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Mijnheer de Rector Magnificus, 
Dames en heren, 

Duurzaamheid is het woord. Een 
buitenstaander van het vakgebied 
"bouw" zal gemakkelijk kunnen 
denken dat het mode is om het over 
"Duurzaam Bouwen" te hebben. 
Zeer onlangs nog, namelijk tijdens 
de Experimentenbeurs Duurzaam 
Bouwen en Renoveren deed Minis
ter Alders de uitspraak: "Duurzaam 
Bouwen moet". En in uw rede bij de 
opening van het Academisch Jaar 
1993/1994, mijnheer de Rector 
Magnificus, stond "duurzaamheid" in 
relatie tot "duurzame ontwikkeling 
van de samenleving" centraal. Maar 
wat is duurzaamheid? In de dikke 
Van Dale komt het niet voor! 
Overigens zeer merkwaardig voor 
een dergel ijk actueel en modieus 
woord. Allerlei archa·lsche, volkse, 
informele, gewestelijke en zelfs 
vulgaire woorden zijn in ons belang
rijkste woordenboek wel opgeno
men, maar duurzaamheid niet. Het 
woord "duurzaam" wel. Het bete
kent onder andere "bestemd om te 
duren", "weinig vergankelijk" en 
"lang aanhoudend" en ook "voor 
lange duur''. Zo voelen de meesten 
van ons dat ook wel aan , denk ik: 
als iets duurzaam is, gaat het lang 
mee. Zeker in de bouw bedoelden 
we dater altijd mee. In het kader 
van het NMP (Nationaal Milieu 
beleidsPlan) en het NMP-plus ligt 

het echter genuanceerder. Hier 
wordt met "Duurzaam Bouwen" 
bedoeld: bouwen op een wijze die 
past in een duurzame ontwikkeling. 
Ook in de rede van prof. Van Lint1 

wordt duurzaamheid gelijk gesteld 
aan "duurzame ontwikkeling". Maar 
daarmee wordt iets heel anders 
bedoeld dan dat het per se lang 
mee moet gaan. Dit is de eerste 
reden waarom ik het over de 
betrekkelijkheid van duurzame 
bouwmaterialen wil hebben. Het is 
noodzakelijk dat er bij een belangrijk 
onderwerp als het milieu en dus 
Duurzaam Bouwen volstrekte 
duidelijkheid bestaat over het 
begrip. Vooral ook wanneer wij dat 
begrip willen plaatsen in een ruim, 
mondiaal kader, waartoe prof. Van 
Lint oproept. In mijn rede zal ik 
daarom eerst ingaan op de definitie 
van duurzaamheid en zelfs met het 
voorstel komen niet meer te spre
ken van "duurzame ontwikkeling". 
Daarna zal ik een beschouwing 
geven inzake de mogelijke bepaling 
van de duurzaamheid van materia
len en bouwdelen . Hierbij komt de 
tweede relatie met de betrekkelijk
heid van het begrip naar voren. 
Tenslotte zal ik het beleid toelichten 
dat de Sectie Materiaalkunde 
binnen de Vakgroep Fysische 
Aspecten van de Gebouwde Omge
ving van de faculteit Bouwkunde, 
voor ogen staat. 
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Duurzaamheid 

Als ik mij voorlopig beperk tot het 
vakgebied Bouw dan is er al een 
flink aantal definities beschikbaar. lk 
zal er enige noemen en ze van een 
kort commentaar voorzien. 

Van Schayk2 
: 

Onder de duurzaamheid van een 
bouwmateriaal verstaan we de 
weerstand tegen conditieverlies 
die dit materiaal heeft ten opzichte 
van de in de context van de 
bouwdeeltoepassing heersende 
gebruiksomstandigheden. Dit 
betekent dat we spreken over de 
mate waarin een materiaal tegen 
aantastingen en invloeden be
stand is. 

Gesproken wordt van weerstand. 
Het nadeel hiervan is dat, ook wan
neer een materiaal een zeer geringe 
weerstand tegen conditieverlies zal 
hebben het toch nog "duurzaam" 
zou kunnen zijn. Oat lijkt me niet de 
bedoeling . Het goede aan deze 
definitie is dat duurzaamheid niet 
alleen als materiaaleigenschap 
wordt omschreven maar in verband 
wordt gebracht met zowel de 
toepassing in een bouwdeel als de 
gebruiksomstandigheden. 

Tom Horn e.a. 3: 

Duurzaamheid = kwaliteit van de 
samenleving, zowel economisch 
a/s ecologisch. 

Dit is een volkomen onbruikbare 
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definitie. Toch schijnt hij uit de koker 
te komen van de Adviesraad voor 
het Wetenschaps- en Technologie
beleid (AWT), waarin diverse 
gerenommeerde collega's, ook uit 
de bouw, zitting hebben . lk moet 
hieraan toevoegen dat deze definitie 
is geformuleerd tijdens een twee
daagse conferentie, die onder de 
titel "Techniek en Duurzaam-heid" in 
januari 1993 is gehouden en daar
mee zeker niet alleen maar betrek
king heeft op de bouw. Waarom is 
deze definitie zo onbruikbaar? Hier 
wordt het begrip "kwaliteit" erbij 
gehaald. Kwaliteit en 
kwaliteitsborging zijn onderwerpen 
waar ik mij al vele jaren mee 
bezighoud en op grond van die 
ervaring weet ik dat er een grote 
begripsverwarring is, ondanks de 
pogingen van velen om hier duide
lijkheid in te brengen. Oat komt 
omdat wij gevoelsmatig met "kwali
teit" iets anders bedoelen dan het 
technische begrip kwaliteit. Volgens 
ISO 8402 luidt de definitie van 
kwaliteit: "Kwaliteit is het geheel 
van eigenschappen en kenmerken 
van een produkt of dienst, waarmee 
wordt voldaan aan de gestelde 
eisen of vanzelfsprekende behoef
ten ". Dit is een absolute omschrij
ving. Het betekent dat wanneer 
wordt voldaan aan bijzonder lage 
eisen, en dat bedoelen we bij 
duurzaamheid toch duidelijk niet, 
nog steeds gesproken kan warden 
van kwaliteit. Het gevolg hiervan is 
dat de definitie van de AWT bete
kent dat wanneer een samenleving 



bijzonder lage eisen zou stellen, 
waaraan dus gemakkelijk kan 
warden voldaan, de kwaliteit van die 
samenleving gelijk gesteld zou 
kunnen worden met duurzaamheid. 

Henket en Hermans4
: 

Duurzaamheid is de mate waarin 
het technisch systeem in de loop 
van de tijd blijft voldoen aan de 
gestelde technische prestatie
eisen. 

Hier is duurzaamheid een "mate" 
waarin wordt voldaan aan gestelde 
eisen. Tegelijkertijd wordt ook 
gesproken van "blijft voldoen". Dit 
lijkt mij een tegenspraak. Een "mate 
van voldoen" kan niet, aangezien 
iets voldoet of niet voldoet. 

Siemes en Monnier5 : 

Duurzaamheid: het vermogen van 
een bouwdeel (inclusief de 
verbindingen en aansluiting) om 
onder invloed van een bepaalde 
degradatiefactor gedurende een 
beoogde gebruiksperiode een 
vooraf gestelde prestatie te 
leveren. 

Hier kan ik me beter in vinden, 
aangezien duurzaamheid wordt 
aangeduid als vermogen. Een 
nadeel aan deze definitie is dat 
duurzaamheid wordt gekoppeld aan 
een gebruiksperiode. Voor het 
ontwikkelen van een duurzaam
heidstheorie is daarom een derge
lijke definitie minder geschikt. 
Duurzaamheid moet theoretisch ook 

betrekkelijk gering kunnen zijn en 
daardoor voor een beoogde 
gebruiksperiode zelfs onvoldoende. 

Kras e.a. 6
: 

Duurzaamheid: een toestand van 
een materiaal of een combinatie 
van materialen, waarmede het 
oorspronkelijke of een vast te 
leggen minimum niveau aan 
prestaties kan warden gehaald. 

lnmiddels is duurzaamheid aange
duid als: weerstand, kwaliteit, mate, 
vermogen en nu dan als toestand. 
Alleen al hieruit blijkt dat het niet zo 
makkelijk is het begrip te definieren. 
Een nadeel aan deze definitie is dat 
duurzaamheid uitsluitend wordt 
toegedacht aan materialen, terwijl 
niets wordt gezegd over de toepas
sing daarvan in een bouwdeel en de 
gebruiksomstandigheden. Een on
omstotelijk "duurzaam" materiaal als 
lood bijvoorbeeld, kan in combinatie 
met een ander bekend "duurzaam" 
materiaal als eikehout in korte tijd 
vernietigd worden als gevolg van de 
extreme vorming van basisch 
loodcarbonaat (loodwit, zie foto 1). 

En zo zijn er talloze voorbeelden te 
noemen waarbij de toepassing van 
een materiaal en de gebruiks
omstandigheden bepalen of dat 
materiaal "lang goed blijft". 

Er zijn nag meer definities van 
duurzaamheid, maar ik zou dan, 
althans gedeeltelijk, in herhaling 
vallen . De beste definitie die ik heb 
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Foto 1 - Aantasting van lood bij combinatie met eikehout7. 
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gevonden is van Hoogenboom8 . 

Deze gebruikt daarvoor het begrip 
"materiaalsysteem", dat hij aanduidt 
als het stelsel van stoffelijke 
elementen in een bouwwerk. Hij 
luidt als volgt. 

Hoogenboom8: 

Duurzaamheid is het vermogen 
(van een materiaalsysteem) om te 
b/ijven vofdoen aan bepaalde 
prestatie-eisen, onder invfoed van 
bepaalde degradatiefactoren. 

Het grote voordeel van deze defini
tie is, dat de omschreven eigen
schap zowel kan gelden voor een 
materiaal , een bouwdeel, als een 
compleet gebouw op een bepaa/d 
tijdstip. Er is sprake van vermogen 
om aan een bepaalde prestatie te 
voldoen maar ook vermogen om 
weerstand te bieden aan degrada
tie. Toch heb ik er ook nog wel 
commentaar op. 
Naar mijn mening ontbreekt nag het 

''""''~ 1 vermogen 

element onderhoud. Het effect van 
onderhoud kan men grafisch 
weergeven zoals in figuur 1. 

lk kom dan tot het volgende voorstel 
voor een definitie van het begrip 
duurzaamheid van een bouwmate
riaal: 
De duurzaamheid van een 
bouwmateriaal is het vermogen 
daarvan om in zijn toepassing en 
onderhevig aan bepaa/de 
degradatiefactoren, te bfijven 
voldoen aan bepaalde prestatie
eisen, eventueel door het plegen 
van onderhoud. 

Maar, dames en heren , hiermee zijn 
we er nog niet. Want dit betrof 
slechts de definitie binnen het 
vakgebied Bouw. De Rector 
Magnificus heeft in zijn rede een 
toelichting gegeven op het voorstel 
van het College van Bestuur aan de 
Universiteitsraad om in de Missie 
van onze Universiteit meer uitge-

I 
I 

'~' .. 
I ' ' 
I '.._ 

prestatie-eis , : ' , 
---- ------- - --- - ------ --r---- - --- ---- --1---- - ---~ - -- ---

onderhoud 

I 

I 
I 
I 
I -· 

I 
I 
I 

onderhoud ! 
-~ ... -· 

Figuur 1 - lnvloed onderhoud op duurzaamheid. 
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sproken onze relatie met de samen
leving op te nemen. Deze Missie is 
gerelateerd aan duurzaamheid in 
het kader van "Duurzame Ontwikke
ling". Ook Duurzaam Bouwen 
volgens het NMP en NMP-plus 
moet daarin passen. In het 
Brundtland-rapport "Our Common 
Future"9 wordt Duurzame Ontwikke
ling gedefinieerd als: "een proces 
van verandering, waarin het gebruik 
van hulpbronnen, de richting van 
investeringen, de orientatie van 
technologische ontwikkeling en 
institutionele verandering a/le met 
elkaar in harmonie zijn en (a/le) 
zowel de huidige als de toekom
stige mogelijkheid vergroten am aan 
menselijke behoeften en wensen 
tegemoet te komen". Het is duidelijk 
dat we een dergelijke opdracht niet 
alleen maar kunnen ophangen aan 
de toepassing van materialen "die 
lang goed blijven". Hier wordt 
duurzaam veel meer gehanteerd 
zoals in de uitdrukking "duurzame 
vrede". Het is ook duidelijk dat de 
definitie van de duurzaamheid van 
een bouwmateriaal niet zonder 
meer te combineren valt met 
bovengenoemde definitie van 
duurzame ontwikkeling. Waar zit 
dat in? Naar mijn mening door een 
wat ongelukkige vertaling van het 
beg rip "sustainable development'', 
waarover het Brundtland-rapport 
gaat. Duurzaam wordt naar het 
Engels vertaald als durable, maar 
dat is niet hetzelfde als sustainable. 
Sustainable betekent veel meer "te 
handhaven", "houdbaar" of oak wel 
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"verdedigbaar". Het betekent dat wij 
in de mondiale samenleving moeten 
werken aan houdbare normen en 
waarden voor de verhouding mens 
en natuur. 
Het wil zeggen dat ook de komende 
generaties verder moeten kunnen 
leven met hetgeen wij nu bedenken. 
Volgens het Brundtland-rapport is 
daarbij van essentieel belang dat 
armoede en honger in de wereld 
worden teruggedrongen . 
Van degenen die arm en hongerig 
zijn kan men immers in alle redelijk
heid niet verwachten dat zij ook nog 
rekening houden met het milieu. 
Sterker nog, zij zullen heel vaak het 
milieu in hun eigen omgeving 
vernietigen am te kunnen overleven. 
Het Brundtland-rapport concludeert 
dat sustainable development 
mondiaal alleen mogelijk is wanneer 
welvaart tot stand wordt gebracht 
voor de thans hongerigen en armen. 
Lukt ons dat niet dan zullen zij 
doorgaan met hun bossen te 
kappen , hun vee het al kale land te 
laten overbegrazen en de laatste 
reserves uit hun grand te halen. Ze 
zullen oak in steeds grotere aantal
len naar de nu al volledig verstopte 
steden in hun landen trekken . Dit 
zal uiteindelijk ook tot desastreuze 
gevolgen leiden voor de westerse 
samenleving. 
Moeten wij ons dan wel bezighou
den met de toepassing van duur
zame bouwmaterialen? Misschien is 
het mondiaal gezien wel belangrijker 
dat wij meer materialen toepassen 
uit Derde-Wereldlanden, teneinde 



mee te werken aan het brengen van 
welvaart aldaar. lk kan daar op dit 
moment geen antwoord op geven. 
lk denk echter wel dat het nodig is 
ons in het mondiale probleem van 
de sustainable development te 
verdiepen. Het spreekt vanzelf dat 
dit niet alleen kan vanuit de kleine 
groep Materiaalkunde bij de faculteit 
Bouwkunde. Zelfs de door de 
Rector Magnificus aangegeven 
Missie voor de Universiteit is niet 
voldoende, hoewel uitermate 
belangrijk. Het vraagt om internatio
nale politieke wil te accepteren dat 
onze welvaart voorlopig pas op de 
plaats moet maken ten gunste van 
de ontwikkelingslanden. Er zo 
tegenaan kijkend begrijpt u waarom 
ik het heb over de betrekkelijkheid 
van duurzame bouwmaterialen. 
Terugkerend naar het vakgebied 
zou ik, om iedere verwarring te 
voorkomen, in dit verband willen 
voorstellen in plaats van "duurzame 
ontwikkeling" te spreken van "houd
bare ontwikkeling". 

De bepaling van 
duurzaamheid 

Mij verder beperkend tot "duurzaam
heid van bouwmaterialen" wil ik het 
een en ander opmerken over de 
bepaling van duurzaamheid. 
Er is zeer veel onderzoek verricht 
naar de voorspelling van de levens
duur van bouwmaterialen, al dan 
niet in hun toepassing en daarmee 
dus naar de duurzaamheid van 

deze materialen . Al dat onderzoek 
is niet erg succesvol gebleken. Een 
interessant en ambitieus theoretisch 
model voor het degradatieproces 
van bouwmaterialen is beschreven 
door Bekker10 . Het betreft een 
probabilistische analyse van de 
resultaten van duurzaamheids
testen. De theorie lijkt juist. Wan
neer wij genoeg correlatiegegevens 
hebben van praktijkervaringen en 
beproevingsresultaten, dan moet 
het mogelijk zijn een betrouwbare 
voorspelling te geven van de 
levensduur in bepaalde omstandig
heden en dus de duurzaamheid. 
Bekker geeft echter zelf al aan dat 
er slechts bruikbare proefmethoden 
zijn voor poreuze materialen als 
baksteen en dergelijke en ook dat 
de vraag nog beantwoord moet 
worden hoe het aantal beproevings
cycli geconverteerd kan worden 
naar levensduur. 
Bij BOA hebben wij ons vele jaren 
bezig gehouden met duurzaam
heidsonderzoek aan allerlei dak- en 
gevelmaterialen. Voor dergelijk 
onderzoek wordt onder meer 
gebruik gemaakt van de BOA 
Ponding Tester. Dit apparaat is een 
modificatie van de QUV Tester en 
brengt een versnelde degradatie 
van een materiaal tot stand door de 
gecombineerde invloed van UV, 
warmte en water. De eerste voor
dracht omtrent de resultaten van 
dergelijk onderzoek werd in 1983 
gegeven 11

• Sindsdien is er zeer veel 
onderzoek, ook door anderen, 
verricht en is de methode door de 
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betreffende CEN commissie TC 254 
voorgesteld als Europese norm voor 
de bepaling van de weerstand tegen 
versnelde veroudering van 
dakbedekkingsmaterialen. Dit 
betreft in eerste instantie bitumi
neuze dakbanen, doch de proef
methode zal , naar het zich laat 
aanzien , ook warden ingediend voor 
kunststof dakbedekkingen, zij het 
misschien in aangepaste vorm. 
Op grand hiervan zou men zeggen 
dat er blijkbaar een geaccepteerde 
proefmethode is voor het degrada
tie-onderzoek aan dakbedekkings
materialen en het dus mogelijk is de 
duurzaamheid van deze produkten 
te bepalen. Helaas is dit niet zo. Uit 
a/lerlei correlatie-onderzoek is 
gebleken dat er geen betrouwbare, 
dat wil zeggen statistisch verant
woorde voorspelling is te doen 
inzake het gedrag in de praktijk. Als 
onderzoekers binnen een bepaald 
vakgebied staan we daarin zeker 
niet alleen. Zo is er op het gebied 
van verven en coatings een enorme 
hoeveelheid onderzoek verricht met 
verweringsmethoden. Martin 12 geeft 
een zeer uitgebreid overzicht van 
onderzoek op dit gebied. Zijn litera
tuurlijst beslaat maar liefst 132 
titels! De teneur en de conclusie 
van zijn artikel zijn weinig positief. 
De huidige methodologie voor de 
voorspelling van levensduur moet 
totaal vernieuwd warden . Hier sluit 
ik mij van harte bij aan. Kunstma
tige verwering van materialen mag 
alleen maar warden gebruikt om 
systemen onderling te vergelijken 
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en wellicht om uitgesproken slecht 
functionerende materialen of combi
naties te elimineren. Het grootste 
probleem bij duurzaamheidsonder
zoeken zit daarbij niet in de proef
methode maar in de onvoorspel
baarheid van het weer zelf. In dat 
verband noem ik enige uitspraken 
van belangrijke onderzoekers. 

Gaines13
: 

When one considers that outdoor 
exposure tests in Cleveland, Ohio, 
cannot be correlated with similar 
tests in Miami, Florida, because of 
differences in climate, it is not 
surprising that laboratory tests, 
which simulate neither weather 
situation cannot be correlated with 
either one. 

(Wanneer men zich realiseert dat 
buitenexpositieproeven in 
Cleveland, Ohio, niet gecorreleerd 
kunnen warden met vergelijkbare 
proeven in Miami , Florida, vanwege 
de klimaatverschillen, dan hoeft het 
geen verbazing te wekken dat 
laboratoriumproeven , die geen van 
deze weersomstandigheden simule
ren, niet met een van beide gecor
releerd kunnen warden.) 

Rosendah/1 4
: 

A researcher, who was so 
overcautious as to exposure a test 
series not only once but several 
times over, had to find out that 
even in the ideal climate of Florida 
with exposure started in different 
years, but the same time of year, 



the durabilities found varied by as 
much as a factor of two. 

(Een onderzoeker die zo over
zorgvuldig was een beproevings
serie niet een keer maar verschil
lende keren uit te voeren, moest 
vaststellen dat zelfs in het ideale 
klimaat van Florida met de expositie 
beginnend in verschillende jaren, 
maar steeds op dezelfde dag van 
het jaar, de gevonden duurzaam
heid onderling varieerde met maar 
liefst een factor twee.) 

Grinsfelder15
: 

This brings us face-to-face with 
one of the most perplexing 
problems concerned with outdoor 
weathering, that weather does not 
duplicate itself . ... How can one 
ever expect a laboratory method 
to duplicate the weather when the 
weather can never duplicate 
itself? 

(Dit stelt ons tegenover een van de 
meest verbijsterende problemen 
inzake buitenexpositie, namelijk dat 
het weer zichzelf niet reproduceert. 
.... Hoe kan men ooit verwachten 
dat een laboratoriummethode het 

Polymeer 

Polyester (UP) 
Polyethyleen (PE) 

Polypropyleen (PP) 

Polyvinylchloride (PVC) 

Ethyleen vinylacetaat copolymeer (E/V AC) 

weer nabootst wanneer het weer 
zichzelf nooit kan nabootsen?) 

Wanneer wij werkelijk vooruitgang 
willen boeken op het terrein van 
duurzaamheidsonderzoek, dames 
en heren, dan zullen wij dit reprodu
ceerbaarheidsprobleem moeten op
lossen. lk kom daar nog op terug. 

Bij de proefmethodes zelf zijn ook 
nog niet alle problemen opgelost. 
Hierbij doet zich namelijk het verve
lende feit voor dater geen sprake 
kan zijn van een universele versnel
de verweringsmethode voor alle 
bouwmaterialen. Van verschillende 
kunststoffen bijvoorbeeld is bekend 
dat deze degraderen onder de 
invloed van UV licht. De maximale 
gevoeligheid echter is niet voor elke 
kunststof hetzelfde. Tabel 1 toont dit 
voor een aantal polymeren. 

Beschouwen we nu de irradiatie van 
zonlicht (gemiddeld} en van een 
tweetal kunstmatige UV-bronnen, te 
weten een bepaald type Xenon 
booglamp en de UV-B 313 lampen 
zoals gebruikt in de BDA Ponding 
Tester, dan levert dat een beeld op, 
zoals u dat ziet in figuur 2. 

Maximale gevoeligheid (nm) 

315 - 325 

300 

310,370 

310 - 320 

327, 364 

Tabet 1 - Maximum gevoeligheid voor enige polymeren. 

11 



1,2 

1,0 

E 
0,8 c: 

~ 
E 
~ 0,6 . 
c 0 ,4 'O 

.~ 

260 280 300 320 3 40 360 380 400 

Golf!engte (nm) 

Figuur 2 - Spectrale energie
verdeling van een bepaa/d type 
Xenon booglamp en de UV-B 313 
lamp in vergelijking met gemiddeld 
zon/icht in West Europa 16

• 

Uit figuur 2 blijkt dat de versnelling 
die bereikt kan worden in de verou
dering van PVC ongeveer het 
zesvoudige bedraagt in vergelijking 
met de Xenon booglamp (vergelij
king met zonlicht is minder relevant, 
aangezien in het laboratorium ook 
de expositietijd wordt versneld). 
Daarentegen zal het effect van de 
Xenon booglamp op een materiaal 
als EN AC waarschijnlijk groter zijn 
dan de UV-B bron. Hier komt nog bij 
dat door gebruik van agressieve, 
dus sterk versnellende lampen zoals 
de UV-8 313, er bij sommige 
produkten degradaties kunnen 
optreden die in werkelijkheid niet 
voorkomen. Het komt er dus op 
neer voor ieder materiaal de meest 
geschikte en efficiente verwerings
methode vast te stellen. Voor een 
aantal kunststoffen is dat nog 
betrekkelijk eenvoudig maar voor 
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een gecompliceerd materiaal als 
gemodificeerd bitumen is dit alleen 
maar mogelijk door combinatie met 
ander onderzoek. 
Gemodificeerd bitumen is wat 
verouderingsgedrag betreft trou
wens zeer interessant. lnmiddels 
weten we dat met APP- (Atactisch 
Polypropyleen) of SBS- (Styreen
Butadieen-Styreen blok
copolymeer) gemodificeerd 
bitumendakbanen respectabele 
levensduren zijn te behalen. Voor 
algemene berekeningen kan een 
gemiddelde levensduur van 25 jaar 
veilig worden aangehouden. Maar, 
zoals voor elk bouwmateriaal, zijn er 
at en toe uitzonderingen. En het zijn 
juist de uitzonderingen die we willen 
elimineren om daarmee schade te 
voorkomen. Het is daarom van groot 
belang meer inzicht te krijgen in 
hetgeen zich op moleculaire schaal 
afspeelt tijdens al dan niet versnel
de degradatie. Bovendien moeten 
de eigenschappen nog beter gerela
teerd worden aan het isolatiemater
iaal, aan de applicatietechniek en de 
gebruiksomstandigheden. Hoewel 
er bij het verouderingsonderzoek 
aan gemodificeerd bitumen interes
sante resultaten zijn bereikt17

, moet 
toch ook worden vastgesteld dat het 
nog nooit is gelukt bepaalde 
schadeverschijnselen uit de praktijk, 
zoals craquele, kleine plooitjes of 
puistvorming, echt goed na te 
bootsen in het laboratorium. Door 
de groep Materiaalkun'de zijn 
voorstellen geformuleer,d voor dit 
soort onderzoek. · 



Het betreft een methodologie die 
een integratie beoogt tussen 
laboratoriumonderzoek en buiten
expositie met gebruikmaking van 
probabilistische analyses. Figuur 3 
toont u het schema voor dergelijk 
duurzaamheidsonderzoek. 

Het lijkt mij dat deze methodiek heel 

goed kan aansluiten bij hetgeen 
Henket en Hermans4 hebben opge
zet, waarbij op basis van praktijkin
specties gebruik wordt gemaakt van 
systematieken als Failure Mode and 
Effect Analysis en het Kwaliteit Meet 
Systeem. In feite passen hierin ook 
de opdrachten aan studenten in het 
kader van het vak Materiaalkunde 3, 

Materiaal
eigenschappen I 

Gebruiksom
standigheden 

Bouwdeel
eigenschappen 

' Verwerkings
: invloed 

Levensduur
voorspelling 

Experimentale 
degradatie 
. Versneld 
. Natuurlijk 

Evaluatie 

Probabilistische 
analyse van bouw-

--------l deeleigenschappen 
en omgevingsfac
toren in relatie 
tot faaltijd 

Faalmechanismen 

Figuur 3 - Onderzoekschema ten behoeve van duurzaamheidsvoorspelling 
(zie oak Martin12) . 
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dat over bouwschade handelt. In 
ieder geval is het duidelijk dat deze 
nieuwe aanpak nog in de kinder
schoenen staat en dat de 
duurzaamheid van een bouwmate
riaal voorlopig nog een betrekkelijk 
begrip is. Volgens de door mij voor
gestelde definitie moet de 
duurzaamheid van een bouwmate
riaal immers gerelateerd worden 
aan een prestatie-eis en sinds enige 
tijd is zelfs in de wet, namelijk het 
Bouwbesluit18 , vastgelegd dat pas 
van een prestatie-eis kan worden 
gesproken wanneer de prestatie 
meetbaar is. En duurzaamheid is 
nog steeds niet meetbaar. 

De groep 
Bouwmateriaalkunde 

Met de benoeming van prof. Kreijger 
is in 1970 de groep Bouwmateriaal
kunde van de faculteit Bouwkunde 
gestart. Korte tijd later werden 2 
wetenschappelijke en 2 technische 
medewerkers aangesteld. In de 
eerste 5 jaar heeft Bouwmateriaal
kunde veel energie besteed aan het 
opzetten van colleges, practica en 
een, zeker voor die tijd , indrukwek-

• kend materiaalkundelaboratorium. 
Hoewel er toen nog voldoende 
financiele middelen waren voor de 
inrichting van het laboratorium 
werkte de tijdgeest niet ten voordele 
van het verder ontplooien en 
uitbouwen van het materiaalkunde
onderwijs en -onderzoek. Materiaal
kunde is weliswaar steeds een 
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verplicht onderdeel geweest van het 
onderwijsprogramma, maar de 
omvang van het vak wisselde 
jaarlijks aanzienlijk. Zo kon het voor 
komen dat van het ene op het 
andere jaar een programma
onderdeel verdween en in het 
volgende jaar opeens voor 200 
studenten verplicht werd gesteld. 
Naar mijn waarneming is de staf 
door dit golvende beleid gelouterd 
en zeer goed in staat flexibel op 
nieuwe ontwikkelingen in te haken. 

De groep Bouwmateriaalkunde, die 
zich bezighoudt met onderwijs in de 
vorm van practica en colleges en 
onderzoek bestaat thans uit een 
wetenschappelijke staf van 6 perso
nen, onder wie 2 hoogleraren, en 
een technische staf van 2 perso
nen. Eind 1993 heeft Bouwmateri
aalkunde een beleidsnotitie opge
steld waarin is aangegeven hoe zij 
aan de onderwijs- en onderzoek
doelstellingen invulling wil geven. 
Dit stuk is ook behandeld in de 
vakgroep en heeft geleid tot een 
interessante discussie. Zo wordt in 
de notitie aangegeven hoe voldaan 
zou kunnen worden aan de op
dracht zorg te dragen voor een 
afstudeerdifferentiatie Materiaal
kunde. Wij beseffen maar al te goed 
dat het onmogelijk is om in een 
periode van 4 jaar een "materiaal
kundige" op te leiden . Liever 
spreken wij daarom van "mate
riaalkundig ontwerper". Maar wij 
zouden nog verder willen gaan in 
het verruimen van de mogelijkhe-



den en uit de discussie binnen de 
vakgroep FAGO is gebleken dat dit 
in goede aarde valt. 
Uit mijn beschouwing over duur
zaamheidsonderzoek blijkt dat duur
zaamheid geen op zichzelf staande 
materiaaleigenschap is doch 
nadrukkelijk gezien moet worden in 
relatie tot toepassing en gebruiks
omstandigheden. Daarom moet ook 
in het onderwijs materiaalkunde in 
verband worden gebracht met de 
andere vakdisciplines, zoals binnen 
FAGO bouwfysica en buiten FAGO 
constructief ontwerpen, uitvoerings
techniek, maar zeker ook architec
tuur. In dat verband is door ons de 
term "mengdifferentiatie" naar voren 
gebracht. Dit is eigenlijk een tegen
spraak, maar geeft zo aardig weer 
wat wij bedoelen . Het afstudeerwerk 
zal zich hierdoor verbreden en het 
aantal ( deel)afstudeerstudenten zal 
toenemen. De eerste tekenen 
wijzen hier al op. 

Voor het onderzoek zijn door de 
groep Bouwmateriaalkunde 4 
kernthema's geformuleerd: 

- Duurzaamheid van bouw
materialen en bouwdelen 

- Milieu-aspecten van bouw
materialen 

- Het ontwikkelen van bouwmate
riaa/kundige ontwerpdeciderata 

- lnnovatief toepassen van (nieuwe) 
materia/en in bouwprodukten. 

Het duurzaamheidsonderzoek dat 
ons voor ogen staat, is door mij al 

geschetst en behoeft op deze plaats 
geen verdere toelichting. lets anders 
is dat voor dergelijk onderzoek, dat 
ook een directe relatie heeft met de 
3 andere kernthema's , een behoor
lijk geequipeerd laboratorium 
noodzakelijk is. Helaas is dit niet of 
nauwelijks meer voorhanden. Vooral 
in de beginjaren is veel geld ge"in
vesteerd in basisapparatuur, zoals 
testbanken , chemische analyse
apparatuur en kracht-, temperatuur-, 
verplaatsing- en RV-transducenten. 
In de eerste helft van de jaren '80 is 
er nog een aantal moderne beproe
vingsbanken aangeschaft en heb
ben er bestedingen plaatsgevonden 
op het gebied van registratie en 
verwerking van meetgegevens. Na 
die tijd zijn er echter nauwelijks of 
geen investeringen in het materiaal
kundelaboratorium gedaan. Van
wege de al maar toenemende 
bezuinigingen is het thans beschik
bare budget niet meer dan een 
fractie van hetgeen nodig zou zijn 
om de bestaande apparatuur op peil 
te brengen, laat staan uit te breiden. 
lk wil het nog geen armoedig zootje 
noemen maar als er niet gauw wat 
gebeurt dan dreigt dat de enig juiste 
kwalificatie te worden . Dames en 
heren, een dergelijke situatie kan 
onmogelijk warden verenigd met de 
doelstellingen inzake Duurzaam 
Bouwen, ons voorgehouden door 
Overheid en Universiteit. 

Overigens probeert de groep 
Bouwmateriaalkunde ook zelf wat te 
doen aan de financiele problemen. 
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Door het aantrekken van externe 
opdrachten via het Centrum Bouw
onderzoek TNO-TUE wordt getracht 
een derde- geldstroom op gang te 
brengen en te houden. Het betreft 
hier met name opdrachten voor het 
uitvoeren van milieumaat
berekeningen en LCA (Life Cycle 
Assessment) studies. Op dit gebied 
is binnen de groep grate kennis 
aanwezig doch ook hier geldt dat 
nog zeer veel onderzoek zal moeten 
warden verricht. lmmers, ogen
schijnlijk is de milieumaat te bereke
nen met de volgende "eenvoudige" 
formule19 : 

Let wel genormeerde en gewogen. 
Er is voorlopig maar gedeeltelijk 
sprake van enige normalisatie terwijl 
ook het toekennen van een gewicht, 
dat wil zeggen een relatieve waarde 
ten opzichte van andere getallen, 
nog wordt overgelaten aan het 
uiteraard subjectieve inzicht van de 
betreffende onderzoeker. 
De tweede parameter waar ik uw 
aandacht voor vraag is am, de 
weegfactor voor maatstaf m. Zo'n 
maatstaf betrett een specifieke 
milieu-invloed. Het rapport "De 
milieumaat voor de bouw"19 noemt 9 
verschillende invl0Arl1=m 7():::.Jc 

y z 

M=t~ I/j 
A( G/L) L f,J-Kim + LV,Ji(Kim - K,,,(min) 

i= l i=Y+ l 

m= I LU., j=l 

m=l 

B( 
G - Li · B(G/L,) ) ( L - g ) 
---g-, - + B(G/L) · A ~ 

parameters die in deze tormule 
voorkomen toe te lichten. Daarvoor 
verwijs ik naar de betreffende lite
ratuur. Een tweetal licht ik er echter 
uit. Allereerst is daar Kim' aangeduid 
als: maatstatgetal van de maatstaf 
m gerelateerd aan de output van 
activiteit i ten behoeve van compo
nent j. De Kim waarden zijn de input
gegevens van het rekenmodel. Het 
zijn geconverteerde (genormeerde), 
gewogen milieubelastinggetallen 
per activiteit i en maatstat m. 
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Anderen zoals het Centrum voor 
Milieukunde Leiden20 hanteren een 
indeling in 5 groepen waarvan er 3 
weer verder zijn onderverdeeld 
zodat in teite 11 verschillende 
invloeden warden onderscheiden. 
Nog afgezien van het teit dat maar 
voor een aantal invloeden normen 
bestaan (in tabel 2 de maatstaven 3 
t/m 6) is het duidelijk dat er pas 
sprake kan zijn van een serieuze 
milieumaatberekening als voor ieder 



Maatstaf Milieu-invloed Dimensie van de 
milieu-invloed 

1. grondstoffen kg grondstoffen 
per kg bouwdeel 

2. bodemverbruik m2 bodemverbruik 
per kg bouwdeel 

3. uitstoot van afvalstoffen g emissiestoffen 
in de lucht per kg bouwdeel 

4. lozing van afvalstoffen in g lozingsstoffen 
het oppervlakte water per kg bouwdeel 

5. deponie/stort van afvalstoffen g deponiestoffen 
per kg bouwdeel 

6. vrijkomen van afvalstoffen in g emissiestoffen 
het binnenmilieu (alleen in de per tijdsperiode per kg 
gebru i ksfase) bouwdeel 

7. energieverbruik MJ energieverbruik 
per kg bouwdeel 

8. transport km transport 
per kg bouwdeel 

9. afvalenergie Curie per kg bouwdeel 

Tabet 2 - Maatstaven voor de milieumaat van een bouwdeel. 

van de maatstaven, dus milieu
invloeden, de weegfactor am bekend 
is. Ook dit is een politieke beslis
sing. Het bedoelde rapport zegt 
hierover eufemistisch: "wellicht kan 
de weging worden afgeleid uit de 
doelstellingen van het NMP of het 
NMP-plus". lk kan u verzekeren, dat 
zij niet zijn at te leiden uit welk 
overheidsdocument dan ook. 

Begrijpt u mij goed, ik bedoel met 
deze beschouwing niet dat milieu
maatberekeningen en LCA-studies 
zinloos zijn. lntegendeel, het is van 
groot belang dat zoveel mogelijk 

gegevens worden verzameld voor 
het uitvoeren van deze berekenin
gen, zodat berekeningsresultaten 
van verschillende produkten met 
elkaar kunnen worden vergeleken. 
Het zal dan steeds beter mogelijk 
worden de milieumaatdiscussie uit 
het emotionele vlak te halen en 
terug te brengen tot zakelijke 
proporties. Het is echter wel zo dat 
wij als ingenieurs pas echt aan het 
werk kunnen, wanneer de overheid 
beslissingen durft te nemen ten 
aanzien van het relatieve gewicht 
van milieu-invloeden. Ook al zou 
zo'n beslissing later moeten worden 
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bijgesteld dan nag zou er een 
geweldige stimulans vanuit gaan 
om bouwmaterialen niet alleen op 
duurzaamheid maar oak op maat
schappelijke houdbaarheid te 
beoordelen. 
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Mijnheer de Rector Magnificus, 
Dames en heren, 

Afsluiting 

lk zal mijn betoog nu afsluiten. Wij 
alien zijn verplicht mee te werken 
aan een duurzame, dat wil dus 
zeggen houdbare ontwikkeling . 
Vanuit de groep Bouwmateriaal
kunde zullen wij trachten ons 
duurzame steentje bij te dragen, 
zowel in het onderwijs als bij het 
onderzoek. lk heb er alle vertrouwen 
in dat wij daarbij de steun zullen 
ontvangen van de vakgroep, de 
taculteit en de Universiteit. Maar die 
steun is nog niet voldoende. Een 
echte doorbraak is pas mogelijk 
wanneer de politiek tot duidelijke 
stellingnames komt, waarmee wij 
aan de slag kunnen. lk spreek 
daarbij de wens uit dat die noodza
kelijke politieke ontwikkeling niet zal 
leiden tot een bureaucratische 
papierberg. Zo las ik onlangs21 dat 
een medicijnenfabrikant in 1950 
ongeveer 100 pagina's documenta
tie moest produceren om een 
nieuwe pil toegelaten te krijgen . 
Thans ligt dit in de orde van 72.000 
pagina's. Geen mens kan mij wijs 
maken dat de procedure 720 keer 
zorgvuldiger is geworden. 

Bij deze officiele aanvaarding van 
mijn ambt als hoogleraar Bouw-

materiaalkunde dank ik het College 
van Bestuur van de Technische 
Universiteit Eindhoven voor mijn 
benoeming en het Bestuur van de 
faculteit Bouwkunde, het Bestuur 
van de vakgroep Fysische Aspecten 
van de Gebouwde Omgeving en de 
sectie Bouwmateriaalkunde voor het 
in mij gestelde vertrouwen. 

Hooggeleerde Wisse , beste Jaap, 

Toen ik aantrad was jij het vooral, 
op dat moment als voorzitter van de 
vakgroep, die mij opgevangen heeft 
in de faculteit en de vakgroep. Jij 
hebt mij wegwijs gemaakt in proce
dures en structuren . lk ben je daar 
nog steeds dankbaar voor. Uit onze 
gesprekken bleek dat er een goede 
aansluiting is van onze opvattingen 
inzake de integratie van Materiaal
kunde in het bouwkunde-onderwijs 
en -onderzoek. Dit is een prima 
uitgangspositie voor verdere samen
werking in de vakgroep en in de 
faculteit. 

Hooggeleerde Sancken, beste 
Stache, 

De samenwerking in de sectie 
Bouwmateriaalkunde vindt men 
nogal bijzonder. lk ben er inmiddels 
van overtuigd dat jij daar een 
belangrijke bijdrage aan hebt 
geleverd. Jouw inbreng en grote 
specialistische kennis zijn een 
stimulans voor alle medewerkers. 
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Medewerkers van de groep 
Bouwmateriaalkunde, 

Het spreekt vanzelf dat we even 
aan elkaar hebben moeten wennen . 
Maar, jullie hebben het mij bepaald 
makkelijk gemaakt erin te komen. 
Graag bedank ik ju I lie voor jullie 
enthousiaste aanpak. lk ben ervan 
overtuigd dat het met ons team 
mogelijk zal zijn het voorgenomen 
beleid uit te voeren. 

Dames en heren studenten, 

Het mooiste aan architectonisch 
ontwerpen is de tot-stand-kerning 
van het gebouw. Dat is bouwen. 
Bouwengebeurtdoorbouwvakkeffi 
en ik beschouw mezelf als een van 
hen. Het is niet makkelijk iets 
mooiers voor te stellen dan 
's morgens - heel vroeg - de bouw
keet binnen komen, de eerste bak 
koffie te nemen en je met elkaar te 
buigen over de tekeningen. Er zijn 
altijd problemen. Altijd is er wel iets 
vergeten of blijkt iets niet uitvoer
baar. Maar, je bespreekt het met 
elkaar, je loopt de bouw op en je 
vindt een oplossing , want de bouw 
moet d66r. Bouwen doe je met 
materialen, zeker, maar bouwen 
doe je vooral ook met mensen. 
Allebei hebben ze tot gevolg dat er 
fouten worden gemaakt. De kunst is 
de kans op fouten tot een minimum 
te beperken. Dat is bouwen altijd 
geweest. Nu komt daar nog de 
opgave bij rekening te houden met 
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de door mij geschetste maat
schappelijk houdbare ontwikkeling. 
Graag wil ik u helpen om de daarbij 
behorende begrippen en het hante
ren daarvan onder de knie te krijgen 
zodat u duurzaam bij kunt dragen 
aan het bouwen van de toekomst. 

Beste BDA-collega's , 

Mijn benoeming heeft al heel wat 
verandering tot gevolg gehad. En 
hoe leuk en uitdagend ik het werk 
aan de Universiteit ook vind, het 
gaat mij toch wel aan het hart, dat ik 
minder met jullie te maken heb. lk 
geloof echter dat het mogelijk is om 
tot een goed evenwicht te komen 
tussen mijn ambt en de nog reste
rende taak bij BOA. lk ben er van 
overtuigd dat mijn benoeming ook 
een uitstraling heeft voor jullie. lk 
zou dit nooit bereikt hebben zonder 
jullie medewerking. 
Als symbool van BDA zou ik een 
naam willen noemen: Jolanda. 
Jolanda, mijn steun en toeverlaat. 
Wat had ik zonder jou moeten 
beginnen. Zelfs met deze intreerede 
heb je mij uit de brand geholpen. Jo 
bedankt. 

Lieve Natascha, Valerie en Manon, 

Niemand zou trotser geweest zijn 
dan mama. En jullie weten dat ik 
zonder haar hier nooit gestaan zou 
hebben. Gelukkig zijn jullie er nog 
am mete helpen en kritisch te zijn 



op mijn doen en laten. En niet 
alleen jullie. Zo denk ik speciaal aan 
Oma, aan Helene, aan Huug en aan 
Sophie. Eigenlijk zou ik wel alle 
namen willen noemen van hen die 
me dierbaar zijn en zonder wie je 
niet kunt leven en dus ook niet 
werken. Maar uiteindelijk zijn jullie 
als jonge mensen het belangrijkst. 
Want vooral jullie moeten de 
houdbare ontwikkeling , waar ik het 
nu over gehad heb overbrengen op 
de volgende generaties. lk weet dat 
jullie daarin meedenken en daar 
ben ik dp.nkbaar voor. 

lk dank u voor uw aandacht. 
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