster	tbv	wasdroger	 	 	 +	 0,00

Totaalbedrag	van	de	op	alle	bovengenoemde	gegevens	gebaseerde
en	hiervoor	omschreven	toepassingen	en	wijzingen:

	 	 TOTAAL	 incl	BTW	 	 	 0,00
	 	 	 BTW	17,5	%	 	 	 0,00
	 	 	 excl	BTW	 	 	 0,00

Vervolgens	kan	de	consumtent	aan	het	werk:

					is	er	nog	extra	budget	aanwezig	of	zijn	de	wensen	te	duur?

					zijn	er	nog	aspecten	waaraan	niet	gedacht	is?

Hier	is	alle	tijd	voor:	enkele	weken	voor	de	start	van	de	inbouw	
moet	het	wensenpakket	echter	wel	zijn	vastgesteld.
Als	de	woning	 in	een	 vroeg	stadium	 is	 gekocht,	 is	 de	periode	
waarin	het	casco	wordt	gebouwd	beschikbaar	om	het	wensen-
pakket	vast	te	stellen.
Beslissingen	 kunnen	 hierdoor	 beter	 gefundeerd	 worden	 geno-
men:	het	casco	wordt	concreet	en	de	afmetingen	van	de	woning	
worden	op	de	bouwplaats	zichtbaar!

talrijke kenmerken en voordelen

De	kenmerken	en	voordelen	van	de	Actibo-inbouwformule	zijn	
talrijk;	wij	beperken	ons	tot	een	selectie.

Kenmerken

			-	volledig	consumentgericht
			-	hoog	kwaliteitsniveau
			-	geen	casco-eisen
			-	geen	verrassingen	achteraf

Voordelen

De	consument	heeft	maximale	keuzevrijheid	qua	indeling	en	toe-
passing	van	materialen;	hij	wordt	betrokken	bij	zijn	woning.

Bij		de	bouw	van	het	casco	is	extra	tijd	beschikbaar	voor	de	kwa-
liteit	(de	uitvoerder	wordt	iet	gestoord	door	de	afbouw).
Door	de	kortere	bouwtijd	–i.c.	door	versnelling	van	de	ruwbouw-
cyclus	en	de	korte	installatietijd	van	de	inbouw-	wordt	belangrijk	
bespaard	op	bouwrente.

Er	worden	geen	eisen	gesteld	aan	het	casco:
a.	de	architect	kan	traditioneel	blijven	ontworpen
b.	de	bouwer	(projectontwikkelaar	en	/	of	aannemer)	blijft	vrij	in				
			de	keuze	om	traditioneel	te	bouwen	dan	wel	de	consument		
			maximale	vrijheid	te	bieden.

Integratie	van	ontwerp,	woonwensen	en	uitvoering	 (waarbij	 de	
consument	de	beslissingen	neemt	op	basis	van	heldere,	duide-
lijke tekeningen en omschrijvingen met gespecificeerde prijsge-
gevens)	voorkomt	verrassingen	achteraf.

Een	belangrijk	extra	plus-argument	ligt	in	de	toekomst:

Verandering	van	woonwensen	(als	gevolg	van	veroudering,	wij-
ziging	in	de	gezinssamenstelling,	optreden	van	handicaps)	kun-
nen	worden	opgevangen;	aanpassingen	van	de	inbouw	zijn	rela-
tief	gemakkelijk	en	goedkoop	te	realiseren.
Geheel	of	gedeeltelijk	vervangen	of	aanpassen	van	de	inbouw	is	
geen	probleem	en	altijd	goedkoper	dan	bij	traditioneel	gebouwde	
woningen.

inbouwformule van Actibo

De	 Actibo-inbouwformule	 is	 ontwikkeld	 met	 leveranciers,	 on-
deraannemers	en	installatiebedrijven.	Rekening	werd	gehouden	
met de specifieke kenmerken en de gebruiken van de traditio-
nele	bouworganisatie.

Bij	consumentgericht	bouwen	moet	sprake	zijn	van	een	toege-
voegde	waarde:	enerzijds	voor	de	consument	en	anderzijds	voor	
de	producten.	De	 inbouw	moet	een	extra	dimensie	 toevoegen	
aan	produceren	en	wonen.

Door	standaardisering	van	procedures,	detailleringen	enz.	is	een	
methodiek	ontwikkeld	waardoor	de	werkvoorbereiding	voor	elk	
willekeurig	project	vooraf	nagenoeg	gereed	is.	In	plaats	van	par-
tieel	 functioneren	 (ieder	 voor	 zich)	 gaan	 de	 medewerkers	 van	
leveranciers	en	onderaannemers	(onze	co-makers)	samenwer-
ken.

Strikte	scheiding	van	het	casco	en	de	inbouw	verkorten	de	bouw-
tijd	en	er	ontstaat	tijd	voor	inspraak	en	overleg	met	de	toekom-
stige	gebruiker	van	de	woning:

Actiefbouwen	BV	verzorgt	de	volgende	onderdelen:

trappen						stucwerk						spuitwerk						afwerkvloeren							wanden	
kozijnen							deuren						electra									gas										water							riolering	
centrale	verwarming										telefoon									tv	/	radio												sanitair
tegelwerk									keuken								schilderwerken										behangwerken	
plinten.

Eventueel	bijkomende	werken	zijn:

vensterbanken																	aftimmeringen																						glaswerk.

Het	spreekt	voor	zich	dat	de	inbouw	voldoet	aan	alle	GIW-eisen,	
het	bouwbesluit	en	alle	andere	van	toepassing	zijnde	voorschrif-
ten	en	voorwaarden	(nutsbedrijven).
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bewust en comfortabel wonen

Wonen	is	niet	alleen	maar	een	dak	boven	je	hoofd	hebben.

In	de	woning	vinden	veel	verschillende	activiteiten	plaats	die	van	
persoon	tot	persoon	kunnen	verschillen.	Het	is	dan	ook	logisch	
dat	bouwers	van	woningen	daar	rekening	mee	houden.

De	bouwtechnische	kwaliteit	 van	de	woning	 is	belangrijk.	Min-
stens	zo	belangrijk	is	echter	het	woongerief	(voldoet	de	woning	
aan	alle	individuele	wensen).

Bij	de	advisering	hanteerd	Actiefbouwen	BV	dan	ook	onder	an-
dere	de	conclusies	uit	het	woongerief	onderzoek	van	de	Vrou-
wen	Advies	Commissies	voor	de	woningbouw:

Kast-	en	bergruimte,	buitenverlichting,	geluidisolatie,	plaats	 ra-
diatoren,	ventilatie,	plaats	wasmachine	en	wasdroger,	plaats	en	
aantal	stopcontacten,	plaats	en	aantal	lichtpunten,	intern	trans-
port	 in	 de	 woning,	 onderhoudsmogelijkheden,	 vervangen	 van	
gloeilampen,	de	breedte	van	deuren	en	de	draairichting,	plaats	
voor	de	kapstok	en	de	kinderwagen,	niveauverschil	overloop	 /	
badkamer,	aansluitpunten	voor	telefoon	en	tv	/	radio,	trapopgang	
en	trapafgang	(veiligheid)	enz.	enz.

Allemaal	simpele	zaken	waaraan,	helaas,	vaak	voorbij	wordt	ge-
gaan.	Het	realiseren	daarvan	in	een	later	stadium	is	vaak	onmo-
gelijk	doch	altijd	erg	duur!

Tot	slot	nog	enkele	mogelijkheden	zoals	kopers	die	in	onze	pro-
jecten	gerealiseerd	hebben:

organisatie van disciplines

Consumentgericht	bouwen	is	in	de	ogen	van	Actiefbouwen	BV	de	organisa-
tie	van	disciplines:

1.	het	bouwproces:
			-	splitsing	van	cascobouw	en	inbouw.

2.	het	adviseren:
			-	aanbieden	van	kennis	op	basis	van	ervaringen	en	
					onderzoeken;
			-	ruimte	inbouwen	om	de	consument	alle	tijd	te	geven	keuzes	
					te	maken	en	beslissingen	te	nemen.

3.	het	inbouwen:
		-	diverse	werkzaamheden	anders	ordenen	waardoor	minder	
				afbouwdisciplines	op	de	bouwplaats	komen;
			-	het	bouwproces	stroomlijnen	waardoor	de	kwaliteit	beter	
					wordt	en	de	bouwtijd	kan	worden	verkort.

De	Actibo-inbouwformule	is	bij	uitstek	geschikt	voor	de	renovatie	van	wonin-
gen	(cels-	dan	wel	projectsgewijs),	maar	ook	voor	de	verbouw	van	kantoren	
e.d.	tot	wooneenheden.

Een	mogelijkheid	die	door	de	scheiding	casco	–	 inbouw	ook	reëel	wordt	 is	
de	installatie	van	de	inbouw	voor	de	zelfbouwer.	Alhoewel	deze	mogelijkheid	
ideaal	lijkt,	is	deze	in	de	praktijk	nog	slechts	beperkt	toegepast.
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’n samenwerkingsorganisatie van alle inbouwdisciplines!

									standaard	 kantoor	boven												4	slaapkamers														luxe	badkamer													badkamer	voor
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bronnen:

matura
-	Matura	Inbouw;	informatiebladen	1	t/m	4
-	Flexibele	woningbouw	in	de	corporatiesector,	
   Deelrapport A, Casussen ‘flexibele woningbouwprojecten,
			Gabriëlle	Stienstra,	juni	2004
			TU-Delft,	Faculteit	der	Bouwkunde,	Real	Estate	&	Housing

Actibo
-	Informatieblad	ActiBo	Inbouwformule,	ActiefBouwen	B.V.
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