
Tendensen anno 2012:

De gesloten bouwblokken uit de negenti ende eeuw hebben hun kwaliteit bewezen. Ze vormen 
gewilde woonlocati es, omdat ze dichtbij stedelijke centra liggen. Hun rusti ge binnengebieden vormen 
oase’s binnen de hecti ek van de stad. Wel zijn veel van die blokken aan een rigoureuze opknapbeurt 
toe, zowel qua wooncomfort als bouwtechnische kwaliteit. Waar renovati e niet lonend kan zijn, is 
nieuwbouw de oplossing.

Er zijn geen grote bouwopgaven meer. Het ontwikkelrisico is te groot. Alleen kleinschalige projecten 
hebben in deze ti jd kans van slagen.

De wensen van de woonconsument tellen zwaar. In stedelijke gebieden kunnen die erg verschillen. 
Een grote variati e in organisati e van de platt egrond, in groott e van de woning, in uitrusti ngsniveau 
(basic of met veel domoti ca), in architectuur is gewenst.
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Wat houdt de Urban Patch 
Strategy in? 

De Urban Patch Strategy is het resultaat van een studie 

naar geleidelijke ontwikkeling binnen stedelijke bouw-

blokken. Het schakelen van deze kleine korrels, de Urban 

Patch Blocks, maakt het mogelijk in kleine eenheden te 

bouwen en dat over een periode van jaren te doen. Zo 

kunnen verouderde stukken stad en straat geleidelijk 

aangepakt worden. Dat kan door reparati e van slechte 

stukken met nieuwbouw of vervanging van het hele blok 

in de loop der jaren.

De blokken zijn zelfvoorzienend. Op de verdiepingen 

wordt gewoond. Commerciële functi es en entrees, maar 

ook bergingen en parkeren leggen beslag op de begane 

grondlaag. Het schakelen van tussen- en hoekblokken 

vermindert het aantal entrees naar de stallinggarages en 

vereff ent als communicerende vaten de parkeerbalans. 

Die koppeling kan ook later tot stand gebracht worden. 

Waar niet voldoende programma voorhanden is, zorgen 

grondgebonden maisonnett es voor een levendige plint.

De Urban Patch Strategy gaat verder dan het opdelen van 

bouwlocati es in kleinere brokken. Bij de ontwikkeling van 

de bouwstenen is gestreefd naar maximale variati e en 

fl exibiliteit, ook op termijn. De kolomvrije verdiepingen 

maken veel verschillende woningtypen mogelijk, met 

verschillende indelingen, maar ook gevarieerd in groott e 

en afmeti ngen van de buitenruimten.

Als basismodule is een tussenblok van 27 m breed bij 

23,5 m diep ontwikkeld. De breedtemaat sluit goed aan 

op gangbare stramienverdelingen. Hoekblokken beslaan 

een grondvlak van 23.5 * 23,5 m. Om het Urban Patch 

Block pas te maken op de locati e kunnen de blokken met 

behoud van de voordelen van de systemati ek eenvoudig 

verbreed of versmald worden binnen een marge van ca. 

3 m.

+

Geleidelijk, in een tempo dat overeenkomt met de vraag naar nieuwe woningen, ontstaat een vernieuwd stukje stad 
in een levendige, afwisselende architectuur en met een grote variati e aan fl exibele woningplatt egronden. Per Urban 
Patch Block woningen voor specifi eke klantgroepen, op maat gemaakt en met een eigen gezicht.

I

II

III

1 2

1

2

9000 9000 9000
9000

9000

6000 12000

600012000

8300 9000 5700
23000

9000 9000 9000 9000 9000 9000

1 2

1

2

9000 9000 9000
9000

9000

6000 12000

600012000

8300 9000 5700
23000

9000 9000 9000 9000 9000 9000

bouwen in kleine 
batches met variati e  

in expressie

zelfvoorzienende en 
te koppelen 

basismodules 

koppeling van  
(commerciele) plinten 

en parkeerzones

het verbreden of 
versmallen van de 

(tussen) basismodule 
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rechts boven :
prefab kern & wokkeltrap 

met vluchtroutes

rechts midden :
zicht  op de verschillende 
UPB’s vanaf de Hofb ogen

Door in te zett en op opti male fl exibiliteit binnen een slimme, rati onele bouwmethodiek 

kan ‘betaalbaar maatwerk’ worden geleverd. Zo is de centrale kern, die deel uitmaakt 

van het constructi eve casco, gestandaardiseerd. Ze ontsluit alle woningen via een lift  en 

een wokkeltrappenhuis. Ligging aan de gevel, lasti g bij hoekblokken, is daardoor niet 

nodig. De meterkasten, die fl exibele woningindelingen vaak frustreren en nog wel eens 

storend door commerciële plinten willen ponsen, zijn geplaatst in een gereserveerde 

zone van deze kern. De kern leent zich goed voor prefabricage in beton. De elementen 

worden voor het eerste blok ontwikkeld. Tekeningen, berekeningen en mallen liggen 

al klaar voor volgende blokken, waardoor deze sneller en goedkoper gebouwd kunnen 

worden.

De studie geeft  enkele relevante varianten voor het kolomvrije constructi eve casco, 

dat op verschillende manieren gebouwd kan worden. De bouwmethodiek wordt be-

wust niet vastgelegd, omdat aannemers vaak specifi eke voorkeuren hebben en zo ook 

ingespeeld kan worden op innovati eve ontwikkelingen.

De bewoner bepaalt het gewenste uitrusti ngsniveau. Dat kan variëren van een kaal cas-

co tot een woning met allerlei luxe snufj es, bijvoorbeeld op het gebied van domoti ca. 

Ook hier is de markt volop in beweging. Energiezuinige systemen worden steeds verder 

verfi jnd. Vloerverwarming kan in een te demonteren dekvloer worden toegepast, zodat 

aanpassing aan een volgende levensfase met andere indeling eenvoudig te realiseren 

valt. Comfort is belangrijk. Hoe comfortabeler mensen wonen, hoe zorgvuldiger ze om-

gaan met hun woning en afgeleid daarvan ook met hun buurt. 

Ook de verdiepingshoogte kan variëren, afh ankelijk van de wensen van de eerste be-

woners. De bovenste woonlaag dient onder de 20 m te liggen. Daarboven scherpt het 

Bouwbesluit 2012 de eisen voor vluchtroutes fl ink aan. 

Het principe is uitgetest in het Zomerhofk warti er in Rott erdam. In dit gebied zal een 

bedrijventerrein met verouderde gebouwen plaats maken voor nieuwe gesloten bouw-

blokken, die aansluiten op het weefsel van de omringende wijken. De stedenbouwkun-

dige blokken zijn daar overwegend vijf lagen hoog. Met een setback van twee lagen 

blijft  ook de bovenste verdieping onder de 20 m.
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van het constructi eve casco, gestandaardiseerd. Ze ontsluit alle woningen via een lift  en 

nodig. De meterkasten, die fl exibele woningindelingen vaak frustreren en nog wel eens 
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 rechts onder:
binnenterreinen met een 

semiopenbare functi e 
voor de toekomsti ge 

omwonenden.

links:
doorsnede over de UPB’s bij de 

testcase Zomerhofk warti er

bergingen

plint met commerciele functi e

lagen met setback

mogelijkheid tot maisonnett es
in plintlagen

zone tbv priveterrassen

doorlopende
(openbare) route

half automati sch parkeren

binnentuin


