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WETENSCHAP

Schuiven met kolommen
Marketeers en innovatiegoeroes 
hameren erop dat je juist in crisistijd 
moet innoveren om voorop te lopen in 
een aantrekkende markt. Die positie 
is misschien van levensbelang om te 
overleven in de volgende crisis.

Vanuit de leerstoel Bouwproduct-
ontwikkeling van de TU Eindhoven 
proberen we dit vernieuwingsproces 
aan te jagen. Slimbouwen is hierin 
de gemene deler. Het bouwproces is 
tamelijk inefficiënt met hoge 
faalkosten en een enorme afvalpro-
ductie en energiegebruik. Slimbou-
wen gaat over het reorganiseren van 
het bouwproces en de bouwtech-
niek en over duurzaamheidsaspec-
ten zoals materiaalreductie en 
vermindering van de energiebehoef-
te. Een recent voorbeeld. Afgelopen 
december rondde ik een onderzoek 
af naar het gericht inbedden van 
flexibiliteit en aanpasbaarheid in de 
bouwtechniek. Door flexibel 
bouwen kunnen gebouwen de tand 
des tijds doorstaan. De eindgebrui-
ker is hierin de allerbelangrijkste 
schakel. Mensen besteden ongeveer 
80 procent van hun tijd in gebou-
wen. De verhuisgeneigdheid is 
echter hoog, voornamelijk veroor-
zaakt door ruimtelijke en functio-
nele tekortkomingen. De gebruiker 
is daardoor het lijdend voorwerp 
van ontwerpbeslissingen. De wijze 
waarop gebouwonderdelen 
technisch verstrengeld zijn, maakt 

een economisch haalbare aanpas-
sing dan niet mogelijk, wat resul-
teert in leegstand en sloop. Om de 
toekomstige gebouwenvoorraad te 
verduurzamen, mag nieuwbouw 
niet aan dergelijke missers ten prooi
vallen. Daarom is een methode 
ontwikkeld die toekomstige 
gebruikerseisen gericht kan 
vertalen naar (innovatieve) product-
oplossingen voor fysieke aanpas-
baarheid, zodat flexibel gebruik 
realiteit wordt. In het onderzoek 
wordt ook de aanpasbaarheid van de
draagstructuur verkend. Het 
gewicht van een kolommenstruc-
tuur blijkt namelijk te halveren door
de stramienmaten te verkleinen, 
gecombineerd met toepassing van 
een leidingvloertype met een 
beperkt gewicht. Nadeel is dat de 
vrije indeelbaarheid in gevaar komt 
omdat het aantal kolommen 
toeneemt. Dit effect wordt aantoon-
baar tenietgedaan wanneer de 
posities van kolommen beïnvloed-
baar zijn, bijvoorbeeld door ze iets 
op te schuiven. Dit lijkt ondenkbaar 
maar is wél technisch haalbaar én 
materiaalbesparend! Waar de één 
een beer op de weg ziet, herkent de 
ander een kans om de gangbare 
denkwijzen over het ontwerpen van 
gebouwen te resetten. Ik schaar me 
onder die tweede categorie. En u?
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