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In onze westerse maatschappij brengen wij negentig procent van onze tijd door in
omsloten ruimtes en daarvan het overgrote deel in gebouwen. Wij wonen, werken,
leren, slapen en recreëren in gebouwen. We willen dat een gebouw ons veiligheid
verschaft, onze gezondheid niet schaadt en dat het prettig is om er te verblijven.
De scheiding tussen buiten en binnen speelt daarin een cruciale rol. Deze schei-
ding tussen buiten en binnen wordt gevormd door gevels en daken, oftewel de
gebouwschil. Veranderingen zowel buiten als binnen stellen nieuwe eisen aan 
de gebouwschil. Bestaande eisen worden daarnaast steeds strenger. 

In mijn rede neem ik u mee langs de aanleiding voor deze veranderende eisen. 
Ik ga in op de onderzoeksvragen die deze eisen oproepen en ik bespreek welke
oplossingen er nu en in de toekomst, voor de gebouwschil nodig zijn.

Ik begin met een korte schets van de betekenis van de gebouwschil binnen 
de bouwsector. 

Inleiding
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Gevels en daken zijn beeldbepalende factoren in onze gebouwde omgeving. 
De beleving van een straat of wijk wordt er in belangrijke mate door bepaald en
gebruikers van een gebouw ontlenen er hun identiteit aan. De gebouwschil is dus
niet alleen van het gebouw, maar ook van zijn omgeving.

De gebouwschil is ook een erg kwetsbaar deel van een gebouw. De gebouwschil is
zeer gevoelig voor effecten van het buitenklimaat of menselijk handelen, zowel op
korte termijn (denk aan calamiteiten als stormen of zware neerslag) als op lange
termijn (door degradatie en functieverandering). Gebreken aan de gebouwschil
leiden niet zelden tot aanzienlijke gevolgschades. Omdat gebreken vaak te zien
zijn, gaat de impact verder dan financiële schade alleen. Ook het imago van de
bouwsector heeft eronder te lijden.

De realisatie van de gebouwschil is in de praktijk het domein van vele partijen.
Verschillende producten, vaak ieder van een andere leverancier, worden meestal
elk door een aparte verwerker in de gebouwschil aangebracht. Vaak gebeurt dit 
op de bouwplaats onder wisselende omstandigheden. Dit vereist grote organisa-
torische kwaliteiten van opdrachtgevers en opdrachtnemers en een groot impro-
visatievermogen om ad-hocproblemen op te lossen.

De gebouwschil bestrijkt een breed onderzoeksveld. Bouwfysica, constructieleer,
architectuur, volkshuisvesting, productontwikkeling, uitvoerings- en installatie-
techniek zijn enkele van de disciplines waarbinnen eigenschappen van de
gebouwschil onderzocht worden. Deze disciplines zijn allemaal aanwezig binnen
de faculteit Bouwkunde.

De eisen die we stellen aan gevels en daken veranderen in de loop van de tijd. 
Met die veranderende eisen is de gebouwschil geëvolueerd. De mens is gaan
bouwen om zichzelf en zijn bezittingen te beschermen tegen schadelijke factoren
van buiten, zoals weer en wind of personen met slechte bedoelingen.

De gebouwschil in een 
korte schets
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Als mensen meer welvaart krijgen, stellen ze meer eisen aan het comfort binnens-
huis. En eisen ten aanzien van licht, lucht, geluid en temperatuur stellen weer
strengere eisen aan gevels en daken. Deze ontwikkeling gaat vanaf het midden
van de twintigste eeuw veel sneller. Vanaf de jaren zeventig wordt thermische
isolatie toegevoegd en meer en meer installatiecomponenten moeten worden
ingepast. In die periode ontwikkelt de bouwfysica zich als een zelfstandig
vakgebied.
De bouwtechniek is in die tijd met relatief kleine stapjes veranderd. Daar waar een
gevel en een dak voorheen waren opgebouwd uit één laag die tegelijk alle functies
vervulde, is een tegenwoordige opbouw laagsgewijs, waarbij per laag een beperkt
aantal functies wordt vervuld. 

We staan nu aan het begin van een volgende fase in de ontwikkeling. Een aantal
thema’s zal de toekomst van de gebouwschil sterk bepalen. 

Belangrijke maatschappelijke thema’s betreffen water, energie, het gebruik van
grondstoffen voor bouwmaterialen en de gevolgen van klimaatverandering. Dit zijn
mondiale thema’s waarbij veelal de overheid een bepalende rol speelt.
Daarnaast zijn er de sociale thema’s zoals gezondheid, comfort, veiligheid, mobili-
teit, huisvesting, demografie en zorg, die voor de bouwsector de eisen van de
opdrachtgevers en gebruikers bepalen.
Typische thema’s van binnen de sector hebben te maken met prijs-kwaliteit-
verhouding, waardeontwikkeling, bouwsnelheid, efficiëntie en arbeids-
omstandigheden.

De bouw staat middenin de discussies over deze thema’s. Enerzijds als mede-
veroorzaker van het probleem dat opgelost moet worden, maar anderzijds ook als
potentieel drager van de oplossingen. Er is dringend behoefte aan maatregelen
zowel in bestaande als nieuwe gebouwen. Om de terminologie van onderzoekers
op het gebied van klimaatverandering te gebruiken: maatregelen zijn nodig ter
mitigatie, oftewel vermindering, van de oorzaken en voor adaptatie, oftewel
aanpassing, aan de gevolgen. De gebouwschil is op de meeste van deze thema’s
bepalend voor de prestaties die de bouwsector nu en in de toekomst levert.
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Enkele voorbeelden illustreren dit: mitigatiemaatregelen zijn bijvoorbeeld maat-
regelen om de CO2-uitstoot en energieverliezen te reduceren. Het verhogen van de
thermische isolatie van de gebouwschil zorgt voor een lagere energievraag voor
verwarming. Het voorkomen van ongewenste luchtlekken en ook het opwekken
van duurzame energie zijn voorbeelden van voor de hand liggende maatregelen in
de gebouwschil.

Adaptatiemaatregelen zijn bijvoorbeeld het toepassen van buffers voor zware
regenval, het voorkomen van opwarming van gebouwen in de zomer en het in
Nederland nu populair geworden drijvend of amfibisch bouwen. Toepassingen in
de gebouwschil zijn bijvoorbeeld groene daken en de toepassing van nieuwe
materialen en coatings die ervoor zorgen dat gebouwen minder snel opwarmen.

De huidige gebouwenvoorraad speelt een grote rol bij de invulling van oplos-
singen. Er is sprake van grote leegstand van kantoren, van toekomstige krimp van
de bevolking (die in sommige regio’s van ons land al is begonnen), van vergrijzing
en van ontgroening. De nieuwbouw van kantoren staat nagenoeg stil en er is een
brede discussie gaande over het hergebruik van bestaande panden. In de woning-
bouw liggen grote uitdagingen in het opwaarderen van de verouderde naoorlogse
woningvoorraad. Ongeveer 2,5 miljoen woningen in Nederland zijn gebouwd in de
periode tussen de Tweede Wereldoorlog en de energiecrises van de jaren zeventig.
Deze woningen hebben een zeer slechte energieprestatie, zijn vaak te klein naar
huidige maatstaven en technisch en economisch geheel of bijna afgeschreven.
Anderzijds liggen ze vaak in gewaardeerde wijken met een sterk sociaal netwerk
en zijn de huren laag. Sloop en nieuwbouw is daarom niet altijd de beste optie. 
De bouwsector heeft bovendien de capaciteit niet om dat in een hoog tempo te
realiseren. 

In de nieuwbouw moeten we nu al antwoorden vinden op de vragen van de toe-
komst als het gaat om de beschikbaarheid van grondstoffen, waterbeheer en
energievoorziening. Gebouwen worden immers voor vijftig jaar of meer gebouwd,
en in die tijdspanne zal er veel veranderen. Nú investeren in de toekomst rendeert
beter dan straks maatregelen te moeten treffen om de fouten van nu te verhelpen.
Daar waar het in de bestaande bouw vooral gaat om reductie van de energievraag,
zal de nadruk bij nieuwbouw meer en meer komen te liggen op het opwekken van
energie en op duurzaam materiaalgebruik. Ter illustratie is in figuur 1 het energie-
gebruik van bestaande woningen afgezet tegen dat van nieuwbouwwoningen. 
Het grote verschil is vrijwel uitsluitend voor rekening van energie die nodig is 
voor verwarming. Dit verschil is vrijwel volledig toe te schrijven aan een betere
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thermische kwaliteit van de gebouwschil in de nieuwbouw. De grootste energie-
post in de nieuwbouw is nu het elektriciteitsverbruik in de woning, dat voor-
namelijk gebruikersgebonden is. Dus naar verhouding zijn daar nu grotere winsten
te behalen. Als deze energievraag door bijvoorbeeld duurzame energie is op-
gelost, blijft nog de energie-inhoud van de gebruikte bouwmaterialen over. 
Een efficiënt gebruik van bouwmaterialen is daarom de belangrijke derde opgave.
De gebouwschil van de toekomst zal op deze vragen antwoord moeten geven.

Energieverbruik woningbouw
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figuur 1

Energieverbruik in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen, uitgesplitst naar gebruiksdoel.
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Gevels en daken worden, terecht, gezien als een potentiële drager van nieuwe
technieken. Of van nieuwe toepassingen van technieken die invulling geven aan
oplossingen voor de vragen van de toekomst. Zoals het efficiënt omgaan met
grondstoffen, het leveren van duurzame energie en het reguleren van de warmte-
en waterhuishouding. De gebouwschil verandert van rood, grijs en zwart naar
groen, wit en blauw. De gebouwschil vervult in de toekomst functies die het
belang van het gebouw zelf overstijgen. De schil kan in de toekomst meerdere
eigenaren hebben. Witte, reflecterende gevels en daken verminderen de koel-
behoefte in gebouwen en kunnen een rol spelen bij het verminderen van het
zogenoemde hitte-eilandeffect in de stad. Groene daken en gevels bufferen 
pieken in regenval, zorgen voor afvang van CO2 en ze hebben een luchtzuiverende
werking. Er wordt zelfs beweerd dat ze ook thermisch-isolerende eigenschappen
hebben. De toepassing van zonnepanelen en zonneboilers draagt bij aan energie-
neutrale en energieleverende gebouwen en wijken.

De gebouwschil wordt daardoor veel kennisintensiever, krijgt meer economische
en maatschappelijke waarde, maar wordt hierdoor ook kwetsbaarder. 
Gebruikers verwachten een zekere robuustheid van de gebruikte technologieën
behorende bij een levensduur van dertig jaar of meer. Traditionele producten en
systemen hebben zich vaak al meerdere decennia, zelfs eeuwen, bewezen. 
Nieuwe technologie kent die geschiedenis niet. De mogelijke kwetsbaarheid van
deze oplossingen vraagt om een kritische beschouwing van de prestaties van het
gebouw. In plaats van een eenzijdige focus op de situatie ten tijde van oplevering
of ten tijde van een onderhouds- of renovatiemoment, is de vervulling van deze
prestaties tijdens de levensduur van belang. Veranderingen in klimaat, zoals
extremen in neerslag, temperatuur en wind, verhogen deze kwetsbaarheid.

De gebouwschil van de 
toekomst
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De genoemde thema’s zijn geadresseerd in het aspirant onderzoeksprogramma
‘Innovation in Building Technology’, dat wordt geleid door collega Jos Lichtenberg.
Het belang van de gebouwschil is in dit programma expliciet onderkend. 
Deze leerstoel is ingebed in dit programma. Onderzoek aan en ontwikkeling van
de volgende generatie gebouwschil is in mijn visie een continue wisselwerking
tussen de prestaties of functies die vervuld moeten worden, de producten en
systemen die we daarvoor tot onze beschikking hebben of moeten ontwikkelen 
en de wijze waarop de processen van organisatie en realisatie zijn ingericht. 
Aan de hand van deze driedeling zal ik ingaan op de onderwerpen die binnen de
leerstoel zullen worden aangepakt. 

Prestatie

Product Proces

figuur 2

Prestaties, producten en processen in een voortdurende wisselwerking.
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Nieuwe producten en systemen leveren nieuwe functies aan de gebouwschil. 
Dit vraagt om een hernieuwde overweging van de wijze waarop de traditionele
functies van de gebouwschil vervuld kunnen worden. Ontwikkelingen van buiten
de sector leveren bovendien strengere eisen op, voor zowel de traditionele als 
de moderne gebouwschil. De waarde van de schil neemt door de toevoeging van
technologie toe en dit betekent dat ook de risico’s zullen toenemen.
Voor de gebouwschil moet, ongeacht de producten die worden toegepast, 
altijd gelden dat:

1. Het dak of de gevel niet gaat lekken.
2. Producten onder extreme omstandigheden blijven functioneren.
3. De functievervulling, zowel van bestaande als nieuwe technologie,

gegarandeerd is tijdens de beoogde levensduur.

Daarnaast spelen economische, esthetische en emotionele eisen een rol. Bij de
traditionele bouwproducten in de traditionele toepassing lijkt het evident dat ze
voldoen aan de technische eisen. Op het niveau van individuele producten gaat dit
in de meeste gevallen goed, maar bij de aansluiting van producten en systemen
treden helaas nog vaak problemen op. Bij de ontwikkeling van nieuwe oplossingen
en bij de toepassing van producten van buiten de bouwsector worden deze basale
vraagstukken weer relevant. De drie genoemde aspecten zullen binnen het onder-
zoek van mijn leerstoel een belangrijke plaats innemen.

1. De waterdichte gebouwschil
De meest basale functie die altijd moet worden vervuld, is het waterdicht zijn van
de gebouwschil. Als toepassing van een nieuwe techniek leidt tot lekkende daken
of gevels, dan is dat dodelijk voor acceptatie van deze vernieuwing. Natuurlijk zijn
hier oplossingen voor en ook ad hoc valt nog wel wat te regelen. Door schade en
schande worden we met zijn allen langzaam wijzer. 

Het Nederlandse Bouwbesluit geeft regels en bepalingsmethoden voor ontwerp 
en toetsing van bouwwerken. Het Bouwbesluit is gebaseerd op prestatie-eisen.
Bepalingsmethoden zijn nodig om te toetsen of een gebouw deze prestaties

De prestaties naar een
hoger plan
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vervult. Het kan hierbij gaan om experimentele of rekenkundige methoden. 
De waterdichtheidseis is heel simpel: de uitwendige scheidingsconstructie (de
wettelijke term voor gebouwschil), moet waterdicht zijn, oftewel: het water mag
niet van buiten naar binnen. Je zou zeggen dat dit heel eenvoudig vast te stellen is
en je kunt je afvragen in hoeverre de wetenschap daar iets mee te maken heeft.

Bij nadere beschouwing van de regelgeving valt op dat er geen bepalingsmethode
bestaat voor zogenaamde meerlaagse constructies met een permeabele buitenste
laag. Het betreft veelvoorkomende constructies als pannendaken of gevels met
een regenscherm van natuursteen, metaal en dergelijke; met een spouw en open
voegen. Er is dus wel een eis, maar geen methode om te toetsen of dergelijke
daken en gevels aan deze eis voldoen. Nu is dat voor traditionele oplossingen
zoals pannendaken in de praktijk geen probleem. De regionale producten zijn
afgestemd op het regionale klimaat en het regionale bouwproces is hier weer op
afgestemd. Het gebrek aan een eenduidige bepalingsmethode beperkt echter de
mogelijkheden voor het gebruik van nieuwe producten en het toevoegen van
nieuwe technologie aan de gebouwschil. Ik verwacht namelijk dat in de toekomst
van de gebouwschil de meerlaagse constructie met een permeabele buitenste
laag veel frequenter zal voorkomen. Nieuwe oplossingen voor energielevering, 
het buiten houden van warmte en het bufferen van regenwater zullen in zowel 
de bestaande bouw als nieuwbouw vaak vóór een gevel of óp een dak worden
aangebracht. De wijze waarop de waterdichting wordt verzorgd, is daarbij een
belangrijk ontwerpcriterium.

figuur 3

Voorbeeld van een meerlaagse gevel met een permeabele buitenste laag: natuurstenen platen met open
voegen en een spouw. 
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Hoewel in het verleden nuttige lessen zijn geleerd bij de integratie van zonne-
energiesystemen, hebben deze nog niet geleid tot eenduidige afspraken. 
Een belangrijke drijvende kracht voor waterindringing die we nog niet goed
kunnen beschrijven, is het drukverschil als gevolg van de wind over de buitenste
laag van de gebouwschil. Ik kom daar later op terug. Een tweede aspect waar
nader onderzoek gewenst is, betreft de gevolgen van klimaatverandering.
Neerslagpatronen veranderen. Extreme neerslag kan vaker voorkomen en in
grotere hoeveelheden. Combinaties van regen en wind bepalen de waterbelasting
op gevels en daken. Binnen dit onderzoeksveld wordt onder meer onderzoek uit-
gevoerd bij Monier Technical Centre in Duitsland, Building Research Establishment
in het Verenigd Koninkrijk, TNO, BDA en de unit Building Physics & Systems (BPS)
van de TU/e. Dergelijk onderzoek is nodig om nieuwe producten en technologie
een eerlijke kans te geven als het gaat om het vervullen van deze basisfunctie van
de gebouwschil. De tijd om door schade en schande wijs te worden is nieuwe
technologie niet meer gegund. 

2. De robuuste gebouwschil
Het tweede aspect heeft te maken met het risico dat gevels of daken schade
oplopen als gevolg van extreme belastingen tijdens de levensduur. De laatste
jaren ligt de constructieve veiligheid van gevels onder het vergrootglas. De onder-
zoeksraad voor de veiligheid en de VROM-inspectie [1,2] hebben naar aanleiding
van enkele incidenten met gevelbeplating onderzoeken uitgevoerd naar de veilig-
heidsrisico’s en aanbevelingen gedaan. De meeste schadegevallen traden op
tijdens storm. Vaak was slechte uitvoering of gebrekkig onderhoud de oorzaak van
de schades. In enkele van de gevallen waren de winddrukken en krachten niet
goed ingeschat. Dit laatste is deels te verklaren door lacunes in de huidige kennis.

Na de laatste grote winterstorm op 18 januari 2007 werd de verzekerde schade 
in Nederland geschat op ruim 300 miljoen euro. Ter vergelijking: de schade door
de zomerstorm van 14 juli 2010 werd geraamd op ongeveer 25 miljoen euro. 
De schades aan gebouwen manifesteren zich voornamelijk bij gevels en daken. 
In West-Europa storten complete gebouwen doorgaans niet in door een storm.

De nieuwe generatie gebouwschil zal meer economische waarde vertegenwoor-
digen dan de traditionele. Een m2 dakpannen kost ongeveer 20 euro, maar het-
zelfde dak met zonnepanelen komt neer op minstens 400 euro/m2, een factor 20
hoger. Als we dit in termen van risico’s beschouwen, is bij een gelijkblijvende kans
op een fatale gebeurtenis, stormschade bijvoorbeeld, het risico 20 keer hoger
voor een dak met zonnepanelen. Bij zonnepanelen komt daarbij nog de mogelijke
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gevolgschade als gevolg van de uitval van een deel van de energievoorziening. 
De Münchener Rückversicherung geeft in haar jaarverslag van 2009 aan dat de
risico’s bij toepassing van zonnepanelen groter zijn dan bij traditionele materialen
voor gevels en daken. Zij wijst met name op de mogelijke gevaren van kortsluiting
en brand [3].
Daarnaast wordt door de Münchener Rückversicherung de storm Klaus uit begin
2009 gepresenteerd, waarbij in het bijzonder in Spanje veel schade aan zonne-
energiesystemen werd veroorzaakt. Het totale schadebedrag was veel groter dan
de jaarlijkse premie-inkomsten. Hoewel het in Spanje vooral om niet-gebouw-
gebonden opstellingen ging, is dit een waarschuwing voor het schadepotentieel
als we geen adequate maatregelen treffen. In de ontwikkeling van producten moet
hierop worden ingespeeld.

De stormbestendigheid van de gebouwschil van de toekomst kan worden ver-
beterd door gericht gebruik te maken van de wijze waarop de wind aangrijpt op
meerlaagse constructies. Door ervoor te zorgen dat de druk in de spouw tussen 
de buitenste laag en achterconstructie zich snel vereffent met de externe druk,
zou een zeer beperkte windbelasting op het systeem kunnen worden gerealiseerd.
In de huidige ontwikkeling van montagesystemen voor zonnepanelen op platte
daken is de optimalisatie van de windbelasting inmiddels het cruciale criterium.
Een geringe opwaartse belasting door windzuiging betekent minder benodigde
ballast op het dak. Dit spaart materiaal in de constructie die het dak draagt en
vergroot de potentie om bestaande lichte daken te gebruiken.

figuur 4

Platte daken bezitten een groot potentieel oppervlak voor zonne-energietoepassingen. 
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De complexiteit van dit vraagstuk zit hem vooral in de verschillende schaalniveaus
waarbinnen de windeffecten beschreven worden. De ruwheid van het terrein over
een gebied van enkele kilometers bepaalt de mate van turbulentie in de aan-
komende wind. De gebouwvorm, met een schaal van tientallen meters, bepaalt
hoe de windstroming rondom het gebouw is. De vorm en detaillering van de
gebouwschil bepaalt op een schaal van meters of minder hoe de drukverschillen
verdeeld zijn. De uiteindelijke kracht is het gevolg van de invloed van al deze
schalen. Lichte constructies zijn daarnaast nog extra gevoelig voor trillingen en
vermoeiingsverschijnselen in de toegepaste materialen.

Het meeste onderzoek in het verleden - en daarmee ook de huidige regelgeving -
op het gebied van windbelasting richt zich op het ontwerp van hoofddraag-
constructies. Dit is typisch het domein van constructeurs. Voor gevels en daken
zijn ontwerpwaarden beschikbaar die betrekking hebben op een zeer beperkt
aantal standaard gebouwvormen. Afwijkende gebouwvormen, gebouwen in
complexe stedelijke situaties en ook de nieuwe toepassingen in meerlaagse
constructies kunnen met deze regels niet adequaat worden beschreven.

Gebouwen die uitsteken boven hun omgeving leiden tot een verstoring van het
windveld, wat weer gevolgen heeft voor de krachten op naburige gebouwen en
constructies. Iedereen ervaart dit zelf in de nabijheid van dergelijke hoge ge-
bouwen. Op het terrein van de TU/e kun je dit ervaren in de onderdoorgang van
het hoofdgebouw, of rondom Vertigo. In Delft is zelfs een waarschuwingsbord
geplaatst bij het gebouw van de faculteit Elektrotechniek. Deze zogeheten inter-
actie-effecten hadden in 2007 een desastreus effect toen een bouwkraan op de
campus van de Universiteit Utrecht bezweek en 5 mensen gewond raakten. 

Okke Bronkhorst voert in zijn promotieonderzoek een systematische studie uit 
om het fenomeen windinteractie te begrijpen, met als ultiem doel de praktijk te
helpen tijdig adequate maatregelen te treffen bij het ontwerp van gevels en daken.
Hij gebruikt windtunnelonderzoek, uitgevoerd bij TNO, en computersimulaties met
Computational Fluid Dynamics (afgekort tot CFD) om de stromingspatronen beter
te begrijpen [4]. Dit onderzoek wordt in nauwe samenwerking met Bert Blocken
van de unit BPS en met TNO Bouw en Ondergrond uitgevoerd.
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Recente schades met zonne-energiesystemen hebben aangetoond dat de storm-
vastheid niet altijd vanzelfsprekend is. Voor de bepaling van de windbelasting op
zonne-energiesystemen op platte daken wordt daarom tegenwoordig vaak onder-
zoek in windtunnels uitgevoerd [5]. Dergelijk onderzoek wordt per project opnieuw
in opdracht gegeven, waarbij commerciële belangen ertoe leiden dat deze resul-
taten niet gedeeld worden en de kennis niet vrij beschikbaar is. Dat heeft tot
gevolg dat de concurrent dezelfde metingen ook laat uitvoeren voor vergelijkbare
situaties. Dit uiteraard tot grote vreugde van de windtunnelinstituten die daar een
mooie boterham aan verdienen.

Een neveneffect van deze beslotenheid is dat er ook onderzoek wordt uitgevoerd
dat niet of slechts deels voldoet aan de eisen die nationaal en internationaal zijn
gesteld aan de voorbereiding, uitvoering en analyse van windtunnelexperimenten
[6]. Opdrachtgevers weten overigens zelden wat ze precies moeten vragen of hoe
ze resultaten uit een windtunnelonderzoek moeten beoordelen.

Validatie van windtunnelproeven en van numerieke simulaties met praktijk-
metingen is een noodzaak die vaak achterwege blijft. De TU/e is in het bezit van
een unieke meetfaciliteit op een zeer geschikte locatie voor onderzoek naar de
effecten van wind op en rondom gebouwen. Een meetmast met instrumentarium

figuur 5

Onderzoek naar windinterferentie in de windtunnel van TNO.
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voor het meten van de windgegevens op 45 meter hoogte in een stedelijke
omgeving staat al ruim 15 jaar op het auditorium. Deze meetopstelling is zeer
geschikt om jarenlang het klimaat boven de stad te bestuderen. Daarnaast is de
oriëntatie van het naast het auditorium gelegen hoofdgebouw zo dat de gevel 
zeer geschikt is om de drukken, krachten en regeninval te bestuderen bij de in
Nederland heersende voorkeurswindrichtingen. Een faciliteit als deze is uniek 
in de wereld. Verschillende proefschriften, artikelen en afstudeerscripties zijn
inmiddels afgeleverd [7,8]. 

Het meest recente onderzoek aan de gevel van het hoofdgebouw van de TU/e,
waarop Chunxiang Li binnenkort hoopt te promoveren [9], geeft een eerste indruk
van de parameters die de drukverdeling over een meerlaagse gevel bepalen. 
Li heeft zich gericht op het complexe gedrag van de wind nabij een gebouwhoek
en zij heeft metingen aan de gevel vergeleken met CFD-simulaties. Goed gevali-
deerde CFD-simulaties zullen in de toekomst een grote bijdrage kunnen leveren 
bij het optimale ontwerp van producten en systemen in de gebouwschil. 
Ik verwacht dat we de komende tijd met deze faciliteiten verdere stappen maken
om zo Eindhoven in dit vakgebied nog beter op de kaart te zetten. De geplande
bouw van een atmosferische grenslaagwindtunnel aan deze faculteit zal zeker een
belangrijke bijdrage aan het onderzoek in dit veld leveren. 

figuur 6

Meetmast op het auditorium van de TU/e voor het meten van meteorologische gegevens boven de stad.



17Tussen buiten en binnen

3: Functievervulling en levensduur
In de ontwerp- en bouwpraktijk van nu worden prestaties van gebouwen af-
gemeten aan de hand van berekeningen op basis van de ontwerpsituatie.
Aspecten als constructieve sterkte, energieprestatie en brandveiligheid worden op
papier bepaald en gecontroleerd. De prestaties van bouwmaterialen en bouw-
producten zijn afgeleid van genormaliseerde bepalingsmethoden, zoals labora-
toriumopstellingen onder gestandaardiseerde omstandigheden. Een verificatie 
van de werkelijke prestaties in de praktijk ontbreekt meestal. Dit kan grote ge-
volgen hebben voor de mate waarin onderhoud, reparatie en vervanging van
bouwproducten tijdens de levensduur noodzakelijk is. Ik geef een korte illustratie
aan de hand van enkele voorbeelden.

Er is een brede discussie gaande over de duurzame veiligheid van gevelpanelen.
Er zijn grote problemen met spouwankers, die door diverse oorzaken gevoelig
kunnen zijn voor corrosie. Deze corrosie is aan het oog onttrokken, het gebeurt
immers in de spouw, maar kan desastreuze gevolgen hebben. Er wordt nu gewerkt
aan adequate maatregelen, maar dit illustreert de behoefte om nauwkeuriger te
kunnen voorspellen of en hoe bouwmaterialen in hun toepassing degraderen,
opdat tijdig ingegrepen kan worden. 
Ook bij nieuwe producten en toepassingen is deze kennis nodig. Zo staat nu het
lijmen van gevelbekleding sterk ter discussie, juist vanwege de grote onzekerheid
over de gegarandeerde veiligheid tijdens de levensduur.
Ook in de uitvoering moet een slag worden gemaakt om de beloofde prestaties
waar te maken. In de huidige praktijk brengt een metselaar of timmerman isolatie-
materiaal aan op de bouw. Dit materiaal zit in de spouw en wordt dus vakkundig
aan het oog onttrokken. Zowel van binnen als van buiten kunnen we er niet meer
bij. Controle van de thermische prestatie door bijvoorbeeld een infraroodcamera is
mogelijk, maar eventuele ingrepen leveren veel overlast en brengen kosten met
zich mee. 

Als we de prestaties van de gebouwschil tijdens de levensduur willen waarborgen,
moeten we weten hoe materialen en producten zich in de praktijk gedragen.
Eveneens is kennis nodig van de consequenties die toevoegingen of ingrepen
achteraf hebben op de kwaliteit. Dit vraagt om een omslag in denken in termen
van kwaliteit en levensduur.

Deze omslag heeft betrekking op de prestaties die we willen vervullen, de pro-
ducten die daarbij ontwikkeld worden, en ook op de processen waarbinnen deze
producten verwerkt worden tot een levensduurbestendig gebouw of gebouwdeel.
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De vraag naar een hogere vervulling van de prestaties levert kansen voor
producten met een grotere toegevoegde waarde. Het inpassen van nieuwe
producten is noodzakelijk, maar een echte sprong in kwaliteit kan worden
gemaakt als de gebouwschil, of eventueel het dak en gevel afzonderlijk, als 
één product op bouwdeelniveau wordt aangepakt. Er is behoefte aan oplossingen
waarin is nagedacht over hoe de kwaliteit tijdens de levensduur op het vereiste
niveau blijft, of tijdens de levensduur naar een hoger peil gebracht kan worden.

Verschillende referenties beschouwen de gebouwschil als een eigen entiteit
binnen gebouwen [10,11]. Slimbouwen deelt een gebouw op in verschillende
bouwdelen: de drager of constructie, de gebouwschil, de installatie en de binnen-
afwerking. Tijdens de realisatie van het gebouw worden deze bouwdelen afzonder-
lijk gemaakt, elk onder verantwoordelijkheid van één partij. Deze partijen kunnen
onafhankelijk van elkaar en onafhankelijk van de andere bouwdelen werken. 
De verschillende bouwdelen onderscheiden zich onder meer door een andere
typische levensduur. Voor de buitenschil is deze levensduur dertig tot vijftig jaar,
maar voor installaties tien tot twintig jaar. Zowel vanuit het oogpunt van een
efficiënte realisatie als vanuit het oogpunt van de verschillen in levensduur is
binnen Slimbouwen veel aandacht voor het ontkoppelen van de installaties in het
bouwproces. In de praktijk van de Nederlandse woningbouw is de installatie-
infrastructuur vooral in de vloeren en binnenwanden aangebracht. Logischerwijs
gaat binnen Slimbouwen daarom veel aandacht uit naar de ontvlechting van die
bouwdelen.

In de gebouwschil speelt in de huidige bouwpraktijk de installatie-infrastructuur
een minder grote rol. Met de toenemende vraag naar installatie-oplossingen in de
gebouwschil en door het toevoegen van energieopwekkers aan de gebouwschil,
wordt deze steeds meer een drager voor installaties, zelfs een onderdeel van de
installatie. Een punt van aandacht betreft de doorontwikkeling van nieuwe tech-
nologie in relatie tot de levensduur van het gebouw. Nu al worden zonnepanelen
die tien jaar geleden zijn geïnstalleerd, vervangen door nieuwe. Niet omdat de
technische levensduur bereikt is, maar omdat het rendement zodanig is verbeterd
dat het financieel loont. De ontwikkeling van de technologie vraagt om een

De gebouwschil als product
met toegevoegde waarde
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ontvlechting van de installatiecomponenten met de bouwkundige functies van de
gebouwschil. 
Ik pleit voor de ontwikkeling van een faciliterende gebouwschil in plaats van een
schil waarin binnenkort verouderde technologie is geïntegreerd die lastig of tegen
hoge kosten te vervangen is.

Een functie die in de huidige bouwpraktijk niet te veranderen is, maar die in de
toekomst bereikbaar en te veranderen moet zijn, is de thermische isolatie van de
gebouwschil. Isolatiemateriaal levert in de huidige nieuwbouw de grootste bij-
drage aan de totale doorsnede van de gebouwschil. Daar waar een gevel honderd
jaar geleden bestond uit steens metselwerk met een totale dikte van ongeveer
twintig cm, is door de ontwikkeling van de gevel tot spouwmuur en vervolgens
door het aanbrengen van isolatie de totale dikte nu bijna verdubbeld. 
Deze tendens zet door als we met de huidige materialen en producten blijven
werken. Het afgesloten karakter van de luchtspouw maakt deze isolatie onbereik-
baar voor latere opwaardering. De ontwikkeling van hoogwaardige isolatie-
materialen met veel minder volume, die een efficiënt ruimtegebruik van de
gebouwschil mogelijk maken, vraagt om nieuwe bouwtechnische oplossingen 
voor de gebouwschil. Nog verder in de toekomst moet het mogelijk zijn een
gebouwschil te realiseren die dynamisch inspeelt op de behoefte van gebruikers
en de dynamische omstandigheden buiten. Wij dragen onze winterjas zelf ook niet
het hele jaar door. De technologie die we hiervoor nodig hebben, zou wel eens van
buiten de bouwsector kunnen komen. Maar het is aan de bouwsector zelf om deze
vernieuwingsslag mogelijk te maken. Universitair onderwijs en onderzoek kan een
belangrijke rol spelen in dit proces. Te vaak nog wordt bouwintegratie beschouwd
als iets wat achteraf simpel te regelen is. En dat heeft mislukkingen tot gevolg. 
Het vroegtijdig herkennen en erkennen van de specifieke bouwgerelateerde
problematiek zal een snelle ontwikkeling richting bouwmarkt stimuleren.
Eindhovense initiatieven tot samenwerking tussen faculteiten, zoals de instituten
voor energie en voor licht, leveren hier zeker een belangrijke bijdrage aan. 

De potentie van de gebouwschil in de bestaande bouw is bovendien nog erg
groot. Diverse steden hebben zich doelen gesteld op het gebied van energie-
gebruik, CO2-uitstoot of klimaatneutraliteit. Het halen van deze doelstellingen is
onmogelijk zonder een stevige aanpak van de bestaande woningvoorraad. 
Een eenzijdige focus op alleen energie- en klimaatdoelen werkt helaas zeer
beperkend. Woningbezitters zullen alleen investeren als dit leidt tot kwaliteit en
opbrengsten tijdens de levensduur. Dit betekent dat ook het woonoppervlak, 
het comfort en zelfs de leefbaarheid in de wijk aangepakt moeten worden.
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Veelbelovende ontwikkelingen lopen al enige tijd bij verschillende kennisinstel-
lingen, maar de introductie in de markt verloopt vooralsnog moeizaam.

Het afgelopen jaar heb ik mee mogen werken aan de vorming van het aspirant
onderzoeksprogramma ‘Innovation in Building Technology’. Door geïntegreerde
innovatie van product en proces willen we bijdragen aan efficiënte, aanpasbare en
duurzame gebouwsystemen in de toekomst. De uitdaging voor onze groep is om
de hiervoor genoemde inzichten in het onderwijs te integreren en de onderzoeks-
vragen op te pakken in zowel afstudeerwerk als promotieonderzoek.

Afstudeerders en promovendi worden aangemoedigd de onderzoeks- en ont-
wikkelvraagstukken op te pakken en onderzoeksresultaten te vertalen naar
nieuwe oplossingen, zowel voor de nieuwbouw als bestaande bouw. Graag werken
wij in deze onderzoeken samen met het bedrijfsleven. Het levert zowel voor de
studenten en promovendi als voor de bedrijven nieuwe inzichten en onderzoeks-
vragen op. Studenten en promovendi ontdekken daarnaast dat product- en
systeemontwikkeling allesbehalve een makkelijk vak is. Je wordt geacht overal
verstand van te hebben en je moet die kennis ook nog zo weten toe te passen dat
er een acceptabel product wordt ontwikkeld, voor een zo groot mogelijke markt.
Daarnaast zullen ze ontdekken dat een ontwikkeling van een product een grote
verandering in het bouwproces kan betekenen.

figuur 7

Industriële oplossing voor de bestaande bouw: De Uitbuikmodule. (foto TNO).
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Vernieuwingen in de bouwsector hebben de laatste jaren veel in het teken gestaan
van veranderingen in de wijze waarop de partijen met elkaar willen omgaan. 
Dit heeft vooral geleid tot het invoeren van vernieuwende contractvormen, zoals
Design Build Finance Maintain and Operate en de verschillende afgeleiden daar-
van. De laatste tijd is er veel aandacht voor digitale hulpmiddelen om informatie-
voorziening tussen partijen te stroomlijnen, bekend als Building Information
Modelling (of in het Nederlands Bouw Informatie Modellering). Deze ontwikke-
lingen dragen zeker bij aan de kwaliteit van de bouw, omdat opdrachtgevers 
het belang inzien van het meewegen van beheers- en onderhoudskosten bij 
het ontwerp van een gebouw of bij het uitbesteden van groot onderhoud. 
Deze veranderingen in de bouworganisatie gaan echter uit van een ongewijzigde
bouwwijze. De stenen worden nog steeds op dezelfde manier gestapeld en het
aantal partijen op een bouwwerk blijft onveranderd groot. 

Processen voor een 
hogere kwaliteit

figuur 8

Het bouwproces van een gevel.
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Ik wil u graag wijzen op figuur 8. Die heb ik zomaar eens genomen door het 
hek van een bouwplaats, maar de foto zou op talloze andere plaatsen en op ver-
schillende momenten genomen kunnen zijn. Deze foto toont aan dat een gevel van
een gebouw vaak meerdere keren opnieuw wordt gebouwd. Dit schoolgebouw
heeft een geprefabriceerd betonnen casco, dat binnen enkele weken was
gebouwd. De contouren van het gebouw waren daarmee gezet, de eerste keer dat
de gevel is gebouwd. Vervolgens bouwt een steigerbouwbedrijf er een steiger
omheen; naar mijn mening de tweede keer dat de gevel wordt gebouwd. Vanaf die
steiger brengt iemand isolatie aan en wordt het buitenspouwblad gemetseld door
de metselaar, oftewel de derde en vierde laag. Een voegbedrijf zorgt vervolgens
dat de gevel er strak uit ziet. Als dit klaar is, worden kozijnen geplaatst, liefst
natuurlijk kant-en-klaar [12], maar helaas nog te vaak moeten daarna de glaszetter
en de schilder de steiger nog op. Als we daarmee klaar zijn, wordt de tweede laag,
de steiger, weer afgebroken. Al deze lagen worden door andere partijen gereali-
seerd, dus er moet het nodige worden afgestemd tijdens voorbereiding en uit-
voering. Bovendien was hier het casco voor de winter gemaakt en volgde de rest
pas na een lange vorstperiode. Veel tijdverlies en waarschijnlijk ook een aanslag
op de kwaliteit van het eindproduct. De gedachte ligt voor de hand dat dit veel
efficiënter moet kunnen. En dat kan natuurlijk ook. 
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figuur 9

Vernieuwen in de bouwsector binnen nieuwe en bestaande processen, 
met nieuwe en bestaande producten. 4 kwadranten: 4 leidende partijen.
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De verandering van dit proces vraagt om een brede aanpak, over de ketenpartners
heen, en bij voorkeur branchebreed gedragen. Fabrikanten van bouwproducten
worden bij hun innovaties vaak belemmerd door de bouwprocessen waarbinnen
hun producten worden verwerkt. Bouwbedrijven zijn voor hun vernieuwingen aan-
gewezen op de producten die tot hun beschikking staan. Daar waar alle betrokken
branches echt bereid zijn tot veranderen, ontstaat nieuwe ontwikkelruimte [13]. 

De trend naar hogere prestaties en de ontwikkeling van meer hoogwaardige pro-
ducten, maakt dat de kwaliteit van het eindproduct sterker dan voorheen bepaald
wordt door de uitvoering. Een nieuw bouwproces dat efficiënt en schoon is en
hoge kwaliteit oplevert, vraagt om een geïndustrialiseerde aanpak. De vraag naar
oplossingen voor de veranderende vraag tijdens de levensduur van een gebouw
vereist ook een andere manier van denken in het ontwerp- en bouwproces. 
Binnen een industriële bouwwijze kunnen deze oplossingen op eenvoudige wijze
worden gefaciliteerd. Een realisatie of renovatie van gebouwen in weer en wind,
onder slecht gecontroleerde omstandigheden, zal in de toekomst achterhaald zijn.

Dit vraagt veel kennis bij de betrokken partijen. Meer dan van een individueel
product of van één handeling, als het metselen van stenen. Verwerking van 
nieuwe producten zoals phase-change materials, hoogwaardige isolatie of nieuwe
generatie zonne-energieopwekkers, vergt een hoger kennisniveau. De elektro-
technisch installateur van de toekomst kan niet zonder laptop. Voor een deel
kunnen huidige partijen dit hogere kennisniveau aan, maar nieuwe partijen zullen
de bouwmarkt gaan betreden. Meer en meer ook zullen oplossingen worden aan-
geboden die het gevolg zijn van samenwerking tussen meerdere producenten van
binnen en buiten de bouwsector.

In een langjarige samenwerking tussen TNO, de baksteenindustrie, bouw-
bedrijven en metselbedrijven is een industriële bouwwijze voor gevelmetselwerk
ontwikkeld, die specifiek is toegesneden op de kleinere aannemer en op grond-
gebonden woningen. Deze bouwwijze is bekend onder de naam ‘De Metsel-
fabriek’. Een bijzonder kenmerk van deze bouwwijze is dat van buiten naar binnen
wordt gewerkt en dat het metselwerk zijn dragende functie, althans voor de stabi-
liteit, hernieuwd vervult. De bouwwijze van buiten naar binnen zorgt voor een
snelle wind- en waterdichting. Dit levert een gecontroleerde omgeving voor het
aanbrengen van isolatie en de mogelijkheid om het binnenspouwblad in dezelfde
arbeidsgang als de binnenwanden te realiseren. Dit heeft minder materiaalverlies
tot gevolg en biedt een hogere kwaliteit vanwege het binnen werken. Er is ook
geen steiger meer nodig. Het bouwbedrijf moet wel bereid zijn een deel van zijn
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proces anders in te richten en er moeten aanbieders zijn die het aandurven een
dergelijk industrieel product op de markt te zetten.

Het blijkt echter zeer lastig om voldoende draagvlak te krijgen om dergelijke
radicale vernieuwingen breed in de bouwmarkt te introduceren. Naast winnaars in
de bouwkolom zullen er ook verliezers zijn. Deze zullen er alles aan doen om de
vernieuwing niet te doen slagen. Meestal is een gezamenlijke bedreiging nodig 
om het wel voor elkaar te krijgen. 

Het vergt een gemeenschappelijke inspanning vanuit de bouwmarkt, opdracht-
gevers, overheid en kennisinstellingen om deze situatie te veranderen. Daar waar
prestatievervulling, product en proces integraal worden beschouwd, kan dat ook
zeker lukken.

figuur 10

Industrieel bakstenen gevelmetselwerk ‘de Metselfabriek’ (foto TNO).
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De titel van mijn rede, Tussen buiten en binnen, heeft voor mij verschillende
betekenissen. Over de fysieke betekenis in de context van gebouwen heb ik uit-
gebreid gesproken. Als bijzonder hoogleraar heb ik een positie die zich tussen
buiten en binnen bevindt. De combinatie van een benoeming aan de TU/e, een
dienstverband bij TNO en financiering vanuit de bouwmarkt, verenigd in de
Stichting Promotie Onderzoek Gebouwschil, levert ongekende mogelijkheden.
Zowel voor de universiteit en TNO als voor de andere partijen. 

Voor de universiteiten is samenwerking met marktpartijen als partner in kennis-
vergaring noodzakelijk. Anderzijds, als het bedrijfsleven voorop wil lopen, zorgt
het dat het mede aan het stuur zit bij lange termijn onderzoek. 

Er wordt sinds kort in 3TU-verband gewerkt aan het creëren van een nauwere band
met het bedrijfsleven [14]. In dit kader is ook samenwerking met de andere bouw-
faculteiten nodig. Onder meer met collega’s van de faculteit Bouwkunde uit Delft,
maar ook met de gebouwengroep van Civiele Techniek. 

De scheidslijn tussen kennisinstellingen, zoals tussen TNO en de universiteiten,
wordt naar mijn idee snel smaller. Deze partijen komen elkaar steeds vaker tegen.
TNO ambieert een stevige fundamentele kennisbasis en de TU’s zoeken vaker
direct het bedrijfsleven op. Voor alle partijen werkt het beter als vaker gezamenlijk
wordt opgetrokken. Promovendi die hun werk in TNO-verband doen en bij een
universiteit promoveren, zijn er nu al veelvuldig. Andersom denk ik dat inzet 
van TU-onderzoekers in TNO-projecten in de toekomst meer gemeengoed gaat
worden. 

Internationaal zullen we als nationale kennisinstellingen in de toekomst veel vaker
samen gaan optrekken. Ook marktpartijen zullen meer en meer betrokken raken
bij Europees langetermijnonderzoek. Een dergelijke bundeling zorgt voor een
duidelijker gezicht van Nederland naar het internationale speelveld. Ook de orga-
nisatie van de International Conference on Wind Engineering in 2011 in Amsterdam
is een voorbeeld van een dergelijke samenwerking. 

Samenwerking tussen buiten 
en binnen
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Aan het eind van deze rede sta ik stil bij de bijdrage vanuit de leerstoel aan het
onderwijs. Een nieuwe leerstoel, met een nieuwe hoogleraar, heeft geen eigen
plek in het curriculum. Ik werd aangeraden vooral niet met iets nieuws te be-
ginnen, maar te starten vanuit bestaande collegereeksen. Ik ben daarom blij dat 
ik aan de slag kan om het college ‘Gevels en Daken’ in de toekomst mede vorm te
gaan geven. Dit doe ik graag samen met collega’s uit de unit BPS en gastdocenten
uit de praktijk. Nico Hendriks heeft altijd zeer goede beoordelingen gekregen van
de studenten en het zal een bijzondere opdracht zijn deze ook in de toekomst te
behalen.
Mijn bijdrage aan de vakken van de leerstoel bouwproductontwikkeling zal verder
worden uitgebouwd en ik vind het begeleiden van afstudeerwerk een dankbare
taak. Daarnaast blijf ik graag betrokken bij colleges en studenten van mijn oude
unit Structural Design. Ik verheug me erop om jonge ontwerpers, bouwproduct-
ontwikkelaars, bouwfysische en constructieve adviseurs te stimuleren duurzame,
veilige en robuuste gevels en daken in hun beroepspraktijk te realiseren. 

Onderwijs
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Deze leerstoel en in het bijzonder mijn benoeming, zou niet mogelijk geweest zijn
zonder de steun van een aantal personen. 

Aan de wieg van mijn wetenschappelijke leven stonden mijn beide promotoren,
Harry Rutten en Jacob Wisse, die me de kans hebben gegeven het onderzoek te
ontdekken. Zij hebben ook na mijn promotie mijn ontwikkeling gevolgd. Piet van
Staalduinen, de laatste directeur van TNO Bouw, nu directeur van Syntens, heeft
mij in die ontwikkeling voortdurend gesteund en de mogelijkheden aangereikt om
hier te komen.

Het initiatief voor de leerstoel kwam van Piet Schouwenburg en Jan Weijers van de
Stichting Promotie Onderzoek Gebouwschil. Graag memoreer ik de te vroeg over-
leden Ruud van Bergen die mij destijds als eerste polste voor deze positie. 
De directie van TNO Bouw en Ondergrond ondersteunde snel dit initiatief en heeft
op constructieve wijze meegewerkt aan de totstandkoming van de leerstoel.

De decaan van de faculteit Bouwkunde, Jan Westra, opende de weg om de leer-
stoel aan deze universiteit in te stellen. Jos Lichtenberg heeft zich vanaf het aller-
eerste begin een voorstander getoond van een extra leerstoel in zijn groep. We
delen de ambitie om de bouwsector te helpen vernieuwen, ieder vanuit ons eigen
perspectief. Ik ga ervan uit dat we samen nog mooie dingen gaan beleven.

Met veel plezier ben ik nu actief in twee deeltijd werkkringen. Ik vind het een voor-
recht om zowel bij TNO als bij de Technische Universiteit Eindhoven te mogen
samenwerken met zoveel prettige collega’s. 

Mijn ouders hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling. 
Mijn moeder heeft me de drive meegegeven om telkens nieuwe wegen in te slaan.
Mijn vader heeft me zijn intellect meegegeven, waar hij zelf zo weinig mee heeft
kunnen doen. Hij is helaas niet meer hier, maar zijn steun is voor altijd. 

Tot slot
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Ik heb de afgelopen jaren werk en privé niet altijd gescheiden kunnen houden en
dat zal in de komende jaren ook niet makkelijk worden. Ik prijs me gelukkig met
mijn thuisfront, dat me altijd weer laat inzien wat werkelijk belangrijk is het leven.
Ik twijfel er niet aan dat Marieke, Birgit, Joris, Marnix en Viktor dat zullen blijven
doen.

Ik heb gezegd.
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Chris Geurts (1968) studeerde in 1992 af aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e,
bij de vakgroep Constructief Ontwerpen. Hij promoveerde bij dezelfde groep in
1997 op het proefschift ‘Wind induced pressure fluctuations on building facades’.
Hij werkte voor dit onderzoek een periode aan de Ruhr Universität Bochum en aan
het Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech). 
Na zijn promotie werkte hij bij TNO in verschillende groepen. Binnen de afdeling
Dynamica en Betrouwbaarheid voerde hij studies uit naar windeffecten op en
stormbestendigheid van constructies; variërend van bruggen, hoogbouw en
masten tot gevels en daken. Vanaf 2001 is hij bij TNO betrokken bij innovaties in
de bouwsector, zoals de ontwikkeling van nieuwe bouwsystemen voor gevels en
daken en de inpassing van zonne-energie in de gebouwschil. 
Chris Geurts was en is betrokken bij het opstellen van nationale en internationale
normen voor waterdichtheid en stormbestendigheid van dakbedekkingen en 
voor windbelasting op gebouwen. Hij is voorzitter van de organisatie van de
International Conference on Wind Engineering, die in 2011 in Amsterdam
plaatsvindt. 
Hij is nu betrokken bij de programmering van de strategie van TNO voor de
periode 2011-2014. 

Curriculum vitae
Prof.dr.ir. Chris Geurts is per 1 september 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar

Technology of the Building Envelope aan de faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e). 
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