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Prioriteiten in aanpasbaarheid
D.J.M.
van der Voordt*
In de massawoningbouw wordt onvoldoende rekening gehouden met h
dat ruim 15%van de bevolking één of meer ernstige lichamelijke beper

eenvoudig en goedkoop zijn aan te passen, wanneer één van de bewoners gehandicapt raakt. Op basis van een enquête onder ruim veertig gehandicaptenorganisaties wordt beschreven, welke maatregelen daartoe prioriteit verdienen.

Belang van aanpasbaarheid
Woningzoekenden hebben sterk verschillende wensen met betrekking tot de indeling
en afwerking van de woning. Om aan deze gedifferentieerde vraag te kunnen voldoen
zou men ernaar kunnen streven, elke nieuwbouwwoning 'op maat' te ontwerpen, volledig afgestemd op de individuele voorkeuren van de nieuwe bewoner. &n andere
mogelijkheid is het creëren van een sterk gedifferentieerd aanbod en een adequaat
inplaatsingsbeleid, zodat iedereen terecht kan komen in een woning van de eigen voorkeur. Beide oplossingen gaan echter gepaard met grote technische, financiële en organisatorische problemen. Bovendien wordt het probleem van een goede afstemming
tussen veranderendegebruikseisen en een verouderende woningvoorraad hiermee niet
opgelost. veranderdde gebruikseisen kunnen het gevolg zijn van maatschappelijke
ontwikkelingen (individualisering, thuiszorg, meer aandacht voor het milieu), demografische ontwikkelingen (vergrjjzing, ontgroening, multiculturelesamenleving), technologische ontwikkelingen (smart houses, telewerken, teleshopping), en economische
ontwikkelingen (hogere kwaliteitseisen bij een toename in inkomen, noodzaak tot
reductie van de woonlasten bij de lagere inkomensgroepen). Het is dus van essentieel
belang bij nieuwbouw- en verbouwplannen zor@dig,rekening te houden met veranderbaarheid. Dit draagt in belangijke mate bij aan de gebruikswaarde, belevingswaar& en toekomstwaarde.

Aanpasbaarheid aan functiestoornissen
Een bijzonder aandachtspunt in het kader van veranderbaarheid is aanpasbaarheid
aan medegebruik door personen met functiestoornissen. Het bruikbaar maken van
een, bestaande woning voor een lichamelijk gehandicapte bewoner vereist vaak ingijpend en kostbaar hak- en breekwerk. De sociale integratie van gehandicapten zou er
enorm mee gediend zijn, wanneer woningen van meet af aan te bezoeken zijn voor
@deteenen eenvoudig en goedkoop zijn aan te passen, wanneer één van de bewoners
"geliandkapt raakt of een gehandicapte woningzoekende de woning wil betrekken.
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Om vast te &den,
aan &e eisen woningen daartoe moeten voldoen, is de Natioin 1985 gestart met het experiment Aanpasbaar Bouwen. In
nale Woningrad
de theoretische fase ziin op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met gehandicaptenorganisaties Ëisei voor Aanpasbaar Bouwen opgesteld (NWR, 1987). Vervolgens zijn in de praktijkfase veertig projecten met aanpasbaar gebouwde woningen
gerealiseerd. Op basis van dit experiment is medio 1992 een Handboek Aanpasbaar
Bouwen uitgebracht. Dit handboek bevat voorbeeldprojecten uit het NWR-experiment en een bijgestelde versie van de Eisen voor Aanpasbaar Bouwen. Deze eisen zijn
tmgespitst op nieuwbouw. Voor het aanpasbaar verbouwen van de bestaande voortwee pilotstudies is gebleken, dat aanraad wil de NWR aparte eisen ontwikkelen.
pasbaar verbouwen conform de Eisen voor Aanpasbaar Bouwen op grote technische
en financiële problemen stuit (EGM-architecten, 1989; De Leijster en Vos, 1991). Dit
geldt ook wanneer wordt uitgegaan van een lager niveau van aanpasbaarheid en de
eisen voor de uit het oogpunt van ruimtebehoefte zwaarste categorie gehandicapten
(de rolstoelgebruikers) buiten beschouwing worden gelaten. Bij een meer pragmatische aanpak i.c. concessies ten opzichte van de Eisen voor Aanpasbaar Bouwen blijken de benodigde ingrepen ten behoeve van aanpasbaarheid tot een acceptabelniveau
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welke categorieën gehandicapten.

zijn gewenst, zeer gewenst of noodzakelijk voor welke categorieën gehandioa~ten?'
(Boekhorst e.a., 1992). Een antwoord op deze vraag maakt het mogeïijk prioriteiten
te stellen bij het aanpasbaar verbouwen van de bestaande woningvoorraad. -Het enquêteformulierbestaat in hoofdzaak uit een matrix met 130 aanpassingsmaatregelen en 9 categorieën gehandicapten. Aan de respondenten is gevraagd.om voor de
categorieën waarop men deskundig is per maatregel aan te geven, of men deze maatregel gewenst, zeer gewenst of noodzakelijk acht (score 2 , 3 of 4) of niet van toepasTabel 1 Aantal respondenten per subcategorie gehandicapten
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1985). Met name de maatvoeringis aan laatstgenoemd onderzoek ontleend. Eisen
al in de Model Bouwverordeningzijn geregeld, zijn buiten beschouwing gelaten.

uitgesplitst, is uiteindelijk voor een pragmatischer indeling gekozen. Uitgaande van
de in Geboden Toegang gehanteerde driedeling in motorisch gehandicapten, zintuiglijk gehandicapten en orgaangehandicapten is een verdere onderverdeling gemaakt.
De onderverdelingin (sub)categorieënis zoveel mogelijk afgestemd op de in de
voor Aanpasbaar Bouwen gehanteerde indeling in gebnikersgroepen. Er zijn 44 organisaties aangeschreven. De selectie van organisaties heeft plaatsgevonden op basis van
eenzekere spreiding in deskundigheid ten aanzien van de te onderzoeken categorieën
gehandicapten. De steekproef omvat tien revalidatiecentra, dertig belangenorganisaties en enkele mensen die op persoonlijke titel zijn aangeschreven. Zes organisaties
hebben daarop te kennen gegeven niet mee te doen, omdat men voor de betrokken
categorie geen aanpassingsmaatregelen noodzakelijk acht. Een aantal organisaties
haakte af vanwege tijdgebrek of omdat men zich onvoldoende deskundig achtte om
de enquête in te vullen. De resterende respons bestaat uit 28 enqUeteformulieren,waarop vaak verschillende subcategorieën zijn ingevuld. De respons per subcategorie is
opgenomen in tabel 1. (De betekenis van de subcategorieën wordt toegelicht bij de
bespreking van de resultaten.)
Figuur l Deel van de ingevuI& matrix uit de OSPA-eyqdte
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pondenten kunnen uit het onderzc
og geen harde I
lusies worl
ptrokken. Wel wijzen de resultaten in een duideigke richting. Veel van de als noodzakelijk
aangemerkte maatregelen zijn afkomstig uit de rubrieken woonomgeving, entree, natte
cel, keuken en gevel. Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woning,
een aantrekkelijke binnenhuiten-relatie (uitzicht, gemakkelijke bedienbaarheid van
zonwering, ventilatieroosters en dergelijke) en zorgvuldig ontworpen utilitaire ruimten hebben een hoge prioriteit. Aandacht hiervoor is overigens ook van groot belang
voor de verhuurbaarheiden toekomstwaarde. Een goed gedetailleerdewoonomgeving
en een woning die iets ruimer van opzet is, met name wat betreft de entree, keuken en
badkamer, hebben immers voor Alle bewoners een belangrijke meerwaarde. Belangentegenstellingen tussen categorieën gehandicapten en tussen gehandicapten en nietgehandicapten komen maar weinig voor. Wel kan de kostenlkwaliteitsafwegingvan
maatregelen per categorie verschillend uitvallen. Een mogelijk conflictpunt is de wens
van rolstoelgebruikers tot een iets bredere gang. Voor niet-gehandicapten eveneens
een uitkomst, maar bij een krap budget kan dit gemakkelijk ten koste gaan van een
iets smallere woonkamer. Een ander confiicterend punt is de hoogte van wastafels,
aanrechtbladenen dergelijke. Lange mensen hebben hier duidelijk andere wensen dan
kleine mensen en rolstoelgebruikers. In hoogte verstelbare elementen zijn in dit verband ideaal, maar (nog) kostbaar.
De maatregelen die als zeer gewenst worden beschouwd, geven een vergelijkbaar beeld
te zien. Ook hier gaat het om uitrustmogelijkheden,niet te hoge bedieningspunten en
een mrgvuidige wijze van overbruggen &niveauverschillen (veilige trap, lift). Bij het
ouder worden neemt de kans op functiestoomissentoe. Waar gemiddeld 15,6% van de
Nederlandse bevolking boven de vijf jaar één of meer ernstige lichamelijke beperkingen heeft, loopt dit percentagebij het klimmen der jaren op tot circa 50Dh voor de tachtigjarigen en bijna 800?voor de hoogste leeftijdsgroep (CBS, '90). Het belang van voornoemde maatregelen zal bij een ouder wordende bevolking dus sterk toenemen.
TecMsche en ecooomisehe haalbaarbeid
Het door de gehandicaptenorganisaties aangegeven niveau van noodzakelijkheid is
uiteraard niet het enige criterium bij het vaststellen van Eisen voor Aanpasbaar
(Ver)Bouwen. Ook het kostenaspect speelt een belangrijke rol. Een belangrijke vraag
is dan ook, hoe de kosten van aanpassingsmaatregelen bij het meteen meenemen in
de ontwerpfase zich verhouden tot de kosten die gemkakt moeten worden, wanneer
deze maatregelen pas achteraf worden toegepast, als het nieuwbouw- of verbouwplan
gerealiseerd is. Een relevant onderscheid in dit verband is de driedeling weefsel, drager en%bouw. Bezien we de aanpassingsmaatregelenin het licht van dit onderscheid,
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opgesteld (NWR, 1993). Het ligt in de bedoeling de herziene matrix opnieuw voor te
leggen aan gehandicapten en hun organisaties, ditmaal in de vorm van een aantal
paneldiscussies. Op basis hiervan kan dan een min of meer 'definitieve' matrix worden vastgesteld. Voorts werkt de Nationale Woningraad aan'kostenindicaties per
maatregel. Beide instrumentente zamen maken het mogelijk om bij groot onderhoud
of renovatie van woningcomplexen tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het
wel of niet direct meenemen van bepaalde aanpassingsmaatregelen.'Hiermeeis de
theoretische fase van het NWR-Experiment Aanpasbaar Verbouwen afgerond. In de
praktijkfase d e n verschillende corporatiesdie toe zijn aan groot onderhoud of ren*
vatie met het ontwikkeldeinstrument~umaan de slag gaan. Daarnaast is het aan te
bevelen, de gehele bestaande woningvoorraad aan de hand van de checklist 'op papier'
door te lichten op de mogelijkheid tot aanpasbaar verbouwen. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken, weike typen woningen uit weike bouwperioden zich relatief goed lenen voor aanpasbaar verbouwen. Door hiermee in sta'dsvernieuwingsprocessen rekening te houden, kan een aanzienlijk groter deel van de woningvoorraad
dan thans het geval is binnen het bereik van gehandicapten komen en wordt ook aan
de doelstelling van het langer zelfstandig biijven wonen van ouderen een wezenlijke
bijdrage geleverd.
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