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6 - MODAAL

Openbare ruimte
Het modale milieu bevindt zich in alle type 
steden en dorpen, het is een van de meest 
herkenbare milieus in Nederland. Ontstaan 
vanuit de licht, lucht en ruimte gedachte  van de 
CIAM beweging zijn er na de oorlog duizenden 
woningen in dit soort milieus gebouwd. Het 
modale milieu kenmerkt zich door geschakelde 
woningen, verkeersluwe straten en een groene 
atmosfeer, die mede wordt gecreëerd door de 
voortuinen van de woningen en vele parken en 
groenstructuren in de openbare ruimte.  
Ook hier is de profilering sober en functioneel 
met voldoende ruimte voor voetgangers, 
parkeren en autoverkeer. 

Sociale netwerken
Er is relatief veel openbare ruimte per bewoner 
beschikbaar, dit betekent een ideale omgeving 
voor kinderen om in op te groeien. Er is veel 
speelgelegenheid, dit leidt indirect tot een 
goede sociale cohesie binnen de wijk, met 
ouders van kinderen die elkaar regelmatig 
spreken. Tegelijkertijd levert de geschakelde 
woningbouw met voor- en achtertuinen veel 
sociale interactie op. Bewoners kennen elkaar 
en weten wat er speelt, dit resulteert in een 
goede sociale controle.

Rol van de overheid
De overheid heeft weinig invloed op de directe 
leefomgeving binnen het modale milieu omdat 
de buitenruimte rond de woning voornamelijk 
private ruimte betreft (voor- en
achtertuinen). De groenstructuren en parken 
zijn wel vaak in onderhoud door de gemeente, 
bewoners hebben hier de meeste gevallen geen 
invloed op.
 
Huisvestingskwaliteit
Het modale milieu bestaat voornamelijk uit 
grotere, vaak goedkoop gebouwde rijwoningen. 
Hoewel de woningen makkelijk te uit te bouwen 
zijn (aanbouw, erker, dakkapel, etc.) is de 
levensloopbestendigheid beperkt. De indeling 
van de woning is specifiek voor gezinnen 
van 3 tot 5 personen gemaakt en is daardoor 
niet geschikt om in te delen in verschillende 
(gelijkvloerse) wooneenheden.

Collectieve voorzieningen organiseren
Bewoners van het modale milieu zijn collectief 
sterk betrokken in de aanwezige openbare 
ruimte, de dichtheid is hoog, men komt elkaar 
vaak tegen en kent elkaar goed. In de geleidelijke 
overgang van het privé domein naar het 
openbaar gebied en in de vele parkjes is ruimte 
om collectieve zaken te organiseren. Zowel de 
demografische als de stedenbouwkundige opzet 
biedt veel potentie.

Energie & duurzaamheid
Binnen het modale milieu zijn de woningen 
geschakeld, hierdoor zijn de energieprestaties 
gemiddeld. Op termijn zal er toch geïnvesteerd 
moeten worden en dan zijn slimme oplossingen 
noodzakelijk doordat huiseigenaren 
beschikken over een beperkt budget om hun 
woning energiezuiniger te maken. De variatie 
aan zowel koop- als huurwoningen maakt 
onderhoudsniveaus zeer verschillend binnen het 
milieu en de eigendomsstructuur is versnipperd.

Woningaanbod
Door de grote variatie aan woningtypes en de 
landelijke beschikbaarheid zijn zowel de vraag 
en het aanbod hoog. De prijs en de ligging van 
het milieu, in de stad en regio, zijn hierop van 
invloed.  

Mobiliteit
Het modale milieu is qua mobiliteit goed in 
balans. Er is veel ruimte om te parkeren dankzij 
de aanwezigheid van garages en bergingen. 
Ten slotte is het openbaar vervoer vaak goed 
toegankelijk.
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O: Woningeigenaren 
hebben vaak niet de 
middelen om huis te 
isoleren.
G: Hoge energierekening, 
hoge milieubelasting

O: Eigendomsstructuur is ten 
dele versnipperd: er zijn zowel 
corporaties als particuliere 
bezitters. De renovatieopgave 
wordt hierdoor complex 
G: Investeringsoplossingen 
vragen om maatwerk

O: Steeds meer thuiswerken 
in de wijk
G: Stijgende vraag naar 
bijbehorende voorzieningen 
met betrekking tot 
ontmoeten en werken aan 
huis

O: Autobezit neemt af
G: Er ontstaat een 
transformatieopgave 
voor woningen en 
parkeergebieden 

O: Een geleidelijke toename 
van de zorgvraag op de korte 
termijn (WMO)
G: Vraag naar passende 
zorgconcepten

O: Moeilijk aanpasbare 
woningen voor vergrijzende 
bewoners
G: Stagnerende woningmarkt

O: Voorzieningenaanbod sluit 
niet aan bij de huidige 
doelgroep
G: Transformatieopgave voor 
maatschappelijk vastgoed

O: Voorzieningenaanbod sluit 
niet aan bij de vergroenende 
doelgroep
G: Transformatieopgave voor 
maatschappelijk vastgoed

O: Een waardedaling 
van de woningen
G: Huidige eigenaren zijn 
minder bereid hun woning 
te verkopen

O: Financiele problemen bij 
particuliere woningbezitters
G: Achterstallig onderhoud aan 
de woningen
 

O: Hogere eisen aan het 
circulair maken van de 
leefomgeving
G: Bij gebrek aan openbare 
ruimte liggen oplossingen 
voornamelijk in het 
woningbestand
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