
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Onderhoudsbewust ontwerpen van gebouwen

Boonstra, S.; Verschuren, O.A.J.

Award date:
1985

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/a5a62fbb-1422-4578-acb8-d8ce69670f27


Onderhoudsbewust 

ontwerpen van 

gebouwen 

onderdeel van het afstudeerproject 

THE bouwkunde 

door Sj. Boon stra 

0. Verschuren 

begeleiders 

prof. ir. B. W. van der Vlug t 

ir F. E. Bakker 

- ---

Eindhoven 1985 



INHOUD 

VOORWOORD 

INLEIDING 

1. NOODZAAK TOT HET PLEGEN VAN 
ONDERHOUD AAN GEBOUWEN 

blz. 
1 

3 

4 

2. ONDERHOUDSBEWUST ONTWERPEN VAN GEBOUWEN 9 

3. RATIONEEL ONTWERPEN EN DOELMATIG SCHOONHOUDEN 12 

4. BEHEERS- KUNDIGE ASPECTEN DIE IN HET ONTWERP VAN 14 
POLITIEBUREAU EN BRANDWEERKAZERNE VERWERKT 
KUNNEN WORDEN 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR/PERSONEN 16 



VOORWOORD 

In de afstudeermotivatie is al genoemd, dat onderhouds
aspecten in het ontwerp zullen worden meegenomen. 
De redenen hiervoor zullen worden toegelicht. 

- De bouwwerken, die in de hausse van de bouwproduktie na 
WO II gebouwd zijn, vertonen nu zodanige gebreken dat 

onderhoud noodzakelijk wordt. In deze tijd van stagnerende 

bouwproduktie besteedt men daarom meer aandacht aan het 

onderhoud van gebouwen. 
- Bij de meeste gebouwen worden beslissingen in het ontwerp 

genomen op basis van opgedane ervaring. Voor een systematische 

benadering van het probleem, het bekijken van alternatieven 
is vaak geen tijd of geld. Men dient zich af te vragen 
of de tijd- of geldwinst die men hiermee bespaart wel zal 
opwegen tegen de kosten in de toekomst. 

- Vaak is bij gebouwen kort na de oplevering vroegtijdig 
onderhoud nodig vanwege een slechte uitvoering, onjuiste 

materiaalkeuze of detaillering. 
Aan de mogelijkheden tot vervangen van onderdelen op 

latere termijn is in de ontwerpfase vaak veel te weinig of 

geen aandacht besteed. De arbeidskosten voor deze werkzaam
heden kunnen dan ook relatief gezien hoog oplopen. 

- Direct verband hiermee houdt de problematiek van de bouw

schadegevallen. 
Vastgesteld moet worden wat de oorzaak is dat bepaalde 
onderdelen zo snel vervangen dienen te worden, dit, om te 
voorkomen dat zo'n probleem zich zal herhalen en om te 

bepalen of deze kosten inderdaad wel onder de post onder
houd vervallen. 

Daarom leek het ons als studenten in de afstudeerrichting 
constructief ontwerpen interessant om bij het maken van het 
ontwerp terdege de onderhoudsaspecten mee te nemen waarbij 
dan in de toekomst vervangen en reinigen met de minimale 
"all-in-costs"x mogelijk zal zijn. 

xDeze term wordt nog nader gespecificeerd. 
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Omdat het onderhoudsvakgebied voor ons nog een onbekend 

terrein is, is literatuur bestudeerd om er een meer gestruc
tureerd beeld van te vormen. 
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INLEIDING 

Men moet bedenken, dat elk gebouw, hoe vakkundig en 
degelijk het ook gebouwd is onderhoud behoeft. 
T.g.v. temperatuurvariaties en vochtinwerking zal altijd 

een degradatie van vooral de buitenhuid optreden. 

Door algemeen gebruik zal binnen in het gebouw slijtage 
optreden. 

Vanuit een bedrijfskundigehoek is onderhoud te benaderen, 

omdat onderhoud gepaard gaat met kosten, die betaald moeten 
worden door de gebruiker of eigenaar van een gebouw. 

Ook vanuit een bouwkundigehoek is onderhoud te benaderen 
omdat het ontwerp, de materiaalkeuze, de detaillering en 

uitvoering verantwoordelijk zijn voor de mate van onderhoud. 
Om tot een afgerond geheel van het onderhoudsprobleem te 

komen zal aan beide invalshoeken aandacht worden besteed. 

Het woord onderhoud is al een aantal malen gevallen. Het 

is daarom goed om een algemene definitie van het begrip 
onderhoud te geven. 

"Werkzaamheden, die worden ondernomen om iedere voorziening, 

d.w.z. ieder (onderdeel van een) zelfstandig stuk roerend 
dan wel onroerend goed te handhaven terug te brengen of te 

verbeteren tot een algemeen aanvaardbaar niveau en de bruik
baarheid en de waarde te behouden", zie [ l]. 

In deze studie is alleen aandacht aan de bouwkundige as
pecten van het onderhoud aan gebouwen besteed. Aspecten van 
energetische aard zoals verwarming, isolatie, bezonning en 
koeling worden hierin niet behandeld. 
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1. NOODZAAK TOT HET PLEGEN VAN ONDERHOUD 

Een gebouw is een huisvestingsmiddel: met het stichten 

ervan heeft de stichter een bepaald gebruiksdoel voor ogen 
en een daarbij vereist prestatieniveau. Zijn eisen liggen 

in het programma van eisen vast en krijgen vorm in het ontwerp 
en tenslotte in het gebouw zelf. Op het moment van oplevering 
bezit het gebouw een bepaald prestatieniveau. Het oorepron
kelijke prestatieniveau. (fig. 1). 

idee 

CD 0 

prestatie
niveau 

tijd 

G:)p.v.e. 
®schetsontwerp 

goedgekeurd 

G)de~ ontwerp bestekken 
goedgekeurd 

©oplevering 

fig. 1 

Tijdens de gebruiksfase van het gebouw zal het oorspronkelijke 

niveau "verouderen". 
Dit niveau zal afnemen als gevolg van: 

- klimatologische invloeden 

- gebruikersactiviteiten 
- constructiefouten 
- verandering van functionele en andere normen. 

Techniek, normen, smaak en mode zijn een functie van de tijd. 

Door verandering van de eisen op gebied van energie, isolatie, 
milieu evenals door de eerder genoemde factoren neemt de 

functionele veroudering sneller toe. 
Als resultante van deze veranderingen ontstaat het "verlangde" 

niveau. 
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Door afstemming van de 4 hoofdfactoren wordt dit niveau 
bereikt. Deze zijn: 

- de operationele behoeften 

- de sociaal maatschappelijke en esthetische wensen 
- de technische en veiligheidstechnische aspecten 

- de financiëel-economische middelen. 
Het aangeven van het verlangde niveau is een taak van de 

bedrijfsleiding, die rekening zal houden met de belangen 

van de betrokkenen. Deze kunnen zijn: interne betrokkenen 
zoals gebruikers, de technische dienst, de beheerder of 

externe betrokkenen zoals de overheid, omwonenden, cliënten. 
Welk belang aan onderhoud gehecht wordt is afhankelijk 

van het beleid van de bedrijfsleiding. Een duidelijk voor
beeld vindt men bij de Volvofabriek in Born. Om stagnatie 

van produktie t.g.v. onderhoudswerkzaamheden aan het dak 
te vermijden heeft men bij de nieuwe lakstraat dakelementen 
van 43 m lengte toegepast. Met deze elementen wordt de nok
gootlijn in een keer overspannen zodat de kans op lekkages 
minimaal wordt. 

D.m.v. inventariseren, inspecteren, registreren en 
rubriceren is het actuele niveau zichtbaar te maken. 

verlangd niveau 

tijd 

aktueel niveau 

Tussen het verlangde en het actuele niveau zit een kloof. 

De vraag is hoe die kloof overbrugd moet worden. Men moet 

hierbij wel in het achterhoofd houden, dat lang niet altijd 
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het actuele niveau te bereiken is, omdat daartoe de middelen 
ontoereikend kunnen zijn. Men moet zodanige maatregelen 
nemen dat een algemeen aanvaardbare situatie zal ontstaan. 

Er is een uiterste grens, waarbij een bouwwerk of onder
deel functioneel of conditioneel nog wordt aanvaard. Onder
schrijdt het deze grens, dan is de prestatie te laag ge
worden, onderhoud wordt ondoelmatig of te duur, de functie
vervulling is teruggevallen. 

Door het verouderingsproces zal het actuele niveau op een 

zeker moment zodanig afgenomen zijn, dat deze limiet wordt 

bereikt. De acceptatiegrens is dan bereikt. 

(Deze limiet wordt snel bereikt zonder onderhoud en lang

zaam bereikt met doelmatig onderhoud). 

Het bereiken of overschrijden van deze grens kan zich 

manifesteren door: 
- sterk oplopende klachten en storingen. Men kan dit plaatsen 

in de categorie: achterstallig onderhoud. 
- het plotseling functioneel of conditioneel niet meer vol

doen van een bouwwerk of bouwdeel, bijv. lekkages. 
Het actuele niveau mag nooit het acceptatie niveau onder

schrijden. Daarom is het verstandig om tegelijk met het be
palen van het actuele niveau de ondergrens, het acceptatie 

niveau vast te stellen. De marge die de technische dienst 

heeft wordt bepaald door het verschil tussen het verlangde 
en het acceptatie niveau. 
Fig. 3 en het schema op blz. 8 maken het een en ander nog 
eens duidelijk. 
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de levensduur nodig. 
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Plotseling funktieverlies lekkage. 

fig. 3 
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fasen in de levensloop 

verkrijgen: 

-behoefte stellen 
-programma van eisen 
-kopen - huren - enz. 
of: 
-ontwerpen 
-bouwuitvoering 
-oplevering 

gebruiken: 

-beheren 
-onderhouden 

1 y 

1 

T 
verlenging gebruiksduur:" 

modifikatie of 
-renovatie of 
-funktieverandering (degradatie) 

· of: 

einde gebruik: 

-afstoten. (restwaarde) 
-amoveren 
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2. ONDERHOUDSBEWUST ONTWERPEN VAN GEBOUWEN 

Op blz. 3 is reeds de definitie van het begrip 
onderhoud gegeven. 

Onderhoudsbewust ontwerpen van gebouwen betekent dat niet 
de onderhoudskosten van het toekomstig gebouw zo klein mogelijk 

moeten zijn, maar de som van de bouw- en onderhoudskosten 
zo laag mogelijk moet zijn, of: "het minimaliseren van de 

all-in-costs", [4 ]. 
De kosten t.b.v. het onderhoud bestaan uit: 

- bouwkundige investeringen in hulpmiddelen t.b.v. onderhoud. 

(bijv. een gondelinstallatie voor gevelreiniging). 

- preventieve onderhoudskosten. 
(onderhoud, gericht op het voorkomen van storingen). 

- schoonmaakkosten. 
- reparatie- en partiële vervangingskosten. 

- moderniseringskosten t.g.v. trends, veranderde maatschappelijke 
normen en -eisen. 

In een gebouw kunnen de volgende elementen herkend 
worden [5]. 
Primaire elementen: niet onderhoudsgevoelig. 
Hieronder vallen bouwdelen die mits goed ontworpen gedurende 

hun hele levensduur geen aandacht vereisen, zoals de fundering, 

kolommen en balken. 
Secundaire elementen: onderhoudsgevoelig. 

Dit zijn bouwdelen die blootstaan aan slijtage door klimato

logische, mechanische of menselijke invloeden en die in de 
loop van de tijd zodanige gebreken gaan vertonen of ontoon

baar worden, dat vervanging noodzakelijk is: gevel, dakbe

dekking, vloerafwerking. 
Meestal zijn deze bouwdelen bedekt met een beschermlaag die 
naast een esthetische ook een conserverende functie heeft: 
schilderwerk. Juist deze beschermlagen zijn zeer onderhouds
gevoelig. 
Tertiaire elementen: indien versleten, volgt vervanging. 
Dit zijn bijv. balies, kantine- en halinrichtingen. 
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De som van de bouw- en onderhoudskosten kan verlaagd 

worden door [ 4 ] 

- het verlagen van de onderhoudskosten door extra investe
ringen te treffen die de bouwkosten verhogen. Deze in
vesteringen moeten dan gedaan worden in de primaire ele

menten en in de secundaire elementen die de buitenkant 
van het gebouw betreffen: gevel en dak. 

Grotere overspanningen en het aanhouden van hogere vloer
belastingen dan in eerste instantie noodzakelijk is, 
kunnen de flexibiliteit en de multifunctionaliteit van 
het gebouw verhogen. Of dit gewenst is, hangt af van de 
gebruiker en of het gebouw bij verkoop een hogere rest
waarde moet bezitten. Het moet dus geen doel op zich 
zijn, maar wel degelijk afgestemd zijn op de belangen 

van de gebruiker/eigenaar nu en in de toekomst. 

- het verlagen van de bouwkosten door oplossingen die de 

kosten van onderhoud en/of vervangingen kunnen verhogen. 
Dit geldt zeker voor de tertiaire elementen die "trend
gevoelig" kunnen zijn en voor een deel van de secundaire 

elementen. Met name voor die elementen die de flexibili
teit van het gebouw vergroten, zoals sommige typen binnen

wanden (poriso-wanden). Deze moeten op een eenvoudige 

manier of met niet al te veel breekwerk verplaatst 
kunnen worden. 
Het is daarom belangrijk voor elk element de relatie 

prijs-duurzaamheid te onderzoeken. Een goede schatting van 
de levensduur, de onderhoudsfrequentie en de schoonmaak
kosten van elk element zijn voorwaarden voor een juiste 
keuze van de elementen. 

Onderhoudsbewust ontwerpen betekent ook dat ruimten die 

vanwege hun functie al in het ontwerp veelal de gehele 

levensduur van het gebouw vastliggen, zoals keukens, liften 

en toiletgroepen, geen obstakel mogen vormen voor ruimten 

die men in het gebruiksstadium kan variëren (kantoorruimten). 
Dit kan door deze ruimten bij elkaar te groeperen, zowel 

in horizontale als verticale richting. Een manier om deze 
groepen van ruimten optimaal te gebruiken is bijv. een 
knevelconstructie met verplaatsbare binnenwanden. 
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bijv. toiletgroep. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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-, ~ - \--- --- -
0000 000000 
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3. RATIONEEL ONTWERPEN EN DOELMATIG SCHOONHOUDEN 

In het voorgaande is reeds gesproken over de noodzaak 
tot onderhoud. Nu zal worden nagegaan welke ontwerp
beslissingen tot lagere schoonmaakkosten zullen leiden. 

Ongeveer 90% van de schoonmaakkosten wordt gevormd door 
loonkosten. Besparingen op de schoonmaakkosten zijn dan 

voornamelijk te realiseren in [6]: 
- het terugdringen van de schoonmaakfrequentie. 

Deze frequentie wordt bepaald door de mate waarin het 

element vervuild is en door het waarnemen van de ver
vuiling. Vorm en oppervlaktegesteldheid van materialen, 
alsmede de detaillering van aansluitingen spelen hier 
een rol in de mate van vuilafzetting op het materiaal
oppervlak. Ook de nabijheid van een vervuilingsbron is 
hierop van invloed. 

Het waarnemen van vervuiling komt tot uiting in vuilver

bergende eigenschappen van bijv. kleuren. 

Vuil verbergend: 
gem~leerde gedekte tinten effen lichte kleuren 

dof oppervlak glanzend oppervlak 

- het verminderen van de schoonmaaktijd. 
Hierbij is het van belang te weten op welke wijze een 

element wordt gereinigd en welke factoren van invloed 

zijn op de snelheid van reinigen: 
* bereikbaarheid van elementen 

* aanwezige belemmering op het element 
*vormen oppervlaktegesteldheid van het element. 

Bereikbaarheid van elementen 
Daar waar elementen naast of tegen elkaar staan en vuil

ophoping te verwachten is, moet een ruimte tussen de elementen 
gereserveerd worden i.v.m. het schoonhouden. Ruimten tussen 
kolommen of trappen die langs de wand staan moeten bereik

baar blijven, nissen en scherpe hoeken moeten voorkomen 
worden. Om vuilophoping te voorkomen is een eenvoudige 

detaillering van belang. 
Bereikbaarheid van elementen is verder nodig voor het ver

richten van onderhoud en reparaties of i.v.m. partiële ver
-12-



vanging. Gedacht wordt aan installaties, platte daken en 

gevels. 
De gevel neemt hier een aparte plaats in. Gekozen moet 

worden voor glazenwasserbalkons of voor een gondelinstal
latie. Gevels van lage gebouwen, tot enkele verdiepingen, 
kunnen nog m.b.v. ladders gereinigd worden. 

Aanwezige belemmeringen op het te reinigen element. 

Deze belemmeringen kunnen van permanente of tijdelijke 

aard zijn. Permanente belemmeringen zijn o.a. drempels, 

radiatoren, uitbouwtjes en leidingen. Tijdelijke belemme

ringen vormen meestal het meubilair. 
Vaak moet er gekozen worden waar permanente voorzieningen 

in de ruimte moeten worden aangebracht. Het grootste deel 
van de schoonmaakkosten wordt besteed aan het onderhoud van 

vloeren. Een vloerbedekking of vloerafwerking die vrij 
weinig onderhoud behoeft en waarop het aantal noodzakelijke 
belemmeringen klein is, verdient de voorkeur. Naden, 
drempels, kolommen, etc verhogen het aantal handelingen en 
de bereikbaarheid. 

Vorm en oppervlaktegesteldheid van het element. 

Elementen met een grove en open structuur ziJn moeilijker 

te reinigen dan elementen met een vlak en gesloten opper

vlak. 
Elementen in de nabijheid van een vervuilingsbron (schoor
steen) of afzuiginstallatie vervuilen sterker dan normaal, 

bijv. een geluidabsorberend plafond (geperforeerd of met 

een andere grove open structuur) met afzuigroosters. 
- Materiaaleigenschappen zoals bestendigheid tegen water

indringing, zuren en basen zijn erg belangrijk voor de 
snelheid van reinigen. Denk aan gangen, openbare ruimten 

en werkplaatsen. 
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4. BEHEERS- KUNDIGE ASPECTEN DIE IN HET ONTWERP VAN 
POLITIEBUREAU EN BRANDWEERKAZERNE VERWERKT KUNNEN WORDEN 

In eerste instantie moet worden nagegaan welke eisen de 
gebruikers, politie en brandweer van de Bijlmer, aan de ge

bouwen stellen. 
De politie moet kunnen inspelen op maatschappelijke ver

anderingen. Flexibiliteit van de corpsstructuur en van de ge
bouwindeling zijn daarbij van belang. 

(Zie ook "Een oriëntatie op de politie van A'dam"). 
De oppervlakte van het bouwterrein is beperkt. Uitbreid

baarheid van het gebouw is daarom niet mogelijk, hoogstens 

door het realiseren van een extra verdieping. Eisen t.a.v. 
de uitbreidbaarheid zijn ook niet gesteld, wel is de eis 
van een aantal reserve ruimten op iedere verdieping in het 

p.v.e. opgenomen. 
De taak van de brandweer is als een gegeven te beschouwen 

(zie ook "Een oriëntatie op de brandweer van A'dam"). Het is 
niet te verwachten dat de brandweer in de naaste toekomst 

wezenlijk andere functies zal krijgen dan brandpreventie en 

-bestrijding. 
Men streeft in A'dam n.l. meer naar een spreiding van de 

brandweer over de Bijlmer dan naar concentratie, om vooral de 

rijtijd in de hand te houden. 
Omdat zowel politie als brandweer overheidsinstellingen 

zijn met ieder een specifieke taak en deze taken in de toe
komst vrijwel niet zullen veranderen, hoogstens in de uit
voering, zal een accent op de duurzaamheid van de gebouwen 
moeten liggen. Aangenomen wordt dat de gebouwen gedurende 

de gehele levensduur een politiebureau, resp. een brandweer
kazerne zullen blijven, waardoor voor beide gebouwen een 

ideaal constructiesysteem ontworpen kan worden. Extra voor
zieningen als grote overspanningen en hogere vloerbelastingen 

dan in eerste instantie nodig, zijn alleen in speciale ge
vallen te rechtvaardigen. 

Bovenstaande betekent dat de eisen t.a.v. duurzaamheid 
voor beide gebouwen overeenkomen, maar t.a.v. flexibiliteit 

van de gebouwindeling verschillen. Voor het politiebureau 
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is het van belang dat "vaste ruimten" als trappenhuizen en 

sanitaire ruimten z6 worden gesitueerd, dat de overgebleven 
ruimte zo flexibel mogelijk ingedeeld zal kunnen worden 

m.b.v. scheidingswanden. 
Voor de brandweerkazerne zijn verplaatsbare binnenwanden 

niet van belang. 
Het duurzaamheidsaspect komt in beide gebouwen tot uiting 

in aandacht voor: 

- bereikbaarheid van de elementen i.v.m. verwisselbaarheid 
van onderdelen en de mogelijkheid tot onderhoud aan 
bijv. gevels en daken. 

- materiaalkeuze: vermijden van beschermlagen die onder
houdsgevoelig zijn en het kiezen voor materialen met een 

lange levensduur. 
- detaillering van materiaalovergangen en van gebouwdelen. 

Door bijv. het politiebureau niet tegen het plein te 
plaatsen, zou de vervuiling onder het plein (=parkeerlaag) 

sterk toenemen. 
Een nadere omschrijving van bovengenoemde drie punten is 

te vinden in het hoofdstuk: "Rationeel ontwerpen en doel
matig onderhoud". 

Toepassing in het ontwerp van politiebureau en brandweerkazerne 
Bovenstaande aspecten zijn in het ontwerp van de gebouwen 

verwerkt. Het zou hier te ver voeren een opsomming te geven 
van alle overwegingen op het gebied van onderhoud, in de 

ruimste zin des woords, die tot het ontwerp hebben geleid, 
te meer daar ontwerpbeslissingen vaak op meerdere gronden 

zijn genomen. 
Hoe en in welke vorm, materiaalkeuze en detaillering, de 

gebouwen zijn uitgevoerd, vindt men in het ontwerpverslag 

met bijbehorende tekeningen. 
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