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We are living in times of fast changes. Rapid changes in climate, technology, our build 
environment and what is considered trendy, require bigger and faster changes from 
our buildings. The inherit immobility of buildings complicates the process of meeting 
these ever changing demands. When a building is not able to adept to new demands 
it leads to vacancy, costly renovations or, in some cases, demolition.This is a waste on 
many levels and should be prevented as much as possible. Can we prepare our buil-
dings in such a way that it can meet changing demands and functions with little or no 
interventions?

To realize this we need to think about the life expectancy of a building and its com-
ponents and what grade of fl exibility is desirable during this life. There is not a fi xed 
solution for this problem therefore it is important that a strategy is developed. This 
report expounds such a strategy whereby life expectancy and fl exibility are adjusted 
to each other so the building can cope with changing demands.

The fi rst step is to anticipate a scenario for the life expectancy, then the required 
degree of fl exibility for this period is defi ned. This results in four possible scenario’s: 
static and short life expectancy, fl exible and short life expectancy, static and long life
expectancy and fl exible and long life expectancy. Each scenario imposes different 
conditions on the building and its components (construction, installation, etc). Subse-
quently possible solutions for the different building components in each scenario are 
presented. The outcome is a building with fi ne tuned fl exibility and life expectancy
of its components so it can easily adept to the changing demands of its users, a buil-
ding with a future (of) value!

SUMMARY
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Dit onderzoeksrapport vormt samen met een architectuuropgave de afsluiting 
van de studie bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. De bevindingen 
en uitkomsten die beschreven zijn in de literatuur rond dit onderwerp zijn moeilijk 
toegankelijk of toe te passen door de ontwerpers. Daarom heb ik de informatie 
willen transformeren naar een strategie, waarbij levensduur en fl exibiliteit op elkaar 
zijn afgestemd. Op die manier kan dit rapport als een handleiding dienen voor de 
ontwerper die dan een ontwerp kan leveren met toekomstwaarde!

Mijn dank gaat uit naar Frank Schnater en Rob Bollen, zij hebben mij gedurende het 
proces begeleid. Daarnaast wil ik Nathan van Esbroeck bedanken voor zijn continue 
feedback en positieve kritieken. Zonder hun hulp was het onderzoek niet compleet 
geweest.
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‘‘So it’s all about the architect being disposed to designing not for just one condition, but always for so much 
more. Perhaps this covers the worlds polyvlancy, competence and performance. You have to be constantly 

aware of the fact that everything you make should be open to new interpretations as time goes by” 

Herman Herzberger
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1.| FASCINATIE

Op 13 mei 2008 brandde het gebouw van de faculteit bouwkunde volledig af. Velen 
zagen hun werk in vlammen opgaan. Waardevolle boeken, collecties, documentatie, 
onderwijsmateriaal en maquettes zijn verloren gegaan. Ronald Plasterk, minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, noemde het de grootste universitaire ramp 
van Nederland. De ramp biedt echter ook mogelijkheden, zoals een aantal dagen 
na de brand werd gezegd: “Het is een verschrikkelijke ramp, maar het is ook een 
kans om een beter bouwkunde te bouwen” (Vollaard  2008) . Na de brand werd 
Bouwkunde tijdelijk ondergebracht aan de Julianalaan. Naar mijns inziens biedt deze 
huisvesting vele voordelen en aanknopingpunten voor een ‘beter bouwkunde’. In mijn 
afstudeerproject wil ik onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze huisvesting 
defi nitief te maken.  

Om het gebouw geschikt te maken moet het aangepast worden aan de eisen 
en wensen van de deze tijd.  Maar wat betreft de toekomst? Bouwkunde is een 
onderwijsinstelling die continu aan verandering onderhevig is. Reorganisaties, nieuwe 
vormen van onderwijs, onzekere fi nanciële toekomst, nieuwe onderwijsprogramma’s, 
veranderent aantal studenten, groei, krimp en functieveranderingen, ze behoren 
allen tot de dynamiek van de organisatie.  Het gebouw moet kunnen reageren op 
deze veranderingenen. Het zou namelijk vanuit economisch en ecologisch oogpunt 
onverantwoord  zijn, als de faculteit Bouwkunde binnen enkele jaren weer op zoek 
moet naar een nieuwe huisvesting. Het gebouw zou daarom ‘voorbereid’ moeten 
worden op verandering, om zo de levensduur te verlengen. PE
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We leven in een tijd van snelle veranderingen. Deze verandering hebben ook weerslag 
op het vastgoed. Trend verandering, klimatologische verandering, technologische 
verandering of verandering in de context zorgen ervoor dat er steeds andere eisen 
aan de gebouwde omgeving worden gesteld. Deze veranderingen verlangen een 
steeds snellere en grotere mate van aanpassing aan gebouwen. Vastgoed kan moeilijk 
op deze veranderingen reageren, het is een statisch goed. In vele gevallen is het 
vastgoed ontworpen als monofunctioneel gebouw, om in de huisvestingsbehoefte 
van een bepaald moment te voorzien. Gebouwen zijn daardoor niet ontworpen voor 
de gehele levensduur, maar slechts voor de periode waarin ze functioneel zijn. Er 
ontstaat daarbij een spanningsveld tussen de veranderende omstandigheden en de 
geringe mogelijkheden die het statische vastgoed bied om daar op te antwoorden. 
De veranderingen gaan soms zo snel, dat gebouwen al na een relatief korte 
gebruiksperiode niet meer beantwoorden aan de eisen en wensen van de gebruiker. 
Dit leidt tot leegstand, zware verbouwingen of, in sommige gevallen, sloop van 
gebouwen die - technisch gezien - langer mee hadden gekund. Dit is geen duurzame 
optie. De vraag stelt zich dan ook hoe een gebouw beter voorbereid kan worden op 
verandering, of specifi eker:

“Hoe kan een gebouw voorbereidt worden op verandering, zodat het met beperkte 
bouwtechnische ingrepen, wijzigingen of functieverandering in zich kan op nemen?”

Om spanningsveld tussen het statische vastgoed en de dynamische eisen in de 
toekomst te voorkomen, dient er beter nagedacht te worden over de totale levensduur 
van gebouw en gebouw component en welke mate van fl exibiliteit gedurende deze 
levensduur gewenst is. De oplossing voor dit probleem is echter niet eenduidig. 
Daarom heb ik in dit bouwtechnisch onderzoek een strategie ontworpen die levensduur 
en fl exibiliteit op elkaar afstemt, om een gebouw te ontwerpen welke kan reageren 
op veranderende eisen. 

2.| INLEIDING
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‘‘
‘‘le·vens·duur de; m 1 tijd dat iem leeft 2 tijd dat iets meegaat” 

Dikke Van Dale  
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3.| HET BEGRIP LEVENSDUUR

3.1 | LEVENSDUUR GEBOUW

De totale gebruikstijd, vanaf de oplevering tot en met de sloop, noemen we de 
levensduur van een gebouw. De levensduur van een gebouw wordt door verschillende 
factoren bepaald en is onder te verdelen in de economische, functionele, esthetische 
en  bouwtechnische levensduur (Senternovem 2009). 

3.1.1 | Economische levensduur: 
Stichting bouwresearch defi nieert het begrip economische levensduur als volgt: “Het 
tijdstip waarop een alternatieve oplossing op economische gronden de voorkeur gaat 
krijgen. ‘‘ De economische levensduur is daarmee  de periode waarin de toekomstige 
opbrengsten hoger zijn dan de toekomstige kosten. Worden de toekomstige kosten 
hoger, dan is voortzetting van de exploitatie niet meer rendabel. De economische 
levensduur is sterk afhankelijk van de conjunctuur op de vastgoedmarkt.

3.1.2 | Functionele levensduur
De functionele levensduur is de periode waarin het gebouw voldoet aan alle gestelde 
eisen en wensen van de gebruiker. De wensen van de gebruiker zijn dynamisch en 
veranderen continu. De snelheid van de verandering is afhankelijk van de dynamiek 
van de gebruiker. 

3.1.3 | Esthetische levensduur
De esthetische levensduur is de periode waarin de esthetische waarde van het 
gebouw voldoet aan de eisen en wensen van de gebruiker. De esthetische waarde is 
de beeldkwaliteit van een gebouw. Bij de beoordeling heeft men niet alleen te maken 
met persoonlijke smaak, maar ook met trends binnen de architectuur. Een gebouw met 
bijzondere esthetische kwaliteiten – zoals beleefd door deskundigen of leken – heeft 
een grote kans te overleven. Een gebrekkige functionele of technische kwaliteit zal 
zelden een argument zijn om een esthetisch waardevol gebouw te slopen. ( SEV 2004)

de economische levensduur

de functionele levensduur

de esthetische levensduur

de bouwtechnische levensduur
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3.1.4 | Bouwtechnische levensduur
Stichting bouwresearch defi nieert het begrip technische levensduur als volgt: “De 
periode dat een gebouw of bouwproduct voldoende betrouwbaar de gewenste 
functies kan blijven vervullen‘‘. Een gebouw bestaat gemiddeld uit 150 verschillende 
elementen, voor al deze elementen geldt een andere technische levensduur. Zo is 
de technische levensduur van de draagstructuur vele male langer dan de technische 
levensduur van de indeling en inrichting van een gebouw. De technische levensduur 
van de onderdelen zijn dus verschillend. Het begrip technische levensduur is niet 
eenduidig!

3.2. | DE ZES BOUWKUNDIGE LAGEN

Voor een beter inzicht in de verschillende technische levensduren van 
gebouwcomponenten, is een indeling naar groepen elementen noodzakelijk. Deze 
indeling is reeds gemaakt door Francis Duffy. De in kantoorontwerp gespecialiseerde 
Engelse architect ontwikkelde een indeling op basis van afschrijftermijnen. Hij 
maakte daarbij onderscheid tussen drie categorieën: shell, services en scenery. 
Onder shell verstond Duffy zowel de draagconstructie als de gevel van een gebouw, 
scenery omvatte de indeling en de afwerking van de ruimte en services omvatte de 
installaties (Leupen 2005). De in hergebruik gespecialiseerde Steward Brand maakt 
een vergelijkbare indeling. Hij bouwde voort op de categorieën van Duffy, maar 
maakt een groter onderscheid tussen de verschillende categorieën. Volgens Brand is 
een gebouw opgebouwd uit zes lagen, de zogenaamde layers of change. Iedere laag 
heeft een eigen levensduur en kent een eigen dynamiek en ritme. Hij onderscheidt 
site (grondwerk), structure (draagconstructie), skin (de huid), services ( de installaties), 
space plan ( de indeling) en stuff ( de inrichting). (Brand 1994) Om de levensduur van 
hedendaagse elementen te omschrijven voegde Bernard Leupen in zijn boek ‘Kader 
en generieke ruimte’, nog een extra categorie aan toe, namelijk de ontsluiting. Voor 
de bepaling van de levensduur maak ik een combinatie maken van de lagen van 
Stewart Brand en de lagen van Bernard Leupen. 

de locatie

de draagconstructie

de huid

de enscenering
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Te onderscheiden zijn:

De locatie: Dit is de geografi sche ligging, de kavel. 

De draagconstructie: De draagconstructie bestaande uit funderingen, kolommen, 
balken, dragende wanden, spanten en constructieve vloeren. De draagconstructie 
voert de krachten af naar de grond. 

De huid: De huid, scheidt binnen van buiten en bestaat uit de bekleding van de gevel, 
de gevelopeningen en het dak. 

De enscenering: De enscenering bestaat uit binnenmuren, deuren, afwerking van 
vloeren en de plafonds. De enscenering begrenst de ruimte. 

De installaties: De installaties bestaan uit leidingen randapparatuur en opwekkende 
apparaten. De installaties regelen het binnenklimaat.  

De ontsluiting: De ontsluiting bestaande uit trappen, gangen en liften. De ontsluiting 
zorgt voor de bereikbaarheid van de ruimten. 

De inrichting: Het meubilair. Heeft de kortste levensduur en kan veranderen van dag 
tot maand tot jaar. Deze laag zal verder buiten beschouwing blijven, aangezien er 
geen bouwkundige consequenties aan verbonden zijn. 

de installaties

de ontsluiting

de inrichting
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enscenering
installaties
ontsluiting
draagconstructie
gevel
grondwerk

3.3. | HET ASPECT TIJD IN DE ZES BOUWKUNDIGE LAGEN

Het element tijd speelt een belangrijke rol. Iedere laag kent een eigen levensduur met 
een eigen dynamiek en ritme.  (Brand 1994) Zo veranderen de plaats en de constructie 
van een gebouw aanzienlijk minder dan het meubilair dat zich erin bevindt. Elke laag 
kent zijn eigen levensduur.  

De locatie: Over het algemeen heeft de locatie een zeer lange levensduur. Voorbeelden 
zijn historische centra waar al eeuwen volgens hetzelfde patroon wordt gebouwd. 

De draagconstructie: Het zeer kostbaar om de constructie te vervangen of te 
veranderen, daarom wordt dit zelden gedaan. Dit heeft als gevolg dat de constructie 
vaak een bepalende factor is in de levensduur van een gebouw. De constructie heeft 
een gemiddelde levensduur van 100 tot 300 jaar. (Brand 1994) 

De huid: Gevels worden om technische redenen vervangen of gerenoveerd, maar 
ook modieuze overwegingen spelen mee. Toch is de levensduur van deze laag niet 
eenduidig. Zo bestaat de gevel uit een buitenwand en buitenwandopeningen.  De 
buitenwand heeft meestal een langere levensduur dan de buitenwandopening.  De 
gevel heeft een gemiddelde levensduur van 40 tot 100 jaar. (Brand 1994) 

De enscenering: In een commerciële omgeving is de enscenering constant onderhevig 
aan veranderingen. Afhankelijk van het type gebouw heeft deze laag een gemiddelde 
levensduur van 10 tot 30 jaar. (Brand 1994) 

De installaties: Door de snelle technologische veranderingen worden installaties snel 
vervangen. Deze laag heeft een gemiddelde levensduur van 1 tot 15 jaar. (Brand 
1994)

De ontsluiting: Is in vele gevallen geïntegreerd met de hoofddraagconstructie - 
denk aan liftschachten- , waardoor ze vaak een even lange levensduur heeft als de 
constructie. Uitzonderingen vormen de liftinstallaties deze hebben een levensduur 

vrije interpretatie diagram S. Brand

diagram van de Julianalaan

Diagram van woonhuis Elemental
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van ongeveer 20 jaar. Deze laag heeft daarmee een gemiddelde levensduur van 20 
tot 300 jaar.

De verschillende lagen met elk hun eigen dynamiek zijn samengevat in de diagrammen. 
Hoe dikker de lijn des te langer de levensduur van de bouwkundige laag. In elk gebouw 
zullen de bouwkundige lagen een andere levensduur hebben. Zo zullen in het Centre 
Pompidou de installaties niet snel worden vervangen. Zij behoren tot de permanente 
laag, met een lange levensduur. Elk gebouw resulteert in een ander diagram.  

3.4. | CONCLUSIE

De levensduur van een gebouw wordt door vele factoren bepaald. Waaronder de 
economische, de esthetische, de functionele en de technische levensduur. De 
technische levensduur is niet eenduidig aangezien een gebouw bestaat uit meer dan 
150 elementen. Kortweg zijn alle bouwkundige elementen in 6 lagen van verandering 
in te delen namelijk; de locatie, de draagconstructie, de gevel, de enscenering, 
de installaties en de ontsluiting. Elke laag wordt gekarakteriseerd door een eigen 
dynamiek en ritme. Doordat iedere laag is samengesteld uit een verzameling 
bouwkundige elementen kan het voorkomen dat de levensduur niet zo eenduidig 
is als wordt geschetst. Zo kan de gevel zijn samengesteld uit een buitenwand en 
buitenwandopeningen. De buitenwand heeft in vele gevallen een langere levensduur 
dan de buitenwandopeningen. Duidelijk is dat de levensduur in geen geval exact is 
en door vele factoren wordt bepaald. 
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‘‘Nothing endures but change” 

Heraclitus, from Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers
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Trend verandering, klimatologische verandering, technologische verandering of 
verandering in de context zorgen ervoor dat er steeds andere eisen aan de gebouwde 
omgeving worden gesteld. De veranderingen gaan soms zo snel dat een programma 
van eisen al verouderd is voordat een ontwerp is gerealiseerd. Tegelijkertijd neemt de 
voorspelbaarheid van de veranderingen af. (Bijdendijk 1997). 
Veranderingen vinden ook plaats binnen de opleiding bouwkunde. Het klassiek 
onderwijsmodel waarbij de hoogleraar voor de klas staat, is op grote schaal verlaten. 
Tegenwoordig is het onderwijs niet alleen gericht op het verwerven van kennis, maar 
vooral op het ontwikkelen van competenties. Daarnaast veranderen maatschappelijke 
processen als individualisering en digitalisering het gezicht van het onderwijs. (Post 2006) 
Ook ondergaat de opleiding veel organisatorische en procesmatige veranderingen. 
Reorganisaties, nieuwe vormen van onderwijs, onzekere fi nanciële toekomst, nieuwe 
onderwijsprogramma’s, nieuwe ontwikkelingen in technieken, onzeker aantal studenten, 
groei, krimp en functieveranderingen behoren daarmee allen tot de dynamiek van de 
organisatie. 

De veranderingen vinden ook weerslag in vastgoed. Er ontstaat daarbij een spanningsveld 
tussen de veranderende omstandigheden en de geringe mogelijkheden die het 
statische vastgoed bied om daar antwoord op te geven. ( Post 2006) Maatschappelijke 
veranderingen en veranderende eisen verlangen een steeds snellere en grotere mate 
van aanpassing aan gebouwen. Vastgoed kan moeilijk op de maatschappelijk golven 
mee bewegen, het is veel meer een statisch goed. De vraag is dan hoe we vastgoed 
beter kunnen voorbereiden op verandering? Flexibel bouwen lijkt de oplossing  ( Post 
2006) , maar wat houd fl exibel bouwen precies in?

4.| HET BEGRIP DYNAMIEK

verschillende externe factoren
die werken op een gebouw
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5.| HET BEGRIP FLEXIBILITEIT

Volgens het van Dale grootwoordenboek van de Nederlandse taal betekent fl exibiliteit 
buigzaamheid, lenigheid of fi guurlijk, de mogelijkheid tot aanpassing. Een fl exibel 
gebouw betekend naar mijn inzicht: Het vermogen van een gebouw om met beperkte 
bouwtechnische ingrepen wijzigingen te ondergaan of functieveranderingen in zich 
op te nemen als reactie op de continu veranderende omstandigheden. Ieder gebouw 
kan worden aangepast, niet elk gebouw is echter fl exibel. 

Voorbeelden van fl exibele gebouwen:
Flexibele gebouwen bestaan al lang. De grachtengordel in Amsterdam is een 
voorbeeld uit de 17e eeuw. In de loop der eeuwen hebben werken, wonen en 
bedrijvigheid zich op een soepele manier kunnen afwisselen. Ook in de eerste helft 
van de twintigste eeuw zijn er vele ‘fl exibele’ gebouwen gerealiseerd, voorbeelden 
hiervan zijn de vele pakhuizen in SOHO New York, de Witte Dame in Eindhoven en 
de Van Nelle in Rotterdam. Bovenstaande gebouwen zijn in de loop der jaren fl exibel 
gebleken, maar zijn niet als zodanig ontworpen. Ze zijn fl exibel gebleken door de 
overmaat in constructie, door de diversiteit in ruimte, maar ook door de identiteit 
die de gebouwen uitstralen. In andere gevallen is bewust gekozen om een ‘fl exibel 
gebouw’ te realiseren. Een voorbeeld is het onderzoek van Le Corbusier in 1914-1915 
naar Maison Dom-Ino . Een gebouw bestaande uit vloeren, kolommen en trappen. 
Met dit skelet werd een maximale vrijheid beoogd voor de verdere invulling.
In 1930 ontwierp de Nederlandse architect van den Broek het appartementencomplex 
de Eendracht. De plattegronden in dit complex transformeerde van dag naar nacht. 
Door middel van schuifdeuren en opklapbedden werd de ouder slaapkamer een 
speelkamer en de kamer voor de oudere kinderen een studeerkamer. Dezelfde 
transformeerbaarheid zien we bij studies van Mart Stam naar de dagelijkse 
wooncyclus. Stam onderzocht de dagelijkse activiteiten als slapen, relaxen en werken. 
Hij concludeerde dat sommige ruimtes slechts sporadisch werden gebruikt. Daarom 
was het slimmer om zulke ruimtes multifunctioneel te maken, geschikt voor meerdere 
activiteiten. Stam zei daarom ‘ The fl oor plan should no longer be fi xed and immobile, 

SOHO, Amsterdamse grachtengordel 
en van NELLE fabriek
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but.... designed in a way that the dwelling can be regrouped and arranged according to 
the needs of the respective hour of the day’ (Schneider 2007) Een andere benadering 
werd genomen door Cedric Price in het Potteries Thinkbelt project. Flexibiliteit werd 
in dit project veel mobieler opgevat; een school in de vorm van treincoupes. Het 
werk inspireerde vele architecten tot het creëren van verplaatsbare gebouwen - 
denk daarbij aan de archigram en de ‘walking city’ - . Een andere grote Nederlandse 
bijdrage werd geleverd door John Habraken in het boek de Dragers en de mensen. In 
samenwerking met de Stichting Architecten Onderzoek introduceerde Habraken het 
thema Drager en Inbouw. Deze scheiding gaf de bewoner een grote keuzevrijheid en 
meer invloed en zeggenschap over de indeling van de woning. Overigens wel aan de 
hand van voorbereide keuzemogelijkheden. 

5.1. | VORMEN VAN FLEXIBILITEIT

De voorbeelden uit de geschiedenis laten zien dat fl exibiliteit zich in vele vormen 
manifesteert. Waar het ene project zijn fl exibiliteit haalt uit het permanente, door 
overmaat, identiteit en diversiteit halen andere projecten hun fl exibiliteit eerder uit 
de tijdelijke elementen. Flexibiliteit kent dus vele vormen. Om meer duidelijkheid 
te krijgen betreffende het begrip fl exibiliteit, maak ik gebruik van de categorieën 
geïntroduceerd door Bernard van Leupen. In zijn boek kader en generieke ruimte 
onderscheid hij drie soorten fl exibiliteit:

Flexibiliteit door veranderbaarheid: De mogelijkheid om het interieur of exterieur 
te veranderen door verbouwingen. De ingreep kan variëren van verplaatsingen van 
een wand of deur, tot het volledig herzien van de indeling. De fl exibiliteit kan alleen 
plaatsvinden als vaste componenten zoals trappen en leidingkokers de vrije indeling 
niet belemmeren. 

Een voorbeeld van fl exibiliteit door veranderbaarheid is NEXT 21 een woningbouwproject 
in Osaka door Yositika Utida en Shu-Ko-Sha architecture en urban design Studio. De 
in 1994 ontworpen basisstructuur zorgt voor continuïteit, het is een drager waar de 
verticale en horizontale ontsluiting in zijn opgenomen. De invulling van het gebouw 

Het Eendracht complex door van der 
Broek en het Potteries Thinkbelt pro-
ject door Cedric Price. 
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werd gemaakt door de bewoners, zij hadden de mogelijkheid  om een architect te 
huren om zo hun ideale leefomgeving te realiseren. De bewoners moesten na een 
aantal jaar de woning verlaten, waarna er een nieuwe invulling uitgeprobeerd werd. 
NEXT 21 is daarmee een extreem voorbeeld van veranderbaarheid. 

Flexibiliteit door uitbreidbaarheid: Uitbreiden van het oppervlak van het gebouw. 
Dit kan horizontaal - door naar voren, naar achteren of opzij - uit de breiden, maar 
ook verticaal, door op te toppen. In vele gevallen is horizontale uitbreidbaarheid 
gemakkelijker dan verticale uitbreidbaarheid. Bij verticale uitbreidbaarheid moet 
de draagconstructie voldoende zwaar worden gedimensioneerd om toekomstige 
uitbreidingen mogelijk te maken. De in eerste instantie overgedimensioneerde 
constructie levert een hogere initiële milieubelasting op. Men dient hierbij goed na 
te denken of de verticale uitbreidbaarheid een realistisch toekomstige ontwikkeling 
is. (SEV 2004) 

Een voorbeeld van fl exibiliteit door uitbreidbaarheid zijn de woningen Elemental 
door Pasel Kunzel architects. De architecten maakten een framework voor wildgroei 
van sloppenwijken. Ze ontwierpen daarvoor een drager, een frame, bestaande uit 
een kern van drie verdiepingen hoog. In deze kern zijn de keuken, de badkamer, de 
entree en de ontsluiting opgenomen. De ruimtes tussen de kernen zijn beschikbaar 
voor de verdere invulling van de bewoners. De bewoner kan naar eigen inzicht een 
woonkamer een slaapkamer een winkel of een garage in de tussenruimte plaatsen. 
Met het beperkte budget maakte Pasel en Kunzel architecten een basis, waarna 
uitbreiding door de bewoner mogelijk is. 

Flexibiliteit door polyvalentie: Het begrip polyvalentie werd geïntroduceerd in 
het architectuurdebat door Herman Hertzberger (Hertzberger 1991). Het woord 
werd gebruikt voor de beschrijving van het Diagoon huis, een gebouw wat op 
verschillende manieren gebruikt kon worden zonder enige bouwkundige aanpassing 
te maken. Bij polyvalentie zijn dan ook meer gebruiksmogelijkheden van de ruimten 
zonder bouwkundige aanpassingen mogelijk. Het gaat hier om een continu proces. 
Veranderingen kunnen jaarlijks, dagelijks of zelfs op ieder moment plaatsvinden. 

fl exibiliteit door veranderbaarheid

fl exibiliteit door uitbreidbaarheid

fl exibiliteit door polyvalentie
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Een voorbeeld van fl exibiliteit door polyvalentie is het Strassgang housing project 
in Graz. Hierbij is er bewust voor gekozen elke ruimte niet exact te laten passen. Dit 
geeft de bewoner de mogelijkheid om de ruimte te gebruiken naar eigen inzicht, op 
hun eigen unieke manier. De architect beschrijft het ontwerp als volgt; ‘‘Our intention 
when we designed was to have a room that would be too large to be an entrace and 
too small to be a livingroom or bedroom, leaving the occupier free to choose how to 
use the series of rooms lying behind the facade.’’ Een voorbeeld van een polyvalente 
ruimte dichterbij is de Oost serre op bouwkunde ontworpen door MVRDV.  De ruimte 
kan zonder enige aanpassing transformeren, van werkruimte naar studio en van 
lezingzaal tot conferentieruimte of expositieruimte.

5.2. | CONCLUSIE

Het woord fl exibiliteit heeft vele betekenissen en kan zich op vele manieren 
manifesteren. Kortweg onderscheiden we fl exibiliteit door veranderbaarheid, 
fl exibiliteit door uitbreidbaarheid en fl exibiliteit door polyvalantie. Polyvalantie is 
daarbij een bijzondere vorm van fl exibiliteit die we zelfs zien in bouwkundig statische 
gebouwen.

Elemental, NEXT 21 en de Oost serre
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We leven in een tijd van snelle veranderingen. De maatschappelijke ontwikkelingen  
gaan zo snel, dat gebouwen soms al na een relatief korte gebruiksperiode niet meer 
beantwoorden aan de wensen van de gebruiker waardoor –  als het gebouw niet 
fl exibel is – vroegtijdig sloop in zicht komt. Het probleem is inzichtelijk gemaakt in 
grafi ek 1. Te zien is dat - door de dynamiek in de maatschappij- de functionele, de 
esthetische en de economisme levensduur in vele gevallen eerder wordt bereikt dan 
de technische levensduur. Dit betekend sloop van gebouwen die technisch gezien 
langer hadden meegekund. Het afstoten en slopen van deze gebouwen betekent 
materiaal- en energieverlies, maar ook extra sloopafval en kosten. De bouw is reeds 
verantwoordelijk voor 30% van de energieconsumptie en CO2-emissie, 25% van 
het wegtransport en 35% van de nationale afvalberg. Daarnaast is de bouw weinig 
effi ciënt. Reeds 30% van het bouw & sloopafval wordt gegenereerd bij nieuwbouw. 
(Lichtenberg 2006). 
Tegen 2020 moet de milieubelastingen verminderd zijn met 30 %  en met ongeveer 
75% tegen 2050. Deze verminderingen zijn nodig om de gevolgen van de 
klimaatverandering enigszins binnen de perken te houden. Vroegtijdige sloop van 
gebouwen die technisch gezien nog langer mee kunnen is geen optie. De vraag is hoe 
een gebouw beter voorbereid kan worden op veranderingen, zodat het met beperkte 
bouwtechnische ingrepen, wijzigingen of functieverandering in zich op kan nemen.

Om in de toekomst te voorkomen dat goede gebouwen worden gesloopt, kan bij het 
maken van bouwplannen worden gestreefd naar een gebouw waarbij de verschillende 
levensduren op elkaar worden afgestemd.  Bekend is dat de technische levensduur 
van bijvoorbeeld installaties korter is dan die van de draagconstructie. In het ontwerp 
zal daarom rekening worden gehouden met vervanging van installaties. (College 
bouw ziekenhuizen 2004) Daarnaast dient de bouwtechnische levensduur gelijk te 
worden gesteld aan de economische, de functionele en de esthetische levensduur, 
zoals is te zien in grafi ek 2. 

6.| HET PROBLEEM

In grafi ek 1 de gebruikelijke situatie waarbij 
de waarbij de functionele esthetische en 
economische levensduur eerder wordt 
bereikt dan dan de technische levensduur. 
In grafi ek 2 is de ideale situatieve te zien 
waarbij de levensduren op elkaar zijn 
afgestemd. 
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Om dit te realiseren zijn er verschillende oplossingen mogelijk.  Men kan er bewust 
voor kiezen te bouwen voor een lange levensduur. Een lange levensduur stelt hoge 
eisen aan het ruimtelijk, constructief en architectonisch ontwerp. Een voorbeeld zijn 
de Solids van Blijdendijk, waarbij wordt getracht onderscheid te maken tussen het 
casco met een lange levensduur en de inbouw met een veel kortere cyclus. Doordat 
de inbouw gemakkelijk kan worden gewijzigd kan het reageren op de dynamiek in de 
maatschappij en kunnen indeling en installaties gemakkelijk worden vervangen. 

Aan de andere kant van het spectrum staat het tijdelijke bouwen. Want het is ook 
mogelijk om bewust te kiezen voor een korte levensduur, terwijl toch een gunstige 
milieubelasting wordt verkregen.(SEV 2004) Een voorbeeld is het kantoorgebouw van 
XX architecten te Delft. XX architecten ging er daarbij vanuit dat de economische 
levensduur van een gemiddeld kantoor rond de vijfentwintig tot dertig jaar ligt. Maar 
zelfs in die korte termijn staat het vatsgoed nog onder druk. Om hierop te anticiperen 
is XX architecten uitgegaan van een technische levensduur van het gebouw  van 
20 jaar. Daarmee probeert XX architecten de functionele en technische levensduur 
van het gebouw weer bij elkaar te brengen. Daarbij zijn ze opzoek gegaan naar 
bouwmaterialen en technieken die geschikt zijn om een kantoor met een beperkte 
levensduur te realiseren op een dusdanige wijze dat nadien de materialen hergebruikt 
of gerecycled kunnen worden. ( Klomp 1999) 

De voorbeelden laten zien dat de oplossing niet eenduidig is. Daarom wil ik een 
strategie bedenken waarbij levensduur en fl exibiliteit op elkaar zijn afgestemd. Voor 
een gebouw dat kan reageren op de dynamiek binnen de maatschappij. 

De sloop van de Bijlmer, 30 jaar na 
oplevering . Het gebouw kon geen 
enkele verandering in zich opnemen. 
De woonkamer had bijvoorbeeld een 
exacte afmeting van 4x4 zodat vader 
moeder en twee kinderen er precies 
in pasten. 

GEEN OPLOSSING
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7.| DE STRATEGIE

Om in de toekomst te voorkomen dat “goede” gebouwen worden gesloopt, dient 
een gebouw beter voorbereid te worden op verandering, zodat het met beperkte 
bouwtechnische ingrepen, wijzigingen of functieverandering in zich kan op nemen.
In het artikel “Op weg naar levensduurzaamheid” betoogt Lotte Zaaijer dat het 
belangrijk is om van te voren ‘‘ stil te staan bij de te verwachten levensduur van 
gebouw en gebouwelement’’ en hier op te anticiperen (Zaaijer 2009) Dit artikel heeft 
mij geïnspireerd een strategie uit te werken met volgende stappen:

Als eerste wordt het scenario bepaald betreffende de te verwachten levensduur, 
vervolgens wordt gekeken welke mate van fl exibiliteit gewenst is gedurende deze 
levensduur.   Dit resulteert in vier scenario’s. 

De veschillende scenario’s stellen verschillende randvoorwaarden aan het gebouw 
en gebouwcomponent. Elk scenario vraagt om andere randvoorwaarden. Zo zal een 
gebouw met een korte levensduur bestaan uit materialen met een lage milieubelasting 
(zie hoofdstuk 8).

Vervolgens worden mogelijke bouwkundige oplossingen aangedragen die voldoen 
aan de gestelde randvoorwaarden. Zo kan een gebouw met een korte levensduur 
worden vervaardigd in karton of hout, en een gebouw met een lange levensduur in 
beton of baksteen. 

Het resultaat is een gebouw  waarbij levensduur en fl exibiliteit op elkaar zijn afgestemd 
zodat het kan reageren op de dynamiek van de maatschappij, voor een gebouw met 
toekomstwaarde!

bepaling levensduur

bepaling mate fl exibiliteit

de 4 scenario’s

randvoorwaarden per scenario

bouwkundige oplossingen

een toekomstgericht gebouw
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Het bepalen van de levensduur 

Het bepalen van de gewenste fl exibiliteit 

Vertaling scenario in randvoowaarden 

voor gebouw en gebouwcomponent.

7.1. | BEPALING VAN DE LEVENSDUUR

Vele factoren bepalen de totale levensduur van een gebouw. Het voorspellen van de 
exacte, dus gerealiseerde levensduur van een gebouw is dan ook onmogelijk.  Wel is 
het mogelijk om een richtlijn aan te houden en  maatregelen te treffen die anticiperen 
op de te verwachten levensduur. Om tot een beredeneerde inschatting van de 
gebouwgebruiksduur te komen kunnen ESL- categorieën nuttig zijn. De ESL- categorieën 
geven aan in hoeverre wordt verwacht dat een gebouw een bepaalde leeftijd bereikt. Een 
gebouw met een rigide structuur met obstakels en een beperkte verdiepingshoogte heeft 
vermoedelijk geen lange gebruiksduur. De categorieën met de geschatte gebruiksduur 
zijn, een indicatie, ze dienen als basis.  (Dobbelsteen 2004)

Bepaling levensduur:

[] Nationaal monument: nog 150 jaar 
[] Bijzondere architectuur,  fl exibiliteit, geen functionele problemen: nog 100 jaar
[] Bijzondere architectuur, fl exibiliteit, functionele problemen: nog 80 jaar 
[] Bijzondere architectuur, geen fl exibiliteit, geen functionele problemen: nog 60 jaar 
[] Gemiddelde architectuur, fl exibiliteit, geen functionele problemen: nog 60 jaar 
[] Bijzondere architectuur, geen fl exibiliteit, functionele problemen: nog 40 jaar 
[] Gemiddelde architectuur, fl exibiliteit, functionele problemen: nog 40 jaar 
[] Gemiddelde architectuur, geen fl exibiliteit, geen functionele problemen: 20 jaar
[] Gemiddelde architectuur, geen fl exibiliteit, functionele problemen: nog 10 jaar 

De verdeling van jaarlijkse milieukosten 
bij verschillende levensduren uit De 
factor tijd. 

Resulteert in vier mogelijke scenario’s

Resulteert in bouwkundige aanbeve-
lingen per scenario



32

Om voor elk van de bovenstaande levensduren een scenario op te stellen is te specifi ek, 
daarom maak ik enkel een onderscheid in een korte of een lange levensduur. Maar 
bij welke leeftijd ligt de grens? Het bovenstaande diagram is afkomstig uit het artikel 
‘‘De factor tijd, het meenemen van de levensduur in milieuvergelijkingen’’, van Andy 
van den Dobbelsteen.  De staafdiagrammen laten de verdeling zien van de jaarlijkse 
milieukosten bij verschillende levensduren.  Te zien is dat een langere levensduur 
resulteert in lagere jaarlijkse milieukosten. Bij een korte levensduur nemen de jaarlijkse 
milieukosten tot extreem hoog toe, de initiële milieubelasting moet dan in korte tijd 
afgeschreven worden en weegt zwaar. Uitgesmeerd over een groot aantal jaren wordt 
de milieubelasting door de initiële materiaalen veel lager, de milieubelasting wordt dan 
vooral bepaald door energie en waterverbruik. Het keerpunt waarbij bouwmaterialen 
minder zwaar gaan wegen en de energiekosten bepalend worden, is te leggen op 
50 jaar. Daarom leg ik de grens tussen een korte en een lange levensduur op 50 
jaar. Een gebouw waarbij de milieubelasting wordt bepaald door de initiële materiaal 
component vraagt immers om een andere ontwerp dan een gebouw waarbij de 
milieubelasting wordt bepaald door het energieverbruik. 

korte
levensduur

lange
levensduur

of
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7.2. | BEPALING MATE FLEXIBILITEIT

In de begin fase van een ontwerp dient niet alleen nagedacht te worden over de 
levensduur, maar dient ook gekeken te worden naar de gewenste fl exibiliteit tijdens 
die periode. De mate van gewenste fl exibiliteit is voor elk project en voor elk gebouw 
verschillend en onder andere afhankelijk van de functies in het gebouw. Daarom is het 
handig de ambities betreffende fl exibiliteit vast te leggen. Zoals R Heijne in het boek 
“time based architecture” zegt: “A fl ex- building need not necessarily be able to take 
up every possible function.‘‘ Hij vervolgt door te pleiten voor een matrix methode om 
de gewenste fl exibiliteit vast te leggen. (R. Heijne 2005). Voor mijn onderzoek wil ik 
ook gebruik maken van een matrix methode. Om beslissingen te kunnen nemen over 
de mate van fl exibiliteit, is de onderstaande tabel opgesteld.  In deze tabel is aan te 
geven in welke bouwkundige laag wel of geen verandering gewenst is.  Daarnaast 
kan worden aangegeven op welke manier de fl exibiliteit gewenst is. Uit de vorige 
paragrafen is gebleken dat fl exibiliteit zich op verschillende manieren manifesteert. 
Zo heeft men fl exibiliteit door veranderbaarheid, door uitbreidbaarheid en door 
polyvalentie.  Door al in een vroeg stadium de ambities betreffende fl exibiliteit vast 
te leggen wordt toekomstwaarde van een gebouw vergroot. 

Polyvalentie Uitbreidbaar Veranderbaar

Draagconstructie

Gevel

Installaties

Enscenering

Ontsluiting
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8.| DE SCENARIO’S

De scenario’s worden bepaald door de verwachte levensduur en mate van fl exibiliteit 
Er zijn daarbij vier scenario’s te onderscheiden: korte levensduur statisch, korte 
levensduur fl exibel, lange levensduur statisch en lange levensduur fl exibel. In de 
onderstaande grafi eken zijn de scenario’s betreffende levensduur en fl exibiliteit 
uitgezet langs respectievelijk de y en de x as.

In de volgende paragrafen zal gekeken worden wanneer welk scenario toegepast kan 
worden. 

fl exibelstatisch

korte levensduur

lange levensduur
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8.1. |  KORTE LEVENSDUUR, STATISCH

In het hoofdstuk dynamiek was te lezen dat de veranderingen in de maatschappij 
zorgen voor een verkorting van de levensduur van een gebouw.  In dit scenario wordt 
uitgegaan van een korte levensduur om deze dynamiek op te vangen. De gebruiksduur 
wordt daarbij aangepast aan de totale levensduur van het gebouw. Het ontwerp is 
daarbij specifi ek, er is geen fl exibiliteit nodig. Het ontwerp is totaal afgestemd op de 
gebruiker. 

Levensduur: Dit scenario heeft een levensduur korter dan 50 jaar. Door de tijdelijkheid 
van het gebouw ligt te focus op beperkingen van de milieubelasting. (SEV 2004) Na 
het gebruik wordt het gebouw gesloopt en waar mogelijk gerecycleerd. 

Flexibiliteit: Het ontwerp is specifi ek en hoeft niet aangepast te worden gedurende 
de  levensduur.  Het ontwerp is totaal afgestemd op de gebruiker. 

Wanneer: Dit scenario zou men kunnen toepassen bij onstabiele locaties. Daarnaast 
kan de opdrachtgever in vele gevallen maar een korte periode vooruit zien en kiest 
daarom voor een tijdelijk gebouw. Andere mogelijkheden zijn dat de opdrachtgever 
maar een beperkt budget beschikbaar heeft. Dit scenario komt ook voor bij eenmalige 
evenementen, waar de gebouwen een extreem korte levensduur hebben. 

Voorbeeld: Een voorbeeld is het kartonnen kantoor ontworpen door Ro & Ad 
architecten voor het Eindhovense bureau Scherpontwerp. In 2005 werd aan de 
architecten gevraagd om een interieurontwerp te maken. Problemen waren het 
beperkte budget, het grote wensenpakket en de tijdelijkheid van het ontwerp. Het 
bureau moest na 5 jaar alweer verhuizen omdat het huurcontract afl iep.  Ro & Ad  
architecten koppelde deze randvoorwaarden aan het gebruik van karton, waardoor 
de relatief beperkte levensduur van het karton een kwaliteit werd. 

kantoor Scherpontwerp door Ro&Ad
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8.2. |  KORTE LEVENSDUUR, FLEXIBEL

In dit scenario wordt uitgegaan van een korte levensduur. Het verschil met het vorige 
scenario is dat gedurende de korte levensduur het gebouw aangepast kan worden, het 
is fl exibel in gebruik. 

Levensduur: Dit scenario heeft een levensduur korter dan 50 jaar. Na het gebruik wordt 
het gebouw gesloopt en worden materialen en componenten hergebruikt. In vele 
gevallen hebben de elementen een langere levensduur dan het gebouw zelf en kunnen 
de elementen in zijn geheel worden hergebruikt. 

Flexibiliteit: Het ontwerp is fl exibel en kan aangepast worden gedurende de levensduur. 
Elementen kunnen dan ook gemakkelijk vervangen of verwijderd worden. De focus ligt 
vooral op de demonteerbaarheid om veranderingen mogelijk te maken. 

Wanneer: Dit scenario wordt vooral toegepast op onstabiele locaties, wanneer de
omgeving aan veel verandering onderhevig is. Daarnaast kan de opdrachtgever
in vele gevallen maar een korte periode vooruit kijken en is er maar een beperkt
budget beschikbaar. Dit scenario is ook te zien bij terugkerende evenementen, zoals bij 
de PUMA store welke meereist met de Volvo Ocean Race. 
 
Voorbeeld: Een voorbeeld is het 4e gymnasium van HVDN architecten.  In 2007 werd 
besloten dat het 4e gymnasium een plaats kreeg in de nieuwe woonwijk van de Houthavens 
in Amsterdam. Het duurde echter nog enige jaren voordat de defi nitieve school gebouwd 
ging worden. Voor de aankomende vijf tot tien jaar is daarom een tijdelijke huisvesting 
ontworpen door HVDN architecten. Het interim-schoolgebouw is modulair gebouwd, 
zodat het na gebruik verplaatsbaar is naar een andere plek in Amsterdam. Het gebouw 
kan zowel in zijn geheel als in delen worden hergebruikt.  Vanwege de demonteerbaarheid 
en modulaire opbouw is het ook gedurende de gebruiksduur eenvoudig aan te passen 
aan de veranderende gebruikerswensen. 

het 4e gymnasium HVDN
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8.3. |  LANGE LEVENSDUUR STATISCH

In dit scenario wordt uitgegaan van een lange levensduur. Om de veranderende 
eisen van de gebruikers op te kunnen vangen wordt gebruik gemaakt van statische 
fl exibiliteit, polyvalentie. Door middel van overmaat, diversiteit en identiteit wordt het 
gebouw geschikt gemaakt voor de dynamiek in de maatschappij. 

Levensduur: Dit scenario wordt gekenmerkt door een levensduur langer dan 50 jaar. 
Om deze lange levensduur te realiseren moet het gebouw een bepaalde identiteit 
hebben, een dierbaarheid die de mensen gaan waarderen. Bouwen heeft namelijk ook 
een sociale component,  de gebouwde omgeving speelt een rol in het sociale welzijn.  
Wanneer dat in positieve zin het geval is, zien we dat gebouwen langer meegaan. Om 
dit vage begrip beter te verklaren geeft monumentenzorg het voorbeeld van de ‘hofjes’. 
Deze wooncomplexen - uit de periode van het Nieuwe Bouwen en de Amsterdamse 
School uit de jaren 20 van de vorige eeuw - zijn zeer geliefd bij de bewoners. Ze 
worden met zorg onderhouden en staan er ondanks hun bijna honderdjarig bestaan 
goed bij. Verwacht mag worden dat zij een minstens even lange toekomst hebben. 
Menige nieuwbouwwijk uit de jaren zestig zal dat niet bereiken. De appreciatie van 
gebouwen is dus bepalend voor hun levensduur en als zodanig een belangrijk aspect 
van duurzaam bouwen. (Nusselder 2008)  Frans bijdendijk- Algemeen directeur van 
woningbouwvereniging Stadgenoot in Amsterdam - noemt deze subjectieve factor 
ook wel dierbaarheid. 

Flexibiliteit: Het ontwerp is specifi ek en hoeft niet aangepast te worden gedurende de 
levensduur. Het ontwerp huisvest functies die minimaal aan verandering onderhevig 
zijn. Om de beperkte dynamiek van de organisatie op te vangen is het gebouw 
polyvalent. Mocht er wel extreme verandering optreden dan past de gebruiker zich 
aan het gebouw aan, en niet het gebouw aan de gebruiker. Zoals monumentenzorg 
het zo mooi zegt ; ‘‘ Zorg dat gebouwmogelijkheden en functie bij elkaar horen onder 
het motto: ‘gebouw zoekt functie’. ‘‘

Wanneer: Dit scenario wordt toegepast op stabiele locaties.  De opdrachtgevers Kathedraal L.A. Rafael Moneo
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kunnen een lange tijd vooruit zien en hebben een groot budget beschikbaar.

Voorbeeld: Een voorbeeld van  dit scenario is de Kathedraal voor het nieuwe millennium 
van Rafael Moneo in Los Angeles. Een monumentaal gebouw ontworpen om 500 
jaar te blijven staan. De functie, de huisvesting van het geloof, vraagt een minimale 
fl exibiliteit gedurende de levensduur.  Wel zijn er buitengewone maatregelen getroffen 
in verband met aardbevingen om deze lange levensduur te kunnen garanderen. Het 
ontwerp is geen neutrale structuur maar is uiterst specifi ek en bied lichte en donkere 
plekken, hoge en lage, open en gesloten, grote en kleine ruimtes allen om een 
specifi eke ervaring teweeg te brengen.

Gebouwen op het Stanislas in Nancy, 
Van boven naar beneden; kantoor, 
hotel, museum, Opera. Voorbeeld 
van statisch vastgoed met blijvende 
functionaliteit en ononderbroken 
hergebruik.
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8.4. |  LANGE LEVENSDUUR FLEXIBEL

In dit scenario wordt uitgegaan van een lange levensduur. Om de dynamiek in de 
maatschappij op te kunnen vangen is het gebouw verdeeld in een statische polyvalente 
structuur voor de continuïteit en een tijdelijke structuur voor de fl exibiliteit. 

Levensduur:  Dit scenario wordt gekenmerkt door een levensduur van langer dan 50 
jaar. 

Flexibiliteit: Het ontwerp is fl exibel en kan worden aangepast gedurende de 
gebruiksduur. Om deze dynamiek op te vangen bestaat het ontwerp uit een  permanente 
structuur voor de continuïteit en een tijdelijke structuur voor de fl exibiliteit. 

Wanneer: Dit scenario wordt toegepast op stabiele locaties, die niet aan verandering 
onderhevig zijn. Bij functies die om fl exibiliteit vragen en bij opdrachtgevers welk 
een lange tijd vooruit kunnen kijken met een hoog budget (voorbeelden zijn 
woningbouwcorporaties en de overheid ). 

Voorbeeld: Een voorbeeld van dit scenario zijn de Solids opgezet door Frans Bijdendijk. 
De Solids zijn onderverdeeld in een vaste structuur, een casco - die  eigendom is 
van, in dit geval, Stadgenoot - en een fl exibele structuur, eigendom van de huurder. 
De vaste structuur, met een lange levensduur, wordt gekenmerkt door een bepaalde 
dierbaarheid. Zoals als blijdendijk zegt; ‘‘mensen willen zich aan een gebouw kunnen 
hechten, zich ermee identifi ceren.’’ De dierbaarheid uit zich in een aantrekkelijke 
vormgeving van de gevels, zorgvuldige detaillering en grote verdiepingshoogte. 
Door de onderverdeling casco inbouw is de huurder volledig vrij om te kiezen hoe de 
ruimtes worden gebruikt. Zo creëert een Solid een vrije mix van wisselende functies. 
De mix kan later ook weer worden aangepast als de behoefte verandert. 

Solid Tony Fretton
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Lange levensduur fl exibel

Levensduur: 50 jaar of langer

Flexibiliteit: verandervaar, 
polyvalent en veranderbaar

Wanneer: 
- Op stabiele locaties
- Bij functies die aan 
   verandering onderhevig zijn
- Opdrachtgevers welke lange tijd 
   voorruit kunnen kijken
- Bij hoge budgetten

Korte levensduur statisch

Levensduur: 0 tot 50 jaar

Flexibiliteit: geen

Wanneer: 
- Op onstabiele locaties
- Bij specifi eke functies die niet   
  aan verandering onderhevig zijn
- Wanneer investeerde korte   
   periode voorruit kunnen zien
- Bij kleine budgetten
- Bij eenmalige evenementen

Korte levensduur fl exibel

Levensduur: 0 tot 50 jaar

Flexibiliteit: ja, uitbreidbaar en 
veranderbaar

Wanneer: 
- Op onstabiele locaties
- Bij functies waar fl exibiliteit 
   wenselijk is
- Wanneer investeerde korte   
   periode voorruit kunnen zien
- Bij kleine budgetten
- Bij gebouwen voor terugkerende 
  evenementen

Lange levensduur statisch

Levensduur: 50 jaar of langer

Flexibiliteit: polyvalant

Wanneer: 
- Op stabiele locaties
- Bij specifi eke functies die niet 
  aan verandering onderhevig zijn
- Opdrachtgevers die lange tijd     
   voorruit kunnen kijken
- Bij hoge budgetten
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9.| BOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN PER SCENARIO

Elk van de vier verschillende scenario’s stelt andere eisen aan een gebouw. Zo zal 
een gebouw met een korte levensduur anders gematerialiseerd worden dan een 
gebouw met een lange levensduur. Het zelfde geld voor de mate van gewenste 
fl exibiliteit.  Elk scenario geeft daarom specifi eke bouwtechnische randvoorwaarden. 
Deze randvoorwaarden zijn van toepassing op het gehele gebouw, maar ook op het 
kleinste component.  In dit hoofdstuk wordt  besproken welke randvoorwaarden aan 
het gebouw en het gebouwcomponent gesteld dienen te worden om de scenario’s 
realiseerbaar te maken.  
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9.1. | KORTE LEVENSDUUR, STATISCH

Bij gebouwen met een korte levensduur veroorzaakt de initiële materiaal component  
een extreem hoge milieubelasting. In een ‘normaal’ ontwerp worden immers veel 
materialen toegepast met een lange gebruiksduur en een hoge milieubelasting (SEV 
2004). Voor het ontwerpen van gebouwen met een relatief korte levensduur ligt de 
nadruk op de beperking van de milieubelasting. Daarnaast ligt de focus op de beperking 
van de aanvangskosten, een gebouw welke maar een beperkt aantal jaren staat, mag 
immers geen fortuin kosten. Berekeningen in de publicatie bouwen met tijd, tonen 
aan dat grote aandacht besteedt moet worden aan de milieuaspecten van de gekozen 
grondstoffen en productiewijzen, om de uiteindelijke milieubelasting te beperken. 
Voor een minimale milieubelasting moeten de  gebouwelementen composteerbaar 
of recycleerbaar zijn. Om dit mogelijk te maken dient aandacht te worden besteed 
aan de demontage van de elementen.  Door tijdens het ontwerp al rekening te 
houden met demontage is de kans op een goede recyclage het grootst. Een slimme 
uitvoering van de knooppunten geeft de mogelijkheid om de gebouwcomponenten 
na gebruik te recycleren.  De moeilijkheid is om dit scenario af te stemmen op het 
bouwbesluit. Zoals in de publicatie bouwen met tijd wordt vermeld; ‘‘Binnen de huidige 
bouwtraditie, de huidige stand van de techniek en de regelgeving en wensen rond 
comfort is bouwen voor een beperkte levensduur nauwelijks mogelijk.... woningen 
gebouwd van gerecyclede en vernieuwbare materialen voldoen naar verwachting niet 
aan het Bouwbesluit 2003.’’ Composteerbare en recyclebare materialen zijn in vele 
gevallen van een mindere bouwtechnische kwaliteit.  In het bouwbesluit worden zulke 
hoge eisen gesteld betreffende comfort dat de uitvoering  in een lagere kwaliteit vaak 
niet mogelijk is. De eisen van het Bouwbesluit zijn overigens minder zwaar bij tijdelijke 
bouwwerken, dat wil zeggen met een levensduur van maximaal 5 jaar. Gebouwen die 
langer bestaan, moeten voldoen aan alle eisen uit het bouwbesluit. Het gevolg  is dat 
er materialen worden gebruikt met een hogere milieubelasting om aan alle eisen te 
kunnen voldoen. 

Randvoorwaarden locatie: Door de tijdelijkheid van dit scenario worden er geen eisen 
gesteld aan de locatie. 

Korte levensduur statisch

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie:

* licht en slank voor beperking milieubelasting
* maatvoering specifi ek voor project
* materiaal met een lage initiële milieubelasting
* verbinding demontabel  en droog voor recycling
of vervaardigd uit één materiaal
* materiaal vernieuwbaar, composteerbaar of 
recyclebaar

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

* licht en slank voor beperking milieubelasting
* maatvoering specifi ek voor project
* materiaal met een lage initiële milieubelasting
* verbinding demontabel en droog voor recycling
of vervaardigd uit een materiaal
* materiaal composteerbaar of recyclebaar
* optimale oriëntatie neemt de taak van de  
installaties over

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 

* indeling is specifi ek voor project
* materiaal met een lage initiële milieubelasting
* verbinding demontabel  en droog voor recycling
* materiaal composteerbaar of recyclebaar

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

* installaties dienen voorkomen te worden
* installaties simpel en goedkoop
* materiaal met een lage initiële milieubelasting
* verbinding demontabel  en droog voor recycling
* materiaal composteerbaar of recyclebaar
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Randvoorwaarden draagconstructie:  De constructie dient licht en slank uitgevoerd te 
worden om milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. De maatvoering is daarbij 
specifi ek op de functie afgestemd met effi ciënte overspanning en dimensionering. 
De constructie is vervaardigd uit materialen met een lage initiële milieubelasting. 
Als bij de materiaalkeuze van de constructie wordt uitgegaan van verschillende 
materialen dan moet er extra aandacht worden besteed aan de verbindingen. 
De verbindingen zijn bij voorkeur demontabel en droog zodat materialen apart 
gerecycleerd of gecomposteerd kunnen worden. 

Randvoorwaarden huid: Voor de materialisering van de huid dienen materialen te 
worden gekozen met een lage  initiële milieubelasting. Als bij de materiaalkeuze van 
de gevel wordt uitgegaan van verschillende materialen dan moet er extra aandacht 
worden besteed aan de verbindingen. De verbindingen zijn bij voorkeur demontabel 
en droog zodat materialen apart gerecycled of gecomposteerd kunnen worden. Wat 
betreft het ontwerp dient de huid zoveel mogelijk de taak van de installaties over te 
nemen. Door passief gebruik te maken van het natuurlijke klimaat worden installaties 
zoveel mogelijk voorkomen. Door gebruik te maken van te openen ramen, grote gevel 
openingen op het zuiden en kleine op het noorden wordt de gevraagde bijdrage van 
installaties zoveel mogelijk beperkt.

Randvoorwaarden enscenering: De indeling is specifi ek en afgestemd op de gebruiker. 
Voor de materialisering van de enscenering dienen materialen te worden gekozen 
met een lage  initiële milieubelasting. De verbindingen zijn bij voorkeur demontabel 
en droog zodat materialen apart gerecycleerd of gecomposteerd kunnen worden.

Randvoorwaarden installaties: De installaties dienen voorkomen te worden. Als men 
toch kiest voor installaties kan men overwegen om deze ook te maken van materialen 
met een lage initiële milieubelasting. Voorbeelden zijn de kartonnen installatiebuizen 
in het XX kantoor van Jouke Post.

Villa Welpeloo van 2012 architects.
Het  hele huis bestaat uit 60% gerecycled 
materiaal. Een voorbeeld waarbij  de 
specifi eke randvoorwaarden vertaald 
zijn naar echte architectuur. 
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Randvoorwaarden ontsluiting:  Liften dienen voorkomen te worden om de kosten en 
de milieubelasting te beperken. Voor de ontsluiting gebruikt men materialen met een 
lage initiële milieubelasting. De verbindingen zijn bij voorkeur demontabel en droog 
zodat materialen apart gerecycleerd of gecomposteerd kunnen worden. 

Gebruik materialen met een beperkte 
initiële milieubelasting, zoald hier bij 
dragspelhuset  van 24h architecture
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9.2. | KORTE LEVENSDUUR, FLEXIBEL

Bij gebouwen met een korte levensduur veroorzaakt de initiële materiaal component  
een hoge milieubelasting. Voor het ontwerpen van  fl exibele gebouwen met een relatief 
korte levensduur ligt de nadruk daarom op de beperking van de milieubelasting. 
Daarnaast ligt de focus op de  maximalisering van de gebruikswaarde door fl exibiliteit 
toe te passen. Daarom wordt in dit scenario gekozen voor demontabel bouwen. 
Dit betekent een verder doorgevoerde industriële productie en effi ciëntie in het 
ontwerp van bouwcomponenten met een lage milieu-impact, in combinatie met 
een hoge graad van uitwisselbaarheid en herinzetbaarheid van bouwcomponenten 
(Senternovem 2009). Voor een minimale milieubelasting worden de gebouwelementen  
in zijn geheel hergebruikt of gerecycleerd. Demontabel bouwen vraagt een andere 
manier van detailleren, veel aandacht moet worden besteed aan de knooppunten, 
niet alleen om fl exibiliteit mogelijk te maken, maar ook om de componenten weer 
te hergebruiken. Door tijdens het ontwerp al rekening te houden met demontage 
is de kans op hergebruik het grootst. Door de hogere kwaliteit van  de afzonderlijk 
componenten is dit scenario gemakkelijker uit de voeren conform de eisen van het 
bouwbesluit. 

Randvoorwaarden locatie: Door de tijdelijkheid van dit scenario worden er geen eisen 
gesteld aan de locatie. 

Randvoorwaarden draagconstructie:  De constructie dient licht en slank uitgevoerd te 
worden om milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. De maatvoering is daarbij 
generiek en afhankelijk van het gekozen systeem. In veel gevallen zal de maatvoering 
een veelvoud van 900 mm zijn. Om demontage en fl exibiliteit mogelijk te maken 
zijn de verbindingen demontabel en droog. Elementen zijn daarbij gemakkelijk 
te vervangen en te verplaatsen. Om de fl exibiliteit te garanderen moet er een vrij 
indeelbaar vloeroppervlak ontstaan.  Daarnaast zijn de verschillende bouwkundige 
lagen- constructie, installaties, gevel, enscenering en ontsluiting - van elkaar 
losgekoppeld. Combineren van verschillende bouwkundige lagen kan namelijk 
infl exibiliteit veroorzaken. 

Korte levensduur fl exibel

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie:

* licht en slank
* demonteerbaar, uitbreidbaar en veranderbaar
* maatvoering generiek (veelvoud 900 mm)
* verbindingen demontabel en droog
* layer losgekoppeld van andere lagen
* streven naar herbegruik elementen
* element beperkte milieubelasting

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

* optimale oriëntatie neemt de taak van de 
installaties over
* licht en slank
* demonteerbaar, uitbreidbaar en veranderbaar
* maatvoering generiek (veelvoud 900 mm)
* verbindingen demontabel en droog
* layer losgekoppeld van andere lagen
* streven naar herbegruik elementen
* element beperkte milieubelasting

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 

* licht en slank
* demonteerbaar en veranderbaar interieur
* maatvoering generiek (veelvoud 900 mm)
* verbindingen demontabel en droog
* layer losgekoppeld van andere lagen
* streven naar herbegruik elementen
* element beperkte milieubelasting

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

* installaties dienen voorkomen te worden
* maatvoering generiek (veelvoud 900 mm)
* verbindingen demontabel en droog
* layer losgekoppeld van andere lagen
* streven naar herbegruik elementen
* element beperkte milieubelasting
* leidingen goed bereikbaar
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Randvoorwaarden huid: De gevel dient licht en slank uitgevoerd te worden om 
milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. De maatvoering is daarbij afgestemd op 
de stramienmaat - een veelvoud zijn van 900mm- van de elementen. Om demontage 
en fl exibiliteit mogelijk te maken zijn de verbindingen droog. Elementen zijn daarbij 
gemakkelijk te vervangen en te verplaatsen. De gevel componenten kunnen worden 
hergebruikt en hebben een langere levensduur dan het gebouw zelf.  De gevel is 
losgekoppeld van alle andere bouwtechnische lagen om verandering mogelijk 
te maken.  Wat betreft het ontwerp dient de huid zoveel mogelijk de taak van de 
installaties over te nemen. Door passief gebruik te maken van het natuurlijke klimaat 
- aan de hand van te openen ramen, grote gevel openingen op het zuiden en kleine 
op noorden wordt de gevraagde bijdrage van installaties zoveel mogelijk beperkt.

Randvoorwaarden enscenering: De indeling is fl exibel, er is sprake van een vrij 
indeelbaar vloeroppervlak.  Het stramien van de enscenering is in vele gevallen 
afgestemd op het generieke stramien van de draagconstructie. De gebruiker kan 
gedurende de levensduur gemakkelijk binnenwanden verplaatsen en vervangen. De 
componenten hebben daarbij een langere levensduur dan het gebouw zelf en kunnen 
worden hergebruikt. De enscenering is losgekoppeld van alle andere bouwtechnische 
lagen om verandering mogelijk te maken. 

Randvoorwaarden installaties: De installaties dienen voorkomen te worden. Dit om 
de milieubelasting en de kosten zoveel mogelijk te beperken. De gevel neemt passief 
de taken van de installaties over. Als men toch kiest voor installaties dienen deze 
te worden bevestigd aan de hand van droge demontabele verbindingen waarbij de 
leidingen goed bereikbaar zijn om aanpassingen gedurende de levensduur mogelijk 
te maken.  Om de leidingen bereikbaar te maken dienen de schachten - zowel verticaal 
als horizontaal- strategisch geplaatst te worden. De installaties zij ook losgekoppeld 
van alle andere lagen om fl exibiliteit mogelijk te maken. 

Randvoorwaarden ontsluiting: Liften dienen zoveel mogelijk voorkomen te 
worden om de kosten en de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. Andere 

Elementen kunnen ook in hun totaliteit 
zijn her te gebruiken
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ontsluitingseenheden zijn gemakkelijk te monteren en te verplaatsen. Om dit mogelijk 
te maken zijn droge, demontabele fl exibele verbindingen nodig. Om verandering 
mogelijk te maken moet de ontsluiting losgekoppeld worden van alle andere 
bouwtechnische lagen. 

Platoon kunsthal Graft, gemaakt van 
zeecontainers, elementen kunnen in 
z’n totaliteit worden hergebruikt
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9.3. | LANGE LEVENSDUUR STATISCH

De nadruk van dit scenario ligt bij de beperking van de gebruikskosten en 
vergroting van de gebruikswaarde. Hoe langer de levensduur van een gebouw hoe 
kleiner het aandeel van de initiële materiaalcomponent. Na 50 jaar is de initiële 
materiaalcomponent nog maar van beperkte invloed. Vooral het onderhoud en het 
energieverbruik bepalen de grootte van de milieubelasting van de gebouwen (Sev 
2004).  De gebruikskosten worden beperkt door een initiële, optimale isolatie van 
de schil. Daarnaast is de oriëntatie bepalend voor een energiezuinig gebouw.  Om 
de gebruikswaarde te vergroten worden geen fl exibele maar statische oplossingen 
aangedragen. De bouwelementen worden niet vaak aangepast, de levensduur van 
de verschillende bouwelementen zijn nagenoeg gelijk. De aanpasbaarheid wordt 
daarbij gehaald uit het statische, overmaat, diversiteit en identiteit zijn daarbij de 
sleutelwoorden. 

Randvoorwaarden locatie: Door de permanentie van dit scenario dient het toegepast 
te worden op stabiele locaties. Locaties die zich al hebben ontwikkeld en veel 
diversiteit kennen. De diversiteit in de omgeving zorgt ervoor dat meerder functies 
zich in het gebouw kunnen huisvesten. 

Randvoorwaarden draagconstructie:  De draagconstructie is specifi ek en kent veel 
overmaat. Door de overmaat in sterkte en hoogte zijn toekomstige veranderingen 
gemakkelijk op te vangen zonder dat het gebouw veranderd hoeft te worden.  
Zo bied een hogere verdiepingshoogte meer mogelijkheden, dan de minimale 
verdiepingshoogte uit het bouwbesluit. Daarnaast kan differentiatie in ruimte bijdragen 
aan de overlevingskans van het gebouw. De verbindingen tussen de bouwelementen  
kunnen in dit scenario permanent worden uitgevoerd, verandering is immers niet 
nodig.  Voor de constructie dienen materialen gebruikt te worden met een lange 
technische levensduur, die gracieus verouderen.  

Randvoorwaarden huid:  Doordat toekomstige veranderingen moeilijk zijn te maken, 
moet veel aandacht worden besteed aan de aanvangskwaliteit. De gevel moet daarbij 

Lange levensduur statisch

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie:

* overmaat in sterkte
* overmaat en differentiatie in hoogte
* maatvoering specifi ek voor project
* verbindingen permanent
* materialen met lange technische levensduur
* constructie verouderd gracieus

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

* bouwfysische overmaat
* uitgesproken identiteit
* optimale oriëntatie
* maatvoering specifi ek voor project
* verbindingen permanent
* materialen met lange technische levensduur
* materialen verouderen gracieus

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 

* diversiteit aan ruimtes
* uitgesproken identiteit
* maatvoering specifi ek voor project
* verbindingen permanent
* materialen met lange technische levensduur

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

* installaties hebben overmaat
* installatie schachten met overmaat
* maatvoering specifi ek voor project
* verbindingen permanent
* installaties goed bereikbaar voor onderhoud
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een goede  thermische en akoestische isolatie hebben, hoger dan de huidige normen. 
Daarnaast is de oriëntatie bepalend voor een energiezuinig gebouw. De verbindingen 
tussen de verschillende componenten kunnen permanent worden uitgevoerd.  Voor 
de huid dienen materialen gebruikt te worden met een lange technische levensduur, 
die gracieus verouderen. 

Randvoorwaarden enscenering: Doordat toekomstige veranderingen moeilijk zijn te 
maken, moet veel aandacht worden besteed aan de diversiteit en de aanvangskwaliteit. 
De binnenwanden worden zo geplaatst dat er veel overmaat en diversiteit aan ruimte 
is. De verbindingen tussen de enscenering en de andere bouwkundige lagen mogen 
permanent worden uitgevoerd.  Voor de enscenering dienen materialen gebruikt te 
worden met een lange technische levensduur, die gracieus verouderen.

Randvoorwaarden installaties: Doordat toekomstige veranderingen moeilijk zijn te 
maken in dit scenario, moet de aanvangskwaliteit optimaal zijn. De installaties hebben 
veel overmaat en kunnen gemakkelijk worden aangepast zonder grote bouwkundige 
gevolgen. De leidingen en randapparatuur zijn daartoe goed bereikbaar voor 
onderhoud.  De permanente schachten hebben veel overmaat zodat ook later extra 
leidingingen doorgetrokken kunnen worden. 

Randvoorwaarden ontsluiting:  Trappenhuizen, gangen en liftschachten dienen 
centraal geplaatst te worden. Ze hebben veel overmaat en identiteit. Verbindingen 
tussen bouwelementen kunnen permanent worden uitgevoerd. 

De trap-  in het Kolumba musuem van 
Peter Zumthor -  is in één keer gestort. 
Hij loopt naadloos over in de vloer.
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9.4. | LANGE LEVENSDUUR FLEXIBEL

Het gebouw bestaat uit een permanente en een fl exibele structuur. Welke 
bouwelementen permanent en welke tijdelijk zijn hangt af van de opgave. De levensduur 
van de verschillende componenten lopen in elk geval sterk uiteen. De levensduur van 
de enscenering kan slecht 2 jaar zijn, terwijl de constructie misschien 200 jaar meegaat. 
Aan beide structuren worden dan ook andere randvoorwaarden gesteld.  De focus voor 
de tijdelijke structuur ligt bij de vergroting van de gebruikswaarde en minimalisering 
van de initiële milieukosten. Om de initiële milieubelasting te beperken kan gekozen 
worden voor minder milieubelastende materialen en voor demontabele elementen. 
De demontabele elementen vragen om  een andere manier van detailleren, veel 
aandacht moet worden besteed aan het ontwerp van de knooppunten. 
De focus van de permanente structuur ligt bij de beperking van de gebruikskosten 
en vergroting van de gebruikswaarde. De gebruikskosten worden beperkt door 
over dimensionering van de schil en een optimale oriëntatie van het gebouw. De 
gebruikswaarde van het gebouw wordt vergroot door de vaste structuur veel overmaat, 
identiteit en diversiteit mee te geven. 

Randvoorwaarden locatie: Door de permanentie van dit scenario dient het toegepast 
te worden op stabiele locaties. Locaties die zich al hebben ontwikkeld en veel 
diversiteit kennen. De diversiteit in de omgeving zorgt ervoor dat elke functie zich in 
het gebouw kan huisvesten. 

Randvoorwaarden draagconstructie:  In vele gevallen behoort de draagconstructie 
tot de permanente structuur van een project.  De maat van de constructie is generiek 
en afgestemd op de maat van verschillende bouwkundige elementen (uit de andere 
lagen). Om fl exibiliteit mogelijk te maken voorziet de constructie in grote overspanning 
met vrije vloervelden. De constructie kent overmaat in sterkte en in hoogte, zodat 
toekomstige veranderingen gemakkelijk zijn op te vangen.  Tijdens het ontwerp 
dient er rekening gehouden te worden met toekomstige sparingen en mogelijke 
zwaardere belastingen die op de constructie komen te staan. De verbindingen 
tussen de bouwelementen van de constructie kunnen permanent worden uitgevoerd.  

Lange levensduur fl exibel

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie:

* overmaat in sterkte
* overmaat en differentiatie in hoogte
* maatvoering generiek
* verbindingen permanent
* mogelijkheid voor toekomstige sparingen
* materialen met lange technische levensduur
* constructie verouderd gracieus
* constructie losgekoppeld van andere lagen

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

* deels permanent deels tijdelijk
* maatvoering generiek
* bouwfysische overmaat voor permanente delen
* uitgesproken identiteit voor permanente delen
* materialen met lange technische levensduur 
voor permanente delen
* materialen met minimale milieubelasting voor 
de tijdelijke delen
* demontabele elementen voor tijdelijke delen
* gevel losgekoppeld van andere lagen

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 

* licht en slank
* demonteerbaar en veranderbaar interieur
* maatvoering generiek (veelvoud 900 mm)
* verbindingen demontabel en droog
* layer losgekoppeld van andere lagen
* streven naar herbegruik elementen
* element beperkte milieubelasting

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

* installaties en schachten veel overmaat
* installaties goed bereikbaar voor onderhoud
* installaties losgekoppeld van andere lagen
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Belangrijk is dat de constructie wordt losgekoppeld van de andere bouwkundige 
lagen om verandering in de toekomst mogelijk te maken.  Voor de constructie dienen 
materialen gebruikt te worden met een lange technische levensduur, die gracieus 
verouderen.  

Randvoorwaarden huid: De gevel kan zowel tot de permanente als de tijdelijke 
structuur behoren.  De maat van de gevel is in vele gevallen generiek en afgestemd 
op de maat van verschillende bouwkundige elementen. De permanente onderdelen 
van de gevel dienen een goede  thermische en akoestische isolatie te hebben, die de 
huidige eisen overstijgen. Daarnaast is de oriëntatie bepalend voor een energiezuinig 
gebouw.  De tijdelijke onderdelen van de gevel dienen vervaardigd te worden van 
materialen met een beperkte initiële milieubelasting.  Belangrijk is dat de gevel wordt 
losgekoppeld van de andere bouwkundige lagen.

Randvoorwaarden enscenering: In vele gevallen behoort de enscenering tot de 
tijdelijke structuur van een gebouw.  De maatvoering is generiek en afgestemd op de 
verschillende bouwkundige elementen. De indeling is fl exibel, er is sprake van een vrij 
indeelbaar vloeroppervlak. De gebruiker kan gedurende de levensduur gemakkelijk 
binnenwanden verplaatsen en vervangen. De enscenering is losgekoppeld van alle 
andere bouwtechnische lagen. De enscenering dient vervaardigd te worden van 
materialen met een beperkte initiële milieubelasting.  

Randvoorwaarden installaties: De installaties bestaan uit een permanente en een 
tijdelijke structuur. In vele gevallen behoren de verticale schachten tot de permanente 
structuur, deze hebben dan ook veel overmaat. Wat betreft de tijdelijke structuur 
dient alles goed bereikbaar te zijn om vervanging en reparatie mogelijk te maken. 
Wederom dienen de installaties losgekoppeld te worden van andere bouwkundige 
lagen.

Randvoorwaarden ontsluiting: De ontsluiting is een combinatie van een permanente 
en een tijdelijke structuur. Trappenhuizen, gangen en liftschachten dienen centraal 
geplaatst te worden. Ze hebben veel overmaat en identiteit, voor een grotere 

Artist impression van een solid voor 
IJburg in Amsterdam. De gevel kent 
een uitgesproken identiteit en is ver-
vaardigd van materialen welke graci-
eus verouderen
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overlevingskans.  Andere ontsluitingseenheden zijn gemakkelijke te monteren en te 
verplaatsen. Om dit mogelijk te maken zijn droge, demontabele fl exibele verbindingen 
nodig. Om verandering mogelijk te maken moet de ontsluiting losgekoppeld worden 
van alle andere bouwtechnische lagen. 
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10.| BOUWKUNDIGE AANBEVELINGEN PER SCENARIO

In het vorige hoofdstuk is te lezen dat elke scenario resulteert in verschillende 
randvoorwaarden. In dit hoofdstuk zal onderzocht worden welke bouwkundige 
oplossingen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden.  

10.1. | MATERIAALKEUZE

De randvoorwaarden voor de gebouwcomponenten per scenerio worden vertaald 
in materiaallijsten. De selectie van de materialenlijst is gebaseerd op NIBE’S 
Basiswerk. NIBE heeft een classifi catiemodel ontwikkeld waarmee de milieueffecten 
van verschillende bouwmaterialen en - producten beoordeeld  en vergeleken  
kunnen worden. De producten zijn gedurende hun hele levensfase beoordeeld op 
de volgende milieucriteria: grondstoffen, verontreiniging, afval, hinder, aantasting, 
energie, herbruikbaarheid en repareerbaarheid. Door de classifi catie is het mogelijk 
om per bouwkundige laag een keuze te maken voor het meeste milieuvriendelijke 
bouwproduct.  NIBE onderscheid daarbij de volgende 7 milieu klassen:

Klasse 1 beste keuze
Klasse 2 goede keuze 
Klasse 3 aanvaardbare keuze
Klasse 4 minder goede keuze
Klasse 5 af te raden keuze
Klasse 6 slechte keuze
Klasse 7 onaanvaardbare keuze

De leeftijd en verwachte gebruiksduur van een gebouw zijn een belangrijk aspect 
van duurzaamheid. Het woord ‘duurzaamheid’ kan in dit geval zowel worden 
geïnterpreteerd in zijn aloude betekenis (zoals het Engelse durability) en de betekenis 
die het sinds de jaren ‘90 heeft sinds de introductie van het begrip duurzaam bouwen 
(het Engelse sustainability). Ondanks het gevoelsmatige belang van deze tijdsfactor 
is deze in milieubeoordelingen van het materiaalgebruik van gebouwen nog zelden 

?
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verrekend (Dobbelsteen 2004 ). Bij de bepaling van de milieuprestatie in NIBE wordt een 
referentielevensduur gehanteerd van 75 jaar. Of een materiaal die leeftijd haalt, of er ver 
overheen gaat, speelt geen rol. Dit terwijl de enscenering in de meeste gevallen nog 
geen 10 jaar meegaat.  Om de werkelijke levensduur te integreren in het model, geeft 
de methode de mogelijkheid om de levensduur als facultatief in te vullen eenheid op te 
nemen.  De uitkomst zijn factoren die met de milieubelasting vermenigvuldig kunnen 
worden. 

Niveau    technische levensduur     factor

1    levensduur  > 75 jaar    75/75
2    levensduur  61-75  jaar    75/67
3    levensduur  46-60  jaar    75/53
4    levensduur 31-45 jaar    75/33
5    levensduur 21-30 jaar    75/25
6    levensduur 10-20 jaar    75/15
7    levensduur < 10 jaar    75/5

Werkelijke technische levensduur        factor

Levensduur  75 jaar        75/75 = 1
Levensduur 15 jaar        75/15 = 5

Dit betekend dat een materiaal met een levensduur van 15 jaar een 5x grotere 
milieubelasting heeft dan in NIBE wordt aangegeven.  Voor elk scenario zijn de milieuklasses 
bepaald, rekening houden met de bovenstaande factoren. Daarnaast is het belangrijk dat 
men altijd een verantwoorde keuze maakt. Klasse 6 en 7 zijn niet aanvaardbaar, ook al is 
er sprake van een lange levensduur. Door rekening te houden met de factoren zijn de 
volgende milieuklasses per strategie bepaald:
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MILIEU-KLASSE KORTE LEVENSDUUR STATISCH
1. De milieubelasting van deze materialen is zwaarder dan in NIBE wordt aangegeven. 
Daarom wordt in deze categorie gebruik gemaakt van materialen in milieu-klasse 1 en 2 
om de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. 

MILIEU-KLASSE KORTE LEVENSDUUR FLEXIBEL
1. De milieubelasting van deze materialen is zwaarder dan in NIBE wordt aangegeven. 
Daarom wordt in deze categorie gebruik gemaakt van materialen in milieu-klasse 1 en 2 
om de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. 
2.  Als men gebruik maakt van demontabele elementen die een langere levensduur hebben 
dan het gebouw zelf, kan gekozen worden voor materialen in milieuklasse 1 t/m 4.

MILIEU-KLASSE LANGE LEVENSDUUR STATISCH
1. De milieubelasting van de materialen in deze categorie is lichter dan in NIBE wordt 
aangegeven. Daarom wordt in deze categorie gebruik gemaakt van materialen in milieu 
klasse 1t/m 5 

MILIEU-KLASSE LANGE LEVENSDUUR FLEXIBEL
1. De milieubelasting van de tijdelijk onderdelen is zwaarder dan in NIBE wordt aangegeven. 
Daarom wordt in deze categorie gebruik  gemaakt  van materialen in milieu-klasse 1 en 2 
om de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. 
2. De milieubelasting van de permanente onderdelen is lichter dan in NIBE wordt 
aangegeven. Daarom wordt in deze categorie gebruik gemaakt van materialen in milieu 
klasse 1t/m 5. 

De lijsten opgenomen in bijlage 1 geven aan welke materialen per scenario gebruikt 
mogen worden. De lijsten geven een indicatie aan welke materialen en componenten 
gedacht kan worden.  Geenszins moet deze lijst als volledig worden beschouwd, men 
dient het als een richtlijn te gebruiken. 
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Lange levensduur fl exibel

Solids in amsterdam van bijdendijk

10.2. | MOGELIJKE BOUWKUNDIGE UITWERKING

In dit hoofdstuk worden de mogelijke bouwkundige uitwerkingen voor de scenario’s 
gegeven. Per scenario worden mogelijke details besproken. De details zijn geïnspireerd 
op bestaande gebouwen. 

Korte levensduur statisch

xx kantoor door XX architecten

Furniture house door Shigeru Ban

Korte levensduur fl exibel

geinspireerd op IFD bouwsysteem

Het 4e gymnasium door HVDN

Lange levensduur statisch

Hogeschool Zollverein door Sanaa

Woonhuis doorLaurent Savioz
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Korte levensduur statisch

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie:

* licht en slank voor beperking milieubelasting
* maatvoering specifi ek voor project
* materiaal met een lage initiële milieubelasting
* verbinding demontabel  en droog voor recycling
* materiaal vernieuwbaar  composteerbaar of recycleerbaar

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

* licht en slank voor beperking milieubelasting
* maatvoering specifi ek voor project
* materiaal met een lage initiële milieubelasting
* verbinding demontabel en droog voor recycling
of vervaardigd uit een materiaal
* materiaal composteerbaar of recyclebaar
*optimale oriëntatie neemt taak installaties over

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 

* indeling is specifi ek voor project
* materiaal met een lage initiële milieubelasting
* verbinding demontabel  en droog voor recycling
* materiaal composteerbaar of recyclebaar

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

* installaties dienen voorkomen te worden
* installaties simpel en goedkoop
* materiaal met een lage initiële milieubelasting
* verbinding demontabel  en droog voor recycling
* materiaal composteerbaar of recyclebaar
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Korte levensduur statisch

Dit detail is geïnspireerd op het XX kantoor ontworpen door XX architecten onder 
leiding van Jouke Post. Het kantoor heeft een beperkte technische levensduur van 
20 jaar. Om dit te realiseren zijn materialen gebruikt welke nadien weer kunnen 
worden hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden ( Klomp 2001 p.19) 

Randvoorwaarden  layer 1 draagconstructie:

1. Lichte en slanke dimensionering
2. Maatvoering specifi ek voor project
3. Zand; materiaal met een lage milieubelasting
4. Bout verbinding; demontabel en droog
5. Hout; een vernieuwbaar materaal

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

6. Lichte en slanke dimensionering 
7. Maatvoering specifi ek voor project
8. Hout materiaal met een lage milieubelasting
9. Verbinding demontabel en droog voor recycling

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 

10. enscenering = meubilair

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

11. Installaties simpel en goedkoop
12.  Karton materiaal met een lage initiële milieubelasting
13. Verbinding demontabel  en droog voor recycling

Detail schaal 1:20 geïnspireerd op XX kantoor

Layer 2.

Layer 1. 

Layer 1. 

Layer 4.

Layer 4.

Layer 3.
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10.

9.

4.

3.

1.

5.
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Korte levensduur statisch

Dit detail is geïnspireerd op het  furniture huis ontworpen door Shigeru Ban. 
In dit ontwerp is het meubilair ook gebruikt als woningscheidend element en als 
dragende structuur.  Boekenkasten, keukens, badkamer en kledingkasten hebben 
dubbele functies. Door de integratie van de verschillende bouwkundige lagen 
wordt materiaal gebruik zoveel mogelijk beperkt. Het ontwerp is daarbij specifi ek  
en afgestemd op de eisen en wensen gebruiker, wijziging in de indeling is niet 
mogelijk. 

Randvoorwaarden  layer 1 = layer 2 = layer 3  
draagonstructie = gevel = enscenering

1. Dimensionering is licht en slank voor beperking van de milieubelasting
2. Maatvoering is in alle opzichten specifi ek voor dit project  
3. Hout: lage initiële milieubelasting, vernieuwbaar composteerbaar of 
recycleerbaar. 
4. De verbindingen zijn droog en demontabel om recycleren mogelijk te maken
5. De indeling van het interieur is specifi ek voor dit project en afgestemd op de 
wensen van de gebruiker. 

Detail 1:20 geïnspireerd op Furniture house Shigeru Ban

Layer 1 = Layer 2 = Layer 3

Layer 1 =  Layer 3

1.

3.

4.

2.
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Korte levensduur fl exibel

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie:

* licht en slank
* demonteerbaar, uitbreidbaar en veranderbaar
* maatvoering generiek (veelvoud 900 mm)
* verbindingen demontabel en droog
* layer losgekoppeld van andere lagen
* streven naar herbegruik elementen
* element beperkte milieubelasting

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

* optimale oriëntatie neemt taak installaties over
* licht en slank
* demonteerbaar, uitbreidbaar en veranderbaar
* maatvoering generiek (veelvoud 900 mm)
* verbindingen demontabel en droog
* layer losgekoppeld van andere lagen
* streven naar herbegruik elementen
* element beperkte milieubelasting

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 

* licht en slank
* demonteerbaar en veranderbaar interieur
* maatvoering generiek (veelvoud 900 mm)
* verbindingen demontabel en droog
* layer losgekoppeld van andere lagen
* streven naar herbegruik elementen
* element beperkte milieubelasting

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

* installaties dienen voorkomen te worden
* maatvoering generiek (veelvoud 900 mm)
* verbindingen demontabel en droog
* layer losgekoppeld van andere lagen
* streven naar herbegruik elementen
* element beperkte milieubelasting
* leidingen goed bereikbaar
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Korte levensduur fl exibel

Dit detail is geïnspireerd op het Delftech kantoor in Delft. In dit project is een 
betonnen vloer systeem toegepast die volledig kan worden hergebruikt. Door 
de vloer op puntvormige verbinding te leggen met de onderliggende stalen balk 
wordt aanstorten voorkomen. 

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie:

1. De vloer; kan worden hergebruikt
2. Liggers ; geprefabriceerd
3. Boutverbindingen demontabel en droog
4. Dimensionering; licht en slank
5. Layer losgekoppeld van andere lagen

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

6. Gevelelementen zijn geprefabriceerd en kunnen worden hergebruikt
7. De gevelelementen zijn gemakkelijk te demonteren of te veranderen door 
droge demontabele verbindingen, daarnaast is het element losgekoppeld van de 
andere bouwkundige lagen
8. Ge velelement is licht en slank

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

9. Voorzieningen getroffen in contructie voor het doortrekken van de installaties, 
het leidingwerk is daarmee goed bereikbaar
10. Installaties losgekoppeld van andere lagen om verandering mogelijk te maken

Detail 1:20 Geïnspireerd op IFD-kantoor Delftech Park van Damen en ABT
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Korte levensduur fl exibel

Dit detail is afkomstig van het tijdelijke 4e gymnasium ontworpen door HVDN 
architecten. Het gebouw zal slechts enkele jaren worden gebruikt voordat de 
studenten  verhuizen naar de permanente huisvesting. Na deze korte levensduur 
kan het gebouw in zijn geheel of in delen ergens andere worden gebruikt. Een 
voorbeeld van hergebruik waarbij niet alleen een component maar het hele 
gebouw ergens anders kan worden hergebruikt. 

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie:

1. De constructie is licht en slank, dit scheelt materiaal gebruik
2. De volledige constructie is te demonteren uit te breiden en te veranderen
3. De maatvoering is generiek (veelvoud 900 mm)
4. Om hergebruik mogelijk te maken zijn de verbindingen demontabel en droog
5. Layer losgekoppeld van andere lagen
6. Streven naar herbegruik elementen

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

7. Optimale oriëntatie beperken de hoeveelheid installaties  
8. Licht en slank
9. Demonteerbaar, uitbreidbaar en veranderbaar
10. Maatvoering generiek (veelvoud 900 mm)
11. Verbindingen demontabel en droog
12. Layer losgekoppeld van andere lagen
13. Streven naar herbegruik elementen
14. Element beperkte milieubelasting

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 

15. Licht en slank
16. Demonteerbaar en veranderbaar interieur
17. Maatvoering generiek (veelvoud 900 mm)
18. Verbindingen demontabel en droog
19. Layer losgekoppeld van andere lagen

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

20. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke installaties om installatie zoveel 
mogelijk te voorkomen

Detail 1:20 geïnspireerd op tijdelijke school HVDN architecten
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Lange levensduur statisch

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie

* overmaat in sterkte
* overmaat en differentiatie in hoogte
* maatvoering specifi ek voor project
* verbindingen permanent
* materialen met lange technische levensduur
* constructie verouderd gracieus

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

* bouwfysische overmaat
* uitgesproken identiteit
* optimale oriëntatie
* maatvoering specifi ek voor project
* verbindingen permanent
* materialen met lange technische levensduur
* materialen verouderen gracieus

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 

* diversiteit aan ruimtes
* uitgesproken identiteit
* maatvoering specifi ek voor project
* verbindingen permanent
* materialen met lange technische levensduur

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

* installaties hebben overmaat
* installatie schachten met overmaat
* maatvoering specifi ek voor project
* verbindingen permanent
* installaties goed bereikbaar voor onderhoud
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Lange levensduur statisch

Dit detail is geïnspireerd op de hogeschool in Zollverein ontworpen door Sanaa 
architecten. Het ontwerp, een kubus van 35 meter refereert naar de authentieke 
Zollverein architecten Schupp and Kremmer. De dimensies van het gebouw 
refl ecteren de grote van de Zollverein mijn. Sanaa wilde de volledige overspanning 
zonder ondersteuning realiseren. Om dit mogelijk te maken is gebruik gemaakt 
van een bollenvloer, die in monolitisch met de gevel is gestort. Zelfs de installaties 
zijn hierbij in de gevel opgenomen. De overschot aan warmte in het gebied is 
gebruikt om de gevels te verwarmen. Er stroomt continu warm water door de 
betonnen gevels.  Een voorbeeld waarbij unieke architectuur is vertaald naar een 
uniek detail. Iets wat kenmerkend is voor dit scenario. 

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie:

1. Bollenvloer; met veel overmaat in sterkte
2. Maatvoering specifi ek voor project
3.  Hoogwaardig beton een materiaal met een lange technische levensduur

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

4. Huid heeft een goede thermische  isolatie , door de constante toevoer van 
warm water. 
5. De gevel bezit een uitgesproken identiteit 
6. Verbindingen met andere lagen permanent uitgevoerd
7.  Hoogwaardig beton een materiaal met een lange technische levensduur

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 

8. Verbindingen tussen constructie en enscenering is permanent uitgevoerd

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

9. Installaties volledig opgenomen in de gevel; de verbindingen daarmee 
permanent
 

Detail 1:20  geïnspireerd op Sanaa Zollverein

Layer 2. = Layer 1

Layer 1. 

Layer 3.Layer 4.

Layer 1. 

1. 3.

4.

5.

6.

8.

9.



68

Lange levensduur statisch

Dit detail is geïnspireerd op een woonhuis in Chamoson waarbij de renovatie 
is uitgevoerd door Laurent Savioz architecten. Het huis stamt reeds uit 1814. Bij 
de renovatie is de stenen buitenmuur behouden,  de binnenkant van de muur is 
voorzien van 300 mm isolerend beton ( insulating glass aggregate concrete) De 
totale dikte van de muur komt daarmee op 900 mm. Dankzij de hoge standaard 
van de isolatie,  de gecontroleerde ventilatie, warmteterugwinning, en het gebruik 
van zonnecollectoren, voldoet deze woning aan de Zwitserse hoge eisen betreft 
duurzaamheid. (Bron: Detail 5 2007) Een voorbeeld waarbij heden en verleden zijn 
samengesmolten tot 1 monoliet.

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie:

1. Door de overmaat in sterkte heeft het gebouw reeds twee eeuwen kunnen 
overleven
2. Het gebouw kent differentiatie in hoogte voor een grotere overlevingskans
3. De maatvoering van alle elementen is specifi ek voor project
4. De verbindingen tussen oud en nieuw zijn permanent uitgevoerd
5. Beton, een materiaal met een lange levensduur
6. De verbindingen tussen de bouwkundige lagen zijn permanent uitgevoerd
7. De constructie verouderd gracieus

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

8. Natuursteen blokken, een materiaal met een lange levensduur, welke gracieus 
verouderd
9. De gevel kent een bouwfysische overmaat 
10. De gevel heeft een uitgesproken identiteit

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 
11. Gebouw kent een diversiteit aan ruimtes
12. De verbindingen tussen de enscenering en de andere bouwkundige lagen is 
permanent uitgevoerd

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

13. De installaties zijn opgenomen in de constructie
14. De installaties hebben overmaat

Layer 2.

Layer 1. 

Layer 3.

1.

13.

5.

12..

8.

9.

Layer 1. 

Layer 4.

Layer 4.

Detail 1:20  geïnspireerd op Woonhuis van Laurent Savioz

2.

10.
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Lange levensduur fl exibel

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie:

* overmaat in sterkte
* overmaat en differentiatie in hoogte
* maatvoering generiek
* verbindingen permanent
* mogelijkheid voor toekomstige sparingen
* materialen met lange technische levensduur
* constructie verouderd gracieus
* constructie losgekoppeld van andere lagen

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

* deels permanent deels tijdelijk
* maatvoering generiek
* bouwfysische overmaat voor permanente delen
* uitgesproken identiteit voor permanente delen
* materialen met lange technische levensduur voor permanente delen
* materialen met minimale milieubelasting voor de tijdelijke delen
* demontabele elementen voor tijdelijke delen
* gevel losgekoppeld van andere lagen

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 

* licht en slank
* demonteerbaar en veranderbaar interieur
* maatvoering generiek (veelvoud 900 mm)
* verbindingen demontabel en droog
* layer losgekoppeld van andere lagen
* streven naar herbegruik elementen
* element beperkte milieubelasting

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

* installaties en schachten veel overmaat
* installaties goed bereikbaar voor onderhoud
* installaties losgekoppeld van andere lagen
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Lange levensduur fl exibel

Het detail is gebaseerd op het principe van de Solids.  Waarbij de Solids zijn 
onderverdeeld in een vaste structuur, een casco - die  eigendom is van, in dit 
geval, Stadgenoot - en een fl exibele structuur, eigendom van de huurder. De vaste 
structuur is daarbij uitgevoerd met veel overmaar en identiteit. De gevel speelt 
een belangrijke rol met materialen die gracieus verouderen. 

Randvoorwaarden  layer 1 draagonstructie:

1. constructie heeft veel overmaat in sterkte
2. mogelijkheid voor toekomstige sparingen
3.  beton een materiaal met een technische lange levensduur

Randvoorwaarden layer 2 huid: 

4. Gevel bestaat uit permanente en tijdelijke onderdelen. 
5. Huid heeft een goede thermische en geluidwerende isolatie welke de huidige 
eisen overstijgen.
6. Het gebruik van natuursteen, een materiaal met een technisch lange levensduur 
welke gracieus verouderd

Randvoorwaarden layer 3 enscenering: 

7. binnenwanden zijn licht en slank
8. De binnenwanden zijn demonteerbaar en veranderbaar om dit te realiseren zijn 
de verbindingen droog en demontabel uitgevoerd
9. De binnenwanden zijn loggekoppeld van de andere bouwkundige lagen om 
verandering mogelijk te maken
10. Binnenwand kan elders worden hergebruikt

Randvoorwaarden layer 4 installaties: 

10. De installaties zijn goed bereikbaar voor onderhoud
11. Om verandering mogelijk te maken zijn de installaties losgekoppeld van 
andere lagen
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11.| CONCLUSIES

We leven in een tijd van snelle veranderingen. De nieuwe uitdaging aan de architect 
is – ontwerpen voor - het onbekende, het veranderende. In dit bouwtechnisch 
onderzoek wordt een strategie aangedragen waarbij levensduur en fl exibiliteit op 
elkaar worden afgestemd, om een gebouw te ontwerpen welke kan reageren op de 
veranderende eisen. Dit rapport biedt de architect een handleiding. De ontwerper  
kan zijn ontwerpopdracht af toetsen aan één van de vier scenario’s. Door de 
beschreven methodologie te volgen worden alle componenten in het gebouw op 
elkaar afgestemd qua levensduur en fl exibiliteit. Dit resulteert in een gebouw welke 
kan reageren op verandering, voor een gebouw met toekomstwaarde!
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‘‘Wij veranderen en onze monumenten met ons. Het gaat om een gewetensvolle en deskundige begeleiding van dat 
proces van verandering, van de cyclus van gebruik, aanpassing, hergebruik en heraanpassing. Dat is de opgave‘‘.

dr. P.W.F. Brinkman
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In de vorige hoofdstukken is de strategie besproken met randvoorwaarden en 
de mogelijke bouwkundige oplossingen die hieruit voortvloeien. Mijn doel is dit 
onderzoek te implementeren voor mijn ontwerpopgave van de Julianalaan. Bij 
de ontweropgave moet men rekening houden dat de eisen en wensen vanuit de 
faculteit de aankomende jaren zullen veranderen. Nieuwe vormen van onderwijs, een 
onzekere fi nanciële toekomst, nieuwe onderwijsprogramma’s en een veranderend 
aantal studenten zorgen voor een continue dynamiek binnen de organisatie. Om 
het spanningveld tussen de dynamiek en het statisch vastgoed zoveel mogelijk 
te voorkomen, dient de uitbreiding/inbreiding  zich aan te kunnen passen aan de 
wijzigende eisen en wensen. Door de besproken strategie op de Julianalaan toe 
te passen kunnen levensduur en fl exibiliteit op elkaar afgestemd worden, voor een 
gebouw met toekomstwaarde! 

12.1. | HET ONTWERP

Op 13 mei 2008 werd het bouwkunde gebouw van Van den Broek en Bakema door 
brand verwoest. Om het onderwijs direct te kunnen voortzetten, werd enkele dagen na 
de brand een tentenkamp opgericht, als voorlopige huisvesting voor de faculteit. Voor 
de lange termijn moest gekeken worden naar een ander alternatief.  Na verschillende 
opties onderzocht te hebben,  werd de Julianalaan gekozen als tijdelijke huisvesting 
voor de faculteit bouwkunde. Naar mijn inziens biedt deze huisvesting vele voordelen 
en aanknopingpunten voor een ‘beter bouwkunde’. In mijn afstudeerproject wil ik 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze huisvesting defi nitief te maken. 
Maar als de huisvesting defi nitief wordt, komen ook de tekortkomingen van het 
gebouw in een ander daglicht te staan. Op dit moment is er achterstallig onderhoud, 
kent het gebouw gebrekkige klimaatinstallaties en zijn er te weinig vierkante meters. 
Om een inschatting te maken - welke bouwkundige laag vervangen dient te worden 
- is een technische analyse gemaakt. Deze analyse laat zien welke bouwkundige laag 
behouden kan blijven en welke bouwkundige laag vervangen dient te worden voor 

12.| HET ONTWERP

bepaling levensduur Julianalaan

bepaling mate gewenste fl exibiliteit

welk scenario?

r.v.w. per scenario

bouwkundige oplossingen

een toekomstgerichte Julianalaan
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de defi nitieve intrede van de faculteit bouwkunde. 

Technische analyse draagconstructie: De draagconstructie staat op een houten 
palen fundering.  Deze fundering verkeerd in een goede staat. De dimensionering 
van de fundering is gebaseerd op schattingen. De fundering is daarbij ruimer 
gedimensioneerd dan nodig (bron ABT). De bovengrondse constructie bestaat uit  
een  monolieten betonconstructie van balken en vloeren. De balken zijn opgelegd op 
metselwerkwanden, die tevens als stabiliteitsvoorziening dienen. De balken spannen 
van muur tot muur en worden ondersteund door een extra dragende muur op een 
kwart van de overspanning. Omstreeks 1958 en 1968  zijn er een aantal wijzigingen 
in de constructie aangebracht. Balken en vloeren zijn opgewaardeerd door middel 
van na- spanningen en in sommige gevallen is er een extra druklaag gestort op de 
vloer. Hiermee is op sommige plekken de toelaatbare vloerbelasting opgewaardeerd 
van 1,75  kN/m²  naar 2,5 kN/m². Enkele vloeren van bijzondere functies zijn verder 
opgewaardeerd tot 4 kN/m² of 6 kN/m². Door de verschillende ingrepen is de maximale 
variabele vloerbelasting niet overal constant. (zie afbeelding) Sommige vloervelden 
voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het bouwbesluit, andere niet. 

Technische levensduur draagconstructie: De constructie zou nog lang meekunnen, mits 
er rekening wordt gehouden met de minimale toelaatbare veranderlijke vloerbelasting 
van 1,75 kN/m².  Voor woningen zou deze belasting geen probleem vormen. Voor een 
onderwijsfunctie is echter een hogere vloerbelasting nodig, namelijk van 2,5 kN/m² . 
Deze beperking is ook af te lezen in het huidige inrichtingsplan van de Julianalaan. Het 
inrichtingplan is gefi xeerd en mag niet veranderd worden. De minimale veranderlijke 
vloerbelasting geeft daardoor beperkingen. Voor de defi nitieve intrede van de 
faculteit bouwkunde zou de vloerbelasting opgewaardeerd moeten worden naar 2,5 
kN/m²  om aan alle eisen in het bouwbesluit te voldoen. 

Technische analyse installaties: De installaties van de Julianalaan zijn in 2008 
toegevoegd. Het installatieconcept is gebaseerd op centrale verwarming, mechanische 
luchtaanvoer en een natuurlijk luchtafvoer. Het installatiesysteem is geplaatst in de 
kelder, waar via kanalen de verschillende klimaatzones worden bereikt. Het gebouw is 
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verdeeld in vijf verschillende klimaatzones (zie afbeelding). De tussenverdiepingen zijn 
niet in het systeem opgenomen en de vijf collegezalen worden apart geklimatiseerd. 
De verwarming gebeurd aan de hand van radiatoren. In de gangen zijn de radiatoren 
centraal geregeld, elders zijn ze voorzien van thermostaatknoppen. De ventilatie zit 
gekoppeld aan luchtbehandelingkasten, die via kanalen de verschillende vertrekken 
van voorverwarmde lucht voorzien. De afvoer geschied door de kieren en gaten 
van het gebouw. Uit onderzoek van de studenten L. Schaberg en D. Bankersen is 
gebleken dat het binnenklimaat op de Julianalaan niet voldoet aan de eisen van het 
bouwbesluit. Daarnaast is uit een enquête gebleken dat personen het binnenklimaat 
als onaangenaam ervaren, ook verschilt het klimaat sterk per ruimte. De conclusie, uit 
ie enquête en verschillende metingen, is dat meestal de temperatuur te hoog is en 
er onvoldoende wordt geventileerd. Er wordt van uitgegaan dat het gebouw genoeg 
kieren en gaten heeft om zijn warmte te verliezen. Soms is er ook geen mogelijkheid tot 
natuurlijke  ventilatie door open ramen, dit is het geval op de tussenverdiepingen.
L. Schaberg en D. Bankersen hebben in hun onderzoek ook de kwaliteiten van licht 
en akoestiek bekeken. Uit de metingen en enquête blijkt dat de hoeveelheid licht 
voldoende is om alle werkzaamheden in uit te voeren. (zie afbeelding) 
Voor een verbering van de akoestiek zijn verschillende panelen opgehangen. 
Optimalisatie is echter nog gewenst. 

Wat betreft brandpreventie zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in 2008. 
Het gebouw is daarbij voorzien van een sprinklerinstallatie. Uit de berekeningen 
van ABT blijkt dat het gebouw zelfs zonder sprinklerinstallatie voldeed aan de 
brandveiligheidseisen. Voor verzekerings redenen is toch gekozen voor een 
sprinklerinstallatie.

Technische levensduur installaties:  Om de levensduur van het gebouw te verlengen 
dienen de installaties aangepast dan wel vervangen te worden. Van boven naar beneden foto;s 

met luminantiecamera, de 5 
klimaatzones en de gemeten 
temperatuur gedurende de dag 
in kantoorlansschap urbanism. 
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Technische analyse gevel: De gevel bestaat uit een dragende binnenwand en een 
metselwerk buitenwand, tussen de twee is een spouw aangebracht. De totale dikte 
van de muur is 650 mm. De conditie van de gevel is goed. In 1958 zijn er extra 
dilataties in het metselwerk aangebracht waardoor scheurvorming is voorkomen. De 
buitenwandopeningen zijn voorzien van enkel glas. Deze ramen zorgen voor veel 
warmteverlies en onaangename koude oppervlakken in de winter. Naast de gevel 
zorgt het ongeïsoleerde dak voor veel warmteverlies. De totale warmte-isolatie is nu  
0,5 m² K/W voor de gehele gevel. Deerns raadgevende ingenieurs heeft een aantal 
berekeningen gemaakt om de thermische prestaties van de gevel te verbeteren. Ze 
heeft berekend dat het toepassen van dubbel glas (U waarde 1,6) plus extra isolatie 
reeds een isolatie waarde geeft van 2,5 m² K/W. 

Technische levensduur gevel: De zwakke plek in de gevel zijn de ramen van enkel 
glas. Voor de defi nitieve intrede van de faculteit bouwkunde dient de thermische 
isolatie verbeterd te worden. Daarbij zijn er de ambities vanuit de faculteit om zelfs 
de eisen, welke in het bouwbesluit worden gesteld, te overstijgen. De faculteit wil 
– geheel in lijn met de laatste Architectuurnota – laten zien dat een monumentaal 
universiteitsgebouw ook duurzaam kan zijn en uitstekend kan functioneren tegen 
lage exploitatiekosten.  Zonder verbetering is de technische levensduur van de gevel 
beperkt.

Technische analyse enscenering: Een deel van de enscenering behoort tot de 
dragende structuur van de Julianalaan. In vele gevallen betreft dit de binnenwand 
langs de gang. Deze wanden zijn niet te verwijderen. Toevoegen van binnenmuren is 
mogelijk mits deze zo licht mogelijk zijn uitgevoerd. Dit in verband met de maximale 
toelaatbare veranderlijke vloerbelasting van 1,75 kN/m².

Technische levensduur enscenering: De Enscenering verkeert in een goede technische 
staat. 

Technische analyse ontsluiting: In de Julianalaan zijn vijf monumentale trappenhuizen 
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aanwezig. Deze verkeren in goede staat en zijn breed genoeg om te voldoen 
aan de eisen gesteld in het bouwbesluit omtrent brandveiligheid. Behalve  de vijf 
monumentale trappenhuizen zijn er ook  vijf extra trappenhuizen aan de buitenzijde 
van het gebouw geïnstalleerd om de brandveiligheid te garanderen. Wat betreft 
comfort is het slecht gesteld met de ontsluiting. Er zijn slechts twee liften in het 
gebouw aanwezig, die uitsluitend zijn bestemd voor invalide of goederentransport. 
Om toekomstige veranderingen mogelijk te maken zijn extra persoonliften nodig. 

Technische levensduur ontsluiting: De ontsluiting verkeert in een goede technische 
staat. Voor het comfort zouden extra liften geïnstalleerd moeten worden.
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Het  ontwerp: Uit de technische analyse blijkt dat niet alle lagen in de Julianalaan 
kunnen worden behouden. Verschillende onderdelen zullen vervangen moeten worden 
voor de defi nitieve intrede van de faculteit bouwkunde. Met mijn afstudeerproject wil 
ik deze bouwkundige problemen aanpakken. Daarnaast zijn er extra vierkante meters 
nodig. De reden daarvoor is of te lezen in het diagram. Links staat het gevraagde 
programma voor Bouwkunde aan de hand van het atelierconcept van Fokkema - 
geactualiseerd met de huidige hoeveelheid ingeschreven studenten - en rechts 
staat het programma zoals nu gerealiseerd in de Julianalaan. Als het gevraagde 
programma voor Bouwkunde vergeleken wordt met het gerealiseerde programma, 
valt op dat er bijna 15.000m²  te kort is . Er dient daarbij wel gezegd te worden dat het 
aantal studenten de aankomende jaren zal dalen door de invoering van de numerus 
fi xus. De faculteit streeft naar een vermindering van 400 studenten tegen 2015. (Patijn 
2010) Zelfs met deze vermindering van de studentenaantallen heeft de Julianalaan te 
weinig vierkante meters en te weinig voorzieningen voor de huidige organisatie. Voor 
mijn afstudeerproject wil ik de tekortkomingen van het gebouw en het te kort aan 
vierkante meters in één beweging oppakken. Architectonisch wil ik het gebouw extra 
identiteit, meer diversiteit en ruimtelijke variëteit meegeven.
 
Dit wil ik bereiken aan de hand van inbreidingen (hierna “huisjes” genoemd, zie 
volgende pagina). Het bestaande wordt gezien als een ruimtelijke structuur die 
overeind blijft, binnen deze bestaande structuur worden verschillende huisjes 
geplaatst. Om deze inbreiding te realiseren worden de vloeren weggehaald en een 
huisje geplaatst. Elk huisje heeft een andere doorsnede. Dit concept is niet alleen 
toepasbaar als inbreiding, maar ook als uitbreiding. De inbreiding/uitbreiding zorgt 
voor: 

- Een verbetering van de bouwfysische schil bij zowel de gevel als het dak
- Een hogere mogelijke vloerbelasting die voldoet aan de eisen in het bouwbesluit
- Meer bruikbaar vloeroppervlakte door de beschikbaarheid va de kelder en  de 
zolder 
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1. bestaande situatie

2. vloeren bestaand worden verwijderd

3. huisje geplaatst

4. verschillende doorsneden huisje 5. Ook als uitbreiding mogelijk
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- een grotere diversiteit

De inbreidingen en uitbreidingen liggen verspreid over de plattegrond van de Julianalaan. Deze ingreep zal niet in een keer 
gebeuren, maar gefaseerd. Daar waar een nieuwe ingreep nodig is zal een huisje worden geplaatst, tot de Julianalaan uiteindelijk 
verzadigd is.  Hierdoor staat niet alleen het eindbeeld centraal, maar ook de weg er naar toe.

Fase 1, plaatsing entree en logistieke eenheden Fase 2, plaatsing bibliotheek, restaurant, collegezaal en ateliers

Fase 3, plaatsing ateliers, kantoren en conferentiecentrum Fase 4, verwijderen van de serres en plaatsing maquettehal
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Plattegrond
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Gevels
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12.1. | LEVENSDUUR VAN HET ONTWERP

Op 14 januari 2010 kwam het bericht dat  de TU Delft de Faculteit Bouwkunde defi nitief 
wil huisvesten aan de Julianalaan. Het college van bestuur heeft daarbij besloten dat 
de Julianalaan de komende 40 jaar het onderkomen voor de faculteit zal zijn. (FSR 
2010) Dit betekend echter niet dat de levensduur van de Julianalaan vastgesteld kan 
worden op 40 jaar. De Julianalaan is namelijk in 2002 gecertifi ceerd tot rijksmonument. 
De totale levensduur van een monument wordt op een andere manieren bepaald 
dan de levensduur van ‘‘normale’’ gebouwen. Bij een normaal gebouw zal in de loop 
der tijd blijken dat het gebouw zich niet meer kan aanpassen, waardoor sloop en 
nieuwbouw ter plaatse zich aandienen. Bij een gebouw met monumentenstatus kan 
hiervan geen sprake zijn omdat het gebouw beschermd is. Door die bescherming, 
die uitvloeisel is van het maatschappelijk verlangen om cultuurgoed te behouden, 
zal de levensverwachting van een monument wezenlijk langer zijn dan die van welk 
ander gebouw dan ook. Gevolg is dat vele bouwkundige lagen als draagconstructie 
en gevel een vrijwel onbeperkte levensduur krijgen. (Nusselder 2008) Volgens de ESL 
categorien - behandeld in paragraaf 7.1, zal het nationale monument nog 150 jaar 
bestaan, ongeacht technische of functionele problemen. 

De ESL categorieën: 

[] Nationaal monument: nog 150 jaar 
[] Bijzondere architectuur,  fl exibiliteit, geen functionele problemen: nog 100 jaar
[] Bijzondere architectuur, fl exibiliteit, functionele problemen: nog 80 jaar 
[] Bijzondere architectuur, geen fl exibiliteit, geen functionele problemen: nog 60 jaar 
[] Gemiddelde architectuur, fl exibiliteit, geen functionele problemen: nog 60 jaar 
[] Bijzondere architectuur, geen fl exibiliteit, functionele problemen: nog 40 jaar 
[] Gemiddelde architectuur, fl exibiliteit, functionele problemen: nog 40 jaar 
[] Gemiddelde architectuur, geen fl exibiliteit, geen functionele problemen: 20 jaar
[] Gemiddelde architectuur, geen fl exibiliteit, functionele problemen: nog 10 jaar 
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Monumentenzorg is nog specifi eker in de omschrijving van de te verwachte levensduur 
en deelt de monumenten op in verschillende subcategorieën:

1. Monument gebouwd vóór 1850: na 1990 nog zeker 200 jaar
2. Monument gebouwd tussen 1850 en 1940: na 1990 nog zeker 150 jaar
3. Monument gebouwd ná 1940: na 1990 nog zeker 100 jaar
4. Bestaand gebouw zonder monumentale status: na 1990 nog zeker 75 jaar
5. Nieuwbouw: na de bouw 75 jaar.

Aangezien de Julianalaan is gebouw in 1918, zal het gebouw nog 130 jaar bescherming 
genieten. 

Voor de levensduur van de inbreidingen / uitbreidingen zijn dus twee parameters 
mogelijk. Men kan de inbreiding een levensduur geven van 40 jaar - welke aansluit 
op de gebruiksduur - of men kan de inbreiding een levensduur geven van 130 jaar - 
welke aansluit op de levensduur van het gebouw. 

Wanneer de inbreiding een levensduur krijgt van 130 jaar, moet gekeken worden 
naar de mogelijke toekomstige functies. Aangezien de Julianalaan gelegen is in 
TU noord, dat in het bestemmingsplan van de Gemeente Delft is gecertifi ceerd tot 
woon en onderwijs gebied, zal de Julianalaan waarschijnlijk in de toekomst worden 
getransformeerd naar een woongebouw. Een woongebouw heeft echter een heel 
ander programma van eisen dan een onderwijsgebouw.  Zo zullen bibliotheek, 
maquettehal, collegezalen en tentoonstellingszalen lastig te transformeren zijn zonder 
grote bouwkundige ingrepen. Daarnaast zijn de technische eisen anders, zo is er in 
een woning slechts een vloerbelasting van 1,75 kN/m². 

Ook fi nanciën spelen een rol bij de keuze. Een levensduur van 130 vraagt immers om 
kwalitatief betere en vaak duurdere materialen.  Bouwen voor een langere levensduur 
zal daarom een grotere investering zijn dan bouwen voor een korte levensduur. De 
TU Delft zit echter in een lastige fi nanciële positie. Er moet bezuinigd worden. Het 
College van Bestuur heeft besloten dat de Faculteit 5,5 miljoen euro per jaar dient 
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te bezuinigen. In tijd van fi nanciële recessie zal dit waarschijnlijk betekenen dat er 
minder geld beschikbaar is voor de inbreiding/uitbreiding. 

Mede door het specifi eke programma van eisen vanuit de faculteit bouwkunde en 
de beperkte fi nanciële middelen, is gekozen om de inbreiding / uitbreiding een 
levensduur te geven van 40 jaar. De gebruiksduur wordt daarbij gelijk gezet aan de 
totale levensduur van de inbreiding / uitbreiding. De inbreiding / uitbreiding is dus 
specifi ek voor bouwkunde.

Levensduur 40 jaar
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12.3. | FLEXIBILITEIT ONTWERP

De mate van gewenste fl exibiliteit is voor elk project en voor elk gebouw anders. 
Daarom moeten de ambities betreffende fl exibiliteit worden vastgesteld. Zo is er bij 
de huisvesting van de faculteit bouwkunde sprake van veel dynamiek. Aankomende 
jaren zullen de eisen en wensen vanuit de faculteit steeds veranderendaarom wil ik 
fl exibiliteit inbouwen. Een fl exibel ontwerp dat functionele veranderingen, technische 
veranderingen en groei en krimp in zich op kan nemen. Om beslissingen te kunnen 
nemen over de mate van fl exibiliteit is de onderstaande tabel gebruikt. 

Polyvalentie Uitbreidbaar Veranderbaar

Draagconstructie X X

Gevel X

Installaties X X

Enscenering X X X

Ontsluiting X



89

Gewenste fl exibiliteit draagconstructie: In de faculteit moeten vele functies een plek 
krijgen. Er zijn kantoren, ateliers, maquetteruimtes, workshopruimtes, lezingzalen, 
conferentieruimtes en bibliotheken. Al deze functies stellen andere eisen aan een 
ruimte. Zo zal de nodige vloerbelasting per functie verschillen. Om de ruimtes vrij 
indeelbaar en uitwisselbaar te maken dient de constructie polyvalent uitgevoerd te 
worden met overmaat, identiteit en diversiteit. Zo kan elke functie altijd wel ergens een 
plek vinden in het gebouw. Om toekomstige uitbreidingen van de faculteit mogelijk 
te maken, zou de constructie bedacht moeten zijn op uitbreiding.  

Gewenste fl exibiliteit gevel: De dynamiek in de organisatie heeft geen direct invloed 
op de gevel. Wel dient de gevel de huidige bouwfysische normen te overstijgen, dit 
kan moeilijke en dure veranderingen in de toekomst voorkomen. 

Gewenste fl exibiliteit enscenering: De faculteit moet vele activiteiten huisvesten, 
van onderwijs, werk, onderzoek, exposities conferenties tot feestjes als bk beats.  
Om de huisvesting van zoveel verschillende activiteiten mogelijk te maken moet de 
binnenruimte veel overmaat, identiteit en diversiteit hebben. Zo kan elke activiteit 
ergens een plek vinden binnen het gebouw. Daarnaast dienen de ruimtes in grotere 
of kleinere units te kunnen worden opgedeeld, voor maximaal gebruiksgemak.

Gewenste fl exibiliteit installaties: Er zijn vele functies in het gebouw geplaatst die 
alle andere eisen stellen aan de installaties. Om uitwisselbaarheid en verandering 
mogelijk te maken zouden de installaties zich gemakkelijk moeten kunnen aanpassen.  
Veranderbaarheid voor wijzigende eisen en uitbreidbaarheid voor plaatsingen van 
extra installaties zijn hierbij nodig. Extra aandacht dient besteed te worden aan  
verticale schachten om toekomstige wijzigingen mogelijk te maken. 

Gewenste fl exibiliteit ontsluiting: De ontsluitingseenheden dienen strategisch 
geplaatst te worden. De trappen dienen daarbij overmaat en identiteit te hebben.
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12.4. | KEUZE SCENARIO

Uit technisch en fi nancieel oogpunt is gekozen om de levensduur van de uitbreiding 
gelijk te stellen aan de gebruiksduur, namelijk 40 jaar.  Gedurende deze 40 jaar zal 
er veel veranderen op de faculteit. Om al deze verandering op te vangen dient het 
ontwerp voor de uitbreiding fl exibel uitgevoerd te worden.  Het scenario is daarmee 
vastgesteld op een korte levenduur fl exibel.

Lange levensduur fl exibel

Levensduur: 50 jaar of langer

Flexibiliteit: verandervaar, 
polyvalent en veranderbaar

Wanneer: 
- Op stabiele locaties
- Bij functies welke aan 
   verandering onderhevig zijn
- Opdrachtgevers welke lange tijd 
   voorruit kunnen kijken
- Bij hoge budgetten

Korte levensduur statisch

Levensduur: 0 tot 50 jaar

Flexibiliteit: geen

Wanneer: 
- Op onstabiele locaties
- Bij specifi eke functies welke niet   
  aan verandering onderhevig zijn
- Wanneer investeerde korte   
   periode voorruit kunnen zien
- Bij kleine budgetten
- Bij eenmalige evenementen

Korte levensduur fl exibel

Levensduur: 0 tot 50 jaar

Flexibiliteit: ja, uitbreidbaar en 
veranderbaar

Wanneer: 
- Op onstabiele locaties
- Bij functies waar fl exibiliteit 
   wenselijk is
- Wanneer investeerde korte   
   periode voorruit kunnen zien
- Bij kleine budgetten
- Bij gebouwen voor terugkerende 
  evenementen

Lange levensduur statisch

Levensduur: 50 jaar of langer

Flexibiliteit: polyvalant

Wanneer: 
- Op stabiele locaties
- Bij specifi eke functies welke niet 
  aan verandering onderhevig zijn
- Opdrachtgevers welke lange tijd     
   voorruit kunnen kijken
- Bij hoge budgetten

0 100 jaar

sitiuatie

structuur

gevel

ontsluiting

installaties

indeling

0 100 jaar

sitiuatie

structuur

gevel

ontsluiting

installaties

indeling

0 100 jaar

sitiuatie

structuur

gevel

ontsluiting

installaties

indeling

0 100 jaar

sitiatie

structuur

gevel

ontsluiting

installaties

indeling

Korte levensduur statisch

Levensduur: 0 tot 50 jaar

Flexibiliteit: geen

Wanneer:
- Op onstabiele locaties
- Bij specifi eke functies welke niet   
 aan verandering onderhevig zijn
- Wanneer investeerde korte   
  periode voorruit kunnen zien
- Bij kleine budgetten
- Bij eenmalige evenementen

0 100 jaar

sitiuatie

structuur

gevel

ontsluiting

installaties

indeling

Lange levensduur fl exibel

Levensduur: 50 jaar of langer

Flexibiliteit: verandervaar,
polyvalent en veranderbaar

Wanneer:
- Op stabiele locaties
- Bij functies welke aan
  verandering onderhevig zijn
- Opdrachtgevers welke lange tijd 
  voorruit kunnen kijken
- Bij hoge budgetten

Lange levensduur statisch

Levensduur: 50 jaar of langer

Flexibiliteit: polyvalant

Wanneer: 
- Op stabiele locaties
- Bij specifi eke functies welke niet 
  aan verandering onderhevig zijn
- Opdrachtgevers welke lange tijd     
   voorruit kunnen kijken
- Bij hoge budgetten

0 100 jaar

sitiuatie

structuur

gevel

ontsluiting

installaties

indeling

0 100 jaar

sitiuatie

structuur

gevel

ontsluiting

installaties

indeling
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12.5| RANDVOORWAARDEN EN BOUWKUNDIGE UITWERKING ONTWERP

Het scenario is vastgesteld op een korte levensduur fl exibel. Dit scenario stelt 
verschillende randvoorwaarden aan elke bouwkundige laag. In dit hoofdstuk zal 
gekeken worden naar de randvoorwaarden en de bouwkundige uitwerkingen in het 
ontwerp.

Focus: Door de korte levensduur van de inbreiding zorgt de initiële materiaal 
component voor een hoge milieubelasting. Daarom ligt de nadruk bij de materiaalkeuze 
op een beperkte milieubelasting. Daarnaast ligt de focus op de maximalisering van de 
gebruikswaarde door fl exibiliteit toe te passen. Om de fl exibiliteit te maximaliseren 
wordt in het ontwerp gekozen voor droge/demontabele verbindingen tussen de 
verschillende bouwkundige elementen. Dit niet alleen om fl exibiliteit mogelijk te 
maken, maar ook om de componenten weer te hergebruiken of te recycleren.

Randvoorwaarden draagconstructie: De constructie is vervaardigd uit materialen met 
een lage initiële milieubelasting. Om demontage en fl exibiliteit mogelijk te maken 
zijn de verbindingen in de detaillering vooral demontabel en droog. Elementen zijn 
daarbij gemakkelijk te vervangen en te verplaatsen. Om de fl exibiliteit te garanderen 
moet er een vrij indeelbaar vloeren ontstaan. Daarnaast zijn de verschillende 
bouwkundige lagen- constructie, installaties, gevel, enscenering en ontsluiting - van 
elkaar losgekoppeld.

Bouwkundige oplossing draagconstructie: De draagconstructie wordt gerealiseerd 
in massief houten Lenotec panelen in combinatie met Lignatur kanaalplaatvloeren. 
Lenotec panelen zijn gemaakt van Europees naaldhout. De panelen ontstaan 
door het kruislings verlijmen van lamellen die vervolgens worden geperst in een 
vacuüm perssysteem. De verlijming zorgt voor de homogeniteit en de constructieve 
stijfheid. Voor de vloeren is gekozen voor Lignatur vloeren. Lignatur zijn houten 
kanaalplaatvloeren waarmee gunstige overspanningen gerealiseerd kunnen worden. 
De vloeren en wanden worden droog met elkaar verbonden door middel van ankers. 
Doordat de grondstof vernieuwbaar is, is de milieubelasting van de wanden en vloeren 

Massief houten Lenotec panelen
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Om de fl exibiliteit te maximaliseren 
en componenten weer her te 
gebruiken of te recycleren, is in de 
detaillering gekozen  voor droge/
demontabele verbindingen 
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beperkt. Na 40 jaar is de initiële milieubelasting afgeschreven en kan het materiaal 
hergebruikt of gerecycleerd worden. Door de droge verbindingen kan niet alleen 
zuiver gerecycleerd worden, maar is het ook mogelijk om in een later stadium wanden 
of vloeren toe te voegen. Om deze toekomstige veranderingen mogelijk te maken 
is de constructie licht over gedimensioneerd. Naast de beperkte milieubelasting en 
de demonteerbaarheid heeft dit systeem nog voordelen: ruwbouw is afbouw, wat 
materiaal en kosten bespaart en prefabricage wat de bouwtijd en bouwoverlast 
beperkt. 

Randvoorwaarden huid: De gevel is vervaardigd uit materialen met een lage initiële 
milieubelasting. Om demontage en fl exibiliteit mogelijk te maken zijn de verbindingen 
demontabel en droog. Elementen zijn gemakkelijk te vervangen en te verplaatsen.  
De gevel is losgekoppeld van alle andere bouwtechnische lagen om verandering 
mogelijk te maken. 

Bouwkundige oplossing huid: Bij de gevel is gestreefd om materialen met een 
beperkte milieubelasting toe te passen. Zo is er voor de isolatie gekozen voor isover 
mupan glaswol isolatie. NIBE classifi ceert glaswol isolatie in milieuklasse 1b. 
De uitbreidingen zijn daarnaast voorzien van een gevelbekleding van hout. Ondanks 
de hogere milieubelasting is er toch gekozen voor een tropisch hardhout, namelijk 
Louro Preto. Dit om een levensduur van 40 jaar te kunnen garanderen. Het tropisch 
hardhout is wel voorzien van het FSC keurmerk. Om de gevel in de toekomst te kunnen 
veranderen of recycleren is gebruik gemaakt van demontabele droge verbindingen.
Het gehele pakket zorgt voor een goede thermische isolatie die hoger liggen dan 
de huidige bouwfysische normen. Om verder warmteverlies tegen te gaan is in 
de gevelopeningen gekozen voor HR++ glas. Door deze bouwfysische overmaat 
worden moeilijke en dure veranderingen in de toekomst voorkomen. De faculteit kan 
daardoor laten zien dat een monumentaal universiteitsgebouw ook duurzaam kan zijn 
en uitstekend kan functioneren tegen lage exploitatiekosten. 

Randvoorwaarden enscenering: De enscenering is vervaardigd uit materialen met een 
lage initiële milieubelasting. De indeling is fl exibel, er is sprake van een vrij indeelbare 

Lignatur kanaalplaatvloer en 
Lenotec wand droog en demontabel 
verbonden aan de hand van schuif- 
en opwaai verankering.
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vloeren. De gebruiker kan gedurende de levensduur gemakkelijk binnenwanden 
verplaatsen en vervangen. 

Bouwkundige oplossing enscenering: De enscenering valt in het ontwerp samen 
met de draagconstructie. Bij het ontwerp van de verschillende inbreidingen is zoveel 
mogelijk diversiteit toegepast. De verdiepingen zijn overal op een andere hoogte 
geplaatst. Zo kan elke activiteit ergens een plek vinden binnen het gebouw. Extra 
muren zijn gemakkelijk te plaatsen door de demontabele en droge verbindingen 
voor maximaal gebruiksgemak.

Randvoorwaarden installaties: Installaties dienen te worden bevestigd aan de hand 
van droge demontabele verbindingen. De leidingen dienen goed bereikbaar te zijn 
om aanpassingen gedurende de levensduur mogelijk te maken. De installaties zijn 
losgekoppeld van alle andere lagen om fl exibiliteit mogelijk te maken.

Bouwkundige oplossing installaties: Er zijn veel verschillende functies in het gebouw 
die alle verschillende eisen stellen aan het binnenklimaat. Om uitwisselbaarheid 
en verandering mogelijk te maken moeten de installaties zich gemakkelijk kunnen 
aanpassen. Daarom is bij de installaties gekozen voor een decentraal systeem. 
Decentrale installaties worden lokaal in de ruimte toegepast en zijn verbonden 
met een uitlaat in de gevel. Bij een decentraal klimaatsysteem zijn luchtkanalen 
overbodig, dit scheelt materiaal, maar ook contact met andere bouwkundige lagen. 
Het binnenklimaat is per ruimte en per gebruiker te regelen. Grotere capaciteiten 
zijn te behalen door de plaatsing van extra elementen. (Diepen 2010)  Het decentrale 
element is gemakkelijk te verplaatsen en ergens anders te hergebruiken. Het element 
dient wel verbonden te worden met een uitlaat in de gevel. Deze doorvoer wordt vaak 
als nadelig gezien. Bij de Julianalaan is deze opening echter al in 1918 gemaakt. De 
Faculteit is in eerst instantie ontworpen als Faculteit scheikunde. In de verschillende 
laboratoria waren zuurkasten gepland, welke direct geventileerd dienden te worden 
met de buitenlucht. De architect heeft dit probleem opgelost door ventilatieschachten 
in de gevel op te nemen. De ventilatieschacht is aan de buitenkant van het gebouw 
voorzien van een uitlaat, op deze uitlaat is een ornament geplaatst. Door de keuze 

De decentrale installaties met inblaas 
en afvoer van de lucht. 
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van decentrale installaties kan dit ornament weer zijn oorspronkelijke functie krijgen. 
Naast de klimaatinstallaties hebben we te maken met doorvoer van water, datakabels 
en elektra kabels. Voor deze doorvoer is een aparte schacht geplaatst in de functiezone 
van elke inbreiding/uitbreiding. In deze functiezone is ook een trap opgenomen. Zo 
zijn de verschillende vloerniveaus van de inbreiding altijd te bereiken. De leidingen 
zijn dan ook makkelijk bereikbaar om aanpassingen gedurende de levensduur te 
doen.

Elke inbreiding is voorzien van 
een functiezone waarin de trap en 
installatie schacht zijn geplaatst 
om zo toekomstige veranderingen 
mogelijk te maken.
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12.6. | EVALUATIE

De toepassing van de strategie op het ontwerp was een uitdaging. 
De lastigste component was de bepaling van het scenario en vooral de bepaling van 
de levensduur. Doordat er in de ontwerpopgave niet alleen sprake is van nieuwbouw, 
maar ook van een bestaand gebouw zijn er meerdere parameters mogelijk en is de 
levensduur minder eenduidig en gemakkelijk te bepalen dan in de strategie wordt 
voorgesteld. 

De strategie heeft vooral invloed gehad op de materiaal keuze en de wijze van 
detailleren. Ik heb de strategie daarbij niet als beperking gezien, maar als sturend 
element welke het gemakkelijker heeft gemaakt om bepaalde ontwerpbeslissingen 
te nemen. Zo is er in het begin getwijfeld of de inbreidingen van lichtgewicht beton of 
Lenotec gemaakt zou moeten worden en de gevelbekleding van hout, polyurethaan 
of Cortenstaal. De strategie heeft mij bij deze keuzes bewuster gemaakt van de 
gevolgen van bepaalde materialen of detaillering voor de toekomst.

De strategie zou wel aangescherpt kunnen worden, zo zit de levensduur (40 jaar) 
van de inbreiding in het grensgebied, (50 jaar) waardoor de randvoorwaarden soms 
wat vervagen. Een verdere uitwerking van de strategie naar 6 scenario’s, waarbij de 
scenario’s middel lange levensduur fl exibel, middel lange levensduur statisch worden 
toegevoegd, zouden een meerwaarde zijn.

Door de strategie toe te passen is hopelijk een ontwerp ontstaan welke voorbereid 
is op verandering, zodat het gebouw met beperkte bouwtechnische ingrepen, 
wijzigingen of functieverandering in zich op kan nemen. Voor een gebouw met 
toekomstwaarde!
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14.| BIJLAGE 1

De lijsten geven aan welke materialen per scenario gebruikt mogen worden. De lijsten geven 
een indicatie aan welke materialen en componenten gedacht kan worden.  In geen zins moet 
deze lijst als volledig worden beschouwd, men dient het als een richtlijn te gebruiken. 

10.1.1. | KORTE LEVENSDUUR STATISCH

De draagconstructie: 
Fundering op palen   hout     milieuklasse 1a
     prefab beton    milieuklasse 2a
Dragende binnenspouw  hout (logs HBS)   milieuklasse 1a en 2a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 2b
Begane grondvloeren  hout (db)    milieuklasse 1a
Verdiepingsvloeren   hout (db)    milieuklasse 1a
     hout (sb)    milieuklasse 1c
     kanaalplaatvloer   milieuklasse 2b
     cellenbetonvloer   milieuklasse 2c
Liggers    vuren gelamineerd   milieuklasse 1a
Kolommen    vuren gelamineerd   milieuklasse 1a

De gevel: 
Binnenspouwblad   logs (db)    milieuklasse 1a
     HSB (db)    milieuklasse 2a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 2b
Buitenspuwblad   logs (db)    milieuklasse 1a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 1b
     kalkzandsteenmetselwerk  milieuklasse 2a
     betonsteenmetselwerk  milieuklasse 2b 
Isolatie spouw   schapenwol    milieuklasse 1a 
     kurk     milieuklasse 1b 
     vlasisolatie    milieuklasse 1b 
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     glaswol    milieuklasse 1b 
     cellulose isolatie   milieuklasse 1c   
     resol schuim    milieuklasse 1c 
     steenwol    milieuklasse 2b 
     polystyreen    milieuklasse 2b 
     kokosplaat    milieuklasse 2c 
Gevelbekleding   hout     milieuklasse 1a t/m 2b
     natuursteenleien   milieuklasse 2c
Dakbedekking hellend  dakpan beton   milieuklasse 1a
     riet     milieuklasse 2a
     leien     milieuklasse 2a
     dakpan keramisch   milieuklasse 2b
     houten leien    milieuklasse 2b
     verzelcementplaat   milieuklasse 2c
Dakbedekking plat   EPDE membraan   milieuklasse 1a
     TPO dakbanen   milieuklasse 2b 
Raamkozijnen   hout      milieuklasse 1a t/m 2c 

De enscenering: 
Woningscheidende wand   kalkzandsteen   milieuklasse 1a
     HSB (db)    milieuklasse 1a
     HSB (sb)    milieuklasse 1b
     cellenbetonblokken   milieuklasse 1b
     betonsteen    milieuklasse 2a
     gewapendbeton    milieuklasse 2a
Elementenwanden   MDF (db)    milieuklasse 1a
     vurenschroten (db)   milieuklasse 2a
     spaanplaat (afvalhout)  milieuklasse 2a
     multiplex (db)   milieuklasse 2b 
     OSB (db)    milieuklasse 2b
Massieve binnenwanden  Logs (db)    milieuklasse 1a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 1b
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Verlaagde plafonds   schroten    milieuklasse 1a
     spaanplaat    milieuklasse 1c
     steenwoltegels   milieuklasse 2c

De ontsluiting:
Trappen    vuren     milieuklasse 1a
Trapleuningen   europees zachthout   milieuklasse 1a 

10.1.2. | KORTE LEVENSDUUR FLEXIBEL

De draagconstructie:
Fundering op palen   hout     milieuklasse 1a
     prefab beton    milieuklasse 2a
     in grond gestorte palen  milieuklasse 3a
Dragende binnenspouw  hout (logs HBS)   milieuklasse 1a en 2a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 2b
Begane grondvloeren  hout (db)    milieuklasse 1a
Verdiepingsvloeren   hout (db)    milieuklasse 1a
     hout (sb)    milieuklasse 1c
     kanaalplaatvloer   milieuklasse 2b
     cellenbetonvloer   milieuklasse 2c
     keramische vloer   milieuklasse 3b
     staalplaatvloer   milieuklasse 3b
     tunnelkistvloer   milieuklasse 3b
     breedplaatvloer   milieuklasse 3c
Liggers    vuren gelamineerd   milieuklasse 1a
     staal I profi el    milieuklasse 4b
Kolommen    vuren gelamineerd   milieuklasse 1a
     beton     milieuklasse 4b
     staal      milieuklasse 5a   
  
** opmerkelijk is dat de keuze mogelijk niet veel groter is. Vooral omdat vele elementen in 
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milieuklasse 3 niet in hun totaliteit zijn her te gebruiken. Voorbeelden zijn kalkzandsteenblokken 
en metselwerk, staalplaatvloer, bekistingsvloer. Aangeven in grijs.  

De gevel:
Binnenspouwblad   logs (db)    milieuklasse 1a
     HSB (db)    milieuklasse 2a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 2b
     HSB     milieuklasse 3a
     kalkzandsteenelementen  milieuklasse 3a
     kalkzandsteenmetselwerk  milieuklasse 3c
     cellenbetonblokken   milieuklasse 3c
Buitenspouwblad   logs (db)    milieuklasse 1a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 1b
     kalkzandsteenmetselwerk  milieuklasse 2a
     betonsteenmetselwerk  milieuklasse 2b 
     baksteenmetselwerk  milieuklasse 3c
Isolatie spouw   schapenwol    milieuklasse 1a 
     kurk     milieuklasse 1b 
     vlasisolatie    milieuklasse 1b 
     glaswol    milieuklasse 1b 
     cellulose isolatie   milieuklasse 1c   
     resol schuim    milieuklasse 1c 
     steenwol    milieuklasse 2b 
     polystyreen    milieuklasse 2b 
     kokosplaat    milieuklasse 2c 
     cellulair glas    milieuklasse 3a
Gevelbekleding   hout     milieuklasse 1a t/m 2b
     natuursteenleien   milieuklasse 2c
     staal gecoat    milieuklasse 3c
     houtvezelcementplaat  milieuklasse 3a
Dakbedekking hellend  dakpan beton   milieuklasse 1a
     riet     milieuklasse 2a
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     leien     milieuklasse 2a
     dakpan keramisch   milieuklasse 2b
     houten leien    milieuklasse 2b
     verzelcementplaat   milieuklasse 2c
     vezelcementplaat   milieuklasse 3b
     keramische tegels   milieuklasse 3b
     staal verzinkt en gecoat  milieuklasse 3b
     leien vezelcement   milieuklasse 3b
Dakbedekking plat   EPDM membraan   milieuklasse 1a
     TPO dakbanen   milieuklasse 2b  
     POCB     milieuklasse 3a
     Sedum    milieuklasse 3b
     PVC     milieuklasse 3b
     APP     milieuklasse 3b
     SBS     milieuklasse 3c
Raamkozijnen   hout      milieuklasse 1a t/m 2c 
     PVC     milieuklasse 3b

** opmerkelijk is dat de keuze mogelijk niet veel groter is. Vooral omdat vele elementen in 
milieuklasse 3 niet in hun totaliteit zijn her te gebruiken. Voorbeelden zijn kalkzandsteenblokken 
en metselwerk, staalplaatvloer, bekistingsvloer. Aangegeven in grijs.

De enscenering: 
Woningscheidende wand   kalkzandsteen   milieuklasse 1a
     HSB (db)    milieuklasse 1a
     HSB (sb)    milieuklasse 1b
     cellenbetonblokken   milieuklasse 1b
     betonsteen    milieuklasse 2a
     gewapend beton    milieuklasse 2a
Elementenwanden   MDF (db)    milieuklasse 1a
     vurenschroten (db)   milieuklasse 2a
     spaanplaat (afvalhout)  milieuklasse 2a
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     multiplex (db)   milieuklasse 2b 
     OSB (db)    milieuklasse 2b
     hardboard    milieuklasse 3c
Massieve binnenwanden  Logs (db)    milieuklasse 1a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 1b
     logs     milieuklasse 3b
     cellenbetonblokken   milieuklasse 3c
     kalkzandsteen   milieuklasse 3c
Verlaagde plafonds   schroten    milieuklasse 1a
     spaanplaat    milieuklasse 1c
     steenwoltegels   milieuklasse 2c
     houtwolmagnesietplaten  milieuklasse 3c

** opmerkelijk is dat de keuze mogelijk niet veel groter is. Vooral omdat vele elementen in 
milieuklasse 3 niet in hun totaliteit zijn her te gebruiken. Voorbeelden zijn kalkzandsteenblokken 
en metselwerk, staalplaatvloer, bekistingsvloer. Aangegeven in grijs.

10.1.3. | LANGE LEVENSDUUR STATISCH

de draagconstructie:
Fundering op palen   hout     milieuklasse 1a
     prefab beton    milieuklasse 2a
     in grond gestorte palen  milieuklasse 3a
Dragende binnenspouw  hout (logs HBS)   milieuklasse 1a en 2a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 2b
Begane grondvloeren  hout (db)    milieuklasse 1a
     combinatievloer   milieuklasse 5c
     kanaalplaatvloer   milieuklasse 6a
     cellenbetonvloer   milieuklasse 6a
     ribcasettevloer   milieuklasse 6a
Verdiepingsvloeren   hout (db)    milieuklasse 1a
     hout (sb)    milieuklasse 1c
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     kanaalplaatvloer   milieuklasse 2b
     cellenbetonvloer   milieuklasse 2c
     keramische vloer   milieuklasse 3b
     staalplaatvloer   milieuklasse 3b
     tunnelkistvloer   milieuklasse 3b
     breedplaatvloer   milieuklasse 3c
Liggers    vuren gelamineerd   milieuklasse 1a
     staal I profi el    milieuklasse 4b
     staal H profi el   milieuklasse 5a
     beton     milieuklasse 5c
Kolommen    vuren gelamineerd   milieuklasse 1a
     beton     milieuklasse 4b
     staal I      milieuiklasse 5a 
     staal H    milieuklasse 5c  
  
De gevel:
Binnenspouwblad   logs (db)    milieuklasse 1a
     HSB (db)    milieuklasse 2a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 2b
     HSB     milieuklasse 3a
     kalkzandsteenelementen  milieuklasse 3a
     kalkzandsteenmetselwerk  milieuklasse 3c
     cellenbetonblokken   milieuklasse 3c
     betonsteenmetselwerk  milieuklasse 4a
     baksteenmetselwerk  milieuklasse 5b
     beton gewapend   milieuklasse 5b
Buitenspouwblad   logs (db)    milieuklasse 1a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 1b
     kalkzandsteenmetselwerk  milieuklasse 2a
     betonsteenmetselwerk  milieuklasse 2b 
     baksteenmetselwerk  milieuklasse 3c
Isolatie spouw   schapenwol    milieuklasse 1a 
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     kurk     milieuklasse 1b 
     vlasisolatie    milieuklasse 1b 
     glaswol    milieuklasse 1b 
     cellulose isolatie   milieuklasse 1c    
     resol schuim    milieuklasse 1c 
     steenwol    milieuklasse 2b 
     polystyreen    milieuklasse 2b 
     kokosplaat    milieuklasse 2c 
     cellulair glas    milieuklasse 3a
     polyurethaan    milieuklasse 4c
Gevelbekleding   hout     milieuklasse 1a t/m 2b
     natuursteenleien   milieuklasse 2c
     staal gecoat    milieuklasse 3c
     aluminium geprofi leerd  milieuklasse 5c
     natuursteenplaten   milieuklasse 5a
Dakbedekking hellend  dakpan beton   milieuklasse 1a
     riet     milieuklasse 2a
     leien     milieuklasse 2a
     dakpan keramisch   milieuklasse 2b
     houten leien    milieuklasse 2b
     verzelcementplaat   milieuklasse 2c
     vezelcementplaat   milieuklasse 3b
     keramische tegels   milieuklasse 3b
     staal verzinkt en gecoat  milieuklasse 3b
     leien vezelcement   milieuklasse 3b
     bitumen    milieuklasse 4 c
     aluminium    milieuklasse 5a
Dakbedekking plat   EPDM membraan   milieuklasse 1a
     TPO dakbanen   milieuklasse 2b   
     POCB     milieuklasse 3a
     Sedum    milieuklasse 3b
     PVC     milieuklasse 3b
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     APP     milieuklasse 3b
     SBS     milieuklasse 3c
Raamkozijnen   hout      milieuklasse 1a t/m 2c 
     PVC     milieuklasse 3b

De enscenering: 
Woningscheidende wand   kalkzandsteen   milieuklasse 1a
     HSB (db)    milieuklasse 1a
     HSB (sb)    milieuklasse 1b
     cellenbetonblokken   milieuklasse 1b
     betonsteen    milieuklasse 2a
     gewapend beton    milieuklasse 2a
Elementenwanden   MDF (db)    milieuklasse 1a
     vurenschroten (db)   milieuklasse 2a
     spaanplaat (afvalhout)  milieuklasse 2a
     multiplex (db)   milieuklasse 2b 
     OSB (db)    milieuklasse 2b
     hardboard    milieuklasse 3c
     gipskartonplaat   milieuklasse 4b
     cementgebonden houvezelplaat milieuklasse 5b
Massieve binnenwanden  Logs (db)    milieuklasse 1a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 1b
     logs     milieuklasse 3b
     cellenbetonblokken   milieuklasse 3c
     kalkzandsteen   milieuklasse 3c
     gipsblokken    milieuklasse 4a
     baksteen    milieuklasse 5b
Verlaagde plafonds   schroten    milieuklasse 1a
     spaanplaat    milieuklasse 1c
     steenwoltegels   milieuklasse 2c
     houtwolmagnesietplaten  milieuklasse 3c
     rogipsplaten    milieuklasse 4a



111

De ontlsuiting: 
Trappen    vuren     milieuklasse 1a
     meranti    milieuklasse 3a
     beton     milieuklasse 5b
     staal en hout    milieuklasse 5b
Trapleuningen   europees zachthout   milieuklasse 1a 
     tropisch hardhout   milieuklasse 3b
     europees zachthout   milieuklasse 3b

10.1.4. | LANGE LEVENSDUUR FLEXIBEL

De draagconstructie: 
Fundering op palen   hout     milieuklasse 1a
     prefab beton    milieuklasse 2a
     in grond gestorte palen  milieuklasse 3a
Dragende binnenspouw  hout (logs HBS)   milieuklasse 1a&2a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 2b
Begane grondvloeren  hout (db)    milieuklasse 1a
     combinatievloer   milieuklasse 5c
     kanaalplaatvloer   milieuklasse 6a
     cellenbetonvloer   milieuklasse 6a
     ribcasettevloer   milieuklasse 6a
Verdiepingsvloeren   hout (db)    milieuklasse 1a
     hout (sb)    milieuklasse 1c
     kanaalplaatvloer   milieuklasse 2b
     cellenbetonvloer   milieuklasse 2c
     keramische vloer   milieuklasse 3b
     staalplaatvloer   milieuklasse 3b
     tunnelkistvloer   milieuklasse 3b
     breedplaatvloer   milieuklasse 3c
Liggers    vuren gelamineerd   milieuklasse 1a
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     staal I profi el    milieuklasse 4b
     staal H profi el   milieuklasse 5a
     beton     milieuklasse 5c
Kolommen    vuren gelamineerd   milieuklasse 1a
     beton     milieuklasse 4b
     staal I      milieuiklasse 5a 
     staal H    milieuklasse 5c

De gevel:
Binnenspouwblad   logs (db)    milieuklasse 1a
     HSB (db)    milieuklasse 2a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 2b
     HSB     milieuklasse 3a
     kalkzandsteenelementen  milieuklasse 3a
     kalkzandsteenmetselwerk  milieuklasse 3c
     cellenbetonblokken   milieuklasse 3c
     betonsteenmetselwerk  milieuklasse 4a
     baksteenmetselwerk  milieuklasse 5b
     beton gewapend   milieuklasse 5b
Buitenspouwblad   logs (db)    milieuklasse 1a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 1b
     kalkzandsteenmetselwerk  milieuklasse 2a
     betonsteenmetselwerk  milieuklasse 2b 
     baksteenmetselwerk  milieuklasse 3c
Isolatie spouw   schapenwol    milieuklasse 1a 
     kurk     milieuklasse 1b 
     vlasisolatie    milieuklasse 1b 
     glaswol    milieuklasse 1b 
     cellulose isolatie   milieuklasse 1c   
     resol schuim    milieuklasse 1c 
     steenwol    milieuklasse 2b 
     polystyreen    milieuklasse 2b 
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     kokosplaat    milieuklasse 2c 
     cellulair glas    milieuklasse 3a
     polyurethaan    milieuklasse 4c
Gevelbekleding   hout     milieuklasse 1at/m²b
     natuursteenleien   milieuklasse 2c
     staal gecoat    milieuklasse 3c
     aluminium geprofi leerd  milieuklasse 5c
     natuursteenplaten   milieuklasse 5a
Dakbedekking hellend  dakpan beton   milieuklasse 1a
     riet     milieuklasse 2a
     leien     milieuklasse 2a
     dakpan keramisch   milieuklasse 2b
     houten leien    milieuklasse 2b
     verzelcementplaat   milieuklasse 2c
     vezelcementplaat   milieuklasse 3b
     keramische tegels   milieuklasse 3b
     staal verzinkt en gecoat  milieuklasse 3b
     leien vezelcement   milieuklasse 3b
     bitumen    milieuklasse 4c
     aluminium    milieuklasse 5a
Dakbedekking plat   EPDM membraan   milieuklasse 1a
     TPO dakbanen   milieuklasse 2b  
     POCB     milieuklasse 3a
     Sedum    milieuklasse 3b
     PVC     milieuklasse 3b
     APP     milieuklasse 3b
     SBS     milieuklasse 3c
Raamkozijnen   hout      milieuklasse1at/m 2c 
     PVC     milieuklasse 3b

De enscenering: 
Woningscheidende wand   kalkzandsteen   milieuklasse 1a
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     HSB (db)    milieuklasse 1a
     HSB (sb)    milieuklasse 1b
     cellenbetonblokken   milieuklasse 1b
     betonsteen    milieuklasse 2a
     gewapend beton    milieuklasse 2a
Elementenwanden   MDF (db)    milieuklasse 1a
     vurenschroten (db)   milieuklasse 2a
     spaanplaat (afvalhout)  milieuklasse 2a
     multiplex (db)   milieuklasse 2b 
     OSB (db)    milieuklasse 2b
     hardboard    milieuklasse 3c
     gipskartonplaat   milieuklasse 4b
     cementgebonden houvezelplaat milieuklasse 5b
Massieve binnenwanden  Logs (db)    milieuklasse 1a
     leemsteenmetselwerk  milieuklasse 1b
     logs     milieuklasse 3b
     cellenbetonblokken   milieuklasse 3c
     kalkzandsteen   milieuklasse 3c
     gipsblokken    milieuklasse 4a
     baksteen    milieuklasse 5b
Verlaagde plafonds   schroten    milieuklasse 1a
     spaanplaat    milieuklasse 1c
     steenwoltegels   milieuklasse 2c
     houtwolmagnesietplaten  milieuklasse 3c
     rogipsplaten    milieuklasse 4a

De ontsluiting: 
Trappen    vuren     milieuklasse 1a
     meranti    milieuklasse 3a
     beton     milieuklasse 5b
     staal en hout    milieuklasse 5b
Trapleuningen   europees zachthout   milieuklasse 1a 
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     tropisch hardhout   milieuklasse 3b
     europees zachthout   milieuklasse 3b

* grijs voor elementen met een lange levensduur


