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Voorwoord 
 
Hoewel de meeste dissertaties beginnen met een voorwoord,  is het dikwijls  juist het  laatste stukje 
tekst dat wordt geschreven. Dit is niet zonder reden. Het is namelijk onmogelijk om vooraf aan een 
dergelijke  onderneming  te  weten  wat  je  te  wachten  staat  en  wie  je  daarbij  gaan  helpen.  Dit 
voorwoord is daarop geen uitzondering en is daarom eigenlijk een reflectie op de afgelopen zes jaar 
die dit promotieonderzoek heeft opgeslokt.  
 
Een promotieonderzoek is een langzaam proces met een aantal zekerheden. De eerste zekerheid is 
dat het meer tijd kost dan vooraf  ingeschat. Met name wanneer de eindstreep  in zicht komt en er 
ook vele avonduren sneuvelen om de  juiste  letters op papier te krijgen. Een promotietraject duurt 
normaal gesproken vier jaar, in mijn geval liep dit echter anders. Het plan was om ernaast ook ander 
onderzoek uit te voeren voor de buitenwereld. Enerzijds om het financiële plaatje sluitend te krijgen, 
anderzijds omdat er bepaalde projecten die  reeds  in gang waren gezet  inmiddels  rijp waren voor 
verdere  uitwerking. Dit  is  enigszins  uit  de  hand  gelopen. De  ‘tussendoortjes’ waaraan  is  gewerkt 
naast het promotieonderzoek zijn niet op één hand te tellen. Er is bijvoorbeeld meeontwikkeld aan 
een tweetal demonstratieprojecten van het Booghal systeem, waarvan één voor de rundveehouderij 
en één voor de varkenshouderij, waarna ook (jaarrond) het binnenklimaat gemonitord is. Daarnaast 
is  gewerkt  aan  de  ontwikkeling  en  realisatie  van  een  prototype  van  een  Collective  Centre  voor 
noodhulphuisvesting in samenwerking met het Rode Kruis. In het kader van post‐disaster sheltering 
zijn nog een aantal andere projecten met het Rode Kruis tot stand gekomen. In vier jaar promoveren 
bleek een onbegonnen zaak. Er zitten immers maar 24 uur in één dag. 
 
De tweede zekerheid van promoveren is dat het werk inhoudelijk eigenlijk nooit helemaal af is. Het 
bewijs daarvoor zijn de onvermijdelijke aanbevelingen voor vervolgonderzoek, onderwerpen die  je 
graag  had willen  behandelen maar  die  niet  binnen  de  kaders  en  de  tijdsplan  van  het  onderzoek 
passen. Terugkijkend kan  ik wel stellen dat het resultaat veel omvangrijker  is geworden dan vooraf 
gedacht  en  voorgenomen.  Het  uiteindelijke  aantal  pagina’s  van  dit  proefschrift  spreekt  daarvan 
letterlijk  boekdelen,  een  deel  van  de  inhoud  is  namelijk  vanwege  de  omvang  verwezen  naar 
appendices die alleen in digitale vorm worden aangeboden.  
 
De laatste zekerheid is dat het onmogelijk is om het proces tot een goed einde te brengen zonder de 
hulp en ondersteuning van anderen. Er zijn een aantal mensen die  ik daarvoor  in het bijzonder wil 
bedanken.  
Allereerst wil  ik Jos Lichtenberg bedanken voor het  in mij gestelde vertrouwen, vanaf het moment 
van mijn afstuderen  in 2005.  Ik had het privilege om  in de beginperiode van het bestaan van zijn 
leerstoel af te studeren en om meteen daarna als radar  in het systeem te worden opgenomen. De 
vele  inspirerende  en  gemoedelijke  gesprekken  zijn  voor  mijn  vorming  als  onderzoeker  en 
productontwikkelaar van groot belang geweest. 
Een  ontspannen  werksfeer  is  erg  belangrijk  wanneer  stressvolle  deadlines  zich  snel  na  elkaar 
opvolgen. De dagelijkse begeleiding speelt daar een heel belangrijke rol in. Peter Erkelens heeft die 
rol, zelfs na zijn pensionering, met verve vervuld. Het meermaals minutieus doorakkeren van al die 
pagina’s is alleen al het bewijs van ultieme toewijding. De commentaren en kritieken waren zonder 
uitzondering  zeer  grondig  én  gegrond,  maar  altijd  met  de  nodige  dosis  humor  en  relativering 
gebracht. Bedankt voor de wijze waarop je me door het proces hebt geloodst. 
Ik  dank  de  leden  van mijn  commissie  allereerst  voor  hun  bereidheid  om  te  participeren, maar 
bovenal voor de enthousiaste reacties en scherpe commentaren en aanvullingen. 
Aan  de  basis  van  dit  onderzoek  staat  de  financiële  ondersteuning  van  de  Dr.  Ir.  Cornelis  Lely 
Stichting. Een woord van dank is op zijn plek en in het bijzonder gericht aan de heer Paul Visser. 
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De uitvoering van het monnikenwerk kan niet geheel op mijn conto worden geschreven. Zonder de 
hulp van een aantal gedreven studenten had dit hele traject wellicht nog langer geduurd. Ik bedank 
Arno Elijzen voor zijn hulp tijdens zijn afstudeerproject met als onderwerp de validatie van de CSA‐
methode. Het was bij vlagen hectisch, maar altijd prettig samenwerken. Ik heb voor de ontwikkeling 
van de verplaatsbare kolom dankbaar gebruik gemaakt van het enthousiasme en de  inspanningen 
van Pim van Rede,  Job  jonkers, Sander Koenen en Daniël  Ivanov. Tot  slot wil  ik Harm Hulsbergen 
bedanken  voor  zijn  waardevolle  bijdrage  als  student  assistent  aan  het  automatiseren  van  de 
constructieve vergelijkingen tussen vloertypen, gebruiksfuncties en stramienafmetingen. 
 
Bij  de  totstandkoming  van  dit  proefschrift  hebben  een  aantal mensen  bijgedragen  die  ik  graag 
afzonderlijk wil bedanken. David Luft van Woonquest voor het beschikbaar stellen van de data uit 
hun  woningbehoeftenonderzoek.  Astrid  Kemperman  voor  de  ondersteuning  en  tips  bij  de 
statistische analyse van het uitgevoerde experiment. Emilia van Egmond  ‐ de Wilde De Ligny voor 
het  controleren  van  de  Engelse  samenvatting  en  de  immer  bemoedigende woorden  tijdens  het 
onderzoek. Bert Lammers voor het ontwerpen van de stijlvolle omslag  
 
Ik wil mijn collega’s binnen de unit ADE bedanken voor de prettige samenwerking op alle fronten. Ik 
wil daarbij afzonderlijk de mensen van de leerstoel productontwikkeling noemen voor hun feedback 
en het vormen van een waardevol klankbord. Deels binnen deze groep heeft zich een  (onofficiële) 
groepering  gevormd  rondom  de  projecten  voor  noodhulphuisvesting. Deze  zelfverklaarde  Shelter 
Research Group  is een groep mensen die het belang zien van  innovaties  in de noodhulpsector en 
oplossingen genereren op wetenschappelijke basis, maar altijd met een praktisch doel. Kortom een 
inspirerende en gedreven groep personen waarbinnen ik hopelijk nog geruime tijd mag opereren.  
Ik  wil  mijn  huidige  kamergenoot  Gijs  Wallis  de  Vries  bedanken,  voor  de  aanhoudende 
aanmoedigingen  en  de  prettige  en  rustige  werkomgeving  waarin  ik  de  laatste  fase  van  het 
onderzoek  heb  kunnen  doorbrengen.  Een  bijzonder  dankwoord  naar mijn  oud‐kamergenoten  en 
meest directe collega’s, Mark Cox en Tim de Haas. Het is belangrijk en verrijkend om inhoudelijk met 
elkaar te kunnen sparren op een  inmiddels zeer breed uitgewaaierd expertisegebied. Het  is echter 
minstens zo belangrijk om ook persoonlijk op één  lijn te zitten en niets onder stoelen of banken te 
hoeven  schuiven.  Ik ben er  zeker van de we de uitdagingen die de komende  tijd  in het verschiet 
liggen met  succes zullen aangaan. De ervaring  leert dat kan wringen, maar uiteindelijk altijd goed 
komt (hoewel vaak net buiten de grenzen van het mogelijke…). 
 
Een  goede  veilige  basis  is  extreem  belangrijk.  Ik  wil  daarvoor  mijn  familie  en  schoonfamilie 
bedanken, in het bijzonder mijn ouders voor het mogelijk maken van mijn studie. Ik kan zeggen dat 
ik nu, net na mijn 30e verjaardag, eindelijk klaar ben met  ‘studeren’. Zoals  ze  in Brabant  zeggen: 
goed werk heeft tijd nodig! 
Mijn gezin is de hoeksteen van dit proefschrift. Parallel aan dit promotieonderzoek zijn er nogal wat 
ontwikkelingen  geweest  op  het  thuisfront:  samenwonen,  de  geboorte  van  Daan  in  2007,  een 
nieuwbouwwoning  kopen  en  direct  na  oplevering  verbouwen,  verhuizen,  trouwen  en  tot  slot  de 
geboorte van Roos op Koninginnedag dit  jaar. Hiermee  zijn een groot aantal onderdelen  van een 
(klassieke) wooncarrière  tijdens  dit  onderzoek  doorlopen, waardoor we  als  ervaringsdeskundigen 
inmiddels weten hoe belangrijk flexibiliteit en aanpasbaarheid kunnen zijn. De tijd gaat (te) snel en 
veranderingen  lijken  veel  sneller  te  gaan  dan  elders  in  dit  proefschrift  is  veralgemeniseerd. 
Ongetwijfeld hebben al de ontwikkelingen binnen het gezin ook voor enige vertraging gezocht, maar 
ik had het voor geen goud willen missen.  Inge, Daan en Roos, bedankt voor  jullie  liefde, geduld en 
uithoudingsvermogen met mij.  De  komende  tijd  zal  ik  vaker  bij  jullie  op  de  bank  en  tussen  het 
speelgoed zitten, en eindelijk minder op zolder. 
 
Roel Gijsbers     Uden, 17 oktober 2011 
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Samenvatting  
 

Aanpasbaarheid van de draagstructuur 

Veranderbaarheid van de drager op basis van gebruikerseisen in het kader van Slimbouwen 
 
Ten aanzien van het flexibel gebruik van gebouwen is in de bouwtechniek het axioma van kracht dat 
de drager onveranderbaar  is. Deze dissertatie beschrijft het onderzoek waarin  is uitgezocht of de 
aanname van deze niet bewezen, maar algemeen aanvaarde stelling gerechtvaardigd is. 
Het  stimuleren  van  flexibel  gebouwgebruik  is  een  strategie  die  als  doel  heeft  om  de  functionele 
levensduur  van  een  gebouw  te  verlengen.  De  huidige  gebouwenvoorraad  lijdt  als  gevolg  van 
functionele beperkingen onder een groot aantal kwalitatieve problemen, en  is niet goed uitgerust 
om de continu veranderende gebruikerseisen langdurig te blijven vervullen.  
 
Gebouwen zijn dikwijls ver voor het verschrijden van de beoogde levensduur niet meer functioneel, 
met  in  veel  gevallen  voortijdige  sloop  als  gevolg. Het  slopen  van  gebouwen die  technisch nog  in 
goede staat zijn, is nauwelijks te verantwoorden. Bovendien drukt de bouwsector een zware stempel 
op maatschappelijke problemen zoals milieubelasting, energiegebruik en afvalproductie en kan deze 
worden gekenmerkt als een weinig efficiënte bedrijfstak, met hoge faalkosten, kleine winsten en een 
groot  aandeel  in  het  gebruik  van  grondstoffen  en  in  het wegtransport.  Als  een  reactie  op  deze 
problematiek is Slimbouwen ontstaan, een visie met als doel de bouwsector te hervormen naar een 
efficiënte  en milieutechnisch  verantwoorde  bedrijfstak.  Het  huidige  onderzoek  is  gepositioneerd 
binnen de kaders van Slimbouwen.  In concrete zin wordt daarbij gestreefd naar het reduceren van 
het materiaalgebruik  en  het  bruto  gebouwvolume, met  behoud  van  flexibel  gebouwgebruik  en 
gebruikerscomfort. 
 
Flexibiliteit is een veelomvattend begrip. In dit onderzoek is getracht een orde aan te brengen in de 
verschillende vormen van flexibiliteit van gebouwen en de maatregelen die ervoor nodig zijn om een 
bepaalde vorm van flexibel gebouwgebruik te realiseren. Een belangrijk technisch middel hiervoor is 
aanpasbaarheid.  In  dit  onderzoek  is  aanpasbaarheid  gedefinieerd  als:  ‘het  vermogen  van  een 
gebouwonderdeel  om  blijvend  fysieke  veranderingen  te  kunnen  ondergaan  ten  dienste  van  de 
gebruiksflexibiliteit, zonder of met slechts kleine gevolgen voor de overige gebouwonderdelen’.  
In de huidige bouwsector worden aanpasbaarheidsmaatregelen voornamelijk geconcentreerd op de 
afbouwonderdelen en in sommige gevallen op de installatietechnische componenten en geveldelen. 
De  draagstructuur  kent  echter  alleen  passieve  flexibiliteitsmaatregelen,  zoals  het  bieden  van 
indelingsvrijheid  door  grote  vloer‐  en  liggeroverspanningen  of  het  bieden  van  constructieve 
overcapaciteit.  
Deze maatregelen  blijken  in  de  praktijk  effectief, maar  zijn  tegelijkertijd  bijzonder  inefficiënt. De 
draagstructuur  is  gemiddeld  genomen  verantwoordelijk  voor 60%  van het  totale  gebouwgewicht. 
Het realiseren van grote overspanningen  leidt tot zware constructieve onderdelen en daardoor tot 
een excessief gebruik van materiaal en niet‐bruikbaar gebouwvolume. 
In het licht van Slimbouwen wordt in dit onderzoek de vraag gesteld of het mogelijk is om excessief 
materiaal‐  en  volumegebruik  terug  te  dringen  door  de  overspanningsafmetingen  te  beperken  en 
toch voldoende  indelingsvrijheid te bieden. Actieve flexibiliteitsmaatregelen, zoals aanpasbaarheid, 
lijken hiertoe de sleutel te zijn.  
 
De hoofdonderzoeksvraag luidt: ‘onder welke condities is het mogelijk om de gebruiksflexibiliteit van 
de  gebruiksruimte  te  vergroten  met  behulp  van  aanpasbaarheid  van  onderdelen  van  de 
draagstructuur’.  
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Het  ontwerp  van  de  draagstructuur  is  sterk  bepalend  is  voor  functioneel  ruimtegebruik. 
Aanpasbaarheidsmaatregelen  voor  de  draagstructuur  blijken  in  de  praktijk  niet  te  bestaan, maar 
kunnen  een  grote  betekenis  hebben  voor  de  verlenging  en  optimalisering  van  de  functionele 
levensduur van het gebouw. Toepassing van dit principe zou kunnen  leiden  tot een  fundamenteel 
andere aanpak van een ontwerpopgave. 
 
De focus  in het onderzoek  ligt op nieuwbouw, uitgevoerd met een stalen skeletstructuur. Er wordt 
specifiek gekeken naar meerlaagse woongebouwen, woonzorgcomplexen en kantoren, omdat deze 
gebouwen  qua  structuur  veel  gelijkenissen  hebben  en  omdat  de  veranderingsbehoefte  van  de 
gebruikers van deze gebouwen groot is tijdens de functionele levensduur van het gebouw.  
 
Het blijkt dat door de keuze van niet conventioneel toegepaste bouwproducten, het reeds mogelijk 
is  om een grote slag te maken op het gebied van materiaal‐ en volumereductie. Met de toepassing 
van een lichtgewicht, holle, toegankelijke leidingvloer (zoals de Slimline‐vloer), in plaats van een veel 
gebruikte  zware,  inflexibele  betonvloer  (zoals  een  kanaalplaatvloer)  kan  er  zelfs  gelijktijdig  een 
verbetering van het  flexibiliteitsniveau  van het gebouw worden bereikt. Er  is voorts gezocht naar 
optimale stramienafmetingen voor de draagstructuur, waarbij het materiaalgebruik minimaal  is en 
de netto/bruto volumeverhouding maximaal. Hieruit blijkt dat een reductie van grofweg 50% voor 
zowel  het  constructiegewicht  als  voor  het  niet‐bruikbare  gebouwvolume  (bruto  gebouwvolume 
minus  netto  gebouwvolume)  haalbaar  is  ten  opzichte  van meer  gangbare  constructiewijzen. Het 
optimum  voor  stramienafmetingen  bij  toepassing  van  een  Slimline‐vloer  ligt  bij  een 
vloeroverspanning van 3,6 m in combinatie met een liggeroverspanning van eveneens 3,6 m. Het is 
zeer waarschijnlijk  dat  bij  dergelijke  kleine  stramienafmetingen  de  aanwezigheid  van  kolommen 
hinderlijk is voor de vrije indeelbaarheid van de plattegrond. Aanpasbaarheid van de draagstructuur 
kan in dat geval uitkomst bieden. 
 
De technologische implementatie van aanpasbare gebouwonderdelen is alleen zinvol, wanneer een 
aantoonbare  effectieve  bijdrage  wordt  geleverd  aan  de  gebruiksflexibiliteit.  Het  streven  is  dat 
daarbij het effect op ecologische en economische aspecten positief  is, met  inachtneming van alle 
levensfasen van een gebouw (van ontwerp tot bouw, gebruik, onderhoud, verbouw en sloop). 
Vanwege het grote aantal variabelen en de vele afhankelijkheden en onzekerheden bij het vertalen 
van  (veranderende)gebruikerseisen  naar  technische  oplossingen,  is  een  methodische  aanpak 
noodzakelijk, waarmee een afgewogen keuze worden gemaakt voor een aanpasbaarheidsmaatregel. 
 
De Comparatieve Selectiemethode voor Aanpasbaarheidsmaatregelen (CSA‐methode) 
De  in dit onderzoek ontwikkelde CSA‐methode  is  toepasbaar op alle onderdelen van het gebouw, 
niet  specifiek  voor  de  draagstructuur.  De  methode  is  bedoeld  om  meerdere  aanpasbaarheids‐
oplossingen met elkaar te vergelijken. 
In de CSA‐methode wordt allereerst een effectieve aanpasbaarheidsmaatregel geselecteerd op basis 
van de (toekomstige) eisen van de gebruiker. Vervolgens wordt de gekozen maatregel, in relatie tot 
de overige bouwtechnische onderdelen, getoetst op de mate van efficiëntie, door middel van een 
kwantificering van de benodigde aanpassingsinspanning, de kosten en de belasting van het milieu. 
Hierbij worden de  initiële  (eenmalige)  effecten onderscheiden  van de mogelijk  vaker optredende 
effecten bij een aanpassing. Wanneer de gehele levensduur van een gebouw wordt beschouwd is dit 
onderscheid  essentieel  voor  een  onderbouwde  keuze  voor  de  meest  geschikte 
aanpasbaarheidsmaatregel.  
Het  unieke  van  de  CSA‐methode  is  dat  een  best  fit  wordt  gezocht  vanuit  het  oogpunt  van  de 
gebruiker én vanuit de gevolgen voor/van de toegepaste bouwtechniek. De CSA‐methode maakt het 
mogelijk om op gestructureerde wijze, uit het brede scala aan oplossingen, een op meerdere vlakken 
geoptimaliseerde oplossing te destilleren voor het verbeteren van flexibel gebouwgebruik. 
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De  werking  van  de  CSA‐methode  is  valide  gebleken  met  behulp  van  een  drietal  case  studies. 
Hiermee  is duidelijk geworden dat de ontwikkelde stappen  in de methode elkaar  logisch opvolgen, 
waarbij de gesegmenteerde aanpak zorgt voor een overzichtelijk en verifieerbaar keuzeproces.  
Uit  de  case  studies  blijkt  dat  de  oplossingen met  een  hoge mate  van  aanpasbaarheid  de meest 
efficiënte oplossing bieden voor op de  lange termijn. De oorzaak hiervan  is dat de efficiëntiescores 
als gevolg van een aanpassing doorslaggevender zijn dan alleen de  initiële scores uit de bouwfase. 
Bepaalde oplossingen kunnen initieel goedkoper zijn of minder belastend, maar bij aanpassing juist 
voor  veel  inspanning,  kosten  of  vervuiling  zorgen.  Daarbij  komt  dat  aanpassingen  mogelijk 
meermalen tijdens de levensduur van een gebouw moeten worden gerealiseerd. Tot op heden is in 
de  bouwpraktijk  nog  vooral  de  initiële  fase  doorslaggevend  voor  de  besluitvorming.  De  trend  is 
echter dat een  lange termijnvisie belangrijker wordt, waardoor  levensduurdenken terrein wint. Dit 
bewustwordingsproces creëert ruimte en bestaansrecht voor methoden zoals de CSA‐methode.  
Met de CSA‐methode  is  voor de ontwerper een  instrument ontwikkeld waarmee een brug wordt 
geslagen tussen de toekomstige eisen van gebruikers en de prestaties die het gebouw op termijn kan 
bieden. Een  langduriger balans  tussen de gevraagde en aangeboden gebouwprestatie vergroot de 
kans  op  een  verlenging  van  de  functionele  levensduur.  Toepassing  van  de  CSA‐methode  in  de 
ontwerppraktijk kan dit bevorderen. 
 
Verplaatsbaarheid van kolommen 
Constructieve  aanpasbaarheid  wordt  beschouwd  als  een  kansrijke  oplossingsstrategie  om  de 
gebruiksmogelijkheden  van  een  constructie met  een  beperkte  stramienafmeting  te  vergroten. Bij 
een hoge kolomdichtheid  in de plattegrond is het verplaatsbaar maken van kolommen een voor de 
hand liggende, doch onconventionele oplossing. 
Het  verplaatsen  van  kolommen  is  alleen  een  bruikbaar  middel  om  de  vrije  indeelbaarheid  te 
vergroten wanneer dit werkelijk een meerwaarde voor het flexibel gebouwgebruik betekent. 
Uit  een  experiment  met  ontwerpers  blijkt  dat  de  indeelbaarheid  van  de  plattegrond  wordt 
belemmerd  door  de  aanwezigheid  van  kolommen  in  de  vrij  indeelbare  ruimte  bij 
stramienafmetingen kleiner dan 5,4 bij 6,0 meter. Naarmate de stramienafmetingen kleiner worden 
neemt  de  functionele meerwaarde  aantoonbaar  toe. Ongeveer  vijftig  procent  van  de  vrijstaande 
kolommen (niet gelegen in het gevelvlak) zouden verplaatsbaar moeten zijn en deze zouden idealiter 
in  twee  richtingen 1,2 meter verplaatst moeten kunnen worden vanuit de oorspronkelijke positie 
(een verplaatsingsrange van 2,4 meter). 
De efficiëntie en de technische haalbaarheid van het verplaatsen van kolommen is onderzocht door 
middel  van  het  doorlopen  van  een  productontwikkelingstraject. Op  een  systematisch  analytische 
wijze,  met  behulp  van  methoden  uit  de  industriële  productontwikkeling,  is  stapsgewijs  een 
productontwerp ontstaan, dat  vervolgens  technisch  in detail  is uitgewerkt. Alvorens dit proces  te 
doorlopen,  is eerst de  constructieve haalbaarheid  aangetoond.  Een  andere  kritieke eis  is dat een 
kolomverplaatsing  moet  kunnen  worden  gerealiseerd  met  een  minimale  uitvoeringsinspanning, 
binnen één dag en met beperkte overlast voor de gebruiker. Ondanks de streng geformuleerde en 
uitdagende  ontwerpuitgangspunten  blijkt  het  principe  technisch  haalbaar.  Een  productoplossing 
voor een verplaatsbare kolom, toepasbaar in een geschoord stalen raamwerk, is hiervan het bewijs.  
Met  behulp  van  de  CSA‐methode  is  getoetst  of  toepassing  van  de  verplaatsbare  kolom  de 
voorspelde  voordelen  biedt  ten  opzichte  van  een meer  gangbare  strategie,  het  ontwerpen  van 
grotere stramienafmetingen. Kostentechnisch is in een case study met een kantoorgebouw gebleken 
dat de verplaatsbare kolom efficiënter  is  tot een gelimiteerd aantal van zeven verplaatsingen  (per 
verplaatsbare  kolom)  tijdens  de  gebruikslevensduur  van  het  gebouw.  Door  toepassing  van  de 
verplaatsbare kolom is in de case 4% bespaard op het totale constructiegewicht inclusief vloeren (in 
beide gevallen bij toepassing van een Slimline‐vloer van ca. 300 kg/m2), en 19% besparing op alleen 
het gebruik van staal in de draagstructuur.  
 
In het onderzoek  is aangetoond dat aanpasbaarheid  van de draagstructuur effectief  is en op een 
efficiënte wijze  kan worden  toegepast. Het  axioma  dat  de  drager  onveranderbaar  is,  is  daarmee 
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ontkracht.  De  theorieën  ten  aanzien  van  flexibel  bouwen  kunnen  met  de  resultaten  van  dit 
onderzoek worden aangescherpt en uitgebreid. 
Het  implementeren van aanpasbaarheid  in alle gebouwonderdelen wapent een gebouw  tegen de 
voortdurend  veranderende  omstandigheden  tijdens  de  gebruikslevensduur.  Een  hoge  mate  van 
(technische) veranderingscapaciteit biedt ruimte  in de bouwtechniek voor  inpassing van technische 
innovaties en voor aanpassing aan nieuwe  regelgeving en gebruikerswensen. Ook aanpasbaarheid 
van minder  voor de hand  liggende  gebouwonderdelen,  zoals die  van de draagstructuur, heeft de 
potentie  om  direct  of  indirect  een  bijdrage  te  leveren  aan  het  structureel  verduurzamen  van  de 
toekomstige  gebouwenvoorraad.  Hierbij  is  het  tevens  van  belang  dat  door  ontwerpers  de 
verantwoordelijkheid  wordt  genomen  om  de  ecologische  voetafdruk  van  het  bouwen  te 
minimaliseren. Slimbouwen  in het algemeen, en aanpasbaarheid van de draagstructuur en de CSA‐
methode in het bijzonder, bieden hiertoe de instrumenten. 
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Summary 
Adaptability of the building structure  

 Changeability of the support based on user requirements in the context of Slimbouwen  
 
In current building engineering  it  is accepted as self‐evident  that  the building structure cannot be 
altered  in order  to  enable  a  flexible  use of buildings.  This  thesis describes  the  research  that has 
investigated whether the adoption of this unproven but commonly shared proposition is justified.  
 
Stimulation of flexible use of buildings is a strategy that aims at extending the functional lifespan of 
buildings. A large percentage of the building stock currently does not meet the quality requirements, 
due  to  functional  limitations,  whilst  it  is  hardly  equipped  to  fulfill  the  ever  changing  user 
requirements on the long term. 
 
Buildings  are  often  no  longer  fully  functional  long  before  the  intended  service  life  has  ended, 
resulting  in  untimely  demolition.  The  demolition  of  buildings  which  are  technically  still  in  good 
condition  is  hardly  justifiable. Moreover,  the  building  sector  heavily  leaves  its mark  on  societal 
problems  such  as  environmental  impact,  energy  use  and  generation  of  waste,  and  can  be 
characterized  as  an  inefficient  industry  due  to  high  failure  costs,  small  profits  and  a  large 
contribution  to  the use of  raw materials and  to  road  transport. As a  response  to  these  issues  the 
Slimbouwen  strategy  was  developed,  aiming  to  reform  the  sector  into  an  efficient  and 
environmentally  responsible  industry. The  current  research  is positioned within  the  framework of 
Slimbouwen. More concrete, the target is to reduce the amount of materials used and to minimize 
the gross building volume, while maintaining flexible use and user comfort.  
  
Flexibility is a broad term. In this study a distinct order is introduced to classify the various forms of 
building  flexibility  and  the  required measures  to  realize  flexible use. Adaptability  is  an  important 
technical aid that facilitates flexible use. In this research, adaptability  is defined as: ‘the ability of a 
building part to continuously undergo physical changes to the benefit of flexibility‐in‐use, with no or 
only minor effects on other building parts'.  
 In current construction  industry adaptability measures are primarily focused on the  infill parts and 
in some cases on building services and façade cladding. The load bearing structure is only provided 
with passive  flexibility measures,  such as a  large  floor and beam  spans offering a  freely dividable 
floor  plan  or  providing  structural  overcapacity,  which  enhances  possible  application  of multiple 
functions.  
These measures  have  proven  to  be  effective  in  practice,  yet  also  very  inefficient.  The  building 
structure  is on  average  responsible  for 60% of  the  total building weight. The  application of  large 
spans results in heavy structural components and consequently to an excessive use of materials and 
to a large portion of non‐usable building volume.  
In accordance with Slimbouwen principles, the current research investigates whether it is possible to 
prevent  excessive  usage  of materials  and  volume  by  reducing  span  sizes  of  structural  elements, 
while still providing sufficient planning freedom. Active flexibility measures, such as adaptability, can 
be considered as the key to this.  
  
The main research question is: ‘under what conditions is it possible to increase the flexibility‐in‐use of 
the usable space by means of adaptability of parts of the building structure?’ 
The design of  the bearing  structure has  a  strong  impact on  functional use  of  space. Adaptability 
measures for the building structure do not seem to exist in practice, but may have a large impact on 
the  possibilities  for  the  extension  and  optimization  of  the  functional  lifespan  of  the  building. 
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Applying this principle could lead to a fundamentally different approach in the (technical) design of 
buildings.  
  
The focus of the research is on new buildings with multiple floors, constructed with a steel skeleton 
structure. More specifically, the focus is on residential buildings (also combined with care) and office 
buildings, because these buildings are structurally quite similar. Furthermore, for these user groups 
the rate of change of user needs is fairly high during the functional lifespan of the building.  
  
It  appears  to  be  possible  to make  a  substantial  improvement  in  terms  of material  and  volume 
reduction by choosing products  that are not often used conventionally,  for example by applying a 
lightweight, hollow and accessible  floor  type  (like  the Slimline  floor),  instead of a more commonly 
used heavy, inflexible concrete floor type (like a hollow core floor). In addition, also an improvement 
can be achieved on the level of flexibility to enhance the functionality of the building. Furthermore 
an  optimal  structural  grid  size  is  searched  for,  to minimize material  use  and maximize  the  ratio 
between net and gross building volume. This exploration shows that a reduction of roughly 50%  is 
achievable compared to more conventional construction methods, for both the structural weight as 
for the non‐usable building volume (gross volume minus net building volume). The dimensions of an 
optimized grid size are 3.6 x 3.6 meters when using a Slimline floor. With such small grid dimensions, 
it is likely that the presence of columns will hinder free division of the floor plan. Adaptability of the 
structure may then bring relief.  
  
The  technological  implementation of adaptable building  components  is only useful  if  it proves  to 
effectively contribute  to  flexibility‐in‐use.  In addition, a positive effect on ecological and economic 
aspects  is  aimed  at,  taking  into  account  all  phases  in  the  lifespan  of  a  building  (from  design  to 
construction, use, maintenance, renovation and demolition).  
Due  to  the  large  number  of  variables  and  the  many  dependencies  and  uncertainties  in  the 
translation  of  (changing)  user  requirements  into  technical  solutions,  a  methodical  approach  is 
indispensible, so that a balanced choice can be made for an adaptability measure.  
  
The Comparative Selection method for Adaptability measures (CSA method)  
The  CSA  method,  which  is  developed  in  this  research,  is  applicable  to  all  building  parts,  not 
specifically to elements of the building structure. The method  is designed to  impartially compare a 
number of effective adaptability measures.  
In  the  CSA  method  firstly  an  effective  adaptability  measure  is  selected  based  on  (future) 
requirements of the user. Subsequently, the degree of efficiency of the chosen measure is assessed 
by  quantifying  the  required  effort  for  an  adaptation,  costs  and  environmental  impact.  In  this 
quantification the initial (single) effects are distinguished from the more often occurring effects that 
come  with  an  adaptation. When  the  full  lifespan  of  a  building  is  considered,  this  distinction  is 
essential to ensure a well‐founded decision for the most appropriate adaptability measure.  
The uniqueness of the CSA method is that a best fit is sought from both the user point of view and 
the effects on or of the applied building technology. The CSA method makes it possible to derive an 
optimized solution from the wide array of solutions in a structured way.  
Operation of the CSA method proved to be valid with the help of three case studies. It became clear 
that  the sequence of steps  in  the method  is  logic, while the segmented approach provides a well‐
organized and verifiable selection process.  
 
The case studies show that solutions with a high degree of adaptability are the most efficient for the 
long term. The reason  is that the efficiency scores as a result of each adaptation are more decisive 
than the  initial scores that only accompany the construction phase. Some solutions may  initially be 
cheaper  and have  less  impact, but  cause  large  effort,  costs  and  environmental damage when  an 
adaptation  is necessary. Moreover, adaptation might occur  several  times during  the  lifespan of a 
building.  In current building the  initial phase  is decisive for decision making. However, the trend  is 
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that  a  long  term  vision,  concerning  the  whole  lifespan  of  a  building,  is  becoming  increasingly 
important. This awareness creates space and legitimacy for methods such as the CSA method.  
The CSA method is a tool developed for the designer that can bridge the gap between (future) user 
needs  and  the  functional  performance  of  the  building  over  time.  A  lasting  balance  between 
demanded  and  supplied  building  performance  increases  the  chance  of  effectively  extending  the 
functional life span the building. Application of the CSA method in design practice can facilitate this.  
 
Movability of columns  
Structural adaptability  is  regarded as a promising solution strategy  to  increase  the possibilities  for 
functional use of a structure with a small grid size. When the density of columns in the floor plan is 
high, moving columns is an obvious, however unconventional solution.  
Moving columns only is useful to increase the options for a freely dividable floor plan when it really 
is an added value to the flexible use of the building. An experiment with designers shows that the 
division of the floor plan is hampered by the presence of columns in the freely dividable space, when 
the grid  size  is below 5.4 x 6.0 meters. When  the grid  size decreases,  the added value of moving 
columns significantly increases. About fifty percent of the free standing columns (not located in the 
façade  zone)  should  be movable  and  should  ideally  be  able  to move  up  to  1.2 meters  in  two 
directions (a displacement range of 2.4 meters).  
The efficiency and the technical feasibility of moving columns are investigated by means of a product 
development  trajectory. Gradually  a product  came  into being  in  a  systematic  and  analytical way, 
using methods from the industrial product development, which has been further elaborated in more 
technical  detail.  Prior  to  this  development  process  the  structural  feasibility  has  been  indicated. 
Another critical requirement  is that the moving of a column must be achieved with minimal effort, 
within  the duration of one day and with minimal  inconvenience  for  the user. Despite  the rigorous 
and challenging design conditions the principle proves to be technically feasible. A product solution 
for a movable column, applicable in a braced steel frame structure, is acting as the evidence.  
With the help of the CSA method it is tested whether the application of the movable column results 
in  the predicted advantages  in  regard  to more  conventional  strategies,  such as  the application of 
larger grid sizes. The case study of an office building shows  that  the column  is more efficient cost 
wise  to  a  limited  number  of  seven moves  (per moveable  column)  during  the  service  life  of  the 
building. The  result  is  that  the  application of  a movable  column  saves 4% on  the  total  structural 
weight including floors (both when using a Slimline floor of 300 kg/m2), and saves 19% on the total 
use of steel in the bearing structure.  
 
This research has shown that adaptability of the building structure  is an effective solution that can 
be  applied  in  an  efficient manner.  The  axiom  of  the  unchangeable  support  is  thus  negated.  The 
theories  regarding  flexibility of building can be altered and expanded based on  the  results of  this 
study. 
The  implementation  of  adaptability  in  all  building  parts  arms  a  building  against  the  constantly 
changing conditions during the service life. A high level of the capability of the building to change (in 
technical sense) provides space  in building engineering for the  integration of technical  innovations 
and  for  alteration  to  new  regulations  and  user  requirements.  Adaptability  has  the  potential  to 
directly or  indirectly contribute to a maintaining  level of sustainability of the future building stock. 
This accounts also  for adaptability of  less obvious building  components,  such as parts of  the  load 
bearing  structure.  In  addition,  it  is  also  important  that  the  designers  taken  the  responsibility  to 
minimize  the  ecological  footprint  of  buildings.  Slimbouwen  in  general  and  adaptability  of  the 
building structure and the CSA method in particular, provide the tools to do so. 
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Inleiding 
 
Gebouwen  en  gebruikers  van  gebouwen  zijn  onlosmakelijk  verbonden.  Gebruikers  zoeken  een 
veilige  en  comfortabele  omgeving,  beschermd  en  beschut  tegen  de  elementen  en  willen  naar 
tevredenheid  gebruik  maken  van  een  gebouw.  Een  gebouw  zonder  gebruiker  is  doelloos.  Een 
gebouw  staat  altijd  in  dienst  van  de  gebruiker.  Gebruikers  stellen  prestatie‐eisen  die  door  het 
gebouwontwerp moeten kunnen worden vervuld. Gebruikerseisen zullen onvermijdelijk veranderen 
in de  tijd. Wanneer  een  gebouw niet  (meer)  aan de  eisen  voldoet  komt de  functionaliteit  in het 
geding.  Gebouwgebruikers  worden  dan  ontevreden  en  gaan  op  zoek  naar  een  oplossing.  In  de 
praktijk  betekent  dit  dat men  het  gebouw  gaat  verbouwen  tot  het  gewenste  prestatieniveau  is 
bereikt of er wordt een ander gebouw gezocht dat wel voldoet aan de eisen.  
 
Verandering  is vaak een geleidelijk proces. Gebouwen moeten een capaciteit bezitten om mee  te 
kunnen veranderen met de gebruiker. Dit betekent dat niet alleen op het moment van oplevering 
een  optimale  gebruikssituatie  bestaat, maar  dat  ook  op  termijn  gebruikerseisen  kunnen worden 
vervuld.  Een  strategie  die  dit  mogelijk  maakt  is  het  inbedden  van  flexibiliteitsmaatregelen  in 
gebouwen. Het gebouwontwerp kan er bijvoorbeeld op gericht zijn om meerdere functies te kunnen 
huisvesten. Een ander voorbeeld  is het toepassen van technisch veranderbare gebouwonderdelen, 
die  flexibele  ruimtegebruik  faciliteren.  Dit  laatste  voorbeeld  wordt  in  dit  onderzoek  gezien  als 
aanpasbaarheid.  
Hoewel voor alle gebouwonderdelen een bepaalde vorm van  flexibiliteit mogelijk  is  in de praktijk, 
blijk  dit  voor  aanpasbaarheid  niet  zo  te  zijn.  In  de  bouwtraditie  bestaat  het  axioma  dat  de 
draagstructuur niet tot de veranderbare delen van een gebouw behoort. De draagstructuur draagt 
voor een belangrijk deel bij aan de  ruimtelijke bruikbaarheid en de  technische mogelijkheden van 
een gebouw. De flexibiliteitsmaatregelen die in de praktijk worden toegepast voor de draagstructuur 
zijn  gericht  op  het  bieden  van  indelingsvrijheid  door  grote  obstakelloze  ruimten  en 
multifunctionaliteit. Veelvoorkomende voorbeelden zijn het toepassen van grote overspanningen en 
overcapaciteit in ruimte of draagkracht. 
 
De  bouwsector  drukt  in  Nederland  een  zware  stempel  op  maatschappelijke  problemen  als 
energiegebruik,  afvalproductie  en  grondstoffenverbruik.  Slimbouwen  is  een  strategie  die  hierop 
reageert  met  uitgangspunten  die  erop  gericht  zijn  om  te  bouwen  met  minder  impact  op  de 
samenleving  en  met  meer  efficiëntie.  Twee  belangrijke  uitgangspunten  zijn  het  inbedden  van 
flexibiliteit  in  gebouwen  voor  een  lange  functionele  levensduur  en  het  reduceren  van 
materiaalgebruik  en  het  bruto  gebouwvolume.  Het  onderzoek  naar  aanpasbaarheid  van  de 
draagstructuur spelt zich af binnen de kaders van Slimbouwen.  
 
In  dit  onderzoek wordt  gefocust  op  de  flexibiliteit  van  de  draagstructuur. De  huidige  toegepaste 
maatregelen  zijn weinig  efficiënt. Het  ontwerpen  van  grote  overspanningen  heeft  tot  gevolg  dat 
constructiedelen  zoals  kolommen,  liggers  en  vloeren  zwaar  moeten  worden  gedimensioneerd, 
terwijl  de  draagstructuur  reeds  circa  60%  van  het  gebouwgewicht  veroorzaakt.  In  dit  onderzoek 
wordt bestudeerd of  flexibiliteit  in de draagstructuur mogelijk  is  zonder dat het materiaalgebruik 
daardoor toeneemt of zelfs wordt verminderd.  
 
Het uiteindelijke doel flexibiliteit in gebouwen is om veranderende gebruikerseisen te kunnen blijven 
vervullen, ook op de  lange  termijn, zodat gebouwen een  lange  functionele  levensduur hebben en 
niet voortijdig verlaten of zelfs gesloopt worden. In dit onderzoek  is bestudeerd of aanpasbaarheid 
van  de  draagstructuur  de middelen  biedt  om  dit  op  een maatschappelijk  verantwoorde wijze  te 
realiseren. 
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De  hoofdstukken  in  dit  proefschrift  zijn  opgedeeld  naar  de  fase  die  ze  in  het  onderzoek  hebben 
vervuld, zodat een logische opbouw ontstaat.  
Allereerst  worden  in  H1  de  uitgangspunten  in  het  onderzoek  toegelicht,  waaronder  de 
doelstellingen, onderzoeksvragen en toegepaste methoden.  
In  Deel  I,  bestaande  uit  H2  t/m  H7, wordt  het  probleemveld  besproken  en  de  bouwtechnische 
theoretische context  toegelicht waarbinnen dit onderzoek  is gepositioneerd. Deze onderdelen zijn 
onmisbaar als kennisbron om de beweegredenen voor dit onderzoek te kunnen plaatsen. 
In Deel  II, bestaande uit H8 t/m H10, wordt het onderzoeksgebied verder afgebakend, waarbinnen 
de koers wordt bepaald om aanpasbaarheid van de draagstructuur te onderzoeken, in het bijzonder 
door het verplaatsbaar maken van kolommen.  
In Deel III, met daarin H11 t/m H13, worden de ontwikkelingen uiteengezet die in dit onderzoek zijn 
gerealiseerd,  zoals  een  methode  om  aanpasbaarheidsmaatregelen  voor  gebouwonderdelen  te 
selecteren  op  effectiviteit  en  efficiëntie.  Daarnaast  is  de  technische  haalbaarheid  van  het 
verplaatsen van kolommen onderzocht.  
Deel IV beslaat H14 en H15, waarin de ontwikkelingen uit Deel IV worden getoetst, gevolgd door de 
algemene conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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H1 ONDERZOEKSKADER 

1.1 Inleiding 

In  dit  hoofdstuk wordt  uiteengezet  hoe  het  onderzoek  naar  aanpasbaarheid  van  constructies  is 
vormgegeven.  Eerst  wordt  de  achtergrond  van  het  onderzoek  besproken,  gevolgd  door  een 
omschrijving  van  het  probleemveld.  Voorts  worden  de  probleemstelling,  onderzoeksdoelen  en 
onderzoeksvragen behandeld. Hierna wordt de wetenschappelijke  en maatschappelijke  relevantie 
van  het  onderzoek  toegelicht.  Tenslotte  wordt  de  gehanteerde  onderzoeksmethode  uitgelegd, 
gevolgd door het onderzoeksmodel en de hoofdstukindeling. 

1.2 Achtergrond van het onderzoek 

In  de  volgende  twee  paragrafen  wordt  het  promotieonderzoek  naar  Aanpasbaarheid  van  de 
draagstructuur  geplaatst  in  de  context waarin  het  plaatsvindt.  In  §1.2.1 wordt  uitgelegd wat  de 
positie  is  van  het  onderzoek  in  de  faculteit  en  in  §1.2.2 wordt  het  onderzoeksprogramma  nader 
toegelicht waarvan dit onderzoek deel uitmaakt. 

1.2.1 Bouwproductontwikkeling 

Het promotieonderzoek naar Aanpasbaarheid van de draagstructuur  is uitgevoerd aan de  faculteit 
Bouwkunde  van de  Technische Universiteit  Eindhoven, binnen  de  leerstoel  Product Development 
van  Prof.  Dr.  Ir.  J.J.N.  Lichtenberg.  Het  onderzoek  binnen  de  leerstoel  is  gericht  op  innovatieve 
producten,  systemen  en  processen  die  de  bouwtechniek  vormgeven.  Het  uitgangspunt  in  dit 
onderzoek  is  de  Slimbouwen‐visie  [Lichtenberg,  2004].  Slimbouwen  is  de  gemene  deler  in  het 
onderzoek  en onderwijs  van de  leerstoel Product Development.  In  §1.2.2 wordt deze  visie nader 
toegelicht. 

1.2.2 Slimbouwen 

Slimbouwen  is  een  strategie  die  ontwikkeld  is  om  substantieel  bij  te  dragen  aan  een  efficiënte 
bouwwijze die beter op veranderende omstandigheden kan reageren. Slimbouwen is “een integrale 
visie  op  bouwen  en  eventueel  een  stelsel  van  afspraken  en  richtlijnen  op  strategisch  niveau.” 

[Lichtenberg, 2005]. De visie is gebaseerd op een bouwbenadering die een verbinding legt tussen de 
thema’s duurzaamheid en procesefficiëntie en daarmee ook met economische uitgangspunten. Juist 
door  deze  koppeling  wordt  een  situatie  gecreëerd  waarbij  de  duurzaamheidsdoelstellingen  ook 
daadwerkelijk  kunnen  worden  verwezenlijkt.  Slimbouwen  is  geen  bouwsysteem,  maar  een 
ondersteunende visie bij de ontwikkeling van producten, systemen, processen en beleid. 
 
Slimbouwen is gericht op de volgende aspecten [Lichtenberg, 2005]: 

 Procesefficiëntie  (reductie  van  faalkosten,  bouwtijdwinst  door  reorganisatie  van  het 
bouwproces, energiebesparing); 

 Flexibiliteit en comfort; 

 Reductie van: gebouwgewicht, gebouwvolume, afval en CO2 emissie 
 
Slimbouwen is ontwikkeld als reactie op de traditionele bouwtechniek, die een grote rol speelt in de 
totale afvalproductie en het energieverbruik in Nederland. Het bouwproces kent een hoge mate van 
inefficiëntie, die pijnlijk duidelijk wordt wanneer de winstpercentages per project worden afgezet 
tegen  de  faalkosten  (dit  wordt  nader  toegelicht  in  §  2.4.2).  Ten  grondslag  hieraan  ligt  een  van 
oudsher gehanteerde bouwwijze, waarin het proces chaotisch verloopt en de verschillende partijen 
van  elkaar  afhankelijk  zijn,  omdat  de  werkzaamheden  elkaar  overlappen,  terwijl men  alleen  de 
verantwoording wil dragen voor het eigen werk. Dergelijke overlappingen vormen een grijs gebied 
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en zijn daardoor vaak een onderwerp van discussie. Deze conventionele bouwwijze leidt tevens tot 
gebouwen  die  erop  zijn  gericht  om  bij  oplevering  te  voldoen  aan  een  geruime  tijd  daarvoor 
opgesteld programma van eisen, maar die veranderingen aan het gebouw  tijdens het bouwproces 
en  tijdens de gebruiksfase nauwelijks  toelaat. Slimbouwen  stelt  zich het doel om het bouwproces 
zodanig te herinrichten en te reorganiseren, dat er efficiënter gewerkt wordt en wijzigingen  in het 
ontwerp tijdens de bouwfase én de gebruiksfase kunnen worden doorgevoerd, zonder meerkosten. 
 
De  Slimbouwen  aanpak  ordent  het  conventionele  bouwproces  waarin  de  processtappen  en  de 
daarbij  horende  verantwoordelijkheden  een  versnipperd  geheel  vormen met  veel  overlap  in  de 
bouwvolgorde (zie figuur 1.1). Dit wordt aangeduid als een parallel proces, verwijzend naar de fase 
na  de  realisatie  van  de  draagstructuur  waarin  veel  partijen meerdere  keren  op  de  bouwplaats 
moeten  terugkomen om hun bijdrage  in het eindproduct  (het gebouw)  te  realiseren. Slimbouwen 
gaat uit van een uitvoeringsproces bestaande uit enkele stappen die onafhankelijk kunnen worden 
uitgevoerd  (zie  figuur  1.2).  De  bouwtechniek  speelt  hierin  een  faciliterende  rol.  Op  deze  wijze 
ontstaat een ordelijk sequentieel proces waarbij het mogelijk wordt om voor elk van de opgeknipte 
onderdelen een partij aan te wijzen die ervoor verantwoordelijk is. 

 
 
Fig. 1.1 – Schematische weergave van het parallelle traditionele bouwproces[Lichtenberg, 2005] 

 

 
 

Fig. 1.2 – Schematische weergave van het sequentiële Slimbouwen bouwproces [Lichtenberg, 2005] 
 

Het sequentiële Slimbouwen proces  is specifiek bedoeld voor de  realisatie van een gebouw op de 
bouwplaats  om  de  werkzaamheden  voor  de  verschillende  onderdelen  (chronologisch)  strikt  te 
scheiden en om per stap één verantwoordelijke partij aan te wijzen. Dit voorkomt tijdens de bouw 
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en  na  oplevering  het  afschuiven  van  verantwoordelijkheden  tussen  aannemer(s)  en 
onderaannemer(s)  bij meerwerk  of  falen.  Het  technisch  gebouwontwerp  kent  deze  scheiding  bij 
voorkeur  in montagevolgorde  en  relaties  tussen  gebouwonderdelen,  het  ontwerp‐  en  ontwikkel 
proces is echter een integraal, of parallel proces.  
Het  onderscheid  tussen  realisatieproces  en  ontwikkelingsproces moet  helder  zijn wanneer wordt 
gesproken over het sequentiële proces.  In de productontwikkeling heeft de  invoer van concurrent 
engineering [Prasad, 1996a; Prasad, 1996b] in de jaren 90 gezorgd voor een ontwerpomslag. Hieruit 
bleek  dat  een  parallel  ontwikkelproces,  waarin  op  meerdere  vlakken  tegelijkertijd  aan  een 
ontwerpprobleem wordt  gewerkt,  de  doorlooptijd  van  een  ontwikkeling  aanzienlijk  verkort, wat 
voordelen oplevert voor de ontwikkelkosten en de kwaliteit van het ontwerp.   
In  essentie  gaat  Slimbouwen  uit  van  4  stappen  die  in  volgorde  van  realisatie  zijn  gerangschikt. 
Hierdoor ontstaat een hiërarchie in de technische structuur van het gebouw. De processtappen zijn, 
in  volgorde  van  realisatie:  constructie  (fundering,  skelet  en  vloeren),  gebouwschil  (dak  en  gevel), 
installatietechnische  voorzieningen  en  de  binnenafbouw.  Deze  splitsing  wordt mogelijk  gemaakt 
door de desintegratie van de installatietechniek. In de bouwtechniek heeft de geleidelijke groei van 
het  aantal  installatietechnische  voorzieningen  door  de  jaren  heen  ervoor  gezorgd  dat  deze 
vervlochten  is geraakt met alle andere gebouwlagen  [van Randen, 1976]. Hoewel dit probleem al 
decennia geleden  is onderkend, hebben ontwikkelde oplossingsstrategieën  [Vreedenburgh, Mooij, 
van Randen, 1990; Geraedts, 1996] nauwelijks ingang gevonden in de bouwtraditie.  
Het uitgangspunt van Slimbouwen  is dat de ontwerpvrijheid niet  in gevaar komt. Desintegratie van 
gebouwlagen  biedt  meer  transparantie  in  het  ontwerpproces  doordat  functies  van 
gebouwonderdelen  beter  kunnen  worden  gescheiden.  Op  deze  wijze  werkt  het  als  een 
ondersteuning voor een meer gestroomlijnd en integraal ontwerpproces. 

1.3 Omschrijving van het probleemveld 

Het  probleemveld  en  de  bouwtechnische  theoretische  context  waarbinnen  dit  onderzoek  is 
gepositioneerd zijn onmisbaar als kennisbron om de beweegredenen voor dit onderzoek  te kunnen 
plaatsen.  In  Deel  I  van  dit  proefschrift,  welke  de  hoofdstukken  2  t/m  7  omvat,  wordt  daarom 
uitgebreid  ingegaan op deze essentiële achtergrondinformatie, alvorens te focussen op de kern van 
het  onderzoek  in  hoofdstuk  8. Onderstaand wordt  allereerst  globaal  het  probleemveld  geschetst, 
voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken.  
 
Nederland  is  één  van  de  meest  welvarende  landen  ter  wereld  met  een  stabiele,  doorgaans 
groeiende  economie  en  een  relatief  lage  werkloosheid.  De  Nederlandse  gebouwenvoorraad 
vertoont  echter  een  ander  beeld.  De  stabiliteit  die  onder  andere  kenmerkend  is  voor  de 
economische welvaart wordt slechts beperkt overgedragen aan de gebouwde omgeving. Dit  is een 
probleem  zowel  van  kwantitatieve  als  van  kwalitatieve  aard.  De  problematiek  in  de  huidige 
gebouwenvoorraad is uitgewerkt in H2. 
Een  zeer duidelijk  en  actueel  voorbeeld  is dat  van de  landelijke  voorraad  kantoorgebouwen. Het 
aanbod  is  dermate  groot  dat  gebruikers  ruime  keus  hebben  om  het meest  functionele  pand  te 
betrekken, dit komt de arbeidsproductiviteit  immers ten goede. In veel gevallen gaat het om  jonge 
gebouwen, uitgerust met moderne  voorzieningen en een  representatieve  verschijningsvorm. Er  is 
daarbij voldoende keuze, omdat het aandeel nieuwbouw in de jaren negentig en de eerste jaren van 
deze eeuw zeer groot was (2 tot 6% van de bestaande voorraad) [NEPROM, 2005; Buck Consultants 
International, 2006; Zuidema, 2006] en deze voorraad momenteel  jaarlijks nog  steeds met ca. 1% 
groeit [DTZ Zadelhoff, 2010]. Het blijkt dat veel oudere panden, in het bijzonder uit de periode 1970‐
1990 [Voordt, et al., 2007], niet meer voor een nieuwe gebruiker in aanmerking komen. Dit vertaalt 
zich in een leegstand van 13,3% van het totaal aantal vierkante meters kantoorruimte in Nederland 
[DTZ Zadelhoff, 2010]. Een groot deel van deze leegstand is structureel. Kwalitatieve eisen zorgen op 
deze vragersmarkt derhalve voor een aanbodoverschot. 
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Ook de woningmarkt kent structurele problemen. Het woningtekort bedroeg in 2006 6,7% (462.000 
woningen). De totale woningvoorraad bestond in 2008 uit 7.043.212 zelfstandige woningen. In 2007 
zijn 80.193 woningen gereedgekomen, dit was het grootste aantal  in negen  jaar  [Min. van VROM, 
2009]. De  doelstelling  van  het ministerie  van  VROM was  om  het woningtekort  in  2010  terug  te 
dringen  tot  1,5%  (ca.  110.000 woningen). Deze  doelstelling  blijkt  echter  onhaalbaar  vanwege  de 
teruglopende  nieuwbouwproductie  door  de  economische  crisis  van  de  jaren  na  2007.  Volgens 
prognoses  [Manshanden, et al., 2008; Min. v. VROM, 2009]  is het mogelijk om met een  jaarlijkse 
nieuwbouwproductie van gemiddeld 80.000 woningen het woningtekort  in 2020 te stabiliseren op 
1,5%.  Op  basis  van  de  nieuwbouwcijfers  van  2007  t/m  2009  lijkt  dit  haalbaar.  Echter  door  de 
economische recessie van de afgelopen  jaren  is de nieuwbouwproductie gekelderd  tot een niveau 
van 56.000 woningen in 2010 [CBS, 2011]. 
Op de woningmarkt blijkt het kwalitatief gezien moeilijk om de wensen van de markt te verbinden 
aan geschikte woonruimten. Door vergrijzing en individualisering van de maatschappij zal het aantal 
1‐ en 2‐persoonshuishoudens de komende  jaren toenemen. Dit vereist specifieke woonruimten.  In 
tijden van een tekort op de woningmarkt hebben vaak de groepen met gemiddeld lagere inkomens, 
zoals  (alleenwonende) ouderen,  jongeren en starters, moeite om een geschikte woning  te vinden. 
De stijging van de huizenprijzen van de afgelopen jaren en het beperkte aanbod voor deze doelgroep 
dragen  hieraan  bij.  Om  goedkopere  woningen  te  realiseren  wordt  vervolgens  vaak  op  kwaliteit 
bespaard,  in technische zin op het gebied van materiaalgebruik en  in functionele zin op het gebied 
van gebouwprestaties zoals comfortniveau en  ruimtelijke afmetingen. Dit kan op de  lange  termijn 
problemen  veroorzaken.  Bij  een  afnemende  spanning  op  de markt  zullen  dit  immers  de  eerste 
gebouwen zijn die leegstand vertonen. 
 
Verschillen in levensduur 
De problemen van de gebouwenvoorraad hebben verschillende oorzaken. De markt wordt niet op 
maat bediend als gevolg van een beperkte bouwcapaciteit. Daarnaast  leidt het  investeringsgedrag 
van ontwikkelaars en eigenaars niet tot een dusdanige differentiatie in gerealiseerde gebouwtypen, 
dat  daarbij  alle  doelgroepen  naar  rato  aan  bod  komen.  Anderzijds  is  de  kwaliteit  van  de 
gerealiseerde werken bepalend  voor de  continuïteit en  stabiliteit  van de gebouwenvoorraad. Een 
gebouw dat niet op de lange termijn de gevraagde prestaties kan leveren heeft een grotere kans om 
vóór  het  einde  van  de  beoogde  levensduur  te  worden  gesloopt.  Daarnaast  ontstaan  ook 
maatschappelijke  problemen,  doordat  een  leegstaand  gebouw  vaak  overlast  oplevert  voor  de 
omgeving in de vorm van een verhoogde kans op criminaliteit en een verslechterd straatbeeld. Sloop 
en vervangende nieuwbouw, of in het gunstigste geval herbestemming, bieden dan een uitkomst.  
Wanneer een gebouw onbruikbaar is geworden, is de functionele levensduur ten einde. Als dit na 20 
tot 30 jaar al aan de orde is, kan het gebouw niet meer geëxploiteerd worden, terwijl een groot deel 
van  de  gebouwonderdelen  nog  in  goede,  bruikbare  staat  is.  Een  conventioneel  gebouw  heeft 
meestal  een  technische  levensduur  van  50  tot  100  jaar,  terwijl  het  dan  ver  voor  die  termijn 
functioneel  en  economisch  niet  meer  waardevol  is.  In  dat  geval  dient  een  deel  van  de 
nieuwbouwcapaciteit  ingezet  te  worden  voor  (voortijdige)  vervangingsnieuwbouw.  Dit  houdt  de 
structurele aard van het voorraadprobleem in stand. Er zijn maatschappelijk gezien ook nog andere 
negatieve gevolgen: het slopen van een gebouw dat technisch nog in orde is, is immers niets anders 
dan kapitaalvernietiging. Door vroegtijdig slopen ontstaat vanzelfsprekend sloopafval, maar doordat 
eerder dan vooraf bezien vervangende nieuwbouw moet worden gerealiseerd,  is er per saldo ook 
een  toename  van  bouwafval  en  CO2‐uitstoot. Deze  negatieve  effecten  kunnen  namelijk  over  een 
minder lange periode worden verdeeld, als gevolg van de kortere gebouwlevensduur.  
Een politieke discussie  is  voorts of we het ons maatschappelijk  kunnen  veroorloven om op  grote 
schaal woningen aan de voorraad te ontrekken. Nieuwbouw zit in de orde van 1% van de voorraad 
en  alleen  dat  gegeven  al  maakt  dat  woningen  gemiddeld  tenminste  100  jaar  moeten  blijven 
functioneren om de voorraad op peil te houden. Thomsen [2006] becijfert, rekening houdende met 
noodzakelijke uitbreidingen en andere effecten, dat dit zelfs 200  jaar zou moeten zijn.  Incidenteel 
vroegtijdig slopen kan, maar  in geval van sloop op grotere schaal moet de gemiddelde  levensduur 
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van gebouwenvoorraad langer zijn dan nu het geval is, wanneer we ervan uitgaan dat de inspanning 
die  moet  worden  geleverd  voor  de  realisatie  van  nieuwbouw  gelijk  blijft.  In  H2  wordt  verder 
ingegaan op de verschillende levensduurtypen van gebouwen. 
 
Naar een andere bouwtechnische benadering 
Het algemene doel van dit onderzoek  is het verduurzamen en verlengen van de  levensduur van de 
toekomstige gebouwenvoorraad. Vanuit de bouwtechniek  liggen er kansen aan de aanbodzijde van 
de markt, door in te spelen op de wensen en eisen van (toekomstige) gebruikers. Bij de keuze voor 
een  geschikte  ruimte  zijn  een  groot  aantal  factoren  van  belang  zoals  onder  andere  de  beoogde 
functie,  locatie, bereikbaarheid,  toegankelijkheid, uitstraling,  en prijsniveau.  Eisen  en preferenties 
van gebruikers worden  in H3 uitgebreid behandeld. Vanuit de bouwtechniek  is het mogelijk om de 
technische kwaliteiten van het gebouw te beïnvloeden opdat de gebruiker gedurende lange tijd naar 
tevredenheid  gebruik  kan  maken  het  gebouw.  Een  voorwaarde  voor  een  goed  functionerend 
gebouw is dat het gebouw zelf technisch, ruimtelijk en esthetisch van voldoende kwaliteit is alsook 
de context waarin het gebouw zich bevindt. Deze studie, die opereert vanuit de bouwtechniek, richt 
zich op het gebouw zelf, met in het bijzonder de technische en ruimtelijke kwaliteiten. 
Een  alom  geaccepteerde  wijze  om  het  gebouw  aan  de  steeds  veranderende  gebruikerseisen  te 
kunnen  conformeren  is het  implementeren  van  flexibiliteitsmaatregelen.  Flexibel  gebruik  van het 
gebouw  vergt  echter  een  andere  aanpak  dan  de  traditionele  bouwtechniek.  Dit  is  uitgebreid 
geanalyseerd en toegelicht in de hoofdstukken 4 t/m 6.  
 
De bruikbaarheid van een gebouw wordt mede bepaald door de mate waarin voldaan wordt aan de 
gebruikerseisen.  Door  gebouwonderdelen  technisch  aanpasbaar  te  maken  wordt  het  voor  de 
gebruiker binnen de geboden vrijheden mogelijk om de technische prestaties naar wens te wijzigen. 
In het algemeen wordt er van uitgegaan dat de veranderbaarheid samenhangt met de volgorde van 
monteren.  Refererend  aan  het  sequentiële  Slimbouwen  uitvoeringsproces  houdt  dit  in  dat 
afbouwonderdelen,  zoals  binnenwanden  en  afwerkingen,  die  ook  een  relatief  korte 
afschrijvingstermijn  hebben,  het  eerst  in  aanmerking  komen  voor  aanpassing. Het  is  echter  heel 
goed  mogelijk,  gezien  de  huidige  marktsituatie,  dat  veranderbaarheid  van  vooral  de 
afbouwonderdelen, zoals in de praktijk veel toegepast (zie H4), alleen niet voldoende is. Om gericht 
oplossingen voor flexibiliteit te kunnen bieden  is het van belang om vooraf te weten of te kunnen 
voorspellen in welke mate gebouwonderdelen aanpasbaar moeten zijn om flexibel gebruik mogelijk 
te maken, zodat eisenveranderingen relatief eenvoudig kunnen worden opgevangen. 
 
Het  doel  in  dit  onderzoek  is  om  de  functionele  levensduur  van  gebouwen  te  verlengen.  Het 
voorspellen van toekomstige gebruikerseisen  is echter  lastig. Andere ontwerpbenaderingen richten 
erop om juist de levensduur van gebouwen te verkorten en om vanuit milieuoverwegingen ervoor te 
zorgen dat gebouwonderdelen dan overwegend herbruikbaar zijn [Durmisevic, 2006; Post, van den 
Brand, Bouwmeester. 2006]. Dit vergt overigens een andere aanpak van het gangbare bouwproces. 
Hierop  is  de  huidige  sector  momenteel  niet  ingericht.  Vanwege  het  feit  dat  de  huidige 
bouwcapaciteit allerminst toereikend is om de huidige gebouwenvoorraad kwalitatief up to date te 
houden is in dit onderzoek voor de strategie van levensduurverlenging gekozen. 
Het  is onzeker wat de eisen zijn over een x‐aantal  jaren  is het van belang dat de techniek van het 
gebouw  voldoende  ruimte  biedt  om  noodzakelijke  veranderingen  toe  te  laten  waarbij  de 
verbouwingsingreep van beperkte omvang  is.  In  theorie  zou het daarom het meest voor de hand 
liggen  om  flexibiliteitsmaatregelen  al  in  de  eerste  uitvoeringsstap,  de  draagstructuur,  te 
implementeren.  De  gebouwconstructie  definieert  als  startpunt  in  het  uitvoeringsproces  de 
verschijningsvorm en de bruikbaarheid van het gebouw het meest. Logischerwijs ligt hierin dan ook 
het meeste  potentieel  voor  het  benutten  van  flexibiliteitsmaatregelen  en  het  verlengen  van  de 
functionele  levensduur. Met  betrekking  tot  de  draagstructuur  of  gebouwconstructie  zijn  er  twee 
benaderingen  mogelijk  waarmee  de  gewenste  flexibiliteit  bereikt  kan  worden.  Door 
overdimensionering en door aanpasbaarheid.  
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Flexibiliteit in de constructie: overdimensionering 
Ook in de huidige bouwpraktijk wordt flexibiliteit van de constructie reeds toegepast. Meestal door 
het  creëren  van  overcapaciteit  en  door  het  ontwerpen  van  grote  overspanningen  (zie  §4.2).  Bij 
overcapaciteit is de veronderstelling dat door een overmaat van vierkante meters vloeroppervlakte 
en/of een overcapaciteit van het draagvermogen van de constructie de gebruiksmogelijkheden van 
het  gebouw  in de  toekomst  groter  zijn. Het  toepassen  van  grote overspanningen  zorgt  voor  een 
grote  mate  van  vrije  indeelbaarheid  van  de  plattegrond,  door  de  beperkte  aanwezigheid  van 
kolommen of wanden in de plattegrond. Beide redeneringen zijn juist, echter voor deze maatregelen 
is  een  forse  hoeveelheid  extra  materiaal  nodig,  met  een  grotere  milieubelasting  en  hogere 
investering als gevolg, dit komt uitgebreid aan de orde in H8. De vraag is echter of deze extra lasten 
verantwoord zijn indien de overcapaciteit of de vrije indeelbaarheid niet ten volle worden benut, en 
of er niet een meer efficiënte oplossing kan worden gerealiseerd. 
 
Gebruiksflexibiliteit van de draagstructuur binnen de kaders van Slimbouwen 
Slimbouwen  streeft onder andere een efficiënter gebruik van materiaal en van gebouwvolume,  in 
combinatie  met  comfort  en  gebruiksflexibiliteit  na.  In  die  zin  is  het  zoeken  van  flexibiliteit  in 
overdimensionering strijdig met de uitgangspunten van Slimbouwen. In dit onderzoek is daarom de 
vraag  gesteld  of  dezelfde  gebruiksflexibiliteit  kan  worden  geleverd  door  de  constructie,  zonder 
excessief materiaal‐ en volumegebruik.  

1.4 Probleemstelling 

Ter verbetering van de  functionaliteit en de  levensduur van gebouwen op de  lange  termijn,  is het 
realiseren  van  flexibel  ruimtegebruik  en  het  aanpasbaar  maken  van  gebouwonderdelen  een 
algemeen geaccepteerde strategie. De gebouwconstructie kan hierin een grote rol spelen. 
In de bouwsector  is het echter algemeen aanvaard dat de draagstructuur onveranderbaar  is. Het 
bieden van flexibiliteit in de constructie door overdimensionering levert echter een weinig duurzame 
oplossing, vanwege de  toepassing van zware en volumineuze constructiedelen. Om die reden  is  in 
dit  proefschrift  onderzocht  of  het  fysiek  aanpasbaar maken  van  de  constructie  bijdraagt  aan  de 
gebruiksflexibiliteit  van  het  gebouw  zonder  dat  dit  tot  substantiële  toename  van  het 
materiaalgebruik en het bruto gebouwvolume  leidt.  In aanvulling hierop  is geconstateerd  (zie H6) 
dat  de  huidige  bouwsector  niet  is  ingericht  op  flexibel  gebruik  en  aanpasbaarheid  van 
gebouwonderdelen.  Er  ontbreekt  een  specifieke  ontwerpwijze,  dan  wel  beoordelingsmethode, 
waarmee  kan  worden  bepaald  op  welke  wijze  en  in  welke  gebouwonderdelen  aanpasbaarheid 
doeltreffend en efficiënt kan worden ingezet.  

1.5 Onderzoeksdoelen 

Als algemene doelstelling van het onderzoek kan worden geformuleerd:  
 
  [Algemene doelstelling] 

Het verduurzamen en verlengen van de  levensduur van de  toekomstige gebouwenvoorraad 
door  middel  van  aanpasbaarheid  van  gebouwonderdelen,  in  het  bijzonder  van  de 
constructieve elementen, die kan leiden tot een hoge mate van flexibiliteit in het gebruik van 
gebouwen. 

 
In het onderzoek wordt de algemeen aanvaarde stelling losgelaten dat de drager onveranderbaar is. 
Dit  vergroot de mogelijkheden  voor aanpasbaarheid  van gebouwonderdelen. Daarnaast wordt de 
aanpak gehanteerd volgens de principes van de Slimbouwen strategie.  
Het  onderzoek  is  gericht  op  meerlaagse  (nieuwbouw)  gebouwen  in  de  woon‐,  woonzorg‐  en 
kantoorsector. Dit zijn sectoren waarin vraag en aanbod niet in evenwicht zijn en waar de frequentie 
van veranderingen hoog is. Dit wordt in H2 en H3 toegelicht. 
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Er  bestaat  tot  op  heden  geen  methode  om  te  bepalen  wat  het  effect  is  van  een 
aanpasbaarheidsmaatregel op de flexibiliteit voor de gebruiker. Gebruikerseisen, die (ook tijdens de 
gebruiksduur  van  een  gebouw)  aan  verandering  onderhevig  zijn, moeten  hierin  leidend  zijn,  een 
gebouw  is  immers pas  functioneel  indien de gebruiker dit als  zodanig ervaart. De eerste  voor dit 
onderzoek specifieke doelstelling luidt daarom: 

 
[Doelstelling 1] 
Het ontwikkelen van een methode waarin het effect van een aanpasbaarheidsmaatregel op 
de gebruiksflexibiliteit kan worden gekwantificeerd, opdat reeds  in de ontwerpfase van het 
gebouw  technisch  strategische  onderbouwde  beslissingen  kunnen worden  genomen  bij  de 
keuze van een flexibiliteitsstrategie. 

 
De  methode,  die  is  uitgewerkt  in  H11,  maakt  het  mogelijk  om  de  relatie  te  leggen  tussen 
gebruikerseisen en de techniek van het gebouw. De keuze voor een aanpasbaarheidsmaatregel kan 
worden  beargumenteerd  op  basis  van  functionele,  economische,  uitvoeringstechnische  en 
milieutechnische aspecten. Hierbij moet aanpasbaarheid in principe voor alle gebouwonderdelen en 
lagen mogelijk zijn, zo ook voor de constructieve onderdelen. 
 
De methode maakt het mogelijk om een effectieve  aanpasbaarheidsmaatregel  te  genereren  voor 
een (constructief) onderdeel. Aanpasbaarheid van de constructie wordt in dit onderzoek beschouwd 
als een strategie om gebruiksflexibiliteit te bieden zonder excessief gebruik van materiaal. Het fysiek 
aanpassen van de constructie is echter een nauwelijks verkend en niet in kaart gebracht gebied. Het 
is daarom van belang dat bekend  is  in welke mate de constructie aanpasbaar zou moeten zijn ten 
behoeve  van de  ruimtelijke mogelijkheden. Wat  flexibiliteit  betreft  gaat het dan  specifiek om de 
indeelbaarheid  van  de  plattegrond,  waarin  de  constructieve  elementen  een  obstakel  kunnen 
vormen. Uit de praktijk blijkt dat een constructie die bestaat uit een kolommenstructuur een grotere 
indelingsvrijheid  biedt  dan  een  schijvenstructuur  (zie  §4.2).  Een  schijvenstructuur  is  immers  veel 
meer bepalend voor plattegronden omdat de dragende wanden richtinggevend zijn voor de indeling, 
dit wordt  in H8 nader toegelicht. Daarnaast zijn gebouwen met een kolommenstructuur normaliter 
lichter van gewicht. Daarom wordt uitgegaan van een kolommenstructuur. 
 
Eén van de doelstellingen uit Slimbouwen  is om het gewicht en gebouwvolume  te beperken. Het 
toepassen van grote overspanningen is hiermee in tegenspraak. Logischer is dan het verdichten van 
de  kolommenstructuur.  Het  verkleinen  van  de  kolomafstanden  heeft  immers  tot  gevolg  dat  de 
afmetingen  van  de  constructieve  onderdelen  afnemen.  Daarmee  wordt  echter  ook  de 
indelingsvrijheid beperkt. Het is daarom de vraag of het mogelijk is dat door een geringe aanpassing 
van  de  kolommenstructuur,  bijvoorbeeld  door  het  verplaatsen  van  één  of meer  kolommen,  de 
indeelbaarheid  toch  voldoende  kan  zijn.  De  keuze  voor  deze  oplossingsrichting wordt  in  §  8.4.2 
beargumenteerd.  
Het verplaatsbaar maken van kolommen  is alleen zinvol  indien bekend  is bij welke kolomafstanden 
de  vrije  indeelbaarheid  wordt  beperkt  en  in  welke  mate  het  verplaatsen  van  kolommen  de 
indeelbaarheid weer op het juiste niveau kan brengen. De tweede doelstelling luidt daarom: 

 
[Doelstelling 2] 
Het  bepalen  van  de  invloed  van  de  dichtheid  van  de  kolomstructuur  op  de  vrije 
indeelbaarheid  van  de  plattegrond.  Tevens wordt  bepaald wat  de meerwaarde  is  van  het 
verplaatsen  van  kolommen  voor  de  vrije  indeelbaarheid  en  in  welke  mate  kolommen 
verplaatsbaar zouden moeten zijn. 

 
De resultaten van het behalen van doelstelling 2 bieden het kader waarin de haalbaarheid van een 
verplaatsbare kolom kan worden onderzocht. Alvorens de strategie van het aanpasbaar maken van 
de constructie verder kan worden geïnitieerd, moet eerst worden aangetoond dat deze technisch en 
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economisch haalbaar is. Daarbij moet worden getoetst in welke mate deze oplossing voldoet aan de 
uitgangspunten van Slimbouwen: het reduceren van materiaal‐ en volumegebruik ten opzichte van 
conventionele oplossingen. De geboden oplossing  streeft  immers een  substantiële verbetering op 
milieutechnisch vlak na. De derde specifieke doelstelling luidt: 

 
[Doelstelling 3] 
Het  bepalen  van  de  haalbaarheid  van  het  verplaatsen  van  kolommen  op  constructieve, 
bouwtechnische, uitvoeringstechnische, economische en milieutechnische gronden.  

 
De drie geformuleerde doelstellingen leiden tot de volgende resultaten:  

1. Een methode waarin een gefundeerde keuze kan worden gemaakt voor aanpasbaarheid van 
een gebouwonderdeel;  

2. Inzicht in de ruimtelijke flexibiliteit door het verdichten van de kolomstructuur waarbij wordt 
bepaald in welke mate kolommen verplaatsbaar moeten zijn; 

3. a. Een haalbaarheidsanalyse met betrekking tot een verplaatsbare kolom;  
b. Een productoplossing voor een verplaatsbare kolom (indien voldoende haalbaar).  

1.5.1 Toetsing van de resultaten 

De methode  voor de  selectie  en  vergelijking  van  aanpasbaarheidsmaatregelen  is  getoetst  aan de 
hand van een aantal case studies. Daarnaast biedt de methode een handvat om de doelmatigheid 
van de productoplossing  voor  een  verplaatsbare  kolom  te  toetsen  ten opzichte  van de  gangbare 
wijze om constructieve flexibiliteit te bereiken.  

1.6 Onderzoeksvragen 

In de voorgaande paragraaf zijn vier doelstellingen geformuleerd. Eén algemene, en drie toegespitst 
op een  specifiek onderwerp. Op basis van de gestelde doelen  zijn de volgende onderzoeksvragen 
opgesteld: 
 

[Hoofdonderzoeksvraag] 
“Onder welke condities  is het mogelijk om de gebruiksflexibiliteit van de gebruiksruimte  te 
vergroten  door middel  van  het  implementeren  van  aanpasbaarheid  in  onderdelen  van  de 
draagstructuur?” 

 
Deze  hoofdonderzoeksvraag  kan  worden  opgedeeld  in  twee  deelonderzoeksvragen.  De  eerste 
deelonderzoeksvraag  leidt  tot  de  ontwikkeling  van  een  methode  om  aanpasbaarheid  van 
gebouwonderdelen  te  kwantificeren en oplossingsrichtingen  te  vergelijken op basis  van een  serie 
aspecten  zoals  gebruikerseisen,  bouwtechnische  kenmerken,  uitvoeringstechnische  kenmerken, 
economische haalbaarheid en milieuprestatie. De aspecten kunnen voor de betrokken partijen bij 
gebouwrealisatie en  ‐beheer, zoals gebruiker, eigenaar of ontwikkelaar,  in belangrijkheid variëren. 
De eerste deelonderzoeksvraag luidt: 
 

[Deelonderzoeksvraag 1]  
“Op  welke  wijze  zijn  de  effecten  van  een  aanpasbaar  gebouwonderdeel  op  de 
gebruiksflexibiliteit  van  de  gebruiksruimte  en  op  de  voor  de  betrokken  partijen  relevante 
aspecten te analyseren?” 

 
De  tweede deelonderzoeksvraag  is gebaseerd op doelstelling 2 en 3. Door het beantwoorden van 
deze vraag, en de subvragen die deze vraag oproept, worden voorwaarden geformuleerd voor de 
productontwikkeling van een verplaatsbare kolom. De condities waarop deze moet worden getoetst 
zijn, evenals bij de vorige deelvraag: gebruikerseisen, bouwtechnische en constructieve kenmerken, 
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uitvoeringstechnische  kenmerken,  economische  haalbaarheid  en  milieuprestatie.  De  tweede 
deelonderzoeksvraag luidt: 
 

[Deelonderzoeksvraag 2]  
“Onder welke condities is het mogelijk een dragende kolom aanpasbaar te maken?”  

 
Uiteraard  wordt  er  ook  een  vergelijkende  analyse  gemaakt  van  een  aanpasbare  kolom met  de 
gangbare strategieën voor constructieve  flexibiliteit, zodat wordt geverifieerd of er wordt voldaan 
aan de doelen die voortvloeien uit Slimbouwen.  

1.7 Relevantie van het onderzoek 

1.7.1 Wetenschappelijke relevantie 

Het  onderzoek  naar  aanpasbaarheid  van  constructies  onderzoekt  flexibiliteit  en  aanpasbaarheid 
vanuit een niet conventionele invalshoek. In navolging van de drager‐inbouw theorie van Habraken 
[1961] is flexibiliteit van gebouwen een veel onderzocht thema, zowel nationaal als internationaal. In 
§4.1.1 wordt hiervan een overzicht gegeven.  
In  de  praktijk wordt  flexibiliteit  in  de  draagstructuur  toegepast  om  de  ruimtelijke  en  functionele 
gebruikswaarde  van  een  gebouw  te  vergroten.  Aanpasbaarheid  van  een  gebouwonderdeel  is  de 
mogelijkheid tot fysieke veranderbaarheid ten behoeve van het flexibel gebruik van het gebouw (zie 
§ 4.3). Karakteristieke vormen van aanpasbaarheid die het ruimtegebruik kunnen verbeteren, zoals 
verplaatsbaarheid, opdelen  van  elementen  en  verwijderbaarheid worden normaal  gesproken niet 
geassocieerd met constructieve elementen. De potentie en haalbaarheid van dergelijke oplossingen 
is onbekend. Vanuit de achtergrond die Slimbouwen biedt, wordt daaraan het criterium toegevoegd 
dat  de  oplossing  een  gereduceerde  milieubelasting  heeft  ten  opzichte  van  de  gangbare  wijzen 
waarmee flexibiliteit wordt geboden door de gebouwconstructie.  
 
Flexibiliteit van gebouwen kan de  functionele  levensduur van een gebouw verlengen, dit komt de 
duurzaamheid  van  de  gebouwenvoorraad  ten  goede.  Flexibiliteit  zou  daarvoor  moeten  worden 
afgestemd op de wensen en eisen van de  (toekomstige) gebruiker, maar dit  is  in de praktijk niet 
eenvoudig, omdat gebruikerseisen een continue verandering ondergaan.  
Er bestaat  geen methodische benadering om  bij het ontwerpen  van  gebouwen  een  gefundeerde 
keuze  te maken  (met de kennis van dat moment) voor een  flexibiliteitsstrategie, gebaseerd op de 
gekwantificeerde functionele, bouw‐ en uitvoeringstechnische, economische en milieugerelateerde 
consequenties  van  de  keuze.  Een  dergelijke  methode  moet  het  mogelijk  maken  om  een 
onderscheidende keuze te kunnen maken op basis van voor de opdrachtgever, eigenaar of gebruiker 
geldende prioriteiten.  

1.7.2 Maatschappelijke relevantie 

Het  gaat  in  het  onderzoek  om  het  “verduurzamen  en  verlengen  van  de  levensduur  van  de 
toekomstige  gebouwenvoorraad”.  Gezien  de  omschreven  probleemsituatie  in  de  markt  is  het 
maatschappelijk belang evident. De te hanteren methode, het vergroten van de gebruiksflexibiliteit 
door  aanpasbaarheid  van  gebouwonderdelen,  zorgt  er  voor  dat  gebouwen  langere  tijd  hun 
functionaliteit behouden en derhalve ook hun economische waarde.  
Deze  kwaliteitsimpuls  kan  er  voor  zorgen  dat  gebruikerswensen  en  gebouwprestaties  beter 
aansluiten, waardoor bijvoorbeeld in een vragersmarkt als de woningmarkt een betere prijs‐kwaliteit 
verhouding kan ontstaan en gebruikers  langere  tijd naar  tevredenheid hun woning aanhouden.  In 
een  aanbodmarkt  zoals  de  kantorenmarkt  zullen  gebouwen  langer  kunnen  voldoen  aan  de  eisen 
waardoor  leegstand en vervolgens kapitaalvernietiging door het  slopen van voortijdig onbruikbare 
panden kan worden teruggedrongen. 
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Onaanpasbaarheid  van  de  constructie  kan  een  belangrijke  reden  zijn  voor  disfunctionaliteit  van 
gebouwen.  Wanneer  de  technische  uitvoering  van  de  constructie  noodzakelijke  ruimtelijke 
wijzigingen niet toelaat of zware verbouwingswerkzaamheden tot gevolg heeft, kan de haalbaarheid 
van een verbouwing of herbestemming in gevaar komen. Precieze cijfers van de frequentie van een 
dergelijk probleem zijn niet bekend. Er zijn echter wel voorbeelden uit de praktijk, bijvoorbeeld bij 
de  transformatie  van obsoleet geworden  kantoorgebouwen  tot woningen  [van der Voordt, et al., 
2007]. Het probleem daarbij  is dat  sparingen  in voorgespannen betonvloeren niet mogelijk waren 
zonder  zware  constructieve  voorzieningen,  omdat  dit  de  verbouwkosten  te  ver  zou  opdrijven. 
Transformatie  bleek  daarom  in  deze  projecten  (onder  andere)  niet  haalbaar  vanwege  een 
bouwtechnisch probleem.  
 
Het  verlengen  van  de  levensduur  van  gebouwen  zorgt  ervoor  dat  er  minder  (vervangende) 
nieuwbouw nodig  is en er minder hoeft te worden gesloopt, met als direct effect de vermindering 
van  milieubelasting.  Er  wordt  minder  bouw‐  en  sloopafval  gegenereerd  en  de  winning  van 
grondstoffen  en  het  produceren,  transporteren  en  verwerken  van  (half)fabricaten  wordt 
teruggedrongen.  Het  aandeel  van  de  bouwsector  op milieueffecten  zoals  bodemverschraling‐  en 
vervuiling, energieverbruik, luchtvervuiling en waterverontreiniging wordt hiermee verminderd.  
De rol van de bouw als vervuiler  is één van de speerpunten waarop Slimbouwen  is gebaseerd. Het 
verkleinen  van  het  aandeel  van  de  bouw  in  de maatschappelijke milieuproblematiek  wordt  ten 
eerste bereikt door op een duurzame en innovatieve wijze om te gaan met producten en materialen 
en ten tweede door de reorganisatie van het inefficiënte bouwproces.  

1.8 Onderzoeksaanpak 

Het  type gebruiker  ligt niet altijd vast. Een kantoorgebouw zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor 
het uitvoeren van kantoorwerkzaamheden, maar de wijze waarop het gebouw gebruikt wordt kan 
wezenlijk verschillen. De bedrijfsvisie  is veranderbaar en tijdsafhankelijk en de gebruiker kan  in de 
loop  der  tijd  wisselen.  Voor  woningen  geldt  hetzelfde.  Een  woning  wordt  gebruikt  door  een 
huishouden, alleen de omvang, samenstelling en ruimtelijke en functionele eisen van het gezin zijn 
aan continue verandering onderhevig. 
Gebouwen moeten  in de eerste plaats  functioneel  zijn en blíjven voor de gebruiker wanneer een 
langere  functionele  levensduur  gehaald  moet  worden.  Een  methode  om  de  juiste 
flexibiliteitsstrategie  te  bepalen  moet  daarom  logischerwijs  afgestemd  zijn  op  de  eisen  van  de 
gebruiker, maar ook op toekomstige eisenveranderingen.  
 
De modellen die momenteel worden  gebruikt  zijn  vaak bedoeld  voor een  zeer  specifieke   markt, 
zoals bij het College Bouw Zorginstellingen, dat een rekenmodel gebruikt om de  levensduurkosten 
van  een  gebouw  te  bepalen waarin  ook  aanpassingen  aan  bestaande  gebouwen  kunnen worden 
meegenomen [Müller, van der Veeken, 2006], of alleen geschikt voor één of enkele aspecten, zoals 
(levensduur)kosten, of de mate van flexibiliteit van één onderdeel, zoals het model Flexis [Geraedts, 
1996], een tool om de flexibiliteit van de installatietechnische onderdelen te kwantificeren. 
 
In de bouwsector bestaat momenteel geen model of  instrument dat een gebruikersgeoriënteerde 
aanpak hanteert om het gebouw optimaal af te stemmen op de (toekomstige) eisen met behulp van 
flexibiliteitsstrategie  die  kan  worden  getoetst  op  functionele,  bouwtechnische,  uitvoerings‐
technische,  financiële  en  milieutechnische  aspecten.  In  de  industriële  productontwikkeling  zijn 
ontwikkelingen  vanuit  het  gebruikersperspectief  veel  meer  gebruikelijk.  Omdat  de  concurrentie 
hevig  is moeten  producten  eigenschappen  hebben  waaraan  de  consument  waarde  toekent.  Dit 
kunnen eigenschappen zijn zoals prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid, multifunctionaliteit of een ander 
specifiek aspect.  In een sterk concurrerende vraagmarkt  is de klant  inderdaad koning. Voordat een 
product wordt ontwikkeld, dient eerst in de markt te worden onderzocht waaraan behoefte is, zodat 
het  product  hier  zo  goed  mogelijk  op  aansluit.  Dit  is  overigens  bij  het  ontwerp  van  veel 
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massaproducten  niet  het  geval.  Daarnaast wordt  er  idealiter  bij  de  ontwikkeling  van  producten 
rekening gehouden met veranderingen in de behoeften van gebruikers in de tijd, door een product 
zo  te  ontwerpen  dat  bij  een  gewenste  wijziging  aan  het  product  om  met  beperkte  kosten  en 
inspanningen een wijziging kan worden doorgevoerd in het productieproces. Voorwaarde hiervoor is 
dat het een modulair productontwerp betreft [Ulrich, 1995]. Wanneer bijvoorbeeld de klant om een 
grotere waterinhoud van het waterreservoir van een koffiezetapparaat vraagt, kan men hier vooraf 
rekening mee  houden  en  ervoor  zorgen  dat  die module  kan worden  herzien  zonder  ingrijpende 
veranderingen aan de overige onderdelen  [Martin,  Ishii, 2002].  In de bouwsector wordt  vaak wel 
ontworpen op basis van gebruikerswensen, met name  in geval van particulier opdrachtgeverschap, 
er wordt echter vrijwel nooit rekening gehouden met veranderbare gebruikereisen of de wensen van 
een  eventuele  volgende  gebruiker.  In  de  industriële  productontwikkeling  bestaan methoden  om 
voor modulair ontwikkelde producten met een  gebruikersgeoriënteerde  aanpasbaarheidsstrategie 
nieuwe producten  te ontwikkelen en bestaande producten  aan  te passen.  In het onderzoek naar 
aanpasbaarheid van de draagstructuur  is er daarom voor gekozen om  in een aantal  fasen van het 
onderzoek methoden te gebruiken die worden toegepast in de industriële productontwikkeling.  

1.8.1 Stappen in het onderzoek 

Het onderzoek naar aanpasbaarheid van constructies is een empirisch onderzoek. Het doel van een 
empirische studie is om door middel van explorerend onderzoek nieuwe kennis te generen waarmee 
een  gesignaleerd  en  onopgelost  probleem  kan  worden  aangepakt.  In  een  empirisch 
wetenschappelijk onderzoek worden vijf stappen doorlopen, in chronologische volgorde: Observatie, 
Inductie, Deductie, Toetsing en Evaluatie [Roozenburg, Eekels, 1998]. In figuur 1.3 zijn deze stappen 
getoond in een onderzoeksmodel.  
Aan de hand  van deze  volgorde wordt een  toelichting  gegeven  van de  aanpak die  in  iedere  stap 
wordt gehanteerd aangevuld met een korte toelichting op de gebruikte onderzoeksmethoden, veelal 
afkomstig uit de industriële productontwikkeling. 
 

 
 

Fig. 1.3 – Het onderzoeksmodel gebaseerd op de onderzoekscyclus van empirisch wetenschappelijk onderzoek 
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Observatie:   Het  specifieke probleem  in dit onderzoek  is de onbekendheid van de mate waarin 
aanpasbaarheid  van  gebouwonderdelen bijdraagt  aan de  gebruiksflexibiliteit  van het  gebouw. De 
constructie  neemt hierin  een  vooraanstaande plaats  in  vanwege het bepalende  karakter  voor de 
overige  gebouwlagen  en  de  positie  in  het  bouwproces.  Tijdens  de  observatiefase wordt  bepaald 
welke  aspecten  een  rol  spelen  in  dit  specifieke  probleem,  waarom  deze  aspecten  een  rol  van 
betekenis hebben en wat de invloeden ervan zijn op de ernst van het probleem. 
In deze fase wordt uitgezocht op welke wijze gebruikersbehoeften gericht kunnen worden vervuld. 
Hiervoor moet eerst worden bepaald op welke wijze de gebruiker zijn eisen die gericht zijn op de 
bouwtechniek kenbaar kan maken. Het is van belang dat ‘the voice of the customer’ wordt gehoord 
[Griffin,  Hauser,  1991].  Gebruikerseisen  worden  op  basis  van  deze  methode  achtereenvolgens 
geïdentificeerd,  gestructureerd  en  geprioriteerd.  Hierdoor  wordt  het  mogelijk  om  de  eisen  te 
categoriseren  in  functionele  eisen waarvoor  aanpasbaarheid  een hulpmiddel  kan  zijn. Vervolgens 
kan de koppeling gemaakt worden met de bouwtechniek. 
Het  resultaat uit de observatie zijn de  feiten waarop  theorievorming en ontwerpbesluiten worden 
gebaseerd.  Het  kan  daarbij  gaan  om  technische  kenmerken  en  procesafspraken,  maar  ook  om 
gebruikersgeoriënteerde  aspecten.  In dit onderzoek worden hier  in beginsel de  randvoorwaarden 
beschreven voor de volgende  stap  in het proces, de  inductie. Het gaat dan om  randvoorwaarden 
met betrekking op de gebruiksflexibiliteit van gebouwen en technologische randvoorwaarden 
 
Inductie:  Het doel van deze fase is om de wisselwerking tussen gebruiker en de bouwtechniek 
te kunnen verklaren op het gebied van gebruiksflexibiliteit.  
Om de algemene behoefte tot flexibiliteit en aanpasbaarheid te achterhalen is een survey gehouden 
onder  bewoners  van  woongebouwen  (zie  §4.1.5.1).  Deze  nieuwe  informatie  is  aangevuld  met 
informatie  van  bestaande  behoefteonderzoeken  uit  de  literatuur  die meestal  een  andere  insteek 
hebben, maar waaruit waardevolle informatie te halen is.  
Om  later  in het onderzoek de waarde van aanpasbaarheid van de constructie te kunnen bepalen  is 
een  experiment uitgevoerd om  te  achterhalen bij welke dichtheid  van de  kolommenstructuur de 
indeelbaarheid van de plattegrond nog van een acceptabel niveau  is  (zie H9).  In dit experiment  is 
een serie plattegrondstudies uitgevoerd, gevolgd door een survey waarin deelnemers zijn gevraagd 
in welke mate  zij werden  gehinderd door de  aanwezigheid  van  kolommen  in de plattegrond. De 
wijze van ondervragen en de drie evaluatiecriteria; complexiteit,  tevredenheid en effectiviteit, zijn 
ontleend  aan  onderzoeken  naar  gebruikerservaringen,  getiteld  ‘Measuring  the  user  experience’ 
[Tullis,  Albert,  2008].  In  het  experiment  is  tevens  beproefd  in  welke mate  het  verplaatsen  van 
kolommen gewenst is om het vereiste niveau van ruimtelijke flexibiliteit te behalen. 
Voor  de  ontwerpopgave  van  de  verplaatsbare  kolom  is  in  deze  fase  een  haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd met betrekking  tot de constructieve consequenties van het verplaatsen van kolommen 
(zie  §12.2). Hiermee  is  bepaald  of  een  constructieve  opbouw waarin  kolommen  kunnen worden 
verplaatst  überhaupt  een  verbetering  is  in  milieuprestaties  in  vergelijking  met  een  constructie 
waarin grote overspanningen flexibiliteit brengen in het ruimtegebruik. 
De gegevens uit de  inductiefase  leiden tot  inzichten die  interessant genoeg zijn om  in de volgende 
fase in een breder kader te onderzoeken. 
 
Deductie:  In het onderzoek  is eerder gesteld dat voor het kwantificeren van de meerwaarde 
van  aanpasbaarheid  van  gebouwonderdelen  voor het  flexibel  gebruik  van het  gebouw, de  relatie 
tussen  gebruiker  en  bouwtechniek  een  sleutelrol  speelt.  In  deze  fase  van  het  onderzoek  is  een 
methode  ontwikkeld waarin  deze  relatie  is  uiteengerafeld,  zodat  op  basis  van  de wisselwerking 
tussen gebruikerseisen en technologische gebouwcondities een gefundeerde uitspraak kan worden 
gedaan over  de doelmatigheid  en doeltreffendheid  van  een  aanpasbaarheidsmaatregel. Voor het 
uiteenrafelen  en  het  koppelen  van  de  relevante  aspecten  in  de  relatie  tussen  gebruiker  en 
bouwtechniek zijn een aantal bestaande methoden toegepast. Met behulp van de methode ‘Quality 
Function  Deployment’  (QFD)  [Hauser,  Clausing  1988;  Griffin,  Hauser,  1991,  1993]  is  in  het 
zogenaamde  ‘House of Quality’  inzichtelijk  te maken welke productfeatures voor de gebruiker het 
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belangrijkst zijn en  in welke mate de benodigde prestatie geleverd worden, nu en  in de toekomst. 
Met QFD wordt een relatie gelegd tussen gebruikerseisen, productkwaliteiten en productfuncties. 
Een uitbreiding  van QFD, de  ‘Design  For Variety’ methode  (DFV), ontwikkeld door Martin en  Ishii 
[2002], maakt het mogelijk om aan te tonen hoeveel moeite het kost om een producteigenschap te 
wijzigen wanneer dat  in de toekomst gewenst  is vanuit de gebruiker. Met een element uit DFV, de 
‘Coupling  Index’  (CI),  is  het mogelijk  om  de  technische  verwevenheid  van  productonderdelen  te 
kwantificeren. Een eerdere toepassing van DFV in de bouwsector bewijst dat deze methode geschikt 
is om in deze setting toegepast te worden [Veenstra, Halman, Voordijk, 2006]. 
Parallel  aan  de  ontwikkeling  van  de  methode  is  in  deze  fase  van  het  onderzoek  een 
productontwikkeling  uitgevoerd  voor  een  verplaatsbare  kolom.  In  de  inductiefase  is  informatie 
verkregen  over  de  constructieve  haalbaarheid  en  over  de mate waarin  kolommen  verplaatsbaar 
zouden  moeten  zijn  voor  optimaal  gebruik.  Met  behulp  van  deze  gegevens,  aangevuld  met 
technologische  randvoorwaarden uit het Bouwbesluit en aanvullende normen,  is het mogelijk om 
het product op een  integrale basis te ontwikkelen. Het product  is op een analytisch systematische 
wijze  ontwikkeld  [Roozenburg,  Eekels,  1998].  Om  tot  oplossingvarianten  te  komen  is  tijdens  de 
ontwikkeling de methode  ‘Morfologisch analyse’  [Zwicky, 1966]  toegepast waarin met behulp van 
waardeanalyses de meest geschikte oplossingvariant is gekozen.  
 
Toetsing:  Het doel van de toetsingsfase  is om te bepalen of de ontwikkelde methode en het 
ontwikkelde product valide zijn. Deze toetsing is uitgevoerd door middel van een aantal case studies 
waarin  veranderingsscenario´s  met  behulp  van  de  methode  zijn  vertaald  naar  een  geschikte 
aanpasbaarheidsmaatregel. In een veranderingsscenario is sprake van een gebruiker die op basis van 
een  toekomstig  eisenpakket  een  andere  of  betere  prestatie  verlangt  van  het  gebouw  of  de 
gebruiksruimte.  
 
Evaluatie:  In deze stap is geëvalueerd of de gestelde doelen bereikt zijn. De doelen zijn:  

 het  onderzoeken  of  aanpasbaarheid  van  de  draagstructuur  een  geschikte  oplossing  biedt 
voor  het  flexibel  gebruik  van  het  gebouw,  terwijl  de milieubelasting  ten  opzichte  van  de 
gangbare strategieën wordt gereduceerd;  

 het  bepalen  of  de  ontwikkelde  methode,  waarin  implementatie  van  aanpasbaarheids‐
maatregelen  als  strategie wordt gebruikt om de  functionele  levensduur  van  gebouwen  te 
verlengen, een waardevol instrument is bij het ontwerpen van gebouwen. 

1.9 Onderzoeksopzet en inhoudelijk overzicht van het proefschrift 

In figuur 1.4 is een gedetailleerde onderzoeksopzet getoond, gebaseerd op de stappen in figuur 1.3, 
waarin tevens de structuur van het proefschrift is opgenomen. De bijbehorende hoofdstuknummers 
van de verschillende onderzoeksdelen zijn rechts in de figuur zichtbaar. 
 
Deel  I  van  het  proefschrift  waarin  het  probleemveld  in  kaart  wordt  gebracht,  bestaat  uit  de 
hoofdstukken  2  t/m  7. De  observatie  van  het  probleemveld  begint  in H2 marktbreed, waarin  de 
huidige  toestand van de gebouwenvoorraad wordt besproken en de  redenen worden uiteengezet 
om Slimbouwen als strategie te omarmen.  In H3 wordt meer gefocust op het specifieke probleem, 
waarin achtereenvolgens oorzaken van veranderingen van gebruikerseisen worden onderzocht en 
strategieën die in de bouwsector worden gehanteerd om hierop in te kunnen spelen. Daarna wordt 
in H4  specifiek op de  strategie om  flexibiliteitsmaatregelen  toe  te passen gefocust en worden de 
meerwaarde  van  aanpasbaarheid  van  gebouwonderdelen  en  de  technische  kenmerken  ervan 
besproken.  In  H5  en  H6 wordt  verder  ingezoomd  op  de  bouwtechnische  samenstelling  van  een 
gebouw en worden de belangrijkste technische eigenschappen geformuleerd die een effectieve en 
efficiënte  wijze  van  het  implementeren  van  aanpasbaarheid  bevorderen.  In  H7  worden  de 
belangrijkste conclusies uit Deel I samengevat en worden de vervolgstappen ingeleid. 
 



 

16 

 

Deel  II dient om het onderzoek verder  te  specificeren.  In H8 wordt het onderzoek  ingekaderd en 
afgebakend. Hierbij  ligt de  focus op de  flexibiliteit van de constructieve onderdelen. Daarbij wordt 
aanpasbaarheid van de draagstructuur geïntroduceerd als mogelijke oplossing. Vervolgens wordt het 
constructief ontwerpen met flexibiliteitsmaatregelen benaderd vanuit het oogpunt van Slimbouwen. 
Vervolgens  wordt  in  H9  een  experiment  omschreven  waarin  is  onderzocht  in  welke  mate  de 
indeelbaarheid van de plattegrond wordt beïnvloed door de dichtheid van een kolommenstructuur. 
Hierin  is tevens bepaald  in welke mate het verplaatsen van kolommen een meerwaarde biedt voor 
de  vrije  indeelbaarheid  in  geval  van een  relatief  krappe  kolommenstructuur. H10  vat Deel  II  kort 
samen. 
 
In Deel  III van het proefschrift, worden de ontwikkelingen uit de deductiefase beschreven.  In H11 
wordt  een  methode  ontwikkeld  waarmee  een  gerichte  implementatie  van  aanpasbaarheids‐
maatregelen  kan  worden  bereikt.  Met  deze  zogenaamde  ‘Comparatieve  Selectiemethode  voor 
Aanpasbaarheidsmaatregelen’  is  behalve  de  effectiviteit  ook  de  efficiëntie  van  verschillende 
maatregelen  te  vergelijken,  zodat  een  gefundeerde  keuze  kan  worden  gemaakt  voor  de meest 
geschikte maatregel. In H12 wordt de productontwikkeling van de ‘verplaatsbare kolom‘ beschreven. 
In H13 wordt gereflecteerd op de resultaten in Deel III. 
 
In Deel  IV worden de ontwikkelde elementen getoetst en wordt de praktische toepasbaarheid van 
het resultaat geanalyseerd, gevolgd door conclusies en aanbevelingen. In hoofdstuk 14 is met behulp 
van een aantal case studies een toetsing uitgevoerd van de in H11 ontwikkelde methode en is ook de 
ontwikkelde verplaatsbare kolom getoetst. Na toetsing zijn  in de conclusies eventuele verbeter‐ en 
aandachtspunten  besproken,  met  als  doel  om  de  ontwikkelingen  aan  te  scherpen  en  om 
aanbevelingen  te  doen  voor  vervolgonderzoek  van  de methode  en  het  product.  In  H15 worden 
conclusies  getrokken  over  de  uitvoering  en  het  resultaat  van  het  onderzoek  en  er  worden 
aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
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Fig. 1.4 – Onderzoeksmodel en hoofdstukindeling  
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GEBRUIKER vs. BOUWTECHNIEK 
 
De  gebruiker  en  het  gebouw  zijn  onlosmakelijk  verbonden.  Zonder  een  gebruiker  verliest  een 
gebouw  zijn  primaire  functie,  het  huisvesten  van  een  gebruiker,  en  zonder  gebouw  heeft  een 
gebruiker  geen  dak  boven  zijn  hoofd.  Hoewel  dit  verband  vanzelfsprekend  lijkt,  blijkt  dat  deze 
afhankelijkheid  in de praktijk zelden  leidt tot een optimale cohesie tussen beide partijen. Het  is de 
vraag hoe deze cohesie beter te bereiken is met de technische maatregelen die de huidige stand der 
bouwtechniek biedt. Aan de andere kant rijst de vraag wat een gebruiker feitelijk verlangt van het 
gebouw. Het is een kwestie van het optimaal afstemmen van vraag en aanbod.  
 
In H2 wordt een situatieschets gegeven van de huidige gebouwenvoorraad en de mate waarin vraag 
en aanbod momenteel op elkaar zijn afgestemd. In het hoofdstuk daarna wordt inzichtelijk gemaakt 
waarom de eisen van de gebruiker op  termijn veranderen en wat de kenmerken van verandering 
zijn.  Tevens  wordt  de  relatie  tussen  de  gebruiker  en  het  gebouw  geschetst,  gevolgd  door  de 
maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat de techniek van het gebouw ook na verloop van tijd aan 
de eisen van de gebruiker kan blijven voldoen.  In H4, H5 en H6 wordt verder gefocust op de wijze 
waarop  de  toegepaste  bouwtechniek  zodanig wordt  gericht  op  verandering met  behulp  van  een 
flexibiliteitsstrategie, zodat de functionele levensduur niet vroegtijdig hoeft te eindigen. 
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H2 VRAAG ≠ AANBOD 
 
Marktwerking wordt omschreven als een  ‘onbelemmerde confrontatie van vraag en aanbod’  [Van 
Dale  Lexicografie  BV,  2009]1.  In  de  ideale  situatie  ontstaat  er  door  het  handelen  van  kopers  en 
verkopers  een  evenwichtsprijs  die  in  verhouding  staat  tot  de  kwaliteit  van  hetgeen  dat  wordt 
verhandeld.  In  een  gezonde  markt  is  deze  wet  van  vraag  en  aanbod  voldoende  om  de  prijs‐
kwaliteitverhouding optimaal te houden. Wanneer er echter aan één van beide kanten  iets aan de 
hand is waardoor dit mechanisme uit zijn verband wordt getrokken, is het resultaat dat bijvoorbeeld 
de vraag te groot is en het aanbod te klein, wat resulteert in hoge prijzen, of vice versa. 
In de gebouwenmarkt is momenteel geen sprake van evenwicht. Het is per sector verschillend of de 
vraag  of  het  aanbod  overheerst. Wat  echter wel  voor  alle  sectoren  geldt,  is  dat  de  oorzaak  niet 
alleen  te wijten  is aan  financieel gewin.  In paragraaf 2.1 wordt  ingegaan op de  scheefgroei  in de 
gebouwenvoorraad met een overzicht van de situatie  in de markt.  In 2.2 wordt beschreven welke 
strategie wordt  gehanteerd  om  de  levensduur  van  bestaande  gebouwen  te  verlengen  door  een 
kwaliteitsimpuls.  Vervolgens wordt  in  2.3  beschreven  hoe  een  evenwichtssituatie  te  bereiken  is, 
onder andere door  te kijken naar een andere  industrie. Tenslotte wordt  in 2.4 een beeld gegeven 
van  de  impact  die  de  bouwsector,  als  leverancier  van  gebouwen,  heeft  op  maatschappelijke 
vraagstukken. 

2.1 Scheefgroei in de Nederlandse gebouwenvoorraad 

Een  stabiele markt  die  uit  evenwicht  is  zal  zichzelf  herstellen  via  de wet  van  vraag  en  aanbod. 
Wanneer de ongelijkheid echter structureel is, ontstaat een serieus probleem. Na een aanhoudende 
periode zonder evenwicht ontstaat een scheefgroei in de markt. Ofwel het aanbod is dermate groot 
dat na verloop van tijd een gedeelte van het aanbod niet meer in aanmerking komt voor de markt, 
ofwel het aanbod is dermate klein dat de markt niet bediend kan worden.  Het gevolg is dat prijzen 
structureel te hoog liggen en dit niet kan worden verklaard door een verhoging van de kwaliteit. In 
de bouwmarkt  spelen  zowel prijs als kwaliteit een  rol.  In 2.1.2 wordt een  schets gegeven  van de 
problemen  in verschillende markt sectoren, voorafgegaan door een bespreking van de  levensduur 
van gebouwen.  

2.1.1 Functionele Levensduur ≠ Economische Levensduur ≠ Technische levensduur 

De primaire functie van een gebouw  is:   het  leveren van een technische prestatie om een bepaalde 
gebruiksfunctie mogelijk  te maken, gedurende een vastgestelde periode en  tegen een afgesproken 
vergoeding.  
Deze definitie, die op het eerste gezicht eenduidig  lijkt,  is op ontelbare wijzen te  interpreteren. Er 
wordt  eerst  gesproken  over  een  technische  prestatie,  dit  suggereert  een  bepaalde  mate  van 
kwaliteit  als  gevolg  van  de  aanwezige  gebouwonderdelen.  Voorts  komt  een  gebruiksfunctie  ter 
sprake, die  iets zegt over de aard van de gebruiker en de eisen die deze gebruiker aan het gebouw 
stelt. Dan volgt de periode waarin de gebruiker het gebouw beoogt te gebruiken en als  laatste de 
prijs  die  de  gebruiker  hiervoor  bereid  is  te  betalen.  Er  zijn  dus  nogal  wat  voorwaarden  die  in 
harmonie moeten  zijn  wil  het  gebouw  zijn  primaire  functie  kunnen  vervullen.  Het  feit  dat  het 
gebouw er is, betekent daarom niet per se dat het naar tevredenheid wordt gebruikt, of überhaupt 
in gebruik wordt genomen. Het  is de wisselwerking  tussen bovenstaande aspecten die bepaalt of 
een gebouw  in gebruik  is en of het gebouw de tand des tijds kan doorstaan terwijl het de primaire 
functie  vervult.  In  veel  gevallen  is  dit  niet  het  geval.  Dit  kan worden  verklaard met  behulp  van 
begrippen omtrent de levensduur van gebouwen.  
 

                                                            
1 Geraadpleegd op 21‐10‐2010 
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De  levensduur  van  een  gebouw  wordt  meestal  bepaald  door  de  kortste  vorm  van  drie  te 
onderscheiden  typen,  te weten:  Technische  levensduur,  Functionele  levensduur  en  Economische 
levensduur. 
Technische  levensduur  wordt  door  Huffmeijer  [1998]  omschreven  als  ‘De  periode  waarin  een 
gebouw voldoende betrouwbaar de gewenste functies kan blijven vervullen’. Jonge [1999, naar: van 
den Dobbelsteen, 2004] gebruikt een meer  specifieke definitie waarin ook het onderhoudsaspect 
van de techniek wordt meegenomen: ‘The technical lifespan is the expected time‐span within which 
the building meets the technical performance criteria in a given maintenance strategy.’ In feite houdt 
deze  definitie  in  dat  de  technische  levensduur  zolang  duurt  als  de  periode  waarin  het  gebouw 
voldoet  aan  de  technische  prestatie‐eisen  die  aan  het  gebouw  worden  gesteld.  Dit  kunnen 
Bouwbesluit  eisen  zijn,  mogelijk  aangevuld  met  specifieke  eisen  van  de  opdrachtgever  of  de 
beoogde gebruiker. De  technische  levensduur van een gebouw kan worden gevisualiseerd aan de 
hand van een schematische grafiek (zie figuur 2.1) 
 

 
Fig. 2.1 – Schematische weergave van de Technische levensduur van een gebouw, als resultaat van het snijpunt 
van gevraagde en geleverde Technische gebouwprestatie [vertaald uit: Pereira Roders, 2007] 

 
De technische prestatie van het gebouw nemen geleidelijk af naarmate de tijd vordert, bijvoorbeeld 
door veroudering en degradatie van gebouwonderdelen. De neerwaartse  tendens  is  in de praktijk 
genuanceerder, maar  voor  het  begrip  voldoet  dit. Momenten  van  onderhoud  en  vervanging  van 
onderdelen  zorgen  ervoor  dat  de  geleverde  prestatie  gedurende  het  bestaan  van  het  gebouw 
kunnen worden opgekrikt. De neerwaartse gang blijft echter altijd gehandhaafd, het startniveau en 
de  snelheid  waarin  het  niveau  daalt  zijn  controleerbaar.  Daarentegen  zal  het  gevraagde 
prestatieniveau  in de tijd  juist stijgen doordat de technische standaard wordt verbeterd of normen 
worden aangepast. Ook dit verloop  ligt  in de werkelijkheid genuanceerder. Het snijpunt van beide 
lijnen  definieert  de  technische  levensduur.  In  de  periode  voordat  deze  evenwichtssituatie wordt 
bereikt presteert het gebouw feitelijk beter dan nodig. Na dit punt is sprake van een onderprestatie 
en is het gebouw technisch minder bruikbaar. 
 
De Functionele levensduur kan op een zelfde wijze worden benaderd als de Technische levensduur. 
Huffmeijer  [1998]  definieert  de  functionele  levensduur  als:  ‘De  periode  die  verstrijkt  tussen  het 
moment van oplevering van [het gebouw] en het moment waarop dit niet meer voldoet aan de eisen 
van  gebruiker’.  Peeters  [2002,  naar:  van  den  Dobbelsteen,  2004]  omschrijft  de  functionele 
levensduur  als:  ‘the  period  during  which  the  building  meets  the  functional  requirements’.  De 
functionele  levensduur  is voorbij wanneer het gebouw niet meer  in staat  is om gebruikerseisen te 
vervullen. Dit loopt overigens meestal niet synchroon met de technische levensduur. Het is mogelijk 
dat het gebouw niet meer als functioneel wordt beschouwd door een gebruiker, maar dat het wel 
technisch nog  in goede  staat  is. Het komt er op neer dat de  zwaarte van het eisenpakket van de 
gebruiker  bepaalt  of  een  gebouw  nog  bruikbaar  is. Voor  de  functionele  levensduur  kan  dezelfde 
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grafiek worden gevormd als getoond voor de technische levensduur in figuur 2.1, waar ‘technische’ 
staat kan dit worden vervangen door ‘functionele’.  
In het geval van schaarste op de markt zal ondanks een functionele onderprestatie iedere vierkante 
meter  benut worden. Daarbij  is  het  als  gevolg  van marktwerking mogelijk  dat  een  te  hoge  prijs 
betaald moet worden  in  verhouding  tot de  functionele  kwaliteit die wordt  geboden. Wanneer er 
echter een aanbodoverschot  is  zullen de prijzen  zakken, mogelijk  zelfs  tot op het niveau waar de 
baten niet meer opwegen  tegen de kosten. Wanneer dat het geval  is en blijft,  is de Economische 
levensduur van het gebouw ten einde. Huffmeijer [1998] definieert de Economische levensduur als: 
‘Het  tijdstip waarop  een alternatieve oplossing  (om dezelfde  functie  te  vervullen) op economische 
gronden de voorkeur gaat krijgen.’ 
Aan het scala van levensduren kan nog een vierde vorm worden toegevoegd. Deze zal in de meeste 
gevallen in financiële beslissingen niet zwaar meetellen, maar is voor dit onderzoek wel relevant. Het 
gaat om de Ecologische levensduur. Van den Dobbelsteen [2004] definieert deze als: ‘the time‐span 
after  which  demolition  and  reconstruction  becomes  environmentally  more  favourable  than 
renovation and re‐use.’  
 
In het ideale geval zullen de Technische, Functionele, Economische en Ecologische levensduur even 
lang zijn. In de praktijk komt dit niet vaak voor. De ontwerper van het gebouw heeft als doel om het 
gebouw  zo  lang  mogelijk  functioneel  te  laten  zijn.  Ontwerpbeslissingen  worden  genomen  om 
technische kwaliteiten van het gebouw zo optimaal mogelijk af te stemmen op het programma van 
eisen. Het is echter voor de ontwerper zeer lastig om tijdens het ontwerpproces in te schatten hoe 
gebruikereisen  zullen  veranderen  gedurende  de  levensduur.  Het  resultaat  is  dat  een  gebouw 
meestal vooral voor de eerste gebruiker als een maatkostuum wordt ontworpen, terwijl toekomstige 
gebruikers wellicht  niet met  dezelfde maten meten.  Het  is  daarom wenselijk  dat  de  technische 
prestaties van het gebouw met het veranderende, stijgende eisenniveau meegroeien. Dit kan alleen 
als de techniek van het gebouw dit toelaat in praktische, economische en ecologische zin.  

2.1.2 Marktbeeld per sector 

In dit onderzoek ligt de focus op meerlaagse gebouwen (>3 verdiepingen) in de woon‐, woonzorg‐ en 
kantoorsector. De gebouwen in deze sectoren zijn bouwtechnisch vergelijkbaar en de frequentie van 
veranderingen in de gebruikersituatie is hoog. Dit wordt verderop toegelicht. 
 
Situatie op de woningmarkt 
De totale woningvoorraad bestond  in 2008 uit 7.043.212 zelfstandige wooneenheden, het aandeel 
meergezinswoningen bedraagt 29% [Min. van VROM, 2009]. Net zoals de omvang van de bevolking 
is  ook  de woningvoorraad  structureel  groeiende2. Deze  groei  is  echter minder  dan  noodzakelijk, 
getuige  het  woningtekort  dat  in  2006  6,7%  bedroeg  (462.000  woningen).  In  §1.2.2  is  reeds 
aangegeven dat de huidige nieuwbouwproductie niet toereikend is om dit tekort te verminderen. 
De kwantitatieve problemen op de woningmarkt worden versterkt door problemen met de kwaliteit 
van  de  voorraad.  49%  van  de  voorraad  is  gebouwd  vóór  1971.  Jaarlijks  worden  steeds  meer 
woningen aan de  voorraad onttrokken,  in 2007 bijna 24.000 woningen. 94% daarvan  is gebouwd 
voor 1971. Deze hoeveelheden moeten worden aangevuld door vervangende nieuwbouw, de vraag 
naar  woonruimte  groeit  immers  jaarlijks.  Hierdoor moet  de  nieuwbouwcapaciteit  extra  worden 
opgevoerd. Gemiddeld is 10% van de gebouwen die aan de voorraad worden ontrokken niet ouder 
dan 35  jaar. De  technische  levensduur  is dan hoogstwaarschijnlijk niet behaald  [Min.  van VROM, 
2009]. 
Kwalitatief  gezien  blijkt  het  moeilijk  om  de  wensen  van  de  markt  te  verbinden  aan  geschikte 
woonruimten. In tijden van een tekort op de woningmarkt hebben vaak de groepen met gemiddeld 

                                                            
2  De  bevolking  in  Nederland  bestaat  op  1  januari  2009  uit  16,5  miljoen  inwoners.  De  afgelopen  jaren  bedroeg  de 
bevolkingsgroei circa 0,5%. De verwachting is dat de bevolkingsgroei vanaf 2038 zal omslaan in krimp. De totale bevolking 
telt dan 17,5 miljoen personen. [Verweij, Sanderse, 2009]. 
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lagere  inkomens,  zoals  (alleenwonende) ouderen,  jongeren  en  starters, moeite om  een  geschikte 
woning  te  vinden3.  Er  is  een  grote  behoefte  aan  specifieke  woonruimte,  die  slechts  beperkt 
beschikbaar  is. Het  is daarin niet alleen een kwestie van  ruimte, maar ook van kwaliteit  [Min. van 
VROM, 2005].  
Dat de kwaliteit van de woning zelf vaak te wensen over laat kan wordt onderschreven door het feit 
dat een derde van alle verhuisgeneigden aangeeft dat de woning het belangrijkste motief  is om te 
willen verhuizen [Min. van VROM, 2009]. Wanneer de woning de belangrijkste verhuisreden is, is dit 
in  circa  50%  van  de  gevallen  omdat  de woning  te  klein  is, wat  veel  voorkomt  bij  gezinnen met 
kinderen, en 15% omdat de woning te groot is, wat een reden kan zijn voor ouderen. In 15% van de 
gevallen wil men  liever een woning kopen danwel huren en voor maar  liefst 30%  is er een andere 
reden  [RIGO, 2003]. Deze gegevens stammen uit 2002, waarin 1,86 miljoen huishoudens  (27%) als 
verhuisgeneigd worden beschouwd.  
 
Woonzorg 
Een bijzondere vorm van wonen die, gezien het potentieel in de markt, afzonderlijk belicht dient te 
worden  is Woonzorg. Vergrijzing  van de bevolking  zorgt ervoor dat het aandeel ouderen piekt  in 
2040, wanneer ouderen 25% van de bevolking zullen uitmaken [Verweij, Sanderse, 2009], daardoor 
zal de vraag naar zorg toenemen. Daarnaast zal het aantal beroepskrachten in de zorg gelijk blijven 
of  afnemen  de  komende  jaren.  [Peeters,  Francke,  A.L  .,  2006].    Het  gezondheidsniveau  en  de 
levensverwachting  van  ouderen  nemen  toe.  Ouderen  zullen  en willen  langer  zelfstandig wonen. 
Voor  deze  groep  is  woonzorg  ontwikkeld.  In  feite  is  woonzorg  een  normale  woonvorm,  echter 
bestaat de mogelijkheid om ‘zorg op maat’ geleverd te krijgen. Woonzorg is niet alleen bedoeld voor 
ouderen, maar ook voor andere mensen met een zorgbehoefte die voldoende zelfredzaam zijn, zoals 
chronisch  zieken  en  gehandicapten  [Meulen‐Arts,  2005a].  Woonzorgwoningen  worden  vaak 
geclusterd  in  Woonzorgcomplexen  en  bevinden  zich  meestal  in  de  nabijheid  van  centrale 
zorgvoorzieningen.  In  2003  bedroeg  het  aantal  woonzorgcomplexen  bijna  1000  met  58.000 
woningen [Meulen‐Arts, 2005b]. Volgens de ‘Databank woonzorgcomplexen’ van het Kenniscentrum 
Wonen‐Zorg  zijn  inmiddels  bijna  1300  woonzorgcomplexen  gerealiseerd4  [Aedes‐Actiz 
Kenniscentrum wonen‐zorg, 2010]. Het grootste deel van de woonzorgcomplexen is gebouwd in de 
sociale huursector.  Slechts 2%  is gerealiseerd  in de  koopsector, bij 8%  is  sprake  van een mix  van 
huur‐ en koopwoningen. [Meulen‐Arts, 2005b] 
 

Kantoorsector 
Een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in de zakelijke dienstverlening. In totaal 
worden er (eind 2009) ca. 2,3 miljoen kantoorbanen ingevuld [DTZ Zadelhoff, 2010], dat is bijna 30% 
van het  totale aantal arbeidsplaatsen  [CBS, 2009]. Het gros van de kantoorgebouwen heeft echter 
kwalitatief gezien een beperkte houdbaarheid. Vanwege de snelle ontwikkelingen in de sector, met 
name  op  het  gebied  van  informatietechnologie  en  communicatie,  en  het  gewenste  en  vaak 
trendgevoelige  beeld  dat  een  gebouw  moet  uitstralen  aan  de  buitenwereld,  is  de  optimale 
bruikbaarheid van een gebouw vaak van tijdelijke aard. In dat geval is een upgrade van het gebouw 
nodig of gaat men op zoek te naar een gebouw dat beter aan de wensen voldoet.  
De totale voorraad eind 2009 bedraagt ca. 46,5 miljoen vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak 
(vvo). De voorraad groeit sinds 2004  jaarlijks nog met   circa 1‐2%   na een sterke groeiperiode eind 
jaren  ’90 met  jaarlijks een groei  tussen 2 en 6%  [NEPROM, 2005; Buck Consultants  International, 
2006; Zuidema, 2006]. De gemiddelde opname per  jaar bedraagt zo’n 3,5 tot 4% van de voorraad. 

                                                            
3 Op 1 januari 2007 telde Nederland 7,2 miljoen huishoudens met een gemiddelde huishoudengrootte van 2,3 personen. Een 
derde van alle huishoudens bestaat uit één persoon (16% van de bevolking) [de Beer, Verweij, 2008; CBS, 2010].  
De verwachting is dat de gemiddelde huishoudengrootte zal dalen naar 2,1 personen in 2050 en dat het aantal huishoudens 
zal toenemen tot 8 miljoen in 2035. De oorzaak hiervan is te vinden in het feit dat er meer alleenstaande ouderen zullen zijn 
die ook vaker zelfstandig blijven wonen. Het aantal 1‐persoonshuishoudens zal daardoor in 2030 toegenomen zijn met meer 
dan 30% ten opzichte van 2007 [Min. van VROM, 2009; de Beer, Verweij, 2008]. 
4 Geraadpleegd op 29‐01‐2010, totaal 1274 woonzorgcomplexen, http://www.kenniscentrumwonenenzorg.nl/databank 
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Het aandeel nieuwbouw is derhalve vrij groot, en er is dus een ruime keus in de zoektocht naar een 
optimale  kantoorruimte. Het  gevolg  van deze overvloed op de markt  is  een  totale  leegstand  van 
13,3%  [DTZ  Zadelhoff,  2010].  Dit  komt  neer  op  6,7  miljoen  m2  vvo.  Gerekend  met  29  m2  per 
werknemer [Dewulf, de Jonge, 1994] zijn dit 231.000 leegstaande werkplekken, dat is gelijk aan 10% 
van het totale aantal kantoorbanen.  
Het grootste deel van de huidige  leegstand  (13,3%)  is structureel, dit betekent dat het gebouw al 
minimaal drie jaar ongebruikt is en er weinig vooruitzicht is op een toekomstige huurder [Voordt, et 
al., 2007]. Met aftrek van de  leegstand die benodigd  is om het vraag‐aanbod mechanisme  in een 
gezonde markt te laten functioneren [Hek, Kamstra,Geraedts, 2004; Keeris, in: Voordt, et al., 2007], 
kunnen we stellen dat ongeveer 7% van de huidige leegstand als kansloos mag worden beschouwd. 
In 2003 betrof meer dan de helft van de  leegstand gebouwen uit de periode 1980‐1995. Ondanks 
hun relatief jonge leeftijd hebben deze gebouwen de tand des tijds niet kunnen doorstaan. 
 
Er  zijn drie oorzaken voor de  structurele  leegstand aan  te wijzen:  (1) de markt, als gevolg van de 
zogenaamde  varkenscyclus,  waarin  sprake  is  van  een  conjuncturele  mismatch  tussen  vraag  en 
aanbod; (2) het gebouw en zijn omgeving; moeten in staat zijn om de prestatie te leveren die door 
de gebruiker wordt gevraagd; (3) de gebruiker; met de tijd veranderen ook zijn functionele eisen. De 
prestatie van het gebouw moet daarin kunnen meegroeien, wanneer dit niet het geval is zal worden 
uitgeweken naar een andere huisvesting die beter aan de gestelde voorwaarden voldoet. 
 
De wijze waarop  kantoorgebouwen worden  gebruikt  is  al  jaren  sterk  in  beweging.  Er  heeft  een 
verschuiving plaatsgevonden in het ruimtegebruik, van het kamer‐ of cellenkantoor naar meer open 
varianten, of combinaties van beide  typen[Duffy, 1997]. Het  traditionele beeld van een kantoor  is 
niet meer geldig, zoals Veldhoen en Piepers [1995] stelden in hun publicatie ‘Kantoren bestaan niet 
meer’. Met de huidige  techniek hoeven werknemers niet meer samen  te komen om productief  te 
kunnen  zijn  en  het  kantoor wordt  steeds meer  een  ontmoetingsplaats.  Het  groepsproces wordt 
hierin steeds belangrijker en hierop worden de faciliteiten ingericht. Dit is samen te vatten onder de 
term  werkplekinnovatie  [Vos,  van  der  Voordt,  2001].  Innovaties  in  de  communicatie‐  en 
informatietechnologie hebben ervoor gezorgd dat  in feite vanaf  iedere plaats gewerkt kan worden 
en aanwezigheid in een kantoorgebouw geen noodzaak meer is. Kantoorconcepten worden op deze 
veranderende bedrijfsprocessen  ingericht. Wanneer er minder personeel  in het pand aanwezig  is, 
kan  er  simpelweg met minder  vierkante meters worden  volstaan  en mensen  hebben  geen  vaste 
werkplek  nodig.  Het  flexwerken  en  zogenaamde  wisselwerkplekken  zijn  hiervan  bekende 
voorbeelden. 
De mismatch  tussen  gebouwkwaliteit  en  gebruikerseisen  is  één  van  de  aanjagers  van  de  huidige 
situatie  in de markt. De vraag heeft een  sterk dynamisch  karakter, het aanbod daarentegen niet. 
Hiermee  is  een  kwalitatief  tekort  in  beginsel  de  oorzaak  geweest  van  een  enorm  kwantitatief 
probleem. 

2.1.3 Kapitaalvernietiging: tijdelijkheid door disfunctionaliteit 

De kortste van de technische, economische of functionele  levensduur van een gebouw  is bepalend 
voor  het  moment  waarop  een  ingreep  noodzakelijk  is.  Technisch  gezien  zijn  er  drie  opties: 
renoveren, herbestemmen of slopen. Economisch gezien zal de voorkeur uitgaan naar de financieel 
meest haalbare en winstgevende actie. Functioneel gezien zijn er twee opties: bestemming voor een 
laagwaardiger  functie,  of  het  accepteren  van  een  functionele  onderprestatie  door  de  huidige 
gebruiker. Op de woningmarkt  is dit  laatste vanwege de schaarste vaak het geval. Het slopen van 
gebouwen voordat de  technische  levensduur eindigt,  is niets anders dan kapitaalvernietiging. Er  is 
immers geïnvesteerd  in gebouwonderdelen die veel  langer mee kunnen gaan. Economisch gezien 
wordt er in dat geval te snel afgeschreven. Hoewel het pand nog steeds waarde heeft, zal het verder 
exploiteren van het pand alleen nog maar geld kosten.  
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De keuze om een gebouw te slopen is meestal gebaseerd op een combinatie van factoren. Deze zijn 
per gebouwtype en functie verschillend en mede afhankelijk van de situatie in de markt. Echter ook 
binnen  hetzelfde  marktsegment  zijn  er  grote  verschillen  mogelijk,  bijvoorbeeld  vanwege  de 
bouwwijze, het bouwjaar, uitstraling en omgevingsfactoren. 
De motieven  voor de  keuze  van het  slopen  van woongebouwen  zijn onderzocht door  SEV  [2004] 
onder 24 woningcorporaties met een totale voorraad van 300.000 woningen5. Deze motieven zijn als 
volgt: 

 Bouwtechnische motieven (materiaalgebruik, constructieve‐, bouwfysische‐ en energetische 
prestatie); 

 Woontechnische motieven (ruimteafmetingen, toegankelijkheid van de woning); 

 Economische motieven (rendement van noodzakelijke verbouwingsingreep); 

 Overaanbod van een bepaald woningtype (onvoldoende differentiatie); 

 Stedenbouwkundige redenen (stedelijke ontwikkelingsplannen). 
 
In  de  sociale  huurwoningmarkt  blijkt  dat  voornamelijk  meergezinswoningen  worden  gesloopt, 
waarvan het grootste deel vroegnaoorlogs  is  (1946‐1966)  [SEV, 2004]. De motieven voor de sloop 
komen voort uit bouwtechnische en woontechnische eigenschappen, zie figuur 2.2. Hieruit blijkt dat 
het  technische  prestatieniveau  achterblijft  bij  het  gewenste  niveau.  De  techniek  biedt  niet  de 
kwaliteiten om de gebouwen langer op functioneel niveau te houden. Ook op economische gronden 
is het in veel gevallen niet haalbaar om een technische verbetering toe te passen en de levensduur 
van de woning te verlengen. 
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Fig. 2.2 – Overzicht van de gesloopte aantallen vroeg naoorlogse meergezinswoningen in de sociale huursector 
onderscheiden naar sloopreden [naar: SEV, 2004] 

 
Een  onderzoek  van  onderzoeksinstituut  OTB,  naar  de  onttrekkings‐  en  overlevingskansen  van 
woningen  [Elsinga,  Lamain, 2004,  in:  SEV, 2004],  toont duidelijke  verschillen  in de  te  verwachten 
levensduur van woningen met bepaalde technische, ruimtelijke en beheerskenmerken. 
De  kans  dat  een  eengezinswoning  een  levensduur  van  100  jaar  heeft  is  80%,  die  van  een 
meergezinswoning 30%. De kans dat een woning met 5 kamers een levensduur van 100 jaar heeft is 
75%,  in het geval van 1 tot 2 kamers  is de kans 50%.De kans dat een gekochte meergezinswoning 
een levensduur van 100 jaar haalt is 60%, wanneer dezelfde woning gehuurd zou zijn is de kans 30%. 
Dit  laatste  voorbeeld  toont  aan  dat  collectieve  beslissingen,  zoals  bij  corporaties,  vaker worden 
genomen op economische en sociale aspecten, en niet alleen op technische gronden.  
 
In de kantorenmarkt wordt ondanks het enorme aanbodoverschot relatief weinig gesloopt. In 2006 
werd ca. 200.000 m2 (0,5 %) aan de voorraad onttrokken, terwijl de bouwproductie het vijfvoudige 
bedroeg  [NVB,  2008]. De  voorraad  is,  inclusief onttrekkingen, ondanks  de  enorme  leegstand nog 

                                                            
5 Het blijkt dat in 85% van de gesloopte woningen het om sociale huurwoningen gaat. Dit grote aandeel wordt veroorzaakt 
door de beheervorm, die het mogelijk maakt op grote schaal beslissingen te nemen en niet door kwaliteitsverschillen tussen 
particuliere huur‐ of koopwoningen [Min. van VROM, 2002] 
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altijd  groeiende  met  1%.  Het  is  niet  waarschijnlijk  dat  de  motieven  voor  het  slopen  van  deze 
gebouwen, vanwege de vaak geringe leeftijd, van technische aard zijn. In 2004 bestond de leegstand 
voor meer dan 70% uit gebouwen die na 1980 gebouwd zijn. 
 
Sloop  is  niet  altijd  de  enige  keuze.  Gebouwen  met  een  bepaalde  maatschappelijke  waarde, 
bijvoorbeeld historisch of sociaal‐cultureel als belangrijk onderdeel van de omgeving, worden vaak 
gespaard ondanks de technische en functionele tekortkomingen. Deze gebouwen zijn vaak kansrijk 
voor herbestemming of renovatie. Louter economische aspecten zijn hierin niet  leidend, maar ook 
emotionele en culturele waarden zoals dierbaarheid. Het meest tekenende voorbeeld van dit soort 
gebouwen zijn monumenten, waarin vaak investeringen worden gedaan die zelfs op de lange termijn 
wellicht niet rendabel zijn. Vaak speelt de overheid hierin een ondersteunende rol. 
Voor  gebouwen  die  niet  deze  kwaliteiten  bezitten,  zal  eerst  grofweg  op  economische  gronden 
worden bepaald of herbestemming haalbaar  is. Herbestemming  is  in feite een vorm van renovatie, 
alleen het kenmerk  is dat ook de  functie van het gebouw verandert. Herbestemming kan daarom 
een goed alternatief zijn om een overschot  in de ene markt een nieuwe bestemming te geven om 
een tekort in een andere markt op te vullen. In de volgende paragraaf wordt besproken waarom en 
wanneer herbestemming een geschikt alternatief is voor sloop.  

2.2 Herbestemming voor levensduurverlenging 

Herbestemming  betekent  letterlijk  ‘een  nieuwe  bestemming  voor  iets  dat  niet  meer  voor  zijn 
oorspronkelijke  doel  bruikbaar  is’  [van  Dale,  2009]6.  In  feite  dekt  deze  beschrijving  ook  voor 
gebouwen de lading. Herbestemming komt in principe pas in beeld wanneer renovatie geen optie is.  
Puur  op  gebouwen  gericht,  kan  herbestemming  gedefinieerd  worden  als:  ‘het  geheel  aan 
maatregelen dat ertoe dient een bestaand gebouw in een technische staat te brengen of te houden, 
zodat  het  een  nieuw  functioneel  en/of  technisch  PVE  voor  een  bepaalde  periode  kan  huisvesten, 
ervan  uitgaande  dat  de  oorspronkelijke  functionele  bestemming  gewijzigd wordt’  [Henket,  Jonge, 
1990, in: Hek, Kamstra,Geraedts, 2004]  
 
Er  zijn  verscheidene  aanleidingen  om  tot  herbestemming  over  te  gaan  [Hek,  Kamstra, Geraedts, 
2004],  bijvoorbeeld  doordat  sloop,  hoewel  economisch mogelijk  interessanter,  bemoeilijkt wordt 
vanuit  cultureel,  maatschappelijk  of  architectonisch  oogpunt,  doordat  er  een  overaanbod  van 
gebouwen  bestaat  in  een  bepaalde  sector  of  doordat  gebouwen  in  onbruik  zijn  geraakt  maar 
technisch nog van voldoende kwaliteit zijn. 
Er  zijn  een  aantal  redenen  voor  herbestemming,  ten  faveure  van  sloop  en  nieuwbouw.  Deze 
redenen, met daarachter voorbeelden van relevante factoren, zijn: 
 

 Economische haalbaarheid   verwervingskosten, waardebehoud eerdere investeringen, 
waardevermeerdering, verbouwkosten, beperking 
sloopkosten 

 Tijdsduur      kortere bouwtijd, kortere duur inkomstenderving 

 Dierbaarheid      behoud voor de omgeving, uitstraling, culturele waarde,  
sociale waarde, historische waarde 

 Beschikbaarheid     schaarste nieuwbouwgrond, schaarste in 
gebouwenvoorraad, locatie 

 Duurzaamheid      milieubelasting, beperking overlast, energie 
De  precieze  redenen  om  tot  herbestemming  over  te  gaan  zijn  meestal  erg  specifiek  voor  het 
betreffende  gebouw  en  vrijwel  altijd  is  sprake  van  een  combinatie  van  factoren.  Een 
haalbaarheidsanalyse biedt hierin uitkomst, hiervoor zijn verschillende instrumenten ontwikkeld7. 
                                                            
6 Geraadpleegd op 29‐10‐2010 
7 Oa. de Herbestemmingswijzer [Hek, Kamstra, Geraedts, 2004], de Transformatiepotentiemeter [Geraedts, Voordt, 2003; 

Geraedts, Voordt, 2005, Geraedts, Voordt, in Voordt, et al., 2007] en TOBUS [Florentzou, Genre, Roulet, 2002] 
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Een vorm van herbestemming die  in de huidige markt veel aandacht krijgt  is de transformatie van 
kantoorgebouwen naar woningen. De kans dat structureel leegstaande kantoorgebouwen nog door 
de  markt  worden  opgenomen,  is  erg  klein,  ongeacht  de  economische  omstandigheden. 
Transformatie van kantoorgebouwen wordt gezien als een oplossing met veel potentie. Naast het 
overschot aan kantoorgebouwen bestaat er immers een grote vraag naar woonruimte.   
Ook  beleidsmakers  is  deze  potentiële  win‐win  situatie  niet  ontgaan.  De  doelstelling  van  het 
Ministerie  van VROM was om  tussen 1990 en 2010  in  ieder  geval 25.000 woningen  te  realiseren 
door  middel  van  transformatie.  Naar  schatting  is  de  omvang  van  de  potentiële  markt  voor 
transformatie slechts  tussen de 4 en 10% van het  totale aanbod  [Remøy,  in: Voordt, et al., 2007]. 
Hiermee is de bijdrage aan het terugdringen van de leegstand en van het tekort op de woningmarkt 
te gering om grote stappen te maken.  
De markt voor transformatie is beperkt. Kantoorgebouwen die in aanmerking komen bevinden zich 
bij voorkeur nabij het stadscentrum, aan de rand van een woonwijk of centraal in de wijk. Ook is het 
mogelijk  om  gebieden  met  functiemenging  te  creëren  waardoor  een  dynamisch  woonmilieu 
ontstaat. De doelgroepen zijn vooral kleine huishoudens, zoals starters, studenten, tweeverdieners 
en ouderen.  
 
In de publicatie  ‘Transformatie van kantoorgebouwen’  [Voordt, et al., 2007] worden voorbeelden 
gegeven  van  succesvolle  transformaties  van  kantoren.  Daarnaast  worden  gebouw‐  en 
omgevingsaspecten genoemd die transformatie haalbaar maken. Enkele voorbeelden zijn te zien  in 
figuur 2.3 
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Fig.  2.3  –  Voorbeelden  van  succesvolle  herbestemmingen  van  kantoorgebouwen  naar  woningen:  De 
Stadhouder, Alphen a/d rijn (links)en Twentec Residentie, Enschede (rechts) [Voordt, et al. 2007] 

 
Er  zijn  echter  ook  beperkingen  die  er  toch  toe  kunnen  leiden  om  tot  sloop  over  te  gaan.  Cijfers 
ondersteunen  dit.  In  de  periode  1990‐2007  zijn  niet meer  dan  4.500  woningen  in  leegstaande 
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kantoren gerealiseerd, in totaal 440.000 m2 woonoppervlak [Min. van VROM, 2006]. Dit zijn slechts 
250 woningen op jaarbasis. Ondanks de potentie blijkt in de praktijk dat locatie en bouwtechnische 
en  financiële  redenen  te  bezwaarlijk  zijn.  Leegstaande  panden  bevinden  zich  vaak  op 
monofunctionele bedrijventerreinen die voor bewoners als woonomgeving niet aantrekkelijk zijn, de 
technische  staat  van  het  gebouw  vraagt  teveel  aanpassingen  om  een  nieuwe  functie mogelijk  te 
maken en de verwervingskosten zijn te hoog vergeleken met de verwachte exploitatieopbrengsten 
hier niet tegen opwegen.  
 
Niet  alleen  kantoorgebouwen  komen  in  aanmerking  voor  herbestemming  of  transformatie,  ook 
onder  andere  bedrijfsgebouwen,  kerken,  scholen,  en  zorginstellingen.  Het  gaat  erom  dat  het 
bestaande gebouw en de context waarin het zich bevindt, mogelijkheden bieden voor een nieuwe 
periode van functioneel gebruik.  

2.3 Afstemmen op de markt 

In de industrie is het, anders dan in de bouw, zaak om de producten zo goed mogelijk op de markt af 
te  stemmen. Dit bevordert de  afzet  en  een  tevreden  klant  is  eerder bereid om ook  een  volgend 
product van dezelfde producent aan te schaffen. Om het productie‐ en ontwikkelingsproces blijvend 
alert  te  houden, maken  veel  industriële  bedrijven  gebruik  van  kwaliteitsmanagementtechnieken. 
Onderzoek  heeft  uitgewezen  dat  bedrijven  die  kwaliteitsmanagement  in  het  bedrijfsproces 
opnemen  het  marktaandeel  structureel  vergroten  en  betere  winstcijfers  kunnen  overleggen. 
Enerzijds worden producten  verbeterd door naar de eindgebruiker  te  luisteren en  anderzijds  kan 
hierdoor het productieproces efficiënter worden gemaakt, waarin alvast ruimte wordt gereserveerd 
voor  toekomstige  ontwikkelingen, wanneer  gebruikers  andere  eisen  gaan  stellen  of mogelijk  een 
ander marktsegment moet worden bediend [Griffin, Hauser, 1991]. 
 
Kwaliteitsmanagementtechnieken die in de industrie standaard onderdeel zijn van de bedrijfscultuur 
worden  in  de  bouw  niet  toegepast.  Efficiëntieslagen  worden,  behalve  in  de  meer  industrieel 
ingestelde  prefab  omgeving,  nauwelijks  gemaakt  en  het  geluid  van  de  gebruiker  wordt  zelden 
gehoord.  Er  vindt  echter  langzaamaan een  verschuiving plaats  en de  tendens  is dat de  gebruiker 
steeds mondiger wordt en meer invloed wil en krijgt [Haquebord, 2003; Lichtenberg, 2005]. Het blijft 
echter dan nog moeilijk om vooruit te kijken. Ook de regelgeving is niet ingesteld op een toekomstig 
prestatieniveau. Toekomstwaarde   als gebouwprestatie moet derhalve uit eigen beweging worden 
geïmplementeerd. Het  is daarbij ook onbekend  in hoeverre de geïnvesteerde meerwaarde positief 
uitpakt op termijn. De bouwwereld is vanwege de structuur en werkwijze hier nog niet op ingesteld, 
maar de ervaringen uit de industrie zouden motiverend moeten zijn om de aanbodgestuurde markt 
meer in een vraaggestuurde markt te veranderen. 

2.3.1 Kwaliteitsmanagement en toekomstwaarde 

De huidige nieuwbouwproductie bedraagt circa 1% van de voorraad. Afgaande op deze cijfers duurt 
het  daarmee  100  jaar  voordat  de  huidige  voorraad  vervangen  is.  Momenteel  is  de  feitelijke 
levensduur,  zoals eerder aangegeven,  veel  korter. Deze  situatie  vraagt om een herziening  van de 
wijze waarop een gebouw functioneert. Gebouwen zouden een eeuw lang moeten kunnen voldoen 
aan  de  eisen  van  de  gebruiker.  Dit  vereist  een  bepaalde  mate  van  veranderbaarheid  van  het 
gebouw. Het  is echter zeer moeilijk om te voorspellen welke prestaties gebouwen over 50 of zelfs 
100  jaar moeten  leveren,  zeker gezien de  snelheid van ontwikkelingen  in de maatschappij van de 
afgelopen 100 jaar. Voorspellingen komen meestal niet uit, of zoals Brand [1994] stelt: ‘All building 
are predictions, all predictions are wrong’.  In feite  is het doel van  ieder gebouw om zijn functie zo 
lang  mogelijk  te  vervullen.  Het  is  daarom  onvermijdelijk  noodzakelijk  om  toekomstgericht  te 
ontwerpen. 
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Kwaliteitsmanagement  is  erop  gericht om prestatie en proces  te optimaliseren. De wisselwerking 
tussen  beide  factoren  is  belangrijk.  Het  productieproces wordt met  een  bepaalde  toekomstvisie 
gevormd, waardoor  snel en efficiënt op veranderingen  in de markt kan worden gereageerd. Door 
continu wensen en ervaringen van gebruikers  te verzamelen  is het mogelijk om  tijdig waar nodig 
veranderingen  aan  te  brengen  in  een  product  of  productlijn,  of  wellicht  om  een  spin‐off  te 
ontwikkelen voor een ander marktsegment.  
Naast  het  optimaliseren  van  het  product  dient  ook  het  proces  te  worden  gestroomlijnd  zodat 
bedrijfsresultaten kunnen worden geoptimaliseerd. Het  is daarin van belang om continu te toetsen 
wat  de  bijdrage  is  van  ieder  onderdeel  van  de  keten.  Het  gaat  in  feite  om  twee  begrippen: 
effectiviteit  en  efficiëntie,  of  doeltreffendheid  en  doelmatigheid.  Hoewel  de  begrippen  sterk  op 
elkaar  lijken, zijn deze  in de kern toch zeer verschillend. Beide begrippen kunnen als volgt worden 
gedefinieerd [Dirken, 2004]: 

 Effectiviteit, of doeltreffendheid, duidt  aan  in hoeverre door  gebruik  van het product het 
beoogde doel wordt bereikt, waarbij de  kosten buiten beschouwing worden  gelaten. Het 
criterium effectiviteit komt dus voort uit de eisen die aan het resultaat worden gesteld. 

 Efficiëntie,  of  doelmatigheid,  geeft  juist  aan  in  welke  mate  kosten  worden  gemaakt  en 
inspanningen moeten worden verricht, om het beoogde resultaat te behalen. 

 
In wezen  gaat  het  in  het  ideale  geval  om  het  behalen  van  een maximale meerwaarde  van  het 
product met een zo klein mogelijke  inspanning. Een bekende strategie om toegevoegde waarde te 
creëren  zonder  verspilling  is  ‘lean manufacturing’. De methode  is ontwikkeld  in de auto‐industrie 
door Toyota en bedoeld om het bedrijfsproces, alsmede de productie,  te ontdoen van overbodige 
onderdelen. Met deze aanpak wordt de kwaliteit van het product verbeterd en worden de kosten 
verlaagd. [Cuperus,  in: Voordt, et al., 2007; Lichtenberg, 2005].  In de bouwsector  is veel te winnen 
met een dergelijke procesaanpak. Op beperkte schaal worden reeds deelaspecten van deze strategie 
toegepast,  zoals  prefabricage  van  gebouwonderdelen,  waarbij  de  kwaliteit  goed  kan  worden 
gemonitord  en  veel  minder  verliezen  optreden,  en  just‐in‐time  delivery  van  onderdelen  op  de 
bouwplaats,  zodat  er  minder  opslagruimte  nodig  is  en  de  kwaliteit  van  de  producten  niet 
achteruitgaat doordat ze weken op de bouwplaats liggen opgeslagen.  
 
Kwaliteitsmanagement  heeft  effect  op  de  gehele  levensduur  van  een  product.  Voor  optimaal 
resultaat  moet  het  reeds  in  de  ontwerpfase  reeds  aan  de  orde  zijn,  zodat  ten  eerste  het 
productieproces efficiënt  is. Vervolgens kan  in de gebruiksfase waar nodig veranderbaarheid wordt 
geboden voor een optimaal  functioneel gebruik. Ook na de  levensduur  is het mogelijk om op een 
duurzame en efficiënte wijze met het afvalproduct om te gaan. Een ontwerpaanpak die kan worden 
toegepast is ‘Design For Disassembly’[Magrab, 1997; Durmisevic, 2006]. Door van deze methode uit 
te gaan is het mogelijk om producten na gebruik relatief eenvoudig te ontmantelen en delen ervan, 
die nog prima functioneren, na eventueel onderhoud of schoonmaak te hergebruiken. Een visie die 
op een soortgelijke wijze met afval omgaat en die de  laatste  jaren veel aandacht heeft gekregen  is 
‘Cradle  to  Cradle’  (C2C)  [Mc  Donough,  Braungart,  2002].  In  de  benadering  van  C2C wordt  afval 
gezien  als  voedsel. Het  uitgangspunt  is  dat  aan  het  einde  van  de  levensduur  het  product  in  zijn 
geheel duurzaam kan worden verwerkt, dus zonder schadelijke milieueffecten.  

2.3.2 Voorspellen en verlengen van de levensduur 

Een gebouw  is vergelijkbaar met een complex  industrieel product. Het bestaat uit een verzameling 
van  een  grote  hoeveelheid  afzonderlijke  onderdelen  en  vormt  een  complex  en  omvangrijk 
samengesteld  geheel. Het  verschil  van  een  gebouw met  een  complex  consumentenproduct  is  de 
lange  gebruiksduur  en  de  wisseling  van  gebruikers  en  de  hiermee  verwante  verandering  in 
functionele behoeften. Hoe het prestatieniveau van het gebouw als geheel zich in de tijd ontwikkelt, 
is daarom moeilijk te voorspellen.  Ieder component en product heeft  immers een eigen gedrag en 
technische  levensduur,  die  afhankelijk  zijn  van  een  veelvoud  aan  factoren. Daarnaast  hebben  de 
onderdelen invloed op de prestaties van andere onderdelen.  
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Voor het voorspellen van levensduren zijn twee methoden toepasbaar [Huffmeijer, 1998]. De eerste 
is  de  analytische methode,  deze  is  te  gebruiken  bij  relatief  eenvoudige  producten  waarvan  de 
materiaaleigenschappen  bekend  zijn,  met  behulp  van  kwantificeerbare  en  meetbare 
invloedsfactoren. Voor een product op zich is dit mogelijk, voor een heel gebouw niet, daarvoor zijn 
er teveel variabelen. Er rest dan een empirische methode, waarmee op basis van ervaringsgegevens 
wordt  getracht  te  voorspellen  hoe  het  product  zich  in  de  tijd  gedraagt.  In  geval  van  complete 
gebouwen  zou  het  mogelijk  zijn  om  op  basis  van  marktcijfers,  onderhoudsstaten, 
ontwerptekeningen  en  gebruikerservaringen,  geplaatst  in  een  historische  context,  zichtbaar  te 
maken  in  welke  mate  gebruikerseisen  door  de  jaren  heen  zijn  veranderd  en  in  welke  mate 
gebouwen  hieraan  konden  voldoen.  In  digitale  Appendix  §3.1.2  worden  de  belangrijkste 
eisenveranderingen  in het verleden  toegelicht en  in H4 wordt  ingegaan op de wijzen waarop men 
probeerde om gebouwen hierop te laten reageren. 
 
Het vervullen van gebruikerseisen  is een maatgevende factor voor de functionele prestatie van het 
gebouw.  Indien  het mogelijk  is  om  te  voorspellen  in  welke mate  de  gevraagde  prestatie  in  de 
toekomst zal toenemen, kan hierop met een kwaliteitsimpuls  in de ontwerp‐ en bouwfase worden 
gereageerd. Daarnaast kan een kwaliteitsimpuls tijdens de bouwfase er wellicht voor zorgen dat de 
kwaliteitsafname in de tijd minder substantieel is. In figuur 2.4 wordt schematisch getoond dat een 
kwaliteitsimpuls  tijdens  de  realisatie  van  het  gebouw  kan  zorgen  voor  een  verlenging  van  de 
functionele levensduur. 
 

 
 

Fig. 2.4 – Verlengde  functionele  levensduur als gevolg van een kwaliteitsimpuls  in de ontwerp‐ en bouwfase 
[aangepast van: Pereira Roders, 2007] 

 
Mensen  besteden  grofweg  circa  80%  van  hun  tijd  in  gebouwen  [Rutten,  Zeiler,  2005].  Zij  zullen 
daarom logischerwijs altijd op zoek gaan naar een voorziening die het beste bij hun wensen aansluit. 
Het  dynamische  karakter  van  gebruikerseisen  ten  opzichte  van  het  statische  karakter  van  de 
gebouwenvoorraad kan met behulp van cijfers uit de bouwproductie  inzichtelijk worden gemaakt. 
50% van de  investeringen worden besteed aan het aanpassen en onderhouden van de bestaande 
voorraad [Durmisevic, 2006]. Daarnaast is te zien dat 42% van de investeringen in nieuwbouw wordt 
gebruikt ter vervanging van gesloopte gebouwen. Dit toont aan dat de huidige gebouwenvoorraad 
nauwelijks in staat is om zich aan te passen aan de immer veranderende gebruikerssituatie. 

2.4 De noodzaak van verandering: Eyeopeners van Slimbouwen 

De  problemen  in  de  gebouwenvoorraad  zijn  een  overtuigende  aanleiding  om  tot  nieuwe 
bouwstrategieën  te komen. De kreten die bijvoorbeeld  in het kader van Cradle  to Cradle worden 
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geuit om tot een volledige herziening van de sector over te gaan, worden versterkt door de ernst van 
de milieuproblematiek waar we nu en in de toekomst voor staan. Om in 2040 de milieubelasting te 
halveren, ervan uitgaande dat de bevolkingsomvang wereldwijd verdubbelt en het welvaartsniveau 
vervijfvoudigt, moet de efficiëntie van maatregelen op milieugebied een  factor 20 verbeteren. Dit 
betekent  een  afname  van  de  milieubelasting  van  tenminste  95%.  Alleen  het  optimaliseren  en 
verbeteren van de huidige situatie, bestaande uit de nu gangbare processen en productiewijzen, zou 
een efficiëntieslag betekenen met een factor 3 tot 5 [Klunder, 2005]. Om tot een factor 20 te kunnen 
komen  moet  de  wijze  waarop  de  bouwsector  functioneert  radicaal  worden  herzien.  Een  haast 
onmogelijke opgave. 
 
De bouwsector  is een conventioneel  ingestelde bedrijfstak. Bouwen  is een product van gewoonten 
en  de  vernieuwingen  die  worden  doorgevoerd  zijn  meestal  voortbordurend  op  iets  dat  reeds 
bestaat:  innovation  by  addition  [Lichtenberg,  2005].  De  bijdrage  van  de  bouw  aan  het  Bruto 
Nationaal  inkomen  (BNI,  ca. 580 miljard euro, voorheen Bruto Nationaal Product)  in Nederland  is 
iets minder  dan  6%  [CBS,  2010]8.  Dit  getal  vertegenwoordigt  alleen  de  directe  bouwproductie. 
Wanneer  je  uit  andere  sectoren  de  toeleverende  ketens  van  grondstoffen  en  halffabricaten  en 
ontwerp‐ en  ingenieursbureaus erbij telt kom  je met enig optimisme uit op een bijdrage van 7‐8% 
aan  het  Bruto  Nationaal  Inkomen  (BNI).  Hierin  is  overigens  ook  de  grond‐  weg‐  en 
waterbouwproductie opgenomen, goed voor minimaal 1%.  
Hoewel de bijdrage aan de het BNI beperkt is, levert de bouw een ongewoon grote bijdrage aan een 
aantal maatschappelijke  problemen.  In  de  publicatie  ‘Slimbouwen’  uit  2005  [Lichtenberg,  2005] 
wordt de impact die de bouw op de maatschappij heeft ontrafeld. Paragrafen 2.4.1 en 2.4.2 zijn op 
deze informatie gebaseerd, andere bronnen worden afzonderlijk genoemd. 

2.4.1 De bouw als vervuiler en verkwister 

De bouwsector neemt in het dagelijks leven een prominente plek in. Het is in het straatbeeld immers 
erg zichtbaar wanneer een gebouw in ontwikkeling is. Hoewel de bijdrage aan het BNI beperkt is, is 
de rol van de bouw op de omvang van de milieuproblematiek eveneens prominent. Hieronder wordt 
dit voor een aantal deelproblemen met cijfers onderbouwd. 
 
Afvalproductie 
In 2007 werd  in Nederland  in  totaal 60.424 miljoen kg afval geproduceerd. 38% daarvan bedraagt 
bouw  en  sloopafval  [PBL,  2009].  Hiervan werd weliswaar    98%  als  nuttige  toepassing  verwerkt, 
echter in de vorm van laagwaardige hergebruik als toeslagmateriaal, bijvoorbeeld als gebroken puin 
onder nieuw wegdek. Het overgrote deel van het afval uit bouw en sloop is steenachtig. 44% van de 
totale  Nederlandse  afvalberg  is  mineraalafval  en  driekwart  daarvan  is  afkomstig  uit  de 
bouwnijverheid. Dat is 33% van het totaal [CBS, 2007].  
Een derde van het bouw‐ en sloopafval wordt al op de bouwplaats gegenereerd. Momenteel kost 
het slopen, afvoeren en storten van afval gemiddeld circa € 0,20 per kg. Ter vergelijking: nieuwbouw 
kost circa € 0,80 per kg. Daarbij  is de verwachting dat afvalverwerkingskosten sneller zullen stijgen 
dan materiaal‐ en bouwkosten.  
 
Energieverbruik  
In  2006 werd  in Nederland  circa  3500  PJ  energie  verbruikt  [CBS,  2007].  Circa  7%  daarvan wordt 
verbruikt bij de productie en het transport van bouwmaterialen. Veel van de productieprocessen 
veroorzaken een relatief zware milieubelasting9.  

                                                            
8 http://www.cbs.nl/nl‐NL/menu/themas/macro‐economie/cijfers/default.htm, geraadpleegd op 3‐2‐2010 
9  Overigens  zijn  dit  de  producten  die  steeds  meer  worden  geïmporteerd,  juist  vanwege  de  sterk  vervuilende 

productieprocessen.  De  productie‐energie  wordt  additioneel  dus  deels  elders  verbruikt  en  wordt  via  de  producten 
geïmporteerd. De energie‐inhoud van gerealiseerde gebouwen ligt dus feitelijk hoger. Een reële schatting ligt in de richting 
van 10%.  
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Bij  het  gebruik  van  gebouwen  werd  in  2006  ruim  1100  PJ  geconsumeerd,  dat  is  31%  van  het 
nationale energieverbruik. Tweederde hiervan wordt in woningbouw geconsumeerd. Het verbeteren 
van de energetische prestatie van de woningvoorraad zou een substantiële bijdrage kunnen leveren 
aan de besparing van energie. Naar schatting wordt binnen de relevante  industrieën, zoals metaal, 
hout en chemie, 20% voor de bouw geproduceerd, goed voor 75‐100 PJ (ca. 2% van het totaal). Bij 
elkaar opgeteld betekent dit dat de bouw  indirect  verantwoordelijk  voor een  kleine 40%  van het 
nationale energieverbruik.  
 
Transport 
In de milieubelasting als gevolg van  schadelijke emissies  is het wegverkeer een belangrijke  factor, 
een derde kan hieraan worden toegeschreven. Hiervan wordt 25% door vrachtvervoer veroorzaakt 
[Remmerswaal,  2000].  Een  kwart  daarvan  is  bouwgerelateerd  [Transport  en  logistiek Nederland, 
2004]. Dit betekent dat 2% van totale uitstoot van emissies in Nederland alleen al wordt veroorzaakt 
door vrachtwagens beladen met bouwproducten en –materialen. Daar moet de productie van die 
materialen dus nog bijkomen. 
Bouwmaterialen zijn relatief zwaar. Dit wordt geïllustreerd door het vervoerd gewicht. Het aandeel 
bedraagt hier zelfs 32% op een totaal van 310 miljoen ton [Transport en logistiek Nederland, 2004].  
 
Gezien  de  bijdrage  van  de  bouwsector  aan  het  BNI,  liggen  de  bijdragen  aan  afvalproductie, 
energieverbruik  en  transport  totaal  uit  verhouding. De  bouwsector  functioneert  daarmee weinig 
efficiënt. Deze bewering wordt in de volgende paragraaf onderbouwd. 

2.4.2 Inefficiëntie van het bouwproces 

In de bouw wordt veel geld en  tijd verspild door een  slechte afstemming  tussen de verschillende 
actoren. Niet alleen de wijze van bouwen, maar ook de techniek van het bouwen werkt een efficiënt 
ingericht bouwproces tegen. 
 
Materiaalgebruik 
Een gebouw  is relatief zwaar. Het gewicht per vierkante meter vloeroppervlakte  ligt  in de orde van 
grootte van 1000 tot 1500 kg. Vergeleken met mobiele of tijdelijke bouwwerken, zoals een caravan 
(75 tot 100 kg/m2) of unit‐bouw (150 tot 200 kg/m2) is het verschil groot, ondanks de verschillen in 
comfortniveau  en  beleving.  Met  name  de  constructieve  onderdelen,  met  in  het  bijzonder  de 
(betonnen)  vloeren,  zijn  bepalend  voor  het  gewicht  van  het  gebouw    (400‐600  kg/m2  inclusief 
druklaag en afwerking). Vanwege verhoogde contactgeluideisen wordt in de meerlaagse gebouwen 
de massa opgevoerd  tot 750‐800 kg/m2. Daarnaast geldt, hoe groter de overspanning, hoe groter 
het  gewicht.  Extra  gewicht  betekent  ook  extra  belasting  voor  de  fundering  en  andere 
constructieonderdelen, dus indirect nog meer materiaal. Aan het einde van de levensduur moet het 
gebouw  gesloopt,  afgevoerd  en  verwerkt worden.  Het  uitgangspunt  van  Slimbouwen  is  om  het 
materiaalgebruik per vierkante meter vloeroppervlak te halveren, zonder in te boeten aan kwaliteit 
en comfort. 
 
Volumegebruik 
Een gebouw biedt functioneel bruikbare ruimte, ofwel netto volume. Het netto gebouwvolume  ligt 
ongeacht  de  functie  op  ongeveer  75%    van  het  bruto  volume.  Qua  oppervakken  gezien  ligt  de 
verhouding gunstiger. Bij kantoorgebouwen  (>500 m2 vvo) bedraagt de netto oppervlakte ca. 83% 
van de bruto oppervlakte [Dewulf en de Jonge, 1994]. In verticale zin zijn de omvang van vloeren en 
holle  ruimten  voor  leidingen  dus meer  van  invloed  op  de  netto/bruto  volumeverhouding.  Dit  is 
overigens  sterk  afhankelijk  van overspanninggrootte  van  vloeren,  van de  toegepaste  vrije hoogte 
tussen vloer en plafond en van de aanwezigheid van een verlaagd plafond. 
Overmatig  volumegebruik  kost  indirect  veel  geld. Wanneer  het  volume  van  een  gebouw  krimpt, 
wordt  ook  het  buitenoppervlak  kleiner.  Wanneer  bij  een  verdiepingshoogte  van  3,5  meter  de 
vloerdikte van 700mm naar 400mm kan worden gereduceerd (een verschil van 300 mm, ongeveer 
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de ruimte boven een systeemplafond) wordt het oppervlak van de gevel met 8,5% verkleind, bij een 
gelijkblijvend netto volume. Aangezien de gevel één van de duurste onderdelen van een gebouw  is 
(ca.  20  tot  23%  bij  een  verdiepingsgebouw  met  een  stalen  constructie  [Boogaard,  Eldik,  1995; 
Verburg, Eldik, 2005]), kan dit een aanzienlijke besparing op de  totale bouwkosten betekenen,  tot 
zelfs 2%. Bij een projectrendement van 1 tot 2% is dat een verdubbeling van de winst.  
 
Stijgende bouwkosten 
De woonlasten van consumenten bedragen 25% (kopers) tot 35% (huurders) van het inkomen. Er is  
daarbij  sprake van een  stijgende  trend, die wordt veroorzaakt door een  snellere  toename van de 
bouwprijsontwikkeling in vergelijking met de consumentenprijsindex (cpi). 
Bouwkosten zijn in de periode 1950‐2010 een factor 18 toegenomen (het niveau in 2010 lag ca. 40% 
hoger t.o.v. 2000), terwijl de kosten voor andere consumentenproducten, geïllustreerd door het cpi, 
een factor 9 toenamen [CBS, 2011]. Dit verschil is mogelijk te vinden in de behaalde efficiëntieslag in 
bedrijfsprocessen in andere industrieën. De bouw is hierin achtergebleven. 
 
Bouwproces 
Het bouwproces heeft een versnipperd karakter (zie figuur 1.1). De verschillende vaklui moeten vaak 
meerdere malen tijdens het proces terugkeren om hun deel van het karwei te klaren. Daarnaast zijn 
de  verschillende  partijen  vaak  gelijktijdig  aan  het  werk.  Het  gevolg  daarvan  zijn  wachttijden, 
verstoringen, conflicten en vermijdbare reparaties aan reeds voltooide onderdelen. Dit beeld wordt 
versterkt  door  het  aantal  overlegmomenten  dat  nodig  is  tijdens  de  uitvoering  van  de 
werkzaamheden.  Het  blijkt  dat  gemiddeld  30%  van  de  tijd wordt  besteed  aan  besprekingen  en 
werkoverleg  [Kok,  2003]  In  geval  van  een  gestroomlijnd  en  gestructureerd  proces,  zoals  het 
sequentiële  Slimbouwen  proces  dat  wordt  getoond  in  figuur  1.2,  kan  het  aantal 
communicatiemomenten sterk worden gereduceerd. Door het duidelijk opsplitsen en afkaderen van 
deelprocessen  is  het  tevens mogelijk  om  ook  de  verantwoordelijkheden  en  beslisbevoegdheden 
eenduidig vast te leggen.  
 
Innovatie & faalkosten 
De informatie over innovatie in de bouw is beperkt en onsamenhangend [Pries, van Heijgen, 2005]. 
Innovaties worden  vooral  gedaan  op  kleine  schaal  en  het merendeel  betreft  procesinnovaties  in 
plaats  van  productinnovaties.  Het  belangrijkste  deel  van  de  innovatie  in  de  bouw  komt  uit  de 
toeleverende  industrie  (ca.  65%).  Adviesbureaus  zijn  goed  voor  ca.  9%  van  de  innovaties  in  de 
bouwsector.  Niet  al  deze  innovaties  worden  aangemerkt  als  R&D  inspanningen  binnen  de 
bouwketen waardoor het cijfermateriaal hieromtrent onvolledig is [Pries, 1995]. 
TNO bouw en ondergrond [Bruijn, Maas, 2005] geeft aan dat  in 2000  in de bouw slechts 2,2‰ van 
de omzet aan R&D werd uitgegeven. In de industrie heerst een heel ander beeld. R&D is één van de 
pijlers waar de bedrijfscontinuïteit en –groei op steunt. Het budget voor R&D maakte in 2000, voor 
de kapitaal‐ en arbeidsintensieve industrieën, respectievelijk 36‰ en 17‰ van de omzet uit [Bruijn, 
Maas,  2005].  In  de  technologische  industrie  werd  in  2009  zelfs  5,3%  van  de  omzet  aan  R&D 
uitgegeven. Gemiddeld 1 op de 15 werknemers heeft hier een R&D taak [Huizinga, Hoven, 2009]. 
De rendementen in deze sectoren bedragen ca. 5‐15%, terwijl de faalkosten meestal niet meer dan 
1‐2% zijn. Bij aannemers is het omgekeerde het geval: het rendement is ongeveer 1 à 2%, terwijl de 
faalkosten 5‐15% bedragen. Er is veel onduidelijkheid over de precieze percentages faalkosten in de 
bouw. Bij de bedrijven zelf zijn hiervan geen goede gegevens en een derde van de aannemers geeft 
aan het precieze aandeel eigenlijk niet te weten [USP Marketing Consultancy, 2010].  
Een Zweeds onderzoek [Strandberg, Josephson, 2005] toont dat bouwvakkers slechts 19,5% van hun 
tijd bezig zijn met hun kernwerkzaamheden,  inclusief 2% voor het corrigeren van   beschadigen en 
fouten.  Uit  dit  onderzoek  blijkt  daarnaast  dat  23%  van  de  beschikbare  tijd  wordt  besteed  aan 
wachten. 
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Dalende Capaciteit 
De productiviteit van de  sector wordt enerzijds bepaald door de efficiëntie waarmee werknemers 
hun taken uitvoeren, anderzijds wordt deze bepaald door het aantal mensen dat werkzaam is. In de 
markt  is  een  duidelijke  neerwaartse  tendens  zichtbaar  van  de  menselijke  productiecapaciteit. 
Vanwege  de  lichamelijk  zware  arbeid  en  de  ongunstige  werkomstandigheden  is  de  uitvoerende 
bouw steeds minder in trek. Ter illustratie: cijfers van het EIB tonen dat het aantal metselaars tussen 
1990  en  2005  is  gedaald  van  26.500  naar  17.000  en  deze  trend  heeft  zich  doorgezet.  Om  de 
nieuwbouwcapaciteit minimaal op peil te houden zal er bij een dalende capaciteit in arbeidskrachten 
een  substantiële productiviteitsverbetering moeten plaatsvinden. Naast een daling  van het aantal 
vaklui, blijkt ook dat bij opleidingscentra een daling in het aantal leerlingen waar te nemen is. 
 
Vanwege  de  omschreven  inefficiënte  wijze  van  bouwen  lijkt  een  structurele  en  ingrijpende 
verandering noodzakelijk. Er wordt  gebouwd met de eisen  van nu,  terwijl een  gebruiker met het 
verstrijken der  jaren graag een gebouw betrekt dat blijvend aan zijn eisen kan voldoen.  In 0 wordt 
nader  toegelicht wat  het  veranderen  van  gebruikerseisen  door  de  jaren  heen  betekent  voor  de 
prestaties die het gebouw moet leveren. 
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H3 VERANDERENDE GEBRUIKERSEISEN 
 
Een  gebouw moet  boven  alles  functioneel  zijn  voor  de  gebruiker.  Dat wil  zeggen  dat  het moet 
voldoen aan de eisen die de gebruiker stelt aan alle aspecten die het gebouw bruikbaar maken voor 
het  beoogde  doel.  Dit  kunnen  interne  aspecten  zijn,  zoals  ruimteafmetingen,  behaaglijkheid, 
comfort‐ en voorzieningenniveau, toegankelijkheid en afwerkingsniveau, maar ook externe aspecten 
zoals locatie, bereikbaarheid en terreininrichting. In dit onderzoek wordt alleen gefocust op interne 
aspecten, omdat deze direct gerelateerd zijn aan de toegepaste bouwtechniek. 
De gebruiker zal naar  tevredenheid van het gebouw gebruik maken wanneer de  techniek van het 
gebouw  de  eisen  kan  vervullen. Maar wat  is  het  gevolg  als  dit  eisenpakket  na  verloop  van  tijd 
verandert?  Het  gebouw  zou  hierop  moeten  kunnen  reageren  om  de  gebruiker  ook  op  termijn 
tevreden te houden. De meeste gebouwen zijn hier niet op gebouwd. Een citaat van Stewart Brand 
illustreert dit: 
 
 ‘Almost no buildings adapt well. They’re designed not to adapt; also budgeted and financed not to, 
constructed  not  to,  administered  not  to,  maintained  not  to,  regulated  and  taxed  not  to,  even 
remodeled not to. But all buildings (except monuments) adapt anyway, however poorly, because the 
usages in and around them are changing constantly.’ [Brand, 1994] 
 
Om  de  gebruiker  optimaal  te  kunnen  bedienen,  is  het  nodig  om  te  weten  in  welk  opzicht 
gebruikerseisen  veranderen  gedurende de  tijd,  zodat wijzigingen  aan het  gebouw  gericht  kunnen 
worden  uitgevoerd.  In  §3.1  wordt  uiteengezet  wat  de  oorzaken  zijn  van  een  wijziging  van  het 
eisenpakket  en  welke  factoren  tot  belangrijke  veranderingen  hebben  geleid  in  het  verleden  én 
mogelijk wijzigingen zullen veroorzaken  in de  toekomst.  In paragraaf §3.2 wordt uitgelegd wat de 
invloed is van gebruiker op het gebouw, en vice versa. §3.3 behandelt gangbare strategieën die het 
mogelijk maken om op langere termijn aan gebruikerseisen te kunnen voldoen.  

3.1 Prestatie‐eisen voor het gebouw 

De prestatie die een gebouw moet leveren wordt bepaald door de beoogde functie en de gebruiker. 
De minimale prestatie‐eisen die zijn verbonden aan de  functie zijn  in Nederland vastgelegd  in het 
Bouwbesluit. Andere  landen kennen vergelijkbare voorschriften. Deze eisen kunnen gedurende de 
tijd veranderen, maar substantiële wijzigingen worden niet met een hoge  frequentie  ingevoerd en 
zijn meestal alleen voor nieuwbouw geldig. De prestatie‐eisen van een gebruiker zijn niet algemeen 
geldend, niet vastgelegd en aan verandering onderhevig. Het is mogelijk dat gebruikers op frequente 
basis hun eisenpakket bijstellen en het gebouw hieraan toetsen. Deze ‘toetsing’ bepaalt vervolgens 
in welke mate de gebruiker tevreden is met de huidige situatie en of hij overgaat tot veranderingen, 
op  zoek  gaat  naar  een  andere  ruimte  of  de  bestaande  situatie  accepteert.  In  dit  deel  van  het 
proefschrift wordt eerst een overzicht gegeven van de  factoren die een  rol kunnen spelen bij een 
wijziging  van  de  prestatie‐eisen  voor  een  gebouw,  voorts wordt  bepaald welke  gebouwaspecten 
heden  ten dage prioriteit hebben bij gebruikers en  tenslotte wordt getoond met welke  regelmaat 
veranderingen plaatsvinden en van welke aard deze zijn. 

3.1.1 Invloedsfactoren voor verandering van prestatie‐eisen 

De  factoren die het gevraagde kwaliteitsniveau van het gebouw bepalen, zijn  te onderscheiden  in 
factoren die niet beïnvloedbaar zijn door de gebruiker en in factoren die wél beïnvloedbaar zijn door 
de  gebruiker.  Op  basis  van  literatuuronderzoek  [Post,  Brand,  Bouwmeester,  2006;  Dobbelsteen, 
2004; Hek, Kamstra, Geraedts, 2004] zijn de relevante invloedsfactoren verzameld. 
De  factoren  die  niet  door  de  gebruiker  zijn  te  beïnvloeden  kunnen worden  gecategoriseerd  als 
maatschappelijke ontwikkelingen en technische ontwikkelingen. Deze worden getoond in tabel 3.1. 
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GEBRUIKERSONAFHANKELIJKE INVLOEDSFACTOREN VOOR HET 
PRESTATIENIVEAU VAN HET GEBOUW 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Historische context 
 

 Tijdgeest 
 Bepalende gebeurtenissen 

Economische situatie   Welvaartsniveau / ‐groei 

 Economische groei/krimp 
Politiek klimaat 
 

 Wetgeving 

 Overheidsondersteuning 
Sociaal‐cultureel klimaat 
 

 Veiligheid 
 Sociale voorzieningen 
 Culturele diversiteit 
 Individualisering 
 Globalisering 
 Milieubewustheid 

Technische ontwikkelingen 

Innovaties    Nieuwe producten / systemen 

 Product‐  en systeemverbeteringen 
Bouwregelgeving 
 

 Wijziging aan het Bouwbesluit 

 Normwijzigingen 

 
Tabel 3.1 ‐ Invloedsfactoren waarbij de gebruiker géén bepalende rol speelt 

 
Gebruikerseisen  worden  op  maatschappelijk  niveau  sterk  beïnvloed.  Grote  historische 
gebeurtenissen zoals een wereldoorlog of een economische depressie hebben bijvoorbeeld  invloed 
op de prestatie‐eisen.  In de  jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog was de kwaliteit 
ondergeschikt aan de kwantiteit, er moest immers in korte tijd een groot aantal mensen gehuisvest 
worden. Meer  geleidelijke  veranderingen  in  de  tijd,  bijvoorbeeld  de  toenemende welvaart  of  de 
individualisering van de maatschappij, zorgen voor een verandering in het gedrag van de gebruiker, 
waardoor ook het eisenpakket verandert. De  individualisering heeft er bijvoorbeeld samen met de 
ontkerkelijking  toe geleid dat het  tegenwoordig algemeen geaccepteerd wordt als men ongehuwd 
samenwoont en kinderen krijgt. Wetgeving en overheidsinvloeden drukken vaak een stempel op het 
tijdstip  en de  volgorde  van  gebruikerskeuzes  en  situaties. Voorbeelden hiervan  zijn de  leerplicht, 
studiefinanciering, de  leeftijdsgrens voor het huwelijk en de pensioengerechtigde  leeftijd. [Verweij, 
2008] 
Ook  technische  ontwikkelingen  hebben  invloed  op  het  gevraagde  prestatieniveau.  Bedrijven  en 
instellingen zijn voortdurend bezig om ontwikkelingen  te  realiseren die het bouwen gemakkelijker 
maken en om producten kwalitatief te verbeteren ten behoeve van de gebouwprestatie. 
 
De factoren waarin de gebruiker wél een rol speelt zijn te categoriseren in gebruikersontwikkelingen 
op  collectief  niveau  en  gebruikersontwikkelingen  op  individueel  niveau. Deze worden  getoond  in 
tabel 3.2. 
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GEBRUIKERSAFHANKELIJKE INVLOEDSFACTOREN VOOR HET 
PRESTATIENIVEAU VAN HET GEBOUW 

Gebruikersontwikkelingen op collectief niveau 

Demografische 
ontwikkelingen  
 

 Bevolkingsgrootte 
 Bevolkingssamenstelling 

 Bevolkingsgezondheid 
 Levensverwachting 
 Huishoudensamenstelling 

 Inkomensniveau 
Levensstijl 
 

 Trends, modeverschijnselen 

 Dagpatroon 
 Studie, arbeid 

Bedrijfsuitoefening   Bedrijfsgrootte 
 Bedrijfsstructuur 
 Werkwijze 

Gebruikersontwikkelingen op individueel niveau 

Gebruikersgroep   Omvang  

 Samenstelling 

 Zorgvraag 
 Differentiatie in gebruikerstype 
 Financiële situatie 
 Functietype 

Gebruiksproces 
 

 Ruimtegebruik 

 Voorzieningenniveau 
 Comfortniveau 

Sociale aspecten   Privacyniveau 
 Sociaal contact 
 Zelfredzaamheid 

Esthetische aspecten   Gebouwuitstraling 
 Trends, modeverschijnselen 

 
Tabel 3.2 ‐ Invloedsfactoren waarbij de gebruiker wél een bepalende rol speelt. 

 
Gebruikersontwikkelingen  op  collectief  niveau  geven  een  beeld  van  de  samenstelling  van  de 
bevolking waaruit prestatie‐eisen zijn te destilleren. Bijvoor  beeld  de  toename  van  het  aantal 
alleenstaanden  geeft  aan  dat  er  waarschijnlijk  meer  behoefte  komt  aan  kleinere  betaalbare 
woningen. Ook  is  de  levensverwachting  de  laatste  decennia  gestegen, waardoor  er  bijvoorbeeld 
meer behoefte komt naar woonruimte voor ouderen [Verweij, A., 2008].  
Op  het  gebied  van  levensstijl  zijn  trends  en modeverschijnselen  vaak  van  korte  duur, maar  ze 
hebben  wel  duidelijk  invloed  op  de  eisen  van  gebruikers.  Veranderingen  in  de  dagindeling, 
bijvoorbeeld door verschuiving van werktijden of thuiswerkmogelijkheden kunnen van  invloed zijn. 
Ontwikkelingen  bij  bedrijven,  zoals  verandering  in  werkprocessen  door  de  toepassing  van  ICT 
technieken, of flexwerken, hebben ervoor gezorgd dat het ruimtegebruik in kantoren in de loop der 
jaren aanzienlijk is veranderd.  
De gebruikersontwikkelingen op individueel niveau geven aan waar een specifiek gebouw aan moet 
voldoen, zoals  in een programma van eisen. Het  is daarbij erg belangrijk om te weten of bepaalde 
factoren aan verandering onderhevig zijn.  
Op  de  langere  termijn  is  het  moeilijk  om  te  voorspellen  op  welke  wijze  gebruikerseisen  gaan 
veranderen.  Daarom  is  het  voor  de  ontwerper  moeilijker  om  heel  specifieke  bouwtechnische 
maatregelen te implementeren waarmee het gebouw aan te passen is. Theoretisch gesproken kan er 
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echter wel rekening mee worden gehouden door op de  juiste plaatsen speelruimte te bieden voor 
aanpassingen, hierover meer in H4. 
 
In  de  volgende  paragraaf  wordt  nader  ingegaan  op  de  prioriteiten  van  verschillende 
soortengebruikers en de betekenis die dit heeft voor het eisenpakket. 

3.1.2 Gebouwgebruikers: Prioriteiten en ontwikkelingen in het eisenpakket 

De  definitie  van  gebruikers  in  het  algemeen  volgens  Eekels  en  Poelman  [1995b]  is:  ‘iedereen  die 
gedurende de levenscyclus van het product ermee in aanraking komt (in figuurlijke zin)’ 
Het gaat  in het huidige onderzoek alleen om de primaire gebruiker, waarvoor de hoofdfunctie  (en 
eventuele nevenfuncties) van het gebouw is bedoeld.  
 
Prioriteiten van gebouwgebruikers 
Om een gebouw zo goed mogelijk aan gebruikerseisen te kunnen laten voldoen is het van belang om 
te  weten  welke  gebouwaspecten  gebruikers  het  meest  waarderen  en  aan  welke  aspecten  zij 
prioriteit geven bij de keuze voor hun gebouw en gebruiksruimte.  
Verschillende  bronnen  doen  verslag  van  woningbehoeftenonderzoek  onder  gebruikers  van 
woongebouwen. Een beknopt overzicht hiervan  is te vinden  in Appendix §3.1.2. Het blijkt dat over 
het  algemeen  woongenot  grotendeels  wordt  bepaald  door  gebouwgerelateerde  aspecten  en  in 
mindere mate  door  omgevingsaspecten  zoals  ligging  [Hofer,  Halman,  Ion,  2006].  Grootte,  prijs, 
plattegrondindeling,  uitstraling  en  comfortniveau  zijn  de meest  belangrijke woningaspecten  voor 
gebruikers [Luft, 2008]. De mate van belangrijkheid kan echter per gebruikersgroep verschillen. Prijs 
is bijvoorbeeld voor  jongeren vaak van groter belang dan de grootte en het blijkt onder huurders 
ook  de  prijs meer  van  belang  dan  bij  kopers.  Bij  die  laatste  groep  speelt  de  uitstraling  en  het 
afwerkingsniveau  van de woning  een  grotere  rol. Opvallend  is dat mensen ouder dan 50  jaar de 
ontsluiting  en  gelijkvloersheid  van  de woning  als  zeer  belangrijk  aanmerken  [Wassenberg,  1994; 
Heijs,  2001]. Daarnaast worden  door  deze  groep  gebruikers  de  afmetingen  en  aanwezigheid  van 
buitenruimte en de beschikbaarheid van speciale voorzieningen voor ouderen hoog gewaardeerd. 
Terwijl  in  de woonsector  de  prijs  in  veel  gevallen  het  belangrijkste  criterium  is,  speelt  dit  in  de 
kantoorsector een minder prominente rol [NVB, 2008]. Over het algemeen kan worden gezegd dat 
de belangrijkste aspecten voor kantoorgebruikers bij een keuze voor een nieuw kantoorpand zijn: de 
bereikbaarheid  per  auto  en  de  parkeervoorzieningen,  de  aanwezigheid  van  moderne  ICT‐
voorzieningen,  een  representatieve  uistraling  van  gebouw  en  directe  bebouwde  omgeving  en  de 
mogelijkheden voor flexibel ruimtegebruik. 
 
Ontwikkelingen in het eisenpakket 
Sinds  halverwege  de  vorige  eeuw  is  er  veel  veranderd  in  de  maatschappij  als  gevolg  van 
ontwikkelingen  op  sociaal‐cultureel  en  technisch  vlak.  Het  leven  wordt,  onder  andere  door  de 
onbeperkte toegang tot alle delen van de wereld, zowel digitaal als fysiek, niet meer lokaal geleefd. 
Mensen  weten  wat  er  te  koop  is  in  de  wereld  en  gaan  grenzen  verleggen.  Zelfontplooiing  en 
zelfbewustheid zijn inmiddels algemeen geaccepteerde waarden en zorgen voor een verschuiving in 
de wijze waarop mensen hun leven inrichten [Verweij, 2008].  
De strikte scheiding van wonen, werken en recreëren is niet meer aan de orde noch wenselijk en er 
is  een  groeiende  behoefte  aan  variatie  en  combinatie  van  functies  in  de  gebouwde  omgeving. 
Esthetische en technische gebouwprestaties worden hogelijk gewaardeerd door de gebruiker, alsook 
de kwaliteit van de omgeving en niet  in het minst de betaalbaarheid van de huisvesting. Voor de 
woon‐, woonzorg‐  en  kantoorsector  zijn  de  ontwikkelingen  in  de  eisenpakketten  van  gebruikers 
verschillend. De belangrijkste kenmerkende ontwikkelingen worden in Appendix §3.1.2 uiteengezet. 
Hierin wordt voor iedere sector afzonderlijk omschreven aan de hand van de invloedsfactoren voor 
verandering van prestatie‐eisen die in §3.1.1 zijn geformuleerd.  
Een gebouw met een  lange beoogde functionele  levensduur zal  in de  loop der  jaren onvermijdelijk 
met een  scala veranderingen worden geconfronteerd, ongeacht de  functie en het  type gebruiker. 
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Identificatie en typering van de ontwikkelingen in het eisenpakket uit eerdere perioden bieden een 
basis  om  toekomstige  veranderingen  te  categoriseren  en  de  hieraan  verwante  bouwtechnische 
ingrepen te typeren. Met het oog op voorgeprogrammeerde veranderingsscenario’s voor gebouwen 
kan deze bouwtechnische typering van grote waarde zijn voor ontwerpers die zich specifiek richten 
op een lange functionele levensduur van het gebouw.  

3.1.3 Typologieën van veranderingen  

De  eisen  van  gebruikers  zijn  continu  aan  verandering  onderhevig.  Dit  geldt  voor  alle  soorten 
gebruikers  en  daarmee  voor  alle  typen  gebouwen.  Om  de  bouwtechniek  af  te  stemmen  op 
veranderingen  gedurende  de  levensduur  is  kennis  over  de  aard  en  frequentie  van  de  gewenste 
wijzigingen onontbeerlijk. 
Een bewoner verhuist gemiddeld  iedere 7  jaar [Post, Brand, Bouwmeester, 2006]. De redenen van 
verhuizing zijn voor een groot deel debet aan het prestatieniveau van de woonruimte  (zie §2.1.2). 
Veranderingen  in het dagelijks gebruik kunnen elkaar snel opvolgen en hebben alleen effect op de 
inrichting en de afwerking van de woning, terwijl een verandering  in de gezinssamenstelling of een 
wijziging op persoonlijk vlak (arbeid, studie, hobby’s) jaarlijks kan voorkomen en ook meer vergt van 
de  aanpasbaarheid  van  de  woning,  bijvoorbeeld  door  veranderingen  in  de  ruimte‐indeling.  De 
wijzigingsfrequentie  en  de  aard  van  verandering  is  daarnaast  per  ruimte  verschillend.  Een 
woonkamer  zal bijvoorbeeld  iedere  5  jaar  geleidelijk wijzigen,  terwijl  een  badkamer  vaak  25  jaar 
onveranderd blijft en  in één keer grondig wordt aangepakt. Over het algemeen zijn na een periode 
van 25 tot 30 jaar alle ruimten in de woningen herzien en vernieuwd [Durmisevic, 2006; Post, Brand, 
Bouwmeester, 2006]. 
De  verhuisfrequentie  van  gebruikers  van  kantoren  ligt  nog  hoger.  Kantoororganisaties  verhuizen 
gemiddeld  iedere  5  jaar  [Senter  Novem,  2007].  De  verhuisredenen  zijn  meestal  interne 
veranderingen  door  reorganisaties  of  groei  van  het  personeelsbestand.  Er  is  een  toenemende 
behoefte aan  flexibiliteit van het  ruimtegebruik, bijvoorbeeld  intern door op eenvoudige wijze de 
indeling te veranderen en extern voor mogelijkheden voor uitbreiding van het oppervlak. Uitstraling 
van interieur en exterieur is daarnaast belangrijk voor het imago van het bedrijf en is trendgevoelig. 
Representativiteit  is daarom belangrijk en het heeft de voorkeur als het gebouw aanpasbaar  is aan 
een verandering van huisstijl.  
 
De  aard  en  frequentie  van  gebouwaanpassingen  veroorzaakt  door  veranderingen  van 
gebruikerseisen lopen sterk uiteen. Aan de hand van de informatie die in voorgaande paragrafen is 
verzameld en getoond,  is een onderverdeling gemaakt van veranderingstypologieën. Hierin wordt 
een onderscheid gemaakt  in de wijze van verandering, de veranderingstermijn en de kenmerkende 
bouwtechnische  aspecten  van de  verandering. De  typologieën  zijn dermate  globaal dat deze niet 
specifiek aan een functie kunnen worden gerelateerd. Het gaat er in dit stadium van het onderzoek 
om aan te tonen dat verandering binnen welke functie dan ook, op gelijke wijze te classificeren  is, 
zonder daarbij in detail te treden. Hiermee wordt ook aangetoond dat bepaalde type veranderingen 
verwant zijn aan bepaalde  technische onderdelen van het gebouw. Dit  is een  interessant gegeven 
dat in het verloop van het onderzoek verder is uitgediept. 
In  totaal  kunnen  acht  typologieën worden  gevormd  die  geldig  zijn  voor  onder  andere woon‐  en 
kantoorgebouwen. In tabel 3.3 worden de veranderingstypologieën getoond en gecategoriseerd10.  
 

                                                            
10  Figuur  3.1  en  tabel  3.3  zijn  eerder  gepresenteerd  in  de  proceedings  van  het  SASBE09  congres  [Gijsbers,  Lichtenberg, 
Erkelens, 2009]. De hier getoonde versies zijn op enkele punten herzien ten opzichte van de eerdere publicatie.  
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0j  Trends  dagelijks  ■   
1j  Ruimtebestemming binnen functiegroep  ≥ 1 jaar  ■   
5j  Ruimtelijke indeling binnen functiegroep  ≥ 5 jaren  ■  
5j  Upgrade afwerkingsniveau  ≥ 5 jaren  ■ ■  

5‐10j  Wijziging Gebruiksfunctie  ≥ 5‐10 jaren  ■ ■  
15j  Upgrade comfortniveau  ≥ 15 jaren   ■ ■
15j  Functionele en ruimtelijke herziening  ≥ 15 jaren  ■ ■ 
30j  Technische vernieuwing  ≥ 30 jaren  ■ ■ ■

 
Tabel 3.3 – Categorisering van veranderingstypologieën  

 
Bovenstaande  classificatie  is  gebaseerd  op  de  gegevens  uit  H2  en  H3.  De  wijze  waarop  de 
categorisering  tot stand  is gekomen  is echter niet dieper wetenschappelijk, maar biedt een goede 
indicatie  van  de  aard  van  de  verandering.  Daarnaast  is  het  aantal  veranderingstypologieën  niet 
uitputtend  en  mogelijk  uitbreidbaar  of  herschikbaar.  Binnen  het  huidige  onderzoek  wordt  de 
voorgestelde  opdeling  gehanteerd  vanwege  het  specifieke  bouwtechnische  onderscheid  dat  deze 
opdeling karakteriseert.  
De  termijnen  zijn  indicatief  en  niet  bedoeld  om  exact  aan  te  geven wanneer  een  gebouw  gaat 
veranderen, daarvoor zijn de specifieke situaties per gebouw te verschillend. Er kan met behulp van 
deze typologieën echter wel worden bepaald op welke termijn een verandering globaal mag worden 
verwacht en wat dit kan betekenen voor de gebruiker én het gebouw.  
De  categorieën  die  worden  onderscheiden  zijn  van  esthetische,  functionele,  ruimtelijke  en 
technische  aard  en worden  omschreven  als  een wijziging  of  een  upgrade. Deze  categorieën  zijn 
binnen dit onderzoek bepaald. Een wijziging betekent dat er wel een wijziging wordt doorgevoerd, 
maar  dat  de  ruimte  technisch  kwalitatief  niet  verandert.  In  geval  van  een  upgrade  is  bij  de 
verandering wel  sprake  van  een  verbetering  van de  technische  eigenschappen  van de  indeelbare 
gebruiksruimte,  bijvoorbeeld  wanneer  vloerverwarming  wordt  aangebracht  of  wanneer  de 
indelingsmogelijkheden worden vergroot door een doorbraak in een constructieve wand.  
 
In  totaal worden er acht  typologieën onderscheiden waarvan het  type verandering  fundamenteel 
verschilt. Om deze typologieën herkenbaar te maken is ervoor gekozen om deze te verbeelden in de 
vorm  van  een  fictieve  globale  standaardplattegrond.  Deze  plattegronden  zijn  qua  lay‐out  niet 
representatief  voor  de  praktijk,  maar  zijn  zo  vormgegeven  dat  de  verschillende  soorten 
veranderingen  duidelijk  kunnen  worden  geïllustreerd.  In  figuur  3.1  worden  deze  typologieën 
getoond, waarbij wordt geïllustreerd op welke wijze de gebruiksruimte op termijn  intern verandert 
en  welke  gebouwonderdelen  hierbij  worden  aangepast.  De  gevel  is  in  de  voorbeelden  niet 
meegenomen, deze zal  in principe alleen  in geval van een technische vernieuwing, dus na circa 30 
jaar, worden veranderd.  
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Fig.  3.1  ‐  Typologieën  van  verandering  van  de  gebruiksruimte  tijdens  de  gebruiksfase  van  gebouwen. 
Veranderingen  in gebruik/functie  zijn met pijlen aangegeven,  technische wijzigingen aan gebouwonderdelen 
zijn roodgekleurd. 

 
De veranderingstypologieën uit figuur 3.1 en tabel 3.3 kunnen als volgt worden omgeschreven: 

 0j ‐ Trends 
Veranderingen  door  trends  kunnen  op  zeer  korte  termijn  voorkomen.  Het  gaat 
daarbij alleen om veranderingen in de ruimte door het verplaatsen of vervangen van 
meubilair en andere losse elementen die de uitstraling van een ruimte beïnvloeden. 
De functie van de ruimte verandert niet. 

 1j ‐ Ruimtebestemming binnen functiegroep 
Deze  typologie beschrijft de verandering van de  functie van een  ruimte waarbij de 
gebruiker dezelfde blijft en kan  jaarlijks voorkomen. Er worden geen verbeteringen 
aangebracht  en  gebouwonderdelen  worden  niet  gewijzigd.  Deze  situatie  kan 
bijvoorbeeld  voorkomen  bij  een  interne  reorganisatie  van  een  kantoor,  zoals  het 
omvormen van een vergaderruimte naar een  ruimte met  flexwerkplekken.  In deze 
situatie wordt de positie van wanden of installatietechnische aansluitingspunten niet 
gewijzigd. 

 5j ‐ Ruimtelijke indeling binnen functiegroep 
In  deze  verandering  die  na  5  jaar  op  kan  treden  blijft  de  functie  van  de  ruimte 
dezelfde,  maar  wordt  de  indeling  van  de  totale  gebruiksruimte  herzien.  Niet‐
dragende binnenwanden worden verplaatst om de  indeling van de  ruimten aan  te 
passen aan de gewenste situatie. 

 5j ‐ Upgrade afwerkingsniveau 
Na een  tijdsbestek van circa 5  jaar kan ook de afwerking van de  ruimte vernieuwd 
worden om deze aan de dan modieuze interieurstijl aan te passen. De uitstraling van 
een ruimte wordt opgefrist door het gebruik van eigentijdse kleuren en materialen 
van  wand,  vloer‐  en  plafondafwerking  en  vernieuwing  van  het  meubilair.  De 
functionaliteit van de ruimte verandert niet. 
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 5‐10j ‐ Wijziging Gebruiksfunctie 
De  wijziging  van  de  gebruiksfunctie  is  een  combinatie  van  de  typologieën 
‘Ruimtebestemming  binnen  functiegroep’  en  ‘Ruimtelijke  indeling  binnen 
functiegroep’. Het verschil is dat in dit geval een andere gebruiker met eventueel een 
andere functie in het gebouw kan komen. Wanneer de hoofdfunctie hetzelfde blijft, 
zal het eisenpakket van de nieuwe gebruiker anders zijn dan van de oude gebruiker 
en de gebruiksruimte dient daaraan te worden aangepast. Binnen deze typologie zal 
de  gebruiksfunctie  van  ruimten wijzigen  en  ook  de  ruimtelijke  indeling  van  niet‐
dragende binnenwanden kan worden aangepast. Overigens zal deze typologie in veel 
gevallen samenvallen met een upgrade van het afwerkingsniveau. 

 15j ‐ Upgrade comfortniveau 
Na  15  jaar  is  het mogelijk  dat  het  comfortniveau  van  een  ruimte moet  worden 
verbeterd. Dit heeft voornamelijk betrekking op een upgrade of vernieuwing van de 
technische  installaties,  bijvoorbeeld  door  het  aanbrengen  van  een  nieuw  systeem 
voor verwarming‐ of koeling, het uitbreiden van de capaciteit van data‐ en elektra 
aansluitingen, of het  vervangen  van het  ventilatiesysteem. Deze  stap  kan  gepaard 
gaan  met  de  implementatie  van  duurzame  energiesystemen  zoals 
warmteterugwinning. De functie van de ruimte verandert niet, maar mogelijk wordt 
met  het  vernieuwen  van  de  installatietechnische  voorzieningen  ook  de  afwerking 
van de ruimte vernieuwd. 

 15j ‐ Functionele en ruimtelijke herziening 
Bij deze veranderingstypologie wordt de  indeling van  ruimten gewijzigd en ook de 
functionaliteit  van  ruimten  verbeterd.  De  functionaliteit  wordt  in  dit  geval  niet 
verbeterd vanwege het bouwfysisch comfort, maar vanwege het ruimtelijk comfort. 
In  deze  stap  kan  de  bouwtechnische  ingreep  zwaar  zijn  doordat  bijvoorbeeld 
dragende wanden worden doorbroken om relaties tussen ruimten te verbeteren of 
om  bepaalde  ruimten  te  vergroten  of  samen  te  voegen. Deze  typologie  zal  in  de 
praktijk in veel gevallen samengaan met de toetreding van een nieuwe gebruiker. 

 30j ‐ Technische vernieuwing 
De  laatste  en  meest  rigoureuze  veranderingstypologie  zal  na  ongeveer  30  jaar 
optreden. Na deze periode zijn een aantal gebouwonderdelen aan vervanging  toe, 
zoals  binnenwanden,  vloer‐,  wand‐  en  plafondafwerkingen,  installatietechnische 
voorzieningen  en  in  sommige  gevallen  ook  elementen  in  de  gevel  zoals  kozijnen, 
beglazing  of  gevelpanelen.  Het  is  ook  mogelijk  dat  de  positie  en  omvang  van 
dragende elementen moet worden herzien, afhankelijk van de eisen van de (nieuwe) 
gebruiker, hoewel deze  technisch nog  in orde  zullen  zijn.  In deze  laatste  typologie 
wordt het prestatieniveau verhoogd waardoor ook de functionele levensduur wordt 
verlengd.  

 
Deze  typologieën  moeten  worden  beschouwd  als  indicaties  voor  de  aard  en  termijnen  van 
verandering van gebouwen. Het  is niet zo dat  iedere gebruiker na 5 tot 10  jaar gebruik een ander 
gebouw  betrekt  en  in  sommige  gevallen  blijft  de  wandafwerking  wel  30  jaar  hetzelfde.  Deze 
typologieën  vormen  een  beeld  van  wat  een  gebouw  over  het  algemeen  te  wachten  staat.  De 
typologieën  zijn  in de  voorgestelde  verdeling  strikt  gescheiden om de oorzaken  en  verschillen  te 
definiëren, maar  het  is  ook mogelijk,  zoals  in  sommige  voorbeelden  al  aangegeven  is,  dat  een 
combinatie  van  twee  of  meer  typologieën  voorkomt.  Het  hangt  ervan  af  welke  prestatie  een 
gebruiker op een bepaald moment van het gebouw eist. 
In de praktijk zouden de veranderingstypologieën als handvat kunnen dienen voor ontwerpers om 
na  te  gaan welke  veranderingen  het  gebouw mogelijk  dient  te  ondergaan  in  de  loop  der  jaren. 
Hierop  zou  vooraf  kunnen  worden  ingespeeld  door  middel  van  specifieke  bouwtechnische 
maatregelen. 
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3.2 De relatie tussen gebruiker en gebouw 

Wanneer de  techniek het  toelaat  is het mogelijk om de  functionele en  technische  levensduur van 
het gebouw gelijk te maken. Het prestatieniveau als gevolg van de samenwerkende bouwtechnische 
onderdelen bepaalt of gebruikerseisen kunnen worden vervuld. Het  is daarom van belang om het 
gebouwontwerp te conformeren aan de wensen en eisen van de gebruiker.  
In  deze  paragraaf  wordt  getracht  een  relatie  te  leggen  tussen  de  gebruikerseisen  en  de 
gebouwprestaties.  Inzicht  in  deze  relatie  maakt  het  voor  ontwerpers  beter  mogelijk  om  de 
beweegredenen  van  gebruikers  te  begrijpen  en  het wordt  beter  zichtbaar wat  de  consequenties 
kunnen zijn van een ontwerpbeslissing op de behoeftes van de gebruiker. In de bouw  is het echter 
geen  gewoonte  om  gebruikerseisen  mee  te  laten  wegen  in  ontwerpbeslissingen.  Hoewel  de 
gebruiker  uiteindelijk  oordeelt  over  de  bruikbaarheid  van  een  gebouw,  zijn  economische 
overwegingen  leidend  in het bouwproces. De  gebruiker wordt meestal pas op  zijn  vroegst  in het 
proces betrokken wanneer het ontwerp gereed  is. De meeste beslissingen zijn dan al genomen en 
grote  veranderingen  aan  het  ontwerp  zijn  niet  meer  aan  de  orde.  In  geval  van  particulaier 
opdrachtgeverschap en  in de situatie dat de eigenaar tevens opdrachtgever  is zijn de eisen van de 
eindgebruiker  wel  bekend  en  dienen  deze  als  basis  voor  het  ontwerp.  In  deze  gevallen  is  de 
eindgebruiker immers ook degene die het project bekostigt. 
In  de  industrie,  bij  de  ontwikkeling  van  consumentenproducten,  is  de  eindgebruiker  geen 
opdrachtgever, maar kan deze toch een belangrijkere rol hebben in het ontwerpproces. In sommige 
gevallen wordt  alvorens  een  product  te  lanceren,  eerst  zorgvuldig marktonderzoek  gedaan  naar 
behoeften  van  gebruikers.  Deze  behoeften  kunnen  vervolgens  op  methodische  wijze  worden 
vertaald  naar  gebruiksfuncties  voor  het  (massa)product.  Deze  aanpak  biedt  kansen  om  ook  de 
ontwikkeling van een gebouwontwerp te laten leiden door gebruikerseisen. In deze paragraaf wordt 
deze mogelijkheid onderzocht. 
Met behulp van kennis uit de industriële productontwikkeling wordt in §3.2.1 bepaald welke soorten 
gebruikerseisen er zijn. In de daaropvolgende paragraaf wordt de achtergrond van het functioneren 
van een product beschouwd en in de paragrafen 3.2.3 en 3.2.4 wordt de relatie tussen gebruiker en 
gebouw uitgelegd. 

3.2.1 Gebruikerseisen en productfuncties 

Een  gebouw  is  een  complexe  samenstelling  van  een  veelheid  aan  gebouwonderdelen.  Ieder 
onderdeel bestaat op zijn beurt weer uit één of meer afzonderlijke producten. Ieder product is weer 
op te splitsen in een aantal productonderdelen. Functioneel gebouwgebruik is daardoor afhankelijk 
van  veel  factoren.  Het  gebouw  kan  ook  worden  beschouwd  als  een  complex  product  met 
verschillende productonderdelen. In deze paragraaf wordt een gebouw als zodanig beschouwd. 
 
Bij de ontwikkeling van een product  is afgezien van  irrationele overwegingen zoals mooi, modieus, 
etc. het voornaamste doel dat het voor de gebruiker  functioneel  is, ook  in de toekomst. Het blijkt 
voor ontwikkelaars vaak moeilijk om de vinger te  leggen op de beleving van de gebruiker wanneer 
het de werking van een product betreft. Het  is daarom belangrijk om, vóórdat een product wordt 
ontwikkeld, onderzoek te doen naar behoeften van de gebruiker zodat men weet wat de gebruiker 
verlangt en welke productfuncties deze verlangens kunnen vervullen. Een dergelijk onderzoek wordt 
in de  literatuur omschreven als het bepalen van  ‘The voice of the customer’ [Griffin, Hauser, 1991; 
Otto, Wood, 2001; Magrab, 1997].  
Bij productontwikkeling zijn gebruikerseisen in te delen in een aantal categorieën. Deze categorieën 
zijn afgeleid van het ‘Kano model’, een theorie uit de productontwikkeling die is ontwikkeld in 1984 
door  professor  Kano  om  de  tevredenheid  van  consumenten  te  karakteriseren  [Sauerwein,  et  al., 
1996; Griffin, Hauser, 1991; Otto, Wood, 2001; Magrab, 1997]. Volgens Kano  zijn er drie  soorten 
gebruikereisen, deze zijn in het model in figuur 3.2 getoond. 
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Fig. 3.2 ‐ Kano model, relatie tussen productfuncties en tevredenheid van gebruikers [naar: Otto, Wood, 2001] 

 
De  verschillende  categorieën  worden  door  Kano  omschreven  als  Must‐be  requirements,  One 
dimensional  requirements  en  Attractive  requirements.  Vertaald  naar  productfuncties  zijn  deze 
categorieën in het Nederlands respectievelijk te omschrijven als Basisfuncties, Verwachte functies en 
Functies  van  toegevoegde  waarde.  In  de  literatuur  zijn  allerlei  benamingen  te  vinden.  De 
betekenissen  voeren  echter  allemaal  terug  op  het  oorspronkelijke model.  De  betekenis  van  de 
verschillende categorieën worden als volgt omschreven: 
 

 Basisfuncties 
Deze productfuncties worden door de gebruiker als vanzelfsprekend beschouwd en 
hij  zal er niet expliciet om vragen. De aanwezigheid van een dergelijke  functie  zal 
niet  leiden  tot  tevredenheid,  de  afwezigheid wordt  echter wel  opgemerkt  en  zal 
leiden tot ontevredenheid. De aanwezigheid van een  lichtschakelaar  is bijvoorbeeld 
een  basisfunctie  van  de  verlichting  van  een  ruimte.  Een  basisfunctie  van  een 
lichtschakelaar is dat het licht aan en uit kan worden gedaan 

 Verwachte functies 
Verwachte productfuncties zijn de echte reden waarom een gebruiker over gaat tot 
aanschaf. De gebruiker vraagt specifiek om één of meer van deze functies. Hiervoor 
geldt dat hoe beter zijn eisen worden vervuld, hoe hoger de tevredenheid is. In het 
geval  van  de  lichtschakelaar  kan  een  gebruiker  specifiek  een  schakelaar met  een 
dimfunctie wensen, de mate en eenvoud waarin de  lichtintensiteit  regelbaar  is  zal 
bepalen in hoeverre de gebruiker tevreden is met het product. 

 Functies van toegevoegde waarde 
Dit zijn  functies die niet worden verwacht, maar die hebben wel een grote  invloed 
op  de  tevredenheid  met  het  product  wanneer  de  functie  (gedeeltelijk)  wordt 
vervuld.  De  gebruiker  zal  niet  specifiek  om  de  functie  vragen  en  als  deze  niet 
aanwezig  beïnvloedt  dit  de  mate  van  tevredenheid  niet.  Wanneer  de  eerder 
genoemde lichtschakelaar bijvoorbeeld draadloos is kan de positie op de wand door 
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de gebruiker zelf worden bepaald en veranderd. Het is zelfs mogelijk om eenvoudig 
een tweede schakelaar toe te voegen om zo een hotelschakeling te realiseren. Deze 
extra  kwaliteiten  kunnen  de  tevredenheid  van  de  gebruiker  aanzienlijk  verhogen 
terwijl dit geen uitgesproken eis was. 

 
Voor productontwikkelaars zijn vooral de functies van toegevoegde waarde van belang, vanwege het 
onderscheidend vermogen van het product op de markt. Deze kunnen de tevredenheid immers sterk 
beïnvloeden wanneer men ervan uitgaat dat de verwachte functies aanwezig zijn. Het ontbreken van 
basisfuncties is een reden om het product niet te gebruiken terwijl de aanwezigheid van functies van 
toegevoegde waarde de gebruiker over de streep kan trekken om het product aan te schaffen. 

3.2.2 Het functioneren van een product 

Een product  is  gemaakt om  een  functie  te  vervullen. Dit  kan worden beschouwd  als het doel.  In 
hoeverre een gebruiker tevreden  is met dit doel wordt bepaald door het doeleinde. Het doeleinde 
kan worden gedefinieerd als ‘een nagestreefde waarde’ [Eekels, Poelman, 1995a]. Hoewel het doel 
van een product voor iedereen hetzelfde is, kan het doeleinde voor iedere gebruiker anders zijn. Dit 
geeft  het  verschil  weer  van  de  mate  waarin  verschillende  gebruikers  tevreden  zijn  met  het 
functioneren van hetzelfde product.  
De gebruiker baseert zijn eisen op de nagestreefde waarden. Een product is ontwikkeld om zo goed 
mogelijk aan die eisen  tegemoet  te komen. Dit kan de  functionele prestatie worden genoemd.  In 
figuur 3.3 is te zien op welke wijze deze functionele prestatie van een product tot stand komt.  
 

 
 
Fig. 3.3 ‐ De functionele prestatie van een product in een hiërarchische structuur [naar: Eekels, Poelman 1995b] 

 
De  eigenschappen  van  een  product  worden  gevormd  door  een  samenspel  van 
materiaaleigenschappen en geometrische vormen. De eigenschappen die het product heeft worden 
aangewend  om  een  bepaalde  functie  te  vervullen.  De mate  waarin  deze  functie  wordt  vervuld 
bepaalt  in hoeverre de behoeften van de gebruiker op dit gebied worden bevredigd. De oorsprong 
van deze behoeften  is  te vinden  in het waardestelsel dat de gebruiker hanteert. Gebruikswaarden 
zijn de onderliggende motivatie voor het menselijk handelen en de mens zoekt de juiste producten 
om deze waarden te realiseren. Gebruikers zijn zich niet altijd bewust van deze ordening. Voor de 
functionele analyse van een product is deze ordening echter van onmiskenbaar belang. 
Om bovenstaande nader uit te leggen volgt een voorbeeld van een radiator 
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Het bovenstaande beschrijft de primaire functievervulling van een radiator. Veel producten hebben 
echter ook secundaire functies, afhankelijk van de behoeften en waarden van de gebruiker. Zo kan 
een esthetische  functie sterk bepalend zijn voor de verschijningsvorm van het product en ook het 
prijsniveau kan een  rol  spelen. Naast de primaire  functie kan een product worden ontwikkeld om 
aan tal van andere behoeften tegemoet te komen. Hoewel de primaire functie van producten gelijk 
kan zijn, kan door deze secundaire aspecten het aanbod zeer divers zijn. In figuur 3.4 is bijvoorbeeld 
te zien dat ook voor een radiator ogenschijnlijk totaal verschillende producten bestaan, de primaire 
functie is echter voor al deze producten hetzelfde. 
 

 
 
Fig.  3.4  –  Een  divers  productaanbod  voor  radiatoren.  Alle  radiatoren  hebben  ondanks  de  verschillen  in 
verschijningsvorm dezelfde primaire functie. 

 
Het schema  in  figuur 3.3 benadrukt de  importantie van een gedegen analyse van gebruikerseisen, 
alvorens productfuncties en kenmerken kunnen worden vastgesteld. Het realiseren van waarden die 
essentieel zijn voor een specifieke gebruiker bepaalt het succes van een product. De belangrijkheid 
van de verschillende waarden  is per gebruiker verschillend. Voor grotere groepen gebruikers met 
over het algemeen dezelfde kenmerken,  zal het  stelsel van waarden grotendeels overeen komen. 
Het  vervullen  van  deze  waarden  maakt  een  product  functioneel  voor  het  grootste  deel  van 
gebruikers. Voor gebouwen met een bepaalde  functie, waarbij op een  specifieke gebruikersgroep 
wordt gericht, is het daarom mogelijk om een algemeen geldend waardestelsel te bepalen dat voor 
het  gros  van  de  beoogde  gebruikersgroep  geldig  is.  Het  is  bijvoorbeeld  mogelijk  om  voor  een 
woonfunctie  een  gebouw  te  ontwerpen  dat  grofweg  de waarden  realiseert  die  gelden  voor  alle 
woonconsumenten. De behoeften zijn echter niet voor  iedereen gelijk en daarom zijn bijvoorbeeld 

De primaire gebruikswaarden van een radiator zijn gezondheid en behaaglijkheid. Om deze waarden te 

realiseren dient een ruimte  in  ieder geval  in een thermisch behaaglijk binnenklimaat te voorzien.  In dit 

geval moet de ruimte naar behoefte verwarmd of gekoeld kunnen worden. De functie van een radiator is 

het verwarmen van de binnenruimte op een vastgestelde plaats. De radiator moet zo compact mogelijk 

zijn zodat de indeelbaarheid van de ruimte zo min mogelijk wordt belemmerd. De producteigenschap die 

hiervoor nodig  is,  is afgifte van  stralingswarmte aan de  ruimte via het oppervlak van de  radiator. De 

aanvoer van warmte is via het medium water dat vanaf de centrale verwarmingsketel aangevoerd wordt 

wanneer  de  temperatuur  in  de  ruimte  onder  een  grenswaarde  komt. De  geometrische  vorm  van  het 

product  moet  compact  zijn  en  een  groot  afstralend  oppervlak  hebben  voor  zoveel  mogelijk 

warmteafgifte aan de  ruimte. Daarnaast moet de  vorm  van de  radiator een  interne  stroom  van heet 

water  toelaten  zodat de warmte  van het water wordt afgegeven aan het omhullingmateriaal dat de 

ruimte  verwarmt.  Het  toegepaste materiaal,  staal,  is  gekozen  vanwege  de  verwerkbaarheid  tot  een 

product met veel vormverschillen wat tot een groot afgifteoppervlak leidt, de goede beschikbaarheid, de 

inkoopprijs,  robuustheid en kwaliteitsbehoud, waardoor de kans op  lekken wordt geminimaliseerd. De 

afwerking van de radiator, radiatorlak,  is gekozen vanwege zijn hoge stralingscoëfficiënt, waardoor de 

aangevoerde warmte efficiënt wordt afgegeven met als bijkomend voordeel dat de  radiator niet gaat 

oxideren.  
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de eisen op  ruimtelijk niveau niet  gelijk. Mensen  kiezen graag  zelf de grootte en  indeling  van de 
woning en de positie van de verschillende ruimten. Ook zal niet  iedereen dezelfde wandafwerking 
wensen. Wel heeft iedereen gebruiker behoefte aan een hoofdverblijfsruimte zoals een woonkamer, 
sanitaire voorzieningen, een keuken en één of meerdere slaapkamers. Verschillen op demografisch 
vlak, zoals leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en gezondheid zorgen ervoor dat voor een globale 
oplossing er op gedetailleerder niveau verschillen zijn  
 
Een product  is  in de  tijd  relatief  snel  aan  verandering onderhevig door marktwerking,  technische 
ontwikkelingen  of  een  verandering  in  het  productieproces.  Zolang  als  het  product  functioneert, 
wordt het gebruikt. Wanneer echter een  technologische ontwikkeling ervoor  zorgt dat een nieuw 
(betaalbaar)  product  introduceert  dat  betere  prestaties  kent,  zal  het  oude  product,  hoewel 
functioneel,  worden  vervangen.  Door  trends  en  demografische  ontwikkeling  hebben  functionele 
eisen echter ook een bepaalde  levensduur. Het vervullen van een gebruikswaarde wordt  tenslotte 
mogelijk door het bevredigen van een gebruikerseis, of gebruikerbehoefte. Gebruikswaarden zijn in 
deze hiërarchie het meest  constant  [Eekels Poelman, 1995b].Gebruikswaarden  staan aan de basis 
staan  van  het  menselijk  handelen,  maar  het  stelsel  van  waarden  kan  toch  aan  verandering 
onderhevig  zijn. Gezondheid  zal  iedereen  altijd nastreven, maar bijvoorbeeld milieubewustheid  is 
een  waarde  die  pas  kort  geleden  haar  intrede  heeft  gedaan  (in  het  bijzonder  in  de  Westerse 
samenleving). 

3.2.3 Van kwalitatieve gebruikswaarden tot kwantitatieve productkenmerken  

Het is onmogelijk om een gebouw af te stemmen op de veranderende eisen van de gebruiker als niet 
bekend is wat de reden is dat de gebruiker zijn behoeften wijzigt. In wezen willen we weten hoe we 
de  huidige  en  toekomstige  functionele  eisen  van  gebruikers  om  kunnen  zetten  naar 
gebouwprestaties. Of, wanneer we  binnen  de  terminologie  van  de  vorige  paragraaf  blijven,  hoe 
kunnen  we  het  product  de  eigenschappen  meegeven  die  nodig  zijn  om  de  waarden  van  de 
individuele gebruiker te realiseren? 
 
In figuur 3.3 is getoond hoe het combineren van producteigenschappen leidt tot een product dat in 
staat  is om  in bepaalde mate de eisen van de gebruiker  te vervullen. Deze  top‐down methode  is 
echter niet bruikbaar wanneer onbekend is welke eisen de gebruiker stelt. De kans is dan groot dat 
het ontwikkelde product  te ver afstaat van de gewenste situatie. De meeste ontwikkelingen  in de 
bouw komen echter wel op deze wijze tot stand, dit leidt tot een technology push van producten die 
vaak niet aansluiten bij de wensen van de gebruiker.  In dit onderzoek wordt daarom gekozen voor 
een bottum‐up benadering. Door eerst de eisen van de gebruiker goed in kaart te brengen wordt het 
mogelijk om gericht een oplossing te ontwikkelen die zo nauw mogelijk aansluit bij de wensen van 
de gebruiker. Er is een extra moeilijkheid doordat het nog onbekend is wat de toekomstige eisen zijn 
van  de  gebruiker.  Er  moet  dus  een  voorspelling  worden  gedaan  op  basis  van  mogelijke 
ontwikkelingen  in de markt. Het gebouw moet hierop zo goed mogelijk aansluiten, daarom  is een 
andere benadering dan bottom‐up weinig zinvol.  
 
Om op effectieve wijze gebruikerseisen te kunnen vervullen, is het van belang om te weten waar het 
grensvlak ligt tussen gebruiker en gebouw en hoe het mogelijk is om op dit grensvlak veranderingen 
op  te  vangen.  Op  het  grensvlak  kunnen  gebruikersvoorkeuren  worden  vertaald  naar 
producttoepassingen.  In  deze  paragraaf  wordt  de  positie  van  dit  grensvlak  bepaald  door  het 
ontleden van de relaties tussen gebruiker en gebouw. Als startpunt nemen we daarvoor het schema 
uit  figuur  3.3.  Omdat  het  product  ondergeschikt  is  aan  de  gebruiker  (zonder  gebruiker  bestaat 
immers  geen  zinvolle  producttoepassing)  plaatsen we  de  gebruikerskenmerken  bovenaan  en  de 
productkenmerken onderaan in de hiërarchie, zie figuur 3.5. 
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Fig.  3.5  –  Hiërarchische  opbouw  van  de  relatie  tussen  gebruiker  en  gebouw/product  met  bovenaan  de 
kwalitatieve waardering  op  basis  van  gebruikswaarden  en  onderaan  de  kwantitatieve  kenmerken  van  het 
gebouw /product. 

 
De gehanteerde begrippen in figuur 3.5 zijn niet gelijk aan die in figuur 3.3. Het verschil is dat er in 
3.3  de  functionele  prestatie  van  een  product wordt  getoond, waarbij  vanuit  het  product wordt 
geredeneerd.  In het  schema  in  figuur 3.5 worden meer algemeen geldende benamingen gebruikt, 
niet vanuit het perspectief van de gebruiker of het product. De begrippen die zijn gehanteerd zijn 
gebaseerd op definities van Magrab [1997]. In de totstandkoming van een product beschrijft Magrab 
de  volgende  niveaus:  User  Values  (Gebruikswaarden),  Customer  Requirements  (Gebruikerseisen), 
Functional  Requirements  (Functionele  eisen),  Design  Parameters  (Ontwerpparameters)  en 
Engineering Metrics (Ontwikkelingseenheden). 
 
In de rest van deze paragraaf wordt per niveau (I t/m V) uitgelegd wat de betekenis hiervan is voor 
de  gebruiker  of  het  gebouw. Daarna wordt  bepaald  op welk  niveau  het  grensvlak  ligt  tussen  de 
functionaliteit voor de gebruiker en de technische prestaties van het gebouw. Dat is het terrein waar 
we ons moeten begeven om  in het  gebouw  voorzieningen op  te nemen die  veranderingen  in de 
toekomst mogelijk maken.  
 
I  GEBRUIKSWAARDEN 
Gebruikswaarden  zijn  bepalend  voor  het menselijk  handelen[Eekels,  Poelman,  1995a; Mahgrab, 
1997]. Op basis van het stelsel van waarden dat een gebruiker gedurende zijn leven  vormt, bepaalt 
hij of hij tevreden is met de huidige situatie of tot handeling overgaat om de situatie waarin hij zich 
bevindt  te  verbeteren. Elk handelen  is uiteindelijk gericht op het  realiseren  van waarden  [Eekels, 
Poelman,  1995a].  Het  is  ook  mogelijk  dat  in  bepaalde  handelingen  of  beslissingen  meerdere 
waarden tegelijk een rol spelen. Niet alle waarden zijn daarbij van dezelfde betekenis. Er kunnen in 
het menselijk  handelen  lagere  en  hogere waarden  onderscheiden worden.  Dit  is  ook wat  in  de  
‘behoeftepiramide  van Maslow’  [1972] wordt  aangegeven.  De meest  belangrijke  behoeften  voor 
ieder  wezen  zijn  de  lichamelijke  behoeften  zoals  eten,  drinken,  slapen  en  voortplanten.  De 
daaropvolgende behoeften zijn: veiligheid, bescherming en zekerheid, affectie van  familieleden en 
partner,  achting  en waardering,  kennis,  schoonheid,  zelfverwerkelijking  en  transcendentie. Het  is 
van  leeftijd afhankelijk  in welke mate behoefteniveaus een  rol  spelen. Niet  iedereen  zal dezelfde 
hoogte  behalen  in  de  rangorde  van  de  behoeftepiramide.  Maslow  geeft  aan  dat  het  hoogste 
behoefteniveau  van  zelfactualisatie  door  hooguit  30%  van  de  mensen  wordt  behaald.  Dit  zijn 
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voornamelijk mensen die ouder zijn dan 40 jaar [Eger, 2007]. Waarden kunnen worden omschreven 
door  abstracte begrippen  en  zijn  kwalitatief  van  aard. Waarden  zijn  subjectief, maar  kunnen wel 
zoals Maslow aantoont, gerangschikt worden. 
Maslow stelt daarbij dat deze rangschikking voor iedere persoon geldt. Wanneer aan een behoefte is 
voldaan zal men een volgende behoefte  in de hiërarchie proberen  te vervullen. Het  is daarbij niet 
mogelijk om een niveau over  te  slaan. Wanneer men bijvoorbeeld aan het  studeren  is, wordt het 
kennisniveau van de persoon verhoogd. Wanneer men honger krijgt zal men echter eerst gaan eten 
alvorens verder te gaan met studeren. Aan alle tussenliggende behoeften is op dat moment voldaan. 
 
Gebruikswaarden  zijn  in  te  delen  in  verschillende waardeklassen  [Eekels,  Poelman,  1995a]. Deze 
lopen  parallel  aan  de  niveaus  uit  de  behoeftepiramide.  De  vitale  waarden  zoals  gezondheid  en 
levenslust  zijn  het meest  belangrijk.  Daarnaast  zijn  klassen  te  benoemen  voor  sociale,  ethische, 
esthetische,  religieuze,  juridische  wetenschappelijke,  economische  en  ecologische  waarden. 
Wanneer  het  producten  betreft,  kunnen  daaraan  technische waarden worden  toegevoegd,  zoals 
functionaliteit, efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. 
In de relatie tussen gebruiker en gebouw zijn niet al deze waarden van even groot belang, zoals  in 
§3.1.2, waarin de belangrijkheid van woonwaarden  is besproken. In dat geval wordt alleen naar de 
waarden  van  de  gebruiker  gevraagd.  Rutten  en  Zeiler  [2005]  onderscheiden  zes  verschillende 
waardekaders die betrekking hebben op de relatie van een gebouw met verschillende  factoren, die 
gebaseerd  zijn  op  de  samenhang  tussen  People,  Planet  en  Profit..  Deze  waardekaders  worden 
getoond in tabel 3.4. Zij geven daarbij ook de belangrijkste gebouwprestaties11 aan. 

 

WAARDEKADERS  Relatie gebouw met factor  Gebouwprestaties 

Basale waarde  
[people] 

gebouw – mens 

 bescherming
 veiligheid 
 gezondheid & behaaglijkheid 
 ruimtelijke beleving 

Gebruikswaarde  
[people – profit] 

gebouw – organisatie 
 productieondersteuning 
 beheersbaarheid 
 betrouwbaarheid 

Belevingswaarde  
[people – planet] 

gebouw – gemeenschap   uitstraling 

Ecologische waarde  
[planet] 

gebouw – milieu 

 energie‐ & waterverbruik 
 materiaalgebruik 
 emissies 
 afval 

Strategische waarde  
[profit ‐ planet] 

gebouw – tijd 
 levensduur 
 veranderbaarheid 

Economische waarde 
[profit] 

gebouw ‐ eigenaar 
 stichtingskosten / marktwaarde 
 operationele kosten 

 
Tabel 3.4 – De verschillende waardekaders die gelden tussen het gebouw en de gerelateerde  factoren  [naar: 
Rutten, Zeiler, 2005] 
 

De terminologie van de waardekaders in de literatuur komt niet geheel met elkaar overeen [Rutten, 
Zeiler,  2005;  Eekels,  Poelman,  1995a].  Voor  het  huidige  onderzoek  is  uit  deze  bronnen  een  lijst 
samengesteld met waardeklassen en gebruikswaarden die  is gericht op de relatie tussen gebruiker 

                                                            
11 In de bronpublicatie worden deze als ‘prestaties’ omschreven. In het licht van het huidige onderzoek, kunnen een aantal 
van deze begrippen bovenaan  in de hiërarchie uit  figuur 3.5 worden geplaatst vanwege het abstracte karakter. Voor die 
begrippen, zoals veiligheid, gezondheid en betrouwbaarheid, is het beter om te spreken van gebruikswaarden, dit komt ook 
overeen met de definities die worden gehanteerd door Eekels en Poelman [1995a]. 



 

52 

 

en  gebouw.  Er  is  een met  behulp  van  de  classificaties  in  het  bronnenmateriaal  een  indeling  in 
waardeklassen met  bijbehorende  gebruikswaarden  gemaakt  die  is  te  zien  in  tabel  3.5, waarbij  is 
getracht om alle gebouwgerelateerde aspecten een plek te geven. Er zijn  in totaal 17 verschillende 
gebruikswaarden geïdentificeerd. Deze lijst is niet‐uitputtend maar alle voor dit onderzoek relevante 
aspecten  zijn  hierin  opgenomen.  Een  belangrijke  gebruikswaarde  in  dit  onderzoek  is 
veranderbaarheid, die ingedeeld is bij de functionele waarden. 
 

WAARDEKLASSEN  Gebruikswaarden op gebouwniveau 

Vitale Waarden  Veiligheid / Bescherming  
Gezondheid / Levenslust 

Sociaal Culturele Waarden  Sociaal culturele bewustheid 

Functionele Waarden  Behaaglijkheid  
Bruikbaarheid gebruiksruimte 
Functieneutraliteit  (zie §3.3.2) 
Comfort Bouwfysisch  
Comfort ruimtelijk  
Keuzevrijheid / inspraak  
Veranderbaarheid 

Esthetische Waarden  Schoonheid / Uitstraling  
Modebewustheid 

Ecologische Waarden  Milieubewustheid  
Energiebewustheid 

Strategische Waarden  Levensduur 
Uitvoerbaarheid / Offers 

Economische Waarden  Rendement exploitatie 

 
Tabel 3.5 – Waardeklassen en gebruikswaarden voor de gebruiker van het gebouw die in dit onderzoek worden 
toegepast. 

 
II  GEBRUIKERSEISEN 
Op het  tweede niveau  in de hiërarchie zijn de gebruikerseisen12. Dit zijn de eisen die de gebruiker 
stelt aan het gebouw. Op dit niveau zijn er echter nog geen concrete en meetbare prestatieniveaus 
te onderscheiden.  Een  gebruiker  kan  zich wel uitspreken over  een  gebruikerseis, bijvoorbeeld de 
grootte  van  een  ruimte,  of  het  afwerkingsniveau  ervan,  met  een  gebruikswaarde  (in  dit  geval 
ruimtelijk  comfort)  als  achterliggende  reden.  De  eis  wordt  echter  nog  niet  uitgedrukt  in  een 
getalswaarde en er wordt geen specifiek kwaliteitsniveau genoemd.. 
Voor dit onderzoek zijn  in totaal 42 gebruikerseisen geïdentificeerd en gerelateerd aan de  in tabel 
3.5 getoonde gebruikswaarden. De meeste gebruikseisen relateren  inhoudelijk het sterkst aan één 
specifieke gebruikswaarde, hierbij zijn deze dan ook  ingedeeld. Zo  is bijvoorbeeld de gebruikerseis 
energieverbruik  alleen  gerelateerd  aan  de  gebruikswaarde  energiebewustheid,  onderdeel  van  de 
ecologische waarden. Er zijn echter ook eisen die invloed hebben op meer dan één gebruikswaarde. 
De  in totaal 42 gebruikerseisen  (zie figuur 3.6) hebben gemiddeld op ongeveer 2 gebruikswaarden 
invloed. Echter, de gebruikerseis indeelbaarheid is bijvoorbeeld te relateren aan de gebruikswaarden 
veranderbaarheid,  keuzevrijheid/inspraak,  ruimtelijk  comfort  en  bruikbaarheid  van  de 
gebruiksruimte. De  invloed van de eis  indeelbaarheid zal niet op alle vier de gebruikswaarden een 

                                                            
12 Voor  het  bepalen  van  de  gebruikerseisen  en  de  relaties met  de  gebruikswaarden  is  geput  uit  de  eerder  behandelde 

bronnen  in dit hoofdstuk die betrekking hebben op gebruikersbehoeften en wensen, aangevuld met  in het kader van dit 
onderzoek opgebouwde kennis en inzichten en de eisen uit het Bouwbesluit. 
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even grote  invloed hebben. De  invloed ervan op de waarden keuzevrijheid of veranderbaarheid zal 
groter zijn dan op de waarde bruikbaarheid van de gebruiksruimte. Op laatstgenoemde zijn namelijk 
een  groot  aantal  gebruikerseisen  van  invloed,  zoals  alle  ruimtelijke,  bouwfysische  en 
installatietechnische  gebruikerseisen  (twintig  in  totaal).  Op  een  gebruikswaarde  als 
veranderbaarheid  of  keuzevrijheid  zijn  respectievelijk  maar  drie  en  zeven  gebruikerseisen  van 
invloed, waarvan indeelbaarheid er één is. 
In figuur 3.6  is te zien op welke gebruikswaarden de verschillende gebruikerseisen  invloed hebben 
en  in  welke  waardeklasse  de  gebruikerseisen  in  principe  thuishoren.  Er  is  een  boomstructuur 
ontstaan, waarbij de takken meerdere verbindingen kunnen hebben met begrippen  in een  laag die 
hoger  ligt  in  de  hiërarchie. Door  deze  vertakkingen  is  ook  te  zien welke  gebruikerseisen  indirect 
invloed  op  elkaar  hebben,  doordat  ze  gerelateerd  zijn  aan  een  zelfde  gebruikswaarde.  Bij  het 
identificeren van gebruikersvoorkeuren biedt dit overzicht een hulpmiddel om  relevante aspecten 
niet over het hoofd te zien. 
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Fig. 3.6 – De relatie tussen gebruikswaarden en gebruikerseisen 
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III  FUNCTIONELE EISEN 
Het niveau ‘functionele eisen’ ligt nog steeds in het domein van de gebruiker. Op dit niveau worden 
concrete  eisen  gesteld  aan  het  gebouw  die  kwantificeerbaar  en/of  tastbaar  zijn. Het  gaat  hierbij 
bijvoorbeeld over het aantal vierkante meters vloeroppervlak, het aantal afzonderlijke ruimten, het 
aantal  en  de  positie  van  data‐aansluitingen,  energiebesparende  maatregelen  of  een  specifieke 
wandafwerking. In totaal zijn er 103 functionele eisen gedefinieerd, die tezamen 346 relaties hebben 
met  de  42  gebruikerseisen.  Dat  betekent  dat  iedere  functionele  eis  gemiddeld  ruim  drie 
gebruikerseisen  beïnvloedt.  Aan  de  boomstructuur  uit  figuur  3.6  wordt  een  derde  niveau 
toegevoegd. Vanwege de uiteindelijke omvang van de gehele boomstructuur  is deze te omvangrijk 
om hier te tonen. Als voorbeeld wordt in figuur 3.7 een deel getoond, met de onderliggende relaties 
van de functionele eis ‘ruimteafmetingen’ (het aantal m2 en m3 van een ruimte). Deze eis ligt in het 
domein van de functionele waarden en is primair gekoppeld aan de gebruikerseis ‘ruimtegrootte’ die 
op  zijn  beurt  gekoppeld  is  aan  de  gebruikswaarde  ‘ruimtelijk  comfort’.  De  functionele  eis 
‘ruimteafmetingen’  heeft  invloed  op  13  gebruikswaarden  in  5 waardeklassen.  Vijf  van  de  zeven 
gebruikerseisen  waarop  ‘ruimteafmetingen’  betrekking  heeft  liggen  in  het  domein  van  de 
functionele waarden.  Een  relatief  eenvoudige  en  concrete  eis  zoals  het  aantal  vierkante meters 
vloeroppervlak van een  ruimte blijkt dus een groot aantal gebruikerseisen en gebruikswaarden  te 
beïnvloeden. De mate van invloed is per gebruiker verschillend.  
 

 
 
Fig. 3.7  – De  functionele  eis  ‘ruimteafmetingen’  is gekoppeld aan  zeven afzonderlijke gebruikerseisen. Deze 
zeven gebruikerseisen zijn te relateren aan  in totaal dertien gebruikswaarden  in vijf waardeklassen. Dit toont 
aan dat een relatief simpele eis als het aantal gewenste vierkante meters vloeroppervlak de tevredenheid van 
een gebruiker op veel vlakken beïnvloedt. 

 
Dat  de  gehanteerde  niveau‐indeling  van  gebruikswaarden  naar  gebruikerseisen  naar  functionele 
eisen  de  juiste  is,  kan  worden  aangetoond  door  deze  niveaus  ook  vanaf  de  productkant  te 
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benaderen. De  realisatie  van  het  product  of  gebouw  is  het  volgende  niveau.  Eekels  en  Poelman 
[1995b] hebben een functieclassificatie opgesteld van producten. Deze classificatie ondersteunt de 
gehanteerde niveaus  in het huidige onderzoek, omdat  zichtbaar wordt dat alle waardeklassen en 
gebruikswaarden een rol spelen in het functioneren van een product. Deze functieclassificatie is met 
beschrijvingen opgenomen in Appendix §3.2.3.  
 
Functionele  eisen  zijn  de  vertaling  van  de  gebruikswaarden  en  gebruikerseisen  en  geven 
aanknopingspunten  voor  maatregelen  op  gebouw‐  en  productniveau.  Wanneer  alle  functionele 
eisen gebundeld worden ontstaat een eisenpakket. Bij de realisatie van een nieuw gebouw spreken 
we dan van een Programma van Eisen (PVE). Het PVE wordt gebruikt als handleiding om het gebouw 
te ontwerpen. 
 
IV  ONTWERPPARAMETERS 
Uit de functionele eisen van de gebruiker wordt een Programma van Eisen (PVE) geformuleerd. 
Tijdens de ontwerpfase bepalen de technische (on)mogelijkheden  in hoeverre de functionele eisen 
uit het PVE kunnen worden gerealiseerd. In dit onderzoek wordt alleen op het gebouw zelf gefocust 
en  niet  op  locatie‐  en  omgevingskenmerken.  De  ontwerpparameters,  met  andere  woorden  de 
technische  (on)mogelijkheden  voor het  gebouwontwerp, worden daarom  alleen bepaald door de 
technische prestaties van de fysieke gebouwonderdelen en producten en de samenwerking tussen 
deze onderdelen.  
Ontwerpparameters bepalen de prestaties van het gebouw op  technisch, ruimtelijk en  functioneel 
vlak  die  tot  stand  komen  door  de  samenstelling  van  gebouwonderdelen  en  producten  tot  een 
gebouw. De eigenschappen van de producten en samengestelde onderdelen bepalen welke keuzes 
moeten worden gemaakt om aan de functionele eisen van de gebruiker te kunnen voldoen. Het kan 
bijvoorbeeld een functionele eis zijn dat voor de afvoer van vuilwater één of meer afvoerleidingen 
moet worden aangebracht  in de vloer. De vloer moet dan wel een afmeting hebben waardoor dit 
mogelijk  is.  Er  kan  bijvoorbeeld  een  massieve  betonvloer  worden  toegepast,  waardoor  de 
afvoerleiding wordt ingestort en niet meer te bereiken is, of een leidingvloer waarin de leiding in een 
holle ruimte ligt en bij het openen van de topvloer bereikbaar is. De keuze voor het type vloer hangt 
in dit voorbeeld af van twee functionele eisen, ten eerste de aanwezigheid van afvoerleidingen voor 
vuilwater,  ten  tweede  de  toegankelijkheid  van  installaties.  De  ontwerper  bepaalt  waar  de 
prioriteiten liggen en welk type vloer wordt toegepast. Bij de keuze voor een vloertype gelden vaak 
nog andere eisen, bijvoorbeeld de grootte van de overspanning en de vrije  indeelbaarheid van de 
ruimte. De  uiteindelijke  overspanning  van  de  vloer  en  de  afstand  tussen  dragende  kolommen  of 
wanden bepaalt de grootte en de richting van het stramien en daarmee de vrije indeelbaarheid van 
de ruimte.  
Bovenstaand  voorbeeld  geeft  aan  dat  niet  een  product  alléén, maar  ook  de  samenhang met  de 
overige onderdelen, bepaalt  in welke mate functionele eisen kunnen worden vervuld. In het  ideale 
geval is een functionele eis van zo min mogelijk ontwerpparameters afhankelijk, zodat de ontwerper 
meer keuzemogelijkheden heeft om aan het PVE te voldoen. 
 
V  ONTWIKKELINGSEENHEDEN 
De  ontwerpparameters  worden  gevormd  door  de  technische  eigenschappen  van  verschillende 
producten.  Deze  eigenschappen  worden  bepaald  door  factoren  die  in  de  literatuur  worden 
aangeduid als  ‘engineering metrics’  [Magrab, 1997; Otto, Wood, 2001].  In dit onderzoek hanteren 
we hiervoor het begrip  ‘ontwikkelingseenheden’. Ontwikkelingseenheden  zijn kwantificeerbaar en 
afzonderlijk  gezien  onafhankelijk  van  het  uiteindelijke  product.  In  figuur  3.3 werd  al  onderscheid 
gemaakt  tussen  de  geometrische  vorm  en  materiaaleigenschappen  die  samen  een 
producteigenschap  vormen.  De  lengte  van  een  onderdeel,  vermenigvuldigd  met  de  massa  per 
strekkende meter, bepaalt bijvoorbeeld het  gewicht  van  een onderdeel.  Lengte  en massa  zijn de 
ontwikkelingseenheden, terwijl totaalgewicht een ontwerpparameter is. 
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Voorbeelden  van  ontwikkelingseenheden  zijn:  materiaalsoort,  soortelijk  gewicht,  sterkte,  vorm, 
afmetingen, kostprijs, chemische bestendigheid, energie‐inhoud, vermogen, etc.  

3.2.4 Het grensvlak tussen gebruiker en gebouw 

In figuur 3.5  is getoond dat voor de vervulling van gebruikersbehoeften door de prestaties van het 
gebouw en de verschillende gebouwonderdelen een hiërarchie kan worden opgesteld. Om gericht te 
kunnen ontwerpen voor de  toekomst  is het allereerst nodig om  te weten om welke  redenen een 
gebruiker  zijn eisen  in de  loop der  tijd bijstelt. Deze aanpak,  zoals  in §3.2.1 omschreven,  is  in de 
industriële  productontwikkeling  een  belangrijke  factor  in  het  ontwikkelen  van  succesvolle 
producten.  
Op  basis  van  Gebruikswaarden,  die  aan  de  basis  staan  van  het  menselijk  handelen  en  de 
tevredenheid met de huidige  levenssituatie, worden bepaalde eisen gesteld aan de gebruiksruimte 
in een gebouw. Om de bruikbaarheid van het gebouw te handhaven, is het van belang om concrete 
eisen te kunnen opstellen waar het gebouw op termijn aan moet voldoen. Deze (functionele) eisen 
komen voort uit de meer algemene gebruikerseisen. De functionele eisen zijn met betrekking tot de 
eisen en wensen van de gebruiker op een niveau dat niet verder concreet uitgewerkt kan worden in 
de vorm van criteria voor functioneel gebruik. De vraagkant (de gebruiker) heeft hiermee in feite de 
verwachte  gebouwprestatie  geformuleerd,  vergelijkbaar  met  een  Programma  van  Eisen  bij 
nieuwbouw. 
Vanuit de aanbodkant  (het gebouw) probeert de ontwerper binnen de grenzen van het mogelijke 
een ontwerp te maken dat voldoet aan het prestatieniveau dat de gebruiker voor ogen heeft. Het 
ontwerp  krijgt  vorm  door  het  selecteren  en  combineren  van  producten  en  de  samenwerkende 
eigenschappen van die producten bepalen de  tevredenheid van de gebruiker met de aangeboden 
gebruiksruimte.  
In  de  relatie  tussen  gebruiker  en  gebouw  is  nu  een  duidelijk  onderscheid  aan  te  brengen  in  de 
niveaus waarin de gebruiker een rol speelt en de niveaus waarin alleen de techniek een rol speelt. 
Figuur 3.8 toont de hiërarchische opbouw van de relatie tussen gebruik en gebouw met toevoeging 
van het grensvlak tussen vraag en aanbod van de gebouwprestatie. 
 

 
 
Fig. 3.8  ‐ Hiërarchische opbouw  van de  relatie  tussen gebruiker en gebouw/product waarin de  stappen  zijn 
onderscheiden die gebruiker‐ of gebouwgerelateerd  zijn. Op de plaats waar gebouw  (aanbod)  en gebruiker 
(vraag) elkaar treffen is een grensvlak aangegeven waarin wordt bepaald of de gebouwprestaties voldoen aan 
de eisen van gebruiker. 



 

58 

 

Een  gebouw  is  een  complexe  samenstelling  van  afzonderlijke  producten.  Vanwege  de  sterke 
functionele  samenhang  is  het  moeilijk  om  te  bepalen  in  welke  mate  een  bepaald  product  of 
onderdeel  ervoor  zorgt  dat  een  prestatie‐eis  wordt  vervuld.  Het  doel  van  dit  onderzoek  is  om 
veranderende gebruikerseisen op te kunnen vangen door technische maatregelen in het gebouw. De 
keuze voor een maatregel  is volledig afhankelijk van de mate waarin kan worden voldaan aan de 
gestelde  eisen.  Nu  de  relatie  tussen  de  gebruiker  en  de  techniek  is  ontleed  en  de  niveaus  zijn 
gedefinieerd,  is het beter mogelijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, omdat het effect 
van een technische prestatie kan worden teruggevoerd en verdeeld op de vervulling van functionele 
eisen van de gebruiker.  
Door middel  van  analysetechnieken  is het mogelijk om  te bepalen  in welke mate een  technische 
oplossing  effect  heeft  op  de  eisen  van  de  gebruiker.  Een  voorbeeld  hiervan  is  Quality  Function 
Deployment [Griffin, Hauser, 1991; Magrab, 1997], een methode die in de 70’er jaren is ontwikkeld 
door Yoji Akao om de ontwerplogistiek voor grote schepen te managen. Deze methode wordt in de 
industriële productontwikkeling vaak toegepast om een product af te stemmen op de consument en 
is specifiek toepasbaar op het grensvlak tussen gebruiker en gebouw. Een belangrijk onderdeel van 
deze methode  is  het  identificeren  van  gebruikersbehoeften  en  afzonderlijke  productfuncties  en 
componenten, waarna hiertussen een relatie wordt vastgesteld met behulp van een scorematrix. Op 
deze  wijze  wordt  zichtbaar  welke  productfuncties  en  ‐componenten  voor  de  vervulling  van 
gebruikerseisen het meest effectief zijn, zodat ontwerpers zich kunnen focussen op de optimalisatie 
van die onderdelen. Wanneer deze methode voor gebouwen zou kunnen worden toegepast,  is het 
mogelijk  om  te  bepalen welke  gebouwonderdelen  de  grootste  invloed  hebben  op  een  bepaalde 
functionele eis. In §6.3.1 wordt de toepasbaarheid van QFD voor gebouwen nader bekeken. 

3.3 Strategieën in de bouwpraktijk waarin gebruikerseisen centraal staan 

Ondanks de mismatch  tussen vraag en aanbod  zijn er  in de praktijk een aantal goede  initiatieven 
waarin gebruikerseisen  centraal worden gesteld bij de ontwikkeling  van  gebouwen. De afgelopen 
jaren  zijn  er  vanuit  overheidswege  programma’s  geïnitieerd  met  dit  doel,  hoewel  het  aandeel 
daarvan in de nieuwbouwmarkt nog gering is.  
Ontwerpen vanuit de eisen van belanghebbenden zoals gebruikers en eigenaars krijgt steeds meer 
ingang in de bouwwereld, getuige de actuele opmars van ‘systems engineering’13. Dit is een integraal 
ontwerpproces waarin een complex ontwerpprobleem wordt opgedeeld  in deelproblemen die met 
een multidisciplinair  team  van  specialisten  kunnen worden  aangepakt.  Een  belangrijk  aspect  van 
systems  engineering  is  dat  niet  alleen  technische  haalbaarheid  een  rol  speelt,  maar  dat  ook 
bijvoorbeeld  de  functionele  en  economische  belangen  van  de  stakeholders  gedurende  de  hele 
gebruiksduur van het gebouw worden bewaakt tijdens het ontwerpproces. 
 
Initiatieven met betrekking  tot het  vervullen  van  afzonderlijke  gebruikerseisen  zijn  te  verdelen  in 
maatregelen  voor  de  ontwerpfase  en  voor  de  gebruiksfase.  Voor  beiden  fasen  worden  de 
belangrijkste kenmerkende initiatieven en de praktische uitvoering ervan kort toegelicht. 

3.3.1 Ontwerpfase: keuzevrijheid 

Wanneer een gebruiker zelf kan bepalen hoe het gebouw of de gebruiksruimte wordt gerealiseerd, 
is de  kans groot dat hij er  langer met plezier gebruik  van maakt. De aanschaf  van een woning  is 
bijvoorbeeld  voor  veel  mensen  de  grootste  uitgave  van  hun  leven  en  men  wil  hier  graag 
weloverwogen  mee  omgaan.  Gebruikerswensen  lopen  sterk  uiteen,  daarom  is  keuzevrijheid  en 
inspraak  van  de  gebruiker  bevorderend  voor  de  differentiatie  van  de  gebouwenvoorraad. 
Keuzevrijheid  en  consumenteninvloed  wordt  vanuit  de  overheid    aangemoedigd.  De  overheid 
stimuleert situaties waarin de gebruiker centraal wordt gesteld, zoals particulier opdrachtgeverschap 

                                                            
13 http://www.bouwendnederland.nl/web/advies/contractenenaanbesteden/se/pages/default.aspx; 
http://www.sbr.nl/nieuws/systems_engineering_nu_ook_in_de_bu‐sector/, geraadpleegd op 16‐10‐2011 
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en consumentgericht bouwen. Vanuit de markt worden (eventueel met overheidssteun) concepten 
aangeboden waarin de bewoner keuzeopties krijgt en direct ziet welke consequenties dit heeft voor 
de woning en op  financieel en  functioneel  gebied. Voorbeelden hiervan  zijn  Trento  (Nijhuis)14 en 
Wenswonen (Heijmans IBC)15.  
 
Particulier opdrachtgeverschap 
Het ministerie van VROM pleitte  in de nota   Mensen, Wensen, Wonen  in 2001 dat de markt  zich 
moest openen voor consumentenwensen, omdat het aanbod  te eenzijdig was, doordat deze werd 
gedomineerd  door  een  beperkt  aantal  grote  partijen.  Het  ministerie  wenste  in  2005  een 
nieuwbouwaandeel met particulier opdrachtgeverschap van 30%. In 2000 was dit aandeel 17% [Min. 
van  VROM,  2009].  Ter  vergelijking,  in  de  ons  omringende  landen  ligt  dit  aandeel  veel  hoger,  in 
Duitsland  is  dit  30%,  in  Frankrijk  40%  in  België  is  het  zelfs  70%  [Halman,  2004].  Aangezien  de 
beschikbare ruimte in Nederland kostbaar en relatief schaars is moet hierbij worden opgemerkt dat 
het in geval van particulier opdrachtgeverschap vrijwel altijd om grondgebonden woningen gaat met 
individueel bezit van grond. Aan de vraagkant zou het niet moeten  liggen. Van de verhuisgeneigde 
huishoudens heeft 30‐50% van de ondervraagden serieuze belangstelling voor het bouwen op een 
eigen kavel [Schellevis, 2002]. Ondanks een toenemende geldelijke stimulans van de overheid is het 
aandeel nieuwbouw met particulier opdrachtgeverschap  sinds 2000 alleen maar gedaald. Werd  in 
2002 nog 15% met particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd, in 2007 was dit nog maar 10% [Min. 
van  VROM,  2009].  Het  leidt  op  termijn  tot  een  gevarieerde  voorraad,  echter  in  een  specifiek 
segment van de markt. Voorts zijn het meestal projecten zonder een  innovatief karakter. [Halman, 
2004]. 
 
Consumentgericht bouwen 
Consumentgericht bouwen  is een alternatieve vorm van  zeggenschap  ten opzichte van particulier 
opdrachtgeverschap. Het is er op gericht om binnen seriematige bouw de woning zoveel mogelijk af 
te  stemmen  op  de  gebruiker  waarbij  de  consument  duidelijkheid,  keuzevrijheid  en  flexibiliteit 
geboden  wordt  tijdens  de  ontwerpfase,  de  kostencalculatie  en  de  uitvoeringsfase.  Het  is  de 
bedoeling dat de consument  in staat  is om  in een  laat stadium van de uitvoering keuzes te maken 
[Hacquebord, 2003]. Binnen consumentgericht bouwen kan de mate van zeggenschap over grootte, 
vormgeving,  indeling  en  afwerking  van  de  woning  variëren.  Voor  de  consument  is  behalve  de 
keuzevrijheid  van  belang  dat  de  financiële  consequenties  van  keuzemogelijkheden  transparant 
gepresenteerd  worden.  Het  is  voor  bouwbedrijven  mogelijk  om  de  kosten  van  de 
keuzemogelijkheden  te beperken omdat er een schaalvoordeel ontstaat vanwege   het seriematige 
karakter. Uit de praktijk blijkt dat door consumentgericht bouwen een gevarieerd aanbod ontstaat, 
ondanks  de  industriële  opzet.  De  functionele  meerwaarde  door  de  keuzemogelijkheden  heeft 
daarbij  alleen  kans  wanneer  de  aangeboden  varianten  zijn  ontwikkeld  met  behulp  van  gericht 
marktonderzoek [Haquebord, Metz, Smits, 2004].  
Een  vorm  van  keuzevrijheid die de  kosten beheersbaar maakt  is  catalogusbouw.  Een  afgebakend 
keuzepalet zorgt ervoor dat de bouwende partij vooraf weet wat de consequenties van keuzes zijn 
voor de kosten en voor het bouwproces, terwijl de consument toch voldoende variatie en identiteit 
in de woning kan aanbrengen.  
Voor de toekomstwaarde op de lange termijn hoeft participatie van de gebruiker in planvorming niet 
altijd gunstig uit te pakken. Het grootste nadeel is dat de nieuwe gebruiker van het gebouw wel zijn 
keuzes kan doorvoeren, maar gebruikers die na hem komen niet meer. Daarnaast is de gemiddelde 
gebruiker niet  in staat om een optimale situatie te creëren, omdat men beperkt bekend  is met de 
stand der techniek en de ontwerpmogelijkheden die daarbij horen. Dit kan worden opgevangen door 
niet volledige vrijheid aan te bieden, maar een aantal varianten die zijn afgestemd op de specifieke 
behoeften van de beoogde gebruikersgroep [Haquebord, 2004]. 

                                                            
14 http://www.nijhuis.nl/trento/trento/ 
15 http://www.wenswonen.nl 
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De  invloed  van  de  consument  op  de  uitvoering  van  de  woning  is  belangrijk  voor  de mate  van 
tevredenheid met  het  eindresultaat.  De  gebruiksruimte  blijft  daardoor  langer  functioneel  en  de 
verhuisgeneigdheid neemt af. Keuzevrijheid zou echter moeten gelden voor alle gebruikers die in de 
loop der  jaren met een gebouw te maken krijgen, dan  is pas een echt grote slag te maken op het 
gebied van levensduurverlenging. Wanneer alleen de eerste gebruiker iets te kiezen heeft, zullen de 
gebruikers die op termijn volgen zich met deze keuzes moeten vereenzelvigen, ook bijvoorbeeld na 
20, 50 of 70 jaar, wanneer de gebruikersbehoeften waarschijnlijk sterk zijn veranderd.  
Keuzevrijheid is een groot goed, het moet echter van structurele aard zijn, óók in de gebruiksfase.  

3.3.2 Gebruiksfase: levensloopbestendigheid, flexibel gebruik en functieneutraliteit 

Door gebruikerseisen in te willigen in de ontwerpfase, is bij oplevering de gebruiksconditie optimaal. 
Het heeft echter geen  invloed op wat er daarna gebeurt, wanneer gebruikerseisen veranderen, of 
wanneer een andere gebruiker zijn  intrek wil nemen  in het gebouw. Om eisenveranderingen op te 
vangen gedurende de functionele levensduur van het gebouw, moeten methoden worden toegepast 
die het mogelijk maken om op structurele basis veranderingen aan te brengen zonder dat een zware 
bouwkundige ingreep noodzakelijk is. Het inbouwen van capaciteit om te reageren op veranderende 
gebruikereisen vergroot de kans aanzienlijk dat de beoogde functionele levensduur van het gebouw 
ook  daadwerkelijk  wordt  bereikt.  In  de  markt  bestaan  initiatieven  die  deze  aanpak  hebben 
geadopteerd. De bekendste  is  IFD bouwen,  Industrieel  Flexibel  en Demontabel Bouwen, dat met 
behulp van een subsidieprogramma, geïnitieerd door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), heeft gezorgd voor een impuls van 
flexibele  bouwconcepten,  ‐systemen  en  –producten  in  de  markt.  Naast  flexibiliteit  zijn  ook 
levensloopbestendigheid  en  functieneutraliteit  toegepaste  strategieën  om  een  lange  functionele 
levensduur te bereiken. 
 
Levensloopbestendigheid 
Levensloopbestendigheid  is  vooral  een  concept  dat  in  de  markt  wordt  gehanteerd  bij  de 
ontwikkeling  van woningen. Het gaat dan om  Levensloopbestendig wonen, dat als volgt door het 
Ministerie  van  VROM  [2010]  is  gedefinieerd:  ‘Het  zodanig  bouwen  van woningen  dat mensen  er 
gedurende verschillende fasen van hun leven in kunnen (blijven) wonen. Dit wordt bereikt door onder 
meer vrije indeelbaarheid en flexibiliteit, het voldoen aan woningeisen voor senioren, gebruiksgemak, 
veiligheid, toegankelijkheid en aanpasbaarheid.’ 
In  dit  geval  wordt  gepoogd  om  de  woning  aan  te  passen  zodat  bewoners  lange  tijd  naar 
tevredenheid en behoefte in dezelfde woning kunnen blijven. De doelgroep bestaat uit mensen die 
op termijn een bepaalde mate van zorg nodig hebben zoals senioren en gehandicapten. Volgens de 
Woonkwaliteitwijzer [Stichting VACpunt Wonen, et al., 2010] hoort zelfs meer dan een kwart van de 
huishoudens  in  Nederland  hierbij.  Levensloopbestendig  wonen  biedt  bewoners  optimale 
mogelijkheden voor het uitvoeren van woongerelateerde activiteiten en zelfontplooiing. De pijlers 
waarop  dergelijke  woningen  berusten  zijn  vrije  indeelbaarheid,  flexibiliteit,  gebruiksgemak 
(domotica),  veiligheid en  toegankelijkheid. Het  voorzieningenniveau  speelt hierin een  cruciale  rol. 
Dit concept kent gezien de  speerpunten veel overeenkomsten met woonzorgconcepten. Vanwege 
de grote en relatief gedifferentieerde doelgroep  is het van belang dat niet alleen de woning maar 
ook de  leefomgeving  levensloopbestendig  is. Er moet  ruimte  zijn  voor een grote  verscheidenheid 
aan activiteiten en woningtypen.  
 

Flexibel gebruik 
Er is een duidelijk onderscheid tussen flexibel bouwen en flexibel gebruik. Flexibel bouwen geeft de 
gebruiker de mogelijkheid om tijdens de ontwerp‐ en bouwfase eigen  inbreng te hebben en tot  in 
een  laat stadium veranderingen door te voeren, zoals eerder gezien bij consumentgericht bouwen. 
Flexibel gebruik biedt de gebruiker mogelijkheden om  juist  tijdens de gebruiksfase op een  relatief 
eenvoudige wijze de gebruiksruimte aan te passen, bijvoorbeeld door de  indeling van de ruimte te 
veranderen,  het  volume  aan  te  passen  of  de  aanwezige  bouwfysische  en  installatietechnische 
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voorzieningen  te herzien. Het gaat daarbij niet alleen om  fysieke aanpasbaarheid van elementen, 
zoals het verplaatsen van wanden,   het bijplaatsen van  stopcontacten of  zelfs het  toevoegen van 
gebouwvolume door optoppen of uitbouwen, maar ook om passieve maatregelen die het gebruik 
optimaliseren,  zoals  het  kiezen  van  een  optimale  stramienmaat  en  het  voorzien  in  voldoende 
verdiepingshoogte.  Gebruikerseisen  zijn  sterk  aan  verandering  onderhevig  in  de  tijd  en  het  is 
moeilijk  om  exact  te  voorspellen  welke  maatregelen  nodig  zijn  in  de  toekomst.  Flexibele 
bouwsystemen en producten bieden handvatten om deze onvoorspelbaarheid  in te kaderen, zodat 
de bandbreedte voor functioneel gebruik zo groot mogelijk blijft. Een veel gebruikte maatregel om 
deze  bandbreedte  zo  groot  mogelijk  te  houden  is  het  realiseren  van  grote  vrij  indeelbare 
plattegronden en regelbaarheid en upgrademogelijkheden van installaties. Dit laatste is bijvoorbeeld 
van belang wanneer bij kantoorgebouwen interne veranderingen plaatsvinden, waardoor de ruimte‐
indeling en het verloop van aan‐ en afvoerleidingen moeten worden herzien.  
Een  andere  vorm  van  flexibiliteit,  maar  dan  van  passieve  aard  is  het  implementeren  van 
overcapaciteit in met name de constructie en de installatietechniek van het gebouw. Op deze wijze 
is  het mogelijk  om  zonder  zware  ingreep  op  een  andere  gebruiksfunctie  over  te  gaan.  Hiervoor 
wordt ook wel de term ‘functieneutraliteit’ gehanteerd.  
 
Functieneutraliteit  
Functieneutraliteit  wordt  gedefinieerd  als  ‘het  vermogen  van  een  gebouw  om  met  beperkte 
bouwtechnische  ingrepen wijzigingen  te  ondergaan  en  functieveranderingen  in  zich  op  te  nemen, 
afgestemd op de  specifieke en persoonlijke wensen en  eisen  van de gebruiker(s)’  [Heijne en Vink, 
2001; SEV realisatie, 2007]. 
Het doel van functieneutraliteit  is dat het gebouw uitgerust  is om een aantal verschillende functies 
te huisvesten, in plaats van één specifieke functiegroep. Hiermee wordt het zelfs mogelijk om binnen 
één gebouw een dynamische mix van verschillende gebruiksfuncties te  laten ontstaan, die aansluit 
bij de tendens in de markt naar functiemenging in het stedelijk gebied. 
Vanwege uiteenlopende  ruimtelijke en  technische eisen  zijn echter niet alle  functies per definitie 
uitwisselbaar. De functies die centraal staan in dit onderzoek, wonen, woonzorg en kantoren, liggen 
qua  eisen  vrij  dicht  bij  elkaar  en  lenen  zich  derhalve  goed  voor  een  functieneutrale  insteek. De 
transformatie van kantoor‐ naar woongebouwen in de markt onderschrijft dit (§2.2). 
Functieneutraliteit  is een overwegend passieve vorm van veranderbaarheid, dat wil zeggen dat er 
minimale fysieke aanpassingen worden gedaan aan technische systemen om een functieverandering 
mogelijk  te  maken.  De  belangrijkste  kenmerken  van  functieneutraliteit  zijn:  neutrale 
ruimteafmetingen,  overmaat  en  vrije  indeelbaarheid  van  het  vloeroppervlak,  overcapaciteit  van 
constructieve en  installatietechnische onderdelen. Overcapaciteit  is bijvoorbeeld van toepassing bij 
gebouwen, zoals het woongebouw La Fenêtre in Den Haag, die een woonfunctie hebben maar in de 
toekomst tot kantoren kunnen worden omgevormd. Hierbij wordt vaak op voorhand gerekend met 
een veranderlijke vloerbelasting van 4 kN/m2, die in kantoorgebouwen vaak gewenst is (de minimum 
Bouwbesluit eis  is 2,5 kN/m2 ), terwijl bij een woonfunctie met 1,75 kN/m2 gerekend mag worden. 
Dit  zorgt  echter  wel  voor  een  verzwaring  van  de  constructieonderdelen  en  een  vergroting  van 
gebouwmassa en bruto gebouwvolume.  
Een  treffend  voorbeeld  van  functieneutraliteit  zijn  de  Solids  gebouwen,  ontwikkeld  door 
woningcorporatie  het  Oosten  in  Amsterdam.  ‘Een  Solid  is  een  duurzaam  gebouw met  een  hoog 
accommodatievermogen en een grote dierbaarheid’ [Bijdendijk, 2006]. Kenmerkend is de gevel met 
een monumentaal karakter en een zware betonnen kolomconstructie, waarin veel functies kunnen 
worden gehuisvest en de  indeelbaarheid van de ruimten groot  is. Het gebouw voorziet de huurder 
van  gevels,  constructie,  een  verticale  infrastructuur  (installaties  en  personenverkeer)  en  een 
scheidingswand. Al het andere moet door de gebruiker zelf worden aangeschaft. De gebruiker heeft 
daardoor  volledige  vrijheid  binnen  een  vastgesteld  kader  en  zal  zorgvuldig  omgaan  met  zijn 
eigendom.  In  figuur 3.9 zijn  impressies van  twee Solids projecten getoond en een plattegrond van 
Solids IJburg voorzien van een mogelijke verkaveling. 
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Fig. 3.9 –  Impressies van Solids, voorbeelden van  functieneutrale gebouwen.  In de plattegrond  is  te zien dat 
rondom  het  trappenhuis  de  noodzakelijke  voorzieningen  zijn  gesitueerd  en  dat  de  ruimte  daarbuiten  bijna 
volledig vrij indeelbaar is.16 

 
De mate waarin  tijdens  de  gebruiksfase  aan  veranderende  gebruikerseisen  kan worden  voldaan 
bepaalt  voor  een  groot  deel  de  functionele  bruikbaarheid  van  het  gebouw. Dat  betekent  dat  de 
functionele levensduur sterk kan worden verbeterd met behulp van maatregelen op het gebied van 
flexibiliteit, wanneer deze  tenminste binnen de  technische en economische haalbaarheidsgrenzen 
blijven.  Keuzevrijheid  tijdens  de  ontwerp‐  en  uitvoeringsfase  alleen  is  niet  voldoende  om  een 
structurele invloed van de gebruiker op de gebouwprestatie te kunnen waarborgen. In het volgende 
hoofdstuk wordt nader  ingegaan op het begrip  flexibiliteit en de  factoren die daarop van  invloed 
zijn.  

                                                            
16 Bron: Woningcorporatie Het Oosten te Amsterdam 
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H4 DE GEBRUIKER EN DE FLEXIBILITEIT VAN HET 
GEBOUW 

 
De gebruiker verlangt een ruimtelijke en/of functionele prestatie van het gebouw. De eisen die de 
gebruiker  stelt  zullen na  verloop  van  tijd  veranderen. Wanneer  een  lange  functionele  levensduur 
wordt beoogd, dient het gebouw zich aan deze veranderingen te kunnen conformeren. De letterlijke 
betekenissen  van  flexibel  [Van  Dale  Lexicografie  BV,  2009],  ‘buigzaam’,  ‘inschikkelijk’  en  ‘zich 
gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden’, dekken in dat geval aardig de lading. Het 
gebouw heeft een dienende  functie. Dit komt ook tot uiting  in de definitie van  flexibiliteit die SEV 
realisatie  [2007]  hanteert  in  de  afsluitende  publicatie  van  het  IFD  programma,  ‘Leren  door 
demonstreren’: 
 

‘Flexibiliteit  is de eigenschap van een gebouw of bouwproduct die aanpassing aan de eisen en 
wensen van de gebruikers mogelijk maakt.’  

 
Flexibiliteit  is  een  gebouweigenschap  die  door  de  gebruiker  kan  worden  aangewend  om  de 
gebouwprestatie  beter  aan  zijn  specifieke  eisen  te  laten  voldoen.  In  dit  hoofdstuk  wordt  de 
betekenis van flexibiliteit van het gebouw onderzocht en gedefinieerd. 

4.1 Flexibiliteit  

Doorgaans komt flexibiliteit in twee fasen aan de orde: 
1. Flexibiliteit tijdens het bouwproces 
2. Flexibiliteit tijdens de gebruiksfase van een gebouw 

 

ad 1.  Flexibiliteit  tijdens het bouwproces wordt ook wel gezien als een  vorm  van keuzevrijheid, 
zoals  reeds  omschreven  in  §3.3.1.  Het  gaat  erom  dat  gebruikers  keuzemogelijkheden 
worden  geboden  omtrent  de  uitvoering  van  hun  gebouw  of  gebruiksruimte.  Dit  kan 
bijvoorbeeld  door  middel  van  het  aanbieden  van  varianten,  door  het  configureren  en 
schakelen van standaardmodules of door volledige ontwerpvrijheid. Een belangrijk kenmerk 
is  dat  er  tijdens  de  ontwerpfase  en/of  tijdens  de  uitvoeringsfase  tot  in  een  laat  stadium 
keuzes kunnen worden gemaakt. 

ad 2.   Flexibiliteit tijdens de gebruiksfase kent ook een aantal varianten. Het kan daarbij gaan om 
veranderingen  ín  het  gebouw,  voor  wijzigingen  in  het  gebruik  zonder  dat  daarbij  een 
bouwkundige  ingreep nodig  is. Het kan ook gaan om veranderingen áán het gebouw  zelf, 
waarbij een technische ingreep nodig is om iets aan de gebruikssituatie te veranderen.  

 
Bepalend  is  voor  de  soort  flexibiliteit  is  ook  het  type  verandering  en  de  termijn waarbinnen  de 
verandering  plaatsvindt.  Dit  onderscheid  wordt  gemaakt  aan  de  hand  van  de 
veranderingstypologieën  zoals  gedefinieerd  in  figuur  3.1  en  de  aard  van  de  verandering  is  te 
categoriseren zoals in tabel 3.3. 
In deze veranderingstypologieën (§3.1.3)  is te zien dat op de korte termijn vooral veranderingen  ín 
het  gebouw  voorkomen,  zoals  bij  de  typologieën  ‘0j  Trends’  en  ‘1j  Ruimtebestemming  binnen 
functiegroep’. Wanneer de veranderingstermijn langer is, bijvoorbeeld 5 jaar of meer, is te zien dat 
ook  fysieke  gebouwonderdelen  moeten  worden  aangepast,  zoals  de  verplaatsing  van 
binnenwanden, het upgraden van de installatietechniek of het doorbreken van dragende elementen. 
Voor  de  technische  samenstelling  van  het  gebouw  zijn  vooral  de  ontwikkelingen  op  de  langere 
termijn bepalend omdat de gevraagde prestatie bij realisatie van het gebouw nog niet bekend is. De 
mate  waarin  de  bouwtechniek  veranderingscapaciteit  biedt,  is  cruciaal  voor  het  functionele 
prestatieniveau op termijn. 
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Hoewel  het  in  de  ontwerpfase  nog  onbekend  is  welke  gebouwprestaties  worden  verlangd  over 
bijvoorbeeld 30  jaar, moeten hiervoor  tijdens de ontwerpfase al  technische voorzieningen worden 
geïmplementeerd. Er kan ook voor worden gekozen om geen of beperkte maatregelen toe te passen 
en actie te ondernemen wanneer een verandering aan de orde is. Die keuze hangt af van: 

 de benodigde functionele prestatie op termijn,  

 de investeringskosten van een flexibiliteitsmaatregel bij nieuwbouw, 

 de aanpassingskosten tijdens de gebruiksfase, 

 de mate van overlast bij een aanpassing tijdens de gebruiksfase, 

 de milieu‐impact van de aanpassing. 
 

Om gericht een keuze te maken voor flexibiliteitsmaatregelen moet bekend zijn welke behoeften er 
kunnen  ontstaan  in  de  toekomst. Dit  is  allereerst  sterk  afhankelijk  van  de  beoogde  functie(s).  Er 
moet per  functie worden  ingeschat  in hoeverre het gebouw op dat moment  zou  voldoen aan de 
eisen, er kan bijvoorbeeld al sprake zijn van een meerwaarde ten opzicht van de basiseisen uit het 
Bouwbesluit, en vervolgens moet worden bepaald welke maatregelen nodig zijn in de toekomst om 
de  functionaliteit van het gebouw  te handhaven of  structureel  te verbeteren. Dit  is mogelijk door 
marktonderzoek, waarbij  specifiek  kan worden  gekeken  naar  demografische  en maatschappelijke 
ontwikkelingen van een gebruikersgroep, aangevuld met gebruikersonderzoek waarin de behoeften 
op de korte en middellange termijn in kaart kunnen worden gebracht. Ook de visies van experts op 
het  betreffende  huisvestingsgebied,  bijvoorbeeld  projectontwikkelaars,  woningcorporaties, 
hoogleraren en andere professionals, kunnen waardevolle informatie bevatten over de toe te passen 
flexibiliteitsstrategie. 

4.1.1 Flexibel bouwen door de jaren heen; een kort overzicht 

Onderzoek naar  flexibel gebruik van  ruimte  is op nationaal en  internationaal niveau  reeds gaande 
vanaf  de  jaren  20  van  de  vorige  eeuw.  Internationaal  vooraanstaande  architecten,  zoals  Le 
Corbusier, Eric Mendelsohn en  Ludwig Mies van der Rohe,  richten  zich  in die  tijd  in  toenemende 
mate op de massawoningbouw en zoeken vanwege de minimale afmetingen van woningen naar een 
zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik [Eldonk, Fassbinder, 1990]. Het breed omarmde functionalisme, 
waarin  functionele  doelmatigheid  de  primaire  drijfveer  is  voor  de  vormgeving  en  constructieve 
doelmatigheid  en  als  doel  heeft  om  materialen  zoveel  mogelijk  in  overeenstemming  met  hun 
eigenschappen toe te passen, biedt een kader voor nieuwe concepten. De rationele benadering van 
de techniek in deze stroming werkt ondersteunend door middel van technische vernieuwingen in de 
bouw,  zoals  massaproductie,  prefabricage,  standaardisatie  en  normalisatie,  die  een  innovatieve 
impuls voor de massawoningbouw toegankelijk en toepasbaar maakt [Voordt, Wegen, 2000].  Dit uit 
zich in concepten en oplossingen voor ruimtes die geschikt zijn voor verschillende activiteiten in het 
dagelijks  gebruik. Onderzoeken naar de  gebruiksprocessen  in woningen  (1934:  Leppla & Van den 
Broek;  1936:  Stam)  leiden  tot  oplossingen  voor  dag‐  en  nacht  gebruik  van  woningen  en  tot 
combineerbare  ruimten  door  de  toepassing  van  opklapbedden,  schuifdeuren,  schuifwanden    en 
draaiwanden. Er  is ook aandacht voor de differentiatie  in de grootte van huishoudens binnen een 
woonblok. Van Tijen en Van den Broek maken daarvoor omstreeks 1935 gebruik van de ‘wisselbeuk’, 
waardoor  het mogelijk wordt  om  een woning  bestaande  uit  twee  beuken  naar  behoefte  uit  te 
breiden  met  een  beuk.  De  wisselbeuk  zorgt  voor  een  variatie  aan  woninggrootten  binnen  een 
woonblok.  Dit  geeft  vooral  de mogelijkheid  tot  flexibiliteit  in  de  ontwerpfase,  de  verkaveling  is 
tijdens de gebruiksfase niet eenvoudig te wijzigen [Eldonk, Fassbinder, 1990]. 
In  de  wederopbouwperiode  na  de  Tweede  Wereldoorlog  worden  in  korte  tijd  veel  woningen 
gerealiseerd.  Snelheid  en  standaardisering  leiden  tot  een  nieuwe  woningvoorraad  die  wordt 
gekarakteriseerd door eenvormigheid en efficiënt gebruik van middelen. Dit komt de kwaliteit niet 
ten  goede.  Flexibel  gebruik  van  gebouwen  komt  als  reactie  op  deze  bouwstroom  weer  in  de 
belangstelling te staan. Het startpunt van structureel onderzoek naar dit onderwerp is de publicatie 
‘De dragers en de mensen, het einde van de massawoningbouw’ van Habraken [1961]. Hierin wordt, 
als  reactie  op  de  eenvormigheid  en  rigiditeit  van  de  woningbouw  na  WOII,  een  concept 
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gepresenteerd  waarin  het  gebouw  wordt  gescheiden  in  een  permanente  drager  en  een 
veranderbare inbouw. De drager bestaat uit de gebouwonderdelen met een lange levensduur, zoals 
de  constructie  en  centrale  installatietechnische  voorzieningen,  en  de  inbouw  bestaat  uit  de 
onderdelen  die  op  relatief  korte  termijn  aan  verandering  onderhevig  zijn,  zoals  binnenwanden, 
oppervlakteafwerkingen  en  sommige  installatietechnische  voorzieningen. De  drager  biedt  in  deze 
aanpak een kader voor het veranderbare  in de gebruiksfase [Leupen, 2002] en moet derhalve slim 
en  duurzaam worden  ontworpen,  zodat  deze  voor  een  lange  functionele  levensduur  kan  zorgen. 
Halverwege  de  60‐er  jaren wordt  in Nederland  Stichting Architecten  Research  opgericht,  die  het 
gedachtegoed van John Habraken verder uitbouwt en in praktijk brengt. Men maakt zich sterk om de 
massawoningbouw tegen te gaan en de gebruiker meer  invloed te  laten uitoefenen op de woning, 
om de persoonlijke wensen te kunnen vervullen. In het begin van de jaren 70 leidt dit tot een aantal 
projecten waarin de principes van SAR  in de praktijk worden beproefd.  In 1985 wordt  in navolging 
van SAR (die in 1987 wordt opgeheven) de Stichting Open Bouwen opgericht in Delft. Ook Stichting 
Bouwresearch besteed in de tweede helft van de jaren 80 met een aantal publicaties aandacht aan 
het  beheersbaar  ontwerpen  en  bouwen  volgens  het  drager  –inbouw  principe.  Buiten  de 
woningsector heeft het Open Bouwen‐principe ook ingang gevonden en wordt het opgenomen in de 
ontwikkeling  van  kantoorgebouwen  en  industriële  gebouwen.  De  technische  mogelijkheden  en 
voordelen van een meer geïndustrialiseerd productieproces vinden hier een geschikte toepassing en 
worden met  succes  in de  innovatiestroom meegenomen. Open Bouwen wordt ook  internationaal 
onderzocht  en  toegepast,  voornamelijk  in West‐Europa,  Japan  en  de  Verenigde  Staten,  [Kendall, 
1995; Kendall, Teichter, 2000; Tarpio, Tiuri, 2001] waar het leidt tot de ontwikkeling en realisatie van 
een aanzienlijk aantal projecten en speciale flexibel toe te passen inbouwproducten. 
 
Tot  op  heden  zijn  de  principes  bedacht  door  Habraken  nog  altijd  relevant.  Hoewel  de 
gebouwenvoorraad  en  de  productietechniek  sindsdien  een  ontwikkeling  hebben  doorgemaakt, 
mede dankzij de  inspanningen van Habraken en zijn volgelingen,  is de theorie  in feite onveranderd 
gebleven, enkel naar het heden geüpdatet. 
In Nederland wordt eind jaren negentig op bouwbrede schaal een programma in het leven geroepen 
om  flexibel en  levensduurbestendig  te bouwen, het  IFD programma  [Hermans, Damen, 1997].  IFD 
staat  voor  Industrieel  Flexibel  en Demontabel. Hiermee  krijgt  het  oorspronkelijke  drager‐inbouw 
concept eindelijk een serieuze voet tussen de deur in de overwegend conservatief ingestelde en op 
traditionele  leest  geschoeide  bouwwereld,  gesteund  door  een  subsidieprogramma  van  de 
ministeries  van  Economische  Zaken  en  VROM. Dit  programma,  geleid  door  SEV  Realisatie,  levert 
tussen  1999  en  2006  een  totaal  van  92  demonstratieprojecten  en  haalbaarheidsstudies  op.  De 
resultaten  variëren  in  schaalgrootte  van  wijk  tot  productniveau  en  kennen  toepassingen  in  de 
woningbouw en utiliteitsbouw  [SEV Realisatie, 2007]. Het  IFD programma heeft  in de Nederlandse 
bouwsector ervoor gezorgd dat de scepsis rondom de haalbaarheid en realiseerbaarheid van flexibel 
bouwen  grotendeels  is  weggenomen, mede  dankzij  de  omvang  van  het  aantal  projecten  en  de 
indrukwekkende  gebouwen die gerealiseerd  zijn. Het  lijkt erop dat  flexibel bouwen definitief een 
plek verworven heeft  in de bouwende wereld, hoewel nog niet van omvang dat een  substantiële 
karakterwijziging van de gebouwenvoorraad een feit is. 

4.1.2 Flexibiliteit van gebouwen; de spraakverwarring voorbij 

Flexibel  bouwen  biedt  gezien  het  bewijsmateriaal  uit  het  (recente)  verleden  goede 
aanknopingspunten om gebouwen daadwerkelijk aan  te passen aan de wensen van de gebruiker. 
Daarvoor  moet  echter  de  definitie  van  flexibiliteit  niet  ter  discussie  staan.  In  het  grote  aantal 
publicaties waarin men  het  begrip  flexibiliteit  heeft willen  definiëren  en  classificeren17,  blijft  de 
algemene betekenis van flexibiliteit van gebouwen ongeveer gelijk. In het huidige onderzoek wordt 

                                                            
17    Onder  andere:  [Priemus,  1969; Werf,  et  al.,  1989;  Eldonk  ,  Fassbinder,  1990;  Boerman,  et  al.,  1992; Werf,  1993; 
Geraedts, 1993; Rongen, 1994 Kendall, 2000; Heijne, Vink, 2001; Blakstad, 2001; Leupen, 2002; Hoezen, 2003; Dobbelsteen, 
2004; SEV Realisatie, 2007] 
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de aan het begin van dit hoofdstuk getoonde definitie van SEV Realisatie [2007] gehanteerd. Deze is 
in Nederland breed gedragen en up to date. Flexibiliteitsmaatregelen zijn onder te verdelen  in een 
aantal categorieën.  
 
Flexibiliteit  van het  gebouw  kan worden onderscheiden  voor de ontwerp‐  /uitvoeringsfase  en de 
gebruiksfase van het gebouw.  In het huidige onderzoek  is speciale aandacht voor veranderingen  in 
het eisenpakket van de gebruiker gedurende de gebruiksfase van het gebouw (zoals in H3 uiteen  is 
gezet), daarom wordt alleen de flexibiliteit tijdens de gebruiksfase verder uitgewerkt. De keuzes voor 
maatregelen hiervoor worden echter reeds in de ontwerpfase gemaakt.  
Voor  flexibiliteit  in  de  ontwerpfase  worden  in  de  literatuur  verschillende  benamingen  gebruikt. 
Leupen [2002] spreekt vanwege de positie in het proces van‘Initiële flexibiliteit’. Omdat de gebruiker 
zelf bepaalt hoe het gebouw eruit komt te zien en een keuze maakt die bij het gewenste beeld van 
de  gebruiker  past  spreekt Hoezen  [2003]  van  ‘Belevingsflexibiliteit’  en  Van  Eldonk  en  Fassbinder 
[1990] noemen dit ‘Karakterflexibiliteit’. Om dezelfde reden als door Leupen  ingebracht noemt SEV 
realisatie  [2007]  het  ‘Procesflexibiliteit’.  Deze  laatste  benaming  wordt  in  het  huidige  onderzoek 
aangehouden.  Procesflexibiliteit  zorgt  ervoor  dat  ontwikkelende  en  uitvoerende  partijen 
keuzevrijheid  kunnen  bieden  aan  de  eerste  gebruiker(s).  In  paragraaf  4.1.3 wordt  hier  nader  op 
ingegaan. 
De flexibiliteitsmaatregelen die tijdens de gebruiksfase van het gebouw kunnen worden aangewend 
zijn  van  ruimtelijke  of  functionele  aard.  Er  zijn  daarnaast  verschillen  in  het  schaalniveau  en  de 
zwaarte  van  de  ingreep.  Als  verzamelterm  voor  flexibiliteit  tijdens  de  gebruiksfase  wordt 
‘Gebruiksflexibiliteit’ gehanteerd. Deze benaming komt in een aantal publicaties [Heijne, Vink, 2001; 
Leupen,  2002;  SEV,  2007]  terug  en  de  definities  ervan  komen  inhoudelijk  overeen.  Een  andere 
benaming die  in de  literatuur wordt genoemd  is  ‘Productflexibiliteit’ [Geraedts, 1996; Heijne, Vink, 
2001]. In paragraaf 4.1.4 wordt dieper ingegaan op Gebruiksflexibiliteit. 
 

 
 
Fig. 4.1 – Verdeling in flexibiliteitscategorieën naar fasen tijdens de levensduur van het gebouw 

4.1.3 Procesflexibiliteit 

Procesflexibiliteit wordt in dit onderzoek gedefinieerd als:  
 
‘Keuzevrijheid  en  zeggenschap  voor  de  eerste  gebruiker(s)  ten  aanzien  van  het  gebouwontwerp 
tijdens de ontwerpfase en de uitvoeringsfase van het gebouw. ‘ [SEV Realisatie, 2007] 
 
Met procesflexibiliteit is het voor uitvoerende en ontwikkelde partijen mogelijk om de eindgebruiker 
invloed  te  geven  op  een  aantal  gebouwaspecten,  bijvoorbeeld  op  de  indeling  van  de  eigen 
gebruiksruimte, het  voorzieningenniveau, het  afwerkingsniveau, de uitstraling  van het  gebouw of 
een combinatie van deze en meer mogelijkheden. 
De mate  van  keuzevrijheid  is  per  project  verschillend  en  varieert  van  het  kiezen  van  een  aantal 
standaard opties tot volledige vrijheid met betrekking tot kavel en gebouw. Procesflexibiliteit vraagt 
een  andere  aanpak  van  het  bouwproces  dan  conventioneel  gebruikelijk  is.  Een  aantal 
bouwprocesstappen moeten worden  gescheiden  zodat  in  een  laat  stadium  in  het  proces  er  nog 
keuzes kunnen worden gemaakt. Dit gaat met name over de indeling en de inrichting van de ruimte.  
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Binnen procesflexibiliteit  is onderscheid te maken tussen de verschillende fasen  in het bouwproces 
tot oplevering (zie figuur 4.2). De definities zijn overgenomen van SEV Realisatie [2007]:  

 Ontwerpflexibiliteit:   de ontwerpfase biedt ruimte voor keuzes voor de gebruiker 

 Realisatieflexibiliteit:   het ruw‐ of afbouwproces biedt ruimte voor keuzes voor de gebruiker 
 

 
 

Fig. 4.2 – Ontwerpflexibiliteit en Realisatieflexibiliteit als onderdeel van Procesflexibiliteit 

 
Het stadium tot waarin keuzes kunnen worden gemaakt door de gebruiker is verschillend per project 
en per projectfase. Bij voorkeur kunnen er  tot  laat  in de ontwerp‐ en uitvoeringsfase nog keuzes 
worden  gemaakt,  de  bouwwijze  moet  hierop  echter  wel  zijn  afgestemd.  Bovenstaande 
flexibiliteitstypen kunnen beiden worden toegepast in één project, vanwege de chronologische aard 
echter nooit tegelijkertijd. 

4.1.4 Gebruiksflexibiliteit 

Anders dan bij procesflexibiliteit gaat het bij gebruiksflexibiliteit om veranderingen ten opzichte van 
een bestaande situatie. Een verandering kan nodig zijn omdat een gebruiker bijvoorbeeld niet meer 
tevreden  is  met  de  kwaliteit,  omvang  of  indeling  van  de  huidige  gebruiksruimte.  De 
gebruiksflexibiliteit  van het  gebouw bepaalt  in hoeverre het mogelijk  is om de  gebruiksruimte  te 
veranderen zodat deze weer beantwoordt aan de behoeften van de gebruiker. 
De  definitie  van  gebruiksflexibiliteit,  deels  ontleend  aan Heijne  en  Vink  [2001]  en  SEV  Realisatie 
[2007], is: 
   
‘Het vermogen van een gebouw om tijdens de gebruiksfase (met beperkte bouwtechnische ingrepen) 
ruimtelijke en  functionele veranderingen  te ondergaan, afgestemd op de specifieke en persoonlijke 
wensen en eisen van de gebruiker(s).’  
 
De veranderingen die gebruikers wensen, hebben te maken met de bruikbaarheid van het gebouw. 
Er mankeert  iets  aan de  kwaliteit of  kwantiteit  van de beschikbare  gebruiksruimte waardoor het 
gebouw niet optimaal kan functioneren in de beoogde toepassing. De tekortkoming kan betrekking 
hebben  op  de  afmetingen  of  indeling  van  de  beschikbare  ruimte  of  op  de  functionaliteit  van  de 
ruimte,  bijvoorbeeld  het  aantal  indelingsmogelijkheden  of  de  aanwezigheid  van  bouwfysische  en 
installatietechnische voorzieningen. Ook een combinatie is mogelijk. 
 
In  eerdere  studies  hebben  onderzoekers  getracht  om  de  flexibiliteitsmaatregelen  die  betrekking 
hebben op het gebruik van het gebouw te categoriseren.  

 Van  Eldonk  en  Fassbinder  [1990]  maken  een  onderscheid  tussen  ruimtelijke  flexibiliteit, 
functionele flexibiliteit en karakterflexibiliteit. Hierdoor wordt flexibiliteit die te maken heeft met 
ruimtelijke wijzigingen onderscheiden van flexibiliteit die alleen te maken heeft met het gebruik 
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van de ruimte en niet met veranderingen aan de ruimte zelf. Karakterflexibiliteit heeft betrekking 
op het aanpassen van de uitstraling van de ruimte of het gebouw. 

 Geraedts  [1996]  deelt  gebruiksflexibiliteit  in  twee  categorieën:  ruimtelijke  flexibiliteit  en 
technische  flexibiliteit. Ruimtelijke  flexibiliteit speelt een rol wanneer de ruimteafmetingen en  ‐
indelingen  aangepast worden  aan  veranderende  gebruikerseisen.  Technische  flexibiliteit  heeft 
niet  zozeer betrekking op de  gebruiker, maar op de dienende  rol  van de bouwtechniek en de 
installatietechniek  wanneer  functionele  eisen  veranderen.  Geraedts  definieert  technische 
flexibiliteit als: ‘flexibiliteit die het mogelijk maakt bouw‐ of installatiedelen gemakkelijk te kunnen 
vervangen, te verplaatsen, uit te breiden of aan te passen aan gewijzigde functie‐eisen.’ 

 Leupen  [2002]  schrijft over vier  categorieën,  te weten:  locatiegebonden verplaatsbaarheid van 
het  gebouw,  veranderbaarheid  door  verbouwing  van  ruimtelijke  aard  met  een  gelijkblijvend 
gebouwvolume,  uitbreidbaarheid,  waarbij  de  gebruiksoppervlakte  en  het  gebouwvolume 
vergroot worden en polyvalentie, waarbij een  functionele verandering kan plaatsvinden zonder 
het aanpassen van vaste delen van de gebruiksruimte.  

 Hoezen  [2003]  onderscheidt  indelingsflexibiliteit,  volumeflexibiliteit  en  functionele  flexibiliteit. 
Net  zoals  door  Leupen worden  de  twee  ruimtelijke  flexibiliteitsmaatregelen  onderverdeeld  in 
enerzijds maatregelen waarbij het gebouwvolume gelijk blijft (indelingsflexibiliteit) en anderzijds 
maatregelen  waarbij  het  gebouwvolume  verandert  (uitbreidingsflexibiliteit).  Functionele 
flexibiliteit heeft ook hier alleen betrekking op het gebruik van de ruimte en niet op de vorm en 
afmetingen van de ruimte zelf. 

 Van den Dobbelsteen [2004] verdeelt flexibiliteit die gericht  is op gebouwgebruik  in functionele 
flexibiliteit en technische flexibiliteit. Met functionele flexibiliteit wordt bedoeld dat een gebouw 
voor meer dan één  functie geschikt  is en dat het gebouw door meer dan één gebruikersgroep 
tegelijkertijd  kan  worden  gebruikt.  Technische  flexibiliteit  wordt  gezien  als  ruimtelijke 
overcapaciteit, uitbreidbaarheid en indeelbaarheid. 

 SEV  Realisatie  [2007]  maakt  een  onderscheid  in  inrichtingsflexibiliteit,  indelingsflexibiliteit  en 
uitbreidingsflexibiliteit.  In geval van  inrichtingflexibiliteit worden de afmetingen en vorm van de 
ruimte  niet  veranderd  terwijl  het  gebruik  wel  wijzigt.  Er  is  hier  sprake  van  een  functionele 
wijziging.  In geval van  inrichtingsflexibiliteit worden de afmetingen en vorm van de  ruimte zelf 
wel fysiek aangepast, maar binnen het bestaande gebouwvolume. Bij uitbreidingsflexibiliteit gaat 
het om een volumeverandering van het gebouw waarmee extra gebruiksruimte wordt gecreëerd.  

 
Bovenstaande  studies  tonen  veel  verschillende  benamingen  en  klassen  voor  flexibiliteitsvormen. 
Inhoudelijk zijn er echter veel overeenkomsten. Er kan een belangrijk onderscheid worden gemaakt 
tussen ruimtelijke maatregelen, die betrekking hebben op de vorm en de afmetingen van de ruimte, 
en  functionele maatregelen, die  geen  invloed hebben op de  ruimteafmetingen, maar wel op het 
gebruik van de ruimte.  
Als derde wordt technische flexibiliteit genoemd18.  In het huidige onderzoek wordt dit niet als een 
aparte  klasse  beschouwd  maar  worden  technische  maatregelen  als  dienend  beschouwd  voor 
flexibiteitsmaatregelen  op  ruimtelijk  en  functioneel  vlak.  Het  is  voor  de  gebruiker  immers  niet 
interessant hoe  flexibiliteit  technisch wordt  verwezenlijkt,  als de maatregel maar  functioneert  en 
voldoende  efficiënt  is.  Om  begripsverwarring  te  voorkomen  worden  deze  specifieke  technische 
kwaliteiten  van  gebouwonderdelen  ter  ondersteuning  van  flexibiliteitsmaatregelen  in  het  vervolg 
gedefinieerd als ‘aanpasbaarheid’ (zie §4.3) 
 
Op basis  van bovenstaande bevindingen wordt  in  dit onderzoek  een ordening  aangebracht  in de 
verschillende  vormen  van  gebruiksflexibiliteit.  Als  basis worden  twee  soorten  gebruiksflexibiliteit 
onderscheiden (zie ook fig. 4.3):  

                                                            
18 Van  den Dobbelsteen  [2004]  geeft  binnen  deze  klasse  beschrijvingen  van  vooral  ruimtelijke  veranderingen. Geraedts 

[1996]  benoemt  specifiek  technische  maatregelen  zoals  bouwtechnische  en  installatietechnische 
aanpassingsmogelijkheden. 
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 Ruimtelijke flexibiliteit  maatregelen voor veranderingen in en aan de ruimte 

 Functionele flexibiliteit  maatregelen  voor  veranderingen  in  de  gebruiksfunctie  van  een 
ruimte 

Ruimtelijke flexibiliteitsmaatregelen veroorzaken een verandering in de vorm en afmetingen van de 
gebruiksruimte. Functionele  flexibiliteitsmaatregelen hebben niet direct  invloed op de afmetingen 
en  vorm  van  de  ruimte, maar  op  de  gebruiksfunctie  van  de  ruimte. Maatregelen  van  deze  aard 
zorgen ervoor dat de ruimte op een andere wijze gebruikt kan worden. Het is overigens ook mogelijk 
om  beide  soorten  flexibiliteitsmaatregelen  gelijktijdig  toe  te  passen.  In  de  volgende  paragrafen 
worden ruimtelijke en functionele flexibiliteit nog verder uitgewerkt. 
 

 
 

Fig. 4.3 – Ruimtelijke flexibiliteit en Functionele flexibiliteit als onderdeel van Gebruiksflexibiliteit 

4.1.4.1 Ruimtelijke Flexibiliteit 

Ruimtelijke flexibiliteit maakt het mogelijk om de afmetingen, vorm en uitstraling van de ruimte te 
veranderen. Dit is onafhankelijk van de functie van de ruimte en van het voorzieningenniveau. Het is 
mogelijk dat een verandering plaatsvindt  zonder bouwkundige  ingreep.  In de meeste gevallen  zal 
echter een beperkte bouwkundige ingreep nodig zijn.  
Er zijn verschillende soorten ruimtelijke flexibiliteit. In dit onderzoek maken we, op basis van eerder 
uitgevoerde  studies,  het  onderscheid  in  vier  typen.  Deze  kunnen  worden  ingedeeld  onder 
maatregelen  waarbij  het  bruto  gebouwvolume  gelijk  blijft  en  maatregelen  waarbij  het  bruto 
gebouwvolume verandert. 
 
Bij een gelijkblijvend bruto gebouwvolume onderscheiden we: 
(i) Inrichtingsflexibiliteit  De  inrichting  van  een  ruimte  kan worden  veranderd  zonder  de 

vorm  en  afmetingen  van  de  ruimte  te wijzigen. Het  veranderen 
van de afwerking van de ruimte om de uitstraling te wijzigingen is 
ook een vorm van inrichtingsflexibiliteit. 

(ii) Indelingsflexibiliteit  De mogelijkheid  tot wijzigingen  in  ruimte‐indelingen, waarbij de 
vorm  en  afmetingen  van  ruimten  veranderbaar  zijn  binnen  de 
gebruiksruimte van één gebruiker. 

(iii) Verkavelingsflexibiliteit  De  mogelijkheid  tot  wijzigingen  in  de  verkaveling  van  de 
plattegrond.  Het  gaat  hierbij  niet  om  de  indeling  in  de 
gebruiksruimte  van  één  gebruiker, maar  om  de  ruimteverdeling 
tussen alle afzonderlijke gebouwgebruikers.  

 
Bij een veranderend bruto gebouwvolume: 
(iv) Volumeflexibiliteit  De  mogelijkheid  tot  het  vergroten  of  verkleinen  van  het 

gebouwvolume en het aantal vierkante meters gebruiksoppervlak 
door het toevoegen of verwijderen van aan‐ en uitbouwen. 
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Flexibiliteitstypen  kunnen  ook  gelijktijdig  voorkomen.  Een  vergroting  van  een  woonkamer  door 
middel  van  een  uitbouw  (volumeflexibiliteit)  kan  ervoor  zorgen  dat  ook  de  inrichtingsflexibiliteit 
toeneemt. De plaatsing van de zithoek is dan vanwege ruimtegebrek bijvoorbeeld niet meer beperkt 
tot  één  positie  in  de  ruimte. Om  volumeflexibiliteit mogelijk  te maken  is  het  vaak  nodig  dat  het 
gebouw op constructief vlak overgedimensioneerd  is.  In dat geval  is het bijvoorbeeld mogelijk om 
zonder constructieve aanpassingen het gebouw van een extra verdieping te voorzien. 
De flexibiliteitstypen waarbij het bruto gebouwvolume gelijk blijft lijken erg op elkaar, maar zijn toch 
van  een  andere  schaalgrootte.  Het  verschil  zit  in  het  aantal  gebruikers  waarop  de  maatregel 
betrekking heeft en of de vorm en afmetingen van de ruimte daadwerkelijk fysiek kunnen worden 
aangepast.  
In het geval van inrichtingsflexibiliteit gaat het om wijzigingen binnen één ruimte. Het is mogelijk om 
bijvoorbeeld een werkruimte in een kantoor of een keuken in een woning op meer dan één manier 
in  te  delen. De  plaatsing  van  een  keuken  is  onder  andere  gebonden  aan  de  positie  van  gas‐  en 
wateraansluitingen. Ook de grootte van een ruimte en de positie van wand‐ en gevelopeningen en 
ruimtelijke obstakels zoals constructiedelen spelen hierin een rol. Binnen  inrichtingsflexibiliteit kan 
ook  de mogelijkheid  bestaan  om  de  uitstraling  van  de  woning  eenvoudig  te  wijzigen  door  een 
aanpassen van de afwerking van wanden, vloeren en plafonds. 
Indelingsflexibiliteit is ruimteoverstijgend, maar niet gebruikeroverstijgend. Het gaat in dit geval om 
het verplaatsen, toevoegen en verwijderen van wanden en deur‐ en raamopeningen om de indeling 
van de gebruiksruimte van één gebruiker aan  te passen. Onder een gebruiker wordt bijvoorbeeld 
verstaan:  één  huishouden  in  een  woning  of  één  kantoororganisatie  in  een  (gedeelte  van  een) 
kantoorgebouw. 
Verkavelingsflexibiliteit  is  wel  gebruikeroverstijgend.  In  dit  flexibiliteitstype  worden  bij  de 
aanwezigheid  van meer dan  één  gebruiker  van  een  gebouw de posities  van de  scheidingwanden 
herzien. In dit geval moet er veel aandacht worden besteed aan technische eisen met betrekking to 
geluidsoverdracht  en  brandwerendheid.  Tevens  moeten  de  noodzakelijke  installatietechnische 
voorzieningen  aanwezig  zijn  om  aangepast  om  iedere  gebruiker  en  iedere  ruimte weer  van  het 
nodige te voorzien. Dit laatste geldt overigens ook in het geval van indelingsflexibiliteit.  

4.1.4.2 Functionele Flexibiliteit 

Functionele  flexibiliteit zorgt ervoor dat het gebruik van de gebruiksruimte kan worden gewijzigd, 
zonder dat daarbij de ruimtelijke structuur verandert. Het gaat enerzijds over de wijze waarop een 
gebruiker de beschikbare ruimte wil gebruiken en anderzijds over de functionele mogelijkheden die 
de ruimte aan de gebruiker biedt. 
 
Er  zijn  binnen  de  functionele  flexibiliteit  drie  verschillende  typen  te  onderscheiden,  waarbij  de 
verschillen  liggen  op  het  gebied  van  tijd  en  op  de  mate  waarin  een  bouwkundige  ingreep 
noodzakelijk is: 
(v) Polyvalentie  De  functie van een  ruimte kan veranderen. Er  is geen  sprake 

van een andere gebruiker, de hoofdfunctie blijft hetzelfde en 
er worden geen aanpassingen van bouwkundige aard gedaan. 

(vi) Opwaarderingsflexibiliteit  De  functionaliteit  van  een  ruimte  is  met  een  beperkte 
aanpassingsinspanning  te  verbeteren.  Er  kan  sprake  zijn  van 
een andere gebruiker, maar de hoofdfunctie blijft hetzelfde.  

(vii) Functieneutraliteit  De capaciteit van een gebouw of gebouwdeel om een andere 
functie  te  huisvesten,  zonder  of met  beperkte  bouwkundige 
aanpassingen.  Functieneutraliteit  gaat  meestal  gepaard  met 
overcapaciteit  van  constructieve  en  installatietechnische 
elementen en een overmaat in ruimtelijke zin. 

 
Polyvalentie wordt  vooral aangewend  voor de  korte  termijn  veranderingen, bijvoorbeeld  jaarlijks, 
maandelijks of zelfs dagelijks. Een ruimte wordt bijvoorbeeld overdag gebruikt als werkkantoor en in 
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de avond als instructieruimte. Om de ruimte snel van functie te kunnen  laten veranderen zijn geen 
bouwkundige  aanpassingen  nodig,  maar  er  wordt  alleen  met  de  inrichting  geschoven.  De 
voorzieningen die nodig zijn voor kantoorwerkzaamheden worden tijdelijk ontkoppeld en vervangen 
voor bijvoorbeeld presentatiemiddelen. Na de avondlessen wordt de ruimte weer teruggebracht tot 
werkplek.  
Opwaarderingsflexibiliteit  is geschikt voor de middellange  termijn. Wanneer de  functionaliteit van 
een  ruimte  achteruit  gaat  door  bijvoorbeeld  veroudering  of  degradatie  van  de  aanwezige 
voorzieningen  is het mogelijk om met beperkte  inspanning de ruimte te upgraden zodat de functie 
weer  optimaal  gebruikt  kan  worden  volgens  de  geldende  standaarden.  Met  name  in  de 
kantoorsector  is  dit  een  belangrijk  aspect  om  de  productiviteit  en  arbeidssatisficatie  op  peil  te 
houden. Opwaarderingsflexibiliteit zal overigens vaak gepaard gaan met inrichtingflexibiliteit. 
Functieneutraliteit zal voornamelijk op de lange termijn zijn nut bewijzen. Wanneer bijvoorbeeld op 
een locatie meer vraag is naar kantoren dan naar woningen, is het door functieneutraliteit mogelijk 
om  een  woongebouw  (gedeeltelijk)  te  transformeren  tot  kantoorruimte.  Constructieve  en 
installatietechnische  eisen  zijn  voor  kantoren  hoger  dan  voor  woningen.  Wanneer  het  gebouw 
voldoende overcapaciteit heeft is het mogelijk om zonder of met beperkte maatregelen van functie 
te veranderen. 

4.1.5 Flexibiliteitswensen op basis van veranderende gebruikerseisen 

Gebruikers zullen hun wensen en eisen op huisvestinggebied normaal gesproken niet aangeven  in 
termen  van  type  gebruiksflexibiliteit.  De  gebruikers  uiten  zich  in  concrete  functionele  eisen,  die 
direct  betrekking  hebben  op  een  fysiek  gebouwonderdeel  of  op  een  kwantificeerbare 
gebouweigenschap (§3.2.3). Ze vragen daarbij indirect om veranderingscapaciteit van het gebouw of 
de  gebruiksruimte.  Deze  veranderingscapaciteit  is  voorprogrammeerbaar  in  de  ontwerpfase met 
behulp van de verschillende soorten gebruiksflexibiliteit. In figuur 4.4 worden de flexibilteitsvormen 
in één overzicht gepresenteerd. 
 

 
Fig. 4.4 – Onderscheid in flexibiliteitstypen binnen Ruimtelijke en Functionele flexibiliteit 

 
De  classificatie  van  flexibiliteitsvormen  is  voor  dit  onderzoek  ontwikkeld.  Deze  classificatie  is 
getoetst door deze  in §4.2 verder uit  te werken met ontwerpkenmerken, waaruit de elementaire 
verschillen  tussen  de  verschillende  flexibiliteitsvormen  naar  voren  komen.  Vervolgens  is  deze 
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uitgewerkte classificatie gestaafd aan praktijkprojecten die zijn opgenomen in de digitale Appendices 
bij §4.2.1 en §4.2.2.  
In  §3.1.3  zijn  eisenveranderingen  van  gebruikers  gecategoriseerd met  behulp  van  veranderings‐
typologieën. De  veranderingstypologieën werden daarbij  inhoudelijk onderscheiden op  grond  van 
esthetische,  ruimtelijke,  functionele en  technische kenmerken. Op eenzelfde wijze  is het mogelijk 
om  de  veranderingtypologieën  te  linken  aan  de  verschillende  typen  gebruiksflexibiliteit. 
Gebruiksflexibiliteit kent in dit onderzoeken alleen maatregelen van ruimtelijke en functionele aard. 
Esthetische veranderingen hebben  in principe altijd met de uitstraling van de ruimte te maken, dit 
valt onder de definitie van inrichtingsflexibiliteit.  
De  functionele eisen die ontstaan als gevolg van eisenveranderingen kunnen worden  ingedeeld bij 
een  veranderingstypologie.  In  tabel  4.1  is  getoond  welke  soorten  ruimtelijke  en  functionele 
flexibiliteit volgens de gegeven definities het meest zullen aansluiten bij de verschillende typologieën 
van verandering. 
 

 
TYPOLOGIE VAN VERANDERING 

 
RUIMTELIJKE 
FLEXIBILITEIT 

FUNCTIONELE 
FLEXIBILITEIT 

Termijn 

In
ri
ch
ti
n
g
sf
le
xi
b
ili
te
it
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e 
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xi
b
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it
 

Fu
n
ct
ie
n
eu
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a
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ei
t 

0j  Trends  dagelijks  ■    
1j  Ruimtebestemming binnen functiegroep  ≥ 1 jaar   ■  
5j  Ruimtelijke indeling binnen functiegroep  ≥ 5 jaren  ■    
5j  Upgrade afwerkingsniveau  ≥ 5 jaren  ■   ■ 

5‐10j  Wijziging Gebruiksfunctie  ≥ 5‐10 jaren  ■  ■  
15j  Upgrade comfortniveau  ≥ 15 jaren    ■ 
15j  Functionele en ruimtelijke herziening  ≥ 15 jaren  ■ ■ ■  ■ 
30j  Technische vernieuwing  ≥ 30 jaren  ■ ■ ■   ■

 
Tabel 4.1‐ Categorisering van veranderingstypologieën naar toepasbare vorm van gebruiksflexibiliteit 

 
De  functionele  levensduur  van  gebouwen  kan  verlengd  worden  door  implementatie  van 
flexibiliteitsmaatregelen.  De  keuze  voor  een  bepaalde maatregel wordt  reeds  in  de  ontwerpfase 
gemaakt op basis van de te verwachten veranderingen  in gebruikerseisen. Het kan zijn dat door de 
ontwerper bewust een functieneutraal gebouw wordt ontwikkeld omdat de  locatie zich op termijn 
goed leent voor een kantoorhoudende organisatie terwijl het gebouw in beginsel wordt ontworpen 
voor een woonfunctie. Gebruikers hebben vooral eisen die zich richten op de korte termijn. Het gaat 
dan  over  eisen  die  betrekking  hebben  op  de  inrichting,  indeling,  afwerking  en  de  aanwezige 
technische en installatietechnische voorzieningen.  
 
In §3.1.2 is voor de woon‐ en kantoorsector aangegeven welke gebouwaspecten voor gebruikers de 
meeste  prioriteit  hebben. Deze  aspecten  zijn  echter  nog  te  globaal  en  nog  niet  te  vertalen  naar 
gewenste  flexibiliteitsvormen of  fysieke  aanpassingen. Het doel  is om  in de ontwerpfase  voor de 
beoogde  doelgroep  een  passende maatregel  voor  de  gebruiksflexibiliteit  te  kiezen  waarmee  de 
functionaliteit van het gebouw op de korte en lange termijn wordt verbeterd. 
Voor  gebruikers  is het  van belang dat  zij  veranderingen  kunnen doorvoeren op de punten die  zij 
belangrijk  vinden.  Zoals  te  zien  in  tabel  4.1  zijn  op  de  korte  termijn  inrichtingsflexibiliteit  en 
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polyvalentie de belangrijkste  flexibiliteitstypen. Het gaat erom dat de  ruimte zich ervoor  leent om 
snel en effectief veranderingen aan te brengen  in de  inrichting wanneer een verandering optreedt, 
bijvoorbeeld  in  de  gezinssamenstelling. Na  een  aantal  jaren  is  het wellicht  nodig  dat  de  ruimte‐
indeling wordt aangepast omdat bijvoorbeeld een extra werkruimte nodig  is. Dit kan gepaard gaan 
met  de  toevoeging  van  een  aantal  elektra‐  en  data‐aansluitingen  en  de  positie  van 
verlichtingsarmaturen  moet  mogelijk  worden  herzien.  Het  voorzieningenniveau  heeft  dan  een 
upgrade nodig. Voor de gebruiker  zijn  in dit geval  indelingsflexibiliteit en opwaarderingflexibiliteit 
erg nuttig.  
 
Een  onderzoek  van  Rigo  [Durmisevic,  2006]  onder  woonconsumenten  toont  dat  73%  van  de 
gebruikers  geïnteresseerd  is  in  de  toepassing  van  flexibele  systemen  voor  aanpassingen  aan  de 
woonsituatie. 14% is niet geïnteresseerd en de overigen zijn in dubio. Het is opvallend dat met een 
toename van de  leeftijd de  interesse afneemt  (86%  tot 31  jaar, 63%  tussen 55 en 65  jaar, 33% bij 
65+). Daarnaast blijkt dat 30% van de huishoudens zou willen verhuizen omdat de woning niet kan 
worden aangepast aan hun eisen, terwijl 45% zegt te willen blijven wanneer de woning veranderbaar 
zou zijn. 

4.1.5.1 Bewonersonderzoek naar veranderingsbehoefte  in meerlaagse woongebouwen  te 
Eindhoven  

Om meer in detail te weten te komen in welk opzicht woningen veranderbaar zouden moeten zijn is 
in  2007  in  het  kader  van  het  huidige  onderzoek  een  survey  gehouden  onder  bewoners  van 
woongebouwen  in Eindhoven. De vragen zijn zo gesteld dat de respondenten  in bepaalde situaties 
moesten  kiezen  uit  herkenbare,  concrete woningkenmerken.  Flexibiliteitsvormen  zoals  hierboven 
gedefinieerd zeggen bewoners  immers waarschijnlijk niets. De populatie bestaat uit bewoners van 
meerlaagse woongebouwen gelegen  in de nabijheid van de Kennedylaan  in Eindhoven. De aselecte 
steekproef bestaat uit 274  respondenten die woonachtig  zijn  in woongebouwen verdeeld over 18 
straten. Zie figuur 4.5 voor een impressie van de verschillende woongebouwen. 
 

 
 
Fig. 4.5 – Een  impressie van de woongebouwen  in de nabijheid van de Kennedylaan te Eindhoven waarin de 
respondenten uit de survey woonachtig zijn 
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Opvallend is dat de respondenten over het algemeen van oudere leeftijd zijn19. In totaal is 52% van 
de  respondenten  55  jaar  of  ouder,  bestaat  de  steekproef  voor  91%  uit  een‐  en 
tweepersoonshuishoudens  en  77%  van  de  bewoners  is  huurder.  In  totaal  is  38%  van  de 
ondervraagden  gepensioneerd  en  het  gemiddelde  inkomen  ligt  rond  de  1750  euro.  De 
steekproefpopulatie  is te eenzijdig om een algemeen geldend betrouwbaar beeld te krijgen van de 
bewoners van woongebouwen. Een dergelijk beeld zou wellicht in 2038, wanneer de vergrijzing een 
hoogtepunt bereikt (zie §2.1.2), wel voldoen aan het algemene beeld van de populatie, maar op dit 
moment  lijkt  het  erop  dat  in  de  gebouwen  nabij  de  Kennedylaan  een  bovengemiddeld  aantal 
mensen ouder dan 55 jaar te wonen. Het aantal een‐ en tweepersoonshuishoudens (91%)ligt relatief 
hoog  ten opzicht van het  landelijk beeld  (70%),  in het geval van meerlaagse woongebouwen  is dit 
echter  niet  opzienbarend.  Het  aandeel  huishoudens  met  meer  dan  twee  personen  zal  bij 
eengezinswoningen relatief hoger  liggen vanwege de beschikbare ruimte  in‐ en om de woning. Het 
gemiddelde aantal kamers bedraagt 3,28, het wenselijke aantal kamers is gemiddeld 3,74. Over het 
algemeen kan gezegd worden dat voor de helft van de mensen een extra kamer wenselijk  is. De 
tevredenheid met de woning is ruim voldoende en wordt gewaardeerd met een gemiddelde van 7,7 
op een schaal van 1 tot 10.  
Ondanks de scheefheid  in de steekproefpopulatie zijn er met betrekking tot veranderbaarheid van 
de  woning  wel  een  aantal  aanknopingspunten  bruikbaar  voor  het  inzicht  in  de  wijze  waarop 
bewoners  hun  ruimte  indelen  en  op  de  belangrijkste  woningaspecten  met  betrekking  tot 
bruikbaarheid van ruimten. De antwoordmogelijkheden zijn tijdens de analyse  in verband gebracht 
met de kenmerken van de verschillende soorten gebruiksflexibiliteit. Voor een uitgebreide analyse 
van de resultaten wordt verwezen naar Appendix §4.1.5.1. 
 
Uit  dit  bewonersonderzoek  volgt  dat  bewoners  in  het  gebruik  van  hun woning  duidelijk worden 
geleid door zowel ruimtelijke als door functionele aspecten. Er  is op basis van deze gegevens geen 
voorkeur  aan  te  geven. De  respondenten maken duidelijk dat  een  combinatie  van  ruimtelijke  en 
functionele  factoren bepaalt of een  ruimte naar behoren kan worden gebruikt, afhankelijk van de 
activiteit die er plaats vindt. Wat betreft aanpassingsmogelijkheden is duidelijk te zien dat bewoners 
graag invloed hebben op de posities van aansluitpunten van installatietechnisch voorzieningen en op 
de  indeling  en  grootte  van  de  ruimte.  Dit  onderbouwt  de  bewering  in  de  vorige  paragraaf  dat 
gebruikers vooral gericht zijn op alle onderscheiden flexibiliteitsoorten voor de korte en middellange 
termijn,  te  weten:  inrichtingsflexibiliteit,  indelingsflexibiliteit,  polyvalentie  en  opwaarderings‐
flexibiliteit. 

4.2 Flexibiliteitsmaatregelen voor de gebruiksfase in de bouwpraktijk 

In  de  praktijk wordt  flexibel  bouwen  en  keuzevrijheid  voor  de  gebruiker  actief  toegepast  in  de 
planvorming van gebouwen. Zo zijn er een groot aantal praktijkvoorbeelden waarin niet alleen in de 
procesfase, maar ook in de gebruiksfase flexibiliteit wordt aangewend.  
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van praktische ontwerpkenmerken die een rol spelen 
bij de verschillende flexibiliteitvormen zoals die in §4.1.4 zijn gedefinieerd. Deze kenmerken worden 
in Appendix §4.2 voorzien van voorbeelden uit de bouwpraktijk. Vanwege de omvang zijn deze niet 
in dit hoofdstuk opgenomen.  
De variatie in de praktijkprojecten is groot. Er zijn voorbeelden waarin de positie van aansluitpunten 
kan worden  gevarieerd  ten  behoeve  van  een  vrije  inrichting  tot  voorbeelden waarbij  het  gehele 
gebouw  te  veranderen  is  in  indeling,  uiterlijk  en  functie.  Ook  de  schaalgrootte  kent  uitersten; 
variërend  van  handige  stekkerverbindingen,  voor  het  eenvoudig  aanpassen  van  de 
elektriciteitsvoorziening, tot complete afgemonteerde geprefabriceerde gebouwdelen. 

                                                            
19 In 2007 was 27% van de Nederlandse bevolking 55 jaar of ouder. Met uitzondering van de leeftijdsgroep van 0 tot 20 jaar 
(die doorgaans geen hoofdbewoner zijn, en dus niet mee konden doen aan het onderzoek) is landelijk 36% 55 jaar of ouder 
[CBS, 2011]. 
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De projecten die  in Appendix §4.2 worden beschreven maken niet altijd gebruik van producten die 
speciaal  ontwikkeld  zijn  voor  flexibiliteit.  In  sommige  gevallen  biedt  een  slim  ruimtelijk  ontwerp 
voldoende basis voor flexibel gebruik. In andere gevallen zijn er projecten waar een speciaal product 
is ontwikkeld om een gebouwspecifiek probleem op te  lossen dat  in sommige gevallen marktbreed 
kan worden ingezet (zoals de AirEduct20 voor renovatieprojecten). Daarnaast wordt in veel projecten 
gebruik gemaakt van producten die projectongebonden zijn en speciaal zijn geselecteerd vanwege 
de  voordelen  voor de  gebruiksflexibiliteit. Op productniveau  is  een onderscheid  te maken  tussen 
producten  die  direct  leiden  tot  meer  flexibiliteit,  bijvoorbeeld  demontabele  binnenwanden,  en 
producten die een ondersteunende rol hebben, zoals leidingvloeren [SEV Realisatie, 2007].  
De  omschrijving  van  de  kenmerkende  eigenschappen  die  leiden  tot  een  bepaalde  vorm  van 
flexibiliteit worden per flexibiliteitsvorm behandeld, verdeeld in twee paragrafen die afzonderlijk de 
ruimtelijke flexibiliteitstypen en de functionele flexibiliteitstypen behandelen. 

4.2.1 Ruimtelijke flexibiliteit in de praktijk 

In  ruimtelijke  zin  zijn  vier  flexibiliteitsvormen  te  onderscheiden:  (i)  inrichtingsflexibiliteit,  (ii) 
indelingsflexibiliteit,  (iii)  verkavelingsflexibiliteit  en  (iv)  volumeflexibiliteit.  De  belangrijkste 
ontwerpkenmerken hiervan worden getoond  in  tabellen 4.2  t/m 4.5.  In Appendix §4.2 worden de 
ontwerpkenmerken uitgebreid toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. 
 
(i) Inrichtingsflexibiliteit 
Dit is de meest laagdrempelige vorm van gebruiksflexibiliteit. Bij inrichtingsflexibiliteit bestaat alleen 
de  mogelijkheid  om  de  configuratie  van  de  meubels  en  andere  losstaande  voorzieningen  te 
veranderen. De gebruiker wil de functie van de ruimte niet veranderen, maar wel de opstelling van 
inrichting aanpassen.  In het meest eenvoudige geval zal men alleen schuiven met meubilair, maar 
het  is ook mogelijk om bijvoorbeeld een keukenopstelling anders  te plaatsen, mits daarvoor geen 
bouwkundige ingrepen aan de ruimte nodig zijn. Er zijn een aantal variabelen die ervoor zorgen dat 
een ruimte flexibel in te richten is. De importantie van deze variabelen is afhankelijk van de functie 
van de ruimte en van het verlangde prestatieniveau van de gebruiker.  Inrichtingsflexibiliteit  is een 
vorm van flexibiliteit die zonder al te veel moeite te bereiken  is en daarom goed aansluit bij kleine 
veranderingen  in het functioneel gebruik van een ruimte of bij het volgen van de  laatste trends op 
inrichtingsgebied. De belangrijkste ontwerpkenmerken zijn getoond in tabel 4.2.  
 

INRICHTINGSFLEXIBILITEIT 

Ontwerpkenmerken  Praktijkmaatregelen 

Ruimtelijke afmetingen   Vloeroppervlakte 
 Vorm 

 Lengte/breedte verhouding 
Positie en omvang 
wandopeningen 

 Positie en omvang raamopeningen (daglicht) 

 Positie en omvang deuropeningen 

 Voldoende wandlengte i.v.m. meubilering 

Voorzieningenniveau   Positie en aantal installatietechnische voorzieningen voor actief 
gebruik (elektra, data, CAI, telecommunicatie, watertoevoer en ‐
afvoer, gas) 

 Positie en aantal installatietechnische voorzieningen voor passief 
gebruik (ventilatie, verwarming/koeling) 

 
Tabel 4.2 – Ontwerpkenmerken bij toepassing van maatregelen voor inrichtingsflexibiliteit in de praktijk 

                                                            
20  Ontwerp  door    Lindner  en Well  Design  voor  de  verbouwing  van  het monumentale  gebouw  van  de  Raad  voor  de 
Rechtspraak in Den Haag, in opdracht van de Rijksgebouwendienst. 
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(ii) Indelingsflexibiliteit 
Anders dan bij  inrichtingsflexibiliteit  is  indelingsflexibiliteit  vertrekoverschrijdend. De hoofdfunctie 
van de gebruiksruimte blijft gelijk en het gaat erom dat de hele plattegrond vrij in te delen is zodat 
vrij te plaatsen wanden, wandopeningen en voorzieningen een optimaal gebruik mogelijk maken. De 
ontwerpkenmerken die bepalend zijn voor  indelingsflexibiliteit hebben veel te maken met de mate 
van vrije indeelbaarheid van de plattegrond en zijn getoond in tabel 4.3. 
 

INDELINGSFLEXIBILITEIT 

Ontwerpkenmerken  Praktijkmaatregelen 

Plaatsing vaste 
gebouwonderdelen in 
plattegrond 

 Vaste onderdelen (trap, leidingkoker, dragende onderdelen, 
installatietechnische voorzieningen) kunnen de indelingsvrijheid 
belemmeren 

 Vermijd niveauverschillen 

Verplaatsbaarheid en 
verwijderbaarheid van 
indelingsbepalende elementen 

 Vrije plaatsing en verwijderbaarheid binnenwanden 
 Vrije plaatsing en verwijderbaarheid wandopeningen 
 Verwijderbaarheid van vloerdelen 
 Vrije plaatsing van specifieke functionele voorzieningen (sanitair, 
keuken, meterkast, trap) 

Stramienafmetingen en 
constructief systeem 

 Toegepaste constructiewijze, openheid van de plattegrond 
 Beukmaat 

 Gebouwdiepte 

Regelbaarheid en 
zoneerbaarheid 
installatietechnische 
voorzieningen 

 Plaatsing en veranderbaarheid leidingstructuur 
 Schakelbaarheid en afzonderlijke regelbaarheid van installaties 
 Toegankelijkheid leidingdragers 

 

Tabel 4.3 – Ontwerpkenmerken bij toepassing van maatregelen voor indelingsflexibiliteit in de praktijk 

 
(iii) Verkavelingflexibiliteit 
Van  herverkaveling  van  een  gebouw  is  sprake  als  de  gebruiksruimte  van meerdere  afzonderlijke 
gebruikers wordt herverdeeld. Verkavelingsflexibiliteit vertoont  sterke gelijkenissen met  indelings‐
flexibiliteit, alleen beperkt de herindeling van de  ruimte zich  in die gevallen  tot één gebruiker. De 
belangrijkste ontwerpkenmerken voor verkavelingsflexibiliteit zijn getoond in tabel 4.4. 
 

VERKAVELINGSFLEXIBILITEIT 

Ontwerpkenmerken  Praktijkmaatregelen 

Hoofdmaatvoering plattegrond   Schakelbaarheid van ruimten 

 Universele moduulmaten 

 Verwijderbaarheid scheidingswanden en vloeren 
Verkavelbaarheid 
installatietechnische 
voorzieningen 

 Decentralisatie van verticale leidingdistributie en infrastructurele 
voorzieningen voor personenverkeer 

 Verkavelbare horizontale leidingstructuur 
 

Tabel 4.4 – Ontwerpkenmerken bij toepassing van maatregelen voor verkavelingsflexibiliteit in de praktijk 

 
(iv) Volumeflexibiliteit 
Het  doel  van  volumeflexibiliteit  is  het  eenvoudig  vergroten  of  verkleinen  van  de  gebruiksruimte 
wanneer daar behoefte aan is. In de praktijk komt het vergroten van de ruimte door een uitbreiding 
het meeste voor. Het is echter voorstelbaar dat een eerder aangebrachte uitbreiding na verloop van 
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tijd weer wordt verwijderd, wanneer de extra ruimte niet meer nodig  is, bijvoorbeeld wanneer de 
kinderen  het  huis  uit  zijn  of  wanneer  een  bedrijf  vanwege  een  efficiëntieslag  minder 
kantoorpersoneel nodig heeft.  
Voor  gebouwen op  een  ruim  genoeg  kavel  is  een uitbouw op maaiveldniveau mogelijk,  een  veel 
gebruikte  term voor een dergelijke gebouwvergroting  is uitplinten. Wanneer er echter geen grond 
beschikbaar  is,  is het toch mogelijk om uit te breiden middels een extra verdieping   (optoppen)   of 
een module die  aan het  gebouw wordt  gehangen  als  een uitkraging.  In beide  gevallen moet het 
gebouw  hierop  technisch  zijn  ingericht.  De  ontwerpkenmerken  die  gepaard  gaan  met 
volumeflexibiliteit worden getoond in tabel 4.5. 
 

VOLUMEFLEXIBILITEIT 

Ontwerpkenmerken  Praktijkmaatregelen 

Bouwtechnische voorzieningen   Demontabelheid en modulatie gebouwschil 

 Modulaire opzet ruimtelijk ontwerp 

 Prefabricage uitbreidingsmodule 

Overcapaciteit   Overcapaciteit draagconstructie 
 Overcapaciteit Installatietechniek 

 

Tabel 4.5 – Ontwerpkenmerken bij toepassing van maatregelen voor volumeflexibiliteit in de praktijk 

4.2.2 Functionele flexibiliteit in de praktijk  

Er  zijn  drie  soorten  functionele  flexibiliteit  te  onderscheiden:  (v)  polyvalentie,  (vi) 
opwaarderingsflexibiliteit en (vii) functieneutraliteit. Het kenmerk van functionele flexibiliteit  is dat 
niet  de  omvang,  indeling  of  uitstraling  van  een  ruimte  veranderbaar  is, maar  de  gebruiksfunctie 
ervan. De belangrijkste ontwerpkenmerken voor het bereiken van deze flexibiliteitsvormen worden 
in  deze  paragraaf  getoond.  Voor  een  uitgebreide  omschrijving  van  de  ontwerpkenmerken  en 
praktijkaspecten, alsmede voor voorbeelden hiervan, wordt verwezen naar Appendix §4.2. 
 
(v) Polyvalentie 
Een polyvalente  ruimte  is een  ruimte die op  korte  termijn  kan  veranderen, bijvoorbeeld  jaarlijks, 
maandelijks  of  zelfs  dagelijks.  Er  is  geen  sprake  van  een  andere  gebruiker,  de  hoofdfunctie  blijft 
hetzelfde  en  er  worden  geen  aanpassingen  van  bouwkundige  aard  gedaan.  De  belangrijkste 
ontwerpkenmerken en praktijkmaatregelen worden getoond in tabel 4.6.  
 

POLYVALENTIE 

Ontwerpkenmerken  Praktijkmaatregelen 

Neutraliteit in ruimtegebruik   Ruimtelijke afmetingen 

 Voorzieningenniveau 
 Afwerkingsniveau 

Schakelbaarheid van ruimten   Tijdelijke ruimtelijke afscheidingen / openingen 

 Flexibel meubilair 

 

Tabel 4.6 – Ontwerpkenmerken bij toepassing van maatregelen voor polyvalentie in de praktijk 

 
(vi) Opwaarderingflexibiliteit 
Wanneer er  sprake  is  van opwaarderingsflexibiliteit  is het mogelijk om de  functionaliteit  van een 
ruimte met een beperkte aanpassingsinspanning  te verbeteren. Er kan sprake zijn van een andere 
gebruiker, maar de hoofdfunctie blijft hetzelfde. Met de  functionaliteit van een  ruimte wordt niet 
gedoeld  op  ruimtelijke  kenmerken,  maar  op  de  aanwezigheid  van  installatietechnische 
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voorzieningen,  het  binnenklimaat  en  de  afwerkstaat  van  de  ruimte.  De  ontwerpkenmerken  en 
praktijkmaatregelen voor het bereiken van opwaarderingsflexibiliteit zijn getoond in tabel 4.7. 
  

OPWAARDERINGSFLEXIBILITEIT 

Ontwerpkenmerken  Praktijkmaatregelen 

Opwaarderingmogelijkheden 
afwerkingsniveau 

 Afwerking en uitstraling van het interieur 
 Afwerking en uitstraling van het exterieur 

Opwaarderingmogelijkheden 
bouwfysische prestaties 
binnenklimaat 

 Thermische isolatiewaarde 

 Geluidswerendheid 
 Luchtkwaliteit 
 Thermische behaaglijkheid 

 Hygrische behaaglijkheid 
 Daglichttoetreding 
 Brandveiligheid 

Opwaarderingmogelijkheden 
van installatietechnische 
voorzieningen 

 Bereikbaarheid 
 Desintegratie 
 Vervangbaarheid 
 Overcapaciteit 
 Energieopwekking 

 

Tabel 4.7 – Ontwerpkenmerken bij toepassing van maatregelen voor opwaarderingsflexibiliteit in de praktijk 

 
(vii) Functieneutraliteit 
Functieneutraliteit  wordt  in  dit  onderzoek  omschreven  als  de  capaciteit  van  een  gebouw  of 
gebouwdeel  om  een  andere  functie  te  huisvesten,  zonder  of  met  beperkte  bouwkundige 
aanpassingen. De ontwerpkenmerken van functieneutraliteit zijn getoond in tabel 4.8. 
 

FUNCTIENEUTRALITEIT 

Ontwerpkenmerken  Praktijkmaatregelen 

Ruimtelijke afmetingen   Overmaat in vloeroppervlakte 

 Uniformiteit in maatvoering 

 Plafondhoogte / verdiepingshoogte  
 Gebouwontsluiting / toegankelijkheid 

Overcapaciteit 
installatietechnische en 
infrastructurele voorzieningen 

 Infrastructurele voorzieningen m.b.t. personenverkeer 

 Infrastructurele voorzieningen m.b.t. leidingverkeer 

 Installaties t.b.v. luchtkwaliteit 
 Installaties t.b.v. thermische behaaglijkheid 

 Installaties t.b.v. hygrische behaaglijkheid 
 Elektrotechnische installaties 
 Werktuigbouwkundige installaties 

 Voorzieningen m.b.t. geluidswerendheid 

 Voorzieningen m.b.t. daglichttoetreding 

 Voorzieningen m.b.t. brandveiligheid 

Overcapaciteit draagconstructie   Ruimtelijke afmetingen 

 Veranderlijke belasting 

 

Tabel 4.8 – Ontwerpkenmerken bij toepassing van maatregelen voor functieneutraliteit in de praktijk\ 
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4.2.3 Het belang van de context 

Hoewel gebruikers en gebouweigenaren flexibiliteit vrijwel altijd als een pluspunt ervaren, blijft het 
in  de  praktijk  toch  bij  een  zeer  klein  aandeel  nieuwbouwprojecten  waarin  werkelijk 
gebruiksflexibiliteit aanwezig  is. Hoewel de  intentie er vaak wel  is, zijn er  toch genoeg knelpunten 
die een succesvolle implementatie van gebruiksflexibiliteit in de weg staan. In deze paragraaf volgen 
daarvan een aantal opvallende zaken. 
  
Ervaringen van gebruikers en gebouweigenaren  
Gebruikers  die  deelnemen  aan  projecten waarin  flexibiliteit wordt  geboden  ten  aanzien  van  de 
woonruimte  zeggen  tevreden  te  zijn  over  het  gevoel  van  vrijheid  en  de mate  van  zeggenschap. 
Gebruikers beoordelen de verhouding tussen prijs en kwaliteit als goed. De bewoners die vinden dat 
ze  teveel betalen baseren dit niet op de aangeboden  flexibiliteit. Als men opnieuw de  keuze  zou 
krijgen zou men weer voor een flexibele woning kiezen. [Hoezen, 2003] 
Gebouweigenaren geven in het onderzoek van Hoezen [2003] overwegend aan dat ook zij vinden dat 
de prijs/kwaliteitverhouding bij toepassing van flexibiliteit goed  is. Er wordt getracht het effect van 
flexibiliteit op de (huur)prijs te beperken en in sommige gevallen is zelfs de prijs verlaagd. Flexibiliteit 
hoeft dus geen reden te zijn voor hogere (huur)kosten. Verhuurders geven aan dat zij tevreden zijn 
over  de  keuzemogelijkheden  voor  de  bewoners  en  over  het  kunnen  aanbieden  van  veel 
verschillende woningen in één complex. Zij zien in flexibiliteit het voordeel dat men het aanbod kan 
aanpassen aan een veranderende vraag. 
 
Financiële haalbaarheid 
Een belangrijk punt voor de  financiële haalbaarheid  is de  terugverdientijd van extra  investeringen 
die mogelijk gedaan moeten worden door toepassing van flexibiliteitsmaatregelen. Een ontwikkelaar 
die  de  bedoeling  heeft  het  gebouw  op  korte  termijn  te  verkopen  is  niet  geïnteresseerd  in  extra 
maatregelen (en mogelijk kosten) voor flexibiliteit. Een bouwbenadering die specifiek is ingericht op 
efficiënt  en  flexibel  bouwen,  zoals  Slimbouwen,  kan  wellicht  uitkomst  bieden  om  de  extra 
investering  te beperken. De  focus bij de besluitvorming voor nieuwbouw  ligt meestal  sterk op de 
initiële bouwkosten,  terwijl aanpassingskosten  tijdens de gebruiksfase niet worden meegenomen. 
Deze kunnen aanzienlijk zijn wanneer hiermee geen rekening  is gehouden  in het ontwerp.  In geval 
van  lange  termijn  exploitatie  door  dezelfde  eigenaar,  zou  een  realistisch  toekomstscenario met 
betrekking  to verandering uitkomst kunnen bieden. Een methode die dit  inzichtelijk maakt,  is Life 
Cycle Costing (LCC) [Müller, Veeken, 2006], waarin alle projectkosten van planfase tot sloop worden 
meegenomen.  Hiermee  wordt  het  mogelijk  om  het  rendement  van  een  investering  in 
flexibiliteitsmaatregelen tijdens de gehele levensduur te overzien.  
 
Bewustheid van de mogelijkheden 
De  aanwezigheid  van  flexibiliteitsmaatregelen  verlangt  een  bepaalde  mate  van  bewustheid  bij 
ontwerpers, gebruikers en eigenaars van de mogelijkheden en gevolgen van keuzes. Bij de Flexline 
woningen in Hengelo, werd bijvoorbeeld door een te grote keuzevrijheid van de eerste gebruikers de 
gebruiksflexibiliteit  voor  latere  gebruikers  teniet  gedaan  [SEV  Realisatie,  2007].  Wanneer  de 
toegepaste flexibiliteitsmaatregelen niet direct zichtbaar zijn is het belangrijk dat de mogelijkheden 
goed zijn gedocumenteerd en worden overgedragen aan een eventuele nieuwe eigenaar, zodat de 
ingebouwde kwaliteiten in de toekomst kunnen worden benut. Het omgekeerde is gebleken bij veel 
flexibele woningbouwprojecten uit de jaren tachtig, waarin de woningcorporatie niet op de hoogte 
was van de mogelijkheden [SEV Realisatie, 2007].  
 
Beperkingen van de techniek 
Hoewel  de  op  de markt  beschikbare  oplossingen  veel  potentie  hebben,  zijn  er  toch  een  aantal 
beperkingen die veroorzaakt worden door de toegepaste technieken, die gedeeltelijk een erfenis zijn 
van de heersende traditie en gewoontes. Een belangrijke schakel om gebruiksflexibiliteit te bereiken 
is de toepassing van een zone waarin leidingen bereikbaar en het verloop veranderbaar is.  
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Een  plintgoot  is  bijvoorbeeld  een  goed middel  om  op  ieder  gewenste  positie  in  de  ruimte  een 
aansluitpunt te creëren. Vanwege de gewenste gladde wandafwerking zijn verticale kabelgoten niet 
acceptabel en worden deze aansluitpunten geplaatst op plinthoogte. 
Holle  leidingvloeren (m.u.v. die waarin het  leidingverloop  is voorgeprogrammeerd door middel van 
sleuven) bieden een veelbelovende oplossing doordat de positie van leidingen niet wordt vastgelegd 
en de holle ruimte toegankelijk is. De werkelijke gebruiksflexibiliteit wordt in de praktijk echter vaak 
teniet  gedaan  door  de  keuze  van  de  afwerkvloer. De  vloer  zou  op  ieder  punt  demontabel  en  te 
openen  moeten  zijn  voor  een  maximale  veranderbaarheid.  Bijvoorbeeld  bij  toepassing  van  de 
Slimline vloer wordt in de praktijk om financiële redenen en vanwege geluidseisen een met beton of 
anhydriet aangegoten lewisplaat toegepast, waarin openbare zones zijn opgenomen, ter plekke van 
leidingknooppunten. Daarmee  is het mogelijk om aanpassingen te doen, echter het verloop tussen 
de  knooppunten  is  niet  aan  te  passen.  Een  volledig  demontabele  en  kostentechnisch  haalbare 
topvloer die voldoet aan de comforteisen en flexibiliteitseisen zou hierin uitkomst bieden. Voorbeeld 
hiervan zijn  topvloeren zoals computervloeren, waarin het zelfs  technisch mogelijk  is om volledige 
demontabelheid  te  combineren met  integratie  van  vloerverwarming/‐koeling  in de  topvloer  [Cox, 
Haren, Senden, 2006; Haren, 2008].  
Een  ander  aandachtspunt  bij  toepassing  van  leidingvloeren  is  het  verticale  leidingverloop. 
Doorvoeren zijn normaal gesproken alleen te maken door een ruim gat te boren, de  leiding aan te 
brengen en de doorvoer met  traditionele  technieken weer geluiddicht en brandwerend  te maken 
[Debets, 2005]. 
De toepassing van inbouwwanden kent een zelfde soort probleem. Hoewel de indelingvrijheid groot 
is,  zijn de door de markt als  flexibel beschouwde  systemen  zelden  flexibel  in de gebruiksfase. De 
veeltoegepaste  wanden  van  cellenbeton  of  Metalstud  zijn  lichtgewicht  en  gemakkelijk  aan  te 
brengen. Wanneer  de  indeling moet  veranderen  op  termijn  is  de wand  even  zo  gemakkelijk  te 
verwijderen, maar niet herbruikbaar. Er  is  in die gevallen dus een verbouwingsingreep nodig en  in 
veel gevallen  is zelfs vakmanschap vereist. Dat druist  in tegen de principes van gebruiksflexibiliteit. 
De techniek beperkt in dit geval de mate van flexibiliteit en de eenvoud van een verandering, met als 
gevolg dat gebruikers veranderingen uitstellen en langer in een niet‐ideale situatie blijven zitten. Er 
zijn wel systemen voor niet‐dragende inbouwwanden die werkelijk demontabel en herbruikbaar zijn 
(zie appendix §4.2) maar deze worden vanwege de niet‐naadloze afwerking nauwelijks toegepast in 
een woonsituatie. In kantoorgebouwen en zorginstellingen is dit wel mogelijk. 
 
De dienende rol van de bouwtechniek: aanpasbaarheid van gebouwonderdelen 
De bouwtechnische samenstelling van het gebouw  is sterk bepalend voor de mate van  inspanning 
die met een aanpassing gepaard gaat. Door slim om te gaan met de configuratie van onderdelen en 
de wijze van verbinden lijkt inspanningsarme veranderbaarheid haalbaar.  
In  het  huidige  onderzoek  is  flexibiliteit  een  kwaliteit  die  bedoeld  is  voor  de  gebruiker.  De wijze 
waarop  dit  technisch wordt  uitgevoerd  is  voor  de  gebruiker  niet  interessant, mits  ervan  slechts 
beperkte  hinder  wordt  ondervonden.  In  het  huidige  onderzoek  speelt  de  bouwtechniek  een 
dienende, doch niet  te onderschatten rol. De  feitelijke veranderbaarheid van  technische systemen 
wordt  in dit onderzoek gedefinieerd als aanpasbaarheid. De betekenis ervan wordt  in de volgende 
paragraaf gedefinieerd. 

4.3 Aanpasbaarheid 

De definitie van aanpasbaarheid wordt ten dele afgeleid van Blok en van Herwijnen [2006] die een 
onderscheid maken  tussen  constructieve  flexibiliteit  en  constructieve  aanpasbaarheid  (waarover 
meer  in  H8),  en  ten  dele  van  de  definitie  van  ‘Technische  flexibiliteit’21  van  Geraedts  [1996]. 
Aanpasbaarheid is geen doel op zichzelf. Het is bedoeld als een technische kwaliteit die ten dienste 

                                                            
21  ‘Flexibiliteit die het mogelijk maakt bouw‐ of  installatiedelen gemakkelijk  te  kunnen vervangen,  te  verplaatsen, uit  te 
breiden of aan te passen aan gewijzigde functie‐eisen.’ [Geraedts, 1996] 
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staat van het  flexibel gebruik van het gebouw. De definitie van Aanpasbaarheid die  in het huidige 
onderzoek wordt gehanteerd is: 

 
Het  vermogen  van  een  gebouwonderdeel  om  blijvend  fysieke  veranderingen  te  kunnen 
ondergaan ten dienste van de gebruiksflexibiliteit, zonder of met slechts kleine gevolgen voor de 
overige gebouwonderdelen. 
 

Zoals  de  definitie  aangeeft  gaat  het  bij  aanpasbaarheid  om  een  fysieke  verandering  van  een 
onderdeel  van  het  gebouw.  In  dit  onderzoek  is  het  uitgangspunt  dat  de  aanwezigheid  van 
aanpasbaarheid ervoor zorgt dat er géén of een minimale bouwkundige ingreep nodig is en dat het 
aangepaste onderdeel zonder kwaliteitsverlies kan worden hergebruikt. Daarnaast zal de aanpassing 
geen  of  slechts  een marginale  invloed  hebben  op  omliggende  onderdelen,  die  niet  direct  bij  de 
aanpassing betrokken zijn. 
 
Aanpasbaarheid  kan worden  toegepast op  alle  schaalniveaus,  van  gebouwdeel  tot product,  en  in 
veel verschillende vormen. In §4.3.1 worden de verschillende soorten aanpasbaarheid benoemd, in 
de paragraaf daarna worden de belangrijkste kenmerken van aanpasbaarheid onderscheiden. In de 
laatste paragraaf worden voorbeelden getoond van aanpasbaarheid uit verschillende branches en 
met uiteenlopende invalshoeken. 

4.3.1 Vormen van aanpasbaarheid 

Op basis van  literatuuronderzoek22 zijn  in totaal elf vormen van aanpasbaarheid te onderscheiden, 
zie  tabel  4.9. Deze  aanpasbaarheidsvormen  kunnen  voorkomen  op  alle  schaalniveaus  en  hebben 
betrekking op de verschillende soorten gebruiksflexibiliteit.  
 

AANPASBAARHEIDSVORM  Omschrijving 

Verplaatsbaarheid  De mogelijkheid om een gebouwonderdeel op een nieuwe positie 
te plaatsen 

Reconfigureerbaarheid  De mogelijkheid om de positie van onderdelen ten opzichte van 
elkaar te veranderen 

Deelbaarheid  De mogelijkheid om één onderdeel op te splitsen in twee of meer 
onderdelen 

Samenvoegbaarheid  De mogelijkheid om twee of meer onderdelen samen en te 
voegen tot één onderdeel 

Verwijderbaarheid  De mogelijkheid om een onderdeel te verwijderen, zonder 
negatieve consequenties voor de technische prestaties van het 
gebouw 

Uitbreidbaarheid  De mogelijkheid om de omvang van een onderdeel te laten 
toenemen, zonder negatieve consequenties voor de technische 
prestaties van het gebouw 

Inkrimpbaarheid  De mogelijkheid om de omvang van een onderdeel te laten 
afnemen, zonder negatieve consequenties voor de technische 
prestaties van het gebouw 

Vervangbaarheid  De mogelijkheid om bij het einde van een levensduur of bij 
degradatie een onderdeel te vervangen voor hetzelfde onderdeel 

Opwaardeerbaarheid  De mogelijkheid om de technische of functionele prestatie van 
een onderdeel te verbeteren 

Doorbreekbaarheid  De mogelijkheid om een onderdeel te perforeren met behoud van 
de hoofdvorm 

Vervormbaarheid  De mogelijkheid om een onderdeel te vervormen zodat de 
hoofdvorm verandert 

 
Tabel 4.9 – Vormen van aanpasbaarheid 

                                                            
22 [Geraedts, 1996; Blakstad, 2001; Durmisevic, 2006; SEV Realisatie, 2007; Pereira Roders, 2007] 
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4.3.2 Technische kenmerken van aanpasbaarheid 

De aanpasbaarheidsvormen uit tabel 4.9 hebben ieder hun karakteristieke eigenschappen. Deze zijn 
alleen technisch uitvoerbaar, met beperkte inspanning en zonder afbreuk aan het prestatieniveau te 
doen,  wanneer  de  specifieke  technische  kenmerken  van  aanpasbaarheid  aanwezig  zijn  in  het 
onderdeel. Deze kenmerken  zijn  sterk verwant aan de uitgangspunten die worden gehanteerd bij 
Design for Disassembly  [Durmisevic, 2006]. Het doel van Design For Disassembly is om gebouwen en 
onderdelen met beperkte  inspanning  te kunnen deassembleren zodat de onderdelen hoogwaardig 
kunnen  worden  hergebruikt  of  gerecycled  [Russel,  Moffat,  2001].  De  kenmerken  van 
aanpasbaarheid zijn  tevens gebaseerd op de definities en uitgangspunten van productarchitectuur 
[Ulrich, 1995]. In het geval van aanpasbaarheid is het niet het doel om het onderdeel of het gebouw 
te  deassembleren,  maar  om  juist  de  functionele  gebruiksfase  van  het  gebouw  te  verlengen, 
geholpen door een minimale aanpassingsinspanning. De technische kenmerken die dit ondersteunen 
zijn getoond in tabel 4.10. 
 

TECHNISCHE  KENMERKEN 
VAN AANPASBAARHEID 

Omschrijving 

Demontabelheid  Toepassing van droge, reversibele verbindingstechnieken 

Toegankelijkheid  Ongehinderde bereikbaarheid van het onderdeel dat aangepast 
moet worden. Voor toegang tot het onderdeel is het niet nodig 
om andere onderdelen te beschadigen of te vervangen  

Hoogwaardige 
herbruikbaarheid 

Na demontage van het onderdeel kan het zonder of met zeer 
beperkte herstelwerkzaamheden direct worden hergebruikt  

Modulatie   Moduulmatige opzet van maatvoeringen, zodat diverse 
onderdelen met variërende eigenschappen naadloos in een 
hoofdsysteem kunnen worden ingepast 

Standaardisatie  Toepassing van standaard verbindingstechnieken en aansluitingen 
waardoor compatibiliteit tussen onderdelen verzekerd is 

Desintegratie  Technische en functionele ontkoppeling van onderdelen die 
afzonderlijk aangepast zouden kunnen worden 

Integratie  Technische koppeling van onderdelen die nooit afzonderlijk 
aangepast zullen worden, prefabricage bevordert daarbij de 
kwaliteit van de samengevoegde onderdelen 

Coördinatie  Door de samenstelling en samenwerking van onderdelen te 
veranderen is het mogelijk om de functionele prestatie te 
beïnvloeden 

Regelbaarheid  De functionele prestatie van het onderdeel is te beïnvloeden 
zonder het onderdeel met technische materieel te veranderen  

 
Tabel 4.10 – Technische kenmerken van aanpasbaarheid 

4.3.3 Aanpasbaarheid: voorbeelden en inspiratiebronnen 

In de bouwsector moet er nog het één en ander gebeuren voordat aanpasbaarheid werkelijk een 
integraal onderdeel van het ontwerp wordt. Inspiratiebronnen zijn er voldoende. Het dagelijks leven 
is immers een continu proces van aanpassingen aan veranderende situaties. Dit geldt voor de korte 
en voor de lange termijn. Charles Darwin liet zich door een uitvoerige studie naar het uiterlijk en het 
gedrag  van  dier‐  en  plantensoorten  inspireren,  door  minieme  verschillen  te  interpreteren  als 
overlevingsdrang [Darwin, 1859 (1998)]. Dit leidde tot de evolutietheorie, aanpasbaarheid in optima 
forma. De natuur beschikt over een onuitputtelijke bron met voorbeelden van aanpasbaarheid.  
Ook  in de markt voor consumentenproducten zijn veel voorbeelden te vinden van aanpasbaarheid. 
In  Appendix  §4.3.3  zijn  voorbeelden  van  (korte  termijn)  aanpasbaarheid  uit  de  natuur  en  de 
consumentenmarkt getoond.  
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In  de  bouw  zijn  ook  voorbeelden  te  noemen  van  aanpasbaarheid  en  de  technische  kenmerken 
ervan. Het  toepassen van standaard aansluitingen en een modulair opgezet product  [Ulrich, 1995] 
kan de productiekosten drukken en productaanpassingen vergemakkelijken. 
Om  deze  redenen  gebruikte  de  Stichting  Architecten  Research  in  de  jaren  ‘70  en  ‘80  een 
maatsysteem voor de drager‐inbouw methodiek, genaamd ‘modulaire coördinatie’. Op basis van een 
stelsel van maatafspraken was het mogelijk voor architecten en producenten van bouwproducten 
om  de  gebruiker  een  bepaalde  mate  van  aanpasbaarheid  en  keuzevrijheid  te  bieden,  die  de 
levensduur van gebouwen zou moeten verlengen [Boekholt, et al., 1974]. De uitgangspunten van dit 
stelsel zijn nog steeds zichtbaar in de bouw, bijvoorbeeld een stramienmaat die vaak een veelvoud is 
van 0,3 m, de maatafspraken worden echter niet meer als zodanig toegepast in de bouw. 
Een  ander  voorbeeld,  en  een  eigen  ontwikkeling,  van  een modulair  opgezet  bouwsysteem  is  de 
Boogstal [Gijsbers, 2005] van de firma Booghal BV23. Dit is een gebouwsysteem bestaande uit stalen 
vrijdragende  vakwerkspanten  met  een  vrije  overspanning  van  maximaal  50  meter  en  een 
meerlaagse dakbedekking bestaande uit membranen, waarmee met behulp van een beperkt aantal 
verschillende  modulaire  stalen  componenten,  in  breedte  en  hoogte  verschillende  boogvormige 
hallen  kunnen  worden  gebouwd  door  het  slim  combineren  van  onderdelen.  Het  gebouw  is 
ontwikkeld  voor  de  melkveehouderij  en  is  vanwege  de  voordelen  op  het  niveau  van  kosten, 
binnenklimaat  en  flexibiliteit  doorontwikkeld  voor  toepassingen  in  de  varkenshouderij  en  in 
samenwerking  met  het  Nederlandse  Rode  Kruis  als  Collective  Centre  voor  noodopvang  van 
vluchtelingen in rampsituaties [Gijsbers, et. al, 2009; Cox, Gijsbers, de Haas, 2008]. Het project voor 
rundvee omvatte ook een modulair opgezet en gedeeltelijk demontabel vloerensystemen, waarvoor 
het  gehonoreerd  is met  een  status  als  IFD‐haalbaarheidsonderzoek op  basis waarvan het  later  is 
uitgevoerd  als  demonstratieproject  [SEV  Realisatie,  2007].  In  figuur  4.6  is  een  impressie  van  een 
gerealiseerde Booghal te zien. 
 

 
 

     
 
Fig. 4.6 – Modulatie van componenten bij het Booghal systeem zorgt voor een uitgebreide range van mogelijke 
maatvoeringen bij een minimaal aantal verschillende onderdelen. De tekening toont het vooraanzicht van een 
samengesteld spant met een 40 meter vrije overspanning en circa 9 meter nokhoogte. 

 

                                                            
23 http://www.booghal.nl 
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Het  Booghal‐systeem  wordt  gekenmerkt  door  de  volgende  vormen  van  aanpasbaarheid: 
uitbreidbaarheid,  inkrimpbaarheid,  vervangbaarheid  en  opwaardeerbaarheid.  De  technische 
kenmerken  van  aanpasbaarheid  die  aanwezig  zijn  in  het  systeem  zijn:  demontabelheid, 
hoogwaardige herbruikbaarheid, modulatie, standaardisatie en desintegratie. 
 
Er  zijn  in  de  consumentenmarkt  en  ook  in  de  bouw  nog  veel meer  voorbeelden  te  vinden  van 
aanpasbaarheid.  Deze  zullen  allemaal minimaal  één  van  de  vormen  van  aanpasbaarheid  in  zich 
hebben zoals beschreven  in §4.3.1. Deze staat van permanente aanpasbaarheid kan alleen worden 
bereikt  door  toepassing  van  één  of meer  van  de  technische  kenmerken  van  aanpasbaarheid  uit 
§4.3.2. Hoewel deze kenmerken te minste moeten worden aangewend om blijvend veranderingen 
mogelijk  te  maken,  is  zonder  een  geschikte  technische  structuur  van  een  product  of  gebouw 
aanpasbaarheid zeer lastig te realiseren. Dit wordt verder verduidelijkt in de hoofdstukken 5 en 6.  
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H5 GELAAGDHEID VAN GEBOUWEN 
 
Een  gebouw  bestaat  uit  een  samenstelling  van  uiteenlopende  producten,  elementen  en 
gebouwdelen. Wanneer een verandering gewenst is in de gebruikerssituatie kan aanpasbaarheid van 
één  of  meer  onderdelen  ervoor  zorgen  dat  een  verandering  eenvoudig  mogelijk  is.  Tijdens  de 
ontwerpfase wordt deze mogelijkheid al  ingebouwd. De mate waarin  flexibiliteit nodig  is, bepaalt 
welke onderdelen hiervoor worden ingezet en ook in welke mate zij aanpasbaar moeten zijn.  
Ieder onderdeel heeft een bepaalde rol in de functionaliteit van het gebouw en niet alle onderdelen 
hebben  eenzelfde mate  van directe  invloed op de bruikbaarheid op  termijn. Om  aanpasbaarheid 
gericht toe te passen  is het van belang dat bekend  is welke onderdelen de meeste  invloed hebben 
en  op welke wijze  deze  functioneren  in  de  structuur  van  het  gebouw. Op  die manier wordt  het 
namelijk mogelijk om veranderingsmogelijkheden efficiënt te benutten tijdens de gebruiksfase. In dit 
hoofdstuk wordt  allereerst beschreven hoe  een  gebouw  kan worden opgedeeld  in  lagen. Daarna 
wordt gekeken in welke mate gebouwlagen invloed op elkaar uitoefenen. 

5.1 Het gebouw in lagen 

Habraken [1961] verdeelde het gebouw in een drager en een inbouw. Deze opdeling werd gemaakt 
met het doel om het gebouw te scheiden in een vast en een veranderbaar deel. Hiermee gaf hij geen 
specifieke beschrijving van de  technische gebouwonderdelen die hiermee samenhangen, maar het 
gaf voldoende aanknopingspunten voor ontwerpers en onderzoekers om op voort te bouwen. Vanaf 
halverwege  de  jaren  ‘90  zijn  er  studies  verschenen  waarin  de  opdeling  van  een  gebouw  een 
detailniveau hoger is uitgewerkt. In paragrafen 5.1.1en 5.1.2 wordt een korte omschrijving gegeven 
van de belangrijkste theorieën hieromtrent. 

5.1.1 De ruimtelijke structuur van het gebouw 

In de publicatie Veranderbaarheid en flexibiliteit van gebouwen zoekt Van Rongen [1994] een manier 
om het ontwerp van een gebouw  te verenigen met de gevraagde  functionele prestatie  zodat het 
mogelijk wordt om  te bepalen of een  functieverandering op  termijn mogelijk  is. Hij omschrijft het 
gebouw als in driedimensionaal grid waarin ‘meerdere grids of structuren zijn te onderkennen’.   
Van  Rongen  maakt  een  onderscheid  tussen  onderstaande  structuren  die  als  volgt  worden 
gedefinieerd: 
 

 Functiestructuur  De functiestructuur is het maatsysteem van activiteiten. 

 Indelingsstructuur  De indelingsstructuur is het maatsysteem waarbinnen de functie te 
plaatsen is.  

 Constructiestructuur  Onder constructiestructuur van een gebouw verstaat men het grid 
en de eigenschappen van de draagconstructie. Van belang hierbij 
zijn de vrije ruimte, de gridmaten en de dimensionering van 
draagvermogen en constructieonderdelen.  

 Ruimtestructuur  Onder ruimtestructuur verstaat men het grid van de vrije ruimten die 
door de constructiedelen wordt afgebakend 

 Gebruiksstructuur  Onder gebruiksstructuur van een gebouw verstaat men het systeem 
en de maatstructuur van ruimten en verkeerswegen in het gebouw. 

 
Van Rongen benadrukt dat deze structuren bij een goed georganiseerd gebouw wel een maatrelatie 
met  elkaar  hebben, maar  niet  synoniem  hoeven  te  zijn.  Verder  stelt  hij  dat  functieverandering 
mogelijk  is wanneer  ‘gebouwstructuur  en  functiestructuur op  elkaar passen’. Daarmee wordt  een 
onderscheid  gemaakt  tussen  de  functie  en  de  techniek  van  het  gebouw.  In  het  opzicht  van 
bruikbaarheid en functionaliteit is dat een interessant gegeven. Het doel is om de gebouwstructuur, 
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zo te configureren dat ten eerste de  functiestructuur hierin passend kan worden geplaatst, en ten 
tweede dat veranderingen in de functiestructuur niet worden gehinderd door de gebouwstructuur. 
 
De  indeling  in  structuren  is  in het huidige onderzoek beproefd op werkbaarheid  in geval van een 
functieverandering. Met  een  groep  van 8 masterstudenten bouwtechnisch ontwerpen  is  getracht 
om  twee bestaande gebouwen  te voorzien van een nieuw programma op basis van het  technisch 
prestatieniveau. De  gebouwen die  zijn  gekozen  zijn  La  Fenêtre  in Den Haag en een  gedeelte  van 
Solids  IJburg  in Amsterdam. Deze  gebouwen  zijn  gekozen  omdat  deze  beiden  als  functieneutraal 
gebouw zijn ontwikkeld, maar een verschillende constructiewijze kennen, respectievelijk een stalen 
en een betonnen kolomstructuur met dragende betonnen gevelelementen. Op het moment van de 
studie (eind 2007) waren deze gebouwen de state of the art op het gebied van flexibel bouwen. 
Om  de  ruimtelijke  structuuropbouw  te  completeren  zijn  in  het  huidige  onderzoek  een  aantal 
structuren toegevoegd zodat alle technische facetten van het gebouw worden meegenomen24. Door 
het  toevoegen  van  structuren  wordt  de  hoeveelheid  netto  bruikbare  functionele  ruimte  steeds 
kleiner.  De  Gebruiksstructuur  die  uiteindelijk  over  blijft  kan  worden  vergeleken  met  de 
Indelingsstructuur om te bepalen of aan de ruimtelijke vraag door het aanbod kan worden voldaan. 
In figuur 5.1 wordt deze ruimtelijke vergelijking getoond. 
 

 
 
Fig. 5.1 – Vergelijking van  ruimtelijke vraag en aanbod gebaseerd op het principe van  ruimtelijke structuren 
volgens Van Rongen [1994] 

 
In de case studies  is allereerst de Gebouwstructuur van beide gebouwen geanalyseerd met behulp 
van bouwtekeningen  zodat de Gebruiksstructuur  kon worden bepaald. De  volgende  stap was het 
inpassen van een nieuw programma van eisen, ofwel de Indelingsstructuur, waarbij vier maal Solids 
en vier maal La Fenêtre is herverkaveld. Het programma van eisen (met een totale oppervlakte van 
ca. 2800 m2) omvatte een aantal woonappartementen van verschillende grootte en indeling en een 
gedetailleerd  programma  voor  een  kantoorfunctie met  een  variatie  aan  ruimten.  Op  deze wijze 
werden  een  aantal  verdiepingen  per  gebouw  heringedeeld, met  een  grote  verscheidenheid  van 

                                                            
24 De Infrastructuur bestaat uit het een samenvoeging van de Installatiestructuur, systemen voor opwekking, distributie en 
afgifte, en uit de Verkeersstructuur, de voorzieningen voor ontsluiting van de gebruiksruimte en het gebouw, zoals gangen, 
liften en trappenhuizen. Om het gebouw technisch te completeren kan ook de Gevelstructuur afzonderlijk benoemd worden 
als de  ruimte die wordt  ingenomen door de niet dragende geveldelen. Voor de Constructiestructuur wordt onderscheid 
gemaakt  tussen  ruimte  die  wordt  ingenomen  door  constructieve  onderdelen,  de  Draagstructuur,  en  ruimte  die  niet 
functioneel bruikbaar is, als gevolg van de plaatsing van constructieve onderdelen. 
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indelingen  tot gevolg. Per ruimte was  in het PVE specifiek aangegeven hoeveel en welke E‐ en W‐
voorzieningen  er  aanwezig  zouden  moeten  zijn.  Dit  resulteerde  in  een  opdeling  in  een  drietal 
functionele  niveaus.  Ook  de  Gebruiksstructuur  werd  met  deze  zelfde  functionele  niveaus 
geclassificeerd,  zodat  relatief eenvoudig kon worden bepaald, met behulp van  totaaloppervlakten 
per functioneel niveau, of de gevraagde niveaus correspondeerden met de aangeboden niveaus. 
 
Er  is  geconcludeerd  dat  de  mogelijkheden  voor  functieveranderingen  van  deze  gebouwen 
grotendeels bepaald wordt door aanpasbaarheid van de installatietechnische voorzieningen.  
In geval van Solids zijn alleen aansluitpunten nabij de ontsluitingskernen. De Installatiestructuur en 
de Verkeersstructuur vallen daardoor samen. Hierdoor worden  functies met veel  installaties, zoals 
sanitaire ruimten, gedwongen in nabijheid van de kern geplaatst. Bij La Fenêtre is het leidingverloop 
vanwege  de  toegepaste  Slimline  leidingvloer  in  principe  veranderbaar.  Doordat  echter  de 
toegepaste  vloerafwerking  niet  geheel  demontabel  is, wordt  de  beoogde  bereikbaarheid  van  de 
leidingen beperkt25. Ook hier geldt daarom dat de plaatsing van ruimten met een grote vraag naar 
installatietechnische  voorzieningen  in  grote  lijnen  vast  ligt.  De  Ruimtestructuur  tussen  de 
constructieve  onderdelen  bleek  voldoende  voor  de  indeelbaarheid  vanwege  de  ruime 
stramienmaten  (La  Fenêtre:  7,2  x  5,7m;  Solids  IJburg:    6,0  x  9,7m). Met meer  aandacht  voor  de 
aanpasbaarheid van de  Installatiestructuur zou de functieneutraliteit  in beide gevallen substantieel 
te verbeteren zijn. 
 
Het gebruik van de structurenmethode van Van Rongen wordt niet noodzakelijkerwijs gekenmerkt 
door een hiërarchische opbouw  in  ruimtelijke  zin. Er worden weliswaar  steeds nieuwe  structuren 
toegevoegd,  maar  de  volgorde  is  daarbij  niet  vastgelegd,  waardoor  de  importantie  van  de 
verschillende  structuren  niet  tot  uitdrukking  komt.  Toekenning  van  flexibiliteitsbevorderende 
eigenschappen  aan  gebouwonderdelen  in  een  ontwerpfase  zal  daardoor  in  bepaalde  mate 
willekeurig zijn, omdat de gevolgen van een keuze niet direct te voorspellen zijn voor de technische 
gebouwprestaties. 

5.1.2 Hiërarchie in gebouwlagen 

Een  duidelijke  hiërarchie  in  de  lagenstructuur  van  een  gebouw  biedt  de  mogelijkheid  om 
prioriteitsgebieden te bepalen voor interventie met flexibiliteitsmaatregelen. 
Francis Duffy maakt  [Duffy, 1990] het onderscheid  tussen gebouwlagen op basis van verschillen  in 
technische  levensduur. Door  levensduur  te koppelen aan  lagen ontstaat een hiërarchie, waarbij de 
invloed  van  een  onderdeel  met  een  lange  technische  levensduur  een  grotere  stempel  op  de 
functionele prestatie van het gebouw zal drukken dan een onderdeel met een korte levensduur. Een 
onderdeel dat  iedere vijf  jaar moet worden vervangen kan op het moment van vervanging worden 
aangepast  aan  de  dan  geldende  functionele  eisen,  terwijl  een  onderdeel  met  een  technische 
levensduur van vijftig jaar ook die periode aan de functionele eisen moet kunnen blijven voldoen.  
 
Duffy  benadert  het  gebouw  vanuit  een  technische  invalshoek  door  het  te  omschrijven  als  een 
combinatie van verschillende  levensduurgebonden  lagen met gebouwonderdelen. Hij onderscheidt 
vier lagen beginnend met een ‘S’:  

 Shell     (draagstructuur en gebouwschil) 

 Services   (installatietechnische voorzieningen) 

 Scenery   (ruimtelijke scheidingen) 

 Set     (meubilair) 
 

                                                            
25 Hoewel  voor  een  gebruiker  zelf  het  leidingverloop  beperkt  aanpasbaar  is,  blijft  de  infrastructuur  bereikbaar.  Bij  een 
verandering van gebruiker  (bijvoorbeeld wisseling van huurders)  is het mogelijk om de  topvloer eruit  te breken. De mate 
van  veranderbaarheid  hangt  daarmee  af  van  de  flexibiliteit  dsie wenselijk  is.  Een  verhuurder  zal mogelijk  alleen willen 
interveniëren bij wisselingen. Een verandering zal in dit geval vooral aan de orde zijn voor de (middel)lange termijn. 
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Stewart Brand bouwt deze  lagenverdeling verder uit  in  zijn boek  ‘How buildings  learn’  [1995]. Hij 
voegt aan het gebouw nog twee ‘S’‐en toe. Als laag met de langste levensduur neemt hij de kavel en 
de omgeving mee (‘Site’). Daarnaast scheidt hij de ‘Shell’ van Duffy in een deel voor draagstructuur 
(‘Structure’)  en  de  gebouwschil  (‘Skin’).  Verder  verandert  hij  de  terminologie  van  twee 
omschrijvingen ten opzichte van Duffy; ‘Scenery’ wordt ‘Space plan’ en ‘Set’ wordt ‘Stuff’. 
De lagenverdeling volgens Brand wordt getoond in figuur 5.2. 
 

 
 

Fig.  5.2  –  Het  gebouwlagenmodel  volgens  Stewart  Brand:  ‘shearing  layers  of  change’  [Brand,  1995].  De 
lijndikten van de afzonderlijke pijlen staan symbool voor de lengte van de levensduur.) De dikste pijl staat voor 
de langste levensduur. 

 
Bernard Leupen neemt in ‘Kader en generieke ruimte’ [2002] de theorie van Brand grotendeels over. 
De  laag  ‘Site’  vervalt  bij  hem  omdat  alleen  het  gebouw  zelf  wordt  behandeld  en  ook  ‘Stuff’, 
bestaande uit meubilair dat niet  technisch  verbonden  is met het  gebouw  zelf, wordt  achterwege 
gelaten. Hij voegt wel een laag toe; de ontsluiting van het gebouw, omdat deze bepalend is voor de 
toegankelijkheid van het gebouw en daardoor voor de bruikbaarheid. Het  lagenonderscheid  is bij 
Leupen meer gebaseerd op functionele aspecten dan op  levensduur. De volgende vijf gebouwlagen 
worden onderscheiden: 

 Draagconstructie   (krachtenafdracht) 

 Huid      (bouwfysische scheiding met buiten en uitstraling van gebouw) 

 Dienende elementen  (leidingen, apparaten t.b.v. specifieke functionele voorzieningen) 

 Enscenering    (ruimte‐indeling en begrenzing) 

 Ontsluiting    (toegankelijkheid van het gebouw en de ruimten in het gebouw) 
 
Binnen Slimbouwen [Lichtenberg, 2005] wordt een gebouw eveneens opgedeeld in een aantal lagen, 
echter met  het  doel  dat  het  uitvoeringsproces  beter  kan  worden  gemanaged.  De  gebouwlagen 
worden  in  het  sequentiële  bouwproces  (zie  §1.2.2  en  figuur  1.2)  gefaseerd  gerealiseerd met  de 
bedoeling dat binnen één processtap het betreffende gedeelte volledig kan worden afgerond onder 
de  verantwoordelijkheid  van  één  partij.  Vanwege  de  functionele  aard  van  de  verschillende 
gebouwonderdelen en vanwege de beoogde  technische  levensduur  is ook hier ongeveer dezelfde 
lagenverdeling  terug  te  zien  zoals we  die  zagen  bij  Brand  en  Leupen.  Het  doel  van  de  opdeling 
binnen  Slimbouwen  is echter  vooral om het bouwproces  te  stroomlijnen en om aanpassingen op 
termijn te vereenvoudigen, doordat de  lagen technisch duidelijk gescheiden zijn. De gebouwlagen, 
of processtappen, die worden onderscheiden zijn: 

1. Draagstructuur    
2. Gebouwschil 
3. Installaties 
4. Afbouw 
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De opdeling in lagen is vanuit technisch oogpunt tot stand gekomen. De ontsluiting is om die reden 
niet als afzonderlijke processtap aangegeven, omdat deze in de bouwfase deel uit kan maken van in 
principe álle processtappen. Een ontsluitingskern zoals een trappenhuis wordt vaak aangewend voor 
de  constructieve  stabiliteit.  Daarnaast  kan  de  ontsluiting  van  het  gebouw,  bijvoorbeeld  bij  een 
galerijontsluiting, of in gevel van een tweede huid façade, direct aan of zelfs in de gevelzone worden 
geplaatst.  Een  lift  is  niets meer  dan  een  technische  installatie  voor  het  verticaal  vervoeren  van 
personen en goederen, en een trap kan bij het ontbreken van een constructieve functie onderdeel 
uitmaken  van  de  afbouw.  Daarnaast  dient  ook  een  ontsluitingszone  te  worden  voorzien  van 
bijvoorbeeld  elektriciteitsvoorzieningen  en  een  afwerking  van  wanden,  vloeren  en  plafonds.  De 
ontsluiting wordt vanwege het gebrek aan technisch specifieke kenmerken niet als afzonderlijke laag 
beschouwd, daarnaast blijkt uit de praktijk  (§4.2) dat  flexibiliteit en aanpasbaarheid zelden gericht 
zijn  op  de  ontsluiting  van  het  gebouw.  Voor  het  bereiken  van  een  voldoende  mate  van 
toegankelijkheid  van  het  gebouw  wordt  eerder  een  bepaalde  overmaat  ingebouwd  door  het 
toevoegen van extra ontsluitingsmogelijkheden, een vorm van functionele flexibiliteit. 
Met gebouwschil worden in dit onderzoek de gevels en de dakafwerking bedoeld, die ervoor zorgen 
dat  het  gebouw wind‐  en waterdicht  is  en  dat  een  bouwfysische  scheiding  ontstaat  tussen  het 
binnen‐  en  buitenklimaat.  Installaties  zijn  alle  installatietechnische  voorzieningen  inclusief 
opwekkings‐ en afgifteapparatuur en leidingdistributie. Daarbij horen ook speciale voorzieningen ten 
dienste van de stalling van apparatuur of het doorvoeren van  leidingen. De afbouw bestaat uit alle 
interne  niet‐dragende  scheidingsconstructies,  wandopeningen  en  wand‐,  vloer‐  en 
plafondafwerkingen. 
Wanneer we kijken naar de technische  levensduur van de verschillende gebouwlagen blijkt dat de 
fasering in deze volgorde gerechtvaardigd is, zoals zichtbaar in figuur 5.3. De gemiddelde technische 
levensduur  [Huffmeijer, 1998] neemt bij elke volgende  laag af. De  technische  levensduren van de 
afzonderlijke  lagen laten de range zien van de levensduur van verschillende gebouwonderdelen die 
binnen de betreffende  laag vallen. De getoonde range is ruim omdat de  levensduur afhankelijk kan 
zijn van de gekozen systemen, materialen en afwerkingsniveaus. 
 

 
 
Fig. 5.3 – De technische levensduur van de verschillende onderdelen binnen de gebouwlagen uit het sequentiële 
Slimbouwen bouwproces.  

 
De technische levensduur van de gebouwlagen vroeg in het bouwproces is het grootst, deze moeten 
met  het  oog  op  de  functionele  levensduur  dus  zeer  zorgvuldig  worden  ontworpen,  omdat 
aanpassingen het moeilijkst uitvoerbaar zijn vanwege de latere toevoeging van de andere lagen. De 
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eerste  laag  in het proces  zal  immers  als  gevolg het minst  goed bereikbaar  zijn. De  impact op de 
functionele  bruikbaarheid  van  het  gebouw  van  een  laag met  een  lange  levensduur  zal  daardoor 
groter zijn dan die van een laag die relatief snel moet worden vervangen. 
 
Het  huidige  onderzoek  is  gericht  op  aanpasbaarheid,  een  zuiver  technische  eigenschap  van  een 
gebouwonderdeel.  Om  deze  reden  wordt  de  lagenverdeling  gehanteerd  zoals  toegepast  in 
Slimbouwen. 

5.2 De invloed van gebouwlagen op de flexibiliteit van het gebouw 

De  opdeling  van  het  gebouw  in  technische  gebouwlagen  biedt  de  mogelijkheid  om  op  een 
transparante wijze de technische samenstelling van het gebouw gestructureerd in kaart te brengen. 
Dit geeft houvast voor het bepalen van de juiste flexibiliteitsmaatregelen voor de gebruiker van het 
gebouw  en  het  biedt  hopelijk  enig  inzicht  in  de  toekomstwaarde  van  aanpassingmogelijkheden. 
Wanneer  een  aanpassing  technisch  eenvoudig  is  en  de  gevolgen  zijn  goed  te  overzien,  zullen  en 
kunnen er ook eerder daadwerkelijk veranderingen worden doorgevoerd. 
De  draagstructuur  heeft  de  langste  technische  levensduur  en  vormt  de  basis  voor  de  technische 
mogelijkheden  van  de  volgende  lagen.  Ditzelfde  geldt  ook  voor  de  toepassing  van 
flexibiliteitsmaatregelen. Dit wordt nader toegelicht in §5.2.1.  

5.2.1 Definiëring van een kader voor flexibiliteit: de invloed van de draagconstructie 

Door  de  gebouwlagen  zoals  in  het  sequentiële  Slimbouwen‐proces  (figuur  1.2)  bouwtechnisch  te 
scheiden  en  gefaseerd  aan  te  brengen  tijdens  de  bouw,  ontstaat  een  hiërarchie  waardoor  een 
eerder aangebrachte gebouwlaag de basis vormt voor de technische en functionele mogelijkheden 
en prestaties  voor de  volgende  lagen  in het proces. De  verschillende  gebouwlagen moeten  goed 
aansluiten op elkaar, zodat ze in functioneel opzicht elkaar mogelijk kunnen aanvullen of versterken 
en  elkaar  niet  hinderen.  Daarom moeten  technische  en  ruimtelijke  parameters  van  de  lagen  op 
elkaar worden afgestemd, zodat de functionele prestatie wordt geoptimaliseerd. Dit sluit aan bij de 
ideeën  van  Rongen  [1994]  over  het  opdelen  van  een  gebouw  in  driedimensionale  structuren 
(§5.1.1). 
 
De  draagstructuur  heeft  de  langste  levensduur  en  is  tevens  de  eerste  fase  in  het  bouwproces. 
Daardoor biedt de draagstructuur een basis voor de ontwerpmogelijkheden van de volgende  lagen 
en  stelt  het  de  grenzen  voor  de  functionele  gebruiksmogelijkheden  van  het  gebouw.  De 
draagstructuur is van grote invloed op de bruikbaarheid en beleving van ruimten, bijvoorbeeld door 
de omvang en afmetingen van een ruimte of de aanwezigheid van dragende elementen in de ruimte. 
Dit wordt ondersteund door een citaat van Christopher Alexander [1977]: 

‘Gebouwen waarvan de sociale ruimten (gedefinieerd door activiteiten en groeperingen van 
mensen) niet overeen stemmen met de fysieke ruimten (gedefinieerd door kolommen, muren 
en plafonds) voelen niet goed aan. […] Een gebouw zal vijandig  lijken als het zijn gebruikers 
geen direct en intuïtief gevoel van zijn structuur geeft: aangeeft hoe het in elkaar zit. […] De 
ervaring  in een plaats  te  zijn waar alle krachten  samenvallen en onderling  zijn opgelost  is 
zeer  rustgevend  en  heelmakend.  […]  het  is  een  psychologisch  gegeven  dat  een  ruimte 
gedefinieerd  wordt  door  zijn  hoeken.  Zoals  vier  punten  voor  uw  ogen  een  rechthoek 
definiëren, zo definiëren vier (of meer) kolommen een imaginaire ruimte.’ 

 
De afmetingen van de draagstructuur drukken een grote stempel op de indelingsmogelijkheden van 
de plattegrond. Een kleine stramienmaat  leidt tot veel constructieve elementen  in de plattegrond. 
Bijvoorbeeld bij een open kantoorconcept  kan dit  leiden  tot problemen  in de  ruimte‐indeling. De 
draagstructuur  is  vanwege  de  positie  in  het  proces  bepalend  voor  vele  ontwerpvariabelen. 
Flexibiliteitsmaatregelen  horen  daar  ook  bij.  Naarmate  het  bouwproces  vordert,  komt  de 
uiteindelijke  verschijningsvorm  van  het  gebouw  steeds  vaster  te  liggen.  Dat  gaat  ook  op  voor 
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flexibiliteitsmaatregelen.  Bij  toevoeging  van  iedere  stap  wordt  de  bandbreedte  voor 
gebruiksflexibiliteit kleiner, omdat iedere laag nauwere grenzen stelt. Om zoveel mogelijk flexibiliteit 
te kunnen bieden moet de speelruimte groot gehouden worden. Met andere woorden, de kaders 
dienen  ruim  te  worden  gekozen.  Hierdoor  kan  de  draagstructuur  worden  gezien  als  de  eerste 
randvoorwaarde, of het kader, voor flexibiliteit. 
 
Flexibiliteitsmaatregelen  kunnen  van  actieve  of  passieve  aard  zijn.  Dat  wil  zeggen  dat  het 
betreffende gebouwonderdeel zelf wordt aangepast om flexibel gebruik mogelijk te maken (actief), 
of  een  onderdeel  werkt  faciliterend,  doordat  het  zonder  directe  verandering  ruimte  biedt  voor 
flexibel gebruik (passief). De voorbeelden van flexibele oplossingen uit de praktijk in §4.2, tonen dat 
iedere bouwlaag wel een aandeel kan hebben in één van de zeven verschillende flexibiliteitsvormen, 
zij het activerend of faciliterend. Uit deze praktijkvoorbeelden, welke de huidige stand der techniek 
tonen,  kan  worden  geconstateerd  dat  de  mate  waarin  actieve  vormen  van  flexibiliteit  worden 
geboden  toeneemt  naarmate  de  technische  levensduur  van  de  gebouwlagen  korter wordt  en  de 
behandeling  in het uitvoeringsproces  later. Anderzijds neem de mate waarin vormen van passieve 
flexibiliteit  geboden wordt  af. Maatregelen  aan  de  draagstructuur  zijn  bijvoorbeeld  vrijwel  altijd 
passief,  er  wordt  ruimte  geboden  voor  veranderingen,  maar  het  onderdeel  zelf  wordt  niet 
aangepast.  In de afbouwonderdelen worden wel veelal fysieke veranderingen doorgevoerd, en zijn 
de flexibiliteitsvoorzieningen overwegend van actieve aard. Dit verband wordt schematisch getoond 
in figuur 5.4. 
 

 
 
Fig. 5.4 – Naarmate de uitvoering van de gebouwlaag in het bouwproces later is en de levensduur ervan korter 
is,  verschuift  het  soort  flexibiliteitsvoorziening  van  steeds  minder  faciliterend  (passief)  naar  steeds  meer 
activerend, en vice versa.  

 
Passieve vormen van flexibiliteit faciliteren een star kader voor verandering. Dit betekent dat alleen 
de  mogelijkheden  kunnen  worden  benut  die  binnen  het  kader  passen.  Een  kader  dat  fysiek 
veranderbaar  is,  kan  ervoor  zorgen  dat  de  ontwerpruimte  verder wordt  vergroot.  In  dat  geval  is 
sprake  van  een  actieve  flexibiliteitsvoorziening.  Over  het  algemeen  gezien  zorgen  actieve 
maatregelen voor een grotere gebruiksvrijheid van het gebouw. Actieve  flexibiliteitsvoorzieningen 
zijn synoniem aan aanpasbaarheid. Het gaat immers om fysieke veranderbaarheid ter vergroting van 
de gebruiksmogelijkheden. Op basis van de praktijkvoorbeelden uit §4.2,  is geïnventariseerd welke 
vormen van aanpasbaarheid volgens de huidige  stand der  techniek  reeds  in het ontwerp worden 
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meegenomen  zodat  deze  in  de  gebruiksfase  kunnen worden  aangewend.  In  tabel  5.1 wordt  een 
globaal overzicht getoond. 
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BOUWLAAG 

1.   Draagstructuur       ■ ■   ■  
2a. Gebouwschil: Dak           ■  
2b. Gebouwschil: Gevel    ■ ■  ■   ■ ■ ■ ■ 
3.   Installaties  ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■   
4.   Afbouw  ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 
Tabel 5.1 – Toegepaste vormen van aanpasbaarheid per bouwlaag volgens de huidige stand der techniek 

 
Het overzicht  in tabel 5.1 geeft alleen een beeld van wat er volgens de huidige stand der techniek 
mogelijk en in de praktijk toegepast is. Dat wil niet zeggen dat in ieder project al deze maatregelen 
aanwezig  zijn  of  aanwezig  zouden moeten  zijn.  In  de meeste  flexibele  projecten  zijn  één  of  een 
aantal van deze vormen van aanpasbaarheid toegepast. De zwaarte van de  ingreep kan verschillen 
per maatregel en ook de mate van herbruikbaarheid is variabel.  
Het  overzicht  toont  aan  dat  de  toegepaste  vormen  van  aanpasbaarheid  vooral  voorkomen  in  de 
hiërarchisch lagere geplaatste gebouwlagen. Dat betekent dat de hoger geplaatste lagen, met name 
de draagstructuur, vooral een  faciliterende  rol spelen  in het  flexibele gebruik van het gebouw. De 
draagstructuur wordt daardoor alleen ontworpen om een kader te scheppen voor verandering, wat 
direct  in de top van de hiërarchie een beperking oplegt aan de vrijheidsgraden voor verandering  in 
de  toekomst. Men  gaat  er  vanuit  dat  de  draagstructuur  niet  hoeft  te  veranderen  gedurende  de 
levensduur van het gebouw. Het is echter onbekend of de overige lagen deze vroege inkadering van 
de flexibiliteitsmogelijkheden op kunnen vangen, zodat het gebouw op de  lange termijn voldoende 
functioneel blijft, ook bij niet voorziene toekomstscenario’s. 

5.2.2 Het zwaartepunt van financiële risico’s bij de implementatie van 
flexibiliteitsmaatregelen 

In  de  markt  heerst  de  gedachte  dat  het  inbouwen  van  flexibiliteitsmaatregelen  een  kostbare 
aangelegenheid  is  (zie  ook  §4.2.3). Daarnaast  bestaat  de  kans  dat  de maatregelen  nooit worden 
aangewend. Weggegooid  geld dus. Enerzijds  is het de  vraag of  flexibiliteitsmaatregelen  altijd een 
grotere initiële investering teweeg brengen. Anderzijds is het de vraag in welke soort flexibiliteit het 
beste kan worden geïnvesteerd en voor welke gebouwonderdelen toepassing zinvol is. Een gebouw 
zou een verandering van gebruikereisen moeten kunnen opvangen, zodat aanpassingkosten kunnen 
worden vermeden. Voor  financiële haalbaarheid  van  flexibiliteitsmaatregelen moet de  levensduur 
en  afschrijving  van  diverse  gebouwonderdelen  in  relatie  staan  met  de  geboden  flexibiliteit  en 
aanpasbaarheid.  
Veldhoen en Piepers tonen in het boek ‘Kantoren bestaan niet meer’ [1995] met een berekening aan 
dat het grootste  financiële  risico  ligt bij de onderdelen met de  langste afschrijftermijn en  relatief 
hoge kosten. De omvang van het financiële risico wordt bepaald door de hoogte van de cumulatieve 
restboekwaarde  van  de  gebouwlagen  op  het  moment  dat  een  herinvestering  nodig  is  om  de 
functionaliteit te verbeteren. Er kan worden uitgegaan van een cumulatieve waarde omdat hierdoor 
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de  afhankelijkheid  van  de  gebouwlagen  onderling  wordt  meegenomen.  Dat  betekent  dat  de 
constructie,  als bouwlaag met de  langste  levensduur, de  hoogste  cumulatieve waarde heeft. Het 
gaat  dan  in  feite  om  de  waarde  van  de  gezamenlijke  gebouwonderdelen  die  moeten  worden 
vervangen  op  het  moment  dat  deze  nog  niet  zijn  afgeschreven.  Onderdelen  met  een  korte 
afschrijvingstermijn kennen weinig risico, temeer omdat voorspellingen voor korte duur op redelijke 
betrouwbare gronden kunnen worden gemaakt.  
De  gebouwonderdelen met  de  langste  afschrijvingstermijn  zijn  tevens  de  lagen  die  hoog  in  de 
hiërarchie  staan.  De  invloed  op  de  prestatie  van  lager  geplaatste  lagen  is  groot,  waardoor  de 
cumulatieve  restboekwaarde  toeneemt  in  de  richting  van  de  top  van  de  hiërarchie.  Door  te 
bezuinigen op flexibiliteitsmaatregelen voor bijvoorbeeld de draagconstructie, de hoogste laag in de 
hiërarchie, ontstaat het risico dat het gebouw minder goed is ingesteld op veranderingsscenario’s en 
daardoor  vroegtijdig  disfunctioneel  wordt.  Vervolgens  is  een  herinvestering  nodig  om  de 
functionaliteit  te  herstellen.  Dit  betekent  een  financiële  tegenvaller  die wellicht  voorkomen  had 
kunnen worden door  in de  initiële  fase hier gericht  in  te  investeren. Op de  lagen met de  langste 
levensduur  dienen  daarom  de  hoogste  flexibiliteitseisen  te worden  gesteld,  zodat  het  financiële 
risico kan worden beperkt. Hetzij in faciliterende danwel in actieve zin. 
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H6 VERWEVENHEID VAN GEBOUWLAGEN EN 
IMPLEMENTATIE VAN AANPASBAARHEID 

 
Het succesvol toepassen van aanpasbaarheidsmaatregelen gedurende de gehele levensduur van het 
gebouw  is  sterk  afhankelijk  van  de wijze waarop  het  gebouw  is  ontworpen.  In H5  zagen we  dat 
flexibiliteitsmaatregelen  gebruikstechnisch  en  financieel  gezien  het  beste  tot  hun  recht  komen 
wanneer aanpassingen mogelijk zijn zonder de noodzaak tot zware bouwkundige ingrepen.  
 
Veranderbaarheid  wordt  bemoeilijkt  door  een  sterke  verwevenheid  van  gebouwonderdelen  en 
gebouwlagen  en  door  de  wijze  waarop  traditioneel  wordt  gebouwd,  met  veel  steenachtige 
materialen, natte verbindingstechnieken en een versnipperd proces. Vooral de installatietechnische 
structuur  loopt kriskras door het gebouw heen (‘leidingspaghetti’) [van Randen, 1976; Lichtenberg, 
2005]. 
Het  opdelen  in  bouwlagen  is  een wijze  om  de  bouwtechnische  structuur  te  stroomlijnen  en  te 
ontwarren. Het sequentiële bouwproces helpt daarbij, omdat het  in uitvoeringstechnische zin een 
strikte scheiding bereikt  tussen  twee opeenvolgende gebouwlagen. Met behulp van de  technische 
kenmerken van aanpasbaarheid (zie §4.3.2) kunnen veranderingen ook daadwerkelijk op eenvoudige 
wijze  tot  stand komen, maar óók worden  teruggedraaid of opnieuw veranderd. Dat  is nu  juist de 
kracht  van  aanpasbaarheid,  met  het  oog  op  flexibiliteit  en  het  inspelen  op  het  continue 
veranderende eisenpakket van de gebruiker. 
 
Aanpasbaarheid  vereist  een  heldere  structuur  van  het  gebouw  in  technische  zin. Om  gericht  op 
eisenverandering  in  te kunnen spelen  is het van belang om onderdelen die  invloed hebben op de 
bruikbaarheid van het gebouw ook  functioneel  te  scheiden. Daardoor kan namelijk een  specifieke 
wens  worden  vervuld  zonder  dat  een  andere  wordt  gehinderd.  In  §6.1  worden  technische  en 
functionele ontkoppeling nader toegelicht. 
Implementatie  van  aanpasbaarheid betekent het  veranderbaar maken  van  gebouwonderdelen op 
basis  van  gebruiksbehoeften.  Het moet  echter  duidelijk  zijn  over welk  schaalniveau we  het  hier 
hebben en in welke categorieën we gebouwonderdelen kunnen onderscheiden. Hierdoor kunnen we 
de technische ontkoppeling van gebouwlagen op een fijner niveau benaderen, zie paragraaf 6.2.  
In  de  laatste  paragraaf  worden  twee  bestaande  methoden  uit  de  productontwikkeling 
geïntroduceerd  waarmee  het  mogelijk  is  om  helderheid  te  krijgen  over  de  relatie  tussen 
gebruikerseisen en technische gebouwprestaties. 

6.1 Het ontwarren van de bouwtechniek 

Het  traditionele  bouwproces  is  versnipperd  van  karakter  [Lichtenberg,  2005],  zoals  eerder 
geschematiseerd in figuur 1.1. Dit resulteert in een technische detaillering waarin gebouwlagen met 
elkaar vervlochten worden. Om dit  te  illustreren wordt  in  figuur 6.1 een verticaal  standaarddetail 
getoond  van  een  houten  raamkozijn  en  de  connectie  tussen  een  betonnen  vloer  met  een 
steenachtige  spouwmuur.  Het  binnenblad  is  dragend  en  het  stelkozijn  is  in  het werk  tegen  het 
binnenblad  gemonteerd.  Leidingen  zijn  deels weggewerkt  achter  een  verlaagd  plafond  en  in  de 
anhydriet afwerkvloer. De cijfers in het detail geven de bouwvolgorde aan. De volgorde loopt dwars 
door de vier gebouwlagen heen, waardoor in plaats van vier procesgangen er mogelijk elf nodig zijn 
om dit detail te realiseren. 
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Fig.  6.1  –  Een  traditioneel  detail,  bestaande  uit  een  steenachtige  spouwmuurconstructie  met  gemetselde 
binnen‐ en buitenbladen een in situ volgestorte betonvloer. Bij de verschillende onderdelen is de werkvolgorde 
getoond, bestaande uit 11 werkgangen, beginnend bij het stellen van het kozijn (1) tot het aanbrengen van een 
verlaagd plafond  (11). De werkvolgorde  loopt dwars door de sequentiële  lagenstructuur van draagstructuur, 
gebouwschil, installaties en afbouw heen [Lichtenberg, 2005]. 
  

Dit  detail  toont  niet  alleen  aan  dat  het  bouwproces  versnipperd  is,  maar  het  toont  ook  dat 
gebouwonderdelen  sterk  afhankelijk  van  elkaar  zijn.  Het  binnenblad  van  de  gevel  verzorgt 
bijvoorbeeld een dragende functie en is daardoor onderdeel van de drager geworden. Het is echter 
ook sterk verbonden met de gebouwschil doordat het kozijn, de isolatie en het buitenblad eraan zijn 
gekoppeld. Een simpele aanpassing is niet mogelijk, omdat er geen sprake is van droge verbindingen. 
 
De  eenvoud  van  een  aanpassing  is  afhankelijk  van  een  aantal  variabelen.  In  de  industriële 
productontwikkeling wordt dit  theoretisch onderbouwd. Pugh  [1990] beredeneert een  factor voor 
complexiteit van productontwerpen of samengestelde onderdelen op basis van vier variabelen:  

1. Het aantal onderdelen 
2. Het aantal interne verbindingen en koppelingsmogelijkheden met externe onderdelen 
3. Het aantal verschillende onderdelen 
4. Het aantal functies dat het product/onderdeel moet vervullen 

 
Bovenstaande variabelen zijn ook te projecteren op gebouwen, wanneer deze worden gezien als een 
samenstelling  van  producten.  Daarbij  geldt:  hoe  meer  verschillende  onderdelen  en 
afhankelijkheden, hoe complexer een aanpassing zal worden in technisch opzicht. 
Het  is van belang om bij het ontwerpen en detailleren van een gebouw,  systeem, gebouwdeel of 
product  duidelijk  op  het  netvlies  te  hebben welke  functies  de  verschillende  onderdelen moeten 
vervullen en welke levensduur onderdelen hebben die sterk afhankelijk van elkaar zijn. Dit vraagt om 
een gestructureerd proces en ontwerp. De scheiding van functionele eigenschappen en technische 
levensduur  moet  daarin  centraal  staan.  Die  aanpak  zal  vervolgens  leiden  tot  een  wezenlijk 
verschillende detaillering voor eenzelfde toepassing zoals getoond in figuur 6.1. 
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Tijdens de ontwerpfase van een gebouw worden gebouwonderdelen geselecteerd gebaseerd op de 
functionele  eisen  die  vervuld moeten  worden.  Daarbij  is  het  aan  te  bevelen  om  de  technische 
levensduur van onderdelen die functioneel sterk afhankelijk van elkaar zijn overeen te laten komen, 
zodat  bij  vervanging  of  aanpassing  de  restwaarde,  zowel  functioneel  als  financieel,  van  het  ene 
onderdeel  niet  veel  hoger  is.  Dit  kan  worden  bereikt  door  gebouwonderdelen  technisch  en 
functioneel  te  ontkoppelen.  Functionele  ontkoppeling  is  mogelijk  wanneer  er  inzicht  is  in  de 
samenhang  van  ‘functionele  eisen’  en  ‘ontwerpparameters’.  Technische  ontkoppeling  is mogelijk 
door de  relaties  tussen  ‘ontwerpparameters’ en  ‘ontwikkelingseenheden’  te structureren  (zie §3.2 
en figuur 3.8). Voor doelgericht ontkoppelen van onderdelen is het noodzakelijk om de eisen van de 
gebruiker met betrekking tot aanpasbaarheid te kennen en daarop de bouwtechniek af te stemmen. 

6.1.1 Functionele ontkoppeling  

De  eisen  die  de  beoogde  gebruiker  aan  het  gebouw  stelt  zijn  de  aanleiding  tot  het  vormen  van 
ontwerpeisen die in een programma van eisen worden omschreven. Het is mogelijk om met het oog 
op de  toekomst ook  alvast ontwerpeisen mee  te nemen die op  termijn  kunnen  zorgen  voor  een 
eenvoudige  aanpassing  van  gebouwonderdelen,  waardoor  de  functionele  gebouwprestaties 
beïnvloedbaar  zijn  en  zodat  vooraf  rekening  wordt  gehouden  met  toekomstige  veranderende 
gebruikerseisen.  Uit  §3.1  blijkt  dat  het  gedeeltelijk  mogelijk  is  om  deze  functionele  eisen  te 
voorspellen.  Het  is  dan  ook  mogelijk  om  te  voorspellen  welke  ontwerpparameters  het  meest 
waarschijnlijk  in aanmerking komen voor verandering. Het heeft de voorkeur om de verschillende 
functionele eisen onderling zo onafhankelijk mogelijk te maken, zodat het mogelijk is om deze in de 
gebruiksfase met technische middelen afzonderlijk te beïnvloeden en te vervullen. Dit kan door de 
verwevenheid van de functionele eisen met de verschillende ontwerpparameters te minimaliseren. 
Het  ontwerp  moet  dan  zo  worden  gestructureerd  dat  één  ontwerpparameter  alleen  de  meest 
verwante functionele eis vervult en zo min mogelijk invloed uitoefent op andere functionele eisen.  
Een  optimaal  aanpasbaar  ontwerp  kenmerkt  zich  dus  door  onafhankelijkheid  van  de  functionele 
eisen. Dit  pleit  voor  desintegratie  van  functionele  onderdelen. Magrab  [1997]stelt  echter  dat  de 
integratie  van meer  dan  één  functie  in  één  onderdeel  de  complexiteit  kan  reduceren, mits  de 
functies onafhankelijk te gebruiken of aan te passen zijn. 
 
In  figuur 6.2 wordt op grafische  [Magrab, 1997] en mathematische  [Suh, 1990] wijze getoond op 
welke manier functionele eisen (FE) en ontwerpparameters (OP) in een ontwerp gekoppeld kunnen 
zijn. Bij volledige koppeling zijn de functies volledig van elkaar afhankelijk en aanpasbaarheid wordt 
sterk  bemoeilijkt.  Een  volledige  ontkoppeling  is  hieraan  tegengesteld  en wordt  gekenmerkt  door 
onafhankelijkheid  en  een  optimaal  uitgangspunt  voor  aanpasbaarheid.  Wanneer  niet  alle 
ontwerpparameters een even belangrijke  invloed hebben op de functionele eisen kan het ontwerp 
hiërarchisch  worden  ontkoppeld.  Dat  betekent  dat  de  belangrijkste  functie  onafhankelijk 
beïnvloedbaar  is  door  het  veranderen  van  één  ontwerpparameter.  De  overige  functionele  eisen 
hebben  minder  prioriteit  en  kunnen  deels  beïnvloed  worden  door  een  verandering  van  een 
ranghogere  eis.  Tussen  volledig  ontkoppeld  en  volledig  gekoppeld  zijn  een  groot  aantal  variaties 
mogelijk, zeker bij een groot aantal eisen en ontwerpparameters.  
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Volledig gekoppeld  Volledig ontkoppeld  Hiërarchisch ontkoppeld 

     

 
 

   

1 11 12 13 1

2 21 22 23 2

3 31 32 33 3

(FE) A A A (OP)

(FE) = A A A (OP)

(FE) A A A (OP)

     
    
    
         

  1 11 1

2 22 2

3 33 3

(FE) A 0 0 (OP)

(FE) = 0 A 0 (OP)

(FE) 0 0 A (OP)

     
    
    
         

  1 11 1

2 21 22 2

3 31 32 33 3

(FR) A 0 0 (OP)

(FR) = A A 0 (OP)

(FR) A A A (OP)

    
    
    
        

 

 
Fig. 6.2 – Koppelingsmogelijkheden van functionele eisen (FE)n en ontwerpparameters (OP)n gemodelleerd op 
grafische wijze [naar: Magrab, 1997] en mathematische wijze [naar: Suh, 1990]. An staat voor een afzonderlijke 
koppeling. 

6.1.2 Technische ontkoppeling 

Aanpasbaarheid  is  primair  een  technische  eigenschap  van  een  gebouwonderdeel.  Het  is  in  het 
bijzonder een  technische eigenschap die wordt aangewend om  tot  functievervulling  te  komen bij 
veranderende  gebruikerseisen.  In  de  vorige  paragraaf  zagen  we  dat  functionele  eisen  zo 
onafhankelijk mogelijk  van  elkaar  zouden moeten  zijn. Dit  kan worden bereikt door het ontwerp 
hierop  in te richten. Dat betekent dat onderdelen technisch ontkoppeld moeten zijn, zodat bij een 
aanpassing  niet  indirect  een  functionele  prestatie  wordt  beïnvloed.  Rekening  houden  met  de 
kenmerken  van  aanpasbaarheid  (§4.3.2)  biedt  een  belangrijk  hulpmiddel  voor  technisch 
ontkoppelen van gebouwonderdelen. Een aanzet voor  technische ontkoppeling  is al gemaakt door 
het  opdelen  van  het  bouwproces  in  sequentiële  stappen.  Hierdoor  zijn  de  verschillende 
gebouwonderdelen  al  grofweg ontkoppeld op  technische  levensduur, waardoor  aanpasbaarheids‐
maatregelen gestructureerd kunnen worden ingepast. 
 
Op eenzelfde wijze als in de vorige paragraaf kan de wijze waarop onderdelen technisch gekoppeld 
zijn inzichtelijk worden gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de in H5 besproken opdeling 
in  gebouwlagen.  Dit  is  immers  een  opdeling  op  technische  gronden.  Op  gebouwniveau  is  deze 
opdeling weinig gedetailleerd, maar het principe kan hiermee goed duidelijk worden gemaakt. De 
grafische  en  schematische  koppeling,  zoals  te  zien  in  figuur  6.3,  is  in  principe  te maken  op  elk 
detailniveau, van de lagen van een gebouw tot de onderdelen van een product. 
In figuur 6.3 representeert een pijl de koppeling van de ene bouwlaag aan de andere. De richting van 
de pijlen maakt duidelijk dat de bovenaan  afgebeelde  lagen  gekoppeld worden  áán de onderaan 
getoonde lagen. De laag waar de pijl naar toe gaat, is in dat geval de ontvangende laag en deze was 
reeds aanwezig. De laag waar de pijl vanuit komt is de laag die later wordt aangebracht. 
 
In  figuur 6.3  is  te  zien dat bij een op  traditionele wijze gerealiseerd gebouw alle  lagen op allerlei 
wijzen  met  elkaar  verbonden  zijn.  De  oorzaak  is  het  versnipperde  conventionele  bouwproces, 
waarbij de deeldisciplines dwars door elkaar lopen, en het gedeeltelijk gebruik van niet omkeerbare 
verbindingstechnieken, bijvoorbeeld op cement‐ of lijmbasis. 
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Traditionele bouwwijze 
 

Situatie in de praktijk 
 

Ontkoppelde bouwwijze – 
Slimbouwen 

Ideale situatie in theorie 

Ontkoppelde bouwwijze – 
Slimbouwen 

Situatie in de praktijk 

 
 

   

    Naar: 

    D  G  I  A 

Van:   D   x  x  x  x 

G  x  x  x  x 

I  x  x  x  x 

A  x  x  x  x 
 

  Naar: 

D  G  I  A 

Van:    D x       

G x  x     

I   x  x   

A     x  x 
 

Naar: 

  D  G  I  A 

Van:     D  x       

G  x  x     

I  x  x  x   

A  x  x  x  x 
 

 
D   = Draagstructuur 
G   = Gebouwschil 
I   = Installaties 
A   = Afbouw 

 

Fig.  6.3  –  Technische  koppeling  van  gebouwlagen  bij  een  conventioneel  bouwproces  en  bij  een  sequentieel 
Slimbouwen bouwproces.  

 
In het Slimbouwen‐bouwproces wordt een bouwlaag alleen gekoppeld aan een laag die eerder in het 
proces is aangebracht. In het ideale geval is een laag alleen gekoppeld aan zichzelf en aan de laag die 
één stap eerder in het proces werd aangebracht. In de praktijk zal het echter zo zijn dat een nieuwe 
bouwlaag  in het proces aan alle reeds aanwezige  lagen kan worden gekoppeld. De aanwezige  laag 
dient daarbij echter alleen als ontvangende  laag, dus  in  feite wordt het nieuwe onderdeel op het 
bestaande gemonteerd en niet andersom. Voorbeelden van technische ontkoppelingen, waarbij de 
constructieve vloer de ontvangende  laag  is, zijn: geprefabriceerde gevelpanelen die alleen worden 
gemonteerd  aan  vloeren  in  de  gevelzone,  leidingen  die  in  een  constructieve  leidingvloer worden 
aangebracht of een inbouwwand die tussen twee constructieve vloeren wordt gemonteerd.  

6.2 Categorisering van gebouwonderdelen  

Voordat  aanpasbaarheidsmaatregelen  in  een  ontkoppelde  technische  structuur  kunnen  worden 
ingepast moet het duidelijk zijn op welk schaalniveau dit moet gebeuren. Er is nu steeds gesproken 
over gebouwonderdelen of bouwproducten, welke  in  feite niet‐gedefinieerde verzameltermen zijn 
voor alle onderdelen van het gebouw  in elke grootte en op elk detailniveau. Het kan daarbij gaan 
over de gehele gebouwschil, maar ook over een afwerklat.  
De definitie van een bouwproduct  is erg globaal:  ‘Een samengesteld onderdeel opgebouwd uit een 
aantal basismaterialen en zodanig gedetailleerd, samengebracht en beschermd dat het voldoet aan 
de gestelde eisen.’ [Huffmeijer, 1998]. 
Er  is  allereerst  een  onderscheid  te maken  in  het  soort  producten.  Eekhout  [1997]  benoemt  de 
volgende drie hoofdproductgroepen: 
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 Een standaardproduct is een bouwproduct met onveranderbare eigenschappen. Het product 
is breed toepasbaar en ondergaat zelf geen  invloed van de toepassingsituatie. Het kan niet 
van aard worden veranderd, het kan alleen van vorm worden veranderd ten gunste van de 
beoogde toepassing 

 Een  systeemproduct  is  een bouwproduct,  dat  als  systeem  is opgebouwd uit  verschillende 
elementen en componenten waarvan de eigenschappen nog niet compleet zijn bepaald. Het 
systeemproduct  is  geschikt  om  in  diverse  situaties  in  verschillende  composities  en/of 
uitvoeringen  te  worden  toegepast.  Voor  een  definitieve  vaststelling  van  afmetingen  en 
compositie kan aanvullende toepassingsspecifieke informatie nodig zijn zodat de onderdelen 
kunnen worden vervaardigd. 

 Een  speciaalproduct  of  'special'  is  een  bouwproduct  of  gebouwcomponent  specifiek 
ontworpen en vervaardigd voor een bepaald bouwproject. Soms betreft het geheel nieuwe 
productontwerpen,  soms  speciaal  vervaardigde  standaard‐  of  systeemproducten    met 
unieke aanvullingen of vormkenmerken 

Naast deze drie hoofdproductgroepen is het ook mogelijk dat een product de kenmerken deelt van 
bijvoorbeeld standaardisatie en systematisering of van systematisering en specialisatie.  
 
Producten worden volgens de definitie van Huffmeier samengesteld uit materialen. Eekhout geeft 
aan dat  losse materialen en handelsmaterialen alleen als  ingangsmateriaal worden gebruikt  in de 
bouwindustrie,  en  dat  daarom  niet  van  bouwproducten  kan worden  gesproken. Hij  stelt  dat  alle 
begrippen waarin het woord ‘product’ voorkomt, worden gebruikt om specifieke eigenschappen of 
een karakter van een product aan te duiden. Vanwege de te algemene aard van het begrip ‘product’ 
kan het niet worden gebruikt in een hiërarchische reeks waarin zowel het kleinste onderdeel als het 
complete  gebouw  een plek heeft. Het domein  van het product  en de productontwikkeling  ligt  in 
deze  reeks  tussen  het  niveau  van  het  handelsmateriaal,  of  wat  vaak  ook  halffabricaat  wordt 
genoemd,  en  het  gebouw. De  hiërarchische  reeks  van  bouwproducten  volgens  Eekhout  [1997 & 
2006]  wordt  getoond  in  figuur  6.4.  De  benamingen  van  de  verschillende  niveaus  worden  niet 
afzonderlijk gedefinieerd, hiervoor wordt verwezen naar de bronpublicatie. 
 

 
 

Fig. 6.4 – De Hiërarchische reeks van bouwproducten [naar: Eekhout, 1997] 
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Voor een gerichte toepassing van aanpasbaarheid moet het schaalniveau waarop dit gebeurt helder 
zijn. Dit is mogelijk met behulp van de hiërarchische productreeks van Eekhout. Het moet daarnaast 
ook duidelijk zijn  in welke bouwlaag aanpasbaarheid moet worden geïmplementeerd en welk type 
product hiervoor in aanmerking komt. Deze verduidelijking kan worden gemaakt met behulp van de 
NL‐Sfb Elementenmethode [BNA, 2005].  

6.2.1 Gebouwlagen en de NL‐Sfb Elementenmethode 

De Sfb‐Elementenmethode is een classificatiesysteem, in 1947 in Zweden ontwikkeld, dat specifiek is 
opgesteld voor de bouwsector, bedoeld ter ondersteuning bij het ontwerpen, realiseren en beheren 
van  gebouwen  en  gebouwgegevens.  De  Elementenmethode  brengt  een  ordening  aan  in  de 
verschillende  soorten  gebouwonderdelen,  zodat  alle  partijen  die  betrokken  zijn  in  de  bouw,  van 
beheerders  tot  toeleveranciers,  dezelfde  taal  spreken  omtrent  de  benamingen  en  definities  van 
bouwproducten. Inmiddels is deze systematiek in een groot aantal landen in de wereld geadopteerd 
en  in de bouwkolom  geïmplementeerd. Op deze wijze  is het ook  internationaal mogelijk om een 
eenduidige  begripsvoering  na  te  streven.  De  Nederlandse  versie  is  bekend  als  de  NL‐Sfb 
Elementenmethode  [BNA,  2005].  In  Bijlage  1  is  de  indeling  van  gebouwonderdelen  in  hoofd‐  en 
subklassen getoond.  
Echter, voor de bruikbaarheid in het huidige onderzoek is de classificatie in negen hoofdgroepen niet 
direct  gelijk  te  trekken  met  de  vier  gebouwlagen  van  Slimbouwen.  Klasse  2,  de  ruwbouw,  is 
bijvoorbeeld een mengeling van constructieve en niet‐constructieve onderdelen, waardoor deze niet 
in zijn geheel onder de gebouwlaag draagstructuur valt. In de andere hoofdklassen zijn soortgelijke 
verstrengelingen  ook  aanwezig.  Ondanks  dat  is  de  Elementenmethode  goed  bruikbaar  in  het 
onderzoek, omdat het een compleet beeld geeft van de verschillende onderdelen van het gebouw 
en  de  classificatie  wordt  internationaal  ondersteund.  Voor  toepassing  in  het  onderzoek  naar 
aanpasbaarheid  zijn  de  verschillende  gebouwonderdelen  verdeeld  over  de  vier  gebouwlagen  van 
Slimbouwen, dit wordt getoond in tabel 6.1. 
 
De  gebouwlagen  installaties  en  afbouw  zijn  beiden  opgedeeld  in  twee  groepen.  Dit  is  gedaan 
vanwege  de  afwijkende  aard  van  de  onderdelen  binnen  die  lagen.  Bij  Installaties  wordt  een 
onderscheid  gemaakt  tussen  onderdelen  voor  installatietechnische  voorzieningen  voor  de 
bruikbaarheid,  functionaliteit en het comfort van de gebruiksruimte en  tussen voorzieningen voor 
infrastructuur,  in  dit  geval  voor  transport  van  personen  en  goederen  via  een  liftinstallatie  en 
leidingdragers, primair bedoeld voor het transport van  leidingen zoals  leidingschachten en –goten. 
Deze laatste categorie is overigens niet in NL‐Sfb opgenomen en is binnen dit onderzoek toegevoegd 
als extra laag, vanwege de importantie van het verloop van de leidingstructuur voor de ontkoppeling 
van gebouwlagen. Binnen Afbouw is een onderscheid gemaakt tussen onderdelen die de indeling en 
afwerking van de gebruiksruimte mogelijk maken en tussen vaste voorzieningen die het functionele 
gebruik van de ruimte vaststellen en de bruikbaarheid ervan waarborgen. 
 
De verdeling  in  tabel 6.1 geeft een overzicht van de verschillende  soorten gebouwonderdelen die 
onderdeel zijn van een gebouwlaag. Deze onderverdeling geeft een  leidraad bij het  implementeren 
van  aanpasbaarheidsmaatregelen  wanneer  de  functionele  eisen  bekend  zijn  en moeten  worden 
vertaald naar ontwerpparameters. 
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  NL‐Sfb  (Tabel 1) 
 

 

13 
16 
17 
21.2 
22.2 
23.1 
23.2 
27.2 
28 
33 

Vloeren op grondslag
Funderingsconstructie 
Paalfundering 
Buitenwanden: constructief 
Binnenwanden; constructief 
Vloeren; niet‐constructief 
Vloeren; constructief 
Daken; constructief 
Hoofddraagconstructies 
Vloeropeningen 

 

 

21.1
27.1 
31 
37 
41 
47 

Buitenwanden: niet‐constructief
Daken; niet‐constructief 
Buitenwandopeningen 
Dakopeningen 
Buitenwandafwerkingen 
Dakafwerkingen 

 

In
st
al
la
ti
et
ec
h
n
ie
k 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
67   

Warmteopwekking
Afvoeren 
Water 
Gassen 
Koude‐opwekking 
Warmtedistributie 
Luchtbehandeling 
Regeling klimaat en sanitair 
Centrale elektrotechnische voorzieningen 
Krachtstroom 
Verlichting 
Communicatie 
Beveiliging 
Gebouwbeheervoorzieningen 

In
fr
a‐
 

St
ru
ct
u
u
r  66

x 
Transport; liften, roltrap, goederen
Leidingdragers (schachten e.d.) 

 

In
d
el
in
g 
en

 a
fw

er
ki
n
g 

22.1
24.1  
24.2 
32 
38 
42 
43 
45 
48 

Binnenwanden; niet‐constructief
Trappen en hellingen; trappen 
Trappen en hellingen; hellingen 
Binnenwandopeningen 
Inbouwpakketten 
Binnenwandafwerkingen 
Vloerafwerkingen 
Plafondafwerkingen 
Afwerkingspakketten 

 

V
o
o
rz
ie
n
in
ge
n
  71 

72 
73 
74 
75 
76 

Vaste verkeersvoorzieningen 
Vaste gebruikersvoorzieningen 
Vaste keukenvoorzieningen 
Vaste sanitaire voorzieningen 
Vaste onderhoudsvoorzieningen 
Vaste opslagvoorzieningen 

 
Tabel 6.1 – Verdeling van de gebouwonderdelen uit de NL‐Sfb Elementenmethode  [BNA, 2005] over de vier 
processtappen van Slimbouwen (‘x Leidingdragers’ is voor de compleetheid toegevoegd aan Nl‐Sfb).  

6.3 Implementeren van aanpasbaarheidsmaatregelen 

Aanpasbaarheid  van  gebouwonderdelen  biedt  de  mogelijkheid  om  op  termijn  in  te  spelen  op 
veranderende gebruikerseisen. Aanpasbaarheid kan echter ook zorgen voor een verhoging van de 
initiële kosten, waardoor het  raadzaam  is om aanpasbaarheid alleen  toe  te passen daar waar het 
een substantiële meerwaarde biedt.  
Aanpasbaarheid moet derhalve in eerste instantie effectief zijn, ofwel een doeltreffende eigenschap 
ter verbetering van de  functionaliteit voor de gebruiker en daarmee voor de  toekomstwaarde van 
het gebouw. Voorts moet aanpasbaarheid ook op een efficiënte wijze worden  ingepast, zodat het 
beoogde resultaat op een zo doelmatige wijze kan worden behaald, waarbij de kosten,  inspanning 
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en  milieubelasting  worden  geminimaliseerd.  Deze  aanpak  sluit  aan  bij  de  uitgangspunten  met 
betrekking tot kwaliteitsmanagement en toekomstwaarde van gebouwen die in §2.3.1 zijn genoemd. 
Deze  uitgangspunten  kunnen  werkelijkheid  worden.  In  de  wereld  van  de  industriële 
productontwikkeling  zijn methoden ontwikkeld die als doel hebben om producten  te ontwikkelen 
die zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruiker. In het geval van aanpasbaarheid is 
het doel dat deze wensen blijvend vervuld kunnen worden, ook wanneer de eisen aan verandering 
onderhevig zijn. Daarnaast  is het zaak om een aanpassing op een zo efficiënt mogelijke wijze uit te 
voeren,  zodat  de  overlast  voor  de  gebruiker  en  de  aanpassingskosten  beperkt  worden  tot  een 
minimum. Met de methode Quality Function Deployment (QFD) is het mogelijk om op een effectieve 
wijze  aanpasbaarheid  te  implementeren  in  onderdelen  van  het  gebouw.  Deze  methode  wordt 
toegelicht in §6.3.1. Het efficiënt implementeren en aanwenden van aanpasbaarheidsmaatregelen is 
mogelijk met behulp van de methode Design For Variety (DFV), deze wordt in §6.3.2 behandeld. 

6.3.1 Effectiviteit van aanpasbaarheidsmaatregelen ‐ Quality Function Deployment (QFD) 

Bij het nastreven van effectiviteit van aanpasbaarheidsmaatregelen gaat het erom dat gebruikseisen 
zo goed mogelijk worden vervuld. Dat betekent dat we ons hiermee bevinden op de grens  tussen 
gebruiker  en  gebouw.  Met  Quality  Function  Deployment  (QFD)  is  het  mogelijk  om  hier  een 
verbinding te leggen (zoals eerder in §3.2.1 aangegeven). 
Met behulp van de methode QFD is in het huidige onderzoek inzichtelijk te maken welke product‐ of 
gebouwkenmerken voor de gebruiker de grootste meerwaarde bieden met betrekking  tot  flexibel 
gebruik van het gebouw. Dit geeft inzicht in de mate waarin het gebouw van aanpasbaarheid moet 
worden voorzien, zodat de gevraagde prestatie geleverd worden, nu en in de toekomst. Met QFD als 
productontwikkelingondersteuning  is  het  mogelijk  om  een  verband  te  leggen  tussen 
gebruikerseisen,  productfuncties  en  gebouwkwaliteiten  [Hauser,  Clausing,  1988;  Griffin,  Hauser, 
1991 & 1993; Otto, Wood, 2001; Magrab, 1997].  

 
QFD  is ontwikkeld als productontwikkelingsmethode waarbij een  serie matrices wordt  ingezet om 
gebruikersinformatie  te  vertalen  naar  gebruikersgeoriënteerde  producten,  productieprocessen  en 
servicevoorzieningen. QFD  is een geschikte methode gebleken voor toepassing bij het ontwerp van 
gebouwen,  bijvoorbeeld  voor  het  optimaliseren  van  plattegronden  op  basis  van  gebruikerseisen 
[Gargione, 1999].  
QFD  is  in 1972 ontwikkeld voor de Kobe scheepswerf van Mitsubishi en  is eind  jaren zeventig door 
Toyota  toegepast  en  verder  uitontwikkeld. De methode  is  later wereldwijd  door  vooraanstaande 
bedrijven als Ford, Xerox en Hewlett‐Packard omarmd vanwege ervaringen van gebruikers die een 
reductie van 60% op de ontwerpkosten en 40% op ontwerptijd claimden.  [Hauser, Clausing, 1988; 
Griffin, Hauser, 1991 & 1993].  
Bij toepassing van QFD worden gebruikerseisen  ingezet om  te achterhalen hoe productkenmerken 
en  serviceverlening  gebruikerstevredenheid,  gebruikersvoorkeuren  en  uiteindelijk  verkoopcijfers 
beïnvloeden. QFD  is  opgedeeld  in  vier matrices  of  ‘houses’,  naar  de  vorm  van  de matrices,  die 
gezamenlijk het productieproces sturing geven aan de hand van gebruikersinformatie.  
In  het  huidige  onderzoek  is  alleen  de  eerste matrix  relevant,  ook wel  bekend  als  ‘the  House  of 
Quality’. Deze maakt het mogelijk om functionele eisen aan ontwerpparameters te linken.  
In figuur 6.5 wordt de globale opbouw van het ‘House of Quality’ getoond. Voor een gedetailleerde 
beschrijving  van  het  gebruik  van  de methode wordt  verwezen  naar  de  publicatie  ‘The  House  of 
Quality’ van  John R. Hauser en Don Clausing  [1988] en naar hoofdstuk 7.5 van het boek  ‘Product 
Design’ van Kevin Otto en Kristin Wood [2001]. 
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Fig. 6.5 – Globale opzet van ‘The House of Quality’ [naar: Hauser, Clausing, 1988; Otto, Wood, 2001], waarin de 
relatie  tussen  Functionele  Eisen  van  gebruikers  en  van  Ontwerpparameters  van  een  product  of  gebouw 
inzichtelijk kan worden gemaakt en waaruit de meest belangrijke ontwerpkenmerken kunnen worden ontleed 
ten aanzien van gebruikerstevredenheid en eisenvervulling. 

 
De kracht van de QFD methode  ligt voor het huidige onderzoek  in het  tot stand brengen van een 
verband  tussen  gebruiker en bouwtechniek. Om  gericht  aanpasbaarheid  in  gebouwonderdelen  te 
kunnen  implementeren  is  het  noodzakelijk  dat  de  functionele  eisen met  betrekking  tot  flexibel 
gebruik van het gebouw bekend zijn. Omdat het vooral om een toekomstbeeld gaat is het mogelijk 
om deze gegevens deels te baseren op de ontwikkelingen uit het verleden en deels te genereren uit 
verwachte en voorspelde demografische en technische veranderingen. Daarnaast  is het van belang 
om de gebruiker zelf zijn eisen kenbaar te laten maken door middel van een gebruikersonderzoek.  
In  productontwikkelingsliteratuur  wordt  het  achterhalen  van  gebruikerseisen  vertaald  als  het 
samenstellen van ‘ The Voice of the Customer’ [Griffin, Hauser, 1991, 1993; Otto, Wood, 2001]. Het 
gaat er daarbij om dat een eisenpakket wordt gegenereerd dat als basis dient voor de ontwikkeling. 
De  ‘Voice  of  the  Customer’  die  als  input  kan worden  gebruikt  in QFD wordt  achterhaald  in  drie 
stappen: 

1. Identificeren van gebruikersbehoeften  
Het  achterhalen  van  alle  relevante  eisen  door  middel  van  marktonderzoek  en 
gebruikersonderzoek. Het  is belangrijk dat de gebruikersbehoeften boven tafel komen met 
betrekking tot de basisfuncties, verwachte functies en de functies van toegevoegde waarde 
van het product, volgens de uitgangspunten van het Kano model (zie §3.2.1).  

2. Structureren van gebruikersbehoeften  
Wanneer alle gebruikersbehoeften zijn verzameld  is het nodig om deze per gebruiksaspect 
te ordenen van globaal naar specifiek niveau. In het huidige onderzoek gaat het daarbij om 
een  toenemende  mate  van  concreetheid.  Hierbij  wordt  de  aanpak  gehanteerd  zoals  in 
§3.2.3,  waarbij  gebruikswaarden,  gebruikerseisen  en  functionele  eisen  worden 
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onderscheidden  in  een  structuur  met  respectievelijk  een  primair,  secundair  en  tertiair 
niveau, waarin de functionele eisen het meest concrete niveau vertegenwoordigen.  

3. Prioriteren van functionele eisen 
Afhankelijk van  de functie van het product worden de functionele eisen geprioriteerd, zodat 
in  de  ontwikkeling  de  ontwerpparameters  die  het  meeste  invloed  hebben  op  de 
gebruikerstevredenheid,  voorrang  krijgen  op mindere  belangrijke  aspecten.  Het  zal  in  de 
praktijk moeilijk zijn om alle ontwerpparameters gelijktijdig  te optimaliseren, waardoor de 
relatieve  belangen  van  de  verschillende  functionele  eisen  belangrijke  aanknopingspunten 
kunnen  zijn  voor  een  succesvolle  productontwikkeling.  Prioritering  is  mogelijk  door 
gebruikersonderzoek uit te voeren (zie §3.2.1). 

 
Een goed beeld  van de behoeften  van de gebruiker biedt de mogelijkheid om met het  ‘House of 
Quality’  uit  de  QFD methode  op  een  effectieve  wijze  aanpasbaarheid  in  het  gebouw  of  in  een 
gebouwonderdeel te implementeren. De gebruiker kan met behulp van deze systematische aanpak 
zo goed mogelijk worden bediend. Er moet echter duidelijk worden gesteld dat voor een succesvolle 
toepassing van QFD een gedegen onderzoek naar de gebruikersbehoeften een must is. 

6.3.2 Efficiëntie van aanpasbaarheidsmaatregelen ‐ Design For Variety (DFV) 

De ‘Design For Variety’ methode (DFV), ontwikkeld door Martin [1999] en Ishii [Martin, Ishii, 2002], 
is  een  uitbreiding  op Quality  Function Deployment  (QFD). DFV  biedt  de mogelijkheid  om  aan  te 
tonen hoeveel moeite het kost om een producteigenschap te wijzigen wanneer dat  in de toekomst 
gewenst is vanuit de gebruiker. Met QFD wordt optimale effectiviteit van het te ontwikkelen product 
nagestreefd.  DFV  is  een  ontwerphulpmiddel,  bedoeld  voor  het  opzetten  van  productfamilies, 
waarmee  kan  worden  geanalyseerd  welke  onderdelen  in  de  toekomst  het meest  waarschijnlijk 
moeten worden veranderd om aan veranderende gebruikerseisen te kunnen blijven voldoen. Door 
een  gerichte  implementatie  van  aanpasbaarheid,  bijvoorbeeld  door middel  van maatregelen  als 
desintegratie, demontabelheid,  toegankelijkheid, modulatie en standaardisatie,  is het mogelijk om 
een productontwerp  te herzien met een beperkte  inspanning en een productielijn  tegen beperkte 
kosten aan te passen. Hierdoor hoeft een toename van het gevraagde prestatieniveau niet te leiden 
tot hoge ontwerpkosten en  is het mogelijk om op een snelle en efficiënte wijze een productfamilie 
uit te breiden, bijvoorbeeld om een ander marktsegment te bedienen. 
 
Veenstra,  Halman  en  Voordijk  [2006]  hebben  DFV  eerder  toegepast  in  een  onderzoek  naar  het 
toepassen van een platformarchitectuur  in woningbouwprojecten, en hebben hiermee aangetoond 
dat de methode werkbaar en waardevol is voor toepassing in de bouwsector.  
In het huidige onderzoek wordt DFV met een andere  insteek gebruikt, namelijk om aan  te  tonen 
welke  gebouwonderdelen  in  de  toekomst  in  aanmerking  komen  voor  aanpasbaarheid  wanneer 
gebruikerseisen  veranderen. QFD maakt  het  al mogelijk  om  de  ontwikkeling  van  een  gebouw  of 
gebouwonderdeel  te  baseren  op  flexibiliteitswensen  van  gebruikers  op  het  moment  van 
ontwikkeling.  DFV  gaat  hierin  een  stap  verder  door  ook  onvoorziene  toekomstige 
eisenveranderingen  mee  te  nemen  in  de  ontwikkelfase,  zodat  tijdens  de  gebruiksfase  op  een 
efficiënte wijze technische aanpassingen gedaan kunnen worden. 
DFV bestaat uit  twee delen. Het eerste deel  is de  ‘Generational Variety  Index’  (GVI), waarmee de 
mate  van  inspanning  voor  herziening  van  het  gebouw  of  een  gebouwonderdeel  kan  worden 
gekwantificeerd  op  basis  van  een  combinatie  van  de  karakteristieken  uit  QFD  en 
veranderingsscenario’s  met  betrekking  tot  Functionele  Eisen.  Een  tweede  element  uit  DFV,  de 
‘Coupling Index’ (CI), maakt het mogelijk om de technische verwevenheid van gebouwonderdelen te 
kwantificeren. Hierdoor wordt het mogelijk om de voor  flexibiliteit en aanpasbaarheid als cruciaal 
erkende ontkoppeling van gebouwlagen en –onderdelen met cijfermateriaal te onderbouwen.  
In  de  volgende  twee  subparagrafen wordt  de  toepassing  van GVI  en  CI  kort  toegelicht,  voor  het 
stappenplan voor toepassing van de methoden wordt verwezen naar bijlage 2. 
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6.3.2.1 Generational Variety  Index  (GVI): kwantificering van de mate van  inspanning van 
gebouwonderdelen op basis van veranderingsscenario’s  

Het eerste gedeelte van DFV, de Generational Variety  Index  (GVI), biedt  inzicht  in de mate waarin 
inspanning  nodig  is  om  een  gebouw  of  gebouwonderdeel  aan  te  passen  aan  een  veranderd 
eisenpakket.  Met  behulp  van  toekomstscenario’s  kan  worden  bepaald  welke  onderdelen  bij 
voorbaat  moeten  worden  ontworpen  op  aanpasbaarheid,  zodat  tijdens  de  gebruiksfase  de 
aanpassingsinspanning minimaal kan zijn. Het gevolg daarvan  is dat aanpassingkosten, verbouwtijd 
en overlast voor de gebruikers wordt geminimaliseerd. Met de GVI  is het mogelijk om het verband 
aan  te  tonen  tussen  ‘ontwikkelingseenheden’  (zie §3.2.3) en gebouwonderdelen, zodat  inzichtelijk 
wordt  in  welke  mate  onderdelen  moeten  worden  herzien  wanneer  een  ontwikkelingseenheid 
verandert als gevolg van een ander gebruiksscenario of een veranderende marktvraag.  
Met de GVI  kan  in dit onderzoek een overzicht worden  verkregen  van de mate en  verhoudingen 
waarin  een  aanpassingsinspanning  benodigd  is  per  gebouwonderdeel,  wanneer  een 
toekomstscenario’s werkelijkheid  wordt.  Om  de  aanpassingskosten  en  de  aanpassingsinspanning 
tijdens  de  gebruiksfase  te  beperken,  komen  de  onderdelen  met  de  hoogste  GVI  scores  in  de 
ontwerpfase als eerste in aanmerking voor aanpasbaarheidsmaatregelen. Door alle afzonderlijke GVI 
scores van de gebouwonderdelen op  te  tellen, ontstaat een  totaalscore voor de mate waarin een 
(gedeelte van een) gebouw aanpasbaar  is. Hoe  lager de score, hoe minder  inspanning nodig  is om 
een aanpassing uit te voeren. 
 
In het huidige onderzoek is ter verkenning de toepasbaarheid van DFV onderzocht. Het doel was om 
inzicht  te  krijgen  in de mate waarin afhankelijkheden  tussen gebouwlagen en gebouwonderdelen 
aanpasbaarheid kunnen beïnvloeden26. Met behulp van de GVI zijn twee bouwwijzen vergeleken: (1) 
een  conventionele  bouwwijze  met  een  versnipperd  bouwproces  en  niet‐demontabele 
verbindingtechnieken en (2) een Slimbouwen bouwwijze met een sequentieel bouwproces en vooral 
demontabele  verbindingstechnieken.  Het  gaat  hierbij  niet  om  een  fysiek  gebouw, maar  om  de 
technische  kenmerken  die  de  gebouwonderdelen  behorend  bij  de  bouwwijze  hebben  en  de 
onderlinge relatie van deze gebouwonderdelen. In de methode worden namelijk geen kwantitatieve 
gegevens  zoals  vierkante  meters  of  euro’s  gebruikt,  waardoor  de  omvang  of  indeling  van  een 
gebouw geen directe invloed heeft. Het gaat puur om een vergelijking op bouwtechnisch vlak. 
De cumulatieve GVI bleek voor de conventionele bouwwijze ruim 3300 en die van een Slimbouwen 
bouwwijze bijna 2000. Hoewel hieraan vanwege het explorerende karakter van de toepassing geen 
directe  betekenis  gegeven  mag  worden,  geeft  dit  wel  aan  dat  een  bouwwijze,  waarin  de 
gebouwlagen  functioneel  en  technisch  ontkoppeld  zijn,  zoals  bij  Slimbouwen,  een  substantiële 
verbetering kan opleveren voor het efficiënt aanwenden van aanpasbaarheidsmaatregelen.  

6.3.2.2 Coupling Index (CI) ‐ kwantificering van verwevenheid van gebouwonderdelen 

Het  tweede deel van DFV, de Coupling  index  (CI),  is een methode die het mogelijk maakt om de 
verwevenheid van gebouwonderdelen te kwantificeren. Martin en Ishii [2001] omschrijven de CI als 
een  indicatie  van  de mate  waarin  onderdelen  van  een  product  gekoppeld  zijn.  Hoe  sterker  de 
koppeling  tussen de onderdelen, hoe groter de kans dat door verandering van het ene onderdeel 
ook het een andere onderdeel zal veranderen.  
De  CI  kan  worden  bepaald  door  het  inventariseren  van  de  relaties  tussen  de  verschillende 
onderdelen. Het ene onderdeel kan bepalend zijn voor de vorm, positie of werking van een ander 
onderdeel. Door  vroeg  in het ontwerpproces deze  relaties bloot  te  leggen  is het mogelijk om de 
verschillende gebouwonderdelen te ordenen zodat de koppelingen aanpasbaarheid zo min mogelijk 
in de weg staan. 

                                                            
26 Vanwege het explorerend karakter van deze verkenning bestaat er geen publicatie met daarin de concrete gegevens. Het 
doel was vooral om de bruikbaarheid te onderzoeken voor het onderzoek. De data zijn daarnaast van een omvang die niet 
op een werkbare en overzichtelijke wijze zijn samen te vatten voor toevoeging als bijlage. De data zijn echter beschikbaar 
voor geïnteresseerden via de auteur.  
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Tijdens  de  uitvoering  van  de  methode  CI  worden  de  onderlinge  afhankelijkheden  of 
informatiestromen  tussen  gebouwonderdelen  gewaardeerd  in  een matrixvorm  (zie  bijlage  2). Dit 
levert op eindbasis per onderdeel twee afhankelijkheidscores op, als gevolg van een optelling van de 
scores in een rij en in een kolom van de matrix. Het optellen van de scores in een rij resulteert in de 
Coupling  Index‐receiving  (CI‐R), die een maat  geeft  voor de  impact  van de  informatiestromen die 
afkomstig  zijn  van  andere  onderdelen.  Met  andere  woorden,  de  mate  waarin  een  onderdeel 
afhankelijk is van de technische kenmerken van andere onderdelen. Door de kolommen op te tellen 
ontstaat  per  onderdeel  de  Coupling  Index‐supplying  (CI‐S).  Deze  geeft  aan  in  welke  mate  een 
onderdeel invloed uitoefent op de technische kenmerken van de andere onderdelen. 
Onderdelen  die  vooral  informatie  ontvangen  zullen  normaliter  lager  in  de  hiërarchie  van 
gebouwlagen  staan  dan  onderdelen  die  vooral  leveren.  In  een  zuiver  sequentieel  proces  is  het 
theoretisch zo dat ranghogere onderdelen, die dus eerder in het proces worden aangebracht, alleen 
informatie leveren aan ranglagere onderdelen en alleen ontvangen van ranghogere onderdelen (zie 
§6.1.2).  In de praktijk  zal dit minder  zwart‐wit  zijn, hoewel deze  stelling  in grote  lijnen wel  stand 
houdt.  
Vanwege de complexiteit is het in kaart brengen van een geheel gebouw op basis van de CI door alle 
onderdelen afzonderlijk te benoemen erg tijdrovend. Het biedt daarnaast voor de ontwikkelaar een 
transparanter  beeld wanneer  alleen  op  die  plekken  een  analyse wordt  uitgevoerd waar mogelijk 
meerwaarde voor aanpasbaarheidsmaatregelen kan worden behaald.  
 
Zoals in de vorige paragraaf voor de GVI is uitgelegd, is ook de CI is bepaald voor een conventionele 
en  een  Slimbouwen  bouwwijze.  Vanwege  de  volgorde  in  het  bouwproces,  de  hoge  mate  van 
prefabricage en de droge verbindingstechnieken  is de  technische verwevenheid  (uitgedrukt  in CI‐S 
en CI‐R) bij Slimbouwen ongeveer 30% lager dan bij een traditionele bouwwijze, zie figuur 6.6. Ook 
hier betreft het een verkennende studie, waardoor aan deze cijfers geen absolute betekenis gegeven 
mag worden. Het  invullen van de methode  is  immers  sterk afhankelijk van de  typekeuze voor de 
verschillende onderdelen. De  resultaten  tonen wel aan dat door een bouwmethode  toe  te passen 
waarin  de  gebouwlagen  technisch  ontkoppeld  worden  in  het  bouwproces,  zoals  in  geval  van 
Slimbouwen,  de  verwevenheid  van  de  gebouwonderdelen  afneemt.  Dit  heeft  als  gevolg  dat 
aanpasbaarheidsmaatregelen  beter  kunnen worden  ingepast  en  benut. De methode  is  daarnaast 
toepasbaar op alle schaalniveaus, daarbij geldt dat wanneer het detailniveau toeneemt en het aantal 
onderdelen  kleiner  wordt,  de  resultaten  een  betere  afspiegeling  zijn  van  de  werkelijke  situatie, 
omdat er meer aandacht gegeven kan worden aan de afzonderlijke relaties.  
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Fig. 6.6 – Het resultaat van een verkennende studie naar de CI‐S en CI‐R van de verschillende gebouwlagen voor 
een conventionele bouwwijze en een Slimbouwen bouwwijze. Op de horizontale as is de (dimensieloze) CI score 
getoond die de technische verwevenheid kwantificeert. 

 
Combinatie van GVI en CI ter ondersteuning in de ontwerpkeuze voor een aanpasbaarheidsmaatregel 
De  GVI  kan  in  het  huidige  onderzoek  naar  aanpasbaarheid  worden  gebruikt  als  maat  voor  de 
hoeveelheid inspanning die nodig is om een gebouwonderdeel aan te passen. De CI‐R wordt gebruikt 
om aan te geven in hoeverre een onderdeel moet veranderen wanneer een ander onderdeel wordt 
aangepast.  De  CI‐S  van  een  onderdeel  geeft  aan  in  hoeverre  de  aanpassing  van  een  onderdeel 
ervoor  zorgt dat ook andere onderdelen aangepast moeten worden. Wanneer deze  cijfers  in een 
ontwerpvraagstuk  bekend  zijn,  is  het mogelijk  om  gericht  ontwerpbeslissingen  te  nemen  die  de 
implementatie  van  aanpasbaarheidsmaatregelen  vergemakkelijken  en  de  toepassing  ervan  in  de 
gebruiksfase vereenvoudigen. Door de onderdelen te ordenen op hoogte van GVI is het mogelijk om 
te  zien  voor welke  onderdelen  ook  een  hoge  CI‐R  en  CI‐S  geldt.  Dit  zijn  normaal  gesproken  de 
onderdelen die  in aanmerking komen voor de toepassing van aanpasbaarheid, zodat de flexibiliteit 
voor de gebruiker toeneemt en de functionaliteit van het gebouw tijdens de gebruiksfase eenvoudig 
kan worden gewijzigd.  
 
Quality Function Deployment en Design For Variety als aanvulling hierop bieden de ontwerper de 
mogelijkheid om op een gestructureerde analytische manier het bouwtechnisch ontwerp  vorm  te 
geven  zodat  deze  op  een  effectieve  én  efficiënte  wijze  het  flexibel  gebruik  van  het  gebouw 
bevordert. 
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H7 CONCLUSIES DEEL I 
 
In DEEL  I  is de  relatie  tussen de gebruiker en de bouwtechniek  in kaart gebracht  ten aanzien van 
flexibiliteit en aanpasbaarheid. Het is gebleken dat de marktsituatie uitnodigt om ontwikkelingen toe 
te  passen  die  de  gebouwenvoorraad  kunnen  verduurzamen.  Er  is  ook  geconstateerd  dat  de 
zoektocht naar flexibel gebruik van gebouwen reeds een  lange weg heeft afgelegd met wisselende 
resultaten.  Er  zijn  in  ieder  geval  voldoende  handvatten  voor  verdere  ontwikkeling  van  flexibel 
gebruik van gebouwen.  
Een belangrijke conclusie is dat aanpasbaarheid van gebouwonderdelen niet op systematische wijze 
wordt  geïmplementeerd,  terwijl  het  gebouw  en  het  gebouwproces  bij  voorkeur wel  een  zekere 
structuur  kennen  door  het  onderscheiden  en  separeren  van  bouwlagen.  Dit  maakt  kosten  en 
kwaliteit  immers beheersbaar. Door ook aanpasbaarheid  in deze  structurering  te betrekken  is het 
mogelijk om ook het flexibiliteitsniveau voor de gebouwgebruiker substantieel te vergroten. Voorts 
biedt het de kans om op dit vlak ook kosten en kwaliteit onder controle te houden.  
 
Aanpasbaarheid,  de  technische  maatregel  die  gebruiksflexibiliteit  mogelijk  maakt,  wordt  in  de 
praktijk  voornamelijk  toegepast  in  de  gebouwlagen  die  laag  in  de  hiërarchie  staan.  De 
draagstructuur, die aan de top in hiërarchie staat, is vrijwel altijd statisch van aard, de flexibiliteit die 
geboden  wordt  is  passief  en  wordt  gekenmerkt  door  overmaat  en  overcapaciteit.  Van 
aanpasbaarheid is dan geen sprake.  
Door  de  systematische  benadering  van  de  bouwtechniek,  opgedeeld  in  lagen  en  hiërarchische 
structuren, rijst de vraag of wellicht de functionaliteit en de technische kwaliteit van het gebouw op 
de lange termijn op een hoger niveau kan worden gebracht door juist te focussen op de ranghogere 
gebouwlagen. Het  is  immers  gebleken  dat  hier  de  kaders worden  gesteld  voor  de  technische  en 
functionele mogelijkheden van de  ranglagere gebouwlagen.  In het H8 wordt op deze vraag dieper 
ingegaan en wordt het specifieke onderwerp van het onderzoek afgebakend.  
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VERANDERBAARHEID VAN DE DRAAGSTRUCTUUR: 
DOORBRAAK VAN EEN AXIOMA  
 
In DEEL  I werd duidelijk dat  flexibiliteit bij voorkeur zo vroeg mogelijk  in het ontwerpproces moet 
worden geïmplementeerd om de  (gebruiks)technische mogelijkheden voor volgende bouwlagen  te 
maximaliseren.  De  bouwtechnische  samenstelling  van  het  gebouw,  die  de  (gebruiks)technische 
mogelijkheden  inkadert, moet  derhalve  voldoende  speelruimte  bieden  voor  veranderingen.  Een 
veelgebruikte  strategie  om  dit  te  bereiken  is  door  het  kader  te  vergroten  in  de  vorm  van  een 
toename van het aantal vierkante meters vloeroppervlak. Dit  is echter niet altijd wenselijk en het 
heeft tot gevolg dat de gebouwomvang toeneemt, wat weer leidt tot een toename in grondgebruik, 
materiaalgebruik en bouwkosten.  
Onderzocht wordt of het mogelijk is bij een gelijkblijvend kader een grotere speelruimte te creëren 
door  middel  van  aanpasbaarheid.  In  DEEL  I  is  gebleken  dat  aanpasbaarheid  nauwelijks  in  die 
gebouwlagen wordt toegepast die vroeg  in het proces worden ontworpen (en gebouwd) maar een 
grote  rol  spelen  in het definiëren van de gebruiksruimte. Passieve  flexibiliteitsvormen  (zie §4.1.2) 
worden wel gebruikt. De draagstructuur is de hoogste bouwlaag in de hiërarchie van een gebouw en 
de  belangrijkste  begrenzer  voor  de  functionele  mogelijkheden  van  de  volgende  gebouwlagen. 
Volgens  de  bouwtraditie  heerst  het  “axioma”27  dat  de  draagstructuur  onveranderbaar  is.  In  dit 
onderzoek  worden  de  mogelijkheden  onderzocht  voor  aanpasbaarheid  van  de  draagstructuur 
waarbij de uitgangspunten van Slimbouwen als leidraad dienen. 
 
DEEL  II  bestaat  uit  drie  hoofdstukken,  waarin  de  mogelijkheden  voor  aanpasbaarheid  van  de 
draagstructuur worden onderzocht. Hierin  is het nog van ondergeschikt belang of het technisch te 
realiseren  is. Het  is  in eerste  instantie  cruciaal om  te bepalen of deze aanpak op effectieve wijze 
bijdraagt  aan de  gebruiksflexibiliteit  en of dit binnen de uitgangspunten  van  Slimbouwen op  een 
efficiënte wijze uitvoerbaar is, zodat excessief materiaal‐ en volumegebruik wordt voorkomen. In H8 
worden de uitgangspunten van Slimbouwen gestaafd aan vormen van gebruiksflexibiliteit voor de 
draagstructuur. Daarnaast wordt een eerste verkenning uitgevoerd naar een concept voor het fysiek 
aanpasbaar maken van een ruimtebepalend constructief element: het verplaatsen van kolommen. In 
H9 wordt  verslag  gedaan  van  een  experiment waarin  de  invloed  van  de  kolomdichtheid  van  de 
constructieve  structuur op de  indeelbaarheid  van de plattegrond wordt onderzocht. Daarnaast  is 
met dit experiment gezocht naar de gewenste mate van verplaatsbaarheid van kolommen wanneer 
de  indeelbaarheid  van  de  plattegrond  niet  voldoet.  Het  afsluitende  hoofdstuk  10  toont  de 
belangrijkste conclusies uit DEEL II en geeft de vervolgstappen aan in het onderzoek. 

                                                            
27 Het Van Dale Groot Woordenboek geeft de  volgende betekenis aan het woord axioma: een  ‘niet bewezen, maar als 

grondslag aanvaarde stelling’. [Van Dale Lexicografie BV, 2009], geraadpleegd op 01‐08‐2010 
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H8 SLIMBOUWEN EN GEBRUIKSFLEXIBILITEIT VAN DE 
DRAAGSTRUCTUUR 
 
De  uitvoering  van  de  draagstructuur  is  van  grote  invloed  op  de  gebruiksmogelijkheden  van  het 
gebouw,  in ruimtelijke en  functionele zin. Constructieve  flexibiliteitsmaatregelen worden  in vrijwel 
alle  gevallen  gekenmerkt  door  overdimensionering  en  overcapaciteit.  De  gevolgen  hiervan  voor 
materiaal‐  en  volumegebruik,  bouwkosten  en  milieubelasting  staan  haaks  op  de  Slimbouwen 
uitgangspunten  die  juist  beperking  van  deze  aspecten  nastreven.  In  paragraaf  8.1  wordt  dit 
geanalyseerd.  Vervolgens  wordt  verkend  wat  de  meerwaarde  is  van  aanpasbaarheid  van  de 
draagstructuur  ten  opzichte  van  passieve  flexibiliteitsmaatregelen.  In  §8.4  wordt  onderzocht  bij 
welke  constructieve  afmetingen  in maximale  zin  aan de  Slimbouwen uitgangspunten  kan worden 
voldaan, en ook wordt een aanzet gegeven voor het aanpasbaar maken van kolommen. 

8.1 Gebruiksflexibiliteit van de draagstructuur 

De  draagstructuur,  als  hoogste  niveau  in  de  hiërarchie,  is  sterk  bepalend  voor  de  functionele  en 
technische mogelijkheden  voor  de  volgende  gebouwlagen  en  voor  de  gebruikskwaliteit  van  het 
gebouw. De aanwezigheid, positie en omvang van constructiedelen hebben een grote invloed op het 
functionele  gebruik  van  een  ruimte,  dit wordt  toegelicht  in  §8.1.1.  Iedere  bouwlaag,  inclusief  de 
draagstructuur, kan worden ontworpen met maatregelen ten gunste van de gebruiksflexibiliteit van 
het  gebouw.  In  de  huidige  bouwpraktijk  zijn  de  toegepaste  flexibiliteitsmaatregelen  voor  de 
draagstructuur  alleen  van  passieve  aard.  De  constructie  faciliteert  weliswaar  veranderings‐
mogelijkheden,  maar  is  zelf  moeilijker  veranderbaar.  De  meest  gehanteerde  maatregelen, 
overdimensionering en overcapaciteit, hebben als gevolg dat het gebouw als het ware als een ruime 
jas  om  het  programma  van  eisen  wordt  gehangen.  Daardoor  kan  in  geval  van  toekomstige 
eisenveranderingen  de  functionaliteit  van  het  gebouw  in  stand worden  gehouden. Het  is  echter 
vooraf niet bekend of deze overmaat in de toekomst daadwerkelijk wordt benut. Wat wel zeker is, is 
dat het  creëren  van overmaat  gepaard  gaat met  hogere  initiële  kosten  en  een  toename  van het 
materiaalgebruik en hogere milieu‐impact, waaronder ondermeer ook een hoger energieverbruik. 

8.1.1 Invloed van de draagstructuur op de functionaliteit van de gebruiksruimte 

Als eerste gebouwlaag in de hiërarchie vervult de draagstructuur een sterk definiërende rol voor de 
functionele kwaliteit van de ruimte. In §5.1.1 is de opdeling van het gebouw in structuren besproken 
naar aanleiding van de visie van Van Rongen [1994]. Het gebouw wordt daarin volledig functioneel 
bevonden  indien de Gebruiksstructuur en de Gebouwstructuur naadloos op elkaar passen. Binnen 
de  Gebouwstructuur  bepaalt  de  Constructiestructuur  de  Ruimtestructuur  van  het  gebouw.  De 
Ruimtestructuur  wordt  door  Van  Rongen  gezien  als  ‘het  grid  van  de  vrije  ruimten  die  door  de 
constructiedelen wordt afgebakend’. Daaraan wordt  toegevoegd:  ‘de draagconstructie begrenst en 
compartimenteert  de  bruikbare  ruimte  van  een  gebouw’.    Christopher Alexander  benadrukt  in  ‘A 
pattern  language’  [1977] het belang  van de  constructieve opbouw voor het gebruik van  ruimten, 
zoals leesbaar is in het in §5.2.1 getoonde citaat. 
Het ontwerp van de draagstructuur kan de bruikbaarheid van een gebouw dus “maken of breken”. 
Met  het  oog  op  een  lange  beoogde  functionele  levensduur  is  een  weloverwogen  constructief 
ontwerp,  gebaseerd  op  een  gedegen  analyse  van  de  mogelijke  toekomstige  gebruikscenario’s, 
onontbeerlijk. De  stramienafmetingen en de verdiepingshoogte  zijn bepalend voor de afmetingen 
van afzonderlijke ruimten en de groottes van de vrije overspanningen definiëren de omvang van de 
vrij  indeelbare  ruimte.  Een  ander  aspect  dat  invloed  heeft  op  de  indelingsmogelijkheden  van  de 
plattegrond  is  de  opbouw  van  het  constructief  systeem.  Een  schijvenstructuur,  bestaande  uit 
dragende wanden,  is  voor  de  ruimtelijke  configuratie  bijvoorbeeld meer  richtinggevend  dan  een 
kolommenstructuur  (zie  figuur  8.1).  Dragende  schijven  in  de  plattegrond  begrenzen  letterlijk  de 
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ruimtelijke  indeling,  terwijl  een  kolommenstructuur  ruimtelijk  een  meer  open  karakter  aan  de 
plattegrond geeft. In figuur 8.1 is dit getoond door het aantal verbindingen tussen de verschillende 
stramienvakken.  De  gepercipieerde  flexibiliteit  van  een  kolommenstructuur  is  groter, 
gekarakteriseerd  door  het  aantal  directe  verbindingsmogelijkheden  van  aaneengrenzende 
stramienvakken. 
 

 
 
Fig. 8.1 – Schematische voorstelling van de ruimtelijke mogelijkheden in geval van een schijvenstructuur en een 
kolommenstructuur 

 
Draagvermogen  is  de  primaire  functie  van  de  constructie  en  bepaalt  daarmee  de  functionele 
bandbreedte  van  het  gebouw  op  basis  van  de  eisen  uit  het  Bouwbesluit.  Wanneer  het 
draagvermogen voldoet voor meer dan één functie werkt dit flexibel gebruik van het gebouw in de 
hand.  Dit  geeft  aan  dat  de  draagstructuur  ook  de  functionaliteit  van  de  gebruiksruimte  in  de 
toekomst  kan  bepalen.  In  de  bouwpraktijk  bestaan  een  aantal  uitgangspunten  voor 
gebruiksflexibiliteit van de draagconstructie. Deze worden in de volgende paragraaf toegelicht.  

8.1.2 Flexibiliteit van de constructie in de hedendaagse bouwpraktijk  

Aansluitend bij de principes van drager‐inbouw is de draagstructuur in de huidige bouwpraktijk van 
statische aard. Het  is toch mogelijk om bij het ontwerp van de constructie rekening te houden met 
veranderende  gebruikerseisen  en  wijzigingen  in  het  gebruik.  In  tabel  8.1  wordt  een  overzicht 
gegeven  van  de  ontwerpkenmerken  van  de  draagstructuur  die  van  invloed  zijn  op  de 
gebruiksflexibiliteit.  Deze  tabel  is  gedestilleerd  uit  het  overzicht  van  de  stand  der  hedendaagse 
bouwtechniek  uit  §4.2. Hierin worden  alleen  de  ontwerpkenmerken  getoond  die werkelijk  in  de 
praktijk voor komen. 
 

De kenmerkende eigenschappen die worden aangewend om de draagstructuur een bijdrage te laten 
leveren  aan  de  gebruiksflexibiliteit  kunnen  worden  geclassificeerd  als  overdimensionering  en 
overcapaciteit. Met deze maatregelen wordt  speelruimte  gecreëerd  voor  een mogelijke  toename 
van de gevraagde functionele prestatie in de toekomst. Er zijn een aantal veel toegepaste manieren 
om  de  draagstructuur  niet  als  een  beperking  te  laten  werken  op  de  ruimtelijkheid  en  de 
functionaliteit van het gebouw. De bekendste is het hanteren van een kolommenstructuur in plaats 
van  een  schijvenstructuur,  dit  bevordert  de  openheid  en  daarmee  de  indeelbaarheid  van  de 
plattegrond.  Een  andere manier  is  het  toepassen  van  grote  overspanningen  ten  behoeve  van  de 
indelingsflexibiliteit. Een manier waarmee vooral de functionele bandbreedte wordt vergroot, is het 
toepassen van extra draagvermogen, zodat in de toekomst het gebouw voor een andere functie kan 
worden  gebruikt.  Daarnaast  biedt  het  mogelijkheden  voor  uitbreiding  van  de  gebruiksruimte, 
bijvoorbeeld  door  standaard  méér  vierkante  meters  te  bouwen  dan  het  programma  van  eisen 
aangeeft  en  door  extra  voorzieningen  op  te  nemen  ten  behoeve  van  toekomstige  uitbreidingen, 
bijvoorbeeld door optoppen of uitplinten en aanhangmodules. 
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FLEXIBILITEITSVORM  Ontwerpkenmerken van de draagstructuur 

Ruimtelijke flexibiliteit   

Inrichtingsflexibiliteit Ruimtelijke afmetingen  ‐ Ruimtevorm 

Indelingsflexibiliteit  Plaatsing vaste gebouwonderdelen in 
plattegrond 

‐ Obstakels in plattegrond 

  Stramienafmetingen en constructief 
systeem 

‐ Toegepaste constructiewijze 
‐ Beukmaat 
‐ Gebouwdiepte 

  Regelbaarheid en zoneerbaarheid 
installatietechnische voorzieningen 

‐ Toegankelijkheid leidingdragers 

Verkavelingsflexibiliteit  Hoofdmaatvoering plattegrond  ‐ Schakelbaarheid ruimten 
‐ Universele moduulmaten 
‐ Verwijderbare scheidingswanden en 
vloeren 

Volumeflexibiliteit   Overcapaciteit  ‐ Overcapaciteit draagconstructie 

Functionele flexibiliteit    

Polyvalentie  Neutraliteit in ruimtegebruik  ‐ Ruimtelijke afmetingen 

Opwaarderingsflexibiliteit  n.v.t.   

Functieneutraliteit  Ruimtelijke afmetingen  ‐ Overmaat in vloeroppervlakte 
‐ Uniformiteit in maatvoering 
‐ Plafondhoogte / verdiepingshoogte 

  Overcapaciteit draagconstructie  ‐ Ruimtelijke afmetingen 
‐ Veranderlijke belasting 

 

Tabel 8.1 – Ontwerpkenmerken van de draagstructuur ten behoeve van gebruiksflexibiliteit zoals toegepast in 
de huidige bouwpraktijk. 

 
Overcapaciteit  en  overdimensionering  kunnen  als  flexibiliteitsmaatregelen  voorzien  in  een 
toekomstige  behoefte.  Een  gebrek  aan  flexibiliteit  kan  de  toekomstige  mogelijkheden  sterk 
beperken.  Bijvoorbeeld  in  het  geval  van woningen  en  kantoren  die  een  vloer‐tot‐plafondhoogte 
hebben van 2,4 m. Het ruimtelijk comfort kan hierdoor worden beperkt. Wanneer herbestemming of 
renovatie  aan de orde  is  kan dit  zelfs  een  reden  zijn om  ervan  af  te  zien. De  verkoopbaarheid  / 
verhuurbaarheid heeft te lijden onder het gebrek aan ruimtelijke flexibiliteit. Dit is in de praktijk één 
van de  redenen dat veel  leegstaande kantoorgebouwen niet geschikt zijn voor  transformatie naar 
woningen  [Voordt,  et  al.,  2007].  Het  blijft  echter  moeilijk  te  voorspellen  of  deze 
flexibiliteitsmaatregelen daadwerkelijk  benut gaan worden en of het in de praktijk voldoende is om 
de gebruiksduur van het gebouw  te verlengen. De effectiviteit van de maatregel  is  reeds aan het 
begin van de gebruiksfase onzeker. Een succesvol voorbeeld van overmaat is bijvoorbeeld te zien in 
veel 17e‐eeuwse gebouwen, bijvoorbeeld de grachtenpanden in Amsterdam, waar de hoge plafonds 
zorgen voor een belangrijke  ruimtelijke kwaliteit. Overmaat heeft echter ook belangrijke nadelen. 
Het veroorzaakt  in de  realisatiefase van het gebouw extra bouwkosten en het heeft een  toename 
van  materiaalgebruik  tot  gevolg.  Daardoor  rijst  de  vraag  in  welke  mate  overcapaciteit  en 
overdimensionering  efficiënte  flexibiliteitsmaatregelen  zijn wanneer  de meerwaarde  bijvoorbeeld 
slechts  ten  dele  wordt  benut.  De  volgende  paragraaf  bespreekt  de  nadelen  van  de  huidige 
toegepaste flexibiliteit van de draagstructuur. 

8.1.3 Flexibiliteit van de constructie en Slimbouwen uitgangspunten 

De  toepassing  van  overcapaciteit  en  overdimensionering  als  flexibiliteitsmaatregelen  voor  de 
draagstructuur hebben belangrijke voordelen voor de  toekomstwaarde van het gebouw. Er kleven 
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echter  ook  (niet  te  onderschatten)  nadelen  aan.  Er wordt  namelijk  een  aanzienlijke  hoeveelheid 
extra materiaal gebruikt voor deze vorm van flexibiliteit. Extra materiaal betekent ook een toename 
van de milieu‐impact van het gebouw, die toch al niet gering is, terwijl de mogelijkheid bestaat dat 
de overcapaciteit niet of slechts ten dele benut zal worden. Voorts veroorzaakt een groter volume 
ook een hoger energieverbruik. 
Het huidige onderzoek staat in het teken van Slimbouwen. Wanneer de maatregelen overcapaciteit 
en overdimensionering worden getoetst aan de Slimbouwen uitgangspunten28, dan  is er alleen een 
te positieve score te verwachten voor flexibiliteit en comfort. Wanneer de ingebouwde maatregelen 
niet  ten  volle  benut worden  en  niet  het  gewenste  effect  blijken  te  hebben  kan  voor  de  overige 
aspecten  alleen  een negatief  resultaat worden behaald. Het  is daarom de  vraag of de  voordelen 
opwegen  tegen de nadelen.  Zeker  is echter, dat de  geboden oplossingen  voor  flexibiliteit  van de 
constructie niet de meest elegante zijn met het oog op milieukwesties en de beoogde efficiëntieslag 
voor de bouwsector.  
Niet alle Slimbouwen uitgangspunten zijn  in dit onderzoek  relevant. De context van dit onderzoek 
naar aanpasbaarheid van de draagstructuur zorgt voor een focus op het reduceren van materiaal‐ en 
volumegebruik, bouwkosten en milieubelasting.  

8.1.3.1 Materiaalgebruik, volumegebruik en bouwkosten 

De  constructie  is  voor  ongeveer  60%  bepalend  voor  het  totale  gebouwgewicht:  50%  wordt 
veroorzaakt  door  de  vloeren  en  circa  10%  door  de  hoofddraagconstructie.  In  geval  van  een 
schijvenstructuur  ligt  dit  hoger.  De  percentages  gelden  zonder  de  fundering  die  sterk  locatie‐
gebonden is. 
Voor  het  creëren  van  overcapaciteit  ten  behoeve  van  de mogelijkheid  om meerdere  functies  te 
huisvesten moet  de  constructie  worden  berekend  op  de  zwaarste  toepassing.  Bijvoorbeeld  een 
gebouw  dat  in  eerste  instantie  een woonfunctie  krijgt, maar  ook  de  capaciteit moet  hebben  om 
kantoren  te  huisvesten.  De  veranderlijke  belasting  van  een  woongebouw  bedraagt  1,75  kN/m2, 
terwijl in geval van een kantoorgebouw met 2,5 kN/m2 moet worden gerekend. In de praktijk wordt 
voor  kantoorgebouwen  echter  vaak  4,0  kN/m2  gehanteerd.  Dit  betekent  dat  doorgaans  een 
zwaarder vloertype wordt toegepast en dat de hoofddraagconstructie zwaarder wordt uitgevoerd. In 
dit voorbeeld en bij toepassing van een prefab betonvloer betekent dit een toename van vloerdikte 
van  15‐25%,  afhankelijk  van  het  toegepaste  vloertype  en  de  grootte  van  de  overspanning.  De 
gewichtstoename  ligt  tussen  10  en  15%.  De  hoofddraagconstructie  zal  ook  zwaarder  uitgevoerd 
moeten worden, voor een kantoorfunctie zal het materiaalgebruik in geval van een staalconstructie 
circa 20‐40% hoger  liggen dan voor een woonfunctie. De vraag zou ook gesteld kunnen worden of 
het niet mogelijk is om de constructie qua draagvermogen uit te kunnen breiden zodra dit tijdens de 
levensloop van het gebouw nodig blijkt te zijn? 
Het  toepassen  van grote  vrije overspanningen om de  indeelbaarheid  van de plattegrond  zo open 
mogelijk te houden is een ruimtelijke vorm van overdimensionering. Een verticale drager, zoals een 
kolom  of  een  dragende  wand,  kan  de  indelingsmogelijkheden  van  een  plattegrond  beperken, 
daarom worden deze zo ver mogelijk uit elkaar gezet, wat weer resulteert in een grote overspanning 
van vloeren of liggers, of beiden. Het leidt echter ook direct tot een verzwaring van de constructieve 
onderdelen.  
 
In het huidige onderzoek is een analyse uitgevoerd naar de invloed van de overspanningsgrootte van 
vloer en  liggers op het gewicht  van de  constructie en op het bruto gebouwvolume. Hiermee  kan 
inzichtelijk  worden  gemaakt  in  welke  mate  constructieve  flexibiliteitsmaatregelen  als 
overdimensionering  en  overcapaciteit  het  materiaal‐  en  volumegebruik  doen  toenemen.  Hierbij 
worden ook verschillende vloertypen vergeleken waarmee kan worden aangetoond  in welke mate 
de vloerkeuze hieraan bijdraagt.  

                                                            
28  [1]  Flexibiliteit  en  comfort;  [2]  Reductie  van  afval,  energiebesparing  en  CO2  emissie;[3]  Efficiëntie  (reductie  van 
faalkosten, gewichtsbesparing, volumereductie en bouwtijdwinst door reorganisatie van het bouwproces), zie §1.2.2. 
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Voor deze analyse zijn een groot aantal constructieve berekeningen gemaakt van één stramienvak 
van  een  meerlaags  gebouw  met  toepassing  van  een  stalen  skeletstructuur  en  betonnen 
vloersystemen. Om een eerlijke vergelijking  te maken wordt uitgegaan van het constructiegewicht 
per vierkante meter vloeroppervlak [kg/m2] van één stramienvak dat niet gelegen  is aan een gevel. 
Het basis‐stramienvak is te zien in figuur 8.2. 

 
Horizontale doorsnede 

 
Verticale doorsnede 

 
Fig.  8.2  –  Schematische  opzet  van  het  basis  stramienvak  bij  de  vergelijkende  analyse  van  het 
constructiegewicht per vierkante meter vloeroppervlak. 

 
Uitgangspunten voor de berekening: 
Om te bepalen wat het effect is van een vergroting van de overspanning wordt gevarieerd met x en 
y. De overspanning kan  liggen tussen 2,4 en 14,4 meter en  loopt op  in stappen van 0,6 meter. Het 
uitgangspunt is dat de vloer‐tot‐plafondhoogte of netto hoogte altijd 2,6 meter bedraagt. De (bruto) 
verdiepinghoogte (z) is hierdoor variabel. 
 
Belastingen:  

Alleen  verticale  belasting  wordt  meegenomen,  dit  zijn  de  permanente  en  veranderlijke 
vloerbelasting, volgens NEN 6702 [NNI, 2001], voor de functies: 

 Woonsector    (veranderlijk: 1,75 kN/m2) 

 Woonzorgsector  (veranderlijk: 2,50 kN/m2) 

 Kantoorsector    (veranderlijk: 4,00 kN/m2) 

 

 
 

‐ Ieder vloertype wordt voorzien van een afwerkvloer van 50 mm (1 kN/m2) 

‐ Er wordt met een permanente belasting gerekend voor de aanwezigheid van binnenwanden (0,5 kN/m2) 

‐ Er wordt gerekend met een totaal van 8 verdiepingen 
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Constructieonderdelen: 
Uitgangspunt is een stalen kolommenstructuur, waarin de volgende onderdelen kunnen worden 
toegepast: 

 Kolommen:   HEA 

 Draagbalk:   Geïntegreerde ligger typen THQ/IFB/SFB 

 Vloeren:   [1] Kanaalplaatvloer [2] Breedplaatvloer [3] Bubbledeckvloer 

[4] Slimline  vloer 

Hoewel het aanbod van vloeren in de markt veel groter is, zijn deze deze typen gekozen omdat deze 

elk  hun  specifieke  eigenschappen  kennen.  Er  is  gekozen  om  alleen  betonachtige  vloertypes  te 

gebruiken omdat deze een grote variatie aan overspanningen aankunnen en omdat deze vloeren in 

meerlaagse  gebouwen  een  brandwerende  scheiding  vormen  tussen  twee  verdiepingen.  De 

breedplaatvloer  is  een  conventioneel  en  veelgebruikt  vloertype,  zonder  materiaalbesparende 

maatregelen. De Bubbledeckvloer is een variant op de breedplaatvloer, waarin een gedeelte van het 

in situ gestorte beton wordt vervangen door kunststof bollen. Het gevolg  is gewichtsbesparing. De 

kanaalplaatvloer  is een  slanke  vloer die direct bij plaatsing  vrijdragend  is  (en niet onderstempeld 

hoeft te worden zoals de Bubbledeckvloer en de breedplaatvloeren) en een materiaalbesparing kent 

vanwege  de  aangebrachte  holle  kanalen.  De  Slimline  vloer  is  een  holle  leidingvloer  die  wordt 

gekenmerkt  door  de  flexibiliteit  vanwege  de  toegankelijke  leidingzone  en  door  het  beperkte 

gewicht. In § 8.3.1 worden de constructieve eigenschappen van verschillende vloertypes vergeleken. 

  

 
 
 

‐ Voor de uitvoering van ligger‐vloerverbinding wordt een oplossing gekozen die het minst volumineus is, de 

vloer  ligt  op  de  onderflens  van  de  geïntegreerde  ligger, waardoor  onderkant  vloer  en  onderkant  ligger 

gelijk zijn, zie figuur 8.3 voor een voorbeeld.  

‐ De gekozen vloertypen zijn veelgebruikte typen in de praktijk die (gedeeltelijk) geprefabriceerd worden en 

als  direct  te  verwerken  elementen  op  de  bouw  worden  aangevoerd.  Daarnaast  kunnen  deze  vloeren, 

vanwege de toepassing van beton, ten aanzien van brandveiligheidseisen in meerlaagse gebouwen worden 

toegepast. Hoewel het aanbod van vloeren in de markt veel groter is, zijn deze typen gekozen omdat deze 

representatief zijn voor het aanbod op de markt. 

De  breedplaatvloer  is  relatief  zwaar maar  veel  toegepast.  De  Bubbledeckvloer  is  een  breedplaatvloer 

waarbij op de onderschil holle kunststof bollen zijn gelegd om materiaal te besparen. De kanaalplaatvloer 

wordt veel toegepast en is een relatief slank en licht vloersysteem. De Slimlinevloer (zie fig. 8.14) is gekozen 

vanwege de leidingdragende functie en heeft daarmee voordelen ten aanzien van aanpasbaarheid. Tevens 

is de  Slimline  vloer  relatief  licht. Ook een  staalplaat‐betonvloer  (zie  fig. 8.14)  is een  vloertype dat goed 

toepasbaar  is  in  meerlaagse  gebouwen.  Bij  grotere  overspanningen  zal  deze  echter  niet  bestaan  uit 

volledig  zelfdragende  onderdelen,  dan  is  daarbij  ondersteuning  nodig  door  een  hulpconstructie.  Qua 

gewicht is de staalplaat‐betonvloer vergelijkbaar met de Slimline‐vloer.  

‐ Standaard wordt een systeemplafond meegenomen van 300 mm voor het wegwerken van leidingen. Alleen 

bij de Slimline‐vloer, die een holle leidingruimte heeft, is dit niet nodig en wordt deze niet meegenomen 

‐ De staalkwaliteit van de stalen onderdelen is S355 

‐ De brandwerendheid van de vloer is minimaal 120 min 

‐ Het trillingsgedrag wordt buiten beschouwing gelaten
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Fig. 8.3 ‐ Geïntegreerde ligger met kanaalplaatvloer [Verburg,van Eldik, 2005] 

 
In  de  volgende  grafiek  wordt  het  gewicht  per  vierkante meter  vloeroppervlak  getoond  van  de 
constructieve  onderdelen  bij  een  variabele  vloeroverspanning  (x).  In  de  grafiek  is  de 
liggeroverspanning  y  vastgesteld  op  5,4  meter  en  er  wordt  uitgegaan  van  een  kantoorfunctie. 
Hoewel het vloergewicht en de  liggerafmetingen op alle verdiepingen gelijk zijn, geldt dit niet voor 
de kolommen, deze zijn het zwaarste op de benedenverdiepingen en nemen per verdieping af. De 
grafieken met constructiegewicht tonen zonder uitzondering daarom de benedenverdieping van een 
(fictief) gebouw met acht verdiepingen. 
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Fig. 8.4 – Totaalgewicht van de constructie (vloeren, liggers en kolommen)  per vierkante meter vloeroppervlak 
bij een variabele vloeroverspanning (x) in geval van een kantoorfunctie en liggeroverspanning (y) = 5,4m 
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Fig. 8.5 – Vloergewicht per vierkante meter vloeroppervlak bij een variabele vloeroverspanning (x) in geval van 
een kantoorfunctie en liggeroverspanning (y) = 5,4m 
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Fig. 8.6 ‐ Gewicht van de onderdelen van de hoofddraagconstructie per vierkante meter vloeroppervlak op de 
onderste  van  8  verdiepingen  bij  een  variabele  overspanning  (x)  van  een  kanaalplaatvloer  in  geval  van  een 
kantoorfunctie en liggeroverspanning (y) = 5,4m. 

 
In de grafiek  in  figuur 8.4  is zichtbaar dat bij een  toenemende vloeroverspanning ook het gewicht 
van de totale constructie per vierkante meter vloeroppervlak aanzienlijk stijgt. Alleen bij de Slimline‐ 
vloer  is de gewichtstoename  relatief klein. Deze  toename  is volledig  toe  te schrijven aan het  type 
vloer dat  is  toegepast  (zie  figuur 8.5). Wanneer alleen de vloeroverspanning  toeneemt, wordt het 
gewicht van de hoofddraagconstructie,  in dit geval bestaande uit alleen kolommen en  liggers, zelfs 
kleiner, zie  figuur 8.6. De gewichtsbijdrage van de kolommen blijft nagenoeg gelijk  (en neemt van 
boven  naar  beneden  toe  per  verdieping),  maar  het  aandeel  van  de  ligger  daalt.  Hoewel  een 
zwaarder profiel moet worden  toegepast bij een grotere belasting, blijkt  toch dat het gewicht per 
vierkante meter vloeroppervlak daalt.  
Het is ook mogelijk om te variëren met de overspanning van de ligger. Dit vermindert eveneens het 
aantal  constructieve  obstakels  in  de  plattegrond.  In  de  volgende  grafiek wordt  het  gewicht  per 
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vierkante  meter  vloeroppervlak  getoond  van  de  constructieve  onderdelen  bij  een  variabele 
liggeroverspanning (y). In de grafiek is de vloeroverspanning (x) vastgesteld op 5,4 meter en er wordt 
uitgegaan van een kantoorfunctie. 
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Fig.  8.7  –  Totaalgewicht  van  de  draagconstructie  (vloeren,  liggers  en  kolommen)  per  vierkante  meter 
vloeroppervlak bij een variabele  liggeroverspanning (y)  in geval van een kantoorfunctie en vloeroverspanning 
(x) = 5,4m 
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Fig. 8.8 ‐ Gewicht van de onderdelen van de hoofddraagconstructie (liggers en kolommen) per vierkante meter 
vloeroppervlak bij een variabele  liggeroverspanning (y)  in geval van een kantoorfunctie en vloeroverspanning 
(x) = 5,4m. 

 
Wanneer de overspanning van de vloerligger toeneemt, neemt het totaalgewicht van de constructie 
inclusief  vloeren  licht  toe,  zie  figuur  8.7.  Hoewel  het  kolomgewicht  per  vierkante  meter 
vloeroppervlak  afneemt,  neemt  het  gewicht  van  de  staalconstructie  toch  toe,  zoals  te  zien  is  in 
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figuur 8.8. De toename van het  liggergewicht blijkt overheersend te zijn. De gewichtstoename van 
enkele  tientallen  kilogrammen per  vierkante meter  vloeroppervlak  lijkt marginaal  voor het  totale 
gewicht, ondanks dat het gewicht van de staalconstructie mogelijk verdubbelt. Naast gewicht spelen 
ook  andere  factoren  een  rol,  bijvoorbeeld  de  bouwkosten.  De  stalen  constructieonderdelen  zijn 
namelijk goed voor 63% van de kosten van de gebouwconstructie en de vloeren hebben hierin een 
aandeel van 25% [Verburg, Van Eldik, 2005]. Een vergelijking alleen op absoluut gewicht  is daarom 
niet  relevant.  Het  vloergewicht  is  immers  grotendeels  verantwoordelijk  voor  het  totale 
constructiegewicht, maar vertegenwoordigt  slechts een kwart van de constructiekosten.    
 
Een ruime stramienmaat heeft niet alleen effect op het materiaalgebruik, ook de verhouding tussen 
het netto en bruto volume van het gebouw verslechtert hierdoor. In geval van de constructie kan het 
effect  alleen  vanuit  hoogte  (z)  wordt  beschouwd,  omdat  het  vergrotende  effect  van  zware 
constructiedelen vooral van betekenis  is voor  liggers en vloeren. Het  totale gebouwvolume wordt 
hierdoor minder efficiënt gebruikt. Doordat de omvang van constructieve onderdelen toeneemt is er 
immers meer bruto hoogte nodig om de minimaal vereiste   netto hoogte  te kunnen  realiseren.  In 
figuur  8.9  wordt  een  grafiek  getoond  met  daarin  het  verhoudingsgetal  tussen  bruto‐  en  netto 
hoogte, berekend met: (plafondhoogte [2,6m] / verdiepinghoogte [z]). 
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Fig. 8.9 – De verhouding tussen netto hoogte en bruto hoogte (plafondhoogte [2,6m] / verdiepingshoogte [z]) 
bij een variabele vloeroverspanning (x), in geval van een kantoorfunctie en liggeroverspanning (y) = 5,4m 

 
De gunstige verhouding tussen netto en bruto volume bij de Slimline‐vloer is toe te schrijven aan het 
ontbreken van een verlaagd plafond voor het wegwerken van  leidingen. Bij de Slimline‐vloer  is het 
mogelijk om alle leidingen in de daarvoor gereserveerde leidingruimte in de vloer te verwerken.29  
Het vergroten van de vloeroverspanning heeft als gevolg dat het bruto volume groter wordt, terwijl 
het  netto  volume  gelijk  blijft.  De  verhouding  verslechtert  daardoor.  Het  blijkt  dat  in  verticale 
richting,  behalve  bij  de  Slimline‐vloer,  20  tot  25%  van  de  ruimte  verloren  gaat  aan 
gebouwonderdelen. Dit  is voornamelijk toe te schrijven aan de hogere vloerdelen en de noodzaak 
tot het wegwerken van leidingen. Dit is vooral kritisch wanneer hierdoor de kosten toenemen. 
In  figuur  8.10  is  te  zien  in  hoeverre  de  verdiepingshoogte  toeneemt  bij  een  grotere 
vloeroverspanning, terwijl de netto hoogte constant wordt gehouden op 2,6 meter. 

                                                            
29 Hierbij moet echter wel de opmerking worden gemaakt dat in geval van overspanningen kleiner dan 8m, de leidingruimte 
in de Slimline‐vloer minder  is dan 250mm (vergelijkbaar met de  leidingruimte boven een 300mm verlaagd plafond).  In de 
berekening wordt dit niet gecorrigeerd. Het verschil wordt daardoor mogelijk kleiner, nog steeds zal echter de Slimlinevloer 
ook bij kleinere overspanningen een gunstigere netto/brutohoogte verhouding hebben. Praktisch gezien is het mogelijk om, 
vanwege de beperkte ruimte, in plaats van één groot ventilatiekanaal een aantal kleinere toe te passen met vergelijkbare 
capaciteit. Voor de afmetingen van de Slimline‐vloertypen zie Bijlage 3. 
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Fig. 8.10 – Bruto verdiepingshoogte (z) bij een variabele vloeroverspanning (x) in geval van een kantoorfunctie 
en liggeroverspanning (y) = 5,4m  

 
Een  toename  van  verdiepingshoogte,  feitelijk  het  verhogen  van  het  gebouw,  terwijl  de 
gebruiksruimte gelijk blijft, werkt ook kostentechnisch door op andere gebouwonderdelen. Met de 
toename  van  de  bruto  hoogte  (z)  zullen  ook  andere  verticale  gebouwonderdelen,  zoals wanden, 
kolommen en  stijgleidingen  van  installaties  (waaronder  verkeersvoorzieningen)  in hoogte moeten 
toenemen.  Een  belangrijk  aspect  voor  de  bouwkosten  is  dat  hierdoor  ook  de  relatief  kostbare 
geveloppervlakken worden vergroot, gemiddeld goed voor 20% van de totale bouwkosten  in geval 
van gebouwen met een stalen skeletstructuur [Verburg, van Eldik, 2005].  
 
De  toegenomen omvang  van  constructieonderdelen door  toepassing  van grote overspanningen  is 
niet  te  verenigen  met  de  uitgangspunten  van  Slimbouwen  op  het  gebied  van  materiaal‐  en 
volumegebruik. Daarnaast ontstaat ook een vergroting van de financiële  lasten die  indirect  invloed 
heeft op andere bouwlagen. Een toename van 5% van de verdiepinghoogte betekent, doordat ook 
5% meer  geveloppervlak  nodig  is,  alleen  al  een  toename  van  de  totale  bouwkosten met  1%30. 
Daarnaast  zijn  er  ook  nog  andere  onderdelen,  zoals  constructieonderdelen,  binnenwanden, 
binnenafwerkingen en installaties die hierdoor in omvang toenemen. Het is aannemelijk dat enkele 
procenten op de totale bouwkosten bespaard kunnen worden door dit te voorkomen. Bij toepassing 
van een flexibele  leidingvloer zoals de Slimline‐vloer  is het daarnaast mogelijk om de vloeren  in te 
zetten  als  leidingruimte, waardoor  er  geen  verlaagd plafond nodig  is. De onderkant  van de  vloer 
wordt daardoor het plafond, dit kan een ruimtelijke besparing betekenen van 200‐300 mm, circa 7 
tot  10%  van  de  verdiepingshoogte.  Ook  hier  geldt  dat,  door  alleen  de  reductie  van  het 
geveloppervlak door te rekenen, al 2% op de totale bouwkosten kan worden bespaard.  
Overcapaciteit door extra vierkante meters  te  realiseren,  zorgt voor een evenredige  toename van 
materiaalgebruik en bouwkosten  (met uitzondering van ontwerpkosten). Als deze extra ruimtelijke 
capaciteit niet functioneel worden benut is dit een erg kostbare maatregel.  
Overcapaciteit  en  overdimensionering  van  de  constructie  zijn  vormen  van  flexibiliteit  die  een 
meerwaarde kunnen bieden voor de gebruiker. Desondanks zijn er ook kanttekeningen te plaatsen 
bij  deze  strategieën  door  de  toename  van  het  materiaalgebruik,  het  bruto  gebouwvolume,  de 
bouwkosten  en  de  milieubelasting.  Vooral  wanneer  de  maatregelen  niet  of  slechts  gedeeltelijk 
effectief blijken te zijn lijkt flexibiliteit van de constructie op deze wijze niet te verantwoorden.  

                                                            
30 Dit geldt  indien de kosten  voor de gevel 20%  van de  totale bouwkosten bedragen. Dit aandeel kan echter  fluctueren 
aangezien het sterk afhankelijk is van bijvoorbeeld de afmetingen van het gebouw en het type gevel dat is toegepast. 
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8.1.3.2 Milieubelasting 

In de publicatie ‘Bouwen met tijd’ [SEV, 2004] worden overcapaciteit en overdimensionering van de 
draagstructuur gezien als geschikte maatregelen om de levensduurverwachting te vergroten. Daarbij 
wordt  ook  aangegeven  met  hoeveel  jaar  de  levensduur  verlengd  moet  worden  om  de  extra 
bouwkosten  terug  te verdienen31. Om de maatregelen  financieel sluitend  te maken  is het dus een 
noodzaak dat de  (economische)  levensduur  van  het  gebouw wordt  verlengd. Voor de  genoemde 
maatregelen  wordt  daarnaast  ook  aangegeven  dat  de  milieuscore  verslechtert.  Dit  wordt 
veroorzaakt  door  een  toename  in  het  materiaalgebruik  en  van  de  uitvoeringsinspanningen.  De 
milieubelasting  van  gebouwen  kan  worden  opgedeeld  in  het  gebruik  van  bouwmaterialen, 
energiegebruik en watergebruik [Klunder, 2002; Dobbelsteen, 2004]. Flexibiliteit van de constructie 
door  overdimensionering  en  overcapaciteit  heeft  vooral  directe  betekenis  voor  het  gebruik  van 
bouwmaterialen, maar  bij  volumevergroting  indirect  ook  voor  het  energieverbruik,  bijvoorbeeld 
door extra energieverlies  als  gevolg  van warmtetransmissie  (meer  geveloppervlakte) en  ventilatie 
(meer gebouwvolume).  
Van  den  Dobbelsteen  [2004]  heeft  in  ‘The  sustainable  office’  de  duurzaamheid  van 
kantoorgebouwen onderzocht. De kantoorsector  is een sector waarin veel gebouwen hun beoogde 
levensduur  niet  halen  en wordt  om  die  reden  ook  in  het  huidige  onderzoek meegenomen. Deze 
paragraaf wordt ondersteund met cijfermateriaal uit het onderzoek van Van den Dobbelsteen en is 
daarom vooral geldend voor kantoorgebouwen. Het is aannemelijk dat meerlaagse woongebouwen 
een  soortgelijk  beeld  zullen  schetsen  van  de  milieubelasting,  omdat  de  constructieopbouw 
bouwtechnisch  gelijk  is,  en  de  componenten  alleen  in  omvang  verschillen  vanwege  lagere 
veranderlijke belastingen. 
De  mate  waarin  de  component  bouwmaterialen  bepalend  is  voor  de  milieubelasting  van  het 
gebouw, met daarin meegenomen zowel de bouwfase als de gebruiksfase en uiteindelijke sloop,  is 
sterk  afhankelijk  van  de  levensduur  van  het  gebouw. Naarmate  de  levensduur  toeneemt,  zal  de 
jaarlijkse  invloed steeds kleiner worden, doordat de milieubelasting over meer  jaren verdeeld kan 
worden, en wordt energieverbruik  in de gebruiksfase van het gebouw de belangrijkste component 
(zie figuur 8.11). 

 
 

Fig.  8.11  –  De  jaarlijkse  bijdrage  van  bouwmaterialen,  energiegebruik  en  watergebruik  aan  de  totale 
milieubelasting bij verschillende gebruikslevensduren van een kantoorgebouw [Dobbelsteen, 2004] 

 
In het staafdiagram  is te zien dat bouwmaterialen verantwoordelijk zijn voor 20% van de  jaarlijkse 
milieubelasting bij het behalen van de beoogde  levensduur. Energiegebruik  levert een veel grotere 
belasting, hoewel het moeilijk te voorspellen  is of over 100  jaar het energieverbruik van hetzelfde 
niveau  is  als  nu.  Wanneer  de  levensduur  van  het  gebouw  veel  korter  is,  zoals  bij  veel 
kantoorgebouwen het  geval  is, neemt de  invloed  van bouwmaterialen op de milieubelasting  toe, 

                                                            
31 Maatregelen zoals: beukmaat breder bij gelijkblijvend vloeroppervlak (7‐50 jaar); hogere verdiepingshoogte (4‐25 jaar); 
uitbreidbaarheid (2‐5 jaar). Tussen haakjes de terugverdientijd van de extra initiële kosten. 
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omdat  veel onderdelen, waaronder de draagstructuur, nog niet  aan het  einde  van de  technische 
levensduur zijn gekomen. Bij een levensduur van 25 jaar, voor kantoorgebouwen in de huidige markt 
niet  ongebruikelijk  (zie  §2.1.2),  zijn  bouwmaterialen  verantwoordelijk  voor  40%  van  de  jaarlijkse 
milieubelasting. 
De draagstructuur neemt  het  grootste  deel  van de milieubelasting  van bouwmaterialen  voor  zijn 
rekening. De technische levensduur van de draagstructuur is in figuur 8.11 gesteld op 100 jaar. Dit is 
technisch  gezien  een  reële  aanname  (zie  figuur 5.3). De  levensduren  van de overige  lagen  liggen 
tussen 10 en 25 jaar. Na 100 jaar is de draagstructuur één keer aan vervanging toe, de overige lagen 
zijn dan al minimaal vier keer vervangen. Dat betekent dat de milieubelasting door bouwmaterialen 
van de draagstructuur in het gunstigste geval over 100 jaar moet worden verdeeld, met een aandeel 
van 58% binnen de milieubelasting door gebruik van bouwmaterialen. Bij een kortere periode zal de 
invloed  van  de  draagstructuur  op  de  totale milieubelasting  van  de  bouwmaterialen  sterker  zijn. 
Bijvoorbeeld  bij  een  levensduur  van  10  jaar  is  het  aandeel  in  de milieubelasting  van  alleen  de 
draagstructuur  89%  van  het  totaal  door  bouwmaterialen.  De  horizontale  delen  van  de 
draagstructuur  (vloeren,  liggers  en  dakconstructie)    zijn  dan  tezamen  goed  voor  70%  van  de 
milieubelasting veroorzaakt door de draagstructuur.  
 
Door  het  implementeren  van  overcapaciteit  is  de  draagstructuur  voor  meerdere  functies  te 
gebruiken. Voor  een woongebouw  dat  tevens  als  kantoorgebouw  kan worden  gebruikt  (met  een 
veranderlijke  belasting  van  4  kN/m2)  betekent  dit  een  extra  gewicht  van  10‐15%  voor  de  stalen 
hoofddraagconstructie  (uitsluitend  liggers  en  kolommen)  en  20‐25%  voor  de  prefab  betonnen 
vloersystemen. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat de hoofddraagconstructie 25% bijdraagt aan de 
milieubelasting  door  bouwmaterialen  en  de  vloeren  27%,  betekent  dit  een  extra milieubelasting 
door bouwmaterialen van 8 tot 11%. 
Overdimensionering  van  de  draagstructuur  ter  verbetering  van  de  indeelbaarheid wordt  bereikt 
door het  toepassen  van  grotere overspanning  van de  vloer  en/of de  liggers bij  een  gelijkblijvend 
vloeroppervlak.  De  vloerdikte  is  normaal  gesproken  bepalend  voor  de  dikte  van  de  gehele 
vloeropbouw,  inclusief geïntegreerde  liggers. Een verdubbeling van de vloeroverspanning betekent 
ongeveer een extra verdiepingshoogte van 15 cm en een gewichtstoename van 30% voor de vloeren 
en een gewichtsafname van 15‐20% voor de liggers. 
Op basis van de percentages uit het onderzoek van Van den Dobbelsteen  is  in  tabel 8.2 voor een 
kantoorgebouw getoond wat het globale effect op  is op de milieubelasting van bouwmaterialen bij 
een verdubbeling van de vloeroverspanning. 
 

 
Aandeel in 

milieubelasting van 
bouwmaterialen 

Toename/Afname 
Effect op 

milieubelasting 

Gevels  9%  + 0,15 m     (+5%)  + 0,5% 

Vloeren  27%  + 30%      [kg/m2]  + 8% 

Liggers  23%  ‐ 15‐20% [kg/m2]  ‐ 3‐5% 

Totaal:      + 3,5‐5,5% 

 
Tabel 8.2 ‐ Toename van de milieubelasting van bouwmaterialen door verdubbeling van de vloeroverspanning 
bij een kantoorfunctie en een  liggeroverspanning van 5,4m.  In dit voorbeeld wordt de  technische  levensduur 
van de draagstructuur niet vroegtijdig beëindigd.  

 
Het verdubbelen van de vloeroverspanning (met uitzondering van de Slimline‐vloer, deze blijft qua 
gewicht per m2 op hetzelfde niveau, maar de vloerdikte neemt wel  toe) heeft ongeveer 5% extra 
milieubelasting van de bouwmaterialen tot gevolg, indien de technische levensduur van het gebouw 
wordt behaald. Dat is een verhoging van de totale jaarlijkse milieubelasting van 1%.  
Het  is ook mogelijk om de  liggeroverspanning te vergroten. Dit heeft alleen een verzwaring van de 
liggers en kolommen  tot gevolg. De mate waarin dit  technisch haalbaar  (en efficiënt)  is,  is echter 
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beperkt, met name voor de zwaardere vloertypen (zie figuur 8.7 en 8.8). Wanneer we ervan uitgaan 
dat  de  staalconstructie  25%  van  de  milieubelasting  voor  materialen  veroorzaakt,  ligt  een 
gewichtstoename bij een vergroting van de liggeroverspanning in de ordegrootte van 40% mogelijk. 
dit betekent een  toename van 10 % voor de milieubelasting van bouwmaterialen  tot 2%  toename 
van de totale milieubelasting, wanneer de beoogde levensduur wordt bereikt.  
Bij een levensduur van slechts 25 jaar zal de extra jaarlijkse milieubelasting ten minste verdubbelen 
ten  opzichte  van  de  nu  getoonde  toename,  omdat  volgens  figuur  8.11  de  invloed  van 
bouwmaterialen op het totaal in dat geval 40% bedraagt. 
 
Overdimensionering door het realiseren van meer vierkante meters levert meer milieubelasting op, 
omdat er simpelweg méér gebouwd wordt. Klunder [2005] heeft de extra milieubelasting als gevolg 
van overdimensionering berekend door het verbreden van de beukmaat van een tuinkamerwoning 
van  5,4  naar  6,0 meter.  In  dat  geval wordt  14% meer  vloeroppervlak  geboden  en  is men  ervan 
uitgegaan  dat  de  levensduur  van  de  (steenachtige)  draagstructuur  van  dragende  wanden  kan 
worden verdubbeld (van 75 naar 150 jaar). Er ontstaat dan per vierkante meter een afname van de 
milieubelasting  door  materialen  (3%),  maar  een  toename  van  de  milieubelasting  door 
energiegebruik (5%).  Het gevolg is 2% meer milieubelasting per vierkante meter vloeroppervlak. In 
de  nieuwe  situatie  is  in  totaal  127 m2  vloeroppervlak,  in  de  oorspronkelijke  situatie  111 m2.  In 
absolute zin wordt door extra vierkante meters te creëren 17% meer milieubelasting (1,02 x 127m2 / 
1,0 x 111 m2) veroorzaakt. Hoewel het materiaalgebruik per vierkante meter afneemt, blijkt dat het 
energiegebruik per vierkante meter toeneemt. 
 
De  invloed  van  bouwmaterialen  op  de  totale  milieubelasting  is  minder  groot  dan  die  van  het 
energieverbruik.  Om  substantiële  verbeteringen  op  milieugebied  te  bereiken  zal  eerder  op  het 
energiegebruik  gefocust  worden.  Echter,  bij  de  bepaling  van  de  totale  milieubelasting  mag  de 
functionele  levensduur niet eerder aflopen dan de technische  levensduur van de draagstructuur. Is 
dit wel het geval, dan zal de invloed van bouwmaterialen en van de draagstructuur in het bijzonder 
een veel grotere stempel drukken op de totale milieubelasting.  

8.2 Aanpasbaarheid van de draagstructuur 

Verlenging  van  de  levensduur  van  een  gebouw  blijkt  bij  toepassing  van  de  meest  gangbare 
technieken de meest effectieve  strategie om de milieubelasting  terug  te brengen  [Klunder, 2002; 
2005].  De  implementatie  van  gebruiksflexibiliteit  is  de  aangewezen  strategie  om  die  functionele 
levensduur te verlengen, doordat een verandering van gebruikerseisen in ruimtelijke en functionele 
zin kan worden opgevangen door het  technische prestatieniveau van het gebouw. De  constructie 
speelt hierin een  vooraanstaande    rol.  Flexibiliteit  van de  constructie  verruimt de  kaders  voor de 
technische mogelijkheden van de overige gebouwonderdelen. In de praktijk wordt flexibiliteit van de 
constructie vertaald  in overcapaciteit en overdimensionering, waardoor een  intensivering optreedt 
van  materiaal‐  en  volumegebruik  en  een  toename  van  de  milieubelasting.  Deze  nadelen  staan 
lijnrecht  tegenover  de  uitgangspunten  van  Slimbouwen. Hiermee  rijst  de  vraag  of  er  ook  andere 
constructieve  oplossingen  mogelijk  zijn  die  enerzijds  de  gebruiksflexibiliteit  bevorderen  en 
anderzijds niet strijdig zijn met de uitgangspunten van Slimbouwen. Wellicht dat deze aanpak vraagt 
om  een  herziening  van  de  gangbare  ontwerpuitgangspunten  ten  aanzien  van  flexibiliteit  van  de 
draagstructuur.  

8.2.1 Doorbraak van een axioma 

In  dit  onderzoek  wordt  gezocht  naar  een  oplossing  om  de  draagstructuur  de  benodigde 
gebruiksflexibiliteit te laten bieden, zonder de toevoeging van extra materiaal en bruto volume. Met 
de gangbare ontwerpstrategieën voor flexibiliteit van de draagstructuur, die zijn voortgekomen uit 
de drager‐inbouw benadering, blijkt dit niet mogelijk te zijn. Het probleem lijkt paradoxaal, er wordt 
immers een functionele meerwaarde gesuggereerd zonder de toevoeging van een extra inspanning.  
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Een  dergelijk  tweeledig  probleem  zal  vanuit  een  ongebruikelijk  perspectief  benaderd  moeten 
worden.  Het  zoeken  van  een  oplossing  op  verschillende  niveaus  wordt  ‘progressieve  abstractie’ 
genoemd [Eekels, Poelman, 1995b]. Door via een andere, niet gangbare benadering een oplossing te 
zoeken  is  het mogelijk  om  de meer  voor  de  hand  liggende  oplossingen  die  niet  toereikend  zijn, 
bijvoorbeeld  de  huidige  flexibiliteitsmaatregelen  voor  de  gebouwconstructie  in  de  huidige 
bouwpraktijk, over te slaan.  
Iedere gebouwlaag definieert de  ruimte voor  flexibiliteitsvoorzieningen voor de volgende  lagen  in 
het  ontwerp‐  en  bouwproces.  Vandaar  dat wordt  gestreefd  om  de  draagstructuur  een  zo  hoog 
mogelijke mate van flexibiliteit mee te geven. In §5.2.1 is getoond dat de draagstructuur nauwelijks 
in  actieve  zin  flexibiliteit  biedt. Met  de  huidige  flexibiliteitsmaatregelen worden  enkel  de  kaders 
verruimd voor de technische en functionele mogelijkheden van de volgende  lagen. Hierbij ontstaat 
het gevaar dat de “kaders” ruimer worden dan nodig is, met als gevolg bijvoorbeeld een overmatig 
gebruik  van  materiaal.  Actieve  flexibiliteit  maakt  het  mogelijk  om  het  kader  op  het  gewenste 
ogenblik te verruimen, en niet op voorhand. Aanpasbaarheid is de technische eigenschap die dit kan 
sturen en faciliteren, mits toegepast in de juiste bouwtechnische context. 
In  §5.2.1  is  gebleken dat  aanpasbaarheid binnen de draagstructuur uitsluitend wordt  aangewend 
voor het creëren van volumeflexibiliteit. De bestaande gebruiksruimte, waarvoor de constructieve 
onderdelen  in  functionele  zin  het  kader  stellen,  kan  niet  achteraf worden  aangepast  zonder  een 
zware  bouwtechnische  ingreep.  De  indeelbaarheid  van  de  gebruiksruimte  staat  daardoor  al  bij 
oplevering vast. 
In de praktijk zal de gebouwlaag die de minste mogelijkheden tot aanpasbaarheid biedt, de mate van 
flexibel gebruik bepalen. Met andere woorden, de “zwakste”  schakel bepaalt het hoogst haalbare 
flexibiliteitsniveau.  Aanpasbaarheid  kan  hierin  een  sleutelrol  spelen.  Door  de  draagstructuur  van 
actieve flexibiliteit te voorzien wordt het mogelijk om de kaders niet vóór te vormen, maar op het 
moment dat de vraag actueel is af te stemmen op de betreffende veranderde gebruikerseisen.  
 
Deze  benadering  ten  aanzien  van  flexibiliteit  van  de  draagstructuur  is  in  de  ontwerpende  en 
onderzoekende praktijk nooit eerder serieus overwogen. Waar doorgaans  in de praktijk  juist wordt 
uitgegaan van de onaantastbaarheid van de draagstructuur  is het  in dit onderzoek nadrukkelijk de 
bedoeling om dat axioma  los te  laten. Er wordt daarom onderzocht of fysieke aanpasbaarheid van 
de  constructie mogelijkheden biedt om deze gebouwlaag van een hogere mate van  flexibiliteit  te 
voorzien. Daarnaast wordt onderzocht  in welke mate deze vorm van  flexibiliteit voor de gebruiker 
van nut kan zijn. 

8.2.1.1 Constructieve flexibiliteit en constructieve aanpasbaarheid 

De  introductie  van  een  nieuwe  benadering  van  flexibiliteit  van  de  constructie  vraagt  om  een 
aanscherping van de definities voor flexibiliteit en aanpasbaarheid van de draagstructuur. 
De tenaamstellingen en onderdelen van de definities zijn ontleend aan het onderzoek van Blok en 
Van Herwijnen  [Blok, 2005; Blok, Van Herwijnen, 2006]. De definitie van Constructieve  flexibiliteit 
die wordt gehanteerd is: 
 

‘Het vermogen van de draagstructuur om de gebruiksflexibiliteit van het gebouw  te vergroten, 
door het bieden van mogelijkheden voor aanpassingen aan de overige bouwlagen, zonder een 
fysieke wijziging aan de draagstructuur zelf.’ 

 
De aangescherpte definitie van Constructieve aanpasbaarheid in het huidige onderzoek is: 

 
‘Het vermogen van de draagstructuur om blijvend  fysieke veranderingen  te kunnen ondergaan 
ten  dienste  van  de  gebruiksflexibiliteit,  zonder  onomkeerbare  technische  gevolgen  voor  de 
overige gebouwlagen.’ 
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Aanpasbaarheid wordt beperkt tot wijzigingen binnen de bestaande bruto vloeroppervlakte (BVO)32 
van  een  gebouw.  Aanpasbaarheidsvormen  ten  behoeve  van  volumeflexibiliteit,  zoals  de 
mogelijkheid tot uitbreiding en inkrimping van het gebouwvolume, zijn derhalve niet relevant. 
 
 

 
 
Fig.  8.12  ‐  Hoewel  de  kolom  op  deze  foto  is  opgeschoven  vanwege  de  plaatsing  voor  een  deur,  valt  deze 
aanpassing  van  de  draagstructuur  niet  onder  de  noemer  constructieve  aanpasbaarheid  in  dit  onderzoek, 
vanwege het feit dat deze wijziging in het ontwerp technisch niet vooraf is voorzien. 33 

 

8.2.1.2 Kwantificeren van de meerwaarde van constructieve aanpasbaarheid 

Vanwege de afhankelijkheid van gebouwlagen en de daarmee samenhangende gebouwprestaties, is 
het mogelijk dat aanpasbaarheid van de draagstructuur een effectieve en efficiënte wijze  is om  te 
komen  tot het  gewenste  flexibiliteitsniveau. Het  is  van belang dat de overige  gebouwonderdelen 
niet  worden  geremd  in  hun  flexibiliteitsprestatie.  In  dit  onderzoek  wordt  daarom  een 
multidisciplinaire  bouwtechnische  benadering  gehanteerd,  zodat  een  compleet  beeld  van  de 
gevolgen  voor  gebouw  en  gebruiker  ontstaat  bij  de  ontwikkeling  van  aanpasbaarheid  van 
constructieve onderdelen.  
Het gaat om het bieden van ruimtelijke flexibiliteit. De draagstructuur  is door vorm en afmetingen 
sterk bepalend voor de definiëring en de indelingsmogelijkheden van de gebruiksruimte. 
 
Aanpasbaarheid van de draagstructuur kan een geschikte strategie zijn om ruimtelijke flexibiliteit te 
bieden zonder overdimensionering. Daarom is het noodzakelijk om aan te tonen dat de meerwaarde 
voor  de  gebruiker  ten  minste  gelijk  is  aan  de  gangbare  flexibiliteitsmethoden.  Daarnaast  moet 
tevens worden aangetoond dat de toegepaste maatregelen op bouwtechnisch, uitvoeringstechnisch 
en milieutechnisch  gebied  verantwoord  zijn. De  uitgangspunten  van  Slimbouwen  kunnen  hier  als 
leidraad dienen. Dit leidt tot de eerste doelstelling van dit onderzoek:  
 

[Doelstelling 1] 
Het ontwikkelen van een methode waarin het effect van een aanpasbaarheidsmaatregel op 
de gebruiksflexibiliteit kan worden gekwantificeerd, opdat reeds  in de ontwerpfase van het 
gebouw  technisch  strategische  onderbouwde  beslissingen  kunnen worden  genomen  bij  de 
keuze van een flexibiliteitsstrategie. 

 
De  te ontwikkelen methode heeft als doel om gericht een aanpasbaarheidsmaatregel  te koppelen 
aan  een  specifieke  eisenverandering  van  de  gebruiker.  Hiermee moet  het mogelijk  zijn  om  een 

                                                            
32 De definitie van de BVO  luidt:  ‘De BVO van een  ruimte of van een groep van  ruimten  is de oppervlakte, gemeten op 

vloerniveau  langs de buitenomtrek  van de opgaande  scheidingsconstructies, die de desbetreffende  ruimte of groep  van 
ruimten omhullen.’ [NNI, 1997] 
33 Bron: http://www.bouwwereld.nl/web/Bouwkennis‐3/Bouwfouten/bouwfoutenartikel/07329/Opgeschoven‐kolom.htm 
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aanpasbaarheidsmaatregel  in  te bouwen die  in de eerste plaats effectief  is,  zodat een  structurele 
oplossing wordt  geboden  die  voldoet  aan wisselende  gebruikersomstandigheden. Hiervoor  is  het 
zeer belangrijk om de relatie tussen gebruiker en gebouw goed te ontleden, zoals wordt benadrukt 
in H3. De gekozen maatregelen moeten daarnaast ook efficiënt  zijn, om de volgende  redenen:  in 
functionele zin vanwege de meerwaarde voor de gebruiker,  in technische zin vanwege de zwaarte 
van  de  aanpassingsingreep,  in  economische  zin  vanwege  de  benodigde  investeringen  en  in 
milieutechnische zin vanwege de additionele milieubelasting van de maatregelen.  

8.2.2 Indeelbaarheid van de gebruiksruimte door aanpasbaarheid van de draagstructuur 

In  §8.1.1  is  beschreven  dat  de  draagstructuur  vooral  in  ruimtelijke  zin  bepalend  is  voor  de 
flexibiliteit. De aanwezigheid van verticale dragende elementen  is  richtinggevend voor de  indeling 
van  de  gebruiksruimte  en  daarmee  belangrijk  voor  de  inrichtings‐,  indelings‐  en 
verkavelingsflexibiliteit. De verkavelingsflexibiliteit kan ook door horizontaal georiënteerde dragende 
elementen worden bepaald, bijvoorbeeld wanneer twee boven elkaar gelegen ruimten verbonden of 
gescheiden moeten worden. In de meeste gevallen zullen de wensen van gebruikers zich richten op 
de  ruimtelijke  indeling  op  dezelfde  verdieping,  waarbij  met  name  de  indeelbaarheid  van  de 
gebruiksruimte relevant is.  
Een  constructie  op  basis  van  een  kolommenstructuur  biedt  vanwege  de  openheid  meer 
indelingsmogelijkheden  dan  een  schijvenstructuur  (zie  figuur  8.1).  Daarnaast  heeft  een 
kolommenstructuur doorgaans een lager eigen gewicht. 
Hoewel een kolommenstructuur meer  flexibiliteit  toelaat  in de  indeling dan een schijvenstructuur, 
kan ook een kolom een obstakel vormen voor de  indelingsmogelijkheden en de bruikbaarheid van 
een ruimte, zoals in figuur 8.13.  
 

 
 
Fig. 8.13 – Een kolom kan een hinderlijk obstakel zijn in de ruimte, in het bijzonder wanneer het ruimteplan niet 
verenigbaar  is  met  de  vaste  posities  van  dragende  elementen.  In  de  afbeelding  is  de  kolom  hinderlijk 
gepositioneerd voor een deur in een smalle gang.34  

 
De afmetingen van het stramien, ofwel de grootte van de ligger‐ en vloeroverspanning, zijn bepalend 
voor  de  kolomdichtheid  van  de  gebruiksruimte.  De  kolomdichtheid  kan  gezien  worden  als  een 
ruimtelijke  graadmeter  voor  de  indelingsvrijheid  van  de  plattegrond.  Van  Rongen  [1994]  zegt 
hierover het volgende:  

                                                            
34 Bron: Wijk, Drenth, van Ditmarsch, 2003 
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‘Een grote ruimte zonder kolommen  […]  is voor veel  functies bruikbaar, dus  flexibel, er valt 
echter weinig aan te veranderen. […] Dezelfde hoeveelheid ruimte gemaakt met een meer of 
minder makkelijk  (de)monteerbare  constructie met  een  kleine  overspanningsmaat  en  dus 
veel kolommen, is makkelijk veranderbaar maar weinig flexibel’. 

Binnen de terminologie van het huidige onderzoek betekent dit dat grote overspanningen, met een 
lage  kolomdichtheid,  indelingsvrijheid  kunnen  bevorderen  door  constructieve  flexibiliteit,  dus  in 
faciliterende  zin.  Kleinere  overspanningen,  met  een  hoge  kolomdichtheid,  kunnen  ook 
indelingsvrijheid realiseren door constructieve aanpasbaarheid, mits de techniek dit toelaat. 
Deze stellingname ondersteunt de meerwaarde van de aanpak om de draagstructuur aanpasbaar te 
maken.  Daarnaast  impliceert  het  dat,  wanneer  de  posities  van  kolommen  in  de  gebruiksruimte 
beïnvloedbaar  zijn  door  de  gebruiker,  het mogelijk  helemaal  niet  hinderlijk  hoeft  te  zijn  om  een 
relatief kleine stramienmaat toe te passen. Het gevolg is dat de draagstructuur minder materiaal‐ en 
volume‐intensief kan worden uitgevoerd. 

8.3 Afbakening van het onderzoeksgebied 

Het  onderwerp  van  dit  proefschrift,  aanpasbaarheid  van  de  draagstructuur,  is  een  onontgonnen 
gebied  in de bouwwereld. Uit het vorige hoofdstuk  is gebleken dat aanpasbaarheid  zelden wordt 
toegepast in bouwlagen die vroeg aan bod komen in het ontwerp‐ en bouwproces en dat de oorzaak 
daarvan grotendeels ligt in beperkingen van de conventioneel ingerichte sector. 
Aangezien het onderzoek wordt uitgevoerd  in het kader van Slimbouwen, worden de aangevoerde 
oplossingsrichtingen  gebaseerd  op  de  uitgangspunten  ervan,  die  zijn  genoemd  in  de  paragrafen 
1.2.2, 2.4 en 8.1.3. 
De  mogelijkheden  voor  aanpasbaarheid  van  de  draagstructuur  zullen  worden  onderzocht  voor 
middellange en  lange  termijn  flexibiliteit. Er wordt  in het bijzonder gefocust op de mogelijkheden 
ten  gunste  van  de  indelingsflexibiliteit,  vanwege  de  sterke  invloed  op  de  bruikbaarheid  van  de 
gebruiksruimte (§8.2.2).  

8.3.1 Gebouwtypen en beschouwde constructieonderdelen 

In het onderzoek worden de constructieonderdelen beschouwd die de meeste invloed hebben op de 
gebruiksflexibiliteit. De draagstructuur definieert  in belangrijke mate de  ruimtelijke mogelijkheden 
voor de  gebruiker.  In het onderzoek worden  alleen  flexibiliteitsvormen beschouwd  die  het bruto 
gebouwvolume  niet  veranderen.  Daarom  wordt  gefocust  op  de  ruimtelijke  flexibiliteitsvormen: 
inrichtingsflexibiliteit,  indelingsflexibiliteit,  en  verkavelingsflexibiliteit.  Deze  drie  vormen  hebben 
voornamelijk betrekking op de indeling van plattegronden. Een plattegrond beschouwend zijn vooral 
de verticale constructieonderdelen, zoals schijven en kolommen, bepalend voor de indeling van een 
plattegrond en de gebruiksmogelijkheden ervan.  
In §8.2.2  is reeds aangegeven dat vanwege  flexibiliteits‐ en gewichtsvoordelen de voorkeur  ligt bij 
een kolommenstructuur. Daarbij wordt er uitgegaan van meerlaagse gebouwen met een uniforme 
repetitieve draagstructuur. Dit betekent dat het kolommengrid regelmatig is opgebouwd en op alle 
verdiepingen hetzelfde  is. Het gaat alleen om semi‐hoogbouw  (≥4 bouwlagen) waarin de verticale 
belastingen  een  belangrijkere  rol  spelen  dan  de  horizontale  belastingen.  In  geval  van  hoogbouw 
(vanaf ca. 70 m) ligt het zwaartepunt echter bij de horizontale belastingen [Hoenderkamp, 2004]. 
 
Materiaalgebruik 
Er wordt in het onderzoek uitgegaan van het gebruik van staal als constructiemateriaal. Ten opzichte 
van beton heeft dit voor meerlaagse gebouwen het voordeel dat het  lichter van gewicht  is, minder 
volume  inneemt  en  dat  de  bouwtijd  korter  is.  Een  extra  kwaliteit  is  dat  verbindingen  in  de 
hoofddraagstructuur  droog  worden  uitgevoerd.  Dit  maakt  sloop  eenvoudiger  en  hoogwaardig 
hergebruik haalbaar.  
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De belangrijkste voordelen  [Verburg, 1996; Verburg, van Eldik, 2005] van een  staalskeletstructuur 
ten  opzichte  van  een  betonskelet  zijn  in  onderstaand  kader  geclassificeerd  naar  de  Slimbouwen 
uitgangspunten: 
 

 
 
Verburg en Van Eldik [2005] geven aan dat een stalen draagstructuur kostentechnisch niet duurder 
hoeft  te  zijn  dan  een  betonconstructie.  Hoewel  materiaalkosten  hoger  zijn,  zijn  er  indirecte 
kostenvoordelen zoals de kortere bouwtijd, daarnaast neemt de staalbouwer een aantal taken van 
de  aannemer  over.  Ook  de  brandveiligheid  en  het  bouwfysisch  gedrag  (geluidsisolatie  en 
warmteaccumulerend vermogen) kunnen in geval van een goed ontworpen staalconstructie aan de 
eisen voldoen.  
 
Constructieve opbouw skeletstructuur 
De skeletstructuur wordt uitgevoerd als een geschoord raamwerk met scharnierende verbindingen 
tussen  liggers en kolommen [NNI, 1997a], waardoor kolommen alleen verticale belasting afdragen. 
Voor 5 tot 20 verdiepingen wordt dit constructietype als zeer efficiënt aangemerkt [Verburg, 1996]. 
De  horizontale  belasting  wordt  opgenomen  door  een  steungevende  stabiliteitsconstructie.  De 
stabiliteitsconstructie  kan  worden  uitgevoerd  als  een  kern,  enkele  wanden,  of  een  stalen 
schoorconstructie. Vloeren kunnen daarbij als schijf of horizontaal vakwerk worden uitgevoerd om 
horizontale belastingen op de gevel af te voeren naar de stabiliteitsconstructie.  
De toepassing van een afzonderlijke stabiliteitsconstructie heeft als gevolg dat het dragende skelet 
alleen  verticale  belasting  hoeft  af  te  dragen,  waardoor  een  stapelconstructie  ontstaat  met 
scharnierende  verbindingen  [Van de Boogard,  van Eldik, 1995]. De  constructieve  functies worden 
hierdoor  gescheiden  waardoor  onderdelen  eenvoudiger  technisch  zijn  te  ontkoppelen  van  de 
overige constructieonderdelen. Functionele en technische ontkoppeling vergroot de mogelijkheden 
tot aanpasbaarheid aanzienlijk. 
 
Vloertypen 
De  keuze  voor  een  vloertype  is  afhankelijk  van  een  aantal  karakteristieken. De belangrijkste  zijn: 
draagcapaciteit,  (gedeeltelijke)  prefabricage,  overspannend  in  één  richting,  overspanningsafstand, 
beperkt gewicht, beperkte vloerdikte en aanwezige  flexibiliteitsvoorzieningen (zoals mogelijkheden 
voor leidingdistributie en aanpasbaarheid). 
De belangrijkste en meest toegepaste vloertypen zijn weergegeven in tabel 8.3. Dit zijn in Nederland 
de meest  toegepaste vloeren  in meerlaagse gebouwen  [Verburg, Van Eldik, 2005] met een  stalen 
draagstructuur. De breedplaatvloer en de bubbledeckvloer worden vanwege het gewicht vooral  in 
lagere  gebouwen  toegepast. De  eigenschappen  van  de  vloeren  in  de  tabel  zijn  gebaseerd  op  de 

 Flexibiliteit en comfort 
‐ Onderscheid tussen functiescheiding en dragende functie 

 

 Reductie van afval, energiebesparing en CO2 emissie 
‐ Beperking bouw‐ en sloopafval 
‐ Kortere opwarmtijd van gebouwen 
‐ Integraal ketenbeheer: hergebruik constructieonderdelen 

 

 Efficiëntie  (reductie  van  faalkosten,  gewichtsbesparing,  volumereductie  en  bouwtijdwinst  door 
reorganisatie van het bouwproces) 
‐ Gewichtsbesparing 
‐ Tijdwinst  bouwvoorbereiding  (slechts  enkele  maanden  voor  ontwerpen  en  monteren 

staalconstructie) 
‐ Tijdwinst uitvoeringsfase (korte bouwtijd leidt tot reductie rentelasten – hoge montagesnelheid, 

prefabricage en voldoende productiecapaciteit) 
‐ Tijdwinst  door  weersonafhankelijkheid  (uitsluitend  bij  stormachtig  weer  wordt  montage 

gestaakt) 



 

132 

 

toepassing in een kantoorfunctie met een veranderlijke vloerbelasting van 4 kN/m2, een permanente 
belasting van 1 kN/m2 (anhydriet afwerkvloer) en eigen gewicht. 

 

VLOERTYPE 
dikte vloer

incl. afwerkvloer 
[mm] 

gewicht vloer
incl. afwerkvloer* 

[kg/m2] 

max. 
overspanning 

[m] 

Kanaalplaatvloer 

250 
305 
370 
450 

410 
470 
530 
600 

7,2 
9,6 
14,4 
17,4 

Hoge staalplaat‐betonvloer 

280 
 

300 

320 
295 
365 
340 

5,4 
7,2*** 
5,4 
7,2*** 

Lage staalplaat‐betonvloer 
120 
140 
150 

260 
270 
275 

2,4** 
3,0** 
3,6** 

Slimline vloer 

320 
390 
420 
520 

287 
297 
313 
319 

5,4 
7,2 
9,6 
10,6 

Breedplaatvloer 

250 
300 
350 
400 
450 
500 

600 
725 
850 
975 
1100 
1225 

6,0
*** 

7,8*** 
9,0

*** 
10,2*** 
11,4

*** 
12,0*** 

Bubbledeckvloer 

280 
330 
390 
440 
500 

500 
570 
680 
750 
850 

7,0
*** 

9,0*** 
10,0*** 
12,0

*** 
15,0*** 

 

*
Alle vloertypen worden uitgevoerd met een 50 mm anhydriet afwerkvloer voor de gewichtsvergelijking.  
** 
De overspanning van alleen de staalplaat is beperkt. Dit type vloer wordt echter meestal uitgevoerd met een secundaire vloerligger die 

de  overspanningsgrootte  bepaalt.  De  totale  dikte  van  de  vloer  kan  daarom  worden  gezien  als  de  optelling  van  secundaire  ligger  + 
vloerdikte. De ruimte onder de vloer kan echter wel worden benut als leidingzone, waardoor een extra verlaagd plafond achterwege kan 
blijven. 
*** 

Onderstempeling tijdens uitvoering is noodzakelijk 

 
Tabel 8.3 – Toepasbare vloertypen in meerlaagse gebouwen met een stalen draagstructuur35 

 
Omdat in het onderzoek de uitgangspunten van Slimbouwen gelden, wordt het eigen gewicht van de 
vloer  bij  voorkeur  zo  laag  mogelijk  gehouden,  mits  dit  geen  gevolgen  heeft  voor  de 
brandwerendheid en het trillingsgedrag. Daarnaast is het van belang dat de vloerdikte beperkt blijft, 
zodat de netto/bruto‐volumeverhouding zo groot mogelijk blijft. Op basis van deze criteria hebben 
de hoge en lage staalplaat‐betonvloer en de Slimline vloer de beste papieren. De overspanning mag 
daarbij echter niet te geringe afmetingen hebben, zoals bij de lage staalplaat‐betonvloer, omdat de 
noodzakelijke  toevoeging  van  een  secundaire  constructie  ongunstig  is  voor  de  kosten  en  de 
verdiepingshoogte bij een grotere overspanning. Daarnaast vergt het extra montagetijd.  

                                                            
35  Bronnen:  Verburg,  van  Eldik,  2005; www.dycore.nl; www.dutch‐engineering.nl; www.slimlinebuildings.com/NL/home; 
www.bubbledeck.nl  
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Hoge staalplaat‐betonvloer  Lage staalplaat‐betonvloer Slimline vloer 

 
Fig. 8.14 – Voorbeelden van de opbouw van de geselecteerde lichtgewicht vloertypen [Verburg, van Eldik, 2005] 

 
Het voordeel van de Slimline vloer  ten opzicht van de staalplaat‐betonvloeren  is dat deze volledig  
wordt geprefabriceerd,  zodat  in het werk de montagetijd minimaal  is. Als extra kwaliteit biedt de 
Slimline vloer de mogelijkheid om leidingen in de vloer te integreren. De holle ruimte tussen de IPE 
liggers biedt voldoende ruimte voor vrijwel alle horizontale leidingstructuren die benodigd zijn op de 
verdiepingsvloer. De IPE‐liggers met een hart‐op‐hart afstand van 600, 900 of 1200mm, zijn voorzien 
van  gaten  in  het  lijf  om  doorvoeren  van  leidingen  mogelijk  te  maken.  Deze  geïntegreerde 
leidingruimte heeft als voordeel dat in principe geen verlaagd plafond nodig is om leidingen weg te 
werken. Hiermee neemt de vloerconstructie per saldo minder volume in dan de overige vloeren. Een 
topvloer  sluit  de  leidingruimte  af  van  de  gebruiksruimte.  Door  een  (gedeeltelijk)  demontabele 
topvloer  toe  te passen  is het mogelijk om  in een  later  stadium de  leidingstructuur aan  te passen 
zonder zware bouwkundige ingreep. Met een topvloer ligt het totaalgewicht op ongeveer 300 kg/m2 
(afhankelijk van het type topvloer). Het gewicht van de Slimline vloer (per m2) is vrijwel onafhankelijk 
van de overspanning. De vloer bestaat uit een betonschil waarin  IPE  liggers  zijn geplaatst met de 
onderflens in de betonlaag. Bij grote overspanningen blijft de betonschil, tevens brandwerende laag, 
in  dikte  gelijk  en worden  de  dimensies  van  de  IPE‐liggers  groter. De  stalen  liggers  verzorgen  de 
dragende functie.  
Een  vergelijkbaar  vloertype met  gelijkwaardige  kwaliteiten  aan  de  Slimline  vloer  is  ook mogelijk, 
zoals de Holcon‐vloer (zie figuur 8.15), recentelijk toegepast in Villa Flora in Venlo.   
 

 
 
Fig. 8.15 – De Holcon‐vloer 



 

134 

 

De Holcon‐vloer is een vrij nieuwe ontwikkeling en daardoor nog relatief onbekend. De Slimline vloer 
wordt  in dit onderzoek als uitgangspunt genomen vanwege de ruime praktijkervaring  in een groot 
aantal projecten met een Slimbouwen achtergrond.  
 
Hoofddraagconstructie 
De  hoofddraagconstructie  bestaat  uit  stalen  onderdelen.  Voor  de  kolommen  wordt  in  principe 
uitgegaan  van een H‐profiel  (HEA,HEB,IPE) of een  kokerprofiel  (vierkant,  rechthoekig) waarbij het 
gewicht per strekkende meter maatgevend is. Afhankelijk van de functie en het aantal verdiepingen 
wordt bepaald welke type kolom moet worden toegepast.  
Ook voor de liggerkeuze is het gewicht belangrijk, echter ook de dikte van het vloerpakket (ligger en 
vloer) heeft prioriteit, omdat deze  sterk bepalend  is  voor het bruto  volume  en daarmee  voor de 
kosten van het gebouw. Daarnaast heeft het gewicht van de  ligger een relatief klein aandeel  in het 
totale  constructiegewicht. Om deze  reden wordt  gekozen  voor een  geïntegreerde  ligger. Dit  type 
ligger heeft een verbrede onderflens ter oplegging van de vloer, zie figuur 8.16. Hierdoor wordt de 
dikte van het vloerpakket bepaald door alleen de dikte van de vloer. Dit type is vooral geschikt voor 
geschoorde raamwerken. Bij ongeschoorde raamwerken worden de  liggers vaak dermate hoog dat 
deze boven de vloer uitsteken [Verburg, 1996]. 
 

 
THQ‐ligger IFB‐ligger SFB‐ligger 

 

Fig. 8.16 ‐ Doorsneden van enkele veelgebruikte geïntegreerde liggertypen 

 
In het geval van de gekozen Slimline vloer  is het ook mogelijk om een hoekstaal op de kop van de 
stalen  liggers aan  te brengen en deze vervolgens op de bovenflens van een  ‘normaal’  liggerprofiel 
(bijvoorbeeld  IPE,  HEA,  HEB)  te  leggen.  Een  geïntegreerde  ligger  is  in  dat  geval  niet  per  se 
noodzakelijk. Om de vergelijking te kunnen maken met andere vloertypen wordt de geïntegreerde 
ligger toch als uitgangspunt genomen.  
De afwezigheid van een verlaagd plafond als gevolg van de holle  leidingruimte zorgt ervoor dat de 
onderkant van het vloerpakket als plafond dient. Lichtpunten en doorvoeren kunnen bij prefabricage 
worden opgenomen  in de betonschil. De onderkant van de stalen  ligger moet  in dat geval worden 
omkleed  of  geconditioneerd  om  de  brandwerendheid  te  garanderen. De  leidingdistributiezone  is 
geplaatst  ter  hoogte  van  het  lijf  van  de  vloerligger,  daardoor  kan  het  nodig  zijn  om  plaatselijk 
sparingen in het lijf te voorzien voor de doorvoer van de leidingstructuur. 

8.3.2 Relevante sectoren in de nieuwbouwmarkt: gebruiksfuncties 

In §2.1.2 is een beeld geschetst van de huidige situatie op de gebouwenmarkt. Meer in het bijzonder 
zijn  daarin  de  woonsector,  de  kantoorsector  en  de  woonzorgsector  beschreven,  vanwege  de 
kwalitatieve en kwantitatieve voorraadproblemen  in die marktsectoren. Eerder  is aangegeven dat 
het  onderzoek  wordt  beperkt  tot  meerlaagse  gebouwen  met  een  uniforme,  repetitieve  stalen 
skeletstructuur. Voor deze drie gebouwfuncties kan dit een geschikte en  functionele opbouw zijn, 
gezien de potentie voor flexibiliteitsmaatregelen.  

 In de woonsector bestaat  ieder  jaar ongeveer  een derde  van de nieuwbouwproductie uit 
meergezinswoningen.  Dat  is  een  substantieel  deel  van  de  voorraad  dat  wellicht  door 
toepassing  van  aanpasbaarheid  van de draagstructuur  langdurig  functioneel  en duurzaam 
kan zijn. Veruit het grootste deel van de gebouwen  in deze sector wordt voorzien van een 
betonconstructie, de laatste jaren wint staal echter terrein.  

 De  kantoorsector  wordt  hoofdzakelijk  gedomineerd  door  meerlaagse  gebouwen.  In  de 
meeste  gevallen  worden  hier  al  kolommenstructuren  toegepast  en  staal  is  daarbij  een 
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veelgebruikt  constructiemateriaal.  Vanwege  het  dynamische  karakter  van  het 
gebouwgebruik van kantoorhoudende bedrijven kan constructieve aanpasbaarheid ook hier 
een  grote  rol  van  betekenis  spelen  ter  verlenging  van  de  functionele  levensduur  van  het 
gebouw.  Structurele  leegstand  vanwege  gebouwgebonden  tekortkomingen  zou  hierdoor 
kunnen worden voorkomen of uitgesteld. 

 In de woonzorgsector heeft het onderzoek  vooral betrekking op woonzorgcomplexen. Dit 
zijn  in  feite  woongebouwen,  waarbinnen  de  extra  mogelijkheid  bestaat  om  een 
zorgbehoefte te  laten vervullen. De vergrijzing van de bevolking, die op zijn hoogtepunt zal 
zijn  in  2038,  zorgt  ervoor  dat  er  een  grote  behoefte  wordt  verwacht  aan 
levensloopbestendige  en  zelfstandige  woonruimte  zoals  in  een  woonzorgcomplex.  De 
woning kan worden aangepast aan de functionele behoeften van de bewoner op het gebied 
van wonen, zorg en servicevoorzieningen. In een dergelijk woningtype is aanpasbaarheid van 
gebouwonderdelen zeer gewenst om in korte tijd en zonder overlast de woonruimte aan te 
passen aan veranderende behoeften. 

 
Staalbouw  is voor alle drie de geselecteerde sectoren  toepasbaar. Uit de praktijk blijkt ook dat op 
functioneel en ruimtelijk vlak veel overeenkomsten bestaan, gezien de veelheid aan reeds bestaande 
functieoverschrijdende  projecten waarin  deze  drie  functies  samenkomen. De  grootste  verschillen 
liggen in de regelgeving op constructief en bouwfysisch vlak. In ruimtelijke zin is het zo dat kantoren 
vaak  gemiddeld  grotere  aaneengesloten  ruimten  bevatten,  maar  bij  toepassing  van  een  open 
kolommenstructuur en een flexibele indeling is dat verschil verder niet van belang. 

8.4 Construeren op basis van Slimbouwen uitgangspunten en 
aanpasbaarheid 

Slimbouwen  richt  zich  naast  efficiëntieverbetering  op  gewichtsreductie,  volumereductie,  reductie 
van milieubelasting én op flexibiliteit.  In de huidige bouwpraktijk gaat dit  laatste criterium voor de 
constructie niet samen met de eerstgenoemde drie criteria.  In dit onderzoek wordt getracht hierin 
verandering aan te brengen door de flexibiliteitskwestie vanuit een andere invalshoek te benaderen.  
In de publicatie ‘Bouwen met tijd’ [SEV, 2004] wordt een aantal (passieve) maatregelen gegeven ter 
verbetering  van  de  flexibiliteit  van  gebouwen,  die  technisch  gezien  vooral  de  draagstructuur 
beïnvloeden.  Daarbij  wordt  een  beeld  gegeven  van  wat  het  globale  effect  zal  zijn  op  de 
levensduurverwachting, maar  ook  op  de  hoogte  van  de milieuscore  en  de  terugverdientijd.  De 
levensduurverwachting bij maatregelen zoals een bredere beukmaat bij een gelijkblijvend oppervlak, 
hogere  verdiepingshoogte  en  uitbreidbaarheid,  neemt  in  alle  gevallen  toe.  De  milieuscore 
verslechtert  daarbij  echter  en  ook  de  terugverdientijd  is  langer,  vanwege  een  toename  van  de 
bouwkosten (zie §8.1.3.2). Deze maatregelen zijn vormen van overcapaciteit en overdimensionering. 
De negatieve effecten ervan worden ondersteund door de onderzoeksresultaten uit §8.1.3.1, waarin 
de constructieve gewichts‐ en volumetoename van deze flexibiliteitsvormen zijn berekend. 
Flexibiliteit is voor levensduurverlenging de aangewezen strategie, dit is reeds aangetoond in §3.3.2. 
Het gebouw biedt ten gevolge van flexibiliteitsmaatregelen namelijk de mogelijkheid om tijdens de 
gebruiksfase te worden gewijzigd aan eisen van dat moment.  
Klunder  [2002]  heeft  aangetoond  dat  levensduurverlenging  de meest  effectieve  wijze  is  om  de 
jaarlijkse milieubelasting  terug  te  schroeven.  De milieubelasting  neemt  per  onderdeel  af,  omdat 
deze over een lagere periode kan worden verdeeld. In de verlengde periode wordt daarbij de bouw 
van een nieuw gebouw en de daarbij horende materiaalproductie uitgesteld. Aanpasbaarheid van 
het gebouw speelt hierin een belangrijke rol, omdat hierbij  in principe geen extra materiaalstroom 
nodig  is,  terwijl  maatregelen  zoals  constructieve  flexibiliteit  juist  extra  materiaalgebruik 
teweegbrengen,  waardoor  de  milieuwinst  van  levensduurverlenging  teniet  wordt  gedaan,  of 
mogelijk zelfs verslechtert. 
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In  dit  onderzoek  is  bestudeerd  of met  aanpasbaarheid  van  de  draagstructuur,  gebaseerd  op  de 
Slimbouwen uitgangspunten, de  levensduur van het gebouw kan worden verlengd door toepassing 
van gebruiksflexibiliteit én daarbij het materiaal‐ en volumegebruik terug te dringen.  
In  §8.4.1 wordt  bepaald  op welke wijze  het  constructief  systeem  opgebouwd moet worden  om 
ervoor te zorgen dat het materiaal‐ en volumegebruik wordt geminimaliseerd. In §8.4.2 wordt met 
het oog op de aanpasbaarheid van de draagstructuur door verplaatsbare kolommen bepaald welke 
kolommen voor verplaatsing in aanmerking kunnen komen ter verbetering van de indeelbaarheid.  

8.4.1 Reductie van materiaalgebruik, gebouwvolume en milieubelasting 

Slimbouwen  is als visie ontwikkeld om de bouwsector verantwoordelijk en bewuster te maken van 
de weinig efficiënte wijze van produceren en gebruiken van gebouwen. Een forse heroverweging van 
het gangbare ontwerp‐ en bouwproces is gewenst en op het gebied van efficiënt materiaal‐, energie‐ 
en ruimtegebruik wordt de doelstelling geuit om ‘50%  lichter, 50% compacter en met 50% reductie 
van energieverbruik en CO2‐uitstoot’ te bouwen [Lichtenberg, 2005]. 
Voor  de  samenstelling  van  de  skeletstructuur  bestaan  in  dit  kader  de mogelijkheden  om  extra 
aandacht  te  schenken  aan  een  beperking  van  het materiaal‐  en  volumegebruik  en  aan  efficiënte 
plaatsing  van  de  verschillende  bouwtechnische  onderdelen  ten  opzichte  van  elkaar.  Grote 
overspanningen  hebben  als  gevolg  dat  het  materiaalgebruik  en  het  bruto  volume  toenemen 
(§8.1.3.1).  Daarnaast  zijn  op  kostentechnisch  gebied  geen  geldige  tegenargumenten  voor  een 
kleinere overspanning te vinden. Van de Boogaard en van Eldik [1995] stellen:‘ het accepteren van 
inpandige kolommen en liggers betekent een grote besparing in vloergewicht en vloerkosten zonder 
noemenswaardige  verhoging  van  de  kosten  van  de  staalconstructie.’  De  nadelen  van  kleine 
overspanningen liggen daardoor alleen op het vlak van de indelingsvrijheid en de gebruiksflexibiliteit 
van de ruimte. Dit nadeel kan worden opgeheven door aanpasbaarheid van de constructie; zoals het 
verplaatsbaar maken van kolommen. 
 
Van den Dobbelsteen [2004] heeft voor kantoorgebouwen met een skeletstructuur onderzocht wat 
de meest milieuvriendelijk configuratie is wanneer alleen wordt gekeken naar milieukosten. Hierin is 
de ideale samenstelling met houten, stalen of betonnen componenten bepaald aan de hand van een 
aantal  stramienafmetingen  met  verschillende  overspanningen,  waarbij  alleen  het  gebruik  van 
bouwmaterialen wordt beschouwd. Daarnaast  is  ten aanzien van de milieukosten bepaald wat de 
ideale  gebouwvorm  is  en  wat  het  optimale  aantal  gebouwlagen  is  bij  een  bepaalde  benodigde 
vloeroppervlakte voor twee verschillende gebouwdiepten. 
 
Milieutechnisch optimale gebouwafmetingen voor kantoren 
Wat betreft de milieukosten heeft bij een gelijk vloeroppervlak een gebouw met een in verhouding 
groot  grondoppervlak  (met  een  relatief  grote  gebouwdiepte)  en  een  kleine  oppervlakte  van  de 
gebouwschil de  voorkeur boven een gebouw met een  relatief  klein grondoppervlak en een groot 
geveloppervlak, zoals bij hoogbouw. De netto/bruto oppervlakteverhouding verslechtert naarmate 
het  gebouw  hoger  is  en  de  oppervlakte  op  de  kavel  kleiner.  Facilitaire  ruimte  voor  bijvoorbeeld 
infrastructurele voorzieningen nemen procentueel een grotere ruimte in per verdieping doordat de 
oppervlakte per bouwlaag afneemt. 
Tussen 5 en 15 verdiepingen blijkt het gebruik van de hoeveelheid bouwmaterialen tussen 12,6 en 
25,2 meter  gebouwdiepte  optimaal  te  zijn  [Van  den  Dobbelsteen,  2004].  Bij  een  kleinere  totale 
vloeroppervlakte  ligt het optimum  lager dan bij grotere vloeroppervlakte  (gemodelleerd voor een 
range  van  2.100  tot  67.200  m2).  Het  optimale  aantal  verdiepingen  voor  de  milieukosten  per 
vierkante meter van alleen het energieverbruik  ligt  in een breder gebied. Bij 12,6 m gebouwdiepte 
ligt dit tussen 7 verdiepingen (2.100 m2) en 30 bouwlagen (67.200 m2). Bij 25,2 m gebouwdiepte ligt 
dit optimum tussen 9 (4.200 m2) en ca. 27 verdiepingen (67.200 m2) [Van den Dobbelsteen, 2004]. 
Hieruit blijkt dat hoogbouw (>70 m hoogte) milieutechnisch gezien nauwelijks te verantwoorden is. 
Dit  hangt  samen  met  de  toenemende  invloed  van  de  horizontale  belasting  op  het  benodigde 
constructiemateriaal bij grote hoogtes [Hoenderkamp, 2004].  
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Milieutechnisch optimale configuratie van stramienen en constructieonderdelen  
Van  den  Dobbelsteen  [2004]  heeft  tevens  voor  kantoorgebouwen  de  minst  milieubelastende 
configuratie van  constructieonderdelen gezocht. Voor de vloeroverspanning  (x)  zijn drie varianten 
meegenomen: 12,6m, 5,4+7,2 m en 5,4+1,8+5,4 m. De liggeroverspanning (y) kent de varianten 5,4 
m,  10,8  m  en  16,2  m.  De  variant  met  de  grootste  vloeroverspanning  (12,6m)  en  de  kleinste 
liggeroverspanning  (5,4m) bleek het  gunstigst,  gevolgd door de  variant met de  kleinste  vloer‐  en 
liggeroverspanning (x = 5,4+1,8+5,4 m; y = 5,4 m). In de uitgangspunten van de berekeningen blijkt 
dat staal per kilo bijna 9 keer meer milieukosten teweegbrengt dan (ongewapend) beton36. Bij grote 
vloeroverspanning neemt het staalgebruik per vierkante meter af, zoals  is gebleken  in §8.1.3.1. Dit 
kan de  reden  zijn dat een grote overspanning de  voorkeur heeft. Aan de andere  kant neemt het 
staalgebruik  per  vierkante  meter  bij  een  grotere  liggeroverspanning  toe,  vandaar  dat  in  het 
onderzoek van Van den Dobbelsteen overspanning y het gunstigst is bij de kleinste overspanning. 
Voor de keuze van het vloertype, bij een overspanning van 12,6 meter, heeft een voorgespannen 
betonnen TT vloer de voorkeur gekregen boven een kanaalplaatvloer, een Bubbledeckvloer en een 
houten balkvloer. Bij grotere overspanningen valt de houten vloer per definitie af omdat deze niet 
voldoende  draagcapaciteit  heeft.  De  overige  betonvloeren  zijn  voor  grotere  overspanningen 
zwaarder  in  vergelijking  met  de  TT‐vloer.  Voor  de  kleinere  overspanning  van  5,4  m  is  een 
kanaalplaatvloer of een houten vloer de beste optie. Uit de studie van Van den Dobbelsteen blijkt 
dat  de  kolommen  en  liggers  bij  voorkeur  in  hout  moet  worden  uitgevoerd.  Dit  is  tot  acht 
verdiepingen mogelijk, omdat de normaalkracht  in de kolommen per verdieping oploopt. Voor de 
keuze tussen beton of staal voor liggers en kolommen zit op milieutechnisch gebied weinig verschil.  
 
In  bovenstaande  resultaten  wordt  duidelijk  wat  alleen  op  basis  van milieukosten  een  optimale 
configuratie  is voor het constructieve systeem van een kantoorgebouw. Opvallend  is dat een grote 
overspanning  hier  het  gunstigst  uitkomt,  als  gevolg  van  het  gebruik  van  een  prefab  betonnen 
vloersysteem  met  een  relatief  laag  eigen  gewicht  en  de  afname  van  het  staalgebruik  voor  de 
vloerliggers.  Hierbij  moeten  echter  wel  enkele  kanttekening  worden  geplaatst.  Voor  de 
liggeroverspanning  is  een minimale  overspanning  gehanteerd  van  5,4 meter. Het  effect  van  een 
kleinere overspanning  is niet berekend, echter op basis van de resultaten uit §8.1.3.1 kan worden 
aangenomen dat een kleinere overspanning een afname van het  liggergewicht per vierkante meter 
vloeroppervlak  tot gevolg heeft. Doordat alleen de milieukosten van de  constructieve onderdelen 
worden  vergeleken  ontstaat  in  principe  een  eenzijdig  beeld.  Het  gevolg  van  een  grotere 
overspanningslengte  is dat het gebouwgewicht per vierkante meter vloeroppervlak  toeneemt37 en 
het bruto  volume  zal  vanwege de  toenemende  vloerdikte eveneens groter worden. Dit heeft  zijn 
weerslag op de toename van de bouwkosten.  
 
Optimalisering van stramienafmetingen ter reductie van constructiegewicht en bruto volume  
In het huidige onderzoek wordt de constructie opgebouwd uit een stalen skeletstructuur met een 
Slimline  vloer.  Voor  het  bepalen  van  het  minimale  constructieve  gewicht  en  een  optimale 
netto/bruto  volumeverhouding  zijn  vergelijkende  berekeningen  gemaakt  met  vloer‐  en 
liggeroverspanning als variabelen. Ter indicatie van de winst ten opzichte van veelgebruikte relatief 
lichte systemen is een vergelijking gemaakt met eenzelfde constructief systeem, maar dan voorzien 
van  kanaalplaatvloeren.  Hieruit  is  gebleken  dat  alleen  door  toepassing  van  een  lichtgewicht 
vloertype als de Slimline vloer  (of de TT vloer met een vergelijkbaar gewicht) het  totaalgewicht  te 
verminderen is met 25‐35%. Door te kiezen voor een kleine overspanning met een Slimline vloer in 

                                                            
36 Deze uitgangspunten zijn geformuleerd in 2004. Sindsdien zijn de inputgegevens in beweging door herformulering van de 
uitgangspunten en nader onderzoek. Hoewel de productie van staal een hogere milieubelasting teweeg brengt dan beton, 
zijn de verschillen kleiner dan in 2004.  
37 Bij toepassing van TT platen is de toename van gewicht bij grotere overspanningen niet substantieel vanwege het relatief 
lage  eigengewicht  van  ca.  300  kg/m2.  De  vloeren  zijn  specifiek  ontwikkeld  voor  grote  overspanningen  met  beperkt 
materiaalgebruik.  Hierdoor  is  de  hoogte  van  vloeren  echter  wel  minimaal  380  mm  (inclusief  druklaag). 
http://www.betonson.com/producttypen/tt‐plaat/default.aspx, geraadpleegd op 22‐04‐2010 
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plaats van een dubbel zo grote overspanning met een kanaalplaatvloer is zelfs een gewichtsreductie 
van ruim 40% te behalen. 
De dikte van het totale vloerpakket inclusief leidingruimte (gerekend met leidingruimte van 300 mm 
bij een kanaalplaatvloer) kan door de plaatsing van  leidingen  in de vloerholte afnemen met 30 tot 
45% ten opzichte van een kanaalplaatvloer. Door de overspanning te halveren  is het zelfs mogelijk 
om meer  dan  50%  reductie  te  halen.  De  hoogtewinst  per  verdieping  door  toepassing  van  een 
Slimline vloer en het uitblijven van een verlaagd plafond ligt op 7‐9%. Dit heeft een verlaging van de 
bouwkosten tot gevolg van circa 2%. 
In  de  Slimline  vloer  worden  IPE  liggers  toegepast  voor  de  draagcapaciteit.  Hierdoor  is  het 
staalgebruik procentueel hoger dan  in de vloertypen van uitsluitend gewapend beton. De winst op 
de milieubelasting van alleen de vloer is niet evenredig aan de gewichtsreductie ten opzichte van de 
andere (betonnen) vloertypen, omdat staal per kilo hogere milieukosten veroorzaakt dan beton. Het 
uitsparen  van  bruto  volume  zorgt  echter  wel  voor  een  vermindering  van  de milieubelasting  op 
indirecte wijze, door bijvoorbeeld een verminderd geveloppervlak. 
 
Optimalisering  van  stramienafmetingen  op  basis  van  minimaal  constructiegewicht  per  vierkante 
meter vloeroppervlak 
De Slimline vloer  is  leverbaar  in verschillende breedtes, waarbij de  IPE  liggers  in de vloer hart‐op‐
hart geplaatst kunnen worden op 600, 900 of 1200 mm. Er is gekozen voor het type waarbij de IPE’s  
1200 mm  hart‐op‐hart zijn geplaatst, omdat deze per vierkante meter het minst massa heeft. Deze 
heeft echter wel de grootste vloerhoogte bij eenzelfde overspanning38. De keuze voor het  type  is 
derhalve afhankelijk van de prioriteit voor de ontwerper: gewichtsbesparing of volumereductie. 
In  bijlage  3  is  te  zien  wat  de  eigenschappen  van  de  Slimline  vloer  zijn  afhankelijk  van  de 
overspanning en de gebruiksfunctie. 
 
In  Bijlage  4  zijn  de  resultaten  opgenomen  van  een  rekenexercitie  naar  de  gevolgen  voor 
constructiegewicht  en  netto/bruto‐volumeverhouding  van  verschillende  stramienafmetingen  bij 
toepassing van de Slimlinevloer. Ter vergelijking  is ook het totale constructiegewicht bij toepassing 
van een kanaalplaatvloer meegenomen. Er  zijn berekeningen uitgevoerd voor een kantoorfunctie, 
een woonzorgfunctie en een woonfunctie, waarbij de veranderlijke vloerbelasting verschillend is. De 
tabellen waarnaar wordt verwezen zijn opgenomen in Bijlage 4.  
 
Hoewel de verschillen niet groot zijn, is voor alle drie de functies zichtbaar in tabellen B4.1, B4.2 en 
B4.3, dat het minimale totaalgewicht wordt behaald bij een vloeroverspanning van 3,6 meter en een 
liggeroverspanning van 3,6 of 4,2 meter, afhankelijk van de  functie. Het  totaalgewicht    ligt daarbij 
ongeveer op 312 kg/m2 bij een woonfunctie, 313 kg/m2 bij een woonzorgfunctie en 314 kg/m2 bij 
een kantoorfunctie. De Slimline vloer wordt gekenmerkt door een marginale gewichtstoename bij 
een grotere overspanning. Bij een verdubbeling van de overspanning ten opzichte van het optimum 
op 3,6 meter stijgt het totaalgewicht slechts met circa 9 kg/m2 (3%). Het gewicht van de vloerligger 
daalt  in dat geval met circa 7 kg/m2 (zie tabellen B4.6 en B4.7), de vloer wordt derhalve slechts 16 
kg/m2  zwaarder.  Deze  beperkte  gewichtstoename  is  vergeleken  met  andere  vloersystemen  vrij 
uitzonderlijk.  In  tabellen B4.4 en B4.5 wordt bij  toepassing  van een  kanaalplaatvloer, een  relatief 
lichtgewicht  vloersysteem,  voor  de  constructieve  uitersten  in  dit  onderzoek,  de  kantoor‐  en  de 
woonfunctie,  getoond  wat  het  totale  constructiegewicht  is  bij  verschillende  ligger‐  en 
vloeroverspanningen. 
 
Tabellen B4.4 en B4.5 tonen dat het optimale gewicht bij toepassing van een kanaalplaatvloer ligt bij 
een vloeroverspanning x van 4,8 m en een  liggeroverspanning y van 3,6 m. Het totale gewicht  ligt 
omstreeks  360  kg/m2.  Een  verdubbeling  van  de  optimale  vloeroverspanning  geeft  een 
gewichtstoename van 125 kg/m2, een toename van 35%.  

                                                            
38 Slimline buildings productbrochure: Constructie; via http://slimlinebuildings.com, geraadpleegd in november 2009 
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Op basis van het totaalgewicht alleen is geen keuze te maken voor de meest efficiënte afmeting van 
het stramien. Gezien de relatief kleine gewichtsverschillen moet gekeken worden of er op ander vlak 
goede  gronden  zijn  om  een  bepaalde  stramienafmeting  als  optimaal  te  beschouwen.  Allereerst 
wordt hiervoor in tabellen B4.6 en B4.7 het gewicht van de vloerligger afzonderlijk beschouwd voor 
de  functies  met  de  maximale  en  de  minimale  veranderlijke  belasting,  respectievelijk  de 
kantoorfunctie en de woonfunctie. De verschillen tussen deze twee functies zijn dermate klein dat 
voor het verkrijgen van  inzicht geoorloofd  is om de woonzorgfunctie hier niet  te  tonen. Deze  ligt 
namelijk qua vloerbelastingen tussen de woon‐ en kantoorfunctie, die hier als uitersten fungeren.  
 
Het  gewicht  van  de  vloerligger  neemt  per  vierkante  meter  vloeroppervlak  af  naarmate  de 
vloeroverspanning groter wordt. Wanneer de  liggeroverspanning groter wordt neemt het gewicht 
wel  toe. Alleen afgaande op het gewicht  (en de milieubelasting) van de vloerligger zou het aan  te 
bevelen  zijn  om  de  vloeroverspanning  zo  groot mogelijk  te maken  en  een  liggeroverspanning  te 
kiezen die het grootst  is bij een minimaal gewicht. Wanneer puur op materiaalgebruik een keuze 
gemaakt  zou  worden  kan  zoals  in  het  onderzoek  van  Van  den  Dobbelsteen  de  milieubelasting 
worden geminimaliseerd. Met de milieukostengegevens uit datzelfde onderzoek37 van ongewapend 
beton (0,40 €/kg) en staal (3,45 €/kg) is voor een Slimline vloer met een overspanning van maximaal 
4,8 meter berekend dat de milieukosten39 liggen op circa 120 €/m2, waarvan 37% op het conto komt 
van de  stalen  IPE profielen40. De milieukosten van de vloerligger  (11,6 kg/m2)  ligt op 40 €/m2. De 
vloer  veroorzaakt  drie maal  zoveel milieukosten,  Op  basis  van  alleen milieukosten  zou  daarom 
gefocust moeten worden op beperking van het vloergewicht. 
 
Optimalisering van stramienafmetingen op basis van minimaal bruto gebouwvolume 
Voor  Slimbouwen  speelt  naast  gewichtsreductie  ook  het  gebouwvolume  een  rol,  aangezien  een 
gunstige  volumeverhouding  de  bouwkosten  aanzienlijk  kan  drukken.  Voor  het  optimaal  efficiënt 
ruimtegebruik dient de  verhouding  tussen netto  en bruto  volume  te worden  geminimaliseerd.  In 
tabellen  B4.8  en  B4.9  is  te  zien  hoe  de  verhouding  tussen  netto  en  bruto  verdiepingshoogte 
(plafondhoogte [2,6m] / verdiepingshoogte)  ligt bij verschillende vloer‐ en  liggeroverspanningen bij 
toepassing van een Slimline vloer voor een kantoor‐ en een woonfunctie. 
De  verhouding  tussen  de  netto  en  bruto  hoogte  is  het  gunstigst  bij  een  zo  klein  mogelijke 
overspanning. Op basis hiervan zou een vloeroverspanning van 3,0 meter optimaal zijn in combinatie 
met een maximale  liggeroverspanning. Bij een grote  liggeroverspanning wordt het gewicht van de 
ligger  echter  dermate  hoog  dat  dit  een  zeer  nadelig  effect  heeft  op  de  milieukosten.  De 
verhoudingscijfers  liggen  vrij  dicht  bij  elkaar,  het  minimum  (0,845)  en  het  maximum  (0,909) 
verschillen  slechts 0,064. Dit  is een hoogtebesparing per verdieping van 8%. De beperking van de 
vloerdikte kan ten opzichte van het maximum (430 of 470 mm) zeker met 40% worden beperkt door 
het ontwerpen van een kleinere vloeroverspanning. In figuur 8.17 wordt dit getoond. 
 
Het  kiezen  van  optimale  stramienafmetingen  blijkt  niet mogelijk  te  zijn  zonder  compromissen  te 
sluiten  ten  aanzien  van  de  uitgangspunten  van  Slimbouwen.  Het  optimaliseren  van  het  de 
volumeverhouding heeft bijvoorbeeld niet het minimale  ligger‐ en vloergewicht  tot gevolg en vice 
versa. Wanneer kosten geen rol zouden spelen, is de volumeverhouding niet leidend. In dat geval is 
een  keuze  op  alleen  gewicht  niet  te maken  zonder  daarbij  de milieubelasting  in  ogenschouw  te 
nemen. Dat is in feite de leidende maatstaf. Het effect van een hoger gebouwgewicht werkt echter 
ook  door  op  andere  gebouwonderdelen,  zoals  de  fundering.  In  de  keuze  voor  een maatsysteem 
moeten dergelijk secundaire effecten ook worden overzien. 
 
 

                                                            
39 Milieukosten  kunnen  worden  gedefinieerd  als  de  financiële middelen  die  nodig  zijn  om  de milieubelasting  van  het 
onderdeel te compenseren [Haas, Abrahams, de Groot, 2007a; 2007b; 2008] 
40 Ter vergelijking: de milieubelasting van een kanaalplaatvloer met een overspanning van 4,8 meter ligt ongeveer op 150 
€/m2 
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Fig. 8.17  ‐ Dikte  van het  vloerpakket bij  toepassing  van  een  Slimline  vloer  (inclusief 50 mm afwerkvloer)  in 
procenten. De dikte  van de  vloer bij 10,8 meter overspanning  is gesteld op 100%  (470 mm bij  kantoor‐  en 
woonzorgfunctie, 430 mm bij woonfunctie) 

 
In ieder geval is wel duidelijk dat een substantiële winst te maken is op de milieubelasting en op de 
bouwkosten door  te  kiezen  voor een beperkte overspanning  van  ligger en  vloer. Voor een  keuze 
voor  een  optimale  stramienafmeting moet  bekend  zijn  bij  welk  aspect  de  prioriteit  ligt  en  het 
gewenste niveau moet gekwantificeerd worden. Dit kan per project verschillen. De overzichten  in 
deze paragraaf bieden een handreiking om dit selectieproces te ondersteunen.  

8.4.2 Verplaatsbaarheid van kolommen 

Een kleine stramienmaat kan nadelig zijn voor de  indelingsvrijheid van de gebruiksruimte. Het gaat 
in dit geval om de vrije  indeelbaarheid van een  ruimte waarin kolommen een  richtinggevende  rol 
hebben voor de indeling. Door de positie van kolommen beïnvloedbaar te maken is het mogelijk dat 
de  indelingsmogelijkheden  niet  worden  beperkt.  De  positie  van  een  kolom  kan  dan  worden 
afgestemd op het ruimtelijk plan.  
Een kolom heeft een dragende  functie en kan daarom niet worden verwijderd  ten gunste van de 
indeelbaarheid, verplaatsing is wellicht wel een optie, mits dit technisch haalbaar is. Het is echter de 
vraag  of  alle  kolommen  voor  verplaatsing  in  aanmerking  moeten  komen,  er  moet  namelijk 
voldoende meerwaarde  zijn voor de  indeelbaarheid van de  ruimte. Voorafgaand aan het bepalen 
van  de  technische  haalbaarheid  moeten  daarom  eerst  de  andere  randvoorwaarden  worden 
bestudeerd. De aandacht wordt gericht op kolommen die centraal in de gebruiksruimte zijn gelegen 
(de  gearceerde  kolommen  in  de  plattegrond  in  figuur  8.18),  omdat  deze  de  indelingsvrijheid  het 
meest zullen belemmeren. Kolommen die in de gevelzone zijn gelegen staan immers al aan de rand 
van  de  indeelbare  ruimte, waardoor  deze  in mindere mate  een  obstakel  vormen.  Deze  kunnen 
overigens wel  een  belemmering  vormen wanneer  de  plaatsing  van  gevelopeningen  flexibel moet 
zijn,  in dit onderzoek wordt echter  gefocust op de  indeelbaarheid  van de plattegrond, omdat dit 
voor gebruikers prioriteit heeft (zie §3.1.2).  
 
Voor  kolommen  die  in  aanmerking  komen  voor  verplaatsbaarheid  gelden  in  dit  onderzoek  de 
volgende voorwaarden: 
 

 De  kolom  is  onderdeel  van  een  uniforme,  repetitieve  skeletstructuur,  opgebouwd  als 
een  geschoord  raamwerk,  bestaande  uit  een  stalen  hoofddraagconstructie  met 
geïntegreerde vloerliggers en een Slimline‐vloer (of een andersoortige lichtgewicht vloer 
met  geïntegreerde  leidingzone,  die  voldoet  aan  de  eisen  m.b.t.  brandveiligheid  en 
trillingsgedrag in meerlaagse gebouwen);  

 De kolom is geen onderdeel van de stabiliteitsvoorziening van de draagstructuur; 
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 De kolom is niet gelegen in het gevelvlak, zodat er geen invloed is op het gevelbeeld en 
geen directe  technische  verbinding met de gebouwschil. De  invloed  van  kolommen  in 
het gevelvlak op de indelingsvrijheid is daarnaast relatief klein; 

 Een  verplaatsing  van  een  kolom  dient  per  gebruiker  en  per  verdieping  uitgevoerd  te 
kunnen  worden  zonder  dat  daarbij  restricties  opgelegd  worden  aan  de 
aanpassingsmogelijkheden van andere gebruikers van het gebouw; 

 De kolom die op de scheiding tussen twee afzonderlijke gebruikers ligt kan niet worden 
verplaatst.  Wanneer  de  kolom  na  een  herverkaveling  in  de  vrije  ruimte  van  één 
gebruiker komt te liggen moet wel de mogelijkheid tot verplaatsing bestaan. 

 
In de schematische plattegrond van een uniforme repetitieve skeletstructuur in figuur 8.18 is te zien 
welke kolommen potentieel aanpasbaar kunnen zijn. Het gaat daarbij om de gearceerde kolommen.  

 

 
 

Fig. 8.18 – Schematische plattegrond met daarin de kolommen die potentieel verplaatsbaar zijn  

 
De  mogelijkheid  tot  verplaatsing  van  kolommen  is  een  vorm  van  aanpasbaarheid  van  de 
draagstructuur die in geval van een hoge kolomdichtheid een verbetering van de indelingsflexibiliteit 
kan betekenen. Daartoe moet worden bepaald bij welke stramienafmetingen de indeelbaarheid van 
de gebruiksruimte in het gedrang komt en in welke mate het verplaatsen van kolommen in dat geval 
een uitkomst kan bieden. Dit leidt tot de tweede doelstelling in dit onderzoek, die wordt behandeld 
in H9. 

[Doelstelling 2] 
Het  bepalen  van  de  invloed  van  de  dichtheid  van  de  kolomstructuur  op  de  vrije 
indeelbaarheid  van  de  plattegrond.  Tevens wordt  bepaald wat  de meerwaarde  is  van  het 
verplaatsen  van  kolommen  voor  de  vrije  indeelbaarheid  en  in  welke  mate  kolommen 
verplaatsbaar zouden moeten zijn. 
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H9 DE INVLOEDEN VAN DE KOLOMDICHTHEID EN VAN 
VERPLAATSBAARHEID VAN KOLOMMEN OP DE 
VRIJE INDEELBAARHEID VAN DE GEBRUIKSRUIMTE 

 
Het verkleinen van stramienmaten  is de meest voor de hand  liggende strategie om het surplus aan 
materiaal‐ en volumegebruik in de draagstructuur van het gebouw te beperken. Kolommen worden 
dan  dichter  bijeen  in  de  ruimte  gepositioneerd,  hetgeen  de  vrije  indeelbaarheid  kan  beperken. 
Kolommen worden daarmee mogelijk hinderlijke obstakels bij de (her)indeling van een plattegrond. 
In  dit  hoofdstuk  wordt  het  onderzoek  beschreven  naar  de  gevolgen  van  het  verkleinen  van 
stramienafmetingen op de vrije indeelbaarheid van de plattegrond.  

9.1 Doelstelling 

Het verplaatsbaar maken van kolommen is een middel om de indelingsflexibiliteit te vergroten. In dit 
hoofdstuk wordt doelstelling 2 behandeld (zie vorige pagina), waarbij de volgende onderzoeksvraag 
kan worden gesteld (een subvraag van deelonderzoeksvraag 2, zie §1.6): Onder welke condities heeft 
het verplaatsen van kolommen meerwaarde voor de indeelbaarheid van de plattegrond?  
Het is daarbij nodig om te bepalen bij welke dichtheid van de kolommenstructuur de indeling van de 
plattegrond niet meer vrij te bepalen  is. Ook moet bekend zijn welke kolommen de  indeelbaarheid 
effectief zouden vergroten indien ze verplaatsbaar zijn en in welke mate deze verplaatsbaar moeten 
zijn. In dit onderzoek worden deze onbekenden gekwalificeerd en gekwantificeerd.  
 
Het beantwoorden deze onderzoeksvraag leidt tot de volgende onderzoeksactiviteiten: 

1. Het  kwalificeren  van  de  vrije  indeelbaarheid  van  de  gebruiksruimte  in  relatie  tot  de 
stramienmaten  van de  constructie en de dichtheid  van de  aanwezige  kolommenstructuur 
(§9.6.1).  

2. Het aanwijzen van de kolommen die  in aanmerking komen voor verplaatsbaarheid  in een 
kolommenstructuur (§9.6.2). 

3. Het bepalen van de gewenste mate van verplaatsbaarheid van de kolommen (§9.6.2). 

9.2 Methode van aanpak en sleutelbegrippen 

Een optimale  ruimtelijke  indeling draagt bij  aan de  functionaliteit  van de  gebruiksruimte  voor de 
gebruiker. Vrije  indeelbaarheid  is daarbij  sterk bepalend voor de perceptie die de gebruiker heeft 
ten aanzien van de bruikbaarheid en geschiktheid van de beschikbare ruimte. Vrije indeelbaarheid is 
een  gebruikerseis  (zie  fig.  3.6)  die  nader  kan worden  geconcretiseerd  tot  functionele  eis  en  ligt 
daardoor op het grensvlak tussen gebruiker en gebouw (zie figuur 3.11). Om gebruikerseisen mee te 
nemen,  worden  in  dit  onderzoek  een  aantal  programma’s  van  eisen  (PVE’s)  opgesteld.  De 
aanbodkant wordt gevormd door (fictieve) plattegronden, die nog volledig moet worden ingedeeld, 
voorzien van een kolommenstructuur. De stramienafmetingen worden gevarieerd tussen 2,7 en 7,2 
meter (in stappen van 0,9m), waardoor de kolomdichtheid per plattegrond verschillend  is. Door de 
keuze van deze variatie aan stramienafmetingen komt het grootste deel van de basisplattegronden 
voor kantoren, woongebouwen en woonzorggebouwen aan bod  (met uitzondering van gebouwen 
met  vloer‐  of  liggeroverspanningen  groter  dan  7,2 meter).  De  verwachting  is  echter  dat  bij  een 
dermate  grote  overspanning  de  indelingsvrijheid  zo  groot  is  dat  verplaatsbare  kolommen  geen 
meerwaarde hebben. Het doel is binnen de range van stramienafmetingen het omslagpunt te vinden 
waarop de dichtheid  van de  kolommenstructuur  een belemmering  vormt  voor de  indeelbaarheid 
van de plattegrond. 
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 Het onderzoek bestaat uit een experiment waarbij deelnemers, die bekend zijn met het ontwerpen 
van ruimten en gebouwen, plattegrondstudies uitvoeren waarbij een PVE  ingepast moet worden  in 
een standaardplattegrond. De deelnemers worden na afloop van een ontwerpopgave gevraagd naar 
hun ervaringen met betrekking tot het indelen van de plattegrond en de mate waarin men geslaagd 
is  aan  het  PVE  te  voldoen, wordt  gewaardeerd. Omdat  de  opdracht  bestaat  uit  het  indelen  van 
plattegronden,  is er bewust gekozen voor deelnemers die ervaring hebben met ontwerpen. Zij zijn 
bekend met dergelijke ontwerpopgaven en zullen daarom een gegrond oordeel kunnen vormen over 
de belemmeringen die  een bepaalde densiteit  van  een  kolommenstructuur  veroorzaakt  voor  een 
optimale indeling voor de gebruiker.  
Deze methode is afgeleid van onderzoeken zoals deze in de productontwikkeling worden toegepast 
om een beeld  te krijgen van de effectieve bruikbaarheid van producten of productonderdelen.  In 
feite wordt hiermee getracht om gebruikerservaringen met een product te doorgronden, waardoor 
een verbeteringsslag te maken is. De methode die als basis is genomen in dit onderzoek is afkomstig 
van Tullis en Albert  [2008] en  is getiteld  ‘Measuring  the user experience’. Bruikbaarheidsgegevens 
(‘usability metrics’) bieden gekwantificeerde  informatie   over de  interactie  tussen de gebruiker en 
het product ten aanzien van: 

 Effectiviteit   (de mate waarin een functie vervuld wordt) 

 Efficiëntie   (de hoeveelheid moeite die nodig is om de functie te vervullen) 

 Tevredenheid   (de mate waarin het gebruik en het resultaat aan de verwachtingen voldoet) 
 
Door  informatie  te  vergaren op deze drie  vlakken  is een beeld  te  krijgen  van de mate waarin de 
ervaringen met betrekking tot de indeelbaarheid van de ruimte verbeteren of verslechteren door de 
dichtheid  van  de  kolommenstructuur  te  variëren.  In  figuur  9.1  is  te  zien  welke  begrippen  een 
sleutelrol  vervullen  de  relatie  tussen  de  kolomdichtheid  en  de  vrije  indeelbaarheid  van  de 
gebruiksruimte.  

 
 

Fig. 9.1 ‐ Sleutelbegrippen in het onderzoek naar de relatie tussen vrije indeelbaarheid en de kolomdichtheid 
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De tweede kolom in figuur 9.1 toont de basisbegrippen die vanuit vraag‐ en aanbodkant de mate van 
vrije  indeelbaarheid  beïnvloeden.  Vanuit  de  aanbod‐  of  gebouwkant  (blauwgekleurd)  bepaalt  de 
stramienafmeting  de  overspanning  van  ligger  en  vloeroverspanningen  en  de  kolomafstanden. Dit 
resulteert  in  een  bepaalde  mate  van  kolomdichtheid.  Vanuit  de  vraag‐  of  gebruikerskant 
(roodgekleurd)  wordt  een  minimale  mate  van  vrije  indeelbaarheid  gevraagd  zodat  aan  de 
functionele  eisen  kan worden  voldaan.  Deze  kan worden  gegenereerd  uit  de  eerder  genoemde 
‘usability metrics’  op  het  gebied  van  effectiviteit,  efficiëntie  en  tevredenheid.  Aan  de  linker‐  en 
rechterzijde van de   tweede kolom worden de (milieu)technische maatregelen getoond die de vrije 
indeelbaarheid kunnen beïnvloeden. De maatregel aan de  linkerzijde betreft het beperken van de 
grootte van de overspanningen ten behoeve van de reductie van materiaal‐ en volumegebruik. De 
verkleining van de kolomafstand die hiermee samenhangt kan de mate van vrije indeelbaarheid van 
de plattegrond verkleinen. Aan de rechterzijde wordt als technische maatregel het verplaatsen van 
kolommen aangevoerd, waardoor de vrije indeelbaarheid mogelijk verbetert. Uiterst rechts worden 
de  benodigde  mate  en  richting  van  de  verplaatsbaarheid  aangegeven  om  voldoende  vrije 
indeelbaarheid te bereiken. 

9.3 Operationalisering van de variabelen 

Voor het bepalen van de ‘user experience’ [Tullis, Albert, 2008] is het noodzakelijk dat de variabelen 
die van invloed zijn op de indeelbaarheid van de plattegrond meetbaar zijn, zodat het mogelijk is om 
deze  te  analyseren  en  verbanden  te  leggen. Op  basis  van  de  sleutelbegrippen  uit  figuur  9.1  zijn 
onder de variabelen onder te verdelen in drie hoofdgroepen met codering:  

 K:  de afmetingen van de Kolommenstructuur (onderlinge afstand) 

 I:  de vrije Indeelbaarheid van de ruimte  

 G:   Gebruikerservaringen  
Om de data met parametrische statistische technieken te kunnen analyseren, worden de variabelen 
waar mogelijk op interval‐ of rationiveau gemeten. 
 
De afmetingen van de kolommenstructuur en de daarbij horende subvariabelen worden gekenmerkt 
door  de  eerste  letter  ‘K’.  In  tabel  9.1  worden  de  verschillende  subvariabelen  gecodeerd  en 
omschreven.  Deze  variabelen  tezamen  omschrijven  de  afmetingen  van  de  draagstructuur,  zoals 
aangegeven in de figuren 9.2 en 9.3. 
 

K – AFMETINGEN VAN DE KOLOMSTRUCTUUR 

Hoofdvariabele  Subvariabelen  Meetniveau 
K1 ‐ Stramienafstanden  K1A ‐ afstand x [m]

K1B ‐ afstand y [m] 
Ratio 
Ratio 

K2 ‐ Kolomdichtheid  K2A ‐ aantal vrije kolommen/(x∙y) [kolom/m2] Ratio 

K3 ‐ Typologie stramien  K3A ‐ vormverhouding, x/y [‐] Ratio 

 

Tabel  9.1–  Operationalisering  van  de  variabelen  die  betrekking  hebben  op  de  afmetingen  van  de 
kolomstructuur 
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Fig. 9.2 ‐ Standaard gebouwplattegrond met kolommenstructuur waarin het in de opgaven in te delen gedeelte 
is gearceerd. 
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Fig.  9.3  –  Standaardplattegrond  (met  in  dit  voorbeeld  vier  kolommen  in  de  vrij  indeelbare  ruimte)  voor  de 
indelingsopgave met stramienafmetingen op basis van de afstanden xn en yn  (90° gedraaid t.o.v. figuur 9.2). 
Voorbeeldberekening  K‐variabelen:  afstand  x2  =  3,6m  (K1A);  afstand  y2  =  5,4m  (K1B);  kolomdichtheid    = 
4/([1,8+3,6+1,8]x[2,25+5,4+2,25]) = 0,056 kolom/m2 (K2A); vormverhouding = 3,6/5,4 = 0,67 (K3A) 

 
De  ‘K‐variabelen’  beschrijven  de  opbouw  van  de  basisplattegrond.  De  stramienen  van  de 
basisplattegronden  zijn  gekozen met  afstanden  van  x  en  y  tussen  2,7  en  7,2 meter,  oplopend  in 
stappen van 0,9 meter. Dit geeft een groot scala aan mogelijke plattegronden. De totale afstand  in 
de y‐richting  is 14,4 meter, de totale afstand in x‐richting is 10,8 meter. In de plattegrond is ook een 
zone  opgenomen  voor  de  verticale  ontsluiting.  Het  in  te  passen  programma  dient  hierop 
aangesloten te worden. Er zijn een negental varianten geselecteerd voor de basisplattegrond. Deze 
negen zijn gekozen zodat het aantal vrije kolommen in de indeelbare ruimte (totaal 149 m2) varieert 
tussen 1 en 12.  In  theorie  zijn er 36 varianten mogelijk, maar binnen de negen varianten die  zijn 
geselecteerd  zijn  alle  mogelijke  aantallen  vrije  kolommen  aanwezig  en  hebben  een  gelijkmatig 
verdeelde structuur. De afmetingen en kenmerken van de negen verschillende basisplattegronden 
zijn getoond in tabel 9.2. 
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BASISPLATTEGRONDEN 

Aantal kolommen 
in vrij indeelbare 

ruimte  

m2 per 
vrije kolom 

I1A 

Kolomdichtheid
[kolom/m2] 

K2A 

Stramienafmetingen 

x [m]
K1A 

y [m] 
K1B 

1  38,9  0,026 5,4 7,2 
2  25,9  0,039 3,6 7,2 
3  19,4  0,052 5,4 3,6 
4  17,8  0,056 3,6 5,4 (4,5)1 
6  13,0  0,077 3,6 3,6 
8  10,5  0,095 3,6 2,7 (3,6)1 
9  9,7  0,103 2,7 3,6 
10  8,1  0,123 (3,6) 2,7 (1,8) 1 2,7 
12  7,9  0,127 2,7 2,7 (3,6) 1 

1In deze gevallen is het niet mogelijk om stramienen van gelijke afmetingen toe te passen. De eigenlijke standaard 
stramienafmeting  is  weergegeven  zonder  haakjes  en  zoveel mogelijk  toegepast.  De  overblijvende  afstanden, 
nodig om de totale breedte of diepte te completeren en niet deelbaar door de standaard stramienafmeting, zijn 
getoond tussen haakjes. 

 
Tabel 9.2 – Afmetingen en kenmerken van de basisplattegronden voor de plattegrondstudies 

 
De  tweede groep variabelen  zijn de  I‐variabelen en hebben betrekking op de vrije  indeelbaarheid 
van  de  ruimte.  Het  gaat  enerzijds  om  de  statische  vrije  indeelbaarheid  in  de  vorm  van  de  vrij 
indeelbare  oppervlakte  tussen  de  kolommen  (I1A)  en  anderzijds  om  de  dynamische  vrije 
indeelbaarheid in relatie tot de verplaatsbaarheid van kolommen (I2A t/m I2E), zie tabel 9.3. 
 

I ‐ VRIJE INDEELBAARHEID VAN DE RUIMTE   

Hoofdvariabele  Subvariabelen  Meetniveau 
I1 ‐ Vrije ruimte   I1A – vrije oppervlakte tussen vier kolommen (x ∙ y) [m2]  Ratio 

I2 ‐ Verplaatsbaarheid 
kolommen 
 

I2A – positie  van kolom (stramienknooppunt)
I2B – verplaatsing in x‐richting (↔x)  
I2C – verplaatsing in y‐richting (↕y) 
I2D – mate van verplaatsing in x‐richting (Δx) [m] 
I2E – mate van verplaatsing in y‐richting (Δy) [m] 

Nominaal 
Nominaal 
Nominaal 
Ratio 
Ratio 

 

Tabel  9.3  – Operationalisering  van  de  variabelen  die  betrekking  hebben  op  de  vrije  indeelbaarheid  van  de 
ruimte 
 

De vrije  indeelbare oppervlakte  (I1A) tussen de kolommen wordt bepaald door de K‐variabelen, of 
anders gezegd door de maatvoering van het stramien. De variabelen (I2A t/m I2E) die op dynamische 
wijze de indeelbaarheid van de ruimte kunnen sturen worden namelijk door de deelnemer ingevuld. 
Na het indelen van de plattegrond met een programma op basis van een PVE, wordt de respondent 
in een evaluatieformulier gevraagd of hij,  indien dit mogelijk zou zijn, één of een aantal kolommen 
zou willen verplaatsen (I2A) en zo ja, in welke richting (I2B, I2C)  en over welke afstand (I2D, I2E). Dit 
betreffen alleen de kolommen die in de vrij indeelbare ruimte zijn gesitueerd (zie figuur 9.3).  
 
De laatste hoofdgroep heeft betrekking op de gebruikerservaringen. Deze G‐variabelen worden door 
de  gebruiker  gekwantificeerd  tijdens  en  na  de  plattegrondstudies.  In  feite  beschrijven  deze 
variabelen de ervaringen van de gebruiker/ontwerper met de  indeelbaarheid van de plattegrond. 
Hiervoor worden drie subvariabelen gehanteerd die volgens de uitgangspunten van Tullis en Albert 
[2008]  nodig  zijn  om  bruikbaarheidsgegevens  te  achterhalen.  Dit  zijn:  Effectiviteit  (G1), 
Tevredenheid (G2) en Efficiëntie (G3). In tabel 9.4 worden de subvariabelen verder uitgesplitst. 
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G ‐ GEBRUIKERSERVARINGEN   

Hoofdvariabele  Subvariabelen  Meetniveau 
G1 – Effectiviteit: Voldaan aan 
ruimtelijke bruikbaarheidseisen 
(aantal niet behaald)  

G1A ‐ aantal m2 per ruimte [‐]
G1B ‐ vorm ruimte [‐]   
G1C ‐ ruimtelijke relaties [‐] 
G1D – daglichttoetreding [‐] 

Ratio
Ratio 
Ratio 
Ratio 

G2 ‐ Tevredenheid  G2A ‐ aantal eisen vervuld, zie G1
G2B ‐ mate van tevredenheid met indeling 

Interval
Interval 

G3 – Efficiëntie: Complexiteit van 
de ontwerpopgave 

G3A ‐ indeling voltooid binnen de gegeven tijd
G3B ‐ moeilijkheid van het indelen  

Nominaal
Interval 

 

Tabel  9.4  –  Operationalisering  van  de  afhankelijke  variabelen  die  betrekking  hebben  op  de  gebruikers‐
ervaringen 

 
De  G‐variabelen  zijn  de  variabelen  waarmee  kan  worden  bepaald  in  welke  mate  de  vrije 
indeelbaarheid wordt beperkt door de afmetingen  van de  kolomstructuur. Met de  variabelen die 
betrekking hebben op de effectiviteit (G1) wordt de mate van succes gekwantificeerd waarmee een 
indelingsopgave is uitgevoerd.  
 
Programma’s van Eisen 
Op  basis  van  de  beschikbare  ruimte  binnen  de  basisplattegronden  (BVO=  149   m2)  zijn  er  vier 
verschillende  PVE’s  ontwikkeld  met  voor  de  betreffende  functie  marktconforme  afmetingen  en 
verhoudingen  die  passend  in  de  basisplattegrond  kunnen worden  geplaatst.  In  tabel  9.5  zijn  de 
ontwikkelde PVE’s omschreven. De specifieke opbouwen van de betreffende PVE’s zijn opgenomen 
in bijlage 5. 
 

PROGRAMMA’S VAN EISEN 

  Functie  Bijzonderheden 

PVE 1  Wonen 
2 zelfstandige woningen van verschillende grootte en 
samenstelling met een grootte van 64,6 en 84,6 m2 

PVE 2  Woonzorg 
3 zelfstandige woonzorgunits van 47,5 m2 die uitkomen op een 
centrale ontsluiting waarin ook de centrale voorzieningen zijn 
opgenomen. 

PVE 3  Kantoor 1 
Combikantoor(afdeling) bestaande uit een open kantoorafdeling 
met enkele werk‐ en vergaderruimten en ruimten voor 
aanvullende kantoorvoorzieningen 

PVE 4  Kantoor 2 
Cellenkantoor(afdeling) met werk‐ en vergaderruimten en 
ruimten voor aanvullende kantoorvoorzieningen die worden 
ontsloten door een centrale gang. 

 
Tabel  9.5  – De  verschillende  programma’s  van  eisen  in  het  experiment met  functieomschrijving  en  overige 
bijzonderheden. 
 

Bij de  indeling van een plattegrond op basis van één van de PVE’s hoeft alleen rekening te worden 
gehouden met  de  eisen  die  daadwerkelijk  in  het  PVE  zijn  opgenomen.  Aanvullende  eisen  zoals 
modulaire  maatvoeringen,  leidingverloop,  brandwerendheid  en  bouwfysische  eisen  zijn  in  deze 
opgave niet relevant. Het zou de opgave onnodig complex maken, zeker gezien de beschikbare tijd 
van  25 minuten  per  ontwerpopgave41.  In  alle  PVE’s  (zie  bijlage  5)  worden  alleen  eisen  gesteld 
overeenkomstig de variabelen G1A t/m G1D. Het minimale aantal vierkante meters per ruimte (G1A) 
is  aangegeven met  een  getalswaarde,  voor  de  vorm  van  de  ruimte  (G1B) worden    aanvullende 

                                                            
41 25 minuten bleek na een aantal testen een haalbare doch uitdagende tijdsduur te zijn om de ontwerpopgave te voltooien.  
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ruimtelijke eisen gesteld in het blauwe kader, de ruimtelijke relaties (G1C) worden aangegeven met 
de zwarte verbindingslijnen tussen de ruimten en tenslotte de daglichttoetreding (G1D) of situering 
van een  ruimte  in de gevelzone wordt aangeven met de kleur van de cirkel  in het  ruimteplan. De 
mate waarin een aantal eisen niet kan worden vervuld in een opgave bepaalt de effectiviteit van de 
indeelbaarheid met  de  kolommenstructuur.  Daarbij  geldt:  hoe meer  eisen  niet  kunnen  worden 
vervuld, hoe minder effectief.  In dat opzicht  zijn deze variabelen afhankelijk van de  samenstelling 
van het PVE én van de afmetingen van de kolommenstructuur. 
De mate  van  tevredenheid  (G2) met  de  indeelbaarheid  van  de  plattegrond  is  te  splitsen  in  een 
objectieve  variabele,  die  het  aantal  niet  behaalde  eisen  uit  het  PVE  aangeeft  (G2A),  en  een 
subjectieve  variabele,  waarin  de  deelnemer  de  mate  van  tevredenheid  aangeeft  (G2B).  De 
verwachting is dat wanneer minder eisen vervuld zijn geworden, de tevredenheid afneemt.  
De variabelen die onder G3 vallen geven de efficiëntie van de indeelbaarheid van de kolomstructuur 
weer. In feite wordt hiermee de complexiteit van de ontwerpopgave meetbaar. De hypothese is dat 
naarmate de kolomdichtheid toeneemt, de complexiteit ten aanzien van het indelen ook groeit. De 
tijd die men nodig heeft om de opgave te voltooien wordt tijdens het experiment gemeten (G3A) en 
dient daardoor als maat voor de complexiteit van de indelingsopgave. Er wordt tevens genoteerd óf 
men de opgave heeft weten te voltooien binnen de tijd. 
Voor  het  kwantificeren  van  de  efficiëntie  van  het  indelen  van  de  plattegrond  is  evenals  bij  de 
tevredenheid  een  subjectief  deel  opgenomen.  De  deelnemer wordt  gevraagd  in welke mate  de 
opgave als complex is ervaren (G3B). 

9.4 Ontwerp en uitvoering van het experiment 

Het  doel  van  het  experiment  is  het  genereren  van  een  groot  aantal  onafhankelijke 
plattegrondstudies  waarmee  het  mogelijk  is  om  de  indelingsflexibiliteit  van  ruimten  met  een 
kolomstructuur  te  toetsen.  Hoewel  indelingsflexibiliteit  een  middel  is  om  gebruikerseisen  met 
betrekking  tot  de  ruimte  blijvend  te  kunnen  vervullen worden  geen  gebruikers  of  consumenten 
ondervraagd.  Indelen van plattegronden  is een discipline die beheerst wordt door ontwerpers van 
gebouwen,  bijvoorbeeld  architecten  en  bouwkundigen.  In  dit  experiment  wordt  niet  de 
bruikbaarheid  van de  ruimte onderzocht, dit  is namelijk een eigenschap die wordt gevormd door 
ruimtelijke  én  functionele  aspecten, die  sterk  afhankelijk  zijn  van de doelgroep en de  individuele 
situatie van de gebruiker. In dit onderzoek wordt alleen het ruimtelijke aspect onderzocht; de vrije 
indeelbaarheid. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de daarvoor benodigde  functionele kwaliteiten 
aanwezig of technisch realiseerbaar zijn. Door deze aanname is het mogelijk om de eindgebruiker als 
variabele te elimineren. De eindgebruiker bepaalt uiteindelijk wel of de ruimtelijke flexibiliteit van de 
plattegrond van voldoende niveau  is, hij heeft echter geen specifieke ervaring met het  indelen van 
plattegronden.  De  resultaten  van  gebruikerstesten  of  interviews  zouden  alleen  voldoende 
betrouwbaar bij een groot aantal respondenten, zodat een algemeen beeld ontstaat. Specialisten op 
het gebied van ontwerpen en met ervaring met het maken van plattegrondindelingen zijn getraind 
om ruimtelijke vraagstukken op te lossen. Om toch algemeen geaccepteerde gebruikerseisen mee te 
nemen  in het experiment  zijn de  ruimtelijke eisen uit het Bouwbesluit genomen en vertaald naar 
een algemeen geldend PVE. Deze aanpak verkleint de populatie aanzienlijk, er kan  immers worden 
gefocust op specialisten ten aanzien van het indelen en ontwerpen van een ruimtelijk plan.  
 
De  indeelbaarheid  van plattegronden met een  kolommenstructuur wordt op een aantal aspecten 
geëvalueerd. Voor een degelijke resumerende studie wordt  in de  literatuur aangegeven dat 50 tot 
100 bruikbare resultaten benodigd zijn [Tullis, Albert, 2008]. Het minimum aantal is 20, de variantie 
zal echter  in dat geval relatief hoog zijn en de data beperkt representatief. De deelnemers aan het 
experiment moeten  de  doelgroep  vertegenwoordigen  en  bereid  zijn  om  deel  te  nemen  aan  een 
dergelijk eenvoudig maar intensief experiment. De ontwerpopgave is echter niet alledaags en vraagt 
van de deelnemers om buiten de traditioneel gangbare kaders te treden. De verwachting is dat juist 
studenten met een ontwerpende achtergrond die kwaliteit bezitten. Daarnaast  is het experiment, 
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ten behoeve van de bruikbaarheid van de data, op creatief vlak dermate uitgekleed,  dat architecten 
en ontwerpers uit de praktijk weinig attractieve meerwaarde kan worden geboden. De deelnemers 
aan  het  experiment  zijn  daarom  masterstudenten  van  de  faculteit  Bouwkunde  (TU/e)  uit  de 
studierichtingen architectuur en bouwtechnisch ontwerpen. Er  is bewust  voor  studenten gekozen 
die  in de masterfase van de betreffende  studies zijn, omdat deze voor het experiment voldoende 
ontwerpvaardigheden bezitten. Het experiment heeft in drie sessies42 van een dagdeel geleid tot een 
steekproef bestaande uit 18 deelnemers die in totaal 73 plattegrondstudies hebben uitgevoerd, elk 
gevolgd  door  een  evaluatie43. Het  aantal  indelingsopgaven  dat  volledig  is  voltooid  binnen  de  tijd 
bedraagt 51. Hiermee is de ondergrens (50) gehaald van een acceptabele hoeveelheid gegevens bij 
een resumerende studie.  
Voor een beschrijving van de uitvoering van een experimentsessie en de opbouw van de evaluatie 
wordt verwezen naar  Bijlage 6 , deel B6.1. 

9.4.1 Hypothesen 

Met behulp van de resultaten uit de opgaven wordt verwacht dat er verbanden te leggen zijn tussen 
de verschijningsvorm van de kolommenstructuur en de vrije indeelbaarheid ervan. Het doel is om de 
mate  van  vrije  indeelbaarheid  te  kwalificeren  en  deze  te  koppelen  aan  de  dichtheid  van  de 
kolommenstructuur.  
Hypothese 1 is dat naarmate de kolomdichtheid toeneemt de vrije indeelbaarheid afneemt. Dat kan 
worden  bepaald  door  de  afhankelijke  variabelen  met  betrekking  tot  effectiviteit,  efficiëntie  en 
tevredenheid ten opzichte van de indelingsopgaven te kwantificeren. Het middelpunt van de zeven‐
punts  is  neutraal,  de  betekenis  hiervan  is  bijvoorbeeld  ‘niet  tevreden/niet  ontevreden’  of  ‘niet 
moeilijk/niet  gemakkelijk’.  Door  dit  neutrale  punt  te  linken  aan  de  dichtheid  van  de 
kolommenstructuur  is  het  punt  te  bepalen  waarop  de  kolomafstand  hinderlijk  is  voor  de  vrije 
indeelbaarheid. Wanneer vanaf dat punt de kolomdichtheid toeneemt wordt de vrije indeelbaarheid 
van de  ruimte belemmerd door de aanwezigheid van kolommen en biedt de mogelijkheid  tot het 
verplaatsen van kolommen een mogelijkheid om de indeelbaarheid verbeteren (hypothese 2). 
Het  evaluatiemoment  na  de  indelingsopgave  heeft  als  doel  om  de  uitgevoerde  opdracht  te 
waarderen met de ervaringen van de deelnemer. Het geeft een beeld van de mate van succes, de 
tevredenheid van de deelnemer en van de complexiteit van de opdracht. Een bijkomend voordeel is 
dat  de  ondervonden  problemen  inzichtelijk  kunnen worden  gemaakt,  en  dat  bij  een  hinderlijke 
aanwezigheid van een kolom voor de bruikbaarheid van een ruimte, gericht kan worden aangegeven 
of, en in welk mate, men de betreffende kolom zou willen verplaatsen indien dat mogelijk zou zijn. 

9.5 Data‐analyse 

De  data  uit  de  experimenten  zijn  zo  zorgvuldig  mogelijk  gegenereerd.  Er  is  getracht  om  de 
verschillende opdrachten zo veel mogelijk willekeurig aan te bieden, zodat alle varianten even vaak 
uitgevoerd werden en om  te voorkomen dat de deelnemers een vaardigheid ontwikkelen om het 
indelingsprobleem te behandelen. In bijlage 6, deel B 6.2 zijn frequentieoverzichten opgenomen van 
het  aantal maal dat de  verschillende  PVE’s  en plattegronden  zijn uitgevoerd  (zowel  voltooide  als 
onvoltooide opdrachten) en van het gemiddelde aantal vrije kolommen per opdracht. 
 
In §9.3 zijn de variabelen  in dit deelonderzoek geoperationaliseerd. Voor de data‐analyse zijn niet 
alle variabelen bruikbaar gebleken. Daarnaast zijn er een aantal variabelen uitgebreid. In tabel 9.6 is 
een  overzicht  gegeven  van  de  relevante  onafhankelijke  en  afhankelijke  variabelen  voor  de  data‐
analyse.  Er  zijn  drie  onafhankelijke  variabelen  relevant:  het  opdracht  nummer,  het  PVE  en  het 
plattegrondtype.  Wanneer  verschillen  en  samenhangen  worden  geanalyseerd  zijn  dit  de  enige 
splitsvariabelen. Het PVE  en het opdracht nr. worden  vooral  geanalyseerd op  verschillen  (t‐test  / 

                                                            
42 Op: 21‐9‐2009 (9.00‐13.00u), 5‐10‐2009 (9.30‐13.30u) & 17‐12‐2009 (13.00‐17.00u) 
43    18 maal  4  opgaven  levert  in  totaal  72  plattegrondstudies.  Eén  deelnemer  heeft  tijdens  een  opgave  twee  geldige 
varianten weten te produceren en evalueren. Vandaar het totaal van 73 plattegrondstudies. 
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variantieanalyse)  in  de  resultaten,  zodat  duidelijk wordt  of  er  onafhankelijke  variabelen  zijn  die 
richtinggevend zijn voor de afhankelijke variabelen met betrekking tot de complexiteit, tevredenheid 
en  effectiviteit.  De  kolomdichtheid  (m2/kolom)  volgt  uit  het  plattegrondtype.  Deze  wordt 
geanalyseerd  op  samenhang  (factoranalyse,  correlatie  en  padanalyse)  met  de  afhankelijke 
variabelen  voor  complexiteit,  tevredenheid  en  effectiviteit.  Daarnaast  wordt  een  samenhang 
gezocht  (correlatie  en  regressieanalyse)  tussen  de  kolomdichtheid  en  de  mate  waarin  het 
verplaatsen van kolommen als meerwaarde wordt gezien voor de indeelbaarheid van de plattegrond 
met  behulp  van  een  drietal  stellingen.  Tot  slot  wordt  de  gewenste  mate  van  verplaatsing 
geanalyseerd in relatie tot de verschillende PVE’s. 
 

VARIABELEN IN DATA‐ANALYSE 

Item  Code  Naam 
Meet‐
niveau 

ONAFHANKELIJKE VARIABELEN 
Aantal m2 per vrije kolom (op basis van plattegrondtype) I1A  m2_kolom  Ratio 

Opdracht nummer  ‐  opdracht  Nominaal 

Type Programma van Eisen ‐  pve  Nominaal 

AFHANKELIJKE VARIABELEN       

Opgave voltooid  G3A  voltooid  Nominaal 

       

Totale complexiteitsscore vooraf ingeschat G3B  complex_voor  Interval 

Moeilijkheidsgraad na opdracht  G3B  moeilijk_na  Interval 

Aantal knelpunten na opdracht  G3B  knelp_na  Interval 

Totale Complexiteitsscore na uitvoering  G3B  complex_na  Interval 

       

Tevredenheid over het resultaat  G2B  tevr  Interval 

Succesvol in het vervullen van de opgave  G2B  succes  Interval 

Totale tevredenheidsscore  G2B  tevr_totaal  Interval 

       

Totaal aantal eisen uit PVE niet voldaan  G2A  eisen_nv  Ratio 

Percentage eisen uit PVE niet voldaan  G2A  eisen_nv_perc  Ratio 

       

A: PVE makkelijker inpasbaar door verplaatsbaarheid  G3B  a_pve_makk_inpasbaar  Interval 

B: indelen ingewikkelder door verplaatsbaarheid  G3B  b_indel_ingewikkeld  Interval 

C: verbetering indeelbaarheid door verplaatsbaarheid  G3B  c_indeelb_beter  Interval 

D: beter indelen bij meer tijd  G3A  d_meertijd_beter_indelen  Interval 

Totaalscore meerwaarde voor verplaatsen van kolommen op   G3B  meerw_verpl_kolom_abc  Interval 

basis van stellingen A,B en C       

       

Percentage vrije kolommen dat verplaatst zou moeten worden   I2A  aantal_kolommen_perc  Ratio 

Gemiddelde verplaatsingsafstand van te verplaatsen  I2D/  gem_afstand  Ratio 

kolommen  I2E     

 
Tabel 9.6 – Overzicht van de relevante variabelen uit het experiment ten behoeve van de data‐analyse  

 
In de analyse zijn niet alle verzamelde gegevens bruikbaar. Voor de analyse van de tevredenheid  is 
het noodzakelijk dat een opgave 100% is voltooid, omdat het anders voor de hand ligt dat men niet 
erg  tevreden  zal  zijn met  het  resultaat.  De  tijdsdruk  kan  dan  een  rol  spelen  in  de  beoordeling. 
Wanneer een gedeelte van de plattegrond wegens  tijdgebrek nog niet  is  ingevuld,  is de opdracht 
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niet volledig voltooid. Het is in dat geval niet mogelijk om de effectiviteit te meten (door het aantal 
eisen uit het PVE op  te  tellen waaraan niet  is voldaan), omdat een aantal eisen  immers nog niet 
behandeld  zijn. Ook voor de  inventarisatie van de gewenste verplaatsing van kolommen moet de 
opgave voltooid zijn.  
De gemeten tijdsduur die men heeft besteed aan de opgave geeft  informatie over de complexiteit. 
Wanneer men ruim binnen de gegeven 25 minuten de opgave afrondt is het waarschijnlijk dat men 
de  opgave  niet  als  al  te  complex  heeft  beschouwd.  De  opgaven  die  niet  binnen  de  gegeven  25 
minuten zijn voltooid geven ook belangrijke  informatie over de mate van complexiteit, met name 
wanneer  de  dichtheid  van  de  kolomstructuur  daarvan  de  oorzaak  is.  De  ervaringen  van  de 
deelnemer  inzake de complexiteit en de  indeelbaarheid zijn daarbij belangrijke graadmeters. Het  is 
ook mogelijk  dat  men  de  opgave  niet  completeert  binnen  de  tijd  om  andere  redenen  dan  de 
onderwerpen  van  het  onderzoek,  zoals  bekwaamheid,  vermoeidheid  of  concentratievermogen. 
Daarom  wordt  een  drempelwaarde  voor  de  voltooiing  van  de  opdracht  van  75%  aangehouden 
(n=66).  Dit  voltooiingspercentage  is  in  de  evaluatie  door  de  deelnemer  zelf  geïndiceerd.  Hierbij 
wordt aangenomen dat wanneer de deelnemer een opgave voor driekwart heeft voltooid, men een 
betrouwbaar beeld kan hebben van de complexiteit van de opgave.  

9.5.1 Homogeniteit van schalen 

In  het  evaluatieformulier  wordt  voor  de  gebruikerservaringen  (complexiteit,  tevredenheid, 
effectiviteit) meer dan één indicator gebruikt om tot een oordeel te komen. Om te bepalen of voor 
ieder afzonderlijk aspect met de verschillende vragen hetzelfde wordt gemeten, wordt door middel 
van  een  item  analyse  de  homogeniteit  van  de  indicatoren  getoetst  [Baarda,  de  Goede,  2006]. 
Wanneer de indicatoren homogeen blijken te zijn is het mogelijk om deze scores te combineren tot 
een samengestelde schaal. Algemeen aangenomen is dat wanneer de Cronbach’s alpha  0,7 of hoger 
is, zijn de indicatoren voldoende homogeen om samen te voegen.  
Voor de data‐analyse zijn drie samengestelde schalen gevormd, deze zijn ook opgenomen  in  tabel 
9.6:  een  totaalscore  voor  de  complexiteit  van  de  opdracht  na  uitvoering  (‘complex_na’)44,  een 
totaalscore  voor  de  tevredenheid  met  het  resultaat  van  de  opdracht  (‘tevr_totaal’)  en  een 
samengestelde  schaal voor de  combinatie van de  stellingen A, B en C  , waarmee de meerwaarde 
voor het verplaatsen van kolommen wordt gekwantificeerd.  
In bijlage 6, deel B6.3, worden de achtergronden bij het toetsen van de homogeniteit van de schalen 
getoond. 

9.5.2 Controle van verschillen tussen onafhankelijke variabelen  

Door het willekeurig aanbeiden van de plattegronden en PVE’s aan de deelnemers wordt getracht 
om  te voorkomen dat er  ruis  in de metingen optreedt. Voor alle deelnemers worden over de vier 
opdrachten  gezien  gelijke  condities  geschapen.  De  deelnemers  zijn  allen  masterstudenten 
Bouwkunde met ervaring op het gebied van het ontwerpen van plattegronden en ruimte‐indelingen. 
Tweederde  van de  studenten  is  van Nederlandse  afkomst  en  een derde heeft  een  internationale 
achtergrond45.  Voor  de  vier  opeenvolgende  opdrachten  zijn  de  plattegrondtypes  gelijkmatig 
verdeeld  (naar  kolomdichtheid)  over  de  PVE’s  en  de  studenten.  Alle  studenten  hebben  in 
willekeurige volgorde alle vier de verschillende PVE’s ontvangen. 
Ondanks alle hierboven omschreven voorzorgsmaatregelen  is het toch mogelijk dat er onbedoelde 
effecten kunnen ontstaan. Doordat bijvoorbeeld de PVE’s onderlinge verschillen vertonen kan het zo 
zijn dat bepaalde samenhangen worden versterkt of verzwakt door de diversiteit  in de PVE’s. Voor 
de  volgorde  van de opdrachten  geldt hetzelfde.  In de eerste opdracht  is men onbekend met het 
soort opgave waardoor het mogelijk is dat de resultaten niet stroken met de rest van de opdrachten. 
Aan de  andere  kant  is het mogelijk dat met  in de  vierde  en  laatste opdracht dermate bekend  is 
geraakt met het type opgave dat men een vaardigheid ontwikkelt om het probleem te benaderen en 

                                                            
44 De notatie van een variabele uit de dataset wordt in het vervolg van de tekst cursief en tussen aanhalingstekens getoond 
45 Italiaans (2x), Iranees, Zweeds, Chinees, Fins 
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als gevolg minder problemen ervaart dan  in de  voorgaande opdrachten. Om deze effecten uit  te 
sluiten of wellicht in de analyse mee nemen zijn de verschillen van de gemiddelden getoetst voor de 
meest aangewezen variabelen: de verschillende PVE’s en de volgorde van de opdrachten. 
 
Verschillen in programma’s van eisen 
Er is een relatief groot verschil in het aantal eisen per PVE, wat mogelijk verschillen veroorzaakt in de 
ervaringen  omtrent  het  inpassen  van  de  PVE’s.  In  tabel  9.7  is  het  aantal  indelingseisen  getoond 
binnen de verschillende PVE’s. 
 

EISEN PER PVE  

  PVE 1 
woonfunctie 

PVE 2
woonzorgfunctie 

PVE 3
kantoorfunctie 1 

PVE 4 
kantoorfunctie 2 

G1A ‐ aantal m2 per ruimte  22  20  14  14 
G1B ‐ vorm ruimte  19  16  5  5 
G1C ‐ ruimtelijke relaties 24  23  14  14 
G1D – daglichttoetreding 7  9  5  7 

Totaal  72 (100%) 68 (94%) 38 (53%)  40 (56%)

 
Tabel 9.7  ‐ Totaal aantal eisen per PVE gerangschikt naar type. Het vloeroppervlak is voor alle PVE’s gelijk en 
het maximum aantal eisen is 72, ter vergelijking is dit aantal op 100% gesteld. 

 
In  tabel 9.7  is  te zien dat het  totaal aantal eisen voor de PVE’s van de woon‐ en woonzorgfunctie 
bijna  twee  keer  zo  groot  is  als die  van  kantoorfunctie  1  en  2. Dit wordt  veroorzaakt doordat de 
kantoorfuncties  gemiddeld  grotere  ruimten  bevatten  en  er minder  verschillende  ruimten  zijn,  de 
totale oppervlakte is immers gelijk. Het is mogelijk dat deze wezenlijke verschillen in de PVE’s leiden 
tot  significante  verschillen  in  de  afhankelijke  variabelen  die  de  coherentie  van  de  resultaten 
verstoren.  De  verschillen  worden  getoetst  met  behulp  van  een  t‐toets  voor  onafhankelijke 
steekproeven  en  met  behulp  van  variantieanalyse  (One‐Way  ANOVA).  De  gevonden  verschillen 
worden deze in Bijlage 6, deel B6.4 per aspect beknopt weergegeven. 
 
Verschillen in opgaven 1 t/m 4 
Vanwege de onbekendheid met de opgave is ervoor gekozen om de deelnemers in de eerste opgave 
een  plattegrond  te  laten  indelen met  een  gemiddeld  lage  kolomdichtheid,  zie  tabel  9.8.  Het  is 
mogelijk dat hierdoor de ervaringen van deelnemers kunnen verschillen per opdracht. Daarnaast  is 
het zo dat de deelnemers gaandeweg het experiment een bepaalde vaardigheid zullen ontwikkelen 
om het probleem  te benaderen. Dit  ‘leereffect’  is  zoveel mogelijk geprobeerd om  tegen  te gaan, 
door de PVE’s en de plattegronden willekeurig aan te bieden en door bewust de moeilijkheidsgraad 
in chronologische volgorde enigszins te verhogen. De gevonden verschillen worden evenals voor de 
verschillen in de resultaten voor de verschuillende PVE’s in Bijlage 6, deel B6.4, weergegeven.  

9.5.3 Bruikbaarheid van de data 

Op basis van de gevonden verschillen in §9.5.2 zijn twee belangrijke conclusies te trekken: 

 Het programma van eisen voor kantoorfunctie 1 is door de deelnemers als minder complex 
ervaren, het verschil is significant ten opzichte van de woonzorgfunctie voor de gevallen die 
minimaal  voor  75%  voltooid  zijn.  Wanneer  alleen  de  voltooide  gevallen  worden 
meegenomen is het verschil niet meer significant 

 De  ervaringen  van  de  deelnemers  ten  aanzien  van  de  complexiteit  van  de  opgave  en  de 
tevredenheid met het  resultaat  is afhankelijk van de volgorde van de opgaven. Hoewel de 
kolomdichtheid gemiddeld genomen toeneemt, blijkt de ervaren complexiteit af te nemen. 
Ook de tevredenheid is hoger in de latere opgaven, zie tabel 9.8. 
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GEMIDDELDE WAARDEN PER OPGAVE (alleen voltooid; n = 51) 

Opgave  n 
Aantal vrije 
kolommen 

Complexiteit 
vooraf 

Complexiteit 
nadien 

% eisen niet 
voldaan  Tevredenheid 

1  7  4,1  3,9  4,1  5,2  4,9 

2  13  7,7  4,6  4,6  8,0  4,4 

3  14  5,7  5,3  4,1  6,8  5,1 

4  17  8,1  5,2  3,6  6,7  5,5 

 
Tabel 9.8 – Gemiddelde waarden van de onderzoeksaspecten uitgesplitst naar opgavenvolgorde voor alleen de 
voltooide gevallen (n = 51) 

 
Hoewel  kantoorfunctie  1  over  het  algemeen  als  minder  complex  wordt  gewaardeerd  zijn  de 
verschillen van de gemiddelden van de  relevante  indicatoren bij alleen de voltooide opgaven niet 
significant. Om samenhangen tussen de onderzoeksaspecten te bepalen, kunnen alleen de volledig 
voltooide  gevallen worden meegenomen,  omdat  in  niet  voltooide  opgaven  per  definitie  niet  alle 
eisen  uit  het  PVE  zijn  behandeld.  Voorts  zal  de  tevredenheid  bij  een  niet  voltooide  opdracht 
waarschijnlijk geen betrouwbare afspiegeling zijn van de mate van succes die de deelnemer heeft 
ervaren. Wanneer alleen de voltooide gevallen worden meegenomen zijn de verschillende PVE’s niet 
significant verschillend en kunnen ze alle vier mee worden genomen in de verdere analyse.  
De resultaten tonen echter wel significante verschillen tussen de verschillende opgaven. Hoewel de 
eerste opdracht de laagste kolomdichtheid had, werd deze als het meest complex beschouwd en is 
ook nog geen 40% van de opgaven volledig voltooid. Hieruit blijkt dat de deelnemers moeite hadden 
om de opgave voor de eerste maal uit te voeren, vanwege de onbekendheid met de problematiek. 
Deze aanname werd bevestigd door de deelnemers  tijdens een evaluerend gesprek na afloop van 
het experiment.  
Opgave 4 was gemiddeld genomen de meest complexe opgave, afgaande op de kolomdichtheid van 
de plattegrond. Toch blijkt uit de resultaten dat deze opgave minder complex werd bevonden dan 
vooraf verwacht en ook aannemelijk zou zijn. Het aantal eisen waaraan niet voldaan  is  ligt relatief 
laag en de tevredenheid met het resultaat is als gevolg daarvan relatief groot. Dit duidt erop dat na 
drie  opgaven  de  deelnemers  voldoende  vaardigheid  ontwikkeld  hebben  om  de  opgaven  op  te 
lossen. Op één na zijn alle 18 deelnemers erin geslaagd opgave 4 binnen de tijd  te voltooien. Ook 
opdracht 4 geeft om deze redenen geen algemeen geldend beeld. 
Voor  de  verdere  analyse  van  de  samenhang  tussen  de  onderzoeksaspecten  is  daarom  ervoor 
gekozen om alleen de resultaten mee te nemen van volledig voltooide opgaven uit ronde 2 en 3.  

9.6 Resultaten 

9.6.1 Vrije indeelbaarheid in relatie tot de kolomdichtheid 

In  deze  paragraaf  worden  de  resultaten  getoond  van  de  analyse  van  de  samenhang  tussen  de 
kolomdichtheid  en  de  vrije  indeelbaarheid,  op  basis  van  de  ervaringen  van  de  deelnemers.  De 
homogeniteit van de variabelen waaruit de samengestelde schalen zijn gevormd (§9.5.1), is mogelijk 
anders nu  is gebleken dat alleen opgaven 2 en 3 betrouwbare data bevatten. Met behulp van een 
factoranalyse wordt getoetst welke variabelen gemeenschappelijke kenmerken hebben ten aanzien 
van  de  beoogde  indicatoren.  Hiermee  kan  worden  getoetst  of  de  uitgangspunten  van  het 
experiment  overeenkomen  met  de  resultaten.  Vervolgens  wordt  de  samenhang  tussen  de 
indicatoren bepaald in relatie tot de dichtheid van de kolommenstructuur. 

9.6.1.1 Factoranalyse 

Er is een maximum likelihood factoranalyse uitgevoerd [Green, Salkind, Akey, 2000] ter controle van 
de wijze waarop de verschillende variabelen die de gebruikerservaringen en ‐prestaties beschrijven 
zich  tot elkaar  verhouden en de beoogde  indicatoren beschrijven.  In  tabel 9.9 worden  resultaten 
hiervan getoond. 
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FACTORANALYSE INDICATOREN KOLOMDICHTHEID IN RELATIE TOT INDEELBAARHEID 

Variabelen  Tevredenheid  Indeelbaarheid  Complexiteit 

Tevredenheid over het resultaat  0,89     

Succesvol in het vervullen van de opgave  0,96     

Percentage eisen uit PVE niet voldaan  ‐0,48    0,31 

A: PVE makkelijker inpasbaar door verplaatsbaarheid    0,86   

B: indelen ingewikkelder door verplaatsbaarheid    0,49   

C: verbetering indeelbaarheid door verplaatsbaarheid    0,90   

D: beter indelen bij meer tijd    ‐0,51   

Moeilijkheidsgraad na opdracht      0,89 

Aantal knelpunten na opdracht      0,71 

Eigenvalue  3,83  2,19  1,04 

% van de variantie  42,55  24,33  11,59 

 
Tabel  9.9  – Resultaten  van  een maximum  likelihood  factoranalyse  voor  de  variabelen  die  de  ervaringen  en 
prestaties van de deelnemers omschrijven van de voltooide plattegronden uit opgave 2 en 3. 

 
In  totaal  zijn  er  drie  componenten  die  78,5%  van  variantie  verklaren.  Zoals  verwacht  zijn 
tevredenheid en  complexiteit afzonderlijk aan  te wijzen. Stelling D werd eerder eveneens  tot een 
complexiteitskenmerk aangemerkt46, het blijkt echter dat de  relatie met de overige drie stellingen 
ten aanzien van  indeelbaarheid van de plattegrond  sterker  is, hoewel  in omgekeerde  richting. Dit 
geeft aan dat wanneer men meer tijd zou hebben om de opgave te voltooien dat de meerwaarde 
van het verplaatsen van kolommen voor de indeelbaarheid van de plattegrond afneemt. De schalen 
van  de  vier  stellingen  samen  zijn  homogeen  te  noemen wanneer  de  schaal  van  stelling D wordt 
omgekeerd (α = 0,75). 
Een ander opvallend gegeven is de positie van de variabele met het percentage van de eisen uit het 
PVE waaraan  niet  is  voldaan.  Deze maat  voor  de  effectiviteit  van  de  opgave  blijkt  niet  als  een 
afzonderlijke  indicator  te  gelden, maar  heeft  op  zowel  de  tevredenheid  als  de  complexiteit  een 
betekenisvolle invloed. Uit tabel 9.9 blijkt dat deze maat voor de effectiviteit de tevredenheid op een 
negatieve  wijze  beïnvloedt  en  de  complexiteit  op  een  positieve  wijze.  Dit  ligt  in  de  lijn  der 
verwachtingen.  Hoewel  de  relatie  met  de  tevredenheid  sterker  is,  mag  de  relatie  met  de 
complexiteit  niet  terzijde worden  geschoven,  aangezien  deze  voor  de  bepaling  van  de mate  van 
indeelbaarheid van de kolommenstructuur eveneens een belangrijke rol kan spelen. 

9.6.1.2 Samenhang tussen de indicatoren 

De  variabelen die een  rol  spelen  in deze analyse  zijn de  gebruikerservaringen met betrekking  tot 
tevredenheid  (‘tevr_totaal’)  en  complexiteit  (‘complex_na’),  de  prestatievariabele  met  het 
percentage eisen van het PVE waaraan niet voldaan is (‘%_eisen_n.v.’) en de variabele die een maat 
voor de kolomdichtheid geeft, het aantal vierkante meters per vrije kolom (‘m2_kolom’). Met behulp 
van  Pearson‐productmomentcorrelatie  wordt  in  tabel  9.10  de  samenhang  van  deze  variabelen 
getoond. Het gaat hier om alleen de voltooide gevallen van opgave 2 en 3 (n = 27). 
 
 

                                                            
46 Een samengestelde schaal voor de complexiteit inclusief de score voor stelling D is in dit geval niet haalbaar. Cronbach’s α 
van stelling D met de moeilijkheidsgraad en het aantal knelpunten  bedraagt 0,61 en is derhalve niet betrouwbaar genoeg 
voor en samengestelde schaal voor de complexiteit. Zonder stelling D bedraagt α echter 0,92. 
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CORRELATIE  TUSSEN PRESTATIE‐ EN ERVARINGSINDICATOREN EN DE DICHTHEID VAN DE 
KOLOMMENSTRUCTUUR 
(n = 27)  Kolomdichtheid 

[m2_kolom] 
Effectiviteit 

[%_eisen_n.v.] 
Complexiteit 
[complex_na] 

Tevredenheid 
[tevr_totaal]  X   s Pearson’s r 

Kolomdichtheid  1        15,11  8,74 

Effectiviteit  ‐0,41*  1      7,40  4,26 

Complexiteit  ‐0,28  0,52**  1    4,37  1,59 

Tevredenheid  0,17  ‐0,50**  ‐0,66**  1  4,78  1,33 

*p < 0,05; **p < 0,01 

 
Tabel  9.10  –  Pearson’s‐productmomentcorrelatie  tussen  de  ervarings‐  en  prestatie‐indicatoren  voor  de 

indelingsopgaven  en  de  dichtheid  van  de  kolommenstructuur,  aangevuld  met  gemiddelde  ( X )  en 
standaarddeviatie (s). Alleen voltooide opgaven uit opgaven 2 en 3 zijn meegenomen in de analyse (n = 27). 

 
De  correlatiecoëfficiënten  die  aangemerkt  zijn  als  significant  tonen  een  medium  tot  sterke 
samenhang  tussen  een  aantal  indicatoren.  Effectiviteit,  complexiteit  en  tevredenheid  kennen 
onderling een hoge mate van samenhang, de kolomdichtheid hangt alleen significant samen met de 
effectiviteit. Ook de samenhang tussen de complexiteit en de kolomdichtheid is vermeldenswaardig, 
deze is echter niet significant (p = 0,16; tweezijdig getoetst). Hoewel de eerdere resultaten allemaal 
tweezijdig getoetst zijn is een eenzijdige toetsing ook geoorloofd, omdat de richting van het verband 
vooraf kan worden voorspeld. Daarnaast  is het voor de complexiteit mogelijk om ook de voor 75% 
voltooide gevallen mee  te nemen  (zie §9.5), op basis van deze uitgangspunten  (n = 33) wordt wel 
een significante samenhang gevonden (r = ‐0,29; p = 0,05).  
Wat betreft de relaties tussen de indicatoren (zie figuur 9.4) en de richting waarin deze samenhang 
vertonen zijn de volgende conclusies te trekken: 
 

I.  Bij een toename van de kolomdichtheid (of een afname van het aantal vierkante meters 
vloeroppervlak  per  kolom),  neemt  de  complexiteit  t.a.v.  de  indeelbaarheid  toe 
(‘m2_kolom’ → ‘complex_na’; r = ‐0,29) 

II.  Bij een  toename van de kolomdichtheid, neemt het aantal eisen dat niet kan worden 
vervuld toe (‘m2_kolom’ → ‘%_eisen_n.v.’; r = ‐0,41) 

III.   Wanneer de effectiviteit toeneemt en derhalve het aantal eisen dat niet wordt vervuld 
kleiner  is, neemt de complexiteit ten aanzien van de  indeelbaarheid af  (‘%_eisen_n.v.’  
→ ‘complex_na’; r = 0,52). 

IV.   Wanneer de effectiviteit toeneemt en derhalve het aantal eisen dat niet wordt vervuld 
kleiner is, neemt de tevredenheid ten aanzien van de indeelbaarheid toe (‘%_eisen_n.v.’  
→ ‘tevr_totaal’; r = 0,50). 

V.   Wanneer  de  complexiteit  ten  aanzien  van  de  indeelbaarheid  toeneemt,  neemt  de 
tevredenheid  ten  aanzien  van  de  indeelbaarheid  af  (‘complex_na’    →  ‘tevr_totaal’;         
r = ‐0,66). 
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Fig. 9.4 – Schematische weergave van de significante samenhangen  tussen de  indicatoren  in het experiment 
naar de relatie tussen vrije indeelbaarheid en de dichtheid van de kolommenstructuur  

 
Om de samenhang van de variabelen van een getalswaarde te voorzien moet een regressieanalyse 
worden uitgevoerd.  In het  causale model  zijn echter niet alleen directe  relaties  tussen variabelen 
aanwezig (zoals relatie IV tussen effectiviteit en tevredenheid) maar ook indirecte relaties (zoals de 
relatie tussen effectiviteit en tevredenheid via complexiteit: relaties III en V). Om de effecten tussen 
de  variabelen  te  onderzoeken moet  een  padanalyse worden  uitgevoerd,  een  speciale  vorm  van 
multiple regressie, waarbij het aantal variabelen groter kan zijn dan drie [Nooij, 1995].  
De variabele m2_kolom in het model is exogeen, wat wil zeggen dat deze volledig onafhankelijk is en 
geen  invloed  ondergaat  van  andere  variabelen.  De  andere  drie  variabelen  zijn  endogeen  en 
ondergaan  invloed  van  andere  (endogene  en  exogene)  variabelen.  In  gewone  regressie  is  altijd 
slechts  één  endogene  variabele  aanwezig.  In  een  padanalyse  worden  gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten  (β)  berekend.  In  een  padanalyse  worden  deze  echter  aangeduid  als 
padcoëfficiënten (p). 
Omdat er drie onafhankelijke variabelen zijn, zijn er ook drie regressievergelijkingen op te lossen: 

(1) z2’ = p21 z1 
(2) z3’ = p31 z1 + p32 z2 
(3) z4’ = p42 z2 + p43 z3 

 
Met  behulp  van  de  bekende  correlatiecoëfficiënten  is  het  mogelijk  om  de  padcoëfficiënten  te 
berekenen op basis  van  een  stelsel  van  vergelijkingen waarin directe  en  indirecte  relaties  tussen 
variabelen worden meegenomen [Nooij, 1995]: 

R12 = p21 
R13 = p31 + p32 R12 
R23 = p32 + p31 R12 

R24 = p32 + p43 R23 

R34 = p43 + p42 R23 

 
Omdat voor de 100% voltooide gevallen de  correlatie  tussen kolomdichtheid en  complexiteit niet 
significant  is, mag deze niet worden opgenomen  in het padmodel. Voor de 75%‐voltooide gevallen 
bleek de samenhang echter wel significant. Daarom wordt voor deze relatie een afzonderlijk model 
opgesteld. In figuur 9.5 is het model nogmaals getoond met de gestandaardiseerde padcoëfficiënten 
uit  bovenstaande  vergelijkingen.  Voor  het  model  met  75%  voltooide  gevallen  worden  ook  de 
correlatiecoëfficiënten gebruikt die daarbij horen, en niet die uit tabel 9.10. 
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Fig. 9.5 – De gestandaardiseerde padcoëfficiënten in het model met de indicatoren in het experiment naar de 
relatie tussen vrije indeelbaarheid en de dichtheid van de kolommenstructuur  

 
Het  uiteindelijke  relatiemodel  kent  een  andere  vorm  dan  vooraf  ingeschat.  Het  padmodel  biedt 
vanwege de indirecte effecten geen mogelijkheid om de relatie tussen tevredenheid of complexiteit 
met de kolomdichtheid numeriek te kwantificeren. Ook een regressieanalyse met de onafhankelijke 
factoren uit § 9.6.1.1 geeft geen uitsluitsel. Dat er een verband is, hoewel niet direct, valt overigens 
niet te ontkennen. Wanneer de kolomdichtheid toeneemt neemt de foutenlast in de vorm van niet 
voldane eisen in sterke mate toe (p21 = ‐0,41). Vervolgens blijkt dat een toename van de effectiviteit 
(en een daling van het aantal niet voldane eisen) ervoor zorgt dat de ervaren complexiteit afneemt 
(p32 = 0,49) en dat de  tevredenheid van de deelnemers  in directe  zin enigszins  toeneemt  (p42 =  ‐
0,21).  Indirect  zorgt  dit  via  een  afname  van  de  complexiteit  voor  een  sterke  toename  van  de 
tevredenheid (p34 = ‐0,55).  
 
Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat: een verdichting van de kolommenstructuur de 
indeelbaarheid van de plattegrond in negatieve zin beïnvloedt, doordat de effectiviteit aantoonbaar 
afneemt, de complexiteit een  toename kent en de  tevredenheid van de deelnemende ontwerpers 
met het eindresultaat hierdoor daalt. Hypothese 1  (§9.4.1) kan daarmee worden aangenomen en 
wordt derhalve niet verworpen. Hoewel nu bekend is dat een toename van de kolomdichtheid een 
negatief  effect  heeft  op  de  indeelbaarheid  van  de  plattegrond,  is  met  deze  informatie  niet  te 
herleiden  in welke mate dit  geldt. Het  verband  kan niet worden  gekwantificeerd.  In de  volgende 
paragraaf worden de  resultaten getoond van het onderzoek naar de mate waarin het verplaatsen 
van  kolommen  van  invloed  is  op  de  indeelbaarheid.  Dit  kan  het  inzicht  in  de  relatie  tussen 
kolomdichtheid en de indeelbaarheid vergroten. 

9.6.2 Verplaatsbaarheid van kolommen ter verbetering van de indeelbaarheid 

Doelstelling 2 (zie figuur 9.1) is het bepalen van de meerwaarde van het verplaatsen van kolommen 
in relatie tot de dichtheid van de kolommenstructuur. Bij een bepaalde mate van kolomdichtheid zal 
de vrije indeelbaarheid worden gehinderd door de aanwezigheid van kolommen in de vrij indeelbare 
ruimte. In de vragenlijst is met behulp van stellingen (A, B en C in figuur B6.2 in bijlage 6) gevraagd of 
het  verplaatsen  van  kolommen  een meerwaarde  zou  betekenen  voor  de  indeelbaarheid  van  de 
plattegrond. Wanneer men  in de opgave heeft ervaren dat kolommen een obstakel vormen  is de 



 
Aanpasbaarheid van de draagstructuur 

159 

 

verwachting dat men het met deze stellingen eens zal zijn. In het vervolg van de paragraaf zal naar 
die stellingen met betrekking tot de meerwaarde worden gerefereerd als ‘de stellingen’. 
Doelstelling  2  richt  zich  daarnaast  op  het  aanwijzen  van  de  kolommen  die  indien  gewenst 
verplaatsbaar zouden moeten zijn. Doelstelling 3 is een uitbreiding hierop, waarin nog verder dient 
te worden bepaald over welke afstand kolommen bij voorkeur verplaatsbaar zouden moeten zijn. In 
de vragenlijst  is ruimte opgenomen om aan te geven welke kolommen een obstakel vormen  in de 
ruimte of hinderlijk zijn geweest in het indelen van de plattegrond. Vervolgens is gevraagd in welke 
richting en over welke afstand een bepaalde kolom verplaatst zou moeten worden. 
 
In  paragraaf  9.5.2  is  aangetoond  dat  de  scores  voor  de  stellingen  geen  significante  verschillen 
vertonen  voor  de  verschillende  opdrachten  en  de  verschillende  PVE’s. Om  die  reden mogen  alle 
gevallen meegenomen worden. Er wordt een voltooiingspercentage gehanteerd van 75% (n = 66), de 
aanname  is  dat  de  deelnemer  in  dat  geval  voldoende  inzicht  heeft  in  de  complexiteit  van  de 
opdracht en kan beoordelen of verplaatsbaarheid van kolommen een meerwaarde zou zijn. 

9.6.2.1 Meerwaarde van verplaatsbaarheid van kolommen voor de vrije indeelbaarheid 

De  gemiddelde  score  voor  de  stellingen,  in  de  vorm  van  de  samengestelde  schaal 
‘meerw_verpl_kolom_abc’  (zie  §9.5.1),  toont  een  significante  correlatie met  de  dichtheid  van  de 
kolommenstructuur [‘m2_kolom’] (r = ‐0,24; p = 0,05). In figuur 9.6 is te zien dat naarmate het aantal 
vrije kolommen  in de plattegrond  toeneemt men een grotere meerwaarde ziet  in het verplaatsen 
van kolommen. Vanaf drie vrije kolommen  in de plattegrond (stramien 5,4 x 3,6; 19,4 m2/kolom)  is 
de score hoger dan 4, het neutrale punt waarbij het niet eens of oneens is met de algemene stelling 
dat verplaatsbare kolommen een meerwaarde zijn voor de vrije indeelbaarheid.  
 

 
Fig.  9.6  – De  gemiddelde  score  voor  de  stellingen  per  plattegrond  type  voor  alleen  voor  de  75%  voltooide 
gevallen (n = 66). 

 
De  stellingen  vertonen  een  significante  samenhang  met  de  afhankelijke  variabele  voor  de 
complexiteit van de opgave (r = 0,34; p = 0,005). Deze heeft na controle echter geen  invloed op de 
samenhang tussen het aantal vierkante meters per kolom en de stellingen. 
Een  lineaire  regressieanalyse  is  uitgevoerd  om  te  bepalen  bij  welke  dichtheid  van  de 
kolommenstructuur het verplaatsen van kolommen een meerwaarde voor de indeelbaarheid van de 
plattegrond  betekent.  Het  spreidingsdiagram  in  figuur  9.7  toont  de  lineaire  relatie  tussen  de 
variabelen waarbij de meerwaarde voor de indeelbaarheid  afneemt naarmate het aantal vierkante 
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meters per kolom toeneemt en de kolomdichtheid derhalve afneemt. De regressievergelijking   (n = 
66; R2 = 0,058; p = 0,05) is: 
 

Gemiddelde score stellingen = ‐0,033 m2 ∙ per kolom + 5,03 
 
Het gedeelte van de variantie dat met behulp van het regressiemodel kan worden verklaard  is 6%. 
Dit aandeel  is relatief klein en dit wordt onderschreven door de grote spreiding van de data die te 
zien is in figuur 9.7. Het aantal respondenten is relatief klein en de studie is kwalitatief van aard. Het 
is daarom niet zo van belang om exact  te bepalen waar het omslagpunt voor de meerwaarde van 
verplaatsbaarheid van kolommen  te kennen, maar wel om een  indicatie  te krijgen van de kritieke 
dichtheid  van  de  kolommenstructuur. Het  omslagpunt  dat  te  herleiden  is  uit  de  formule  en  dat 
zichtbaar is gemaakt in figuur 9.7 ligt op 31,2 m2 per vrije kolom. Dit komt overeen met een vierkant 
stramien van 5,6 x 5,6 m. Ter vergelijking, een stramien maat van 5,4 x 6,0m heeft een oppervlakte 
van 32,4 m2 en een stramien van 5,4 x 7,2 m een oppervlakte van 38,9 m2.  
 

 
Fig. 9.7 – Relatie tussen het aantal vierkante meters per vrije kolom (kolomdichtheid) en de gemiddelde score 
voor  de  stellingen  ten  aanzien  van  de  meerwaarde  van  het  verplaatsen  van  kolommen  voor  de  vrije 
indeelbaarheid voor alleen de 75% voltooide gevallen (n = 66). 

 

9.6.2.2 Het kwantificeren van verplaatsbaarheid van kolommen  

In het evaluatieformulier  is gevraagd om aan te geven welke kolommen  indien mogelijk verplaatst 
zouden moeten worden  zodat de  ruimtelijke  kwaliteit  van de plattegrond  verbetert. Daarnaast  is 
gevraagd  in welke richting de kolom verplaatst moet worden en over welke afstand. De kolom zou 
na verplaatsing in dat geval niet meer als obstakel aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld doordat deze 
in een wand kan worden opgenomen. 
Het  is aannemelijk dat wanneer men het verplaatsbaar maken van kolommen als een meerwaarde 
ziet  voor  de  indeelbaarheid  van  de  plattegrond,  dat  men  in  de  opgave  eveneens  een  aantal 
kolommen heeft verplaatst. De samenhang tussen deze twee variabelen (‘stellingen’ en ‘percentage 
verplaatsbare vrije kolommen’) is relatief groot en blijkt ook significant (r=0,43; p=0,002; n = 51). Het 
is  een  voorwaarde  dat  de  opdracht  volledig  voltooid  is  om  te  bepalen  welke  kolommen 
verplaatsbaar zouden moeten zijn, vandaar dat het aantal metingen in dit geval 51 bedraagt. 
 
Het gemiddelde aantal vrije kolommen dat verplaatsbaar zou moeten zijn bedraagt 40,9% (s X= 4,27; 
s  =  30,5).  Dit  komt  neer  op  circa  de  helft  van  het  aantal  vrije  kolommen.  Op  basis  van  een 
regressieanalyse waarin de score voor de stellingen de onafhankelijke variabele is en het percentage 
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verplaatsbare  kolommen de afhankelijke, blijkt dat bij de neutrale  score  ‘4’  van de  stellingen het 
percentage kolommen dat verplaatsbaar moet zijn 36% bedraagt. De regressievergelijking  (n =51; R2 
=0,183; p = 0,002) is: 
 

Percentage verplaatsbare vrije kolommen  = 10 ∙ gemiddelde score stellingen ‐ 4,0 
 
Dit  betekent  dat  wanneer  50%  van  de  vrije  kolommen  verplaatsbaar  is,  dit  een  substantiële 
meerwaarde (score stellingen = 5,4) betekent voor de vrije indeelbaarheid van de plattegrond.  
 
De richting van de verplaatsing van kolommen  is  in de opgave beperkt tot de x‐ of y‐richting  in  lijn 
met het stramien. Een verplaatsing in de y‐richting is met 62% enigszins overheersend (n = 51). Aan 
dit  grotere  aandeel  ten  opzichte  van  de  x‐richting  kan  echter  geen  betekenis worden  toegekend 
omdat  de  gewenste  richting  sterk  afhankelijk  is  van  de  unieke  indeling  van  iedere  afzonderlijke 
opgave. 
 
Indien een kolom verplaatst moet worden ligt de gemiddelde afstand van verplaatsing op 0,91 meter 
(n  =  44;  s X=  0,06;  s  =  0,40).  De  verschillen  tussen  de  verschillende  plattegrondtypen  zijn  niet 
significant. De verschillen tussen de gemiddelden van de verschillende PVE’s zijn wel significant. De 
gemiddelde verplaatsing van de woonfunctie ( X= 1,00; s X= 0,11; s = 0,37) en kantoorfunctie 1 ( X= 

1,12; s X= 0,12; s = 0,44) zijn 0,3 tot 0,4 meter groter dan die van de woonzorgfunctie( X= 0,69; s X= 
0,10; s = 0,31) en kantoorfunctie 2 ( X= 0,70; sX= 0,07; s = 0,22). Voor kantoorfunctie 1 is dit verschil 
te  verklaren  doordat  de  ruimten  in  het  PVE  relatief  groot  zijn  en  een  verplaatsing  naar  een  niet 
hinderlijke positie  zal dan vaker een grotere afstand overbruggen. Dit  is ook  te  zien  in  figuur 9.8, 
waarin  een  boxplot47  wordt  getoond  met  daarin  de  distributie  van  de  gemiddelde 
verplaatsingafstanden (per opgave) voor de verschillende PVE’s. De spreiding van de verplaatsingen 
voor kantoorfunctie 1 is veel groter dan voor de overige PVE’s. Hoewel het gemiddelde dicht bij dat 
van de woonfunctie  ligt, blijkt uit het boxplot dat 50% van de waarnemingen valt tussen 0,8 en 1,5 
meter,  terwijl  dit  bij  de  woonfunctie  tussen  0,8  en  1,2 meter  ligt.  De  oorzaak  van  het  hogere 
gemiddelde van de woonfunctie ten opzichte van de woonzorgfunctie en kantoorfunctie 2 is wellicht 
te vinden in het feit dat de woonfunctie een groter aantal en ook zwaardere aanvullende ruimtelijke 
eisen worden gesteld zoals de minimale ruimtebreedte, waardoor de mogelijke verplaatsingsafstand 
evenals bij kantoorfunctie 1 groter is. 
 

                                                            
47 De horizontale dikkere zwarte lijn toont het gemiddelde, het grijze vlak vertegenwoordigt 50% van de metingen, waarvan 
25% aan beide kanten van het gemiddelde. De uitlopende lijnen met dwarstrepen tonen de overige 25% van de resultaten 
aan beide uitersten van de schaal. 
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Fig. 9.8 – Distributie  (boxplot47)  van de waarden  van de gemiddelde afstand  van  verplaatsing per PVE  voor 
alleen de volledig voltooide gevallen waarbij verplaatsbare kolommen zijn aangewezen (n = 43, 1 outlier). 

9.6.3 Conclusies 

Het experiment had als doel om de ruimtelijke aspecten van de relatie tussen vrije  indeelbaarheid 
van de plattegrond en de dichtheid van de kolommenstructuur  inzichtelijk  te maken. Daarnaast  is 
concreet  ingegaan op de vraag of het verplaatsen van kolommen meerwaarde zou hebben voor de 
indeelbaarheid van de plattegrond indien de dichtheid van de kolommenstructuur toeneemt. En als 
die meerwaarde er is, in welke mate zouden kolommen dan verplaatst moeten worden. 
Uit de resultaten blijkt dat beide hypothesen die zijn gesteld kunnen worden aangenomen:  

1. Naarmate de kolomdichtheid toeneemt neemt de vrije indeelbaarheid van de plattegrond af; 
2. Het verplaatsen van kolommen verbetert bij een hoge kolomdichtheid de indeelbaarheid van 

de plattegrond. 
 
Wat betreft het verplaatsen van kolommen is duidelijk geworden dat naarmate de dichtheid van de 
kolommenstructuur groter wordt, dat de meerwaarde van verplaatsbare kolommen toeneemt. Er is 
overigens geen verband gevonden  in de afstand van verplaatsing en de mate van kolomdichtheid. 
De kans bestaat dat dit ook per  functie verschillend kan zijn. Een vervolgexperiment  zou hierover 
uitsluitsel kunnen geven.  
Op basis van de gegevens uit dit hoofdstuk is in ieder geval de ruimtelijke meerwaarde aangetoond 
voor  aanpasbaarheid  van  de  draagstructuur,  en  voor  het  verplaatsen  van  kolommen  in  het 
bijzonder. 
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H10 CONCLUSIES DEEL II 
 
In het algemeen wordt aangenomen dat een drager niet veranderbaar dient te zijn. Zeker sinds de 
60‐er jaren toen het onderscheid tussen drager en inbouw is gemaakt wordt impliciet de drager als 
onaantastbaar  gezien.  Op  basis  van  DEEL  II  kan  worden  geconcludeerd  dat  het  axioma  van  de 
onveranderbare  drager  echter  niet  houdbaar  is.  Vanuit  het  oogpunt  van  maatschappelijk 
verantwoord bouwen volgens Slimbouwen is het zelfs zinvol dit denkbeeld te heroverwegen.  
 
In H8 is aangetoond dat passieve flexibiliteit, die in de draagstructuur doorgaans wordt opgenomen 
door  grote  overspanningen  en  overdimensionering  van  onderdelen,  leidt  tot  een  aanzienlijke 
toename  van  het  gebouwgewicht  en  het  bruto  volume  per  vierkante  meter  vloeroppervlak. 
Uitgaande van de ontwerpprincipes van Slimbouwen is vervolgens aangetoond dat een substantiële 
besparing op materiaal – en volumegebruik is te behalen door het verkleinen van overspanningen en 
het toepassen van ‘slimme’ (slanke) producten. Ook de milieubelasting in termen van energie en CO2 
uitstoot wordt hierdoor gereduceerd, zij het in mindere mate, omdat het energiegebruik tijdens de 
gebruiksfase hierop zwaarder drukt dan de productie‐energie gekoppeld aan het materiaalgebruik. 
Wanneer  echter  de  functionele  levensduur  van  het  gebouw  korter  is  dan  gepland,  blijkt  de 
vermindering van de milieubelasting van materiaalbesparing veel groter te zijn. De verwerking van 
bouw‐  en  sloopafval  is  in  dit  beeld  niet  is  meegenomen,  hoewel  bij  voortijdige  sloop  de 
milieubelasting  relatief  groter  is,  omdat  deze  (eenmalige)  effecten  over minder  langere  periode 
kunnen  worden  verdeeld.  Het  materiaalgebruik  is  overigens  ook  gerelateerd  aan  het 
energieverbruik,  bijvoorbeeld  wanneer  bij  wisselend  gebruik  het  gebouw  steeds  opnieuw moet 
worden opgestookt of gekoeld. Door de  inertie van een gebouw met veel massa  is de opwarm‐ of 
afkoeltijd langer, en het energieverbruik als gevolg groter, dan bij een minder zwaar gebouw.  
 
Stramienafmetingen zullen relatief klein zijn wanneer alleen op Slimbouwen uitgangspunten wordt 
geconstrueerd. Het  constructiegewicht  is minimaal bij  stramienafmetingen van 3,6  x 3,6 meter  in 
geval  van  een  kantoorfunctie  en  3,6  x  4,2  meter  in  geval  van  een  woonfunctie.  Om  de 
milieubelasting te minimaliseren  is het vooral van belang dat de vloeroverspanning wordt beperkt. 
Voorts zijn de afmetingen van de vloerdelen ook maatgevend voor het minimaliseren van het bruto 
gebouwvolume.  
 
Door het verkleinen van de stramienafstanden wordt de indeelbaarheid van de plattegrond beperkt. 
Op een bepaald moment wordt de vrije ruimte tussen de ruimtelijke obstakels dermate klein dat de 
plattegrond mogelijk niet volledig naar de wensen van de gebruiker kan worden  ingedeeld, zonder 
dat  de  aanwezigheid  van  kolommen  optimaal  ruimtegebruik  hindert.   Het  is  echter  onbekend  in 
welke  mate  het  verkleinen  van  de  stramienmaten  de  indeelbaarheid  beperkt.  Dit  is  in  H9 
onderzocht. Een oplossing om dit probleem  te verhelpen en  toch de voordelen van materiaal‐ en 
volume  reductie  te  behouden,  is  om  kolommen  verplaatsbaar  te  maken.  Met  het  experiment 
beschreven in H9 is aangetoond dat door een afname van de kolomdichtheid de indeelbaarheid van 
de plattegrond toeneemt (en vice versa). Daarnaast is aannemelijk gemaakt dat het verplaatsen van 
kolommen reeds een meerwaarde voor de indeelbaarheid biedt bij een stramienafmeting van 5,4 x 
6,0 meter. Wanneer de  stramienafmetingen  kleiner worden, neemt de meerwaarde  toe. Bij deze 
stramienafmetingen is  sprake van een meerwaarde voor indelingsvrijheid wanneer ruim een derde 
van de ‘vrije’ kolommen verplaatsbaar is, is. Deze meerwaarde neemt met bijna 50% als de helft van 
deze  kolommen  de  mogelijkheid  heeft  om  verplaatst  te  worden.  De  gemiddelde  gewenste 
verplaatsing  ligt daarbij ongeveer op 0,9 meter. Wanneer de verplaatsing nog 0,4 meter groter  is, 
zou  de  gewenste  verplaatsing  voor  bijna  70%  van  de  gevallen  voldoende  zijn.  Er  moet  echter 
rekening worden gehouden met het feit dat de deelnemers aan het experiment tijdens het indelen 
van  de  plattegronden  niet  de mogelijkheid  hadden  om  de  kolommen  te  verplaatsen.  Zij  konden 
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achteraf  aangeven  welke  kolommen  een  obstakel  waren  geweest  en  voor  welke  kolommen 
verplaatsbaarheid wenselijk zou zijn. Om binnen de gangbare moduulmaat van 0,3 m te blijven lijkt 
een maximale verplaatsing van 1,2 meter voldoende te zijn om de indeelbaarheid te verbeteren. 
 
In conclusie kan worden gesteld dat een onveranderbare draagstructuur beperkingen oplegt aan de 
indelingsvrijheid. Wanneer  de  vrije  indeelbaarheid  van  de  plattegrond  door  het  verplaatsen  van 
kolommen behouden kan worden,  is het mogelijk om stramienafmetingen te verkleinen, waardoor 
het gebouwvolume en materiaalgebruik kan worden teruggebracht. De doelen van Slimbouwen om 
een  reductie  van  50%  te  bewerkstelligen  op  deze  aspecten  ten  opzichte  van  een  traditionele 
bouwwijze , blijken bij benadering haalbaar te zijn. 
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ONTWIKKELINGEN 
 
In DEEL  I van het onderzoek  is geconcludeerd dat aanpasbaarheid, mits weloverwogen  toegepast, 
een krachtig middel is om de gebruiksflexibiliteit te verhogen en daardoor de functionele levensduur 
van het gebouw  te verlengen.  In DEEL  II  is onderzocht dat anders dan  in de huidige bouwpraktijk, 
ook de draagstructuur hierin een actieve rol kan spelen, met als bijkomend effect dat kan worden 
bespaard op het bruto volume en op het gebruik van materialen. 
 
Alvorens een keuze wordt gemaakt voor het toepassen van een aanpasbaar gebouwonderdeel moet 
duidelijk zijn of het een meerwaarde oplevert voor de gebruiker en voor de gebouweigenaar.  
In  de  huidige  bouwpraktijk  is  middels  het  trial‐and‐error  principe  jarenlang  getracht  om  met 
flexibiliteitsmaatregelen  de  functionaliteit  van  het  gebouw  te  verbeteren.  De  toegepaste 
maatregelen en systemen bieden voordelen voor het flexibel gebruik van het gebouw, maar kennen 
ook nadelen zoals hoge kosten en vaak beperking van gebruiksmogelijkheden doordat de techniek 
van het gebouw (en het bouwproces dat eraan vooraf gaat) daarop niet is ingericht.  
 
Doelstelling 2  is gehaald en de aanhangige onderzoeksvragen zijn  in H9 beantwoord. Het verhogen 
van  de  kolomdichtheid,  ofwel  het  verkleinen  van  stramienafmetingen,  in  combinatie  met  het 
verplaatsbaar maken  van  kolommen,  betekent  een meerwaarde  voor  de  indeelbaarheid  van  de 
plattegrond. De  volgende  stap  is  om  te  onderzoeken wat  de  technische  haalbaarheid  is  van  het 
verplaatsen  van  kolommen.  Daarvoor  moet  echter  eerst  de  effectiviteit  van  een  dergelijke 
aanpasbaarheidsmaatregel worden aangetoond. Met behulp van de kennis die in voorgaande delen 
is opgedaan wordt in dit deel van het proefschrift getracht om doelstelling 1 te vervullen: 
 

[Doelstelling 1] 
Het ontwikkelen van een methode waarin het effect van een aanpasbaarheidsmaatregel op 
de gebruiksflexibiliteit kan worden gekwantificeerd, opdat reeds  in de ontwerpfase van het 
gebouw  technisch  strategische  onderbouwde  beslissingen  kunnen worden  genomen  bij  de 
keuze van een flexibiliteitsstrategie. 

 
Hoewel  dit  onderzoek  specifiek  op  de  draagstructuur  is  gericht,  is  het  doel  om  een  universeel 
toepasbare methode te ontwikkelen die geldig is voor alle lagen en onderdelen van het gebouw. Dit 
sluit  aan  op  het  integrale  karakter  van  de  bouwtechniek  en  bij  de  technische  en  functionele 
afhankelijkheden  die  bestaan  tussen  de  verschillende  gebouwonderdelen,  zoals  in  DEEL  I 
beschreven. 
De effectiviteit van het verplaatsen van kolommen  is reeds  in hoofdstuk 9 aangetoond. Of het ook 
een efficiëntie maatregel is, is niet bekend. Met de methode uit doelstelling 1 moet het mogelijk zijn 
om  naast  de  effectiviteit,  ofwel  de  functionele  haalbaarheid,  ook  de  efficiënte  van  een 
aanpasbaarheidsmaatregel aan te  tonen. Specifiek voor het verplaatsen kolommen moet daarvoor 
eerst  de  technische  haalbaarheid  worden  aangetoond  op  constructief,  bouwtechnisch, 
uitvoeringstechnisch,  economisch  en  milieutechnisch  vlak,  zoals  omschreven  wordt  in 
onderzoeksdoelstelling 3: 

 
[Doelstelling 3] 
Het  bepalen  van  de  haalbaarheid  van  het  verplaatsen  van  kolommen  op  constructieve, 
bouwtechnische, uitvoeringstechnische, economische en milieutechnische gronden.  

 
In dit deel van het onderzoek worden twee ontwikkelingen beschreven die een bijdrage leveren aan 
het gericht  implementeren van aanpasbaarheidsmaatregelen  tijdens de ontwerpfase. Deze  fase  is 
immers  het moment  bij  uitstek  om  speelruimte  te  creëren  door  het  inbedden  van  innovatieve 
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gebouw‐  en  productoplossingen, waardoor  toekomstige  eisenveranderingen  opgevangen  kunnen 
worden en de kans op een langere gebruiksduur van het gebouw wordt vergroot. In H11 wordt een 
methode beschreven die in het kader van dit promotieonderzoek is ontwikkeld om een verandering 
van  gebruikerseisen  te  vertalen  naar  aanpasbaarheidsmaatregelen.  Hiermee  wordt  een  hiaat 
opgevuld  in de huidige ontwerpcyclus. Met de methode  is het mogelijk om op een gegronde wijze 
een vergelijking te maken tussen oplossingsvarianten voor aanpasbaarheid, op aspecten die voor de 
ontwikkelende partij van belang zijn, zoals initiële kosten, maar ook op aspecten die vooral voor de 
gebruiker  en  eigenaar  van  belang  zijn,  zoals  aanpassingskosten  en  de  zwaarte  van  de 
verbouwingsinspanning. Met aanpasbaarheid wordt een beperkte verbouwingsinspanning (of beter: 
aanpassingsinspanning)  beoogd,  doordat  bij  voorkeur  droge  technieken  worden  toegepast. 
Hoogwaardig hergebruik zorgt ervoor dat er nauwelijks sloopafval vrijkomt en er slechts op beperkte 
schaal  nieuwe  materialen  hoeven  worden  aangevoerd.  Dit  heeft  een  positief  effect  op  de 
milieubelasting  die  eveneens  als  vergelijkingsaspect  wordt  meegenomen.  In  het  licht  van 
Slimbouwen kan dit aspect voor de keuze van een oplossing van doorslaggevende betekenis zijn. 
 
Hoewel  de  nadruk  van  dit  proefschrift  op  de  draagstructuur  ligt,  is  de  methode  in  principe 
toepasbaar voor alle gebouwonderdelen. De draagstructuur krijgt  in H12  speciale aandacht.  In dit 
hoofdstuk wordt gefocust op een praktische uitwerking van een aanpasbaar constructief onderdeel: 
een  verplaatsbare  kolom.  Via  een  analytisch  systematisch  productontwikkelingstraject  wordt 
onderzocht of het verplaatsen van kolommen een werkbare oplossing kan zijn om aanpasbaarheid 
van de draagstructuur op een verantwoorde wijze te realiseren, gestaafd aan de uitgangspunten van 
Slimbouwen. 
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H11 COMPARATIEVE SELECTIEMETHODE VOOR 
AANPASBAARHEIDSMAATREGELEN 

 
Flexibiliteit wordt gezien als het middel bij uitstek om veranderingen  in het gebruik van gebouwen 
mogelijk te maken. Hoewel er in de praktijk voldoende oplossingen zijn ontwikkeld en toegepast, is 
het opvallend om  te  constateren dat  er  geen methodische benadering bestaat om  (toekomstige) 
gebruikerseisen te vertalen naar bouwtechnische oplossingen.  
 
Studies over dit onderwerp kenmerken zich doordat ze gefocust zijn op één zijde van het probleem, 
namelijk  de  eisen  van  de  gebruiker  (vraag),  of  de  ruimtelijke  en  technische  kwaliteiten  van  het 
gebouw  (aanbod).  Aan  de  vraagzijde  zijn  er  studies  die  zich  richten  op  het  inventariseren  van 
gebruikersvoorkeuren  [Min.  v.  VROM,  2001;  Hofman,  Halman,  Ion,  2006;  Luft,  2008],  ter 
ondersteuning van ontwikkelende partijen en studies die zich richten op  inspraak en keuzevrijheid 
van de gebruiker tijdens het ontwerpproces [Hacquebord, 2003].  
Aan  de  aanbodzijde  zijn  studies  verricht  die  de mogelijkheid  bieden  om  strategische  technische 
beslissingen betreffende flexibiliteitsmaatregelen in de planfase van een gebouw te stroomlijnen en 
te beoordelen  [Geraedts, 1996], en er worden handvatten geboden om bewust  te ontwerpen  ter 
verbetering  van  de  functionele  levensduur  [Van  der Werf,  1993],  door middel  van  bijvoorbeeld 
robuustheid  en  dierbaarheid  [Bijdendijk,  2006]  of  demontabelheid  en  transformatiecapaciteit 
[Durmisevic, 2006].  
Het resultaat van deze hulpmiddelen kan met afzonderlijke methoden op verschillende wijzen en in 
verschillende  eenheden  worden  gekwantificeerd,  bijvoorbeeld  op  basis  van  levensduurkosten 
[Müller, Van der Veeken, 2006], een kostenraming waarbij de effecten van flexibiliteitsvoorzieningen 
over de gehele exploitatieperiode van het gebouw worden verrekend, of bijvoorbeeld door middel 
van  een  levenscyclus  analyse  (LCA),  die  de  milieubelasting  van  het  gebouw  over  de  gehele 
levensduur  in  kaart  brengt.  Beperking  van  de milieubelasting  is  in  veel  gevallen  een  belangrijk 
aandachtspunt, wat begrijpelijk is gezien het feit dat levensduurverlenging bij uitstek de methode is 
om de milieubelasting door de gebouwde omgeving terug te dringen [SEV, 2004; Klunder 2006]. 
 
Bovenstaande methoden hebben zonder meer bestaansrecht en kunnen van  zeer grote betekenis 
zijn om specifieke keuzes te maken op basis van een bepaald aspect. Het ontbreekt echter aan een 
methode om de kloof te dichten tussen vraag en aanbod ten aanzien van een  integrale keuze voor  
de meest geschikte vorm van gebruiksflexibiliteit, waarmee ontwerpers  in de ontwerpfase van het 
gebouw  concrete  gebruikerseisen  kunnen  vertalen  naar  technische  maatregelen  voor 
aanpasbaarheid.  Hiermee  is  in  de  toekomst  slechts  een  beperkte  inspanning  benodigd  om  de 
gebruiksruimte  te  optimaliseren  voor  de  gebruiker.  Een  optimaal  resultaat  kan  alleen  worden 
bereikt als gebruikers worden gehoord  (‘Voice of  the customer’  [Griffin, Hauser, 1991, 1993; Otto, 
Wood, 2001], zie §6.3), en dit geluid zo direct mogelijk wordt vertaald naar technische oplossingen. 
Eerdere  onderzoeken  zoals  hierboven  vermeld  leveren  daarbij  waardevolle  inzichten  om  de 
geselecteerde oplossingsrichting op waarde te schatten. 
Het redeneren vanuit de toekomstige eisen van de gebruiker  is een werkwijze die  in de  industriële 
productontwikkeling  van  consumentenproducten  gebruikelijk  is.  Daar  wordt  veel  aandacht 
geschonken  aan  het  de  wisselwerking  tussen  gebruiker  en  product.  Productieprocessen  en 
productontwerpen  kunnen  zo worden  ontwikkeld  dat  veranderingen  op  termijn  tegen minimale 
kosten kunnen worden doorgevoerd door een modulaire opzet  te hanteren  [Ulrich, 1995; Martin, 
Ishii, 2002].  
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In  de  hier  ontwikkelde methode48 wordt  de  kloof  gedicht  die  in  de  bouwpraktijk  ligt  tussen  de 
gebruikerseisen en de bouwtechniek. Op basis van gedegen markt‐ en demografisch onderzoek kan 
worden  bepaald  waar  gebruikersprioriteiten moeten  liggen.  Indien  het  niet mogelijk  is  om  een 
betrouwbare voorspelling  te doen van  toekomstige eisen  is  in  ieder geval  in kaart  te brengen wat 
een verandering op termijn voor gevolgen heeft voor de belangen van de ontwikkelaar, eigenaar en 
gebruiker. De methode moet praktisch bruikbaar zijn en specifiek gericht zijn op het ondersteunen 
van een doelgerichte selectie van technische oplossingen.  
 
Bovenbedoelde  methode  heeft  als  naam  Comparatieve  Selectiemethode  voor 
Aanpasbaarheidsmaatregelen  (CSA‐methode)  meegekregen.  In  dit  hoofdstuk  wordt  deze  nader 
uiteengezet,  waarbij  in  §11.1  het  doel  van  de  methode  wordt  toegelicht  en  in  §11.2  de 
uitgangspunten bij de ontwikkeling van de methode. Vervolgens wordt in §11.3 het ontwerp van de 
methode  voorzien  van  uitleg  en  de  werking  toegelicht  en  in  §11.4  wordt  tot  slot  de methode 
geëvalueerd. 
 
In dit hoofdstuk wordt de essentie van de CSA‐methode uitgelegd. De theoretische achtergronden en 
het  ontwerp  van  de  methode  worden  uitvoerig  toegelicht.  In  dit  hoofdstuk  is  voor  de 
wetenschappelijke waarde bewust gekozen om achterliggende  informatie en ontwikkelingsstappen 
te tonen en deze niet te beperken ter wille van de leesbaarheid. Voor louter inzicht in de werking van 
de CSA‐methode wordt verwezen naar H14, waar de methode met behulp van case  studies wordt 
getoetst. Lezers die geïnteresseerd zijn  in de theoretische basis van de CSA‐methode kunnen  in het 
huidige hoofdstuk verder lezen.  

11.1 Doel van de CSA‐methode  

De bouwtechnische samenstelling van producten en onderdelen is voor geen enkel gebouw gelijk. In 
Deel  I  is  aangetoond  dat  gebouwonderdelen  elkaars  prestatie  kunnen  beïnvloeden,  zowel  in 
positieve  als  in  negatieve  zin.  Een  oplossing  staat  dus  nooit  op  zichzelf  en  een  ontwerpkeuze, 
bijvoorbeeld voor een bepaald gebouwonderdeel, moet daarom op integrale basis worden gemaakt.  
Een keuze voor een aanpasbaarheidsmaatregel moet daarom worden gebaseerd op effectiviteit  in 
functionele  zin en op efficiëntie  in  technische  zin. Er bestaat momenteel geen methode om deze 
keuze  te maken. Gebruikerseisen, die aan verandering onderhevig zijn, moeten hierin  leidend zijn, 
een gebouw is immers pas functioneel indien de gebruiker dit als zodanig ervaart.  
 
De CSA‐methode is bedoeld om te worden toegepast tijdens de fase van voorlopig ontwerp wanneer 
de  functionaliteit  van het  gebouw op de  lange  termijn  ter  sprake  komt.  In  feite  kan dit op  ieder 
moment  in deze  fase, met name wanneer kritieke keuzes moeten worden gemaakt voor bepaalde 
technische  systemen. Op dat moment  is met de methode  te bepalen of de  gekozen oplossing  te 
verenigen  is  met  de  doelen  die  in  het  (toekomstige)  PVE  zijn  gesteld  en  of  de  technische 
samenstelling van het gebouw de te verwachten veranderingen toelaat op een efficiënte wijze.  
 
De  CSA‐methode maakt  het mogelijk  om  een  verbinding  te  leggen  tussen  gebruikerseisen  en  de 
techniek  van  het  gebouw.  De  keuze  voor  een  aanpasbaarheidsmaatregel  wordt  dan 
beargumenteerd op basis van functionele, economische, uitvoeringstechnische en milieutechnische 
aspecten. Aanpasbaarheid moet  in principe voor alle gebouwonderdelen en  lagen mogelijk zijn, zo 
ook  voor  de  onderdelen  van  de  draagstructuur. Met  de  ontwikkeling  van  de  CSA‐methode  kan 
deelonderzoeksvraag 1 worden beantwoord (zie §1.6). 

                                                            
48 Bij de ontwikkeling van de CSA‐methode binnen dit promotieonderzoek  is ondersteuning geweest  in het kader van het 
afstudeerproject  van  A.  Elijzen  gedurende  2009  en  2010  binnen  de  leerstoel  Productontwikkeling  aan  de  faculteit 
Bouwkunde  (TU/e). De  theoretische ontwikkeling van de methode  in dit promotieonderzoek  is  leidend geweest voor het 
verloop van het afstudeerproject. De focus van het afstudeerproject heeft gelegen op de toetsing van de methode, die  in 
H14 wordt behandeld. 
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De CSA‐methode biedt een mogelijkheid om verwachte eisenveranderingen reeds in de ontwerpfase  
te voorzien van een geschikte en verantwoorde technische oplossing. Deze doelgerichte aanpak kan 
ervoor zorgen dat niet wordt gekozen voor de meest voor de hand liggende oplossing, die mogelijk 
niet de meest optimale is, maar dat een oplossing wordt gevonden die anders wellicht niet zou zijn 
overwogen, maar die perfect  aansluit bij de wensen.  Een bijkomend  voordeel  van  een dergelijke 
analytische aanpak is dat onontgonnen gebieden kunnen worden blootgelegd voor de ontwikkeling 
van nieuwe bouwproducten. Het samenspel tussen gebruiker en gebouw bepaalt op welk vlak en in 
welke mate aanpasbaarheid moet worden toegepast. Het is daarbij mogelijk dat een bepaalde vorm 
van aanpasbaarheid naar voren komt die in de huidige bouwpraktijk nog niet eerder is voorgekomen 
(zie tabel 5.1). 

11.2 Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de CSA‐methode 

De volgende stap  is het benoemen van de relevante actoren waarop de methode betrekking heeft 
en  het  bepalen  van  de  factoren  die  een  rol  spelen  in  de  selectie  van  een  geschikte 
aanpasbaarheidsmaatregel. Vervolgens moet worden afgebakend wat het  toepassingsgebied  is en 
welke voorwaarden gelden bij gebruik van de methode in het verband van dit onderzoek. 

11.2.1 Actoren 
De  actoren  in  de  CSA‐methode  zijn  de  gebruiker  van  een  gebouw  en  het  gebouw  zelf.  Op  het 
grensvlak tussen gebruiker en gebouw (zie figuur 3.8) wordt de functionele kwaliteit van de geboden 
gebouwoplossing  bepaald.  In  dit  geval  gaat  het  dan  om  de  functionaliteit  van  de 
aanpasbaarheidsmaatregel  die  op  termijn  een  eisenverandering moet  opvangen.  Indirect  wordt 
door een gebruiker gedurende de  levensduur van een gebouw een bepaalde mate van  flexibiliteit 
gewenst. Dit wordt niet als zodanig uitgesproken, maar  in concrete functionele eisen verwoord die 
betrekking hebben op de kwaliteit van de gebruiksruimte. De ontwerper kan hierop  inspelen door 
passieve  of  actieve  flexibiliteitsmaatregelen  te  implementeren  in  het  ontwerp,  zoals  eerder  is 
getoond  in  H4.  De  CSA‐methode  is  uitsluitend  bedoeld  om  de  benodigde  actieve 
flexibiliteitsmaatregelen,  of  aanpasbaarheidsmaatregelen,  te  identificeren  en  vervolgens  te 
selecteren op basis van effectiviteit en efficiëntie.  
 
Het  relatiemodel  van  gebruiker  en  gebouw  (figuur  3.8) wordt meegenomen  in  de  CSA‐methode, 
omdat  deze  het  mogelijk  maakt  om  veranderende  gebruikerseisen  te  vertalen  naar  concrete 
functionele eisen waarbij een technische oplossing kan worden gezocht. Dat is in feite de link tussen 
de gebruiker en de techniek, waarbij de match tussen vraag en aanbod in handen van de ontwerper 
ligt. 

11.2.2 Factoren 
Factoren  in de CSA‐methode zijn de aspecten die een rol spelen  in de  identificatie en selectie van 
aanpasbaarheidsmaatregelen,  gebaseerd op de  eisen die de  gebruiker  stelt  en op  de  functionele 
kwaliteit  van  het  gebouw.  Er  kan  onderscheid  worden  gemaakt  tussen  factoren  die  betrekking 
hebben op de effectiviteit van de aanpasbaarheidsmaatregelen en  factoren die betrekking hebben 
op de efficiëntie ervan49. 
 
Met effectiviteit, of doeltreffendheid, wordt de mate aangegeven waarin het beoogde doel wordt 
bereikt. De effectiviteit wordt bepaald door de eisen die door de gebruiker aan de gebouwprestatie 
worden gesteld. Dit vindt plaats op het grensvlak van gebruiker en gebouw in figuur 3.8. Het gaat om 
de  mate  van  functionaliteit  van  de  aanpasbaarheidsmaatregel  ten  aanzien  van  het  gewenste 
prestatieniveau.  

                                                            
49 Definities van ‘effectiviteit’ en ‘efficiëntie’ volgens Dirken [2004], zie §2.3.1 
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De effectiviteit van een aanpasbaarheidsmaatregel wordt getoetst aan de hand van een verzameling 
van  functionele eisen die  in de meeste situaties vallen binnen de waardeklasse van de  functionele 
waarden  (zie  Tabel  3.5).  Echter  ook  gebruikswaarden  die  vallen  binnen  ‘zachtere’ waardeklassen 
zoals  de  sociaal‐culturele  waarden  en  de  esthetische  waarden  vallen  hieronder,  omdat  deze 
betrekking kunnen hebben op de bruikbaarheid van het gebouw. Een specifieke omschrijving van de 
eisen en voorkeuren kan worden gegeven middels een veranderingsscenario dat als startpunt dient 
voor de toepassing van de methode. Een veranderingsscenario beschrijft voor een gebruiker (of voor 
elkaar  opvolgende  gebruikers)  van  een  gebouw  een  beginsituatie,  waarna  de  gewenste  wordt 
omschreven.  Dit  kan  een  concreet  aangegeven  wens  zijn,  bijvoorbeeld  na  gebruikersonderzoek, 
maar dit  kan ook een  voorspelde  toekomsteis  zijn, die bijvoorbeeld op  verwachte demografische 
veranderingen  wordt  opgesteld.  Op  basis  van  een  beschrijvend  veranderingsscenario  kan  een 
(toekomstig)  programma  van  eisen  worden  opgesteld,  waarvoor  vervolgens  de meest  geschikte 
aanpasbaarheidsmaatregel wordt gezocht.   
Het  uitgangspunt  waarop  een  aanpasbaarheidsmaatregel  wordt  geselecteerd  is  dat  daarmee 
volledig aan de gestelde functionele eisen van de gebruiker moet worden voldaan. Op die manier is 
het niet achteraf nodig om de gekozen maatregel te toetsen aan de functionaliteit van de maatregel.  
 
De factoren die de efficiëntie van een aanpasbaarheidsmaatregel kwantificeren moeten aan het eind 
van de methode met onderling  vergelijkbaar  cijfermateriaal  tonen wat de  consequenties  zijn  ten 
aanzien van het behalen van het beoogde resultaat. Binnen het waardestelsel van de gebruiker gaat 
het  specifiek  om  aspecten  die  vallen  binnen  de  strategische waarden,  economische waarden  en 
ecologische waarden (zie §3.2.3).  
Voor het bepalen van de efficiëntie van de aanpasbaarheidsmaatregelen worden in de CSA‐methode 
in  totaal  drie  factoren  opgenomen  die  volgen  uit  de  bovengenoemde  drie waardeklassen, welke 
zullen dienen als vergelijkingscriteria: 
 

 Aanpassingsinspanning;   zwaarte van ingreep; overlast; uitvoeringsduur    (strategisch) 

 Kosten;      initiële kosten; aanpassingskosten      (economisch) 

 Milieubelasting;     bij implementatie maatregel; bij aanpassing    (ecologisch) 
 
Met  bovenstaande  drie  factoren  kan  de  gebruiker  van  de  methode  afwegen  welke 
aanpasbaarheidsmaatregel het meest geschikt  is. Dit zijn de  factoren die voor de belanghebbende 
partijen (gebouwgebruiker, eigenaar, ontwikkelaar)  in de ontwerpfase het meest zullen meewegen 
in het beslissingsproces omtrent de implementatie van aanpasbaarheidsmaatregelen.   
Omdat het uitgangspunt is dat de functionaliteit van de maatregel gewaarborgd is, zijn dit alleen de 
factoren die voor gebruiker, eigenaar en ontwikkelaar relevant zijn  in de keuze. Het  is aan diegene 
die de methode toepast om te bepalen welke factor het zwaarst weegt. Dit  is namelijk afhankelijk 
van  velerlei  randvoorwaarden  die  per  project  verschillend  kunnen  zijn,  zoals  locatie,  beoogde 
levensduur van het gebouw, de aanwezigheid van gebruikers tijdens de aanpassing, het beschikbare 
budget of de maatschappelijke waarde van het gebouw.  
 
Dimensies van de factoren 
De beoordelingsfactoren geven alle een afzonderlijke score. Er wordt geen totaalscore geformuleerd 
van  de  drie  factoren  omdat  deze  geen  verenigbare  of  vergelijkbare  schalen  kennen.  Kosten 
bijvoorbeeld  wordt  uitgedrukt  in  een  valuta‐eenheid  (€),  terwijl  uitvoeringsduur  kan  worden 
uitgedrukt in manuren of een bepaalde tijdsspanne. 
De gebruiker van de methode krijgt per aanpasbaarheidsmaatregel drie factorscores. De prioritering 
van de factoren wordt niet door de methode uitgevoerd, maar overgelaten aan de gebruiker van de 
methode, omdat de beweegredenen om aanpasbaarheid toe te passen niet bekend zijn. Het  is aan 
de opdrachtgever of ontwerper om te bepalen welke factor prevaleert.   
De  CSA‐methode  biedt  aan  de  ontwerper  een  hulpmiddel waarmee  de  keuze  voor  een  bepaald 
technisch systeem verantwoord kan worden, ook wanneer dit bijvoorbeeld  leidt tot hogere  initiële 
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kosten. Met  de methode  is  dan  bijvoorbeeld  aan  te  tonen  dat  de  voordelen  op  andere  vlakken 
mogelijk zwaarder wegen. 

11.2.3 Afbakening 
Bij de ontwikkeling van de CSA‐methode zijn de volgende afbakeningen gemaakt: 
 
Doelgroep:   
> De methode  is primair bedoeld  voor ontwerpers  van  gebouwen. De methode  is daarnaast ook 
geschikt  voor  vastgoedontwikkelaars,  opdrachtgevers,  onderzoekers  en  producenten  van 
bouwproducten en de toeleverende industrie die inzicht willen krijgen in de effectieve meerwaarde 
en de consequenties van aanpasbaarheidsmaatregelen voor het flexibel gebruik van gebouwen.  
 
Toepassingsgebied: 
> In het huidige onderzoek ligt de focus op aanpasbaarheid van de draagstructuur. In deel II van deze 
dissertatie is echter gebleken dat gebouwlagen onderling sterk afhankelijk kunnen zijn en dat dit van 
invloed is op de flexibiliteitprestatie van het gebouw. Daarom is er gekozen voor de ontwikkeling van 
een universele methode waarin alle gebouwlagen en –onderdelen worden meegenomen. 
 
>  Er wordt  bij  de  toepassing  van  de methode  alleen  uitgegaan  van  bouwwijzen  en  ‐technieken 
volgens de uitgangspunten van Slimbouwen. De methode richt zich louter op nieuwbouw. Het doel 
van  het  onderzoek  is  namelijk  om  gebruiksflexibiliteit  te  realiseren  op  een  maatschappelijk 
verantwoorde  wijze  met  minimale  belasting  van  het  milieu  door  een  efficiënte  toepassing  van 
materiaalstromen.  Slimbouwen  is  vanuit  die  optiek  een  geschikt  uitgangspunt.  Traditionele 
deeloplossingen  worden  alleen  meegenomen  indien  vanuit  Slimbouwen  geen  beter  alternatief 
beschikbaar is. De methode is overigens op een dusdanige wijze opgezet dat het in principe mogelijk 
is deze toe te passen bij een andere bouwwijze en ook bij bestaande gebouwen. 
 
>  In  de  methode  worden  alleen  de  functionele  eisen  meegenomen  die  voortkomen  uit  een 
(verwachte)  verandering  van  gebruiksomstandigheden  en/of  gebruikerseisen.  Deze  restrictie  is 
ingevoerd omdat op die wijze alleen de flexibiliteitsprestatie van het gebouw zal worden beproefd. 
Op  deze  wijze  kan  een  eerlijke  vergelijking  worden  gemaakt  van  de  geselecteerde 
aanpasbaarheidsmaatregelen, die alleen gebaseerd  zal  zijn op de gevolgen voor de keuzefactoren 
die direct samenhangen met de aanpasbaarheid van gebouwonderdelen. De gevolgen voor andere 
relevante  functionele  eisen  kunnen  na  toepassing  van  de  methode  worden  geïnventariseerd. 
Wanneer  een  onoverkomelijke  belemmering  wordt  gevonden  die  toepassing  van  de  gekozen 
aanpasbaarheidsmaatregelen  onmogelijk  maakt,  kan  een  oplossing  worden  gekozen  die 
vergelijkbaar is of de oplossing die in de CSA‐methode als tweede in de rangorde naar voren kwam. 

11.3 Ontwerp van de methode 

De  CSA‐methode  heeft  de  insteek  om  het  probleem  op  een  integrale  bouwtechnische  wijze  te 
benaderen,  waarin  de  gebruikerseisen  als  leidraad  dienen  voor  de  aanpak  van  het  probleem. 
Vanwege de veelheid aan relevante aspecten en de samenhang ertussen is een transparante aanpak 
noodzakelijk om het overzicht van gemaakte beslissingen te behouden. Daarom  is er gekozen voor 
een gestructureerde en gesegmenteerde aanpak van het probleem.  
Het is erg lastig om gebruikerseisen, die vaak van algemene en sensitieve aard zijn, te koppelen aan 
vaak  zeer  specifieke  technische prestaties van het gebouw. De vertaling van gebruikerseisen naar 
bouwtechnische oplossingen is een proces dat noodzaakt tot een strakke regie, waarbij de te nemen 
stappen op een heldere wijze uitgezet zijn. De gedachtegang bij de ontwikkeling van de methode is 
dat  door  het  probleem  volledig  te  ontrafelen  er  geen  aspecten  worden  vergeten  of  verkeerd 
gewaardeerd. Een strikte scheiding tussen het gebied van de gebruiker en het technische vlak maakt 
het onmogelijk dat aspecten van verschillende origine oneigenlijk worden samengebracht.  
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In de methode worden stap voor stap verbanden gelegd tussen karakteristieke aspecten die elkaar 
direct kunnen beïnvloeden. In de methode wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen gebruiker 
en gebouw, waardoor de overstap van gebruikerseisen naar het technische domein wordt beperkt 
tot  één  moment  in  de  methode,  waarin  functionele  eisen  worden  gekoppeld  aan  technische 
gebouwkenmerken. Op deze wijze kunnen er geen onverenigbare criteria worden vergeleken, wat 
kan leiden tot een verstoring in de resultaten en een vertekend beeld van de werkelijke situatie. In 
het domein van de gebruiker  is het  immers  lastig om met harde numerieke waarden een relatie te 
kwantificeren, terwijl dit op technologisch vlak meestal wel kan. 
 
Het  proces  van  een  verandering  in  het  gebruiksscenario  naar  een  keuze  voor  een 
aanpasbaarheidsmaatregel wordt in tien afzonderlijke stappen opgeknipt, waarin telkens een nieuw 
verband wordt  gesmeed  tussen  twee  aspecten. Hiermee  blijft  de  analyse  overzichtelijk  en wordt 
gewaarborgd dat keuzes geleidelijk tot stand komen door  inzicht  in alle relevante aspecten die een 
rol spelen in de confrontatie tussen vraag en aanbod.  

11.3.1 Werking van de CSA‐methode: model voor een gesegmenteerd selectie‐ en 
keuzeproces 

In figuur 11.1 wordt het model getoond van de CSA‐methode. Het bijzondere van de methode is dat 
er een optimum wordt gezocht voor  zowel de eisen die de gebruiker  stelt als voor de  technische 
samenstelling  van het  gebouw. Het  linken  van  gebruikerseisen  aan de bouwtechniek maakt deze 
methode  uniek  voor  de  bouw.  Met  de  ontwikkelde  en  verzamelde  kennis  uit  deel  I  van  dit 
proefschrift,  aangevuld  met  (voor  de  CSA‐methode)  aangepaste  evaluatietechnieken  uit  de 
productontwikkeling,  wordt  op  gefaseerde  wijze  een  beschrijvend  veranderingsscenario  vertaald 
naar  technische  aanpasbaarheidsmaatregelen  die  vervolgens  bouwtechnisch  worden 
geoptimaliseerd en gekwantificeerd op efficiëntiecriteria.  
In het model  is aangegeven  in welke volgorde de  stappen doorlopen moeten worden om  tot een 
juiste keuze voor aanpasbaarheid te komen. Het bovenste en roodgekleurde deel van het model  is 
het domein van de gebruiker, hierin wordt een veranderingsscenario vertaald naar gebruikerseisen 
en  functionele eisen. Het blauwgekleurde deel daaronder vertegenwoordigt de processtappen die 
betrekking  hebben  op  de  bouwtechniek.  Hierin  worden  allereerst  oplossingsstrategieën  gezocht 
voor aanpasbaarheid bij de functionele eisen van de gebruiker, om vervolgens te bepalen  in welke 
mate deze het  technische  systeem van het gebouw beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden. De 
laatste twee stappen in het model zijn groengekleurd. Dit zijn de processtappen waarin de efficiëntie 
van de geselecteerde aanpasbaarheidsmaatregelen wordt gekwantificeerd en vergeleken op basis 
van de factoren die zijn toegelicht in §11.2.2. 
 
In onderstaande  lijst  zijn de opeenvolgende  stappen  in het procesmodel benoemd en  in de  juiste 
volgorde geplaatst. De nummering komt overeen met die van de processtappen in figuur 11.1. 
 

1.  Verandering van gebruikersomstandigheden 
2.  Identificatie en prioritering van Functionele Eisen  
3.  Bepaling van het type gebruiksflexibiliteit 
4.  Identificatie van de aanwezige gebouwonderdelen in het ontwerp en analyse van de 

samenstelling van die bouwtechnische onderdelen 
5.  Identificatie  van  de  gebouwonderdelen  die  een  belangrijke  invloed  hebben  op  de 

Functionele Eisen met behulp van de methode Quality Function Deployment 
6.  Selectie  van  een  geschikte  vorm  van  aanpasbaarheid  voor  de  in  stap  5 

geïdentificeerde  gebouwonderdelen  en  beschrijving  van  de  geschikte 
oplossingsvarianten 

7.  Bepaling  van  de  mate  van  bouwtechnische  samenhang  tussen  de 
oplossingsvarianten  voor  aanpasbaarheid  en  de  overige  gebouwonderdelen  met 
behulp van de methode Coupling Index  
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8.   Kwantificering  van  de  keuzefactoren  aanpassingsinspanning,  tijdsduur,  kosten  en 
milieubelasting 

9.  Vergelijking van de efficiëntie van de oplossingsmaatregelen op de gekwantificeerde 
factoren uit stap 8 en keuze voor de meest geschikte aanpasbaarheidsmaatregel 

10.  Toetsing van de geselecteerde aanpasbaarheidsmaatregel aan de  functionele eisen 
uit stap 2 

 
 
Fig.  11.1  –  Het  gesegmenteerde  selectie‐  en  keuzemodel  van  de  Comparatieve  Selectiemethode  voor 
Aanpasbaarheidsmaatregelen 
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11.3.2 De CSA‐methode stap voor stap: van veranderingsscenario tot keuze voor een 
daarbij passend aanpasbaar gebouwonderdeel 

De  CSA‐methode  is  ontstaan  vanuit  het  besef  dat  de  in  de  praktijk  toegepaste  strategieën  ten 
aanzien van flexibiliteit in de meeste gevallen nauwelijks worden gekozen op basis van eisen vanuit 
de vraagzijde. Hoewel het vaak onbekend is welke eisen gebruikers hebben in de toekomst is het wel 
mogelijk  om  gericht  een  scenario  te  vormen met mogelijkheden  voor  veranderingen  op  termijn, 
gebaseerd op marktonderzoek en demografische ontwikkelingen.  
Aanpasbaarheidsmaatregelen  zijn  geschikt  om maatwerk  te  bieden  op  het  gebied  van  flexibele 
gebruiksmogelijkheden, in de praktijk blijkt echter vaak dat de implementatie in een bouwtechnisch 
systeem  en  de  samenwerking  met  andere  gebouwonderdelen  niet  voldoende  is  uitgewerkt, 
waardoor de effectiviteit van de maatregelen wordt beperkt. Daarnaast  is het vaak niet helder wat 
de  effectieve  meerwaarde  is  en  wat  de  consequenties  zijn  ten  opzichte  van  meer  traditionele 
bouwkundige  ingrepen  op  het  gebied  van  terugverdientijd  en  levensduurkosten, 
uitvoeringstechnische werkzaamheden ten tijde van de aanpassing en de milieubelasting. 
De  CSA‐methode  biedt  de  nodige  helderheid  op  bovenstaande  aspecten.  De  keuze  voor  een 
aanpasbaarheidsmaatregel ten opzichte van een andere vorm van flexibiliteit kan hiermee worden 
onderzocht en gewaardeerd. Dit maakt het mogelijk op een verantwoorde en onderbouwde wijze 
een keuze te maken voor een flexibiliteitsstrategie. 
 
In deze paragraaf wordt stap voor stap de ontwikkeling van de CSA‐methode toegelicht, waarbij  in 
veel gevallen de theoretische achtergrond uit deel I als onderbouwing dient voor de verbanden die 
tussen  de  stappen  worden  gelegd.  De  nummering  van  de  modelstappen  uit  figuur  11.1  wordt 
gehanteerd in onderstaande uitleg. 

Stap 1: Verandering van gebruikersomstandigheden 

De CSA‐methode wordt toegepast in relatie tot een (verwachte) verandering in de gebruikssituatie. 
De  eerste  stap  in  de methode  is  daarom  het  inventariseren  van mogelijke  veranderingen  in  het 
gebruik  gedurende  de  levensduur  van  het  gebouw.  Het  kan  daarbij  gaat  om  een  vooraf 
gedefinieerde  vraag  van  een  gebouweigenaar,  bijvoorbeeld  in  het  geval  van  een  tijdelijke  of 
wisselende  functie50.  In  dat  geval  gaat  het  om  een  expliciete  vraag  waarbij  de 
veranderingsvoorwaarden reeds vastgesteld en voorgeprogrammeerd zijn in het PVE.   
Anders dan bij gevraagde voorgeprogrammeerde gebruiksmogelijkheden krijgt ieder gebouw tijdens 
de  gebruiksduur  te  maken  met  onvoorziene  wijzigingen  in  het  gebruik.  Deze  kunnen  enerzijds 
afhankelijk zijn van externe invloedsfactoren waar de gebruiker geen rol in speelt, en anderzijds van 
interne  invloedsfactoren  waar  de  gebruiker  wel  invloed  op  heeft.  Deze  invloedsfactoren  zijn 
behandeld  in  §3.1.1.  Het  is  daarbij  van  belang  om  te  weten  welke  trends  er  zijn  binnen  deze 
invloedsfactoren ten aanzien van het verleden en deze vervolgens door te zetten naar de toekomst. 
Aanvullend hierop is in §3.1.2 onderzocht waar de prioriteiten liggen bij het gebruik van gebouwen. 
Deze kennis kan als ondersteuning worden gebruikt om te bepalen op welke vlakken veranderingen 
het meest waarschijnlijk zullen voorkomen.  
Het  uiteindelijke  doel  van  stap  1  van  de  CSA‐methode  is  om  te  komen  tot  één  of  meer 
veranderingsscenario’s  gebaseerd  op  verwachte  of  te  voorspellen  veranderingen  in  het 
gebouwgebruik op termijn. Door een draaiboek te maken voor (een deel) van de gebruikslevensduur 
van  een  gebouw,  kan  met  de  CSA‐methode  gericht  worden  gezocht  naar  de  meest  geijkte 
aanpasbaarheidsmaatregelen  die  deze  scenario’s  ondersteunen. De  scenario’s moeten  informatie 
bevatten  over  de  termijn,  de  frequentie  en  de  aard  van  de  veranderingen.  De  typologieën  van 
verandering  uit  §3.1.3  die  in  dit  onderzoek  zijn  gedefinieerd,  helpen  bij  het  opstellen  van  de 
relevante  veranderingsscenario’s. Het  voordeel  hiervan  is  dat  daarmee  duidelijk wordt welk  type 

                                                            
50 Een duidelijk voorbeeld daarvan  is  te vinden  in het  IFD project  zorgcentrum Pantein  ‘Op  ’t Hoogveld’  in Sint Anthonis 
(Croonen architecten en ingenieurs, 2002), waarin het mogelijk is om bij een veranderende vraag het zorgappartement te 
veranderen  naar  een  tweepersoons  verpleeghuisunit  of  een  driekamerwoning.  [College  Bouw  Ziekenhuisvoorzieningen, 
2004; Post, Brand, Bouwmeester, 2006; SEV Realisatie, 2007] 
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veranderingen  zullen  optreden,  op  welke  gebouwaspecten  deze  invloed  hebben  en  met  welke 
regelmaat een verandering te verwachten is. 

Stap 2: Identificatie en prioritering van Functionele Eisen 

Het doel van stap 2  in de CSA‐methode  is om met behulp van het scenario uit stap 1, dat door de 
gebruiker  van  de methode  is  opgesteld,  concrete  Functionele  Eisen  te  formuleren  waarop  een 
aanpasbaarheidsmaatregel kan worden afgestemd. In §3.2 is de relatie tussen gebruiker en gebouw 
uitgewerkt,  waarin  het  gebruikersdomein  in  drie  niveaus  met  toenemende  concreetheid  is 
opgedeeld, te weten gebruikswaarden, gebruikerseisen en functionele eisen. Functionele eisen zijn 
dermate concreet dat het mogelijk is om hiermee een Programma Van Eisen te vullen, bijvoorbeeld 
met  specifieke  eisen  voor  ruimtegrootte,  ruimte‐indeling,  daglichtoppervlakte,  afwerkingsniveau, 
vereiste  installaties, etc. De  functionele eisen waar het  in de CSA‐methode om draait vormen per 
scenario een PVE voor een bepaald gedeelte van het gebouw voor een tijdstip in de toekomst. 
 
Een veranderingsscenario  is een omschrijving van de gewenste  situatie na een aanpassing van de 
huidige situatie. Hierin kunnen wensen en eisen genoemd worden die variëren van zeer algemeen 
tot zeer concreet. Met andere woorden, er kunnen gebruikswaarden, gebruikerseisen en functionele 
eisen  in zijn vermeld, met de nadruk op  laatste twee. Gebruikerseisen zijn echter nog niet geschikt 
om te vertalen naar technische oplossingen. Met de boomstructuur die is ontwikkeld in §3.2.3 is het 
mogelijk om te bepalen welke functionele eisen gerelateerd zijn aan de genoemde gebruikerseisen.  
 
Uit het gevormde eisenpakket kunnen de  functionele eisen worden geselecteerd die  relevant  zijn 
voor het  scenario, waarna de volgende  stap  is om  te bepalen welke van de  relevante  functionele 
eisen  de  meeste  prioriteit  hebben  binnen  het  veranderingsscenario.  Met  behulp  van  een 
beslissingsmethode zoals paarsgewijs vergelijken is het mogelijk om een rangorde aan te brengen in 
de relevante functionele eisen. Deze methode, waarin in een matrix steeds voor twee verschillende 
functionele  eisen wordt  bepaald welke  het meest  van  belang  is,  is  geschikt  om  een  consistente 
rangorde te bereiken in het eisenpakket [Roozenburg, Eekels, 1998]. De ranghoogste eisen zijn voor 
het  veranderingsscenario  het  meest  relevant  en  hierbij  moet  een  geschikte 
aanpasbaarheidsmaatregel gezocht worden. Het is aan te bevelen om te focussen op de eisen hoog 
in de rangorde, omdat de kans bestaat dat het niet mogelijk is om alle relevante functionele eisen te 
vervullen  met  één  aanpasbaarheidsmaatregel.  Het  is  immers  ook  mogelijk  dat  bepaalde  eisen 
tegenstrijdig  zijn.  Ter  verduidelijking  is  in  tabel  11.1  een  voorbeeld  gegeven  van  een  rangorde‐
scorematrix  op  basis  van  paarsgewijs  vergelijken.  Voor  de  eenvoud  zijn  slechts  vier  fictieve 
functionele eisen meegenomen (A, B, C en D). Een score 1 betekent dat in de vergelijking aan de eis 
in de rij meer waarde wordt gehecht dan aan de eis in de kolom. Door de scores op te tellen ontstaat 
een rangorde. 
 

RANGORDE‐SCOREMATRIX VOOR FUNCTIONELE EISEN 

Functionele 
eisen  A  B  C  D 

Totaal
score  Rangorde 

A    1 0 1 2 2
B  0  0 1 1 3
C  1  1 1 3 1
D  0  0 0 0 4

  
Tabel  11.1  –  Voorbeeld  van  het  bepalen  van  een  rangorde  tussen  Functionele  Eisen met  behulp  van  een 
rangorde‐scorematrix op basis van paarsgewijs vergelijken 

 
Het  voordeel  van  deze methode  is  de  eenvoud.  Een  belangrijk  nadeel  is  dat  deze methode  een 
ordinaal  resultaat  geeft  en  er  dus  geen waarde mag worden  gegeven  aan  de  afstand  tussen  de 
verschillende functionele eisen in de rangorde. Het is niet geoorloofd om een ordinaal resultaat om 
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te vormen in een score die als interval of ratio waardering wordt gebruikt en waarmee berekeningen 
kunnen worden uitgevoerd  [Roozenburg,  Eekels,  1998]. Het  is wel mogelijk om de  relatie  tussen 
twee eisen te voorzien van een waardering op basis van een vooraf bepaalde kwalificatie. Dit geeft 
ten  eerst meer  nuance  aan  het  resultaat,  er  wordt  immers  niet  alleen  bepaald  dát  de  ene  eis 
belangrijker is dan de andere, maar ook in welke mate. Een dergelijke aanpak heeft als resultaat dat 
de totaalscores tot elkaar in verhouding staan waardoor in feite een weging kan ontstaan. Een score 
die tweemaal zo hoog is geeft in dit geval de aan dat een eis tweemaal zo belangrijk is.  
Op  dezelfde wijze  als  in  tabel  11.1 wordt  een matrix  ingevuld waarbij  eisen  paarsgewijs worden 
vergeleken, echter nu wordt voor de onderlinge  relatie  tevens een waardering gegeven. Als basis 
voor de waarderingsschaal worden de beschrijvingen gehanteerd van de weegschaalmethode voor 
waarde‐analyse in de bouw, ontwikkeld door Benes en Brokelman [1986]. Het verschil is echter dat 
er niet  slechts één van beide eisen punten  kunnen  scoren, maar dat er vijf punten over de  twee 
eisen te verdelen zijn, waardoor een minder belangrijke eis, die wel een ondersteunende rol heeft 
voor  een  optimaal  resultaat  van  de  belangrijker  gewaardeerde  eis,  ook  punten  kan  scoren.  In 
paragraaf  §3.2.3  is  met  behulp  van  een  hiërarchische  boomstructuur  reeds  toegelicht  dat  een 
Functionele Eis vrijwel nooit  los van andere eisen kan worden gezien.  In aanvulling op  tabel 11.1 
wordt  in  tabel 11.2 een  voorbeeld  gegeven  van de  toepassing  van een waarderingsschaal bij het 
paarsgewijs vergelijken. Deze waarderingschaal, die is aangepast van Benes en Brokelman [1986], is 
als volgt: 
 

 
 
Om te voorkomen dat een eis een score  ‘0’ heeft en daardoor geen relatieve waarde kan hebben, 
wordt een constante (C) aan de score bijgevoegd die de helft bedraagt van het aantal te beoordelen 
Functionele Eisen [Benes, Brokelman, 1986]. 
  

SCOREMATRIX VOOR FUNCTIONELE EISEN OP INTERVALNIVEAU 

Functionele 
eisen  A  B  C  D  Totaalscore 

C
(=n/2) 

Totaalscore 
+ Constante 

A    5  2 4 11 2 13 
B  0    1 5 6 2 8 
C  3  4  3 10 2 12 
D  1  0  2 3 2 5 

(n=4)      30 46 

  
Tabel 11.2 – Voorbeeld van het bepalen van de mate van belangrijkheid van Functionele Eisen met behulp van 
een scorematrix op basis van een gekwantificeerde paarsgewijze vergelijking. Door het aantal behaalde punten 
per functionele eis te delen door de  ‘totaalscore+constante’ (46), ontstaat een relatieve score, die als weging 
kan worden gebruikt.  

 
Wanneer  nu  de  resultaten  van  tabel  11.1  en  11.2  worden  vergeleken  is  het  opvallend  om  te 
constateren  dat wanneer  een waardering wordt  toegekend  aan  de  relatie  tussen  de  Functionele 
Eisen de rangorde kan verschuiven. In 11.1 had eis C de hoogste waarde, echter na het kwantificeren 
van de relaties blijkt dat eis A net iets belangrijker is voor het scenario. Dit geeft aan dat alleen een 
rangordescore  een  vertekend  beeld  kan  oproepen  van  het  werkelijke  belang  van  de  eisen  ten 

Als Functionele Eis A wordt verkozen boven Functionele Eis B, en:  

 eis A alleen kan worden vervuld wanneer eis B vervuld is, dan scoort eis A 3 punten en eis 
B 2 punten; 

 het vervullen van eis B ondersteunt of verbetert de mogelijkheden om eis A volledig  te 
vervullen, dan scoort eis A 4 punten en eis B 1 punt; 

 de vervulling van eis B heeft geen enkele invloed op het vervullen van eis A, dan scoort A 
5 punten en B 0 punten. 
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opzichte van elkaar. De totaalscore kan, zoals wordt toegelicht bij tabel 11.2, worden vertaald naar 
een relatieve score, die in een vervolgstap als weging kan worden gebruikt. 

Stap 3: Bepaling van het type gebruiksflexibiliteit 

Op basis van de resultaten uit stap 1 en 2 worden  in deze stap de vormen van gebruiksflexibiliteit 
geïdentificeerd.  In  stap  1  is  uitgezocht  welke  typologie(ën)  van  verandering  het  meest  bij  het 
beschreven veranderingsscenario passen. Met behulp van  tabel 4.1  (§4.1.5)  is het mogelijk om de 
geselecteerde  veranderingstypologieën  uit  stap  1  te  vertalen  naar  de  benodigde  vormen  van 
gebruiksflexibiliteit. 
Met het  selecteren  en prioriteren  van  de  functionele  eisen  in  stap  2  is het  veranderingsscenario 
geconcretiseerd  tot  een  programma  van  eisen.  In  stap  3  worden  ook  deze  functionele  eisen 
gekoppeld  aan  een  vorm  van  gebruiksflexibiliteit.  Hiermee  kan  worden  gecontroleerd  of  de 
geselecteerde  eisen  passen  bij  het  type  gebruiksflexibiliteit  dat  volgens  tabel  4.1 moet  worden 
bereikt.  Is dit niet zo, dan moet worden nagegaan of de  functionele eis daadwerkelijk binnen het 
veranderingsscenario valt, of dat wellicht een andere vorm van gebruiksflexibiliteit meer effectief zal 
zijn voor het beantwoorden aan het veranderingsscenario. 
Ter  ondersteuning  van  deze  vergelijking  tussen  de  resultaten  uit  stap  1  en  2  en  de  relatie met 
gebruiksflexibiliteit,  is met  behulp  van  de  ontwerpkenmerken  voor  de  verschillende  vormen  van 
gebruiksflexibiliteit  uit  §4.2.1  (ruimtelijke  flexibiliteitsvormen)  en  §4.2.2  (functionele  flexibiliteits‐
vormen) te controleren op welk type gebruiksflexibiliteit een Functionele Eis het meest betrekking 
heeft.  Dit  biedt  een  extra  zekerheid  dat  de  juiste  eisen  worden  behandeld  in  aanloop  naar  de 
volgende stappen in de CSA‐methode. 

Stap 4:  Identificatie van de aanwezige gebouwonderdelen  in het ontwerp en analyse 
van de samenstelling van die bouwtechnische onderdelen 

In  deze  stap worden  de  technische  kenmerken  van  het  gebouwontwerp,  of  van  een  onderdeel 
ervan,  geïnventariseerd.  Hiermee  wordt  de  technische  context  beschreven  waarin  een 
aanpasbaarheidsmaatregel  moet  worden  ingebed.  Of  een  aanpassing  technisch  kan  worden 
gerealiseerd  is  afhankelijk  van  een  serie    bouwtechnische  parameters,  zoals  materialisering  en 
verbindingstechnieken.. 
 
In deze vierde  stap, wordt aan de hand van het voorlopig ontwerp het  technische kader bepaald 
waarin een aanpassingsmaatregel moet worden ingepast, en waaruit later in de methode zal blijken 
of  de  beoogde  vorm  van  aanpasbaarheid  van  een  bepaald  onderdeel  überhaupt  technisch 
realiseerbaar  is.  Eerst  worden  ontwerpparameters  geïdentificeerd  waarmee  het  gebouw  wordt 
samengesteld. Dit kan worden gezien als de technische vertaling van het PVE, in § 3.2.3 is dit reeds 
toegelicht. Hiermee wordt de opbouw van het bouwtechnisch systeem beschreven, bestaande uit: 
de  toegepaste  bouwproducten51,  specifieke  technische  kenmerken  ervan  (afmetingen, 
materiaalgebruik,  capaciteit,  vorm,  etc.)  en  integrale  aspecten  zoals  onderlinge  verbindingen  en 
samenwerking  tussen  de  onderdelen.  Vervolgens  kunnen  ook  de  ontwikkelingseenheden worden 
bepaald. Dit zijn kwantificeerbare waarden, zoals materiaaleigenschappen, die de prestatie van een 
gebouwonderdeel  op  een  bepaald  aspect  bepalen,  voorbeelden  hiervan  zijn  gewicht  [kg/m2], 
draagvermogen [kN/m2] en verwarmend vermogen [W].  
In  deze  vierde  stap  worden  de  technische  eigenschappen  van  het  gebouw  in  de  methode 
geïntroduceerd om in de volgende stappen de eisen van de gebruiker technisch te concretiseren en 
te toetsen op haalbaarheid. 
 

                                                            
51 van alle detailniveaus,volgens de hiërarchische reeks van bouwproducten van Eekhout [1997, 2006] (zie figuur 6.4) 
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Stap 5: Identificatie van de gebouwonderdelen die een belangrijke invloed hebben op 
de Functionele Eisen met behulp van de methode Quality Function Deployment 
(QFD) 

In stap 5 wordt een koppeling tot stand gebracht tussen het domein van de gebruiker,  in de vorm 
van gewogen functionele eisen uit stap 2, en het domein van de bouwtechniek, vertegenwoordigd 
door de ontwerpparameters uit  stap  4. Om dit  te bereiken wordt de  in  §6.3.1 behandelde QFD‐ 
methode toegepast [Hauser, Clausing, 1988; Griffin, Hauser, 1991,1993; Otto, Wood, 2001; Magrab, 
1997], waarmee kan worden aangetoond welke gebouwonderdelen het meest in aanmerking komen 
voor  een  aanpasbaarheidsmaatregel,  zodat  vervulling  van  de  functionele  eisen  op  de  meest 
effectieve wijze kan worden bereikt.  In  figuur 11.2 wordt de QFD‐matrix getoond zoals deze  in de 
CSA‐methode wordt gebruikt, waarbij de resultaten uit de vorige stappen als input dienen. 
  

 
 
Fig. 11.2 – QFD matrix om de meest  relevante gebouwonderdelen  te  identificeren die  in aanmerking komen 
voor een aanpasbaarheidsmaatregel 

 
De relevante functionele eisen uit stap 2 worden geplaatst  in de rijen, waarbij tevens de wegingen 
uit stap 2 worden meegenomen, zodat de mate van belangrijkheid van de  functionele eisen  in de 
relatie  met  de  ontwerpparameters  wordt  meegenomen.  Het  totaal  van  de  wegingen  wordt 
genormaliseerd  naar  100%,  zodat  een  relatieve  weging  ontstaat  waarmee  de  relatie  wordt 
vermenigvuldigd. In de kolommen van de matrix staan de Ontwerpparameters uit stap 4. In dit geval 
worden hiermee alleen de verschillende gebouwonderdelen bedoeld, waarbij de indeling volgens de 
NL‐Sfb  Elementenmethode  [BNA,  2005]  uit  tabel  6.1  wordt  gehanteerd.  In  de  matrix  worden 
vervolgens de relaties tussen de gebouwonderdelen en de functionele eisen gewaardeerd, volgens 
onderstaande scoringsschaal die standaard wordt gebruikt bij toepassing van QFD.  
 

 
 
In de scoringsschaal wordt een sterke relatie naar verhouding hoog wordt gewaardeerd, zodat het 
verschil tussen sterke relaties en medium of zwakke relaties wordt vergroot en bij optelling de meest 
relevante  gebouwonderdelen  uitdrukkelijk  naar  voren  komen.  De  score  voor  de  relatie  in  het 

Scoringsschaal voor de relatie tussen Functionele eisen en Ontwerpparameters: 

 Sterke relatie tussen Functionele Eis  en Gebouwonderdeel:    Θ = 9   

 Medium relatie tussen Functionele Eis  en Gebouwonderdeel:   Ο = 3   

 Zwakke relatie tussen Functionele Eis  en Gebouwonderdeel :  ▲ = 1   
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centrum  van  de matrix  wordt  vermenigvuldigd met  het  relatief  gewicht  van  de  functionele  eis, 
waarna de scores per gebouwonderdeel worden opgeteld. De uitkomst van deze optelsom bepaalt 
welke  gebouwonderdelen  een  substantiële  bijdrage  kunnen  leveren  aan  het  vervullen  van  de 
functionele eisen. De gebouwonderdelen die daarbij het hoogste scoren komen derhalve het eerst in 
aanmerking voor een aanpasbaarheidsmaatregel. 
 
De QFD‐methode kent  in deze toepassing een aantal wijzigen. Ten opzichte van de oorspronkelijke 
QFD‐matrix blijken een aantal onderdelen niet van belang te zijn in deze stap van de CSA‐methode.  

 In  het  ‘dak’  van  ‘The  House  of  Quality’  (zie  figuur  6.5)  wordt  normaal  gesproken  de 
samenhang bepaald tussen de ontwerpparameters. Hiervoor wordt in de CSA‐methode een 
meer  specifieke methode gebruikt  in  stap 7 waarin de bouwtechnische  samenhang wordt 
gekwantificeerd. 

  Het onderdeel ‘gebruikersoordeel’ aan de rechterzijde van de oorspronkelijke matrix wordt 
weggelaten omdat er maar één scenario tegelijkertijd wordt behandeld.  

 ‘Streefwaarden’, opgenomen aan de onderzijde van de QFD‐matrix, zijn niet relevant in deze 
vergelijking, omdat de opgenomen ontwerpparameters niet te kwantificeren zijn. 

 
Het uitgangspunt is dat door toepassing van de QFD‐methode de functionele eisen worden vervuld 
wanneer het aangewezen gebouwonderdeel aanpasbaar wordt gemaakt. Wanneer er meer dan één 
veranderingsscenario  geldt,  wordt  toch  ieder  scenario  afzonderlijk  uitgewerkt.  De  weegfactoren 
voor de functionele eisen zijn namelijk scenariogebonden.  

Stap  6:  Selectie  van  een  geschikte  vorm  van  aanpasbaarheid  voor  de  in  stap  5 
geïdentificeerde  gebouwonderdelen  en  beschrijving  van  de  geschikte 
oplossingsvarianten 

Stap  6  is  bedoeld  om  voor  de  in  stap  5  geïdentificeerde  gebouwonderdelen  een  geschikte 
aanpasbaarheidsmaatregel  te  ontwikkelen.  In  stap  3  is  de  meest  geschikte  vorm  van 
gebruiksflexibiliteit  geïdentificeerd  aan  de  hand  van  de  belangrijkste  ontwerpkenmerken  en  het 
veranderingsscenario. Dit biedt een handvat om de meest geschikte vorm van aanpasbaarheid  te 
koppelen  aan  de  geselecteerde  gebouwonderdeel.  Het  doel  van  deze  stap  om  meer  dan  één 
oplossingsvariant te generen. 
 
Voor  het  ontwikkelen  van  oplossingsvarianten  wordt  een  gebouwonderdeel  gekoppeld  aan  een 
vorm van aanpasbaarheid, zoals gedefinieerd  in §4.3.1, op basis van de ontwerpkenmerken van de 
geselecteerde flexibiliteitsvorm. Hierbij  is een zekere creativiteit van de gebruiker van de methode 
geboden.  Het  is  daarbij  ook  mogelijk,  en  zelfs  aan  te  bevelen,  om  hierbij  meer  personen  te 
betrekken  in een  creatieve  sessie,  zoals een brainstorm. De kans  is groot dat hierdoor het aantal 
ontwikkelde oplossingsconcepten toeneemt en er meer variatie ontstaat in de oplossingsrichtingen. 
In de volgende stap wordt het potentieel van de ontwikkelde concepten beoordeeld op praktische 
realiseerbaarheid en effectiviteit, op basis van de expertise van de gebruiker van de methode of een 
projectteam. Hieruit zullen een aantal geschikte oplossingsvarianten worden gedestilleerd.  
Vervolgens  wordt  voor  iedere  oplossingsvariant  afzonderlijk,  een  gedetailleerde  beschrijving 
gemaakt waarbij de nadruk ligt op het proces van de aanpassing en de verschillen tussen de situaties 
vóór en na de aanpassing. In de beschrijving moet naar voren komen welke technische kenmerken 
van aanpasbaarheid,  zoals gedefinieerd  in §4.3.2, aanwezig moeten  zijn  in de oplossing,  zodat de 
aanpasbaarheidsmaatregel  van  structurele  aard  is  en  blijft.  Bij  de  beschrijving  van  het 
aanpassingsproces  is het aan te bevelen zo concreet mogelijk te werk te gaan, zodat de benodigde 
werkzaamheden en materialen voor de aanpassing worden benoemd. 
Het resultaat van stap 6 is een aantal oplossingsvarianten voor aanpasbare gebouwonderdelen. Het 
streven  is om minimaal  twee geschikte varianten  te genereren, omdat er anders geen vergelijking 
kan worden gemaakt.  
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Stap  7:  Bepaling  van  de  mate  van  bouwtechnische  samenhang  tussen  de 
oplossingsvarianten  voor  aanpasbaarheid  en  de  overige  gebouwonderdelen 
met behulp van de Coupling Index 

Met  de  Coupling  Index  (CI)  uit  de  Design  For  Variety methode  [Martin,  Ishii,  2002]  kan worden 
gekwantificeerd  in hoeverre een bepaald onderdeel  van het gebouw  verweven  is met de overige 
gebouwonderdelen. De methode  is eerder uitgelegd  in §6.3.2.2. De CI speelt een belangrijke rol  in 
het bepalen  van de  efficiëntie  van  een  aanpasbaarheidsmaatregel. Wanneer de  koppeling  tussen 
onderdelen groot is, heeft een aanpassing van het ene onderdeel veel gevolgen voor de gekoppelde 
onderdelen, en  is de kans groot dat een relatief zware bouwkundige  ingreep noodzakelijk  is om de 
aanpassing  te  realiseren. Wanneer de koppeling  tussen de onderdelen gering  is, zal de benodigde 
inspanning voor een aanpassing zeer waarschijnlijk ook beperkt zijn. 
Om  de  CI  te  bepalen  moet  de  bouwtechnische  samenstelling  en  de  ordening  van  de 
gebouwonderdelen bekend zijn, dit is reeds in stap 4 uitgewerkt.  
 
De  CI  voor  het  aanpasbare  gebouwonderdeel wordt  bepaald  in  twee  stappen.  Eerst moeten  de 
relaties van het aanpasbare gebouwonderdeel met de overige gebouwonderdelen worden bepaald. 
Hiervoor  hoeft  niet  de  hele  CI‐matrix52  ingevuld  te  worden, maar  alleen  de  relaties  tussen  het 
aanpasbare gebouwonderdeel en de overige gebouwonderdelen, wat neerkomt op het invullen van 
één rij en één kolom. 
In  ieder vak van de matrix wordt de  technische  relatie op een veelvoud aan aspecten  ingeschaald 
met  behulp  van  koppelingsaspecten.  Koppelingsaspecten  kunnen  worden  gezien  als 
informatiestromen  die  invloed  hebben  op  de  prestatie  en  hoedanigheid  van  de  onderdelen.  Een 
gebouw  is altijd een samenstelling van gebouwonderdelen, zowel op het niveau van subelementen 
als op het niveau  van bouwsegmenten  (zie  figuur  6.4).  Een onderdeel  kan  in  een bouwtechnisch 
geheel  daarom  nooit  autonoom  functioneren.  Het  is  overigens  wel mogelijk  dat  een  onderdeel 
alleen informatie levert of ontvangt, maar in veruit de meeste gevallen is van allebei sprake. 
Tussen  de  gebouwonderdelen  worden  de  aspecten  benoemd  die  de  relatie  weergeven,  hierbij 
worden de koppelingsaspecten bepaald vanuit het  leverende onderdeel.   Uiteraard  zal  informatie 
die wordt  geleverd  door  het  ene  onderdeel, worden  ontvangen  door  het  andere,  en  vice  versa. 
Hetzelfde  koppel  gebouwonderdelen  treft elkaar  tweemaal  in de CI‐matrix, waarbij de  rollen  van 
leverend  en  ontvangend  onderdeel  elkaar  afwisselen.  In  beide  ontmoetingen  staan  niet  dezelfde 
aspecten. De relevante koppelingsaspecten zijn namelijk in één specifieke richting, gebonden aan de 
posities van de gebouwonderdelen  in het bouwproces. De koppelingsaspecten die  in de CI kunnen 
worden benoemd zijn weergeven en gecategoriseerd in tabel 11.3. 
 
Wanneer  de  koppelingsaspecten  zijn  benoemd  is  het  zaak  om  de  onderlinge  gevoeligheid  te 
schatten voor veranderingen van de gebouwonderdelen. Hiervoor wordt per benoemd aspect een 
score gegeven aan de hand van de 5/3/1/0‐scoringsschaal [Veenstra, Halman, Voordijk, 2002] die is 
getoond  in  Bijlage  2.  Het  gaat  daarbij  om  de mate  van  het  effect  dat  een  verandering  van  het 
leverende onderdeel heeft op het ontvangende onderdeel. 
 
Door het  invullen van de matrix met behulp van de scoringsschaal,  is af te  lezen  is  in hoeverre een 
gebouwonderdeel  technisch verweven  is met andere gebouwonderdelen. Een grote verwevenheid 
kan  een  hinderende werking  hebben  op  aanpasbaarheid. Het  resultaat  van  de  CI wordt  in  twee 
factoren opgedeeld namelijk: 

 De  CI‐S,  waarbij  de  ‘S’  staat  voor  ‘supplying’,  dit  geeft  de  mate  aan  waarmee  een 
gebouwonderdeel  invloed  uitoefent  op  andere  onderdelen.  Bij  een  aanpassing  van  het 
onderdeel is het mogelijk dat de gekoppelde onderdelen mee moeten veranderen 

 De CI‐R, waarbij de  ‘R’ voor  ‘receiving’ staat, dit geeft de mate aan waarin het betreffende 
onderdeel  wordt  beïnvloed  door  andere  gebouwonderdelen.  Wanneer  een  ander 

                                                            
52 voor een voorbeeld zie BIJLAGE 2 – Stappenplan methode Design For Variety (DFV) 
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gebouwonderdeel  verandert  bestaat  de  mogelijkheid  dat  het  betreffende  onderdeel 
eveneens aangepast moet worden.  

 

KOPPELINGSASPECTEN BIJ COUPLING INDEX 

Koppelingsaspect (afkorting)  Omschrijving

Dimensionering  x Pos./y Pos./z Pos.  Bepalend  voor positie van het component in x, y, z‐richting 

  x Dim./y Dim./z Dim.  Bepalend voor dimensies van het component in x, y, z‐richting 

Constructieve  D.V.  Draagvermogen 

aspecten  PB.  Permanente Belasting 

  VB.  Veranderlijke Belasting 

  Stab.  Stabiliteitsvoorziening voor het onderdeel 

Verbindingen  Bev.  Bevestigingsvoorziening 

  Aansl.  Aansluiting aan/op het onderdeel 

Installatie‐  Opw.  Opwekkingsapparaat voor installatietechnische voorzieningen 

technische  Distr.  Distributie van installatietechnische voorzieningen  

aspecten  Afg.  Afgifteapparaat van installatietechnische voorzieningen  

  U.I.  User Interface / bedieningsinstrument voor installatietechnische voorzieningen 

  Med.   Medium voor overdracht (i.g.v comfortmaatregelen) 

  Act.  Activering van gebouwonderdeel (i.g.v comfortmaatregelen) 

  Leid.  Ruimte voor Leidingtransport  

Vrije plaatsing  Pen.  Penetratie van het onderdeel (bv. doorvoer) 

  Obstr.  Obstructie bij de plaatsing van het onderdeel 

  Toeg.  Toegang tot het onderdeel 

Afwerkings‐  Afw.  Afwerklaag voor onderdeel 

aspecten  Basis  Basis, drager/ondergrond t.b.v. afwerklaag 

 
Tabel  11.3  –  De  bouwtechnische  koppelingsaspecten,  ingedeeld  in  categorieën,  die  kunnen  worden 
geselecteerd  in  het  weergeven  van  de  technische  relatie  tussen  twee  gebouwonderdelen.  De 
koppelingsaspecten zijn opgesteld vanuit het informatieleverende perspectief. 

 
De CI‐S en CI‐R geven direct een  indicatie van de zwaarte van de aanpassingsinspanning. Op basis 
van  de  indices  is  het  mogelijk  om  bepaalde  ontwerpkeuzes  voor  de  uitvoering  van 
gebouwonderdelen  te wijzigen waardoor de verwevenheid van het aanpasbare gebouwonderdeel 
met de overige onderdelen afneemt. Om deze reden is in het model (figuur 11.1) een gestippelde pijl 
aangegeven tussen stap 7 en stap 4, die deze terugkoppeling gestalte geeft. De CI‐S of CI‐R kunnen 
berekend worden als  totaalscores, maar er kan ook verder  ingezoomd worden wanneer de relatie 
met een specifiek onderdeel of met een bouwlaag nader moet worden bekeken. 
 
Met behulp van de Coupling  Index wordt globaal duidelijk  in welke mate gebouwonderdelen een 
bewerking moeten ondergaan om de  aanpasbaarheidsmaatregel  in effect  te  kunnen  laten  treden 
(CI‐R)  en  het  wordt  inzichtelijk  wat  de  bouwtechnische  gevolgen  zijn  voor  de  verschillende 
gebouwonderdelen  als  gevolg  van  de  aanpassing  (CI‐S).  Wanneer  een  gebouwonderdeel  het 
functioneren  van  een  aanpasbaar  gebouwonderdeel  sterk  hindert  vanwege  een  grote  technische 
verwevenheid  is het mogelijk hiervoor maatregelen  te  treffen  in het ontwerp. Het gaat daarbij  in 
principe alleen om de onderdelen die  ‘informatie’  leveren aan het aanpasbare onderdeel, en heeft 
daarom  invloed  op  de  hoogte  van  de  CI‐R,  het  ontvangen  van  ‘informatie’,  van  het  aanpasbare 
gebouwonderdeel. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de CI‐R het technische kader vormt voor 
de  toepassingsmogelijkheden van het aanpasbare gebouwonderdeel. Dit  kader heeft daarom niet 
zozeer invloed op de efficiëntie van de maatregel, maar eerder op de effectiviteit. Het vergroten en 
verzekeren van de effectiviteit van de maatregelen binnen het bouwtechnische systeem wordt in dit 
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stadium  verwezenlijkt  middels  een  terugkoppeling  naar  stap  4.  Door  veranderingen  aan  de 
bouwtechnische samenstelling van het ontwerp is het mogelijk een aanpasbaarheidsmaatregel beter 
te implementeren. Het gevolg is dat hierdoor de CI‐R wordt verlaagd.  
 
Met de Coupling Index wordt een gedetailleerd inzicht verkregen in de bouwtechnische koppelingen 
tussen  de  gebouwonderdelen.  Omdat  hierdoor  bekend  is  welke  gebouwonderdelen  door  de 
aanpassing mee zullen veranderen  is het mogelijk om het uitvoeringsproces van de aanpassing op 
een  fijn  detailniveau  te  bepalen.  Het  is  voor  het  bepalen  van  de  efficiëntie  van  de 
aanpasbaarheidsmaatregel  noodzakelijk  dat  het  uitvoeringsproces,  of  liever:  aanpassingsproces, 
bekend  is, waarin  alle  afzonderlijke werkzaamheden,  het  aan‐  en  af  te  voeren materiaal  en  het 
benodigde materieel beschreven zijn in te onderscheiden processtappen.  
Het eindresultaat van stap 7 is een beschrijving van de handelingen en materiaalstromen die in het 
aanpassingsproces voorkomen.  Dit handelingsplan, in chronologische volgorde van uitvoering, moet 
voor elke oplossingsvariant afzonderlijk worden opgesteld. Het handelingsplan dient als basis voor 
de kwantificering van de efficiëntie‐indicatoren. 

Stap 8: Kwantificering van de keuzefactoren aanpassingsinspanning, tijdsduur, kosten 
en milieubelasting 

Een keuze voor een oplossingsvariant op basis van de CI zou puur op bouwtechnische gronden zijn, 
daar  de  relaties  in  CI  allen  van  bouwtechnische  aard  zijn.  Voor  de  opdrachtgever  (gebruiker, 
eigenaar, ontwikkelaar) is dit echter niet direct het meest interessant. Daarom worden in stap 8 de  
keuzefactoren gekwantificeerd die voor de opdrachtgever van veel meer belang zijn, maar waarop 
de bouwtechnische verwevenheid wel een belangrijke invloed heeft.  
Op basis van de handelingen  in het aanpassingsproces van  iedere oplossingsvariant  is het mogelijk 
om de keuzefactoren aanpassingsinspanning, kosten en milieubelasting te kwantificeren. 
 
Aanpassingsinspanning:  
Uitgangspunt is dat de aanpasbaarheidsmaatregel optimaal kan worden ingezet zonder gehinderd te 
worden door onderliggende bouwtechnische factoren. Dit is immers in stap 7 reeds voorkomen door 
een terugkoppeling naar stap 4. Het kwantificeren van de aanpassingsinspanning  is opgebouwd uit 
drie onderdelen:  

 De zwaarte van de bouwkundige ingreep 

 De mate van overlast voor de gebouwgebruikers 

 De uitvoeringsduur van de aanpassing 
 
De  zwaarte  van  de  bouwkundige  ingreep  is  afhankelijk  van  de  aard  en  de  duur  van  de 
werkzaamheden. Voor een precieze afspiegeling zou van  iedere stap  in het proces bekend moeten 
zijn welke werkzaamheden er uitgevoerd worden, wat de duur ervan  is en met welke middelen dit 
gebeurt. Er bestaat echter geen kwalificatiesysteem voor de zwaarte van bouwkundige ingrepen. De 
aard van de werkzaamheden en toegepaste methoden en technieken is dermate verschillend dat dit 
tevens niet  eenvoudig   op  te  stellen  is. De bouwtechnische  verwevenheid  geeft hiervan ook  een 
beeld, hoewel op globaal niveau, door middel van de mate waarmee gebouwonderdelen met elkaar 
verweven  zijn. Het  is daarom mogelijk om  als  vergelijkingsmiddel hiervoor de CI‐S  te nemen, die 
geeft vanwege de veelheid aan aspecten waarmee rekening  is gehouden een redelijk betrouwbaar 
beeld van de  inspanning die benodigd  is om de bouwtechnische  samenstelling  te wijzigen bij het 
uitvoeren van een aanpassing. 
 
Overlast  is  een  onderdeel  dat  te  maken  heeft  met  perceptie.  Bij  een  aanpassing  van  een 
gebouwonderdeel  is  het mogelijk  en  in  de meeste  gevallen wenselijk  dat  gebouwgebruikers  niet 
tijdelijk  elders  gehuisvest  moeten  worden.  In  de  bouwkunde  worden  met  overlast  meestal 
ongemakken zoals geluidsoverlast en trillingen bedoeld. Een onderzoek van RIVM en TNO [Franssen, 
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et  al.,  2004]  maakt  onderscheid  tussen  verschillende  vormen  van  overlast,  waarvan  voor 
bouwwerkzaamheden de volgende vijf overlastfactoren van belang zijn: 

 Geluid 

 Geur 

 Trillingen 

 Risicobeleving 

 Leefbaarheid  
 

Hinder  is niet eenvoudig te kwantificeren, het  is  immers niet zonder uitvoerig gebruikersonderzoek 
in getallen uit te drukken. Alleen de aspecten geluid, trillingen en geur zijn direct meetbaar (volume, 
frequentie,  concentratie)  maar  risicobeleving  en  leefbaarheid  kunnen  niet  direct  worden 
gekwantificeerd. Daarom  is gekozen om alle aspecten  te waarderen op basis van een kwalitatieve 
schaal  van  0  tot  3,  waarbij  per  aspect  voor  iedere  waardering  als  referentiekader  een  aantal 
voorbeelden  worden  gegeven,  zodat  de  overlast  van  een  reproduceerbare  score  kan  worden 
voorzien. De  scoreschaal die wordt  toegepast  is niet onderbouwd met metingen of andersoortige 
data. Wetenschappelijk gezien  zou voor een betrouwbare  scoreschaal meer diepgaand onderzoek 
moeten worden uitgevoerd. Toepassing van deze schaal geeft echter wel een indicatie van de mate 
van overlast. Deze aanname maakt het mogelijk om de kwantificering van de aanpassingsinspanning 
te completeren. 
 

 
 
In het RIVM/TNO‐rapport wordt overlast alleen uitgedrukt  in hinder en ernstige hinder. Om meer 
nuance te krijgen in de resultaten wordt in de CSA‐methode hinder uitgesplitst in normale hinder en 
beperkte hinder.  
 
In  tabel  11.4 worden  per  vorm  van  hinder  voor  elke  hinderklasse  de  gehanteerde  voorbeelden 
gegeven  die  dienen  ter  referentie  bij  het  bepalen  van  de mate  van  hinder. Met  behulp  van  een 
enquête  onder  15  bouwprofessionals  is  de  mate  van  hinder  van  verschillende  activiteiten 
geclassificeerd.  Hierin  is  men  gevraagd  aan  te  geven  in  welke  mate  de  gegeven  handelingen 
hinderlijk zijn op het gebied van geluid, geur, trillingen, risicobeleving en leefbaarheid. Vanwege het 
beperkte aantal respondenten geldt ook voor deze classificatie dat deze niet representatief is, maar 
wel indicatief. Voor een exacte bepaling van de mate van hinder is verder onderzoek noodzakelijk. 
 

   Omschrijving:     score  referentie 
‐ Ernstige hinder     3  (beschrijvende voorbeelden van ernstige hinder) 
‐ Normale hinder     2  (beschrijvende voorbeelden van normale hinder) 
‐ Beperkte hinder     1  (beschrijvende voorbeelden van beperkte hinder) 
‐ Geen hinder       0 
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VOORBEELDEN VAN OVERLAST TER REFERENTIE BIJ HET KWANTIFICEREN VAN DE HINDERLIJKHEID 
VAN AANPASSINGSWERKZAAMHEDEN1 

Vormen van 
overlast 

Beperkte hinder (1)  Normale hinder (2)  Ernstige hinder (3) 

Geluid  Trekken elektrische draden 
door PVC buis, zagen en lijmen 
PVC buis, voetstappen 
bovenverdieping, spraak 

Luide spraak, luide radio, sloop 
metal stud wand, sloop hsb 
wand, timmerwerkzaamheden, 
draaiende motor vrachtauto 

Sloop steenachtige 
blokkenwand, sloop 
betonwand, boor‐ en 
slijpwerkzaamheden 

Geur  Laswerkzaamheden  Terpentine, chloor, thinner, 
slijpen staal, verfgeur 

Ammoniak 

Trillingen  Voorbijrijdende vrachtauto, 
voorbijlopende mensen 

Drilboor, stapelen zwaar 
materieel, 
timmerwerkzaamheden, hak‐ 
en breekwerk.  

Heiwerkzaamheden 

Risicobeleving  Werkzaamheden aan: 
afwerklaag, E‐installaties, 
watervoerende delen, 
gevelopeningen 

Werkzaamheden  aan: 
dragende binnenwand, 
gasvoerende delen, gevel, dak 

Werkzaamheden aan: 
draagconstructie, fundering. 

Leefbaarheid  Aanwezigheid één werkman, 
lichte werkzaamheden in 
ruimte. 

Aanwezigheid meerdere 
werklieden, één volledig 
onbruikbare ruimte, vrijkomen 
bouwafval, opslag bouwafval 
en ‐materialen op 
gebouwterrein. 

Bouwstof, noodzaak tot 
verlaten van gebouw 

1 De classificaties  in deze  tabel zijn gevormd door middel van een enquête onder 15 bouwprofessionals. Hoewel dit geen 
representatief aantal is, geeft de huidige classificatie wel een indicatie die in grote lijnen juist lijkt.  
 

Tabel  11.4  –  Voorbeelden  van  overlast  per  hinderklasse  ter  referentie  bij  de  waardering  van  overlast  bij 
aanpassingswerkzaamheden 

 
De  afzonderlijke  handelingen  uit  het  uitvoeringsproces  kunnen  nu  per  overlastaspect  worden 
gewaardeerd  in  een  schema, waarna  een  totaalscore berekend  kan worden  voor het  totaal, met 
daarbij een uitsplitsing per overlastaspect en per handeling, zie tabel 11.5. 

 

OVERLAST ALS GEVOLG VAN HET UITVOERINGSPROCES 

Uitvoeringsproces  ge
lu
id
 

ge
u
r 
 

tr
ill
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ge
n
 

ri
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b
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ev
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g 

le
ef
b
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d
 

To
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 o
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Handeling 1  1  0  0  0  2  3 

Handeling 2  1  0  0  1  1  3 

Handeling 3  2  0  1  1  2  6 

Handeling 4   0  0  0  0  1  1 

Handeling 5  0  2  0  0  0  2 

…  …  …  …  …  …  … 

Totaal  4  2  1  2  6  15 

 
Tabel 11.5 – Voorbeeldberekening van het kwantificeren van overlast van een aanpasbaarheidsmaatregel. De 
handelingen zijn niet benoemd en dienen ter illustratie voor de waarderingsmethodiek. 
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In de waarderingsmethode  in tabel 11.5  is de belangrijkheid van alle overlastaspecten gelijk. Het  is 
mogelijk om een weegfactor te introduceren die ervoor zorgt dat de gebruiker van de methode zelf 
kan bepalen welke aspect het belangrijkst is. Deze weegfactor kan worden bepaald door middel van 
paarsgewijs  vergelijken  met  behulp  van  een  rangorde‐scorematrix.  Ook  is  het  mogelijk  om  de 
gebruiker  zelf  een weegfactor  van  1  tot  3  te  laten  invullen,  het  aantal  verschillende  aspecten  is 
immers maar vijf. Deze optie kan door de gebruiker van de CSA‐methode worden overwogen om 
overlastaspecten die in het scenario zwaarder wegen ook zwaarder mee te laten tellen.  
 
Een anders aspect dat mogelijk invloed heeft op de mate waarin overlast hinderlijk wordt ervaren is 
de duur van de werkzaamheden. In de overlastaspecten trillingen en  leefbaarheid  is de tijdsduur al 
globaal meegenomen, maar voor de duur van de aanpassing  is het mogelijk om per handeling de 
benodigde  manuren  mee  te  nemen  op  basis  van  het  te  verzetten  werk.  Met  behulp  van 
naslagwerken  is  het  mogelijk  om  de  manuren  te  bepalen,  meestal  uitgaande  van  een  te 
verwerken/bewerken  hoeveelheid  materiaal.  Deze  informatie  kan  uit  actuele  (digitale) 
naslagwerken53 worden overgenomen. Omdat het aantal werklieden op een project niet bekend  is, 
wordt voor de vergelijking gewerkt met manuren. Het aantal manuren geeft een  indicatie van de 
werkelijke duur van een aanpassing. 
 

UITVOERINGSDUUR ALS GEVOLG VAN HET 
UITVOERINGSPROCES 

Uitvoeringsproces 

materiaaleenheid
M
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m1  m2  m3 

Handeling 1  10  0,2  2 

Handeling 2  4  2  8 

Handeling 3  30  0,3  9 

Handeling 4   2  0,5  1 

Handeling 5  6  0,2  1,2 

…  …  …  …  …  … 

Totaal  21,2 

 
Tabel 11.6  – Voorbeeldberekening  van het  kwantificeren  van de uitvoeringsduur  van  een aanpasbaarheids‐
maatregel 

 
In  tabel  11.6  is  een  voorbeeldberekening  te  zien  waarin  de  uitvoeringsduur  van  een 
aanpasbaarheidsmaatregel  is gekwantificeerd. Deze uitvoer  is nog  te verfijnen wanneer bekend  is 
hoeveel  werklui  er  per  handeling  beschikbaar  zijn,  of  wanneer  aangegeven  kan  worden  welke 
handelingen  tegelijkertijd  plaats  kunnen  vinden. Dit maakt  het  tevens mogelijk  om  de werkelijke 
uitvoeringsduur (in dagdelen) te bepalen. Overigens kan het tegelijk uitvoeren van handelingen van 
invloed zijn op de mate van overlast, een groter aantal werklieden over de vloer kan namelijk zorgen 
voor een toename van de geluidsoverlast of een verslechtering van de leefbaarheid voor bewoners. 
Voor de hoeveelheid overlast is een verfijning in de resultaten te verwezenlijken, door de mate van 
overlast  per  aspect  te  vermenigvuldigen  met  het  aantal  manuren.  Dit  kan  een  verschuiving 
teweegbrengen  in  de  resultaten.  In  figuur  11.3  is  bijvoorbeeld  te  zien  dat  handeling  3  na 
vermenigvuldiging veruit het meest overlast veroorzaakt, terwijl het aantal manuren ongeveer gelijk 
is aan dat van handeling 2.  

                                                            
53 http://www.bouwkosten.nl (Reed Business Information); http://www.bouwkosten‐online.nl (Archidat Bouwkosten BV) 
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Fig. 11.3 – Grafische weergave van overlast en manuren afzonderlijk (links) en een weergave van de overlast 
vermenigvuldigd met manuren, resulterend in het aantal uren overlast door werkzaamheden 

 
Het kwantificeren van de aanpassingsinspanning levert nu in totaal drie waarderingen op:  

 de CI‐S voor de bouwtechnische zwaarte van de ingreep; 

 een waardering voor overlast vermenigvuldigd met het aantal manuren per handeling; 

 de tijdsduur in manuren (eventueel verfijnd naar exacte uitvoeringsduur). 
 
Kosten:   
De factor kosten kan worden opgedeeld in: 

 Initiële  kosten;  de  kosten  voor  het  aanbrengen  van  de  aanpasbaarheidsmaatregel  tijdens 
nieuwbouw; 

 Aanpassingskosten; de kosten voor het realiseren van de aanpassing op termijn.  
 
Het  berekenen  van  de  aanpassingskosten  is  relatief  eenvoudig,  mits  er  voldoende  informatie 
beschikbaar is over de uitvoeringshandelingen. Informatie is nodig over kosten per hoeveelheid aan 
te  brengen  of  te  verwijderen  materiaal,  huur  van  materiaal,  de  benodigde  manuren  en  de 
loonkosten  per  uur.  Met  behulp  van  naslagwerken  voor  bouwkosteninformatie53,  waarin  een 
regelmatig geüpdate gemiddeld  landelijk kostenniveau wordt gegeven,  is het mogelijk om al deze 
gegevens te verzamelen wanneer de benodigde handelingen bekend zijn. Voor het uitvoeren van de 
aanpassing  is  bij  het  kwantificeren  van  de  aanpassingsinspanning  het  aantal  manuren  en  de 
hoeveelheid materiaal  reeds  bepaald.  Voor  het  berekenen  van  de  aanpassingskosten  hoeven  nu 
alleen nog kostenkengetallen te worden ingevuld. 
 
In  tabel  11.7  is  een  voorbeeldberekening  gemaakt  van  een  aanpasbaarheidsmaatregel.  De 
kostencomponenten materiaal, materieel en manuren zijn hierin per handeling gedefinieerd. Naast 
deze kosten wordt in de voorlaatste regel een opslag van gerekend voor staartkosten [Wentzel, van 
Eekelen, Rip, 2002]. Staartkosten bestaan uit algemene bouwplaatskosten  (ABK), algemene kosten 
(AK), en winst en risico (W&R). 
 
De initiële kosten van een aanpasbaarheidsmaatregel kunnen op een zelfde wijze worden berekend. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de handelingen zo worden omschreven dat alleen de verschillen in 
de handelingen  ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp worden meegenomen. Het  is  in dat 
geval  ook  mogelijk  dat  een  besparing  optreedt,  wanneer  bijvoorbeeld  een  demontabel 
binnenwandsysteem  minder  kostbaar  is  dan  de  oorspronkelijk  ontworpen  niet  demontabele 
bouwwijze.  
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AANPASSINGKOSTEN ALS GEVOLG VAN HET UITVOERINGSPROCES 

Uitvoeringsproces 
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€
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m1  m2  m3 

Handeling 1  10  15   0,2 2  45 150    90  240 

Handeling 2  4  60 20 2  8  45 240  80  360  680 

Handeling 3  30  20 10 0,3 9  45 600  300  405  1305

Handeling 4   2  5    0,5 1  45 10    45  55 

Handeling 5  6  3    0,2 1,2 45 18    54  72 

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  … 

Subtotaal      1018  380  954  2352

Staartkosten 20% (ABK, AK, W&R)      204  76  191  470 

Totaal      1222  456  1145  2822

 
Tabel  11.7  – Voorbeeldberekening  van  de  kwantificering  van  aanpassingskosten  van  een  aanpasbaarheids‐
maatregel 

 
Voor de  vergelijking worden de  kosten onderscheiden  in  twee onderdelen: aanpassingskosten en 
initiële kosten. Hierbij moet worden opgemerkt dat initiële kosten eenmalig worden gemaakt, terwijl 
aanpassingskosten  bij  iedere  aanpassing  terugkomen.  Het  is  daarom  van  belang  dat  in  het 
veranderingsscenario  in stap 1 een redelijke schatting wordt gemaakt van de verwachte frequentie 
van  de  aanpassing.  In  het  uiteindelijke  kostenoverzicht  kunnen  de  aanpassingskosten 
vermenigvuldigd  worden  met  het  aantal  maal  dat  een  aanpassing  voorkomt  tijdens  de  totale 
gebruiksduur van het gebouw, waardoor de verhouding tussen aanpassingkosten en  initiële kosten 
volledig  anders  kan  komen  liggen.  Na  vermenigvuldiging  kunnen  de  initiële  kosten  en  de 
aanpassingskosten  worden  samengevoegd  en  vormen  dan  de  totale  kosten  van  de 
aanpasbaarheidsmaatregel. 
 
Milieubelasting: 
De derde keuzefactor is de milieubelasting die wordt veroorzaakt door de aanpassingsinspanning. In 
feite gaat het hier ook weer om twee onderdelen: 

 Milieubelasting door een aanpassing (ten tijde van aanpassing) 

 Milieubelasting door implementatie van de aanpasbaarheidsmaatregel (initieel) 
 
Elke handeling die omschreven  is,  gaat  gepaard met de  aanvoer‐ of  afvoer  van materiaal  en het 
gebruik van materieel. De productie, verwerking en afvoer van materialen resulteert in een belasting 
voor het milieu, als gevolg van bijvoorbeeld grondstoffenwinning, productie  van bouwmaterialen, 
transport  en  afvalverwerking.  In  het  ideale  geval  heeft  een  aanpasbaarheidsmaatregel  geen 
milieubelasting  tot  gevolg,  wanneer  deze  zonder  aan‐  of  afvoer  van  materialen  en  zonder 
bouwwerkzaamheden kan worden uitgevoerd.  
Het  meetbaar  maken  van  milieu‐impact  van  het  bouwen  het  gebouwgebruik  is  een  actueel 
onderwerp  is.  Er  zijn  een  aantal  instrumenten  waarmee  dit  kan,  zoals  GPR,  BREEAM‐NL  en 
Greencalc. Het doel van het ministerie van VROM is om deze instrumenten te harmoniseren, zodat 
één allesomvattende methode ontstaat die put uit één achterliggende database. Voor kwantificering 
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van de milieubelasting in de CSA‐methode worden de gegevens van NIBE gebruikt. Met behulp van 
het  NIBE milieuclassificatiesysteem  [Haas,  Abrahams,  de  Groot,  2007a;  2007b;  Haas,  et  al.2008; 
Haas, de Groot, 2009] is het mogelijk om per materiaaleenheid de milieukosten te kwantificeren. De 
waarden  uit  deze  publicatie  zijn  gebaseerd  op  de  principes  van  LCA  (Levens  Cyclus Analyse). De 
milieubelasting wordt gekwantificeerd door middel van verborgen milieukosten, dit is een maat voor 
de financiële middelen die nodig zijn om de milieubelasting van het onderdeel te compenseren. De 
verborgen milieukosten zijn gebaseerd op de milieufactoren emissies, uitputting van grondstoffen, 
landgebruik en hinder, die verder onder te verdelen zijn in meer specifieke milieueffecten. Door de 
milieubelasting  in  geld  uit  te  drukken  zijn  de  verschillende  milieufactoren  en  milieueffecten  te 
wegen.  
De gebouwonderdelen in NIBE’s milieuclassificaties voor bouwproducten worden geclassificeerd op 
basis van  toepassing  in de NOVEM  referentiewoning met een gebruikslevensduur van 75  jaar. Dat 
betekent  dat  een  onderdeel  met  een  technische  levensduur  van  25  jaar  driemaal  wordt 
meegerekend.  In  de  milieubelasting  van  een  product  is  zoals  bij  LCA  gebruikelijk  is  de  hele 
levensduur meegenomen, waaronder grondstofwinning en productie, transport, verwerking tijdens 
de bouw, gebruik en verwijdering.  
 
Naast de milieueffecten worden nog drie milieumaten gegeven als gevolg van de toepassing van een 
product, te weten: energieverbruik, afval en transport. De milieuproblemen die hieraan gerelateerd 
zijn  reeds  in  de milieueffecten  opgenomen, maar  in  verband met  de  directe  connectie met  de 
maatschappelijke probleemfactoren (veroorzaakt door de bouwsector die zijn geïdentificeerd in het 
kader van Slimbouwen) worden deze hier ook meegenomen. De milieumaten worden omschreven 
door NIBE als: 

 Afval (kg);  
‘de  totale  hoeveelheid  vast  afval  die  vrijkomt  tijdens  de  levenscyclus  en  na  de 
sloopfase. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen toxisch en niet‐toxisch afval’ 

 Energie (MJ);  
‘De  totale benodigde hoeveelheid primaire energie. De eventuele energie die  in de 
afvalfase nog uit het product kan worden opgewekt  is in mindering gebracht op het 
totaal.’ 

 Transport (kton.km);  
‘Het product van de getransporteerde hoeveelheid materiaal en de transportafstand. 
kton.km  staat  voor  bijvoorbeeld  het  transport  van  1000  ton  over  een  kilometer 
afstand of voor het transport van 1 ton over 1000 kilometer afstand.’ 

 
NIBE deelt producten in naar aanleiding van een milieubelastingsfactor in milieuklassen lopende van 
1 tot 7 en onderverdeeld in een a‐,b‐ en c‐klasse, waarin klasse 1 wordt gezien als beste keuze. NIBE 
acht  producten  tot  en met  klasse  3c  als  aanvaardbaar  voor  toepassing  in  gebouwen.  Ook  voor 
Slimbouwen  is deze  limiet  aan  te bevelen,  zodat de duurzaamheid  van oplossingen  gewaarborgd 
blijft. 
 
Met behulp  van de  informatie uit de NIBE‐publicaties  [Haas, Abrahams, de Groot, 2007a; 2007b; 
Haas, et al.2008; Haas, de Groot, 2009] is het mogelijk om de milieubelasting van een aanpassing te 
kwantificeren.  Het  uitgangspunt  is  dat  bij  iedere  handeling  een  hoeveelheid  materiaal  wordt 
verwerkt. Met de NIBE classificatie is het mogelijk deze te verwerken hoeveelheden te vertalen naar 
totale  verborgen milieukosten.  In  tabel  11.8 wordt  een  voorbeeldberekening  getoond waarin  de 
milieubelasting wordt gekwantificeerd 
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MILIEUBELASTING ALS GEVOLG VAN HET UITVOERINGSPROCES 

Aanpassingstermijn uit 
veranderingsscenario:  
25 jaar 

materiaaleenheid verborgen milieukosten a

 

Milieumaten 

Uitvoeringsproces  m1  m2  m3  €
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Handeling 1  10  5,12  25  0,33 17,9 2a  310  1023  10  33  430  1419 

Handeling 2  4  8,04  75  1  32,2 3c  550  2200  55  220  1500  6000 

Handeling 3  30  3,50  25  0,33 34,7 2b  125  1238  2  20  155  1535 

Handeling 4   2  0,63  15  0,4  0,5  1a  120  96  0,2  0,2  85  68 

Handeling 5  6  1,10  15  0,4  2,6  1c  265  636  0,1  0,2  40  96 

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  … 

Totaal        87,9      5193    273    9118 

a Gebaseerd op toepassing in de NOVEM referentiewoning gedurende een gebruiksduur van 75 jaar 
b Verborgen milieukosten zijn gebaseerd op een totale gebruiksduur van 75 jaar. Een onderdeel met een levensduur van 25 

jaar wordt driemaal vervangen. Deze vermenigvuldiging is opgenomen in de cijfers van NIBE.  
‐ Wanneer door een aanpassing van een onderdeel een vernieuwing na afloop van de levensduur niet zal 

voorkomen, dient dit te worden verminderd op de totale verborgen milieukosten, middels een 
verminderingsfactor berekend als:  
1. (Aanpassingstermijn /technische levensduur): uitkomst naar boven afgerond naar geheel getal 
2. (Uitkomst 1. x  technische levensduur/75) 

‐ Ook voor producten die worden toegevoegd tijdens het aanpassingproces, maar niet de volledige 
referentieperiode vervullen (wanneer ze bijvoorbeeld na 25 jaar worden ingevoerd, zijn er theoretisch nog 50 jaar 
over) mag een verminderingsfactor worden gerekend: 
1. (Aanpassingstermijn /technische levensduur): uitkomst naar beneden afgerond naar geheel getal 
2. 1‐(Uitkomst 1 x technische levensduur /75)  

c Te vermenigvuldigen met verminderingsfactor berekend volgens b; totale berekening is dan (materiaaleenheid x €/eenheid 
x verminderingsfactor = € totaal) 

d Te vermenigvuldigen met verminderingsfactor berekend volgens b; totale berekening is dan (materiaaleenheid x 
verminderingsfactor x milieumaat/eenheid  = milieumaat totaal) 

 
Tabel 11.8 – Voorbeeldberekening van de kwantificering van milieubelasting bij uitvoering van een aanpassing. 
De gehanteerde gegevens omtrent milieubelasting van toegepaste producten worden ontleend aan de NIBE’s 
milieuclassificatie van bouwproducten  [Haas, Abrahams, de Groot, 2007a; 2007b; Haas, et al.2008; Haas, de 
Groot, 2009] 

 
Op een  zelfde wijze  kan de milieubelasting door  implementatie  van  aanpasbaarheidsmaatregelen 
tijdens  de  bouwfase  worden  berekend.  Een  toevoeging  van  gebouwonderdelen  leidt 
vanzelfsprekend tot extra milieukosten, toepassing van andere typen gebouwonderdelen kan echter 
een  besparing  teweegbrengen.  Ook  wanneer  bepaalde  onderdelen  overbodig  worden  kan  de 
milieubelasting  worden  teruggedrongen.  In  dat  geval  wordt  in  plaats  van  een  overzicht  met 
handelingen, een overzicht gemaakt met de onderdelen en hoeveelheden van de bouwproducten, 
die vanwege de  implementatie van een aanpasbaar gebouwonderdeel  toegevoegd en weggelaten 
worden. Ook hier moet, net zoals bij de kwantificering van de initiële kosten, opgemerkt worden dat 
alleen de veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan meegenomen moeten worden. 
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Net zoals bij het bepalen van de kosten,  is het ook  in geval van een aanpassing mogelijk dat deze 
meer dan één keer tijdens de levensduur van het gebouw uitgevoerd zal worden. Om dit effect mee 
te wegen  zal de milieubelasting, ontstaan door een aanpassing,  vermenigvuldigd moeten worden 
met het aantal keer dat deze zal voorkomen, terwijl de milieubelasting door  implementatie van de 
aanpasbaarheidsmaatregel  maar  één  keer  wordt  geteld.  In  een  (grafisch)  overzicht  kan  de 
milieubelasting worden samengevoegd tot één score, of de milieubelasting van de implementatie en 
het aanpassen op  termijn kunnen naast elkaar worden weergegeven voor een meer genuanceerd 
beeld.  

Stap  9:  Vergelijking  van  de  efficiëntie  van  de  oplossingsmaatregelen  op  de 
gekwantificeerde  factoren  uit  stap  8  en  keuze  voor  de  meest  geschikte 
aanpasbaarheidsmaatregel 

Als  negende  stap  in  de methode worden  de  verschillende  oplossingen  voor  aanpasbaarheid  van 
gebouwonderdelen  vergeleken.  De  resultaten  worden  per  keuzefactor  getoond  waarbij  alle 
oplossingvarianten  in  één  overzicht  bekeken  kunnen  worden  door  middel  van  een  grafische 
weergave  (histogram).  In  tabel  11.9  is  een  totaaloverzicht  te  zien  van  de  in  stap  8  van  de  CSA‐
methode gekwantificeerde keuzefactoren. 
 

RESULTAATOVERZICHT VAN GEKWANTIFICEERDE KEUZEACTOREN 

Aanpassingsinspanning  A1. de zwaarte van de ingreep (CI‐S)
A2. Uitvoeringsduur in manuren 
A3. de mate van overlast 
A4. de mate van overlast in relatie tot de uitvoeringsduur (A2 x A3) 

Kosten    K1. Initiële kosten
K2. Aanpassingskosten 
K3. Totale kosten tijdens gebruiksduur (K1 + K2 x frequentie) 

Milieubelasting   M1. Milieubelasting door implementatie van een aanpasbaarheidsmaatregel
M2. Milieubelasting door aanpassing 
M3. Totale Milieubelasting tijdens gebruiksduur (M1 + M2 x frequentie) 

 
Tabel 11.9 – Totaaloverzicht van de resultaten van de gekwantificeerde keuzefactoren uit de CSA‐methode 

 
In totaal worden er drie histogrammen gegenereerd waarin de verschillende keuzefactoren aan bod 
komen: 

 Aanpassingsinspanning;   De mate van overlast in relatie tot de uitvoeringsduur (A4)  

 Kosten;        Initiële kosten (K1) + Aanpassingskosten (K2) 

 Milieubelasting;  Milieubelasting door implementatie van een 
aanpasbaarheidsmaatregel (M1) + Milieubelasting door 
aanpassing (M2) 

 
De resultaatgrafieken geven een overzicht van de efficiëntie van de aanpasbaarheidsmaatregel. Een 
voorbeeld  hiervan  is  te  vinden  in  §14.1.1.  Het  is  ook  mogelijk  om  de  resultaten  in  meer 
gedetailleerde vorm te bekijken, bijvoorbeeld per handeling tijdens de uitvoering of per gerelateerd 
gebouwonderdeel (zie stap 8). Meer inzicht in de zwaarte van de ingreep (A1) kan worden verkregen 
door de in stap 7 gegenereerde CI‐S te bekijken, die in een maat geeft aan de verwevenheid tussen 
de  verschillende  gebouwonderdelen. Hierin  kan  de  oplossing  als  totaal  en  per  gebouwonderdeel 
afzonderlijk  worden  beschouwd.  De  CI‐S  (A1)  is  niet  opgenomen  in  de  vergelijkende  grafieken, 
omdat deze wel inzicht geeft, maar geen sluitend oordeel over de efficiëntie van de ingreep, omdat 
deze niet in detail is uitgewerkt met behulp van het handelingsplan. 
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Er  worden  geen  totaalscores  berekend  over  de  verschillende  keuzefactoren  tezamen.  De  reden 
hiervoor  is dat de gekwantificeerde onderdelen niet dezelfde dimensie hebben. Daardoor  zouden 
appels met  peren  worden  vergeleken.  Ook  worden  er  geen  weegfactoren  toegepast  omdat  de 
belangrijkheid  van  de  factoren  afhankelijk  is  van  de  prioriteiten  van  degenen  die  de  methode 
gebruikt. Dit zal dus per situatie verschillen. Desondanks kan er met behulp van de grafieken wel een 
inschatting worden gemaakt van de verschillen in efficiëntie tussen de oplossingsmogelijkheden. 
Na vergelijking van de  consequenties van  iedere aanpasbaarheidsmaatregel kan de gebruiker een 
keuze maken voor de bij zijn situatie best passende oplossing. Dit is de laatste stap in de methode. 

Stap 10: Toetsing van de geselecteerde aanpasbaarheidsmaatregel aan de functionele 
eisen uit stap 2 

De  laatste  stap  in  de methode  is  de  terugkoppeling  van  het  resultaat  naar  de  randvoorwaarden 
waaraan de oplossing moet voldoen. Deze  laatste  stap dient als controle om  te beoordelen of de 
gekozen  aanpasbaarheidsmaatregel werkelijk  effectief  is. Wanneer  de  stappen  zijn  doorlopen  als 
bedoeld  zou  dit  onnodig  moeten  zijn,  maar  vanwege  een  aantal  min  of  meer  subjectieve 
ontwikkelingsstappen  is het nodig om te verzekeren dat de gekozen oplossing de  juiste  is. Zo niet, 
dan moet de methode opnieuw worden doorlopen vanaf stap 2. De deels subjectieve momenten in 
de methode die in dat geval moeten worden herzien, zijn:  

 stap  5,  waarin met  QFD  de  invloed  van  gebouwonderdelen  op  functionele  eisen  wordt 
gewaardeerd;  

 stap 6,  waarin aanpasbaarheidsmaatregelen worden ontwikkeld;  

 stap  7,  waarin  de  bouwtechnische  samenhang  tussen  de  oplossingsmaatregel  en  het 
ontwerp  wordt  bepaald.  In  deze  stap  kunnen  veranderingen  in  de  keuze  van 
gebouwonderdelen worden  doorgevoerd,  die wellicht  van  invloed  zijn  op  de  functionele 
eisen. 

 
In een praktijkproject  is het daarnaast zinvol om de toetsing niet alleen modelmatig uit te voeren, 
maar  indien  mogelijk  kan  de  voorgestelde  aanpasbaarheidsmaatregel  aan  een  expert  of  de 
belanghebbenden  (ontwikkelaar, eigenaar, gebruiker) worden gepresenteerd.  Indien positief biedt  
het oordeel een betrouwbare basis voor succesvolle implementatie van de voorgestelde oplossing.  

11.4 Toepasbaarheid en vervolgstappen 

In  deze  paragraaf wordt  nader  ingegaan  op  het  resultaat  en  het  toepassingsgebied  van  de  CSA‐
methode. Daarnaast wordt de wijze besproken waarop de werking  van de methode beproefd en 
getoetst zal worden en als laatste worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.  

11.4.1 Resultaat en toepassingsgebied 
De CSA‐methode is ontwikkeld voor toepassing tijdens de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp in 
de planfase van een gebouw. Het gaat dus altijd om nieuwbouw. Deze positie van de methode in de 
planfase  is  cruciaal  omdat  op  dat  moment  de  gebruiksmogelijkheden  van 
aanpasbaarheidsmaatregelen  optimaal  benut  kunnen worden,  doordat  de  technische  samenhang 
met andere gebouwonderdelen nog kan worden aangepast. Ook de keuze voor gebouwonderdelen 
kan  nog  gewijzigd  worden  indien  dit  ten  gunste  komt  aan  de  effectiviteit  van  de  toegepast 
flexibiliteitsstrategie. 
De  gebruiker  van  de  methode  is  de  ontwerpende  partij  die  werkt  in  opdracht  van  de 
gebouwgebruiker,  ‐eigenaar  of  ‐ontwikkelaar.  De methode  is  in  eerste  instantie  ontwikkeld  om 
veranderingen in toekomstige gebruikerseisen op een effectieve wijze met technische oplossingen te 
vervullen,  het  is  echter  ook mogelijk  dat  een  gebouweigenaar  een  bepaalde  toekomstvisie  heeft 
omtrent  het  gebruik  van  zijn  gebouw,  bijvoorbeeld  door  technische maatregelen  in  te  bouwen, 
zodat op  termijn een  functiewisseling mogelijk  is wanneer de marktsituatie  is veranderd.  In beide 
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gevallen kan worden gezegd dat het hogere doel het verlengen van de functionele en economische 
levensduur is.  
Met  de  CSA‐methode  kunnen  beslissingen  worden  genomen  en  onderbouwd  in  de  keuze  voor 
flexibiliteitsvormen en aanpasbaarheidsmaatregelen. In alle gevallen gaat het om de toetsing van de 
efficiëntie  van  een  technische  maatregel  voor  gebruikersgerelateerde  eisen.  De  methode  kan 
worden  gebruikt  om  ontwerpvarianten  en  ontwerpaanbevelingen  te  genereren  en  om  de 
uiteindelijke beslissing te verantwoorden op kwantitatieve basis.  
 
Toepassing van de methode voor productontwikkeling 
Naast  het  vinden  van  de meest  geschikte  en  beschikbare  oplossing  voor  een  project  is  het  ook 
mogelijk  om  met  de  methode  aan  te  tonen  op  welke  vlakken  kansen  liggen  voor 
productontwikkelingen. 
Innoveren wordt  in  de  bouwpraktijk meestal  gekenmerkt  door  het  voortborduren  op  bestaande 
kennis  en  oplossingen.  Productontwikkeling  heeft  echter  veel meer  potentie wanneer  gevestigde 
denkbeelden  los  kunnen  worden  gelaten.  Wanneer  de  bestaande  oplossing  werkelijk  de  beste 
aanpak  van het  probleem  is,  zal  dit  in  het  creatieve  proces  van  ideeëngeneratie  en  toetsing  van 
ontwikkelde concepten in stap 8 van de methode ook tot uiting komen. Met de CSA‐methode is het 
vanwege de  systematische gestroomlijnde opzet mogelijk dat zich een oplossingsrichting aandient 
die niet eerder overwogen en wellicht niet te voorzien was.  
Wanneer de  CSA‐methode wordt  gebruikt met het doel om  gebieden  aan  te boren waar  kansen 
liggen voor productontwikkeling, zal de methode  in  ieder geval  tot en met stap 6 moeten worden 
doorlopen.  Stap  6  is  het  punt  waarop  oplossingsvarianten  worden  gedefinieerd  op  basis  van 
specifieke  functionele  eisen.  Voor  toetsing  van  de  praktische  haalbaarheid  is  het  van  belang  dat 
vervolgens een concept wordt ontwikkeld dat voldoende gedetailleerd  is, zodat de handelingen  in 
het  aanpassingsproces  kunnen  worden  bepaald.  Die  proceshandelingen,  bestaande  uit 
materiaalstromen  en  arbeidsgangen,  zijn  immers  de  basis  voor  de  stap  8,  waarin  deze  worden 
gekwantificeerd ter toetsing van de efficiëntie. 

11.4.2 Toetsing en validatie 
De theoretische basis van de ontwikkeling van de CSA‐methode  is behandeld  in DEEL I. De stappen 
die  in de methode doorlopen moeten worden om tot een resultaat te komen zijn zo geordend dat 
alle  relevante  aspecten  in  de  wisselwerking  tussen  gebruiker  en  gebouw  aan  bod  komen.  De 
methode  is ontwikkeld als  instrument om een gefundeerde en betrouwbare keuze  te maken voor 
een aanpasbaarheidsmaatregel. Een dergelijk  instrument bleek  in de praktijk nog niet  te bestaan, 
terwijl  flexibiliteitsmaatregelen  steeds  vaker  als  middel  worden  gebruikt  om  veranderingen  in 
gebouwgebruik  te  faciliteren.  De  aandacht  was  tijdens  de  ontwikkeling  van  de  methode  niet 
gevestigd  op werkbaarheid  van  de methode,  omdat  eerst  het  theoretisch  kader  gevormd moest 
worden. Voor een toekomstige praktische toepassing is dit echter wel een belangrijke criterium.  
 
Om aan te tonen dat de ontwikkelde CSA‐methode valide is zal deze nog getoetst moeten worden. 
Deze toetsing zal in H14 aan bod komen en wordt uitgevoerd door middel van het behandelen van 
enkele  case  studies waarin met  behulp  van  fictieve  doch  praktijkwaardige  scenario’s  zal worden 
getest of de werking en het resultaat van de methode voldoet aan het beoogde resultaat.  

11.4.3 Conclusies en aanbevelingen 
De CSA‐methode is een eerste stap naar het gericht vertalen van toekomstige gebruikerseisen naar 
technische maatregelen voor aanpasbaarheid van het gebouw. De methode  is ontwikkeld met de 
bedoeling een volledig beeld te vormen van de mogelijkheden waarmee een zo effectief en efficiënt 
mogelijk ontwerp wordt gecreëerd op het gebied van gebruiksflexibiliteit.  In  theoretische zin  is de 
methode  sluitend, er  zijn echter een aantal punten die nadere aandacht vragen. De voornaamste 
punten hebben betrekking op betrouwbaarheid, uitbreidbaarheid en de werkbaarheid van de CSA‐
methode.  
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Betrouwbaarheid van de CSA‐methode: 
De betrouwbaarheid van de methode  zal moeten blijken uit de  toetsing met  case  studies. Er  zijn 
echter een aantal factoren die tijdens het gebruiken van de methode ervoor kunnen zorgen dat een 
niet‐realistisch  resultaat  ontstaat.  Een  uitkomst  zal  er  vanwege  de  stapsgewijze  aanpak  altijd 
uitrollen, dat deze realiteitszin heeft is echter niet gegarandeerd.  
De gebruiker van de methode speelt hierin een hoofdrol. De methode  is vanwege de veelheid aan 
factoren en aspecten intensief in gebruik en bij het leggen van verbanden moet continu de aandacht 
worden vastgehouden om geen zaken over het hoofd te zien. De gebruiker zal bekend moeten zijn 
met  de werking  en  het  doel  van  de methode,  enige  verdieping  is  daarom  noodzakelijk  alvorens 
ermee  te  starten.  Om  te  beginnen  is  er  veel  afhankelijk  van  het  opstellen  van  het 
veranderingsscenario  in  stap  1,  het  startpunt  van  de  CSA‐methode.  Er  kan  overigens  slechts  één 
scenario  tegelijkertijd  worden  behandeld,  omdat  de  weegfactoren  van  de  functionele  eisen 
afhankelijk zijn van het scenario. Ook de volgende stap, waarin de functionele eisen worden gekozen 
en  gewogen,  moet  zorgvuldig  worden  uitgevoerd  en  de  werkelijke  situatie  zo  dicht  mogelijk 
benaderen. De  vertaling  van  functionele  eisen naar  technische oplossingen  vraagt  vervolgens om 
een  voldoende  mate  van  bouwtechnische  kennis.  Daarnaast  is  enige  creativiteit  benodigd  om 
oplossingsvarianten te creëren in stap 6. De systematische opzet van de methode waarborgt wel dat 
de meest geëigende oplossingsgebieden worden onthuld, maar niet hoe deze worden ingevuld.  
In de vertaling van een oplossingsvariant naar een aanpassingsproces aan het einde van stap 7 kan 
uitvoeringstechnische kennis een belangrijke meerwaarde zijn. De kwantificering van de efficiëntie 
van de maatregelen  in  stap 8  is  in  feite een  invuloefening wanneer de handelingen  in het proces 
helder  zijn omschreven. Bij  twijfel over de uitkomst  is het overigens altijd mogelijk om de eerder 
genomen stappen kritisch te bekijken en eventueel te heroverwegen. 
De CSA‐methode behandelt veel aspecten uit het bouwproces, voor de volledigheid en soliditeit van 
de methode  is dat een voordeel. Voor de gebruiker van de methode betekent dat echter ook dat 
deze  allround  ontwerptechnische,  bouwtechnische  en  uitvoeringstechnische  kennis  zou  moeten 
bezitten.  Een  oplossing  zou  gevonden  kunnen worden  door,  bijvoorbeeld  in  de  setting  van  een 
ontwerpteam, de  inhoudelijk verschillende onderdelen toe te wijzen aan de betreffende expert op 
dat gebied.  
Een ander belangrijk punt met betrekking tot betrouwbaarheid van het resultaat, is de juistheid van 
de  data  die  wordt  gebruikt  in  stap  8  om  de  efficiëntie  van  de  aanpasbaarheidsmaatregelen  te 
kwantificeren.  De  voorgestelde  bronnen  zijn  op  basis  van  inhoudelijkheid  en  toepasbaarheid 
geselecteerd en zijn voor het doel zeer geschikt. Het is daarbij ook mogelijk om andere bronnen in te 
zetten, mits deze van voldoende betrouwbaar niveau zijn. 
 
Upgrade‐mogelijkheden 
De keuzefactoren worden gekwantificeerd met data die afkomstig zijn uit bronnen. Het is daarbij van 
belang  dat  die  data met  de  tijd meegaan.  Voor  kosteninformatie  en  de  bepaling  van manuren 
worden  kostenkengetallen  geraadpleegd.  Kosten  voor materiaal, materieel  en  arbeid  zijn  continu 
aan  verandering  onderhevig  als  gevolg  van  economische  ontwikkelingen  en marktwerking. Het  is 
daarom van belang dat de kosteninformatie up  tot date blijft, bijvoorbeeld door deze  te koppelen 
aan online databanken met bouwkosteninformatie53. 
De  informatie met  betrekking  tot  de milieubelasting  van materialen  is  afkomstig  van  NIBE,  het 
Nederlands  Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. Hierbij wordt de  serie  ‘Milieuclassificatie van 
bouwproducten’  gebruikt  [Haas,  Abrahams,  de  Groot,  2007a;  2007b;  Haas,  et  al.2008;  Haas,  de 
Groot,  2009].  Ondanks  dat  de  milieubelasting  van  bestaande  producten  in  de  tijd  niet  zal 
veranderen, moet het mogelijk zijn dat bij productvernieuwingen en  ‐verbeteringen de aangepaste 
data beschikbaar zijn. Datzelfde geldt ook wanneer er nieuwe producten op de markt komen. Ook 
hier  zou  een online  koppeling  een uitkomst  zijn  voor het  geregeld  actualiseren  van de  gebruikte 
informatie 
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Uitbreidbaarheid van de CSA‐methode 
In het analyseproces zijn de stappen zodanig gescheiden dat slechts voor twee criteria tegelijkertijd 
verbanden  worden  gelegd.  Deze  segmentering  zorgt  ervoor  dat  de methode  voor  de  gebruiker 
transparant en beïnvloedbaar blijft.  In sommige gevallen moet  tevens een  terugkoppeling worden 
gemaakt naar eerdere stappen, wat mogelijk  is door een strikte segmentering en het vormen van 
deelresultaten. Het blijft daardoor te allen tijde  inzichtelijk wat de gevolgen zijn van een bepaalde 
selectie  of  beslissing.  Dit maakt  het  ook mogelijk  om  gericht  inhoudelijke  veranderingen  aan  te 
brengen wanneer  bijvoorbeeld  normen wijzigen  of  nieuwe  productoplossingen  op  de markt  zijn. 
Voor Slimbouwen  is dit een belangrijke eigenschap, aangezien dit gedachtegoed steeds meer voet 
aan  de  grond  krijgt,  leidend  tot  een  stroom  van  innovaties  op  proces‐  en  productniveau. 
Transparantie en wijzigingsmogelijkheden zijn daarom cruciale aspecten voor de CSA‐methode. De 
gebruikte databases dienen upgradebaar en uitbreidbaar te zijn, zodat het kennisniveau up‐to‐date 
blijft. Het  is  niet  ondenkbaar  dat  in  de  toekomst  andere  componenten  aan  de methode worden 
bijgevoegd, bijvoorbeeld in stap 8, wanneer er specifieke aspecten gekwantificeerd moeten worden 
ten  aanzien  van  een  oplossingsstrategie,  te  denken  bijvoorbeeld  aan  specifieke  zaken  zoals 
energiebesparing, comfortaspecten of esthetische aspecten. 
 
Werkbaarheid van methode 
In  de  huidige  vorm  kent  de methode  nog  geen  format  of  geautomatiseerd  proces.  Dit  is  in  de 
ontwikkeling  ook  geen  punt  van  aandacht  geweest,  daar  de  theoretische  vorming  het  hoofddoel 
was. Om de methode werkbaar  te maken voor  toepassing  in de praktijk kan de methode worden 
vertaald naar een geautomatiseerde ontwerptool. 
Voor de gebruiksvriendelijkheid  is het vanwege de  intensiteit van de analyses zinvol om stappen te 
automatiseren. Ook de totaaloverzichten als gevolg van waarderingen en wegingen worden hierdoor 
direct doorgerekend. Hierbij wordt voornamelijk gedoeld op het bepalen van een rangorde in stap 2, 
het invullen van QFD en CI en het kwantificeren van de keuzefactoren in stap 8.  
 
Algemene toepasbaarheid 
De kans bestaat dat de toepasbaarheid en bruikbaarheid vanwege de veelheid aan handelingen en 
analyses  voor  veel  potentiële  gebruikers  een  te  grote  drempel  vormt.  Om  de  methode  meer 
laagdrempelig  te maken, zouden  in de  toekomst een  tweetal versies kunnen worden aangeboden 
waardoor de  gebruiker  zelf de  tijdsduur  en  fijnheid  kan bepalen. Daarbij  valt  te denken  aan  een 
basisvariant en een uitgebreide variant. De methode zoals die  in dit hoofdstuk omschreven  is, kan 
worden  gezien  als  de  meest  uitgebreide  variant.  Verder  zou  de  mogelijkheid  geboden  kunnen 
worden  om  bepaalde  onderdelen  te  deactiveren,  zoals  de  Coupling  Index  of  één  van  de 
keuzefactoren.  Dit  soort middelen  geeft  de  gebruiker  van  de methode  de  gelegenheid  om  het 
verloop van de methode te beïnvloeden, waardoor de intensiteit en de mate van detail kan worden 
gepersonaliseerd. Met een basisvariant  zou het bijvoorbeeld mogelijk  zijn om met behulp van de 
methode  al  vroeg  in  de  ontwerpfase  enig  inzicht  te  krijgen  in  de  technische mogelijkheden  en 
onmogelijkheden  van  aanpasbaarheidsmaatregelen,  waardoor  het  ontwerp  hierop  beter  kan 
worden afgestemd. 
 
De  Comparatieve  Selectiemethode  voor  Aanpasbaarheidsmaatregelen  kan  worden  gebruikt  als 
hulpmiddel  tijdens  de  ontwerpfase  bij  de  keuze  voor  een  flexibiliteitsstrategie.  Door  de 
systematische  en  gestructureerde  aanpak  van  de  methode  wordt  een  gefundeerde  en  logisch 
verklaarbare  link  gelegd  tussen  gebruiker  en  gebouw,  zodat  aanpasbaarheidsmaatregelen op  een 
effectieve wijze aan de  toekomstige eisen van de gebouwgebruiker  tegemoet komen. Selectie van 
aanpasbaarheidsmaatregelen met  behulp  van  de  CSA‐methode  leidt  uiteindelijk  tot  een  efficiënt 
ontwikkeld  gebouw met  betrekking  tot  de  gebruiksflexibiliteit,  waarbij  de  kans  op  een  langere 
functionele  levensduur wordt  vergroot. Bij  een  praktijkbrede  toepassing  zal  dit  resulteren  in  een 
duurzame gebouwenvoorraad die beter uitgerust is voor de toekomst.  
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H12 ANALYTISCH SYSTEMATISCHE PRODUCT‐
ONTWIKKELING: DE VERPLAATSBARE KOLOM 

 
In H8 is aangetoond dat het verkleinen van stramienafmetingen een effectieve maatregel is om het 
materiaal‐ en volumegebruik  te  reduceren. Dit heeft echter  tot gevolg dat de vrije  indeelbaarheid 
van de plattegrond wordt aangetast doordat kolommen als obstakels kunnen gaan optreden  in de 
plattegrondindeling  en  daardoor  het  functionele  gebruik  van  ruimten  beperken.  Dit  verband  is 
onderzocht in H9. Als oplossingsrichting is in §8.4.2 reeds het verplaatsen van kolommen genoemd. 
In het experiment beschreven  in H9,  is de meerwaarde voor een dergelijke oplossing aangetoond 
wanneer de stramienafmetingen beperkt zijn. 
In dit hoofdstuk wordt de technische haalbaarheid van het verplaatsen van kolommen onderzocht 
met behulp van het doorlopen van een productontwikkelingstraject voor een verplaatsbare kolom. 
Allereerst wordt  in  §12.1  het  specifieke  doel  van  deze  ontwikkeling  omschreven, waarna  in  een 
uitgebreide  constructieve  haalbaarheidsanalyse  in  §12.2  wordt  getoetst  wat  de  constructieve 
gevolgen zijn van het verplaatsen van kolommen en onder welke randvoorwaarden dit een oplossing 
kan  zijn  voor  het  geldende  vraagstuk.  Hierna  worden  de  randvoorwaarden  voor  de 
productontwikkeling omschreven, waarna in §12.4 het proces wordt getoond waarin het product op 
een analytisch systematische wijze  is ontwikkeld. Tot slot wordt het definitieve productconcept  in 
detail getoond en nader toegelicht.54 

12.1 Doel van de ontwikkeling  

In  Hoofdstuk  9  bleek  dat  het  verplaatsen  van  kolommen  meerwaarde  oplevert  voor  de 
indeelbaarheid van de plattegrond wanneer de dichtheid van de kolommenstructuur toeneemt.  In 
dit hoofdstuk wordt gezocht naar de grenzen waarbinnen het verplaatsbaar maken van kolommen 
mogelijk is. Hierin wordt getracht doelstelling 3 te vervullen waarbij een antwoord wordt gezocht op 
deelonderzoeksvraag 2. 
 

[Doelstelling 3] 
Het  bepalen  van  de  haalbaarheid  van  het  verplaatsen  van  kolommen  op  constructieve, 
bouwtechnische, uitvoeringstechnische, economische en milieutechnische gronden.  
 
[Deelonderzoeksvraag 2]  
“Onder welke condities is het mogelijk een dragende kolom aanpasbaar te maken?”  

 
Verplaatsbaarheid  van  kolommen  wordt  als  oplossingsrichting  gekozen  om  bij  kleine,  maar 
milieutechnisch gunstige stramienafmetingen toch voldoende indelingsflexibiliteit te kunnen bieden 
aan de gebruiker. Voor het bereiken van vrije indeelbaarheid kan aanpasbaarheid van de constructie 
een geschikt alternatief zijn  in plaats van overdimensionering. Er kunnen consequenties zijn bij het 
verplaatsbaar maken van kolommen:  

 Het verplaatsen van kolommen buiten de stramienlijnen zorgt ervoor dat krachten niet via 
de  kortste weg worden  afgedragen, waardoor  onderdelen  van  de  hoofddraagconstructie 
mogelijk  zwaarder  worden  belast  en  dientengevolge  zwaarder  moeten  worden 
gedimensioneerd; 

                                                            
54 De productontwikkeling van de verplaatsbare kolom is, met uitzondering van de constructieve haalbaarheidsanalyse, het 
gezamenlijke  resultaat van een master 2 project binnen de  leerstoel Productontwikkeling dat  is uitgevoerd  in de periode 
september 2009 tot februari 2010. De studenten die deel uit maakten van het projectteam zijn: P. van Rede,  J. Jonkers, S. 
Koenen en D. Ivanov. Bij aanvang van het project zijn zij in het specifieke vakgebied ingevoerd om het ontwikkelingsproces 
te stroomlijnen. 
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 Mogelijk moeten  extra  voorzieningen worden  getroffen  ten  aanzien  van  de  constructieve 
zekerheid tijdens het verplaatsen; 

 Onbekendheid met het  systeem kan  in de praktijk  voor problemen  zorgen wat betreft de 
acceptatie van het systeem.  

Het  verplaatsbaar  maken  van  kolommen  kan  ertoe  leiden  dat  de  winst  op  materiaal‐  en 
volumegebruik,  als  gevolg  van  de  kleinere  stramienafmetingen,  wordt  verminderd  door 
noodzakelijke  verzwaringen  van  constructieonderdelen.  Voordat  het  product  ontwikkeld  kan 
worden, is daarom eerst de constructieve haalbaarheid onderzocht.  

12.2 Constructieve haalbaarheidsanalyse 

Verplaatsbaarheid van kolommen  in een constructief  systeem  is niet gebruikelijk. De afdracht van 
verticale belastingen op daken, vloeren en liggers naar de fundering loopt via kolommen die normaal 
gesproken  recht onder elkaar zijn geplaatst om de krachtenafdracht zo optimaal mogelijk  te  laten 
verlopen. Wanneer kolommen verplaatst worden buiten het stramien loopt de krachtenafdracht via 
een omweg. Om een beter beeld te krijgen van de gevolgen voor de afzonderlijke onderdelen van de 
hoofddraagconstructie door het verplaatsen van één of meer kolommen, wordt  in dit deel van het 
onderzoek de constructieve haalbaarheid onderzocht van het verplaatsen van kolommen. Zoals  in 
§8.3.1  is  afgebakend  wordt  een  geschoord  raamwerk  beschouwd,  bestaande  uit  een  stalen 
skeletstructuur  met  scharnierende  verbindingen  tussen  liggers  en  kolommen  [NNI,  1997a].  De 
horizontale  belasting wordt  opgenomen  door  een  steungevende  stabiliteitsconstructie, waardoor 
kolommen  alleen  verticale  belasting  afdragen. Dit  geeft  een  voordeel  in  het  verplaatsingsproces, 
omdat  dan  geen  elementen  van  de  stabiliteitsvoorziening  (tijdelijk)worden  aangetast  of  zelfs 
weggenomen. 
 
Inzicht  in het krachtenspel  in de constructie maakt het mogelijk om een gefundeerde uitspraak  te 
doen  over  de  marges  waarbinnen  kolommen  verplaatst  kunnen  worden  zonder  dat  dit  een 
substantiële verzwaring van constructieve onderdelen teweeg brengt. 
 
De doelen van deze constructieve haalbaarheidsanalyse zijn: 

1. Het analyseren van de constructieve gevolgen voor vloerliggers en kolommen  ten gevolge 
van de niet‐lineaire krachtenafdracht door het verplaatsen van kolommen. 

2. Het bepalen  van de gevolgen  voor het  totaalgewicht  van de  constructieve onderdelen bij 
verschillende verplaatsingsafstanden en overspanningen,  in vergelijking met de  toepassing 
van grote overspanningen. 

3. Het bepalen van de constructieve  randvoorwaarden voor de productontwikkeling van een 
verplaatsbare kolom.  

 
In deze haalbaarheidsanalyse  is het niet het doel om een bestaand gebouw door te rekenen, maar 
om  inzicht  te  krijgen  in  de  invloed  van  factoren  zoals  de  overspanningsgrootte,  de  afstand  van 
verplaatsing, de  gebruiksfunctie en het  aantal  verdiepingen.  In de  volgende paragraaf worden de 
opbouw van het rekenmodel en de randvoorwaarden voor de berekening toegelicht.  

12.2.1 Rekenmethodiek 

Het geschoorde  raamwerk wordt samengesteld uit een stalen hoofddraagconstructie voorzien van 
Slimline vloeren. De keuze voor de Slimline‐vloer is reeds in §8.3.1 toegelicht. Overigens kan ook een 
ander vloertype worden toegepast, het vloergewicht is echter een belangrijke keuzefactor. Het eigen 
gewicht van de Slimline vloer is beperkt in vergelijking met andere vloertypen die toepasbaar zijn in 
meerlaagse gebouwen. Hierdoor wordt de permanente belasting  (ca. 3 kN/m2) op de hoofddraag‐
constructie  beperkt  gehouden.  Vooral  bij  zwaardere  vloertypen  (zie  §8.1.3.1)  heeft  het  eigen 
gewicht van de vloer het grootste aandeel in de totale belastingen. Bij toepassing van een Slimline‐
vloer (of een ander vloertype in dezelfde gewichtsklasse) is de permanente belasting als gevolg van 
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eigen gewicht van de vloer alleen overheersend bij een woon‐ en woonzorgfunctie. In geval van een 
kantoorfunctie met een veranderlijke (gebruiks)belasting van 4,0 kN/m2 is de permanente belasting 
op verdiepingniveau niet meer overheersend. Wanneer krachten met een omweg moeten worden 
afgevoerd,  zoals  wanneer  kolommen  worden  verplaatst,  dan  gaat  ook  de  belasting  op 
bovenliggende  vloeren  doorwerken  in  de  dragende  constructiedelen  op  onderliggende 
verdiepingen.  Wanneer  alle  verdiepingen  worden  beschouwd,  dan  zorgt  de  invloed  van  de 
momentaanfactor ervoor dat over het algemeen het permanente vloergewicht het grootste deel van 
de belastingen veroorzaakt (zie Bijlage 7.1). Toepassing van een lichtgewicht vloertype heeft daarom 
bij de verplaatsing van kolommen in een geschoord (stalen) raamwerk de voorkeur. 
In figuur 12.1  is het rekenmodel getoond. De hoofddraagconstructie wordt opgebouwd uit HEA‐ of 
HEB‐ profielen voor de kolommen en met geïntegreerde stalen vloerliggers zoals de THQ‐, SFB‐ en 
IFB‐ligger, getoond in Fig. 8.16. 

12.2.1.1 Opbouw rekenmodel 

Het model is geen afgeleide van een specifiek gebouw, maar een afspiegeling is van afmetingen die 
in de praktijk vaak voorkomen. Stabiliteit van het gebouw speelt in deze analyse geen rol omdat het 
raamwerk door een externe stabiliteitsconstructie wordt geschoord. Om die reden volstaat het om 
de berekeningen uit te voeren met behulp van een tweedimensionaal raamwerk met scharnierende 
verbindingen,  bestaande  uit  liggers  en  kolommen  die  gelegen  zijn  in  het  hetzelfde  stramienvlak, 
waarbij de vloerdelen, die  in de andere richting overspannen, kunnen worden gereduceerd tot een 
lijnbelasting  op  de  liggers.  De  constructie  wordt  daardoor  alleen  verticaal  belast,  bestaande  uit 
permanente belasting door eigen gewicht van de gebouwonderdelen en veranderlijke belasting op 
vloeren door personen, meubilair en aankleding. 
 

 
 

Fig.  12.1  –  Het  rekenmodel  voor  de  toetsing  van  de  constructieve  haalbaarheid  van  het  verplaatsen  van 
kolommen. De kolommen op as C hebben de mogelijkheid om te worden verplaatst. 

 
Het rekenmodel  in figuur 12.1  is zo opgesteld dat de kolommen die verplaatsbaar zijn,  in de figuur 
op  stramienlijn C,  slechts de hoogte van 1 verdieping hebben. Op die wijze  is het mogelijk om  ze 
onafhankelijk  van  andere  kolommen  en  liggers  te  verplaatsen.  In  de  bouwpraktijk  is  het  qua 
montagetijd en  ‐kosten efficiënter om kolommen over een aantal verdiepingen te  laten doorlopen 
[Verburg,  van  Eldik,  2005]  en  de  liggers  scharnierend  ertussen  te  hangen,  waardoor  de  liggers 
statisch bepaald zijn. Wanneer inpandige kolommen de hoogte van één verdieping hebben, worden 
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deze geplaatst op de doorlopende vloerligger. Normaalkrachten uit de kolom moeten daardoor door 
de  liggerdoorsnede. De vloerligger  is daardoor statisch onbepaald. Het voordeel  is dat de stijfheid, 
het draagvermogen en het  incasseringsvermogen van de  liggers  toenemen  [van de Boogaard, van 
Eldik, 1995]. De ligger kan hierdoor slanker worden uitgevoerd en is dus lichter. 
Verburg en van Eldik [2005] geven aan dat bij doorlopende liggers en verdiepingshoge kolommen, de 
constructiehoogte met 20‐40 mm per verdieping kan worden  teruggebracht  ten opzichte van een 
opbouw  waarbij  kolommen  doorlopen.  Met  het  oog  op  volumereductie,  welke  leidt  tot 
kostenbesparing, is dat een bijkomend voordeel. 
In  de  berekeningen,  waar  het  krachtenverloop  wordt  bepaald  en  de  constructieve  onderdelen 
worden  gedimensioneerd, wordt  een opbouw  gebruikt die bestaat uit 4  gebouwlagen,  elk met 3 
beuken.  In  de  stramienvakken  B‐C  en  C‐D  zullen  de  effecten  van  het  verplaatsen  van  de  kolom 
merkbaar  zijn.  Het  andere  stramienvak  A‐B,  waarop  het  verplaatsen  geen  invloed  heeft,  is 
toegevoegd zodat het mogelijk wordt om de krachtentoename te vergelijken met de uitgangssituatie 
bij  een  statisch bepaalde  ligger  zonder  kolomverplaatsingen. Met  slechts  vier  verdiepingen  is het 
mogelijk om een trend te bepalen in de toename van het constructiegewicht per verdieping.  

12.2.1.2  Variabelen en uitgangspunten 
Het  aantal berekeningen  dat wordt uitgevoerd  hangt  af  van  een  aantal  variabelen.  Er worden  in 
totaal  twee  functies  bekeken,  namelijk  een  kantoorfunctie  en  een  woonfunctie  gelegen  in  een 
woongebouw.  De  woonzorgfunctie  wordt  in  de  analyse  buiten  beschouwing  gelaten.  De  reden 
hiervoor is dat de grootte van de veranderlijke belasting bij woonzorg (2,5 kN/m2) tussen die van de 
woonfunctie  (1,75  kN/m2)  en  die  van  de  kantoorfunctie  (4  kN/m2)  ligt. Wanneer  het  verplaatsen 
haalbaar blijkt voor zowel de woon‐ als de kantoorfunctie, zal dat voor de woonzorgfunctie ook zo 
zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan kan we woonzorgfunctie alsnog worden beschouwd. 
Het model  wordt  doorgerekend met  drie  liggeroverspanningen  yn  oplopend  in  stappen  van  1,8 
meter. De overspanningen waarmee gerekend worden zijn: 7,2 meter, een gangbare beukmaat voor 
kantoren;  5,4  meter,  een  veelgebruikte  beukmaat  voor  woningen  en  3,6  meter.  Deze  kleine 
beukmaat is opgenomen ten behoeve van de vergelijking in de analyse, omdat hierbij in de praktijk 
de kolomdichtheid in de plattegrond relatief hoog is. De vloeroverspanning wordt vastgesteld op 7,2 
meter,  omdat  doorgaans  de  vloeroverspanning  niet  de maximum  liggeroverspanning  overschrijdt 
om redenen van efficiënt materiaalgebruik. Voor de verdiepingshoogte wordt 3 meter aangenomen. 
De  verplaatsingsafstand  wordt  gevarieerd  in  stappen  van  0,3  meter,  waarbij  de  gehanteerde 
verplaatsingsafstanden  0 meter,  0,3 meter,  0,6 meter  en  0,9 meter  zijn.  De  belastingen  op  de 
constructie zijn bepaald volgens NEN 6702 [NNI, 2001]. In bijlage 6, deel A, worden de variabelen en 
uitgangspunten voor de berekeningen verder gespecificeerd. 

12.2.2 Toetsingscriteria voor de haalbaarheid  

Het doel van deze analyse is de toetsing van de constructieve haalbaarheid van het verplaatsen van 
kolommen.  Om  de  haalbaarheid  te  bepalen moet  duidelijk  zijn welk  effect  het  verplaatsen  van 
kolommen heeft op de  krachten  in het hoofddraagsysteem. Het  is bijvoorbeeld mogelijk dat  een 
onderdeel wordt belast op een wijze die bij  lineaire plaatsing van kolommen boven elkaar niet kan 
optreden. Een voorbeeld is de introductie van een puntlast in het vrije veld van een ligger, doordat 
een bovenliggende kolom buiten het stramien is geplaatst. Het gevolg is dat de ligger waarschijnlijk 
(plaatselijk)  zwaarder moet  worden  uitgevoerd,  waardoor  de massawinst  ten  opzichte  van  een 
grotere overspanning mogelijk gedeeltelijk verloren gaat.  
Door middel  van  een  systematische  toetsing  van  een  groot  aantal  varianten  is  het mogelijk  om 
inzicht  te  krijgen  in de  relatie  tussen  stramienafstanden, de mate  van  verplaatsing  en het  aantal 
verdiepingen  waarin  het  principe  van  verplaatsbare  kolommen  mogelijk  is,  zonder  dat  een 
onverantwoorde vergroting van het materiaalgebruik het gevolg is. 
In paragrafen 12.2.2.1 en 12.2.2.2 worden de aandachtsgebieden onderstreept die bij de analyse van 
de vele getoetste varianten nader moeten worden bestudeerd voor de constructieve haalbaarheid. 
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12.2.2.1 Maximaal toelaatbare gewichtsvermeerdering 

In figuur 12.2 zijn de constructieve modellen getoond waarmee de grenzen worden onderzocht voor 
het verplaatsen van kolommen.  
Het model laan de linkerzijde is voorzien van kolommen op as C die verplaatsbaar zijn. Rechts ervan 
wordt  het model  getoond  zonder  kolommen  op  as  C,  dat  de  bovengrens  voor  het  toelaatbare 
constructiegewicht  definieert.  Wanneer  het  constructiegewicht  namelijk  in  beide  gevallen  van 
gelijke  ordegrootte  is,  is  het  niet  zinvol  om  een  verplaatsbare  kolom  toe  te  passen,  omdat  dan 
evengoed geen kolom kan worden geplaatst. Het criterium  is daarom dat het totaalgewicht van de 
constructieve onderdelen kleiner moet zijn dan wanneer de kolom wordt weggelaten. Dit kan per 
verdieping  worden  bekeken,  waardoor  tevens  inzichtelijk  wordt  wat  het  aantal  haalbare 
verdiepingen is voor toepassing van de verplaatsbare kolom. 
 

 
 
Fig. 12.2 ‐ Indelingsvrijheid ontstaat door het verplaatsen van kolommen (model  links) óf door een grote vrije 
overspanning  (rechts). Het  rechtermodel,  zonder kolommen op as C, vertegenwoordigt een bovengrens voor 
het toelaatbare constructiegewicht (vloerliggers en kolommen) als vergelijkingswaarde bij het verplaatsen van 
kolommen. 

12.2.2.2  Krachtswerking in kolommen en liggers door verplaatsing  

De  bepaling  van  het  constructiegewicht  is  afhankelijk  van  de  optredende  krachten  in  de 
constructiedelen. Hierop wordt immers het profiel gedimensioneerd dat moet voldoen aan sterkte‐ 
en vervormingseisen. Het verplaatsen van kolommen heeft invloed op de verdeling van krachten in 
de kolommen en liggers. Omdat deze scharnierend zijn verbonden kunnen deze afzonderlijk worden 
beschouwd.  
 
Gevolgen voor normaalkracht in kolommen 
Het verplaatsen van kolommen heeft als gevolg dat de afmetingen van vloervelden veranderen. Het 
kan dus zijn dat een vaste kolom die gelegen is naast een verplaatsbare kolom een grotere belasting 
op moet nemen, doordat de afstand en daarmee het vloerveld  is vergroot na verplaatsing van de 
buurkolom.  Vergroting  van  het  ene  vloerveld  heeft  uiteraard  een  verkleining  van  het  andere  tot 
gevolg. Omdat  er  alleen  verticale belasting  is,  zal de  resultante  van  alle  kolombelastingen  samen 
altijd  gelijk  zijn.  Het  is  echter wel mogelijk  dat,  doordat  vloervelden  groter  kunnen worden,  de 
betreffende  kolommen  zwaarder  moeten  worden  gedimensioneerd  omdat  ze  beiden  berekend 
worden op de belasting die in het uiterste geval op kan treden. Het effect op het totaalgewicht van 
de constructie zal echter niet groot zal zijn, omdat kolommen een relatief klein aandeel van 15 tot 
25% hebben op het totaalgewicht van de hoofddraagconstructie. 
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Gevolgen voor dwarskracht en momenten in vloerliggers 
Doordat boven elkaar gelegen kolommen een verschillende positie kunnen hebben ten opzichte van 
de stramienlijn wordt de vloerligger belast met een extra puntlast als gevolg van de normaalkracht in 
bovenliggende  kolom.  Het  gevolg  hiervan  is  een  plaatselijke  vergroting  van  optredende 
dwarskrachten  (V)  en momenten  (M)  op  de  ligger. Deze  puntlast  zal  vrijwel  altijd  leiden  tot  een 
noodzakelijke verzwaring van de vloerligger. De verplaatsingsafstand in relatie tot de grootte van de 
overspanning speelt hierin een belangrijke rol, aangezien de grootte van het moment afhankelijk  is 
van de afstand van verplaatsing. Bij een relatief grote overspanning  is de verwachting dat de extra 
puntlast bij een gelijke verplaatsing een minder groot effect  zal hebben dan bij een minder grote 
overspanning,  omdat  de  invloed  van  het  moment  als  gevolg  van  de  vloerbelasting  (lijnlast)  in 
verhouding  groter  zal  zijn  vanwege  de  grotere  afstand  tot  de  kolom.  In  figuur  12.3  zijn  de 
geschematiseerde  moment‐  en  dwarskrachtenlijnen  voor  een  doorlopende  ligger  op  drie 
steunpunten  getoond  die  gelden  wanneer  op  een  ligger  een  gelijkmatig  verdeelde  last  én  een 
puntlast optreden. Normaal gesproken zal op een vloerligger die extra puntlast niet optreden. De 
gevolgen van deze extra last moeten in deze haalbaarheidsanalyse worden onderzocht.  

 
 
Fig. 12.3 ‐ Schematische moment‐ (M) en dwarskrachtlijn (V) van een doorlopende ligger over drie steunpunten 
met een gelijkmatig verdeelde belasting q en een puntbelasting F in het veld. 

 
Gewichtstoename 
De  plaatselijke  toename  van  de  krachten  in  kolommen  en  liggers  door  het  uit  lijn  plaatsen  van 
kolommen heeft tot gevolg dat bepaalde  liggers en kolommen meer capaciteit moeten hebben om 
bezwijken  of  overmatig  vervormen  tegen  te  gaan.  Deze  onderdelen  worden  op  basis  van  de 
maatgevende  krachten  gedimensioneerd  op  sterkte  en  vervorming.  De  niet‐lineaire  positie  van 
kolommen  zorgt  voor  een  forse  plaatselijke  vergroting  van  de  krachten  in  de  liggers,  die  per 
verdieping  (van boven naar beneden)  toeneemt. De  gewichtstoename  van de onderdelen  van de 
constructie moet om die  reden per verdieping worden beschouwd en worden vergeleken met de 
gestelde  bovengrens.  De  verwachting  is  dat  een  grens moet worden  getrokken  voor  het  aantal 
verdiepingen  waarvoor  het  verplaatsen  van  kolommen  op  gronde  van  materiaalreductie  nog 
rendeert.  Deze  grens  is  afhankelijk  van  de  grootte  van  de  overspanning  en  de  mate  van 
verplaatsbaarheid  van  de  kolommen.  De  resultaten  uit  de  vorige  punten maken  de  hoeveelheid 
gewichtsreductie  zichtbaar  die  er  kan  worden  behaald  met  behulp  van  het  verplaatsen  van 
kolommen, ten opzichte van een oplossing met een grote overspanning. 
 
Daarnaast  is  in  §9.6.2  gebleken  dat  de  mate  van  kolomverplaatsing  afhankelijk  is  van  de 
kolomdichtheid en de  gewenste mate  van  vrije  indeelbaarheid. Voorts  is de  verwachting dat hoe 
groter de verplaatsing van een kolom is in relatie tot de stramienafstand, hoe nadeliger dit is voor de 
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krachtswerking en het gewicht van de aangrenzende liggers. Een kleine stramienafmeting vraagt om 
een  relatief grote verplaatsingsafstand en heeft dan ook een  relatief grote verzwaring  tot gevolg. 
Door de uitkomsten van de constructieve toetsing te analyseren en verschillende stramienmaten en 
verplaatsingen tegen elkaar af te zetten is het mogelijk om een verband te vinden tussen mate van 
verplaatsing  en  de  grootte  van  een  liggeroverspanning. Dit maakt  het mogelijk  om  uitspraken  te 
doen over de haalbare mate van verplaatsbaarheid bij een bepaalde overspanning.  

12.2.3  Berekende varianten 
In  figuur  12.4  wordt  het  constructief  model  getoond  zoals  dat  ingevoerd  is  in  het 
raamwerkprogramma. Het model  is opgebouwd met de achterliggende gedachte dat er eenvoudig 
kolommen  in kunnen worden verplaatst en dat er een vergelijking kan worden gemaakt tussen de 
krachten  van  vergelijkbare  onderdelen,  al  dan  niet  beïnvloed  door  het  verplaatsen  van  één  of 
meerdere  kolommen.  De  kolommen  op  as  A,  B  en  D  lopen  door  over  alle  verdiepingen.  De 
vloerliggers tussen as B en D bestaan ook uit één geheel, waarbij de verplaatsbare kolommen op as C 
er  scharnierend  tussen worden  geplaatst.  Er  is bewust  voor  gekozen om meerdere  verdiepingen, 
hier aangegeven als gebouwlagen55, te toetsen, zodat ook de invloed kan worden bekeken van een 
vermeerdering  van  de  belasting  door  bovenliggende  gebouwlagen.  Deze  gebouwlagen  staan 
genummerd naast het model. De keuze voor vier verdiepingen is van praktische aard. Enerzijds is de 
hoeveelheid data nog werkbaar voor gedetailleerde analyse en anderzijds biedt het minimaal vier 
datapunten,  zodat  de  verschillen  en  invloeden  in  een  overzichtelijke  lijngrafiek  kunnen  worden 
weergegeven.  In  de  praktijk  is  overigens  valt  overigens  ook  het merendeel  van  de meerlaagse 
gebouwen in Nederland hieronder. 
 

 
 
Fig. 12.4 ‐ Constructief model met knoop‐ (K) en staafaanduidingen (S) 

                                                            
55 In het model wordt het begrip gebouwlagen gehanteerd, omdat het een rekenmodel betreft en niet een fysiek gebouw, 

waarbij  doorgaans  over  verdiepingen  wordt  gesproken.  De  betekenis  van  het  begrip  is  dus  niet  gelijk  aan  die  van 
gebouwlagen uit H6. 
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Stabiliteit wordt verleend door een steungevende constructie, in het model geschematiseerd als vier 
verticale  rolscharnieren  op  as D. Deze  steunpunten  voorkomen  dat  de  constructie  in  horizontale 
richting kan verplaatsen,  terwijl verplaatsing  in verticale  richting wel mogelijk  is.  In het model zijn 
extra knopen opgenomen  (K18, K20, K22 en K24)  zodat het verplaatsen van meerdere kolommen 
boven elkaar in verschillende richtingen mogelijk is. De kolommen die kunnen worden verplaatst zijn 
staven  S29  t/m  S32.  Hiervoor  is,  zoals  in  §  12.2.1.2  getoond,  een  bandbreedte  vastgesteld.  De 
grootte  van  verplaatsing  ligt  tussen  0  en  0,9 meter  in  stappen  van  0,3 meter,  een  veelgebruikte 
modulaire maat waarop  stramienen  en productafmetingen worden  gebaseerd. De  kolommen  (en 
knopen K16 t/m K24) kunnen in twee richtingen worden verplaatst. Samenvattend betekent dit dat 
er per kolom zeven mogelijke groottes van verplaatsingen kunnen optreden, dit zijn: ‐0,9 / ‐0,6 / ‐0,3 
/ 0 / +0,3 / +0,6 / +0,9 meter. De maximale afstand tussen twee boven elkaar  liggende kolommen 
kan in de berekeningen oplopen tot 1,8 m. 
 
Om  te  bepalen wat  het  effect  is  van  het  verplaatsen  van  kolommen worden  binnen  een  zestal 
situaties de optredende krachten berekend en vergeleken voor verschillende maten van verplaatsing 
van  kolommen.  Binnen  de  woon‐  en  kantoorfunctie  (2  variabelen)  worden  voor  ieder  3 
overspanningsgrootten berekend. Dit zijn dus  in  totaal 6 situaties. Voor  iedere situatie worden 11 
varianten doorgerekend, deze zijn getoond  in tabel 12.1, waarin ook een voorbeeld  is opgenomen 
voor  iedere  verplaatsingsvariant.  In  totaal  worden  in  deze  haalbaarheidsanalyse  66  varianten 
doorgerekend en geanalyseerd. 
 

MODELVARIANTEN PER FUNCTIE EN OVERSPANNING 

Omschrijving  Codering 
Onder‐ en bovengrens  voor krachtenverhoging  
Uitgangssituatie zonder verplaatsbaarheid 
Zonder kolommen (overspanning = 2y) 

Basis
S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) 

   
 

Verplaatsing van één kolom 
0,3m naar rechts  
0,6m naar rechts 
0,9m naar rechts 

S30(+0.3)
S30(+0.6) 
S30(+0.9) 
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Omschrijving  Codering 
Verplaatsing van 3 kolommen: grootst mogelijke puntlast op onderste ligger
bovenste 3 kolommen: 0,3m naar rechts
bovenste 3 kolommen: 0,6m naar rechts 
bovenste 3 kolommen: 0,9m naar rechts 

S30(+0.3) S31(+0.3) S32(+0.3) 
S30(+0.6) S31(+0.6) S32(+0.6) 
S30(+0.9) S31(+0.9) S32(+0.9) 

   
 

Maximale verplaatsingafstand tussen boven elkaar gesitueerde kolommen
Maximale afstand: 2 x 0,3 m = 0,6m 
Maximale afstand: 2 x 0,6 m = 1,2m 
Maximale afstand: 2 x 0,9 m = 1,8m 

S29(‐0.3) S30(+0.3) S31(‐0.3) S32(+0.3) 
S29(‐0.6) S30(+0.6) S31(‐0.6) S32(+0.6) 
S29(‐0.9) S30(+0.9) S31(‐0.9) S32(+0.9) 

 
 
Tabel 12.1 – Berekende varianten per functie en liggeroverspanning 

 
Eerst worden de onder‐ en bovengrens bepaald waarbinnen de optredende krachten bij verplaatsing 
ten aanzien van de haalbaarheid moeten blijven. Om die reden is eerst een berekening gemaakt van 
de krachten zonder dat er een verplaatsing optreedt. Dit is de minst flexibele situatie en in feite een 
nulmeting. Het andere uiterste  is dat er maximale  indelingsflexibiliteit  is doordat er helemaal geen 
kolom is geplaatst (zie figuur 12.2): de kolommen die verplaatsbaar zijn (Staven S29 t/m S32) worden 
dan weggelaten. Voor de haalbaarheid van het verplaatsen van kolommen moeten de krachten  in 
ieder geval binnen de marge liggen van de minst en de meest flexibele situatie. 
 
Om het overzicht te behouden zijn alle varianten gecodeerd. Dit gaat volgens een vast patroon en is 
gebaseerd op de parameters van de berekening. De samenstelling is als volgt: 
 

 <Functie>  <Overspanning y>  <Staaf nr.>(<grootte en richting van verplaatsing>) 
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De basisvariant, waarin geen kolommen worden verplaatst heeft in plaats van de staafnummers met 
tussen haakjes de verplaatsing de toevoeging ‘basis’. ‘W 7,2 basis’ is bijvoorbeeld het model van een 
woonfunctie met een vloerligger die 7,2 meter overspant en waarin geen kolommen zijn verplaatst. 

12.2.3.1  Dimensionering van kolom en vloerligger 

Met  behulp  van  een  raamwerkprogramma  zijn  de  krachten  en  vervormingen  bepaald  die  in  het 
constructief systeem optreden. Op basis van de maatgevende krachten wordt voor ieder onderdeel 
een  standaardprofiel bepaald met voldoende  capaciteit. Voor kolommen wordt hiervoor een HEA 
profiel  als  uitgangspunt  genomen. Voor  de  vloerliggers wordt  een  geïntegreerde  ligger  genomen 
met keuze uit veelgebruikte THQ‐, SFB‐ en IFB‐profielen (zie §8.3.1 en Fig. 8.16). Uit de profielen die 
voldoen  is  vervolgens  ter  optimalisatie  het  profiel  gekozen waarbij  het  gewicht minimaal  is.  De 
sterkteberekeningen  [naar:  van  de Boogaard,  van  Eldik,  1995] worden  in Bijlage  7  toegelicht. De 
bepaling  van de  vervorming  van de  liggers  kan  vanwege de  statische onbepaaldheid niet  op  een 
soortgelijke  wijze  worden  doorgerekend.  Wanneer  het  profiel  op  sterkte  voldoet,  maar  teveel 
vervormt,  wordt  de  berekende  vervorming  in  de  rekenmodellen  (waarin  vanwege  de 
beschikbaarheid  HEB‐profielen  zijn  gebruikt)  met  behulp  van  het  evenredige  verband  tussen 
vervorming en oppervlaktemoment de minimaal benodigde Iy  (mm4) bepaald. Met andere woorden, 
wanneer de vervorming plaatselijk groter dan toelaatbaar is, is teruggerekend naar een toelaatbare 
vervorming (in mm) en evenredig het oppervlaktemoment van de benodigde doorsnede vergroot. In 
combinatie met de voor sterkte maatgevende momentcapaciteit is een ligger gekozen die aan beide 
eisen voldoet. De ligger die uiteindelijk wordt geselecteerd, is derhalve op gewicht geoptimaliseerd 
en voldoet aan de toetsingcriteria  met betrekking tot sterkte en vervorming. 

12.2.4 Resultaten 
Met de resultaten van de berekeningen van de 66 modelvarianten is het mogelijk om per staaf in het 
model de optredende krachten en vervormingen  te analyseren. Dit biedt een helder  inzicht  in de 
ordegrootte van de krachtenvermeerdering  in de constructieonderdelen door het verplaatsen van 
kolommen onder verschillende omstandigheden. Het  is echter ook van belang om aan te tonen of 
een  vergroting  van  de  optredende  krachten  ook  een  verhoging  van  het  gewicht  teweeg  brengt. 
Daarvoor  zijn  de  staven  vertaald  naar  een  profieldoorsnede  met  voldoende  capaciteit  tegen 
bezwijken en vervormen. Er wordt daarbij een profiel gezocht dat voldoende capaciteit heeft en een 
minimaal gewicht.  
Voor de kolommen blijken HEA‐profielen de beste optie. Als vloerligger wordt in de meeste gevallen 
een THQ‐ligger  toegepast vanwege het  lagere gewicht  ten opzichte van de  IFB‐ en SFB‐ligger. Een 
THQ  ligger  heeft  een  lager  gewicht  bij  een  gelijke  profielhoogte  en  dwarskracht‐  en 
momentcapaciteit. Dit  komt doordat  IFB‐  en  SFB‐  liggers worden  samengesteld uit walsprofielen, 
terwijl  THQ‐liggers  worden  samengesteld  uit  plaatstaal  (zie  figuur  8.16).  Hierdoor  hebben  THQ‐
liggers een ruimer assortiment en is het mogelijk een profiel te kiezen dat efficiënt is samengesteld 
ten aanzien van de optredende krachten, door een ruime keus aan flens‐ en lijfdikten.  
Wanneer de benodigde profielen bekend zijn wordt het mogelijk om ook een analyse uit te voeren 
op basis  van  constructiegewicht. De  gewichtstoename door het  verplaatsen  van  kolommen hoeft 
niet altijd gelijk  te  zijn aan de  toename van krachten  in de onderdelen, omdat bij profielkeuze  in 
principe  uit  handelsmaten moet worden  gekozen. Het  is  daarmee  bijvoorbeeld mogelijk  dat  een 

Een voorbeeld: 
K 5,4 S29(‐0,3) S30(+0.6) S32(X) 
‐ heeft een kantoorfunctie, getuige de ‘K’. In geval van woonfunctie staat er een ‘W’ 
‐ de vloerligger overspant 5,4m 
‐ Staaf 29 is 0,3m naar links verplaatst 
‐ Staaf 30 is 0,6m naar rechts verplaatst 
‐ Staaf 31 is niet verplaatst, deze wordt dan ook niet in de codering opgenomen 
‐ Staaf 32 is volledig weggelaten. Deze vloerligger zal hier dus 2 maal 5,4m overspannen
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vergroting  van  krachten optreedt,  terwijl de profielafmetingen hetzelfde blijven.  In principe  is de 
vergelijking op basis van krachten zuiverder, terwijl de vergelijking op basis van constructiegewicht 
de  meeste  realiteitszin  heeft  voor  dit  onderzoek  en  derhalve  ook  maatgevend  is  voor  de 
haalbaarheid van het concept. 
 
Vergelijking van modelvarianten 
De modellen worden  vergeleken, waarbij  per  vergelijking  één  variabele wordt  gewijzigd.  Er  kan 
worden  gevarieerd  in  functie,  in  overspanningsgrootte  en  in  verplaatsingafstand.  Hierbij  wordt 
gezocht naar een  trend  in de constructieve gevolgen van het verplaatsen van kolommen  in relatie 
tot de grootte van de overspanning en de verplaatsingsafstand.  
 

12.2.4.1  Bepaling van de grenswaarden voor de haalbaarheid  
Voor de haalbaarheid van het verplaatsen van kolommen wordt zoals aangegeven  in §12.2.2.1 een 
grenswaarde gehanteerd voor het constructiegewicht. Eerst  zijn van de basisvariant en de variant 
zonder kolommen op as C de maatgevende krachten bepaald  in kolommen en  liggers, waarna de 
stalen profielen zijn gedimensioneerd en het constructiegewicht is bepaald. 
 
Kolommen 
In  figuur 12.5 zijn de maatgevende krachten getoond op  (de  laagstgelegen) gebouwlaag 1 voor de 
woon‐ en kantoorfunctie bij alle beukmaten. De normaalkrachten zijn als gevolg van de belastingen 
op bovenliggende verdiepingen maximaal. Omdat de krachtsverhouding tussen de basisvariant en de 
variant zonder kolom op as C voor elke verdieping gelijk is, is alleen gebouwlaag 1 ter illustratie in de 
analyse opgenomen. De betekenis van de codering van de varianten is terug te vinden in §12.2.3. 
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Fig.  12.5  –  Maatgevende  normaalkrachten  in  kolommen  voor  de  woonfunctie  (linkergrafiek)  en  de 
kantoorfunctie (rechtergrafiek) op gebouwlaag 1 

 
De  krachten  in  de  kolommen  nemen  evenredig met  de  overspanningsafstand  toe.  De  verticale 
belastingen zijn voor alle verdiepingen gelijk. De normaalkrachten  in de kolommen nemen daarom 
ook per verdieping toe met een constante waarde.  
Voor het basismodel (volledig ingekleurde staven) zijn de krachten in kolom C het grootst omdat de 
ligger daar over de kolom doorloopt en de kolom scharnierend is verbonden aan de ligger. Hierdoor 
ontstaat  een  statisch  onbepaalde  constructie waardoor  de  normaalkrachten  in  de  kolommen  op 
stramien  C  ongeveer  43%  groter  zijn  dan  die  op  stramien  B.  Als  gevolg  hiervan  zijn  de 
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normaalkrachten  in de kolommen op stramien D ook 25% kleiner dan die op stramien A, ondanks 
dat de belasting op de vloeren hetzelfde is. 
In het geval van het model zonder kolommen op stramien C  (gestreepte staven  in grafiek zijn alle 
liggers  statisch  bepaald,  hier  treedt  daardoor  geen  uitzondering  op  in  de  krachtenverdeling,  die 
evenredig is met de grootte van het gedragen vloerveld. 
 
Hoewel  in de krachtenverhoudingen  tussen de woonfunctie en de kantoorfunctie geen verschillen 
zijn  op  te  merken,  is  er  wel  sprake  van  een  verschil  in  absolute  zin,  doordat  de  veranderlijke 
vloerbelasting in het geval van de kantoorfunctie meer dan twee keer zo groot is. De vergroting van 
de normaalkrachten ten opzichte van de woonfunctie is 40 tot 50%. In figuren 12.6 en 12.7 is te zien 
welk effect dit heeft op het gewicht van de kolommen. 
 

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4

T
o

ta
a

lg
e

w
ic

h
t [

kg
]

Gebouwlaag

Kolomgewicht per gebouwlaag - Woonfuctie

W 3,6 basis

W 3,6 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X)

W 5,4 basis

W 5,4 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X)

W 7,2 basis

W 7,2 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X)

StavenS 5/29/9 S 6/30/10 S 7/31/11 S 8/32/12  
 

Fig. 12.6 – Totaalgewicht van de kolommen op as B, C en D per gebouwlaag in geval van een woonfunctie  
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Fig. 12.7 – Totaalgewicht van de kolommen op as B, C en D per gebouwlaag in geval van een kantoorfunctie  

 
Het gewichtsverschil tussen de basisvariant en de variant zonder kolom op as C ligt voor alle gevallen 
in de ordegrootte van 50 kg. Het totaalgewicht geeft hier het gewicht van de kolommen op as B, C 
en D van één gebouwlaag  samen. De kolommen op  stramien  zijn A niet meegenomen, omdat de 
verplaatsing hierop geen invloed heeft en het gewicht in alle gevallen gelijk blijft (zie figuur 12.5). 
Hoewel de  krachten per  kolom  aanzienlijk  groter  zijn,  is het  totaalgewicht  zonder  kolom op  as C 
lager. Dit  is het  gevolg  van het  aanbod  van  standaard profielen waaruit een  keuze moet worden 
gemaakt.  Hieruit  blijkt  dat  wanneer  zwaardere  profielen  voor  de  kolommen  moeten  worden 
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toegepast,  het materiaal  op  efficiëntere wijze wordt  ingezet.  Het  gewichtsverschil  per  vierkante 
meter vloeroppervlak ligt tussen 0,30 en 0,80 kg/m2, afhankelijk van de beukmaat.  
 
Liggers 
In figuren 12.8 en 12.9 zijn de maatgevende dwarskrachten en momenten getoond die optreden in 
de liggers voor de woon‐ en kantoorfunctie. Er wordt slechts één gebouwlaag getoond omdat in de 
getoonde modelvarianten geen kolommen verplaatsbaar zijn, waardoor er geen extreme puntlast op 
de liggers is geplaatst. De krachten zijn om die reden voor iedere gebouwlaag gelijk.  
 

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

S13 S17 S18 S19

V
z
;m

in
&

 V
z;

m
ax

[k
N

]

Gebouwlaag 1 van 4: Liggerkrachten - V

Vmax - W 3,6 basis Vmin - W 3,6 basis

Vmax - W 3,6 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) Vmin - W 3,6 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X)

Vmax - W 5,4 basis Vmin - W 5,4 basis

Vmin - W 5,4 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) Vmin - W 5,4 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X)

Vmax - W 7,2 basis Vmin - W 7,2 basis

Vmax - W 7,2 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) Vmin - W 7,2 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X)

A-B B-C1 C1-C2 C2-DStramien

 

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

S13 S17 S18 S19

M
y;

m
in

&
 M

y;
m

ax
[k

N
m

]

Gebouwlaag 1 van 4: Liggerkrachten - M

Mmax - W 3,6 basis Mmin - W 3,6 basis

Mmax - W 3,6 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) Mmin - W 3,6 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X)

Mmax - W 5,4 basis Mmin - W 5,4 basis

Mmax - W 5,4 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) Mmin - W 5,4 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X)

Mmax - W 7,2 basis Mmin - W 7,2 basis

Mmax - W 7,2 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) Mmin - W 7,2 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X)

A-B B-C1 C1-C2 C2-DStramien

 
Fig. 12.8 ‐ Maatgevende dwarskrachten en momenten in de liggers in geval van een woonfunctie, geldend voor 
alle gebouwlagen 
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Fig. 12.9 ‐ Maatgevende dwarskrachten en momenten  in de  liggers  in geval van een kantoorfunctie, geldend 
voor alle gebouwlagen 
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De krachten en momenten op ligger A‐B zijn in alle gevallen gelijk. Deze ligger is statisch bepaald, dit 
is  in  de  praktijk  de meest  gangbare  constructiewijze. Deze  dient  daarom  als  vergelijking  voor  de 
overige beuken.  
De ligger tussen stramienen B en D is in feite één ligger. In geval van de basisvariant, het model mét 
kolommen,  betreft  het  een  statisch  onbepaalde  ligger  over  3  steunpunten  met  twee  gelijke 
beukmaten  (y). Bij  de  varianten  zonder  kolom  op  stramien  C  gaat  het  om  een  statisch  bepaalde 
ligger die scharnierend hangt  tussen kolommen op stramien B en D en dus  tweemaal beukmaat y 
overspant.  In de grafieken wordt de  ligger tussen stramien B en D opgedeeld  in drie delen   om de 
gevolgen  van  een  verplaatsing  van  een  kolom  beter  te  kunnen  analyseren.  Het  gedeelte  B‐C1 
vertegenwoordigt  de  staven met  nummer  S17,  S20,  S23  en  S26  (zie model  in  figuur  12.4).  Het 
gedeelte C1‐C2 is het liggergedeelte waarin de feitelijke verplaatsing plaatsvindt en omvat de staven 
S18, S21, S24 en S27. Als laatste het liggerdeel C2‐D, met de staven S19, S22, S25 en S28. 
 
In de grafieken met dwarskrachten (linkergrafiek  in figuur 12.8 en 12.9)  is te zien dat de maximum 
dwarskracht in het geval van het model zonder kolommen op stramien C (in S 17 en S 19) bijna twee 
keer  zo  groot  is  als  de  dwarskracht  in  geval  van  het  basismodel  (S18).  Een  vergroting  van  de 
overspanning  in  stappen  van  1,8m  levert  daarbij  een  evenredige  vergroting  van  de  krachten  op, 
volgens  q∙(l+Δl).  
Voor het verschil in momenten tussen bovengrens en ondergrens in de ligger in stramienzone B‐D is 
te zien dat het moment  in geval van een overspanning met een dubbele beukmaat y ongeveer vier 
maal zo groot is. Dit is te verklaren doordat in geval van een moment de lengte van de ligger wordt 
gekwadrateerd. De belasting op de ligger is q∙l en de lengte van de ligger is l. Het maximale moment 
is  dan  ql2. Wanneer  echter  de  liggerlengte wordt  verdubbeld,  zoals  in  het  geval  van  het model 
zonder kolommen op stramien C, dan is het maximale moment in de ligger q(2l)2 = 4ql2. Naarmate de 
overspanning groter wordt, zal het moment kwadratisch groeien volgens q∙(l+Δl)2. Bij een  statisch 
onbepaalde  ligger wordt het moment over de steunpunten niet helemaal gelijkmatig verdeeld, een 
vergrotingsfactor van vier is echter een goede benadering. 
Het  verschil  in  krachten  tussen de woonfunctie  en de  kantoorfunctie wordt  veroorzaakt door de 
verschillen in veranderlijke belasting. In geval van een kantoorfunctie zijn daardoor de resulterende 
krachten ongeveer anderhalf keer zo groot als bij een woonfunctie. 
 
De optredende krachten zijn (evenals bij de kolommen) vertaald naar liggerprofielen. Hiervoor zijn in 
bijna alle gevallen geïntegreerde THQ‐vloerliggers gekozen. Alleen voor de variant zonder kolommen 
is  vanwege  vervormingseisen  voor  het model met  y=7,2 meter  uitgeweken  naar  een HEA‐profiel 
vanwege de grotere buigingsweerstand. De beschikbare geïntegreerde vloerliggers bleken namelijk 
voor deze overspanningsgrootte (14,4 m) niet toereikend te zijn. Hierdoor is het totaalgewicht voor 
deze  gevallen  in  verhouding  aanzienlijk minder, wat  aangeeft  dat  geïntegreerde  liggers  bij  grote 
overspanningen inefficiënt zijn. 
Uit  tabel 12.2 blijkt dat het  verschil  in  gewicht  is  tussen de  gestelde ondergrens  (basismodel) en 
bovengrens  (basismodel  zonder  kolommen  op  stramien  C)  voor  het  totaal  van  de  liggers  per 
gebouwlaag toeneemt naarmate de liggeroverspanning groter wordt. De liggers tussen stramienen A 
en B zijn niet meegenomen, omdat deze in de te vergelijken gevallen dezelfde afmetingen hebben. 
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TOTAALGEWICHT EN GEWICHTSVERSCHILLEN VOOR VLOERLIGGERS PER GEBOUWLAAG 
TUSSEN STRAMIEN B EN D 

Gemiddelde Gewichtsvergelijking  
bij vloeroverspanning x = 7,2m  

Gtotaal 

 
ΔGtotaal 

 
Vergrotings‐

factor 
Gewichtsverschil / m2 

ΔGtotaal /(2xy) 

W 3,6 basis  
W 3,6 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) 

402 kg
791 kg   389 kg  1, 96 x  7,5 kg/m2 

W 5,4 basis  
W 5,4 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) 

629 kg
2195 kg  1566 kg  3,49 x  20,1 kg/m2 

W 7,2 basis 
W 7,2 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X)1 

1155 kg
2938 kg  1783 kg  1,54 x  17,2 kg/m2 

K 3,6 basis  
K 3,6 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) 

402 kg
952 kg    550 kg  2,37 x  10,6 kg/m2 

K 5,4 basis  
K 5,4 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) 

765 kg
3154 kg  2389 kg  4,12 x  30,7 kg/m2 

K 7,2 basis 
K 7,2 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X)1 

1437 kg
3226 kg  1789 kg  2,24 x  17,3 kg/m2 

1 Geen geintegreerde ligger mogelijk, toepassing van HEA zorgt voor relatief klein gewichtverschil/m2 

 
Tabel  12.2  –  Totaalgewicht  van  de  vloerliggers  tussen  stramien  B  en  D  en  de  gewichtsverschillen  tussen 
basismodel en de variant zonder kolommen op as C, waarvan de  laatstgenoemde dient als grenswaarde voor 
de haalbaarheid van het verplaatsen van kolommen 

 

12.2.4.2  Krachtenverloop in kolommen bij verplaatsing 

Bij het verplaatsen van kolommen zal het  totaal van de normaalkrachten  in de kolommen op één 
gebouwlaag  niet  toenemen  doordat  de  kolommen  allemaal  scharnierend  zijn  verbonden met  de 
liggers en de belasting op de vloerliggers gelijk blijft. Er vindt wel een herverdeling plaats van de 
krachten.  
Om  inzichtelijk  te  maken  op  welke  wijze  het  verplaatsen  van  kolommen  de  krachtenverdeling 
beïnvloedt, wordt het geval getoond waarin een verplaatsing in verhouding het grootste effect heeft 
voor de herverdeling  van  de normaalkrachten. Dat  is bij de  kleinste beukmaat  van  3,6 meter.  In 
figuur  12.10 wordt  voor  een  kantoorfunctie met  een  beukmaat  van  3,6 meter  getoond  in welke 
mate de normaalkrachten worden herverdeeld als gevolg van een verplaatsing in beide richtingen op 
alle  gebouwlagen.  Ook  de  grenswaarden  worden meegenomen  om  een  beeld  te  geven  van  de 
herverdeling ten opzichte van de haalbaarheidsgrenzen. De kolom op stramien C is de verplaatsbare 
kolom. De grafieklijn  ‘K3,6 S29(X)S30(X)S31(X)S32(X)’ met de bovengrenswaarde  is voor stramien C 
niet getoond, omdat er geen kolom aanwezig is. 
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Fig. 12.10 – Maatgevende normaalkrachten in kolommen in geval van een kantoorfunctie bij een verplaatsing 
van kolommen op alle verdiepingen bij een beukmaat van 3,6 m. 

 
In de basisvariant zijn de normaalkrachten  in kolommen op stramien C het grootst. Bij verplaatsing 
nemen  de  krachten  in  stramien B  en D  toe,  terwijl de normaalkracht  in  stramien C  afneemt. De 
kolommen op  stramien A  kennen  geen  verandering door de  verplaatsing. Wanneer de beukmaat 
groter  is  en  de  verplaatsing  in  verhouding  tot  de  beukmaat  kleiner wordt  zal  de  invloed  op  de 
krachtenverdeling afnemen. Dit is in figuur 12.10 te zien aan de groeiende afstand van de grafieklijn 
ten opzichte van de basisvariant wanneer de verplaatsingsafstand toeneemt. 
Een woonfunctie met gelijke afmetingen  levert hetzelfde beeld op met betrekking tot de verdeling 
van  normaalkrachten  over  de  kolommen  als  bij  de  kantoorfunctie.  In  dat  geval  zijn  de 
normaalkrachten ongeveer 30 % kleiner. 

12.2.4.3  Krachtenverloop in liggers bij verplaatsing 
Het  verplaatsen  van  kolommen  op  stramien  C  heeft  als  gevolg  dat  de  dwarskrachten  en  de 
momenten in de liggers over het algemeen toenemen ten opzichte van de basisvariant. De effecten 
op de dwarskracht en het moment in de ligger worden afzonderlijk behandeld. 
  
Dwarskracht 
Door het uit  lijn plaatsen van kolommen wordt een puntlast op de vloerligger geïntroduceerd, die 
een aanzienlijke vergroting van de dwarskracht  tot gevolg heeft. Waar  in een  lineaire plaatsing de 
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belasting uit bovenliggende gebouwlagen direct door de kolommen wordt weggeleid, worden deze 
nu  via  een  omweg  door  de  vloerligger  gevoerd.  De  ligger  moet  in  de  basisvariant  alleen  de 
dwarskrachten  opnemen  als  gevolg  van  verticale  belasting  op  de  eigen  gebouwlaag,  bij  een 
verplaatsing worden daar ook de  lasten  van bovenliggende  verdiepingen bijgevoegd. De  gestelde 
bovengrens wordt  daardoor  snel  overschreden. Dit  verschijnsel  treedt  op  in  het  liggerdeel  C1‐C2, 
waar de daadwerkelijke verplaatsing plaatsvindt, en neemt per verdieping toe.  
Uit de analyse blijkt dat de verplaatsing van  ‘slechts’ 0,3m de grootste extremen oplevert voor de 
dwarskracht. Dit is het gevolg van het samenvallen van een maximum van moment en dwarskracht. 
In  figuur  12.11  zijn  drie  grafieken  getoond met  daarin  de maatgevende  dwarskrachten  op  elke 
gebouwlaag voor de  liggerdelen B‐C1, C1‐C2 en C2‐D, voor een woonfunctie met een beukmaat van 
5,4  meter.  Hierin  worden  naast  de  boven‐  en  ondergrens  uit  de  basisvarianten  alle  gevallen 
meegenomen met een verplaatsing van 0,3m en voor het overzicht wordt ook de meest extreme 
verplaatsingvariant (0,9m in beide richtingen) toegevoegd.  
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Fig. 12.11 – Maatgevende dwarskrachten in de vloerligger tussen stramien B en D in geval van een woonfunctie 
bij een beukmaat van 5,4  m. 

 
Voor  de woon‐  en  kantoorfunctie  blijkt  uit  de  resultaten  dat  deze  een  overeenkomstig  patroon 
vertonen. Verschillen  zijn alleen aanwezig  in de grootte van de krachten. Naarmate de beukmaat 
toeneemt,  nemen  ook  de  krachten  verhoudingsgewijs  toe. Om  die  reden wordt maar  één  geval 
uitgelicht in figuur 12.11.  
In de gedeeltes  van de  ligger waarover de  kolom  zich niet  verplaatst, de gedeelten B‐C1 en C2‐D, 
blijven de dwarskrachten binnen de grenswaarden die zijn gesteld  in §12.2.4.1. Daaraan moet wel 
worden  toegevoegd  dat  de  optredende  dwarskracht waarschijnlijk  over  de  bovengrens  zal  gaan 
wanneer  er  meer  dan  vier  gebouwlagen  zouden  zijn  toegepast,  zeker  in  geval  van  de  kleinste 
beukmaat.  Bij  een  grotere  beukmaat  is  de  toename  van  de  dwarskracht  per  verdieping minder 
groot.  Hierdoor  wordt  het  verschil  tussen  de maxima  van  de  gevallen met  verplaatsing  groter, 
naarmate de beukmaat ook groter wordt. Hieruit blijkt dat wanneer de beukmaat groter wordt, dat 
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de dwarskracht afneemt. Desalniettemin nadert ook bij de beukmaten 5,4m en 7,2m de maximum 
dwarskracht van de gevallen met verplaatsing van kolommen de bovengrenswaarde.  
In  het  liggergedeelte  C1‐C2,  het  gedeelte waarin  kolommen worden  verplaatst,  is  de  dwarskracht 
aanzienlijk groter dan in de overige liggerdelen. Het maximum van de bovengrenswaarde treedt op 
in de  liggerdelen B‐C1 en C2‐D  (ca. 275 kN  in figuur 12.11). Omdat de  liggerdelen samen één  ligger 
vormen, geldt deze waarde als het maximum. In het liggerdeel C1‐C2 is de maatgevende dwarskracht 
bij  verplaatsing  (ca.  400  kN)  op  de  op  één  na  bovenste  gebouwlaag  reeds  hoger  dan  deze 
grenswaarde.  Onderaan  gekomen,  op  gebouwlaag  1,  is  de  maatgevende  dwarskracht  zelfs 
opgelopen tot bijna 1000kN. 
 
De plaatselijke extreme waarde van de dwarskracht  in  liggerdeel C1‐C2 kan verstrekkende gevolgen 
hebben  voor  de  dimensionering  van  de  ligger  en  als  gevolg  een  significante  gewichtsvergroting 
veroorzaken. In een lineair opgebouwde constructie zal doorgaans het moment in de ligger bepalend 
zijn. 
 
Moment 
Voor het bepalen van het maatgevende moment blijkt dat de grootte van verplaatsing maatgevend 
is. Wanneer bovenliggende kolommen niet  in  lijn staan, ontstaat er een extra moment  in de  ligger 
doordat de normaalkrachten van bovenliggende kolom via de  ligger moeten worden overgebracht 
naar de ondergelegen kolom. In figuur 12.12 wordt net zoals voor de dwarskracht het geval getoond 
van een woonfunctie met een beukmaat van 5,4 meter. In de grafieken zijn alleen de maatgevende 
varianten met de grootste verplaatsing van 0,9 m meegenomen. Daarnaast wordt  ter controle de 
variant bijgevoegd met 0,3 m verplaatsing in beide richtingen.  
 

Liggerdeel Stramien B‐C1 

‐600

‐400

‐200

0

200

400

600

800

1 2 3 4

M
y;
m
in
&
 M

y;
m
ax
 [k
N
m
]

Gebouwlaag

 
 

Liggerdeel Stramien C1‐C2 

‐600

‐400

‐200

0

200

400

600

800

1 2 3 4

M
y
;m

in
&
 M

y
;m

a
x 
[k
N
m
]

Gebouwlaag

 
 

Liggerdeel Stramien C2‐D 

‐600

‐400

‐200

0

200

400

600

800

1 2 3 4

M
y
;m

in
&
 M

y
;m

a
x[
kN

m
]

Gebouwlaag Mmax S18/S21/S24/S27  ‐W 5,4 basis Mmin

Mmax S18/S21/S24/S27  ‐W 5,4 S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) Mmin

Mmax S18/S21/S24/S27  ‐W 5,4 S30(+0.9) Mmin

Mmax S18/S21/S24/S27  ‐W 5,4 S30(+0.9) S31(+0.9) S32(+0.9) Mmin

Mmax S18/S21/S24/S27  ‐W 5,4 S29(‐0.9) S30(+0.9) S31(‐0.9) S32(+0.9) Mmin

Mmax S18/S21/S24/S27  ‐W 5,4 S29(‐0.3) S30(+0.3) S31(‐0.3) S32(+0.3) Mmin

 
Fig. 12.12 – Maatgevende momenten in de vloerligger tussen stramien B en D in geval van een woonfunctie bij 
een beukmaat van 5,4  m. 
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Het momentverloop in de ligger vertoont voor beide functies en alle beukmaten hetzelfde patroon.  
De  momenten  in  de  kantoorfunctie  zijn  ten  gevolge  van  de  grotere  variabele  belasting 
vanzelfsprekend  groter dan die  van de woonfunctie, de omvang  van de momenten neemt bij de 
grotere  beukmaten  kwadratisch  toe.  De  verhoudingen  van  de  krachten  ten  opzichte  van  de 
grenswaarden blijven daarbij gelijk voor alle varianten. 
In de grafieken is, met name in liggerdeel C1‐C2, te zien dat de stijging van het maatgevende moment 
in de ligger per gebouwlaag geleidelijk verloopt. De varianten, waarin de verplaatsing van kolommen 
op elke gebouwlaag en  in beide richting optreedt, blijken maatgevend voor de momenten. In tabel 
12.3  worden  de  maatgevende  momenten  voor  alle  modelvarianten  getoond  voor  de  bovenste 
grenswaarde, en voor een verplaatsingsafstand van 0,3 meter en van 0,9 meter. Hierbij wordt tevens 
aangegeven in welke mate de varianten zich verhouden ten opzichte van de bovengrens middels een 
percentage.  
 

MAATGEVENDE MOMENTEN PER GEBOUWLAAG 

    Maatgevend moment 

Type 
Gebouw‐ 
laag 

Bovengrens 
S29(X) S30(X) S31(X) S32(X) 

Verplaatsing +/‐ 0,3m 
S29(‐0,3) S30(+0,3) S31(‐0,3) S32(+0,3) 

Verplaatsing +/‐ 0,9m 
S29(‐0,9) S30(+0,9) S31(‐0,9) S32(+0,9) 

W 3,6  

4 

326 kNm  100 % 

83 kNm 25 % 187 kNm  57%
3  102 kNm 31 % 234 kNm  72%
2  127 kNm 39 % 258 kNm  79%
1  193 kNm 59 % 284 kNm  87%

W 5,4  

4 

743 kNm  100 % 

149 kNm 20 % 313 kNm  42%
3  193 kNm 26 % 414 kNm  56%
2  282 kNm 38 % 479 kNm  64%
1  376 kNm 51 % 534 kNm  72%

W 7,2  

4 

1337 kNm  100 % 

251 kNm 19 % 444 kNm  33%
3  358 kNm 27 % 575 kNm  43%
2  475 kNm 36 % 686 kNm  51%
1  602 kNm 45 % 907 kNm  68%

K 3,6 

4 

485 kNm  100 % 

123 kNm 25 % 270 kNm  56%
3  147 kNm 30 % 341 kNm  70%
2  181 kNm 37 % 369 kNm  76%
1  273 kNm 56 % 404 kNm  83%

K 5,4  

4 

1100 kNm  100 % 

175 kNm 16 % 454 kNm  41%
3  282 kNm 26 % 604 kNm  55%
2  401 kNm 36 % 685 kNm  62%
1  536 kNm 49 % 762 kNm  69%

K 7,2  

4 

1972 kNm  100 % 

375 kNm 19 % 648 kNm  33%
3  522 kNm 26 % 833 kNm  42%
2  683 kNm 35 % 980 kNm  50%
1  859 kNm 44 % 1276 kNm  65%

 
Tabel 12.3 – Maatgevende momenten per gebouwlaag bij een kolomverplaatsing van 0,3 en 0,9 meter en de 
verhouding ten opzichte van gestelde bovengrenswaarde. 

 
In tabel 12.3  is te zien dat de procentuele groei ten opzichte van de gestelde bovengrens voor alle 
gevallen toeneemt naarmate het aantal gebouwlagen groter wordt. In de varianten met de kleinste 
beukmaat is de toename het sterkst.  
Er is te zien dat hoe groter de beukmaat is, hoe verder het maximale moment op gebouwlaag 1 van 
de  gestelde  bovengrens  verwijderd  is.  Praktisch  gezien  zou  dit  kunnen  betekenen  dat met  een 
grotere beukmaat de verplaatsbare kolom op meer verdiepingen kan worden toegepast dan in geval 
van  een  kleinere beukmaat. Wat betreft het maatgevende moment  blijven  alle  varianten bij  vier 
gebouwlagen en een maximum van 0,9 verplaatsing, binnen de gestelde bovengrens.  
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12.2.4.4  Invloed van dwarskracht en moment bij de dimensionering van vloerliggers. 

In de vorige paragraaf  is gebleken dat de dwarskracht  in het  liggerdeel C1‐C2 een extreme waarde 
aanneemt. Deze extreme waarde is plaatselijk en zal bij de dimensionering van de liggerprofielen in 
veel gevallen zelfs maatgevend zijn. Het gevolg is dat daardoor de momentcapaciteit van het profiel 
veel groter kan zijn dan nodig is. Ter illustratie: 
 
In geval van een woonfunctie met een beukmaat van 3,6 m en 0,3 m verplaatsing bedraagt het maatgevende 
moment op de onderste gebouwlaag 193 kNm, dat komt neer op een THQ 180x5‐190x12‐400x8 van 58,2 kg/m. 
De maatgevende  dwarskracht  bedraagt  610  kN,  daarvoor  voldoet  een  THQ  265x6‐190x15‐400x10 met  een 
eigen gewicht van 80,2 kg/m.  
Het  relatief  kleine  liggergedeelte  C1‐C2  zou  in  dat  geval  zorgen  voor  een  verzwaring  van  38%.  Voor  een 
kantoorfunctie met gelijke beukmaat en verplaatsingsafstand zou het zelfs een verzwaring van 49% betekenen.  

 
De  toenemende  invloed  van de dwarskracht op de  liggerafmetingen  is het  grootst bij de  kleinste 
beukmaat.  Bij  grotere  beukmaten  is  de  benodigde  momentcapaciteit  en  de  buigstijfheid 
maatgevend voor de  liggerdimensies. Deze extreme waarden van de dwarskracht verstoren onder 
bepaalde omstandigheden de mate van haalbaarheid van verplaatsbaarheid van kolommen. Om de 
volledige  ligger  van  voldoende  dwarskrachtcapaciteit  te  voorzien  zou  in  deze  gevallen  een 
gewichtstoename nodig zijn die buitenproportioneel is en al boven de gestelde bovengrens uitkomt 
bij toepassing van vier verdiepingen. In figuur 12.13 wordt een fragment getoond van een deel van 
het  rekenmodel  (de  onderste  twee  gebouwlagen),  met  daarin  de  optredende  maatgevende 
dwarskrachten  en  momenten  voor  een  woonfunctie  met  een  beukmaat  van  5,4  m  en  een 
verplaatsingsafstand van 0,3 m. In figuur 12.14 wordt getoond om welk deel van het model het gaat. 
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Fig. 12.13  ‐ Vergelijking van maatgevende   waarden voor de   dwarskracht en de momenten op de onderste 
twee  gebouwlagen  in  een  deel  van  het model  voor  een woonfunctie met  een  beukmaat  van  5,4 meter  en 
verplaatsingsafstand van 0,3 meter. 
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Fig. 12.14 ‐ Deel van het model dat zichtbaar is in figuur 12.13 

 
In  figuur 12.13  is  te zien dat bij een verplaatsing de extreme waarden voor de dwarskracht alleen 
voorkomen  in het gedeelte van de  ligger (C1‐C2) waar de verplaatsing werkelijk plaats vindt. Ook  is 
zichtbaar dat  in het momentverloop geen plaatselijke extremen optreden. Om die reden biedt het 
voor  de  haalbaarheid  betere  perspectieven  wanneer  de  dwarskrachtcapaciteit  afzonderlijk  kan 
worden getoetst voor het relatief kleine  liggergedeelte waarin de extremen optreden. Theoretisch 
betekent dit dat de liggerdoorsnede ter plaatse van de kolomverplaatsing afwijkt van de rest van de 
ligger om meer dwarskracht te kunnen opnemen. Praktisch gezien lijkt deze aanpak haalbaar, omdat 
de  opbouw  van  een  THQ‐ligger  een  dergelijke  oplossing  toelaat.  Een  THQ‐ligger wordt  namelijk 
samengesteld  uit  plaatstaal  met  een  ruime  keuze  in  verschillende  afmetingen  en  dikten.  De 
horizontale delen, bestaande uit de boven‐ en onderflens, bieden de  capaciteit om momenten  te 
weerstaan. De verticale delen, de  lijfplaten, bieden alleen capaciteit om dwarskracht op te vangen. 
Deze scheiding (zie figuur 12.15) wordt ook in de rekenregels strikt doorgevoerd (zie bijlage 7, deel B 
7.2), waardoor extra dwarskrachtcapaciteit al kan worden behaald door de lijfplaten op te dikken of 
te  verhogen. Dit  is een efficiënte maatregel, doordat de gewichtstoename beperkt blijft wanneer 
alleen materiaal wordt toegevoegd op de plaatsen waar dit effectief bijdraagt aan de oplossing van 
het  probleem.  Door  de mogelijkheid  om  de  lijfplaten  plaatselijk  in  omvang  te  variëren  is  er  bij 
extreme plaatselijke dwarskrachten geen belemmering voor het verplaatsen van kolommen. 
 

 
 
Fig. 12.15 ‐ Maximaal beschikbare lijfdoorsnede Az voor de dwarskrachtcapaciteit (plastisch) [van de Bogaard, 
van Eldik, 1995] 

 
Wanneer de plaatselijk extreme dwarskracht kan worden opgenomen zoals hierboven beschreven, is 
het mogelijk  om  de  overige  liggerdelen  zo  efficiënt mogelijk  te  dimensioneren.  Hierbij  zijn  het 
moment  en  de  optredende  vervorming  maatgevend.  In  de  dimensionering  van  de 
constructieonderdelen  en  de  bepaling  van  het  constructiegewicht  worden  ter  wille  van  de 
uitvoerbaarheid  van  de  analyse  de  extreme  dwarskrachten  in  het  liggerdeel  C1‐C2  daarom  niet 
meegenomen  (deze  lokale verzwaring kan naderhand worden berekend), want het  toe  te voegen 
extra materiaal  varieert  van  enkele    tot  enkele  tientallen  kilo’s  per  ligger  en  heeft  derhalve  een 
marginale  invloed  op  het  totaalgewicht.  Voor  de  verdere  bepaling  van  de  haalbaarheid  van  het 
verplaatsen  van  kolommen  is  daarom  de  aanname  gerechtvaardigd  dat  de  extreme  dwarskracht 
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geen  rol  speelt.  In  het  productontwikkelingstraject  zal  deze  plaatselijke  verzwaring  wel  worden 
meegenomen.  

12.2.4.5  Totaal constructiegewicht 
Het verplaatsen van kolommen  is alleen haalbaar wanneer de toename van het constructiegewicht 
binnen  de  perken  blijft.  Hiervoor  is  in  §12.2.4.1  een  maximumwaarde  bepaald,  waar  het 
totaalgewicht als gevolg van een verplaatsing in ieder geval onder moet blijven. Wanneer dit niet het 
geval  is,  is  het  immers  evengoed  mogelijk  om  geen  kolom  toe  te  passen,  maar  een  grotere 
overspanning toe te passen, waardoor de ruimte, vrij van obstakels, per definitie eenvoudiger  in te 
delen is.  
 
Het  gewicht  van  de  totale  staalconstructie  een  optelsom  van  de  gewichten  van  kolommen  en 
vloerliggers. Voor de gewichtsvergelijking wordt alleen dat gedeelte  van het model meegenomen 
waarop  het  verplaatsen  van  kolommen  invloed  heeft;  in  dit  geval  de  constructieonderdelen 
aanwezig op en  tussen stramien B en D. Het  totaalgewicht wordt per gebouwlaag onderscheiden, 
zodat inzicht wordt verkregen in de gewichtstoename per verdieping door niet lineaire plaatsing van 
kolommen. 
In  figuur  12.16  en  figuur  12.17  worden  de  gewichten  per  gebouwlaag  getoond  waarin  de 
verplaatsingsafstanden worden afgezet tegen de gestelde grenswaarden. Figuur 12.16 toont alleen 
de resultaten in geval van een woonfunctie bij de drie gehanteerde beukmaten. Figuur 12.17 toont 
hetzelfde, maar dan voor een kantoorfunctie. Voor de kolommen zijn als uitgangspunt HEA‐profielen 
(s355) toegepast, voor de liggers THQ‐profielen (s355).  
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Fig.  12.16  – Gewichten  van  kolommen  en  liggers  per  gebouwlaag  in  geval  van  een woonfunctie  voor  alle 
beukmaten (3,6m; 5,4m; 7,2m) en verplaatsingsafstanden (0,3m; 0,6m; 0,9m)  

 
Het kolomgewicht speelt een relatief kleine rol  in het totaalgewicht van de staalconstructie. Vooral 
bij  grotere  beukmaten,  is  het  aandeel  van  het  kolomgewicht  beperkt.  Het  kolomgewicht  neemt 
echter  wel  in  invloed  toe  naarmate  er  meer  gebouwlagen  aanwezig  zijn.  Het  aandeel  van  de 
kolommen  in het totaalgewicht van de staalconstructie  ligt binnen een ruime marge van ca. 5% tot 
45%  [Verburg,  van  Eldik,  2005],  en  is  afhankelijk  van  de  stramienafmetingen  en  het  aantal 
verdiepingen.  De  kolomgewichten  in  geval  van  de  verplaatsbare  kolommen  zijn  voor  alle 
verdiepingen en alle gevallen nagenoeg gelijk aan de basissituatie. Afhankelijk van de verplaatsing 
ligt de waarde afwisselend boven en onder deze waarde, het verschil  is echter minimaal en wordt 
veroorzaakt  door  een  wijziging  in  de  krachtenverdeling.  De  kolomgewichten  voor  de  modellen 
zonder kolommen op stramien C liggen 10 tot 20% lager ten opzichte van het basismodel. 
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Fig. 12.17 – Gewichten van kolommen en  liggers per gebouwlaag  in geval van een kantoorfunctie voor alle 
beukmaten (3,6m; 5,4m; 7,2m) en verplaatsingsafstanden (0,3m; 0,6m; 0,9m)  

 
Bij  de  dimensionering  van  de  liggers  is  gebleken  dat  voor  de  grotere  beukmaten  de  vervorming 
maatgevend is. In een aantal gevallen bood het assortiment THQ‐liggers geen uitkomst. 
Wanneer ook andere geïntegreerde liggers, zoals IFB en SFB niet voldeden, is gekozen voor een HEA 
ligger. Hoewel deze beter bestand blijken tegen vervorming, zijn deze vergeleken met geïntegreerde 
liggers echter ook aanzienlijk minder zwaar. Het nadeel is dat deze niet de eigenschap hebben dat de 
ligger in het vloervlak verwerkt kan worden. Vanwege de gewenste volumereductie zou dit derhalve 
geen  optie  zijn. Om  de  resultaten  volledig  te maken  is  echter  toch  voor  dit  alternatief  gekozen, 
hoewel dit de  resultaten  in de analyse  in enkele gevallen verstoort. Het gaat daarbij, zoals eerder 
aangegeven  in §12.2.4.1, om enkele gevallen waarmee de bovengrenswaarde  is bepaald. Voor de 
woonfunctie met een beukmaat van 7,2 meter wordt een HE700A toegepast met een gewicht van 
204 kg/m, voor de kantoorfunctie met een beukmaat van 7,2 meter een HE800A met een gewicht 
van 224  kg/m. Ter  vergelijking; de  zwaarste beschikbare THQ‐ligger  (THQ 400x10‐290x40‐500x25) 
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weegt 257 kg/m. Voor de kantoorfunctie met een beukmaat van 5,4 meter is de op één na zwaarste 
IFB‐ligger toegepast (halfprofiel: HE800M; onderflens: 800x25) met een gewicht van 262 kg/m. 
In  de  analyse  van  de  resultaten  moet  rekening  worden  gehouden  met  het  feit  dat  de 
bovengrenswaarde voor enkele gevallen vertekend  is, omdat  in de vergelijking de  liggers voor de 
bovengrenswaarde  voor  de  gevallen  met  een  beukmaat  van  7,2  meter  niet  voldoen  aan  het 
uitgangspunt om het volumegebruik te beperken. 
 
Het  totale  gewicht  van  de  constructieonderdelen  per  gebouwlaag  kan  worden  bepaald  door 
optelling  van  de  gewichten  van  kolommen  en  liggers.  In  tabel  12.4 wordt  een  overzicht  van  het 
totaalgewicht  gegeven  voor de bovengrenswaarden  en de maatgevende  gevallen  (verplaatsing  in 
twee  richtingen)  voor  alle  verplaatsingsafstanden.  In  de  tabel  wordt  het  totaalgewicht  per 
gebouwlaag getoond in absolute en relatieve zin. In dat laatste geval wordt het gewichtspercentage 
getoond ten opzichte van de bovengrenswaarde. 
 

TOTAALGEWICHT VAN CONSTRUCTIEONDERDELEN PER GEBOUWLAAG 

 
  Bovengrens  Verplaatsing van kolommen in twee richtingen 

Type 
Gebouw‐ 
laag 

zonder kolom 
S29(X) S30(X)  
S31(X) S32(X) 

+/‐ 0,3m 
S29(‐0,3) S30(+0,3)  
S31(‐0,3) S32(+0,3) 

+/‐ 0,6m 
S29(‐0,6) S30(+0,6)  
S31(‐0,6) S32(+0,6) 

+/‐ 0,9m 
S29(‐0,9) S30(+0,9)  
S31(‐0,9) S32(+0,9) 

W 3,6  

4  902 kg 

100% 

555 kg 61% 572 kg 63% 651 kg  72%

3  959 kg  606 kg 63% 628 kg 65% 765 kg  80%

2  959 kg  638 kg 67% 739 kg 77% 792 kg  83%

1  992 kg  677 kg 68% 826 kg 83% 839 kg  85%

W 5,4  

4  2331 kg 

100% 

905 kg 39% 1039 kg 45% 1121 kg  48%
3  2381 kg  1095 kg 46% 1186 kg 50% 1429 kg  60%
2  2417 kg  1129 kg 47% 1403 kg 58% 1463 kg  61%
1  2458 kg  1179 kg 48% 1496 kg 61% 1578 kg  64%

W 7,2  

4  3106 kg 

100% 

1466 kg 47% 1783 kg 57% 1892 kg  61%

3  3160 kg  1803 kg 57% 2027 kg 64% 2421 kg  77%

2  3201 kg  1894 kg 59% 2430 kg 76% 2473 kg  77%

1  3251 kg  1958 kg 60% 2537 kg 78% 2621 kg  81%

K 3,6 

4  1088 kg 

100% 

592 kg 54% 603 kg 55% 755 kg  69%
3  1120 kg  660 kg 59% 757 kg 68% 807 kg  72%
2  1174 kg  711 kg 61% 854 kg 73% 837 kg  71%
1  1215 kg  822 kg 68% 888 kg 73% 927 kg  76%

K 5,4  

4  3322 kg 

100% 

1068 kg 32% 1068 kg 32% 1387 kg  42%

3  3376 kg  1129 kg 33% 1447 kg 43% 1585 kg  47%

2  3437 kg  1287 kg 37% 1520 kg 44% 1793 kg  52%

1  3493 kg  1532 kg 44% 1701 kg 49% 1987 kg  57%

K 7,2  

4  3427 kg 

100% 

1818 kg 53% 1937 kg 57% 2364 kg  69%

3  3489 kg  1894 kg 54% 2473 kg 71% 2580 kg  74%

2  3589 kg  2236 kg 62% 2562 kg 71% 3011 kg  84%

1  3644 kg  2573 kg 71% 2856 kg 78% 3404 kg  93%

 
Tabel 12.4 ‐ Totaalgewichten van constructieonderdelen per gebouwlaag voor alle functies en beukmaten voor 
de maatgevende varianten bij alle verplaatsingsafstanden ten opzichte van de bovengrenswaarde.  

 
Uit de gewichtsvergelijking  in  tabel 12.4 kan worden geconcludeerd dat voor alle modelvarianten 
het  verplaatsen  van  kolommen  haalbaar  is  voor  tenminste  vier  gebouwlagen  en  een maximale 
verplaatsing van 0,9 meter. In alle gevallen blijft het gewicht per gebouwlaag onder het gewicht van 
de bovengrens, gesteld op 100%. Daarnaast blijkt dat het aantal haalbare verdiepingen  toeneemt 
wanneer de beukmaat groter wordt of indien de verplaatsing kleiner is. De beukmaat van 7,2m lijkt 
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echter een uitzondering op de  regel. Zoals eerder aangegeven kan voor de bovengrenswaarde bij 
een beukmaat van 7,2 meter (en dus een overspanningslengte van 14,4 meter) geen geïntegreerde 
ligger worden  toegepast, maar wordt een aanzienlijk minder zwaar HEA‐profiel gebruikt. Hierdoor 
lijkt het zo  te zijn dat een beukmaat van 7,2  in mindere mate haalbaar  is door het hoge  relatieve 
gewicht, terwijl in feite twee verschillende opbouwen worden vergeleken.  
In de volgende paragraaf is met behulp van de gegevens uit tabel 12.7 het verband tussen het aantal 
haalbare verdiepingen en de totale gewichtsbesparing nader bestudeerd.  

12.2.5  Bepaling van de haalbaarheid 
Uit de resultaten  in paragraaf 12.2.4  is gebleken dat verplaatsbaarheid van kolommen constructief 
haalbaar is. De gewichtsvergroting als gevolg van een verzwaring van de constructieonderdelen door 
het verplaatsen van kolommen, blijft voor alle modelvarianten en gebouwlagen onder de gestelde 
bovengrenswaarden. Daarbij is zichtbaar dat, anders dan bij een conventionele constructieopbouw, 
het  liggergewicht  per  gebouwlaag  toeneemt.  In  deze  paragraaf wordt meer  in  detail  bepaald  in 
welke mate het verplaatsen van kolommen een alternatief kan  zijn voor het  toepassen van grote 
overspanningen. Achtereenvolgens wordt op basis van een trend  in de groei van het totaalgewicht 
per gebouwlaag het aantal verdiepingen geschat waarbij  toepassing van verplaatsbare kolommen 
binnen de haalbaarheidsgrenzen ligt, waarna de hoeveelheid constructiegewicht wordt bepaald die 
daarbij kan worden bespaard. 

12.2.5.1 Aantal haalbare verdiepingen 
In  tabel  12.4  is  het  totaalgewicht  van  de  constructieonderdelen weergegeven  als  gevolg  van  de 
verschillende  verplaatsingsafstanden  voor  alle  beukmaten  en  beide  functies. Het  gewicht  van  de 
maatgevende modelvarianten  wordt  getoond  als  absolute  waarde, maar  wordt  ook  afgezet  als 
percentage van de bovengrenswaarde. Wanneer de procentuele toename van het gewicht bekend 
is, met de bovengrenswaarde als maximum toegestaan gewicht,  is het mogelijk om te bepalen wat 
het aantal haalbare verdiepingen  is.  In  figuur 12.18 worden deze gegevens grafisch weergegeven, 
voor alle maatgevende modelvarianten en de bijbehorende bovengrenswaarde. Bij elke grafieklijn is 
een (lineaire) trendlijn berekend (stippellijn). Uit een numerieke analyse  is gebleken dat een  lineair 
verloop van de trendlijn geschikt is omdat de spreiding van de datapunten relatief klein is. Uit deze 
analyse blijkt overigens ook dat een kwadratisch verloop over het algemeen zelfs iets beter voldoet, 
er  zijn  echter  geen  gronden  anders  dan  deze  waarop  deze  keuze  kan  worden  verantwoord. 
Daarnaast  is  in  §12.2.4.1  tot  en met  §12.2.4.3  gebleken  dat  de  krachtentoename  per  verdieping 
evenredig is.  
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Fig.  12.18  –  Totaalgewicht  per  verdieping  in  procenten  ten  opzichte  van  de  bovengrenswaarde  voor  de 
maatgevende modelvarianten 
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Met  behulp  van  de  trendlijnen  is  te  bepalen  bij welk  aantal  gebouwlagen  de  bovengrenswaarde 
wordt bereikt. Hiervoor moet een trendlijn f(x) gelijk worden gesteld aan één56. De uitkomst van de 
vergelijking f(x)=1 geeft een (negatieve) waarde voor x. De reden hiervoor  is dat het model slechts 
vier  lagen  kent. Met  de  trendlijn wordt  een  schatting  gemaakt  van  het  verdere  gewichtsverloop 
wanneer er meer dan vier gebouwlagen zouden bestaan. Een waarde ‐2 zou in dit geval gelijk staan 
aan  7  gebouwlagen,  omdat  ook  laag  0  moet  worden  meegenomen.  Het  aantal  haalbare 
gebouwlagen binnen de gestelde bovengrenswaarde kan daarom worden uitgedrukt als (|x|+5).  
 

AANTAL HAALBARE GEBOUWLAGEN PER FUNCTIE, BEUKMAAT EN KOLOMVERPLAATSING 

 
 

 
Aantal gebouwlagen bij f(x)=1 

  beukmaat  Verplaatsing +/‐ 0,3m Verplaatsing +/‐ 0,6m Verplaatsing +/‐ 0,9m

Woonfunctie 
y=3,6m 17 61 7 
y=5,4 m 22 101 11 
y=7,2 m 13 61 6 

Kantoorfunctie 
y=3,6m 12 8 161 
y=5,4 m 18 13 12 
y=7,2 m 9 7 4 

1 De waarden van deze gevallen  liggen niet  in de  lijn der verwachting. De voorspelling met behulp van een trendlijn door 
slechts vier datapunten zorgt ervoor dat het effect van één of twee punten die niet in lijn liggen, grote gevolgen kan hebben 
voor de uitkomst, die daardoor  in twijfel getrokken kan worden. Daarnaast moet bij het toekennen van profielen gekozen 
worden uit beschikbare handelsmaten. Het gevolg hiervan  kan  zijn dat  twee gebouwlagen nagenoeg hetzelfde gewicht 
kunnen hebben,  terwijl de optredende krachten wel degelijk verschillen,  in het ene geval zal het profiel noodgedwongen 
overgedimensioneerd zijn. 
 

Tabel  12.5  –  Het  aantal  haalbare  gebouwlagen  voor  verplaatsbaarheid  van  kolommen,  op  basis  van  de 
gestelde gewichtseisen, ingedeeld in functie, beukmaat en verplaatsingsafstand. 

 
Op basis van de eerder getoonde resultaten is de verwachting dat het aantal haalbare verdiepingen 
op  basis  van  gewichtstoename  hoger  is  bij  grotere  overspanningen  en  kleinere 
verplaatsingsafstanden. De resultaten in tabel 12.5 tonen in een aantal gevallen (gemarkeerd met 1) 
echter een ander beeld. Deze gevallen komen waarschijnlijk niet overeen met de werkelijkheid. In de 
voetnoot  bij  de  tabel  wordt  toegelicht  wat  de  oorzaak  hiervan  is.  Om  een  meer  betrouwbaar 
resultaat  te  bereiken  zou  de  studie  nogmaals  uitgevoerd  kunnen worden  voor  een  groter  aantal 
gebouwlagen. Er ontstaat  in de vergelijkende analyse echter een beperking doordat niet voor alle 
gevallen een geïntegreerde ligger beschikbaar is. Voor een eerlijke en valide vergelijking is het aan te 
bevelen  om  hetzelfde  liggertype  te  kiezen  voor  alle  gebouwlagen.  De  invloed  van  een 
noodgedwongen  keuze  voor  een  ander profieltype  tekent  zich  af bij de beukmaat  van  7,2 meer, 
waarbij  het  aantal  maximale  aantal  verdiepingen  aanzienlijk  lager  is  ten  opzichte  van  kleinere 
beukmaten,  terwijl  aannemelijk  is  dat  het  aantal  verdiepingen  hoger  zou moeten  zijn. Dit  is  het 
gevolg van de toepassing van een relatief licht HEA‐profiel als ligger voor de bovengrenswaarde. Dit 
is toegelicht in de vorige paragraaf. 
 
De uitkomsten zijn ondanks enkele verstoringen toch veelbelovend. Het verplaatsen van kolommen 
bij een verplaatsingafstand van 0,9 meter  is zelfs bij een kleine beukmaat van 3,6 meter haalbaar 
voor een gebouw met 6 á 7 gebouwlagen. Hoewel dit niet veel  lijkt, komt hiermee een aanzienlijk 
deel van de huidige Nederlandse gebouwvoorraad  in beeld, dat geldt zowel voor kantoren als voor 
woongebouwen.  Het  aandeel  (meerlaagse)  meergezinswoningen  bedroeg  in  2008  29%  van  de 
woningvoorraad [Ministerie van Vrom, 2009]. In het geval van kantoorgebouwen zal dit aandeel nog 
groter zijn. 

                                                            
56 Het maximumgewicht van de bovengrenswaarde zonder kolom op as C  is gesteld op 100%, zie tabel 12.4, de waarde 1 
staat gelijk aan 100%. 
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12.2.5.2  Reductie van constructiegewicht door verplaatsbaarheid van kolommen 

De  haalbaarheid  voor  het  verplaatsen  van  kolommen  wordt  bepaald  door  het  gewicht  van  de 
hoofddraagconstructie (op één gebouwlaag). Dit moet binnen de vooraf gestelde grens blijven, die 
wordt gevormd door een vergelijkbare situatie met een liggeroverspanning die tweemaal zo groot is. 
Dit  heeft  geleid  tot  een  inzicht  in  het  aantal  haalbare  gebouwlagen  voor  het  verplaatsen  van 
kolommen, zoals getoond in tabel 12.5. Uit deze tabel kan worden herleid dat bij toepassing van een 
verplaatsbare  kolom,  binnen  het  haalbare  aantal  gebouwlagen, minder  constructiegewicht wordt 
gebruikt dan  in de  constructieopbouw  zonder  kolom, waarbij de  liggeroverspanning  tweemaal  zo 
groot is. Dit betekent dat door het verplaatsen van kolommen een gewichtsreductie wordt behaald 
ten opzichte van de conventionele vorm van constructieve flexibiliteit; het realiseren van een grote 
overspanning.  
 
In  deze  paragraaf wordt  deze  gewichtsbesparing  gekwantificeerd, met  behulp  van  de  geschatte 
trendlijnen uit de grafieken in figuur 12.18. De gewichtsbesparing kan worden gekwantificeerd door 
het  totaalgewicht  over  het  aantal  haalbare  verdiepingen  uit  tabel  12.5  van  de  variant  met 
verplaatsbare  kolommen  met  het  totale  constructiegewicht  van  de  bovengrenswaarde  te 
vergelijken. Er wordt gebruik gemaakt van een trendberekening omdat alleen de absolute gewichten 
over de bovenste vier gebouwlagen bekend zijn. De  trendlijnen zijn  lineair en worden afzonderlijk 
voor de bovengrenswaarde (bg) en de modellen met verplaatsbare kolom (vk) weergeven als: 
 

( )bg bg bgf x a x b 
     

 ( )vk vk vkf x a x b      

 
Het totale gewicht (gelijk aan de oppervlakte onder de trendlijn  in de grafiek, zie figuur 12.19) kan 
vervolgens worden berekend met behulp van de integralen voor beide functies: 
 

   
21

2( )bg bg bgf x dx a x b x 
   

  21
2( )vk vk vkf x dx a x b x

    
In figuur 12.19 wordt het verloop van de functies fbg(x) en fvk(x) op schematische wijze getoond. Het 
model is zo opgebouwd dat met gebouwlaag 4, de bovenste laag in het model, wordt gestart en per 
lager  liggende  gebouwlaag  neemt  het  gewicht  toe.  In  de  vergelijking  staat  x  gelijk  aan  de 
gebouwlaag en y aan het totaalgewicht per gebouwlaag. Een negatieve x‐waarde  is net zoals  in de 
vorige paragraaf  te vertalen naar het werkelijke aantal gebouwlagen met  (|x|+5). Op het snijpunt 
(x1,fbg) waar  fbg(x)=  fn(x)  kan  x  om  die  reden  negatief  zijn.  Voor  het  bepalen  van  de  absolute  en 
relatieve  gewichtsbesparing  is  dit  geen  belemmering,  omdat  daarbij  met  de  integralen  de 
oppervlakten onder de grafieklijnen worden bepaald en vergeleken. 
 

 
Fig. 12.19 – Schematische grafische weergave van de werkwijze bij het bepalen van de gewichtsreductie met 
behulp  van  integralen  van  de  functies  fbg(x)  en  fvk(x).  x  staat  voor  de  gebouwlaag  en  y  voor  het  totale 
constructiegewicht per gebouwlaag. 
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De waarde van x1 kan worden gevonden door het gelijkstellen van de functies fbg(x) en fvk(x): 
  

  
        

1 1 1 1

vk bg

bg bg vk vk bg vk vk bg

bg vk

b b
a x b a x b a a x b b x

a a
 

 
De  absolute  gewichtsreductie  bij  het  aantal  haalbare  verdiepingen  wordt  in  figuur  12.19 
gerepresenteerd door het gebied tussen f(x1) en f(4). Het absolute gewichtsverschil tussen de variant 
waarin  kolommen  worden  verplaatst  en  de  bovengrenswaarde  wordt  aangegeven  als  het 
gearceerde deel ‘B’. Dit verschil kan worden uitgedrukt als: 

1 1

4 4

( ) ( )bg vk

x x

B f x dx f x dx  
   

( , , , )bg bg vk vkg a b a b  

Het  relatieve  gewichtsverschil  kan  tevens worden  berekend  door  de  grootte  van  het  deel  ‘B’  te 
bepalen ten opzichte van deel A, door de verhouding te bepalen door B/(A+B). Met behulp van de 
integraalberekening  kan  het  procentuele  gewichtsverschil  worden  berekend met  behulp  van  de 
volgende formule: 

 
 
   
 
 
 




1

1

4

4

( )

1 100%

( )

vk

x

bg

x

f x dx

f x dx

    ( , , , )bg bg vk vkh a b a b  

 
In  tabel  12.6  zijn  de  resultaten  getoond  voor  de  gewichtsbesparing  voor  het  aantal  haalbare 
gebouwlagen per beukmaat en verplaatsingsafstand. Het aantal haalbare gebouwlagen (Geb. lagen) 
wordt erbij vermeld om de resultaten in het juiste perspectief te plaatsen. 

 
Tabel  12.6  –  Gewichtsreductie  door  toepassing  van  verplaatsbare  kolommen  voor  het  maximaal  aantal 
haalbare gebouwlagen ten opzichte van de variant met een grote beukmaat zonder kolom op stramien C 

 
In  tabel  12.6  is  te  zien  dat  naarmate  de  verplaatsingsafstand  groter  is  en  het  aantal  haalbare 
gebouwlagen minder wordt, ook de gewichtsreductie afneemt. Bij een verplaatsing van 0,9 meter 
ligt de totale gewichtsreductie nog tussen 14 en 31%, afhankelijk van de beukmaat en de functie. De 
gewichtswinst voor de beukmaat van 7,2 lijkt overigens relatief klein, dit wordt veroorzaakt door de 
eerder  genoemde  toepassing  van  een  HEA‐profiel,  in  plaats  van  een  geïntegreerde  ligger,  in  de 
variant waarmee de bovengrenswaarde wordt bepaald. De  verplaatsingsafstand neemt  tussen de 
varianten toe met gelijke stappen van 0,3 m. De gewichtsbesparing lijkt ook evenredig af te nemen 
variërend van 3‐5% per 0,3 meter extra verplaatsing. Dit betekent dat op basis van dit evenredig 
verband  geconcludeerd  kan  worden  dat  zelfs  een  grotere  verplaatsing  van  1,2  meter  nog  een 

GEWICHTSREDUCTIE TEN OPZICHTE VAN BOVENGRENSWAARDE BIJ HET MAXIMAAL AANTAL 
HAALBARE GEBOUWLAGEN 

    Gewichtsbesparing bij fvk(x)= fbg(x) 

    Verplaatsing +/‐ 0,3m Verplaatsing +/‐ 0,6m Verplaatsing +/‐ 0,9m

 

beukmaat 

Geb. 
lagen 

Gew. reductie Geb. 
lagen 

Gew. reductie Geb. 
lagen  

Gew. reductie

%  kg % kg %  kg

Woonfunctie 
3,6m 17  22% 3979 6 21% 1008 7  14%  859
5,4 m 22  33% 19404 10 30% 6879 11  26%  6530
7,2 m 13  27% 10905 6 24% 3833 6  20%  3257

Kantoorfunctie 
3,6m 12  25% 3630 8 22% 1895 16  18%  3770
5,4 m 18  39% 24950 13 37% 16126 12  31%  12598
7,2 m 9  25% 7542 7 21% 4591 4  16%  2229
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substantiële  gewichtsreductie  oplevert.  Het  absolute  gewichtsverschil  geeft  tevens  een  indicatie 
voor  de  mogelijke  kostenbesparing.  Enkele  constructiesamenstellingen  zijn  ingevuld  in  het 
Kostenmodel Staalskeletbouw  [Bouwen Met Staal, 2009] De kosten van een dergelijke constructie 
liggen in de ordegrootte van 3 €/kg57. Dit betekent dat een besparing van 1000 kg materiaal al een 
kostenbesparing van circa € 3000,‐ oplevert. 
 
De  gegevens  uit  tabel  12.6  zijn  bepaald  met  behulp  van  een  trend  over  de  bovenste  vier 
gebouwlagen en zijn derhalve geschatte waarden. Wanneer een gebouw met 4 verdiepingen wordt 
uitgerust  met  verplaatsbare  kolommen  is  het  mogelijk  om  exact  te  bepalen  wat  de 
gewichtsbesparing  voor  de  staalconstructie  is.  In  tabel  12.7  worden  deze  gegevens  getoond.  In 
verhouding  zal  de  besparing  voor  vier  gebouwlagen  groter  zijn,  omdat  de  gewichtsreductie  per 
gebouwlaag afneemt, zoals te zien is in figuur 12.19. 
  

 
Tabel 12.7 – Gewichtsreductie door toepassing van verplaatsbare kolommen bij vier gebouwlagen ten opzichte 
van de variant met een grote beukmaat zonder kolom op stramien C 

 
Wanneer alleen de gewichtsreductie over de vier gebouwlagen in het rekenmodel wordt bepaald is 
te zien dat de besparing zelfs bij een verplaatsing van 0,9 m kan oplopen tot bijna 50% (K5,4). 
Met behulp van de gehanteerde rekenmethode kan tevens het aantal gebouwlagen worden bepaald 
waarop geen gewichtsreductie wordt behaald op het  totaalgewicht. Dit punt  zou kunnen worden 
gezien  als  de  absolute  bovengrenswaarde  voor  de  haalbaarheid.  Dit  punt  is  in  figuur  12.19 
aangeduid  als  x2.  Hiermee  wordt  het  punt  bepaald  waarop  de  behaalde  gewichtswinst  tot  x1 
(oppervlakte ‘B’) teniet wordt gedaan. Hiervoor dient het punt te worden bepaald waarop B gelijk is 
aan D. Het punt x2 kan worden bepaald met behulp van de formule: 

 
2 2

4 4

( ) ( )n bg

x x

f x dx f x dx

 

Uitschrijven van deze formule leidt tot de volgende relatie tussen x1 en x2: 

        1 1 2 2 14 2 4x x x x x
 

12.2.6 Conclusies 
Het  verplaatsen  van  kolommen  blijkt  haalbaar  voor  de  uitgangspunten  gesteld  in  dit  onderzoek. 
Toepassing  van  een  geschoord  stalen  raamwerk  voorzien  van  verplaatsbare  kolommen  biedt  de 
mogelijkheid voor een  substantiële gewichtsreductie  ten opzichte van de  conventionele wijze van 
het bieden van constructieve flexibiliteit door grote overspanningen. De totale gewichtsreductie, zal 

                                                            
57 Prijspeil oktober 2009 

GEWICHTSREDUCTIE TEN OPZICHTE VAN BOVENGRENSWAARDE BIJ VIER VERDIEPINGEN 

    Gewichtsbesparing bij fvk(0,4) 

    Verplaatsing +/‐ 0,3m Verplaatsing +/‐ 0,6m Verplaatsing +/‐ 0,9m

 

beukmaat 

Geb. 
lagen 

Gew. reductie Geb. 
lagen 

Gew. reductie Geb. 
lagen  

Gew. reductie

%  kg % kg %  kg

Woonfunctie 

3,6m

4 

34% 1309

4 

27% 786

4 

18%  702

5,4 m 54% 5189 47% 3347 39%  3797

7,2 m 42% 5379 31% 2956 23%  2958

Kantoorfunctie 

3,6m

4 

37% 1751

4 

33% 1121

4 

27%  1250

5,4 m 61% 8416 58% 5919 48%  6588

7,2 m 37% 5256 31% 3239 16%  2229
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doordat een  liggerdeel moet worden verzwaard voor dwarskrachtcapaciteit, nog  in beperkte mate 
afnemen.  Zoals  eerder  vermeld  zal dit  gaan om  enkele  tot  enkele  tientallen  kilo’s per  ligger, het 
effect op de totale reductie zal daardoor maximaal één procent zijn. 
 
Met  deze  analyse  is  door middel  van  het  uitvoeren  van  een  groot  aantal  vergelijkbare  varianten 
getracht om inzicht te krijgen in de constructieve haalbaarheid van het verplaatsen van kolommen. 
Indien daadwerkelijk een gebouw  zou moeten worden voorzien van verplaatsbare kolommen kan 
met  behulp  van  deze  studie  worden  bepaald  onder  welke  randvoorwaarden  en  met  welke 
uitgangspunten de constructie kan worden samengesteld.  
Wanneer  een  specifiek  gebouw wordt  uitgewerkt  is  pas met  zekerheid  te  zeggen  hoe  groot  het 
aantal  haalbare  gebouwlagen  en  de  te  behalen  gewichtsreductie  is. Dit  is  afhankelijk  van  allerlei 
factoren die  in een specifieke praktijksituatie bepalen hoe een gebouwontwerp wordt uitgevoerd, 
zoals bouwwijze, het ruimtelijk ontwerp, de toe te passen materialen en gebouwonderdelen en de 
voorkeuren van de ontwerpende en uitvoerende partij.  

12.3 Randvoorwaarden voor de productontwikkeling 

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat een verplaatsbare kolom constructief haalbaar is en 
voldoet aan het uitgangspunt van Slimbouwen ten aanzien van materiaalreductie. De haalbaarheid is 
aangetoond met behulp van een aantal criteria, die aan de basis staan van de ontwikkeling van de 
verplaatsbare  kolom  als  product.  De  eerste  stap  die  moet  worden  gezet  in  het 
productontwikkelingstraject  is  het  formuleren  van  een  aantal  randvoorwaarden  waaraan  het 
definitieve  product  moet  voldoen.  Deze  randvoorwaarden  kunnen  worden  opgedeeld  in 
gebruikstechnische  randvoorwaarden  en  technologische  randvoorwaarden.  Deze  worden  in 
Appendix    §12.3  uitgebreid  omschreven.  De  randvoorwaarden  worden  later  in  het 
ontwikkelingstraject  toegepast  als  waarderingscriteria  bij  de  selectie  van  de  meest  geschikte 
productoplossing. Deze  aanpak  zorgt  ervoor  dat,  in  het  proces  van  ideeëngeneratie  tot  definitief 
ontwerp, de kans wordt geminimaliseerd dat een aspect over het hoofd wordt gezien of zwaarder 
meeweegt in de beslissing dan gerechtvaardigd is. 

12.3.1 Gebruikstechnische randvoorwaarden 
De  gebruikstechnische  randvoorwaarden,  of  functionele  eisen,  kunnen  worden  gezien  als  het 
programma  van  eisen  voor  de  ontwikkeling. Dit  zijn  de  voorwaarden waaraan  het  product moet 
voldoen zodat het voor de gebruiker naar wens functioneert. 
 

 
 
Een  kolomverplaatsing  is  een  ruimtelijke  maatregel  en  heeft  vooral  betrekking  op  de 
indelingsflexibiliteit.  Uit  tabel  4.1  blijkt  dat  de  veranderingstypologieën  ‘5j  Ruimtelijke  indeling 

Gebruikstechnische randvoorwaarden 

 Functionaliteit 

 Frequentie van verplaatsing 

 Stramienafmetingen 

 Gewenste mate van verplaatsbaarheid 

 Uitstraling 

 Uitvoerings‐ en onderhoudsaspecten 

 Kosten 

 Initiële kosten 

 Aanpassingskosten 

 Onderhoudskosten 

 Demontagekosten 

 Restwaarde 
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binnen functiegroep’, ‘5‐10j Wijziging Gebruiksfunctie’, ‘15j Functionele en ruimtelijke herziening’ en 
‘30j  Technische  vernieuwing’  hierbij  een  rol  spelen.  De  frequentie  van  aanpassing  kan  daarmee 
gemiddeld worden gesteld op eenmaal in de vijf jaar.  
 
In  §  8.4.1  is  een  analyse  uitgevoerd  om  erachter  te  komen  bij welke  constructieafmetingen  het 
materiaalgebruik en het bruto volume minimaal is. Hieruit bleek dat bij toepassing van een Slimline‐
vloer  voor  alle  drie  de  functies  een minimaal  gewicht  van  312‐313  kg/m2 wordt  bereikt  bij  een 
beukmaat van 3,6 of 4,2 meter en een vloeroverspanning van 3,6 meter. Omdat de dikte van de 
vloer maatgevend  is  voor  de  totale  constructiehoogte,  is  het  bruto  volume  het  kleinst  bij  een 
minimale overspanning. In de praktijk betekent dit het lichtste vloertype dat kan worden toegepast 
tot 3 meter overspanning. De netto/bruto volumeverhouding van de constructie (eerder behandeld 
in §2.4.2en §8.4.1)  ligt  in dat geval op 91% bij toepassing van een Slimline‐vloer (zie figuur B4.8 en 
B4.9  in Bijlage 4).  In hoofdstuk 9  is gebleken dat het verplaatsen van kolommen een meerwaarde 
biedt  voor  de  indeelbaarheid  vanaf  een  stramienafmeting  van  5,4  x  5,4/6,0  m.  Hoe  kleiner 
vervolgens de stramienmaten worden, hoe groter de meerwaarde wordt. 
  
In tabellen 12.8 en 12.9 wordt het totale gewicht van  liggers en kolommen over vier gebouwlagen 
tussen stramien B en D in het rekenmodel (zie Fig. 12.4) gegeven voor alle maatgevende varianten. 
Het  totaalgewicht van de varianten met beukmaten 5,4 en 7,2 meter worden vergeleken met het 
totaalgewicht bij een beukmaat  van 3,6 meter, dat  gesteld  is op 100%.  In de  tabellen  is ook het 
basismodel  meegenomen,  waardoor  het  effect  van  het  verplaatsen  van  kolommen  over  een 
bepaalde  afstand  zichtbaar  wordt  voor  het  totaalgewicht  van  de  staalconstructie  over  vier 
verdiepingen.  Een  variant met  een  beukmaat  van  5,4 meter  zou  bijvoorbeeld  verhoudingsgewijs 
anderhalf keer zoveel gewicht mogen hebben voor een vergelijkbaar  resultaat  (5,4/3,6 = 1,5). Een 
variant met  een  beukmaat  van  7,2 meter mag  volgens  hetzelfde  uitgangspunt  tweemaal  zoveel 
gewicht hebben. In dat geval blijft het gewicht per vierkante meter vloeroppervlakte immers gelijk.  
 

TOTAALGEWICHT OVER VIER GEBOUWLAGEN IN GEVAL VAN EEN  
WOONFUNCTIE1 (W3,6 = 100%) 

W3,6  W5,4  W7,2 

beukmaat  3,6 m  1,5 x 3,6m= 5,4 m  2,0 x 3,6 m= 7,2 m 

kg  %  kg  %  ‐150% kg  %  ‐200% 

basismodel  2423  100% 3496  144%  ‐6%  5756  238%  +38% 

verplaatsing +/‐ 0,3 m  2477  100% 4308  174%  +24%  7121  288%  +88% 

verplaatsing +/‐ 0,6 m  2764  100% 5123  185%  +35%  8776  317%  +117% 

verplaatsing +/‐ 0,9 m  3047  100% 5591 184% +34% 9408 309%  +109% 
1  Naar  de  resultaten  van  de  constructieve  haalbaarheidsanalyse  uit  §12.2.  Bij  toepassing  van  een 
Slimline‐vloer met een overspanning van 7,2 meter en een veranderlijke vloerbelasting van 1,75 kN/m

2 

 
Tabel 12.8 – Voor de maatgevende modelvarianten per verplaatsingsafstand (W3,6 = 100%): Vergelijking van 
totaalgewichten (uit §12.2) over vier gebouwlagen tussen stramien B en D voor een woonfunctie.  

 
In het gearceerde deel van de tabellen is te zien in welke mate er verhoudingsgewijs meer of minder 
eigen gewicht benodigd is ten opzichte van het uitgangspunt met een beukmaat van 3,6 meter. Uit 
deze  tabellen  is  bijvoorbeeld  af  te  lezen  dat  de  staalconstructie  van  kantoorgebouw  met  een 
beukmaat van 5,4 m bij een kolomverplaatsing van 0,9m meer dan tweemaal zoveel weegt (203%) 
ten opzichte van een constructie met beukmaat van 3,6 bij eenzelfde verplaatsing. Met aftrek van 
150% op basis van de verhouding in overspanningslengte, is de relatieve gewichtstoename nog 53%. 
Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden dat het beste een beukmaat van 3,6 kan worden gekozen 
als  liggeroverspanning,  zodat het verplaatsen van kolommen het minst gewichtsverhogend werkt. 
Uit §12.2.5.1  is gebleken dat bij een kleine beukmaat   het maximaal aantal haalbare verdiepingen 
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het  minst  hoog  is.  Daar  staat  echter  tegenover  dat  deze  overspanningsafmetingen  qua 
materiaalgebruik het meest efficiënt is. 
 

TOTAALGEWICHT OVER VIER GEBOUWLAGEN IN GEVAL VAN EEN 
KANTOORFUNCTIE1 (K3,6 = 100%) 

K3,6  K5,4  K7,2 

beukmaat  3,6 m  1,5 x 3,6m= 5,4 m  2,0 x 3,6 m= 7,2 m 

kg  %  kg  %  ‐150% kg  %  ‐200% 

basismodel  2589  100% 4260  165%  +15%  6983  270%  +70% 

verplaatsing +/‐ 0,3 m  2785  100% 5016  180%  +30%  8521  306%  +106% 

verplaatsing +/‐ 0,6 m  3103  100% 5736  185%  +35%  9829  317%  +117% 

verplaatsing +/‐ 0,9 m  3325  100% 6753 203% +53% 11358 342%  +142% 
1  Naar  de  resultaten  van  de  constructieve  haalbaarheidsanalyse  uit  §12.2.  Bij  toepassing  van  een 
Slimline‐vloer met een overspanning van 7,2 meter en een veranderlijke vloerbelasting van 4 kN/m2 

 
Tabel 12.9 – Voor de maatgevende modelvarianten per verplaatsingsafstand  (K3,6 = 100%): vergelijking van 
totaalgewichten (uit §12.2)over vier gebouwlagen voor een kantoorfunctie.  

 
Op basis  van bovenstaande gegevens wordt gekozen  voor een  liggeroverspanning  van 3,6 meter. 
Ook een vloeroverspanning van 3,6 meter is optimaal qua gewicht en zorgt voor een minimum aan 
bruto  volume  (zie  figuren  B4.8  en  B4.9  in  bijlage  4).  Deze  stramienafmetingen  zijn  klein,  zelfs 
wanneer  een  verplaatsbare  kolom  zou  worden  toegepast  is  de  kans  groot  dat  bij  dergelijke 
afmetingen indelingsproblemen ontstaan. Om iets meer vrije ruimte te creëren binnen het stramien 
wordt  een  grotere  vloeroverspanning  gekozen  waarbij  een  verplaatsbare  kolom  nog  wel  een 
meerwaarde heeft voor de indelingsflexibiliteit en ook het constructiegewicht laag blijft. In het licht 
van deze twee criteria wordt voor dit ontwikkelingstraject gekozen voor een vloeroverspanning van 
6,0 meter. Deze biedt bij toepassing van een verplaatsbare kolom in combinatie met een beukmaat 
van 3,6 meter (3,6m x 6,0m = 21,6 m2) nog steeds voldoende meerwaarde voor de indelingsvrijheid58 
en het totaalgewicht is slechts enkele kilo’s hoger (+5kg/m2 t.o.v. het optimum bij 3,6 m).  
 
De resultaten uit het experiment beschreven in hoofdstuk 9 tonen dat het wenselijk is om 50% van 
de  kolommen  aanwezig  in  de  vrije  ruimte  te  kunnen  verplaatsen.  Hieruit  bleek  ook  dat  een 
verplaatsingsafstand  van 1,2 meter  voldoende mogelijkheden biedt om de  indeelbaarheid  van de 
plattegrond op het gewenste niveau te houden. De verwachting is dat een verplaatsingmogelijkheid 
in twee richtingen (op één lijn) voldoende indelingsvrijheid biedt. Het is waarschijnlijk mogelijk twee 
naast  elkaar  gelegen  kolommen  verplaatsbaar  te  maken.  Dit  is  echter  niet  in  dit  onderzoek 
meegenomen.  Het  uitgangspunt  in  deze  studie  is  dat  tussen  twee  vaste  kolommen  één 
verplaatsbare kolom aanwezig kan zijn, gelegen in de vrije ruimte. 

12.3.2 Technologische randvoorwaarden  
De  technologische  randvoorwaarden  bestaan  uit  de  technische  prestatie‐eisen  waaraan  het  te 
ontwikkelen  product moet  voldoen.  Samen met de  gebruikstechnische  randvoorwaarden worden 
hieruit  de  ‘ontwerpparameters’  en  ‘ontwikkelingseenheden’  bepaald  (voor  begripsdefiniëring  zie 
§3.2.3).  De  technologische  randvoorwaarden  weerspiegelen  een  minimaal  prestatieniveau  en 
worden gevormd door de eisen uit het Bouwbesluit. De uitgangspunten van Slimbouwen leiden tot 
aanvullende  eisen.  In  onderstaand  kader  zijn  de  technologische  randvoorwaarden  getoond.  Een 
uitgebreide beschrijving is te vinden in (de digitale) Appendix §12.3. 
 

                                                            
58 Het kantelpunt ligt bij een oppervlakte van 31,2 m2, zoals is aangetoond in §9.6.2.1 
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De stramienafmeting is voor deze ontwikkeling vastgesteld op 3,6 x 6,0 meter (liggeroverspanning x 
vloeroverspanning). Het constructieve systeem waarin de  te ontwikkelen verplaatsbare kolommen 
moeten functioneren is een geschoord raamwerk volledig bestaand uit scharnierende verbindingen. 
De  vloerdelen  zijn  Slimlinevloeren59,  de  hoofddraagconstructie  met  staalkwaliteit  S355  wordt 
samengesteld uit kolommen bestaande uit HEA‐profielen en geïntegreerde vloerliggers, waarvoor in 
de berekeningen met THQ‐liggers  is gerekend. De afmetingen van de te verplaatsen kolommen en 
de direct aangrenzende liggers in het model zijn te vinden in tabel 12.10.  
 

PROFIELAFMETINGEN HOOFDRAAGCONSTRUCTIE VOOR WOON‐ EN KANTOORFUNCTIE BIJ 4 
GEBOUWLAGEN, STRAMIENAFMETINGEN 3,6X6,0M EN KOLOMVERPLAATSING 1,2M. 

    Profielafmetingen 
Gebouwlaag  Woonfunctie  Kantoorfunctie 

4  Ligger S26/S27/S28  THQ 265x6‐190x15‐400‐10  THQ 265x6‐190x15‐400‐10 

  Kolom S32  HE100A  HE120A 

3  Ligger S23/S24/S25  THQ 265x6‐190x15‐400‐10  THQ 265x6‐190x15‐400‐10 

  Kolom S31  HE120A  HE140A 

2  Ligger S20/S21/S22  THQ 265x6‐190x15‐400‐10  THQ 265x6‐190x15‐400‐10 

  Kolom S30  HE140A  HE160A 

1  Ligger S17/S18/S19  THQ 265x6‐190x15‐400‐10  THQ 265x8‐190x15‐400‐101 

  Kolom S29  HE160A  HE160A 
1  Noodzakelijke  verzwaring  van  lijfplaten  (265x8)  vanwege  extreme  dwarskracht  (zie  §12.2.4.4),  dit  is  geen  standaard 
profielmaat 

 
Tabel  12.10  –  Profielafmetingen  van  de  voor  de  ontwikkeling  relevante  onderdelen  van  de  
hoofddraagconstructie  voor  een woon‐  en  kantoorfunctie  bij  4  gebouwlagen, met  stramienafmetingen  van 
3,6x6,0m en een kolomverplaatsing van 1,2m. 

 

                                                            
59  IPE’s h.o.h.  1200mm,  voor woonfunctie  type  IPE  240  (vloerdikte  incl. afwerking:  310mm; gewicht:  2,97  kN/m2),  voor 
woonzorg‐  en  kantoorfunctie  type  IPE  270  (vloerdikte  incl.  afwerking:  340mm;  gewicht:  3,02  kN/m2),  zie  tabel  B3.1  in 
Bijlage 3 

Technologische randvoorwaarden 

 Constructieve randvoorwaarden 

 Milieutechnische randvoorwaarden 

 Bouwtechnische randvoorwaarden 

 Demontabelheid 

 Toegankelijkheid 

 Hoogwaardige herbruikbaarheid 

 Modulatie 

 Standaardisatie 

 Desintegratie 

 Integratie 

 Bouwfysische randvoorwaarden 

 Installatietechnische randvoorwaarden 

 Uitvoeringstechnische randvoorwaarden 

 Veiligheid 

 Positioneren van de kolom 

 Hulpconstructie tijdens verplaatsing 

 Hulpmiddelen bij verplaatsing 
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Uit  tabel 12.10, waarin  alleen de  te  verplaatsen  kolommen opgenomen  zijn  en de direct hieraan 
gekoppelde  liggers,  blijkt  dat  de  ligger  voor  de  woon‐  en  kantoorfunctie  in  geval  van  een 
stramienafmeting  van 3,6  x 6,0 meter hetzelfde  is. Dat  geldt ook  voor  alle  vier de  gebouwlagen. 
Vervorming  is maatgevend  voor  de  ligger  en  deze  THQ‐variant  heeft  het  laagst  haalbare  eigen 
gewicht. Qua capaciteit zal deze echter voor de hoger gelegen gebouwlagen overgedimensioneerd 
zijn.  In de zwaarte van de kolomprofielen  is wel een toename per gebouwlaag te zien en ook  is er 
een  verschil  tussen  de  beide  functies.  De  extreme  dwarskracht  (die  optreedt  bij  een minimale 
verplaatsingsafstand van 0,3 m) is in dit geval alleen nog van betekenis in de ligger op gebouwlaag 1 
bij de kantoorfunctie. De lijfplaten moeten over een afstand van 2,4 meter worden opgedikt met 2 
mm. Dit  betekent  een  gewichtstoename  voor  de  gehele  ligger  van  19  kg.  Het  ligt  in  de  lijn  der 
verwachting dat wanneer één gebouwlaag meer zou worden toegepast ook bij de woonfunctie een 
verzwaring noodzakelijk is. De maximale dwarskrachtcapaciteit wordt bij gebouwlaag 1 in het model 
bijna overschreden.  
 
Het maximaal aantal verdiepingen bij 1,2 m verplaatsing en een stramien van 3,6 x 6,0m bedraagt, 
volgens bepaling met de berekeningsmethode uit §12.2.5.1, voor de woonfunctie 16 gebouwlagen 
en voor de kantoorfunctie 12 gebouwlagen. De verwachting is dat door de toenemende importantie 
van de extreme dwarskracht dit aantal minder hoog  is. Een exact aantal gebouwlagen kan alleen 
worden bepaald door doorrekening van modellen met een toenemend aantal  lagen. Dit  ligt echter 
buiten de scope van dit onderzoek. Het  is voor het aantonen van de  technische haalbaarheid niet 
relevant  om  dit  exact  te  bepalen.  Voor  de  ontwikkeling  van  de  verplaatsbare  kolom  wordt 
vastgehouden aan het bestaande model met vier gebouwlagen. De haalbaarheid van het model met 
vier lagen is in ieder geval aantoonbaar bewezen.  
 
In  tabel 12.11 wordt een overzicht gegeven van de  totaalgewichten van kolommen en  liggers per 
gebouwlaag  tussen  stramienen  B  en  D  in  het model  (zie  figuur  12.4).  Hierbij wordt  tevens  het 
relatieve  gewicht  gegeven  ten  opzichte  van  de  bovengrenswaarde. Wanneer  we  kijken  naar  de 
totale  gewichtsbesparing  voor  de  hoofddraagconstructie  is  te  zien  dat  bij  vier  gebouwlagen  een 
gewichtsbesparing  optreedt  van  14%  (539  kg)  bij  een  woonfunctie  en  20%  (843  kg)  bij  een 
kantoorfunctie. 
 

TOTAALGEWICHT VAN CONSTRUCTIEONDERDELEN PER 
GEBOUWLAAG BIJ STRAMIENAFMETINGEN 3,6X6,0m  

 
 

Bovengrens 
Verplaatsing kolommen in 

twee richtingen 

Type 
Gebouw‐ 
laag 

zonder kolom 
S29(X) S30(X)  
S31(X) S32(X) 

+/‐ 1,2m 
S29(‐1.2) S30(+1.2)  
S31(‐1.2) S32(+1.2) 

W 3,6  

4  880 kg

100% 

728 kg 83% 

3  904 kg 771 kg 85% 

2  936 kg 802 kg 86% 

1  968 kg 834 kg 86% 

K 3,6 

4  981 kg

100% 

747 kg 76% 
3  1014 kg 800 kg 79% 
2  1068 kg 834 kg 80% 
1  1047 kg 886 kg 83% 

 
Tabel 12.11 – Totaalgewicht van de hoofddraagconstructie op één as (liggers en kolommen) per gebouwlaag 
bij vier gebouwlagen met stramienafmetingen van 3,6x 6,0 meter en een maximale verplaatsingsafstand van 
1,2m. 
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12.4 Analytisch Systematische Productontwikkeling 

De  gebruikstechnische  en  de  technologische  randvoorwaarden  zijn  in  §12.3.1  en  §12.3.2 
geformuleerd en dienen als basis voor het genereren van een geschikte productoplossing. Voor de 
productontwikkeling wordt gebruik gemaakt van analytisch systematische methoden  [Roozenburg, 
Eekels,  1998],  die  ook  bij  het  ontwikkelingen  van  gebouwonderdelen  toegepast  kunnen worden 
[Rutten,  Zeiler,  2005].  Het  beoogde  product  is  bedoeld  voor  een  nog  nieuwe,  onbekende  en 
onverkende  toepassing. Associatieve en creatieve methoden  (zoals brainstorming en brainwriting) 
zijn  in dit geval minder geschikt omdat een  zeer  specifieke  set  randvoorwaarden  is geformuleerd 
waaraan  het  product moet  voldoen. Met  behulp  van  een  analytisch  systematische  aanpak  is  het 
mogelijk  om  stap  voor  stap  een  productoplossing  te  realiseren  volgens  de  gestelde 
randvoorwaarden. De aanpak is systematisch omdat door middel van het maken van combinaties en 
variaties  (deel)oplossingen  voor  het  probleem  worden  gezocht.  Alvorens  dit  gebeurt  wordt  op 
analytische wijze een (deel)probleem gestructureerd.  
Het  ontwikkelingsproces  omvat  de  volgende  stappen  die  achtereenvolgens  afzonderlijk  zullen 
worden beschreven: 

1. Functieanalyse en vorming van een functiestructuur 
2. Morfologische analyse en selectie van oplossingsvarianten 
3. Technische uitwerking van deelproblemen 

12.4.1 Functieanalyse en vorming van een functiestructuur 

Het  opstellen  van  randvoorwaarden  is  de  eerste  aanzet  tot  het  structureren  van  het 
ontwerpprobleem.  De  volgende  stap  is  het  uitvoeren  van  een  functieanalyse,  waarmee  een 
functiestructuur van het product kan worden opgesteld.  
De functiestructuur representeert de technische functies van het product en beschrijft het beoogde 
functionele gedrag van het product en zijn onderdelen. Roozenburg en Eekels [1998] stellen dat ‘het 
doordenken van functiestructuren wordt gezien als een krachtig hulpmiddel voor het genereren van 
nieuwe  technische  principeoplossingen’.  Voor  de  ontwikkeling  van  de  verplaatsbare  kolom  is  de 
vorming van een  functiestructuur de eerste stap die gezet moet worden om grip te krijgen op het 
ontwerpprobleem. 
Een functiestructuur kan gaandeweg het ontwikkelingstraject worden herzien, bijvoorbeeld wanneer 
door voortschrijdend inzicht blijkt dat bepaalde deelfuncties kunnen worden samengevoegd tot één 
onderdeel  of  juist  dienen  te worden  uitgesplitst.  Ook  de  volgorde  van  de  deelfuncties  kan  nog 
gewijzigd worden indien dit leidt tot een algehele verbetering van de productprestatie. De vorming 
van  een  functiestructuur  door middel  van  een  functieanalyse  kan worden  onderverdeeld  in  drie 
stappen [Roozenburg, Eekels, 1998]. 
 

1. Allereerst  moet  globaal  de  hoofdfunctie  worden  beschreven.  Er  wordt  een  black  box 
voorgesteld die de  input, bestaande uit materie‐, energie‐ en  informatiestromen, omzet  in 
de gewenste output, na vervulling van de functie. De kenmerken van de in‐ en output volgen 
uit de gestelde randvoorwaarden waaraan het product moet voldoen. In figuur 12.20 wordt 
deze globale eerste stap getoond. De ingaande energiestroom kan bijvoorbeeld gereedschap 
of een aandrijving voor een hulpmiddel vertegenwoordigen, de ingaande materiestroom kan 
een  hulpconstructie  zijn  of  bijvoorbeeld materiaal  om  de  afwerking  te  herstellen  en  de 
informatiestroom  zou  bijvoorbeeld  gegevens  kunnen  bevatten  over  de  maximaal 
toelaatbare vervorming van de  ligger of de afstand en richting van verplaatsing. De output 
na functievervulling kan bijvoorbeeld het gebruikte gereedschap (E) zijn, sloopafval (M) of de 
mate van vervorming van de constructieve onderdelen na verplaatsing (I)  
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Fig. 12.20 – De eerste stap in de vorming van een functiestructuur waarin de hoofdfunctie is weergegeven als 
een black box. 

   
2. Vervolgens wordt een eerste functiestructuur ontwikkeld, waarin de belangrijkste processen 

die tijdens de vervulling van de hoofdfunctie voorkomen, als een samenhangend geheel van 
deelfuncties worden  gerangschikt.  In  de  functiestructuur  van  de  verplaatsbare  kolom  zijn 
alle handelingen geïdentificeerd die moeten worden verricht om op een veilige wijze een 
kolom te verplaatsen, waarna deze  in een structuur zijn gerangschikt. Vanwege de omvang 
van  de  uiteindelijke  functiestructuur  wordt  in  dit  hoofdstuk  in  figuur  12.21  alleen  een 
fragment getoond en is de volledige functiestructuur ondergebracht in bijlage 8.  

 

 
Fig. 12.21 – Fragment van de functiestructuur gevormd in stap 2 

 
In de  functiestructuur  zijn  alle proceshandelingen opgenomen die mogelijk onderdeel  zijn 
van het verplaatsingsproces. Gaandeweg het ontwikkelingsproces kan blijken dat bepaalde 
handelingen ontbreken of overbodig zijn.  

3. Tijdens het ontwikkelingsproces is gezocht naar geschikte oplossingsvarianten door variaties 
aan  te  brengen  in  stap  2.  Binnen  het  gehele  verplaatsingsproces  zijn  de  geïdentificeerde 
handelingen  geclusterd,  in  volgorde  gewijzigd  of  uit  elkaar  gehaald.  Gaandeweg  dit 
ontwikkelingsproces  is  een  logische  productstructuur  gevormd, waarin  de  onderdelen  op 
basis van functionele prestaties zijn geordend. Door deze structurele aanpak is gebleken dat 
enkele  proceshandelingen  uit  de  functiestructuur  zoals  getoond  in  stap  2,  niet  hoeven 
worden opgenomen in de definitieve oplossing. Ook blijkt In de definitieve functiestructuur 
dat een aantal  stappen  (A4, A11) overbodig  zijn. Ook  is er voor de  (ont)koppeling van de 
kolom (A8 en A12) een specifieke variant ontstaan (waarin ook in de schacht van de kolom 
een  (ont)koppelpunt  is  geïntegreerd).  In  bijlage  8  is  de  definitieve  en  volledige 
functiestructuur uit stap 3 met energie‐, informatie‐ en materiestromen opgenomen.  

12.4.2 Morfologische analyse en selectie van oplossingsvarianten 

Bij de ontwikkeling van de verplaatsbare kolom is er niet direct een ideale oplossing te benoemen. Er 
moet rekening worden gehouden met een groot aantal randvoorwaarden en bovendien  is er geen 
bestaand  product  waarop  voortgebouwd  kan  worden.  In  geval  van  zo’n  complexe  en  onzekere 
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ontwikkelingsopgave helpt de morfologische analyse [Zwicky, 1966] om tot een geschikte oplossing 
te komen. 
De morfologische methode is een analysemethode die in 1966 is ontwikkeld door Frits  Zwicky, een 
Zwitsers‐Amerikaanse  astrofysicus  en  ruimtevaarttechnoloog, met  het  doel  om  structuur  aan  te 
brengen  in  complexe, multidimensionale   problemen, waarbij de  relevante  randvoorwaarden niet 
kwantificeerbaar  zijn  [Ritchey,  2006].  Het  doel  van  de  morfologische  methode  is  om  op 
systematische  wijze  alle  mogelijke  oplossingen  voor  een  complex  probleem  te  vinden.  Voor 
ontwerpopgaven wordt hierbij gebruik gemaakt van de morfologische kaart. Roozenburg en Eekels 
[1998]  stellen  dat  de  morfologische  methode,  in  het  bijzonder  bij  technisch  constructieve 
ontwerpproblemen, één van de krachtigste hulpmiddelen is voor het generen van oplossingen. 
In  een  morfologische  kaart  worden  parameters  omschreven  die  een  bepaalde  deelfunctie 
karakteriseren. Voor  iedere  parameter worden  een  x‐aantal  oplossingsvarianten  of  componenten 
gegenereerd. De parameters moeten zo onafhankelijkheid mogelijk van elkaar worden gedefinieerd, 
zodat de keuzemogelijkheden voor de componenten niet worden beperkt of beïnvloed. Op basis van 
de  gestelde  randvoorwaarden  kan  uit  de  morfologische  kaart  een  geschikte  oplossing  worden 
gekozen  voor  iedere  parameter,  die  bij  samenvoeging  een  oplossingsmogelijkheid  biedt  voor  het 
gestelde probleem. Met behulp van de morfologische methode  is het daardoor mogelijk om voor 
een probleemopgave een aantal geschikte oplossingsvarianten  samen  te  stellen en  te vergelijken. 
Een morfologische kaart kent bij een gering aantal parameters en componenten al snel een grote 
hoeveelheid oplossingsvarianten. Het uitgangspunt is echter dat er meestal niet één ideale oplossing 
is, maar dat er goede en minder goede oplossingen bestaan. 
De morfologische analyse bestaat uit vijf stappen [Zwickey,1966; Ritchey, 2006]: 

I. Probleemformulering 
II. Identificatie van de parameters en bepaling van de mate van relevantie 
III. Samenstelling van de morfologische kaart, met daarin alle oplossingsmogelijkheden 
IV. Evaluatie van de deeloplossingen in relatie tot de gestelde randvoorwaarden 
V. Selectie en vergelijking van meest optimale oplossingsvarianten en vertaling naar de praktijk 

door middel van een technische uitwerking. 
 
Stap  I  is  reeds  uitgevoerd  in  §12.3  en  stap  2  deels  in  §12.4.1.  In  §12.4.2.1 wordt  stap  II  verder 
uitgewerkt,  gevolgd door  stappen  III en  IV    in §12.4.2.2.  In §12.4.2.3 worden de meest geschikte 
oplossingsvarianten geselecteerd en vergeleken (stap V). 

12.4.2.1 Deeloplossingen 
De  parameters  waarmee  de  morfologische  kaart  wordt  ingevuld,  komen  deels  voort  uit  de 
functiestructuur  en  zijn  dus  abstracte  proceshandelingen,  en  deels  zijn  er  concrete 
productcomponenten aan toegevoegd, die met grote zekerheid onderdeel uit zullen maken van de 
eindoplossing, maar waarvan niet duidelijk is wat de optimale verschijningsvorm is. Het gaat daarbij 
om elementaire onderdelen zoals de kolomschacht, het liggertype en de verbindingstechnieken.  
Op  basis  van  de  relevante  parameters  zijn  door  het  projectteam54  voor  iedere  parameter 
afzonderlijk deeloplossingen gegenereerd. In tabel 12.12 worden de relevante parameters getoond. 
Gezien  de  veelheid  aan  deeloplossingen  worden  deze  niet  afzonderlijk  getoond  en  toegelicht. 
Tijdens  de  analyse  zijn  deze  echter wel  gerapporteerd  [Rede,  Jonkers,  Koenen,  Ivanov,  2010].  In 
bijlage  9D  zijn  de  deeloplossingen  opgenomen  in  de  morfologische  kaart  en  voorzien  van  een 
schematische afbeelding waarmee het oplossingsprincipe wordt verduidelijkt.  
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PARAMETERS IN MORFOLOGISCHE ANALYSE 

Constructieonderdelen 
A1 Kolom  
A2 Ligger 

Verwevenheid van gebouwonderdelen  
B1 opbouw verbinding ligger en kolom 
B2 Verbindingstechniek kop 
B3 Verbindingstechniek voet 
B4 Constructie vrijmaken / afwerken 

Opheffen dragende functie kolom 
C1 Type hulpconstructie 
C2 Aantal en positie hulpconstructie(s) 
C3 Verwijderen van kolom 
C4 Spanningsvrij maken 

Kolomverplaatsing 
D1 Verplaatsen van kolom (oplossingsprincipe) 
D2 Verplaatsen van kolom (wijze van verplaatsing / hulpmiddelen) 

Herstellen dragende functie kolom 
E1 Terugplaatsen van kolom 
E2 op spanning brengen van kolom (=C4) 

Bouwmetrologische aspecten 
F1.1 Stellen horizontaal 
F1.2 Stellen verticaal 
F2 Wijze van positioneren 
F3 Referentiepunten 

 
Tabel 12.12 – Parameters en deeloplossingsvarianten in de morfologische kaart. 

 

12.4.2.2 Toetsing van de deeloplossingen 
De  morfologische  methode  bedoeld  om  structuur  te  brengen  in  het  scala  aan 
oplossingsmogelijkheden waaruit vervolgens een geschikte oplossing wordt geselecteerd. Deze wijze 
van waarderen  is van subjectieve aard, maar de aard van de methode  laat dit toe  [Ritchey, 2006], 
wanneer de keuzes en waarderingen gemaakt worden door een aantal personen die ingevoerd zijn 
in de specifieke materie en de randvoorwaarden zelf hebben opgesteld. Daarnaast is het van belang 
dat alle variabelen en classificaties helder gedefinieerd zijn en dat de waardering van varianten  in 
teamverband  wordt  geëvalueerd.  Het  aantal  toetsingscriteria  en  varianten  is meestal  vrij  groot 
waardoor een specifieke waardering niet snel de resultaten zal sturen. 
 
Met behulp van  toetsingscriteria  is het mogelijk om de deeloplossingen voor de parameters  in de 
morfologische  kaart  een  waardering  toe  te  kennen.  Deze  toetsingscriteria  zijn  gebaseerd  op  de 
technologische  en  gebruikstechnische  randvoorwaarden  uit  §12.3.  De  toetsingscriteria  moeten 
worden voorzien van een waarderingsschaal en een weegfactor. Omdat de meest criteria niet direct 
te kwantificeren zijn is besloten voor alle criteria een waarderingsschaal toe te passen lopend van 0 
tot 4, met daarbij een heldere definitie. De  criteria met waarderingenschalen en definities  zijn  te 
vinden in bijlage 9, deel B 9.2. Op basis van de randvoorwaarden is met behulp van een omschrijving 
de waardering per criterium  in  te  schatten. De weegfactoren zijn  tot  stand gekomen door middel 
van  paarsgewijs  vergelijken met  een  rangorde  scorematrix  (eerder  toegepast  in  §11.3.2,  stap  2). 
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Ieder  lid van het projectteam heeft deze afzonderlijk  ingevuld, waarna een gemiddelde score heeft 
geleid  tot  de  bepaling  van  een  weegfactor.  Een  voorbeeld  van  één  van  de  ingevulde  rangorde 
scorematrices  is  te  vinden  in  bijlage  9,  deel  B  9.1.  Bij  het  vergelijken  van  de  vijf  matrices  en 
rangordescores bleken geen grote verschillen voor  te komen, die  tot vraagtekens  zouden kunnen 
leiden over de betrouwbaarheid. Deze constatering maakte de raadpleging van een externe expert 
overbodig.   
In  tabel  12.13  zijn  de  toetsingcriteria  getoond  inclusief  scores  uit  de  rangorde‐scorematrices  en 
weegfactoren.  Voor  een  gedetailleerde  beschrijving  van  de  opzet  van  de  toetsingscriteria  en  de 
waarderingsschalen wordt verwezen naar bijlage 9, deel B 9.2. 
 

TOETSINGSCRITERIA IN MORFOLOGISCHE ANALYSE INCLUSIEF 
WEEGFACTOREN 

Totaal‐
score1 

Gemiddelde 
score2 

Weeg‐
factor3 

Technologische randvoorwaarden   

Veiligheid tijdens de uitvoering  104  21  3 
Gewicht hulpconstructie  12  2  1 
Gewicht van elementen van de kolom  25  5  1 
Tijdsduur kolomverplaatsing  73  15  2 
Tijdsduur vrijmaken en dichtmaken constructie  44  9  2 
Manuren  51  10  2 
Positioneerpunten  34  7  1 
Referentiepunten  29  6  1 
Wijze van positioneren  35  7  1 
Zwaarte ingreep op omliggende constructie  67  13  2 
Gevolgen spanningsverandering  75  15  2 
Toegankelijkheid verbindingen  56  11  2 
Toegankelijkheid elementen  56  11  2 
Verbindingstechniek  46  9  2 
Relatie ten opzichte van andere 
gebouwonderdelen  29  6  1 
Complexiteit van het onderdeel  54  11  2 
Standaardisatie van de verbinding en 
elementen  51  10  2 
Schade door verplaatsing kolom  82  16  3 
Schade door vrijmaken kolom  72  14  2 
Modulariteit of uitwisselbaarheid  44  9  2 

Gebruikstechnische randvoorwaarden       

Initiële kosten  71  14  2 
Kosten van de verplaatsing  66  13  2 
Gewichtsreductie totaal  90  18  3 
Risicobeleving van gebruiker  101  20  3 

1 Totaalscore van rangorde‐scorematrices van 5 personen in het projectteam 
2 Gemiddelde score = totaalscore / 5 
3 In totaal zijn er 24 aspecten, de maximumscore is derhalve 23 bij paarsgewijs vergelijken; 0 t/m 8 punten geeft 
weegfactor 1; 9 t/m 16 punten geeft weegfactor 2 en 17 t/m 23 punten geeft weegfactor 3.  
 

Tabel  12.13  ‐  Toetsingscriteria  voor  beoordeling  van  deeloplossingen  in  de morfologische  analyse  inclusief 
weegfactoren (gegenereerd op basis van 5 rangorde‐scorematrices ingevuld door projectteam)  

 
Met  de  weegfactoren  wordt  de  importantie  van  de  randvoorwaarden  vastgelegd.  Omdat  in  de 
morfologische methode  geen  hoge mate  van  nauwkeurigheid  te  behalen  is,  is  gekozen  voor  een 
eenvoudige 1‐2‐3 weging, waarin een waardering voor de meest belangrijke randvoorwaarden met 
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drie wordt  vermenigvuldigd.  De mate waarin  een  randvoorwaarde  hoog  scoort  in  de  rangorde‐
scorematrix is in dit geval bepalend voor de hoogte van de weegfactor (zie noot 3 bij tabel 12.13). 
 
De  deeloplossingen  in  de  morfologische  kaart  worden  getoond  in  bijlage  9  (B  9.4).  Met  de 
toetsingscriteria voor de afzonderlijke parameters zijn de deeloplossingen geëvalueerd en van een 
score voorzien (stap IV). Deze score is bij de deeloplossingen in bijlage 9 getoond en de wijze waarop 
deze score tot stand is gekomen is getoond in de scoringstabel in bijlage 9, deel B 9.3. De waardering 
van  de  deeloplossingen  is  door  leden  van  het  projectteam  afzonderlijk  uitgevoerd  en  later 
samengebracht. De volgende stap  in het proces van de morfologische analyse  is het genereren en 
selecteren van oplossingvarianten. 

12.4.2.3  Generen en selecteren van oplossingsvarianten 
De  evaluatie  en waardering  van  de  deeloplossingen  leidt  ertoe  dat  bepaalde  deeloplossingen  in 
meer of mindere mate voldoen aan de  randvoorwaarden. Dit biedt een belangrijk houvast bij het 
genereren van een totaaloplossing. Wanneer alle deeloplossingen worden meegenomen is het met 
behulp  van de morfologische  kaart  theoretisch mogelijk om 990 miljard  configuraties  te  vormen, 
vanwege het grote aantal deeloplossingen en varianten. Het  is  vanzelfsprekend onmogelijk om al 
deze  varianten  te  beschouwen. Daarom  is  een  evaluatiestrategie  vereist die het  aantal  geschikte 
mogelijkheid  drastisch  inperkt  zonder  aan  kwaliteit  te  verliezen.  Er  zijn  combinaties  die  elkaar 
uitsluiten of functioneel beperken. Het  is van belang om deze te  identificeren en deze combinaties 
uit  te  sluiten  tijdens  het  genereren  van  varianten.  De  strategie  die  is  gekozen  om  het  aantal 
combinaties  te  beperken  is  het  uitsluiten  van  deeloplossingen  die  lager  dan  gemiddeld  scoren. 
Vervolgens is op basis van de hoogte van de scores en de haalbare combinaties een aantal varianten 
gegenereerd. Ter  illustratie van de selectie van varianten  is er  in  figuur 12.22  in een deel van het 
morfologisch overzicht een combinatie met een voorbeeldlijn getoond. 
 

HEA(B/M) Koker

46 37

HEA(B/M) THQ SFB IFB

35 32 40 38

Directe
enkel boven-

onder enkel boven enkel onder
dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 29 31

Bout 
verbinding

Draai 
verbinding

Klik 
verbinding + 

zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

102 77 91 81 87

A2 Liggers

B2
Koppeling   

Kop

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

A1 Kolom

Morfologisch 
overzicht

B1

 Varianten met hoogste score 

 
 
Fig. 12.22 – Fragment van de morfologische kaart waarin alleen de deeloplossingen met hoger dan gemiddelde 
scores zijn opgenomen. De lijn toont een voorbeeld van een geselecteerde oplossingsvariant 
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Na  uitsluiting  van  een  aantal  deeloplossingen  zijn  15  varianten  gegenereerd  en  geëvalueerd. De 
scores voor de deeloplossingen zijn daarbij gebruikt als leidraad. De scores geven inzicht in de mate 
waarin de deeloplossing aan de randvoorwaarden voldoet, maar kleine verschillen zijn vanwege de 
subjectieve aard van de methode niet significant genoeg om een eenduidige rangorde te bepalen. 
Daarnaast zijn als reeds vermeld bepaalde combinaties niet mogelijk. Voorts hoeft een keuze, alleen 
gebaseerd op de hoogte van de scores, vanwege de mate van subjectiviteit  in de waarderingen en 
het grote aantal waarderingscriteria, niet per definitie te leiden tot het beste resultaat. Ook blijkt in 
dit onderzoek dat  de  variant met  alleen de deeloplossingen die het hoogste  scoren  (totaalscore: 
1252)  in  de  praktijk  niet  realiseerbaar  is,  omdat  twee maximaal  scorende  deeloplossingen  niet 
verenigbaar  zijn.  Binnen  de  15  geselecteerde  varianten  is  gezorgd  voor  voldoende  variatie,  door 
steeds een reeds geëvalueerde variant te verbeteren op basis van de hoogte van de score. Hierbij 
werd de praktische uitvoerbaarheid nauwlettend in het oog gehouden, bijvoorbeeld door uitsluitsel 
van  niet‐bestaande  technieken,  en werd  gecontroleerd  of  er  geen  tegenstrijdige  deeloplossingen 
werden  geselecteerd.  Uit  de  evaluatiecyclus  zijn  uiteindelijk  de  drie  belangrijkste  varianten 
geselecteerd. De opbouw van deze varianten wordt getoond in tabel 12.14. De totaalscores van deze 
varianten verschillen niet veel.  
 
Ter  controle wordt  een  aanvullende  selectiemethode  geïntroduceerd:  de  ‘datummethode’.  Deze 
methode, met name geschikt voor een groep beslissers zoals binnen het projectteam, is ontwikkeld 
door Pugh [1981] en  is een alternatief voor kwantitatieve evaluatiemethoden [Roozenburg, Eekels, 
1998].  In  de  methode  wordt  een  oplossingsvariant  gesteld  als  nulwaarde  (door  Pugh  ‘datum’ 
genoemd).  Andere  oplossingsvarianten  worden  op  alle  deelaspecten  met  de  datumvariant 
paarsgewijs vergeleken, waarna wordt bepaald of de deeloplossing  ten opzichte van de datum als 
slechter  (‐),  beter  (+)  of  gelijkwaardig  (0) wordt  beschouwd.  Vervolgens worden  alle  plussen  en 
minnen opgeteld om te zien of het totaal een betere of slechtere oplossing  is dan de datum. Deze 
methode  is ordinaal en kent geen  invloed van weegfactoren of waarderingsschalen en  is daardoor 
relatief eenvoudig. Overheersende aspecten, zoals bij weegfactoren het geval is, worden weliswaar 
niet  als  zodanig  gezien,  maar  het  biedt  in  dit  stadium  een  bruikbaar  alternatief  om  uit  de 
geselecteerde varianten tot een keuze te komen. 
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VERGELIJKING VAN GESELECTEERDE OPLOSSINGSVARIANTEN  

  Oplossingsvarianten 

Deeloplossingen  Datum  1: Kraanrails  2: Loopkraan  3: Volledig los 

A1  Kolom  HEA (B/M)  HEA(B/M)  HEA(B/M)  HEA(B/M) 
A2  Ligger  THQ  THQ  SFB  SFB 

B1 
Verbinding tussen 
ligger/kolom 

Enkel boven‐onder  Enkel onder‐boven  Enkel onder‐boven  Directe 

B2  Koppeling kop  Draai verbinding  Bout verbinding  Bout verbinding  Bout verbinding 
B3  Koppeling voet  Draai verbinding  Bout verbinding  Bout verbinding  Bout verbinding 

B4 
Constructie vrij/ dicht 
maken 

(De)monteren van 
elementen 

(De)monteren van 
elementen 

(De)monteren van 
elementen 

(De)monteren van 
elementen 

C1  Type hulpconstructie 
Stempel(s) op vaste 
plek in systeem 

Stempel(s) op vaste 
plek in systeem 

Stempel(s) op vaste 
plek in systeem 

Stempel(s) op vaste 
plek in systeem 

C2 
Aantal 
hulpconstructies 

Beide kanten enkel  Beide kanten enkel  Beide kanten enkel  Geen 

C3  Verwijderen kolom 
Verwijderen/ 

inkorten koppeling 
Kop inkorten  Voet inkorten  Voet inkorten 

C4 
spanningvrij maken/ 
op spanning brengen 

Mechanisch 
(machinaal) 

Mechanisch 
(machinaal) 

Mechanisch 
(machinaal) 

Mechanisch 
(machinaal) 

D1 
Verplaatsen kolom 
(processtap) 

Trekken  Duwen/trekken  Duwen/trekken  Vervangen 

D2 
Verplaatsen kolom 
(handeling) 

Interne Wielen  Rails  Rails  Transport wagen 

E1  Terugplaatsen kolom 
Verwijderen/ 

inkorten koppeling 
Kop vergroten  Voet vergroten  Voet vergroten 

F1.1  Stellen horizontaal  Slobgaten  Slobgaten  Gaten  Slobgaten 
F1.2  Stellen vertikaal  Bout verbinding  Bout verbinding  Bout verbinding  Bout verbinding 
F2  Positioneerpunten  Getrapt  Ongetrapt  Getrapt  Getrapt 
F3  Referentiepunten  Gestelde aanslagen  Gestelde aanslagen  Gestelde aanslagen  Gestelde aanslagen 

Totaalscore o.b.v. 
toetsingscriteria 

1175  1190  1197  1197 

Totaal o.b.v. 
Datummethode 

0  ‐1 (slechter)  +1 (beter)  0 (gelijkwaardig) 

 

Tabel 12.14  ‐ Vergelijking van de geselecteerde oplossingsvarianten uit de morfologische analyse met behulp 
van de datummethode en de totaalscore op basis van toetsingscriteria 

 
Voor  een  uitgebreider  scoreoverzicht  van  de  drie  varianten  en  de  datumvariant wordt  verwezen 
naar  bijlage  9,  deel  B  9.5.  Hieronder  wordt  het  technische  principe  van  de  varianten  uit 
bovenstaande tabel kort omschreven: 
 

 
 

Variant 1: Kraanrails 
Uitgangspunt bij deze variant  is dat de kolom verplaatst wordt door middel van  rails onder de 
kolom. Met behulp  van  een  externe hulpconstructie wordt de dragende  functie  van de  kolom 
tijdelijk  opgeheven.  De  kolom  wordt  dan  ter  plaatse  van  de  kop  ontkoppeld  en  er  wordt 
verplaatsingruimte gemaakt. Vervolgens wordt de kolom over de rails die permanent in de vloer 
aanwezig is verplaatst naar de nieuwe positie. Belangrijke aandachtspunten voor de ontwikkeling 
zijn: De technische uitvoering van het railsysteem, het soepel verplaatsen van de kolom over de 
rails, de wijze waarop wielen aan de kolom worden bevestigd in relatie tot de krachtenafdracht in 
ruststand. 
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Op basis van alleen de waarderingen van de totaalscores en de datummethode zou variant 2, met 
het loopkraan‐principe, de meest geschikte variant zijn. Er zijn echter nog een aantal onzekerheden 
met  betrekking  tot  de  praktische  haalbaarheid  van  voorgestelde  oplossingen.  Deze  zullen  eerst 
moeten worden onderzocht om te bepalen of de drie varianten überhaupt realiseerbaar zijn. De drie 
varianten verschillen  in principe alleen wezenlijk  in de wijze waarop ruimte wordt gemaakt om de 
kolom  te  verplaatsen  en  in  de  wijze  waarop  deze  verplaatsing  plaatsvindt.  Dit  zijn  daarom 
belangrijke  onderzoekspunten  voordat  een  definitieve  keuze  kan worden  gemaakt. Ook  de wijze 
waarop  een  hulpconstructie wordt  toegepast  dient  nader  te worden  uitgezocht.  In  de  volgende 
paragraaf  wordt  aandacht  besteed  aan  de  volgende  technische  aandachtspunten  (met  tussen 
haakjes de hieraan verwante parameters, zie tabel 12.12): 

a. Spanningsvrij maken van de kolom met behulp van een hulpconstructie (C1 t/m C4) 
b. Wijze van verplaatsen van de kolom (D1/D2) 
c. Koppeling van ligger en kolom (B1 t/m B3) 

12.4.2.4  Technische uitwerking 
De  technische uitwerkingen van de hierboven genoemde drie aandachtspunten  zijn gelijktijdig en 
integraal uitgevoerd.  In  fases zijn verbeteringen en verbijzonderingen aangebracht  in de oplossing 
totdat  uiteindelijk  de  meest  geschikte  oplossing  gestalte  kreeg.  In  deze  paragraaf  wordt  de 
uitwerking per aandachtspuntpunt nader toegelicht om inzicht te geven in het ontwikkelingsproces. 
In  sommige gevallen  treden daardoor ogenschijnlijk abrupte veranderingen op  in het ontwerp als 
gevolg  van  ontwerpbeslissingen  gemaakt  voor  één  van  de  andere  twee  aandachtspunten. 
Achtereenvolgens  wordt  in  deze  paragraaf  de  technische  uitwerking  behandeld  van  het 
spanningsvrij maken van de kolom, de wijze van verplaatsen en de koppeling van ligger en kolom. De 
totaaloplossing wordt in §12.5 getoond.  
 

12.4.2.4.a  Spanningsvrij maken van de kolom met een hulpconstructie 
Om  de  kolom  verplaatsbaar  te  maken  moet  de  kolom  vrij  zijn  van  een  dragende  functie.  De 
normaalkrachten  moeten  elders  op  een  veilige  wijze  worden  afgedragen.  Hiervoor  zijn  twee 
principeoplossingen  gegenereerd:  de  eerste  is  het  plaatsen  van  een  tijdelijke  hulpconstructie,  de 
tweede  is  het  plaatsen  van  een  nieuwe  kolom  (op  de  gewenste  locatie), waarna  de  oude  kolom 
wordt  verwijderd.  In  dat  laatste  geval  is  er  niet  echt  sprake  van  een  verplaatsing,  echter  het 

Variant 3: Volledig los 
Deze variant is technisch de eenvoudigste van de drie. Door middel van een hulpconstructie 
wordt de kolom spanningsvrij gemaakt, waarna de kolom kan worden ontkoppeld bij de kop en 
voet. Hier wordt door middel van mechanische stempels de spanning van de kolom gehaald. 
Wanneer er enige speelruimte is kan de kolom, die uit een aantal elementen bestaat, worden 
weggenomen. De kolomdelen worden vervolgens verplaatst met een transportmiddel en op de 
nieuwe positie wordt het proces in omgekeerde volgorde herhaald. Voor deze oplossing moet 
nader worden bekeken in hoeveel elementen de kolom kan worden opgedeeld en welke 
consequenties dit heeft voor de sterkte en voor de handelbaarheid tijdens het verplaatsen. 

Variant 2: Loopkraan 
Bij deze variant wordt eveneens met een hulpconstructie de dragende functie van de kolom 
opgeheven, waarna de kolom bij de voet wordt ontkoppeld en verplaatsingsruimte wordt 
gemaakt. De kolom blijft aan de bovenzijde in een railsysteem hangen, waarna deze met geringe 
inspanning verplaatst kan worden. Na verplaatsing voltrekt het principe zich in omgekeerde 
volgorde. Er moet nadere aandacht worden besteed aan de haalbaarheid van het verplaatsen van 
een kolom in een rail en de wijze waarop de kolom los van de ligger en in de rail terecht komt. 
Daarnaast moet speciale aandacht uitgaan naar de afwerking van een dergelijk systeem, zodat 
het geen inbreuk maakt op de uitstraling van de ruimte.  



 

242 

 

eindresultaat  is hetzelfde. Voordat de kolom verwijderd kan worden moet er eerst ruimte worden 
gemaakt. Voor het spanningsvrij maken zijn er  in principe  twee mogelijkheden: de vloerliggers uit 
elkaar  brengen  (met  een  hulpconstructie)  of  de  kolom  verkleinen  (waarbij  een  hulpconstructie 
liggervervormingen tegen gaat). Ook is een combinatie van deze twee principes denkbaar.  
De  bedoelde  hulpconstructie  zal  gebaseerd  zijn  op  vijzeltechnieken.  Er  kunnen  daarin  drie 
technische  principes  worden  onderscheiden,  namelijk: mechanisch,  hydraulisch  en  pneumatisch. 
Deze worden in bijlage 10 toegelicht en vergeleken. 
Een mechanisch vijzelsysteem op basis van een wormwiel aandrijving (‘worm gear screw jack’) biedt 
na vergelijking het beste perspectief, omdat deze niet erg kostbaar zijn, met grote capaciteit 
beschikbaar zijn, een hoge mate van bedrijfszekerheid en veiligheid kennen en relatief eenvoudig 
zijn te bedienen.  
 
Uitwerking mechanisch vijzelsysteem 
Bij de uitwerking van het spanningsvrij maken van de kolom en het overnemen van de dragende 
functie moet worden onderzocht wat de meest haalbare variant is voor het spanningsvrij en het op 
lengte maken van de kolom, dit kan intern (in de kolom zelf) of extern (middels een hulpconstructie) 
plaatsvinden. Voordat hier een beslissing over kan worden genomen moet nader worden uitgezocht 
wat de eigenschappen zijn van de vijzel met wormwiel, of ‘ worm gear screw jack’ . 
 
In figuur 12.23 is de principe‐werking van een ‘worm gear screw jack’ getoond. Het wormwiel wordt 
aan  de  zijkant  aangedreven,  afhankelijk  van  het  benodigde  vermogen  kan  dit  met  de  hand  of 
machinaal.  Dit  brengt  een  tandwiel  in  beweging  die  rondom  een  behuizing  zit met  daarin  een  
schroefdraad.  Vervolgens  wordt  een  cilinder  voorzien  van  schroefdraad  omhoog  of  omlaag 
bewogen. 

 
Fig. 12.23 ‐ Principe werking van een worm‐gear‐screw jack 

 
Voor de bepaling van de afmetingen en de benodigde capaciteit worden de gegevens gebruikt van 
Servomech screw jacks [Servomech, 2009]. Er zijn twee typen beschikbaar (zie figuur 12.24). De MA‐
serie is een type met een groter draagvermogen, maar ook een grotere tandwielkast en vergt meer 
onderhoud.  Het  maximaal  draagvermogen  van  de  standaard  MA‐serie  is  350  kN.  Meer 
draagvermogen  is mogelijk, maar dit maakt geen deel uit van de standaard productlijn. De SJ‐serie 
heeft een veel compactere tandwielkast, maar ook een beperkter draagvermogen. Deze tweedeling 
in systemen is ook te zien bij andere fabrikanten.  
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Fig.  12.24  ‐  Servomech  Screw  Jacks:  SJ‐serie  (links)  voor  lichte  toepassingen,   MA‐serie  (rechts)  voor  zware 
toepassingen [Servomech, 2009] 

 
In tabel 12.15 zijn de afmetingen en capaciteiten van een aantal standaard leverbare vijzels met 
wormwiel. In de tabel is een afbeelding opgenomen waarnaar de getoonde afmetingen verwijzen.  
 

AFMETINGEN EN CAPACITEIT VAN WORM GEAR SCREW JACK 

Type  Capaciteit 
[kN] 

Afmetingen 
omhulsel [mm] 

Gewicht 
[kg]1 

Afmetingen 
schroefdraad [mm] 

A  B  C  Øc  Øa  s  h 

MA 350  350  280  415  300  145  115  250  35  80 

MA 200  200  230  330  230  75  85  180  25  60 

MA 100  100  200  276  200  48  70  150  20  50 

SJ 200  200  176  280  230  75  85  180  25  60 

SJ 80  80  160  220  170  35  70  150  20  50 

1 Dit is het gewicht zonder schroefdraad, bij MA voor elke 100 mm schroefdraad: 5,2 kg.  
Bij SJ per 100 mm schroefdraad: 3,4 kg. 

 
Tabel 12.15 ‐ Afmetingen van enkele standaard leverbare Worm gear screw jacks [Servomech, 2009] 

 
De normaalkracht in de kolom op de onderste gebouwlaag, bij vier gebouwlagen, bedraagt in geval 
van  een  woonfunctie  610  kN  (HE160A)  en  in  geval  van  een  kantoorfunctie  861  kN  (HE160A). 
Plaatsing van het systeem in de kolom (om de kolom bijvoorbeeld intern spanningsvrij en/of korter 
te  maken)  betekent  dat  het  omhulsel  ver  buiten  de  kolomafmetingen  valt.  Daarnaast  is  de 
benodigde  capaciteit  hoger  dan  standaard  leverbaar  en  lijkt  toepassing  van  één  vijzel  per  kolom 
prijstechnisch en praktisch niet haalbaar. Overigens zijn er op de markt vergelijkbare systemen die 
(op  aanvraag)  een  capaciteit  hebben  tot  zelfs  1500  kN60.  Het  probleem  van  de  grootte  van  de 
tandwielkast  blijft  bij  deze  systemen  hetzelfde. Het  spanningsvrij maken  van  het  systeem wordt 
vanwege esthetische en praktische  redenen extern uitgevoerd met één of meer hulpconstructies. 
Het  intern  inkorten  van  de  kolom met  behulp  van  een  relatief  lichte  vijzel met  wormwiel  zou 
mogelijk  zijn.  In  dat  geval moet  de  kolom  in  alle  gevallen  nagesteld  en  intern  gefixeerd worden. 
Aangezien er met behulp van een hulpconstructie ruimte wordt gemaakt voor het verwijderen van 
de kolom is het ook mogelijk om de kolom zijn oorspronkelijke lengte te laten behouden. Wanneer 

                                                            
60 Bron: http://www.benzlers.com/catalogues/screwjack/seriesbdmetric.pdf, geraadpleegd op 22‐07‐2010 
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met de hulpconstructie de  ruimte na verplaatsing weer wordt verkleind zal de kolom  in dat geval 
altijd de gewenste lengte hebben. Een  interne voorziening voor verlengen en verkorten leidt in dat 
geval  tot  een  toename  van  de werkzaamheden  en meer  kosten,  omdat  in  iedere  verplaatsbare 
kolom een relatief kostbare voorziening moet worden opgenomen. 
 
Het uitgangspunt is dat met de hulpconstructie de kolom spanningsvrij wordt gemaakt, waarna de 
kolom kan worden losgekoppeld. Vervolgens moet nog enige ruimte worden gemaakt zodat de 
kolom kan worden verplaatst. Deze ruimte is bij voorkeur minimaal. Bij slechts enkele millimeters 
extra ruimte zal het verplaatsen van de kolom in zijn geheel en rechtop niet mogelijk zijn omdat dan 
de kans bestaat dat bij een kleine uitwijking de kolom ‘vastloopt’. Een klein beetje meer ruimte zorgt 
er wel voor dat de kolom in delen zou kunnen worden verwijderd wanneer de verbindingen zijn 
losgekoppeld. Door een klein hanteerbaar deel te verwijderen, is er genoeg ruimte om de kolom 
over de rail te verplaatsen. Wanneer de loopkraan‐variant wordt toegepast kan het resterende deel 
van de kolom blijven hangen en via de rail worden verplaatst, terwijl het kleine onderste gedeelte 
naar de nieuwe positie wordt vervoerd en meteen een gestelde aanslag vormt bij terugplaatsing. In 
figuur 12.25 is een schets te zien van de principe‐oplossing. Afhankelijk van de benodigde capaciteit 
kan er voor worden gekozen om één of meer hulpconstructie‐elementen te plaatsen. 
 

 
Fig.  12.25  –  Een  schets  van  de  uiteindelijke  variant  met  een  maatvaste  opgedeelde  kolom  die  extern 
spanningsvrij wordt gemaakt 

 
12.4.2.4.b Wijze van verplaatsen van de kolom 

De  geselecteerde  varianten uit het morfologisch overzicht  toonden  twee mogelijkheden  voor het 
verplaatsen  van  de  kolom:  over  een  geleidingsrail,  hangend  dan  wel  rijdend,  en  het  volledig 
demonteren  van  de  kolom,  waarbij  de  kolom  volledig  onafhankelijk  van  de  constructie  wordt 
getransporteerd. Het  verplaatsen  via  een  geleidingsrail heeft de  voorkeur, omdat  in dat  geval de 
kolom met beperkte inspanning rechtop kan worden vervoerd, waarbij het gewicht wordt gedragen 
door  de  constructie.  Het  volledig  demonteren  is  logischerwijs  technisch  haalbaar,  maar  heeft 
uitvoeringstechnisch niet de voorkeur. Er wordt daarom allereerst gefocust op de ontwikkeling van 
een verplaatsingswijze met behulp van een geleidingsrail.  
Voor  het  onderzoek  naar  een  oplossingsrichting  voor  de  varianten  ‘Kraanrails’  en  ‘Loopkraan’, 
waarbij  in het eerste geval de kolom op een geleidingsrail  is geplaatst en  in het  tweede geval de 
kolom  in een geleidingsrail hangt,  is gezocht naar analogieën en vergelijkbare systemen  in andere 
branches.  Hierbij  is  gekeken  naar wijzen waarop  grote  objecten worden  verplaatst  op  basis  van 
lineaire geleiding, zoals een trein, een kraanbaan en verplaatsbare hijswerktuigen (zie figuur 12.26 
voor een voorbeeld), maar ook naar vergelijkbare principes van minder grote omvang en met een 
veel hogere mate van verfijning, zoals  in de machinebouw. Daar worden machineonderdelen door 
toepassing van verschillende typen  lagers en wielsystemen  in geleidingsprofielen61 en systemen op 

                                                            
61 Voor voorbeelden van verschillende systemen: http://www.rollon.nl; http://www.franke‐
gmbh.com/en/linear_systems/linear_systems.php;  http://www.hiwin.nl; http://www.stamhuislineair.nl/site/ 
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basis  van  tandwielen  en  ‐heugels62 met  grote  precisie  in  een  rechte  lijn  verplaatst.  Hoewel  de 
technieken  uit  de  machinebouw  aanknopingspunten  bevatten  voor  de  ontwikkeling,  zijn  deze 
systemen vanwege de geringe afmetingen niet  robuust genoeg voor directe  implementatie bij het 
verplaatsen van kolommen. 

 
Fig. 12.26 ‐ Impressie van het verplaatsbare gedeelte van een beweegbare loopkraan63 

 
Variant 1: Kraanrails 
Het principe van een kraanrail is verkend voor toepassing aan boven en onderzijde van de kolom (zie 
schetsdetail in figuur 12.27). In dit ontwikkelstadium was het uitgangspunt nog om de kolom in zijn 
geheel te verplaatsen. Qua afmetingen  lijkt het principe haalbaar, gelijktijdige geleiding aan boven 
en –onderzijde is in verband met wringing echter alleen haalbaar wanneer beide punten gelijkmatig 
worden verplaatst. De kolom moet dus verzekerd  zijn van een blijvende  loodrechte positie en de 
afstand tussen de liggers moet overal gelijk zijn, het is niet waarschijnlijk dat met toepassing van een 
hulpconstructie een gelijke afstand gewaarborgd is. Daarnaast moet de kolom ruimte hebben om in 
het geleidende systeem  te zakken, wanneer de  liggerafstand wordt vergroot. De wijze waarop het 
systeem  is geschetst heeft  tot  resultaat dat de  krachtenafdracht, wanneer de kolom  in positie  is, 
altijd loopt door de wielen of lagers die de kolom over de kraanrail doen rollen. Deze moeten hierop 
zijn gedimensioneerd, wat betekent dat deze waarschijnlijk van grote omvang worden. Daarnaast 
moet er  ruimte  zijn om de positie van de  kolom na verplaatsing  te koppelen aan de  liggers door 
middel van een aantal boutverbindingen. Hiervoor lijkt in de schets nauwelijks ruimte.  

Fig. 12.27 ‐ Schetsdetail van een oplossingsvariant met een dubbele kraanrail  

                                                            
62 Voor voorbeelden van verschillende systemen: http://www.morskateaandrijvingen.nl; http://svendhoyer.com/ 
63 Bron: http://www.verlinde‐nederland.nl/producten/lichte_kranen.html 
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Wanneer  bij  verplaatsing  de  kolom  wordt  verkort  door  er  een  element  af  te  nemen,  is  alleen 
geleiding aan de onderzijde nodig. Uitgaande  van het geschetste principe betekent dat de  kolom 
alleen  aan  de  onderzijde wordt  geleid  en  daardoor  vrij  is  om  te  bewegen.  Er moet  echter wel 
rekening mee worden  gehouden  dat  de  kolom  in  rechtopstaande  positie moet  blijven  tijdens  de 
verplaatsing,  hiervoor  zou  een  hulpmiddel  kunnen  worden  toegepast,  verbonden  aan  een 
hulpconstructie,  die  de  kolom  gelijkmatig  over  de  rail  trekt.  De  genoemde  problemen  met 
draagkracht en verbindingsruimte blijven echter bestaan. 
 
Variant 2: Loopkraan 
Met het  inzicht van de belangrijkste probleempunten bij de kraanrail‐variant wordt de  toepassing 
van het hangend verplaatsen van de kolom verkend. Het voordeel van hangend verplaatsen is dat de 
zwaartekracht  ervoor  zorgt  dat  de  kolom  altijd  in  rechte  positie  blijft.  Wanneer  het  onderste 
kolomdeel  wordt  verwijderd  nadat  de  hulpconstructie  bewegingsruimte  heeft  gecreëerd,  is  er 
voldoende ruimte om de kolom te verplaatsen. Als uitgangspunt voor de oplossing van de hangende 
variant  is geprobeerd om de functies dragen en verplaatsen te ontkoppelen door onderdelen geen 
dubbelfunctie te laten vervullen, zoals bij de kraanrail‐variant. Deze aanpak blijkt te werken voor de 
loopkraan‐variant. In figuur 12.28 is een schetsdetail te zien van de principeoplossing.  

 
Fig. 12.28 ‐ Schetsdetail van een (hangende) oplossingsvariant op basis van een loopkraan. De onderdelen die 
de verplaatsing verzorgen worden tijdens de dragende functie niet belast. 

 
Aan de brede onderflens van de  ligger worden buiten het vlak  van de kolom  twee hoekprofielen 
aangebracht  over  de  gehele mogelijke  verplaatsingsafstand,  zodat  een  geleidingsrail  ontstaat. De 
kopplaat van de kolom  is verbreed, zodat deze  in de geleidingsrail kan worden geschoven. Aan de 
onderzijde  van de  kopplaat  zijn  rollagers aangebracht, welke de hoekprofielen  raken wanneer de 
kolom  volledig  ontkoppeld  is  en  zakt. Wanneer  het  onderste  kolomdeel  op  de  nieuwe  positie  is 
gefixeerd  kan  het  hangende  resterende  gedeelte  eenvoudig  verplaatst  worden  en  in  positie 
gebracht.  Wanneer  de  hulpconstructie  langzaam  zakt  kan  de  kolom  met  behulp  van 
boutverbindingen weer worden gemonteerd aan de  ligger en het onderste gedeelte van de kolom. 
Omdat de rollagers zich buiten het vlak van de kolom bevinden is het mogelijk om in de kopplaat ter 
plaatse van het kolomprofiel de verbindingen aan te brengen. Wanneer de dragende functie wordt 
hersteld  zijn de  rollagers vrij van de geleidingsrail, omdat de vloerligger  is gezakt waaraan de  rail 
bevestigd is. 
 
De loopkraan‐variant lijkt in dit stadium een haalbare en uitvoeringstechnisch acceptabele oplossing. 
De  kolom  hoeft  technisch  gezien  nauwelijks  aangepast  te  worden,  met  uitzondering  van  een 
verbreding van de kopplaat ten behoeve van de bevestiging van de rollagers en een extra koppeling 
in de schacht van de kolom om het onderste gedeelte te kunnen verwijderen.  
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12.4.2.4.c Koppeling van ligger en kolom 
Tijdens de ontwikkeling zijn verschillende verbindingswijzen onderzocht  in  relatie  tot de wijze van 
verplaatsen en het spanningsvrij maken van de kolom. Voor de verdere uitwerking van de wijze van 
verbinden van kolom en  ligger wordt nu uitgegaan van de  loopkraan‐variant die  in de vorige sectie 
als haalbare oplossing naar voren is gekomen. 
Vanuit de gegenereerde varianten uit het morfologische schema zijn ingetapte schroefdraad en een 
boutverbinding de twee belangrijkste en praktisch haalbare verbindingswijzen. De verbinding aan de 
onderzijde  van  de  kolom  en  de  verbinding  met  het  onderste  kolomgedeelte  kunnen  worden 
uitgevoerd als een gangbare kopplaatverbinding met 4 bouten. Deze verschilt technisch niet van een 
kolom‐ligger  verbinding,  waarbij  de  kolom  op  de  ligger  wordt  geplaatst,  in  geval  van  een  niet‐
verplaatsbare  kolom. Omdat er  geen  afwijkende onderdelen  zijn wordt op deze plekken  gekozen 
voor  een bout‐moer  verbinding,  een  losse moer  is namelijk  ten opzichte  van  een  vooraf  getapte 
schroefdraad minder kostbaar, bedrijfszekerder en  vervangbaar. De verbinding aan de bovenzijde 
kan  in  principe  ook  op  een  zelfde  wijze  worden  uitgevoerd,  omdat  de  onderdelen  voor  de 
verplaatsing  van de  kolom buiten het  vlak  van de  kolom  zelf  liggen. De brede onderflens  van de 
geïntegreerde  vloerligger  zorgt  echter  voor  een  uitzondering  op  een  normale  boutverbinding. Bij 
verplaatsing van de kolom op één gebouwlaag, is het niet wenselijk dat er werkzaamheden worden 
uitgevoerd op de boven‐ en ondergelegen verdiepingen. De onderverbinding is bereikbaar vanaf de 
eigen verdieping na demontage van de vloerdelen, echter de bovenverbinding kan bij de beoogde 
plaatsing alleen worden bereikt vanaf de bovenverdieping, omdat het plafond afgesloten is door de 
onderzijde van de vloerplaten en de onderflens van de ligger. Om dit probleem op te lossen kan een 
losse moer worden vastgelast boven het boutgat tijdens de productie van de ligger (zie figuur 12.29). 
 

 
 
Fig. 12.29 – De onderzijde van de vloer is een fysieke en juridische scheiding tussen de gebruikers van de boven 
– en onderverdieping. Daarom is het bij de verplaatsing van de kolom op de onderverdieping niet gewenst om 
via de bovenverdieping de verbinding los te maken. Het detail toont aan dat de bovenverbinding van een kolom 
verbonden met  een  SFB‐ligger  uitgevoerd moet worden met  (vereiste  speciale)  vastgelaste moeren,  opdat 
vanaf de onderzijde de kolom gefixeerd kan worden. 

 
De benodigde toegankelijkheid van de verbindingen zorgt voor een afwijkende verbindingsoplossing 
ter plaatse van de kolomkop. Het voorboren van de gaten en vastlassen van de moeren zorgt ervoor 
dat een vrije plaatsing van de kolom niet mogelijk is. Om enige stelmogelijkheid te behouden, wordt 
voor de koppeling van de kolomvoet een slobgat aangebracht. Ter behoud van de keuzevrijheid voor 
de verplaatsingsafstand worden gaten  in een patroon voorgeboord waardoor de kolom  in stappen 
van 300 mm kan worden verplaatst.  
Bij toepassing van een geïntegreerde  ligger met een open structuur (zoals de SFB‐ en de IFB‐ligger, 
zie  fig.  8.16)  kan  de  onderverbinding met  een  gangbare  boutverbinding  worden  uitgevoerd.  Bij 
toepassing van een THQ‐ligger, die een gesloten kern heeft, zijn ter plaatse van de verbinding van de 
kolomvoet de verbindingen onbereikbaar. Alleen wanneer bij de productie van de THQ‐liggers voor 
de boven‐ én onderverbinding een moer wordt opgelast is toepassing van deze ligger mogelijk.  

Moeren  zijn  met  las 
gefixeerd aan de ligger 

Scheiding  tussen  gebruikers  boven‐  en 
onderverdieping 
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De THQ ligger heeft echter op een aantal vlakken de voorkeur. Ten eerste kan relatief eenvoudig de 
dwarskrachtcapaciteit  vergroot  worden  door  de  lijfplaten  tijdens  de  productie  plaatselijk  te 
verzwaren,  zoals  toegelicht  in  §12.2.4.4.  Daarnaast  is  er  een  grotere  keuzemogelijkheid  in 
afmetingen  en  is  de  verhouding  tussen massa, momentcapaciteit  en  buigingsweerstand  over  het 
algemeen gunstiger (zie figuur 12.30).  
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Fig.  12.30  ‐  Relatie  tussen  massa  [kg/m]  en  momentcapaciteit  [kNm]  van  verschillende  liggertypen  en 
uitvoeringen 

 
Het materiaal in een THQ‐ligger wordt efficiënter gebruikt dan bij andere geïntegreerde liggertypen. 
De  toe  te  passen  THQ‐ligger  in  het  gehanteerde model  (THQ  265x6‐190x15‐400x10) weegt  80,2 
kg/m,  terwijl  een  SFB‐ligger  met  vergelijkbare  constructieve  eigenschappen  (SFB  200‐
HE180Mx10+10)  anderhalf  keer  zoveel  gewicht  heeft. Dit  vertaalt  zich  ook  in  de  kostprijzen,  die 
respectievelijk  op  circa  130  €/m  en  145  €/m  liggen  [Bouwen met  Staal,  2009].  Het  verschil  in 
efficiënt materiaalgebruik worden  veroorzaakt  door  de  opbouw  van  het  profiel. Het  profiel  is  in 
vergelijking hoog en de  lijfplaten slank, waardoor er veel materiaal  in de flenzen aanwezig  is en de 
buigstijfheid relatief groot is. Het nadeel is dat in geval van een woonfunctie de THQ‐ligger boven de 
IPE‐profielen  in de Slimline‐vloer, waarop deze  case  is gebaseerd, uitsteken. De  IPE’s hebben een 
hoogte van 240 mm en de THQ‐ligger een hoogte van 265 mm. Dit verschil van 25 mm kan echter 
worden  opgevangen  doordat  voor  de  demontabele  afwerkvloer  een  secundaire  draagstructuur 
nodig  is. De hart‐op‐hart afstand tussen de  IPE‐liggers  in de vloer  is 1200mm, terwijl de tegels van 
een  demontabele    afwerkvloer  doorgaans  600x600 mm meten.  In  geval  van  een  woonzorg‐  en 
kantoorfunctie  (IPE’s 270  in  Slimline‐vloer,  vloerligger  eveneens  THQ 265x6‐190x15‐400x10)  is de 
THQ ligger 5 mm lager dan de bovenzijde van de Slimline‐vloer.  
 
De  gewichtsbesparing  van  de  THQ‐ligger  is  een  cruciaal  aspect  voor  de  haalbaarheid  van  het 
verplaatsen van kolommen. Een gewichtsvermeerdering van 50%, omdat een ander liggertype moet 
worden  toegepast,  doet  een  belangrijk  voordeel  teniet. Daarnaast  is  de  THQ‐ligger  op  efficiënte 
wijze te verzwaren ten behoeve van de dwarskrachtcapaciteit, omdat deze wordt samengesteld uit 
plaatmateriaal en niet uit gewalste  standaardprofielen. Ook  liggen de kosten voor een THQ‐ligger 
lager dan voor een constructief vergelijkbare SFB‐ligger. 
Een  belangrijk  knelpunt  voor  toepassing  van  de  THQ‐ligger  is  de  toegankelijkheid  van  de 
verbindingen. De afgesloten kern zorgt ervoor dat de moeren, vooraf aan het samenstellen van de 
ligger, nauwkeurig aan de flensdelen moeten worden gelast. De SFB‐ en IFB ligger hebben een open 
liggerkern,  hoewel  vanwege  de  scheiding  tussen  de  verschillende  gebouwlagen  in  dit  geval  ook 
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moeren moeten worden vastgelast aan de bovenzijde van de onderflens.  In de volgende paragraaf 
wordt de verplaatsbare kolom in detail uitgewerkt met een THQ‐ligger en een SFB‐ligger. 

12.5 Productoplossing: de verplaatsbare kolom 

De productoplossing die nader  is uitgewerkt  is de variant van het  ‘loopkraan’‐principe.   Nadat met 
een hulpconstructie de kolom spanningsvrij is gemaakt wordt deze bij de voet verkort door een deel 
te demonteren, en kan het resterende deel al hangende op rollagers in een geleidingsprofiel naar de 
nieuwe positie worden verplaatst. In het morfologische overzicht leidt de uiteindelijke oplossing tot 
een  puntentotaal  van  1207  punten.  Dat  is  zelfs  hoger  dan  dat  van  de  drie  gegenereerde 
uitgangsvarianten  (zie  tabel  12.14),  hoewel  voor  sommige  aspecten  de  oplossingsprincipes  niet 
geheel één op één toepasbaar zijn. De variant die in dat geval het meeste overeenkomsten heeft is 
geselecteerd. Voor het definitieve ontwerp wordt een variant uitgewerkt met een THQ‐ligger en een 
SFB‐ligger.  

12.5.1 Definitief Ontwerp 
Ter plaatse van de vloerligger komt de essentie van het nieuwe product tot uiting. In dit ene detail is 
immers de koppeling van de boven‐ en onderverbinding van een kolom aan een  ligger  te  zien.  In 
bijlage 11  zijn verticale‐ en horizontale doorsnededetails opgenomen voor de uitwerking met een 
THQ‐ligger en met een SFB‐ligger.  In figuur 12.31  is een detail getoond van de verticale doorsnede 
ter plaatse van de vloerligger bij toepassing van een THQ‐ligger. 
 

 
 
Fig. 12.31  – Verticale doorsnede  in detail  van  een aansluiting  ter plaatse  van gebouwlaag 1  van  een  THQ‐
vloerligger met onder‐ en bovenliggende verplaatsbare kolom.  

 
De constructieve koppelingen  tussen de vloerligger en de kolommen zijn uitgevoerd als standaard 
boutverbindingen.  In  geval  van  de  THQ‐ligger  wordt  bij  de  boven‐  en  onderverbinding  aan  de 
binnenzijde van de vloerligger een moer vastgelast, omdat de  liggerkern afgesloten  is.  In geval van 
een SFB‐ligger geldt dit alleen voor de onderverbinding, omdat deze moeren  in het domein  liggen 
van een andere gebruiker. Aan de onderzijde van de  ligger worden aan de uiterste  zijden van de 
onderflens  twee  2,8  meter  lange  hoekprofielen  gelast,  die  als  geleidingsrail  dienen  voor  de 
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verplaatsing van de kolom, die in beide richtingen maximaal 1,2 meter bedraagt. De kopplaat van de 
kolom  is  verbreed  en  wordt  in  deze  rail  opgesloten.  Aan  de  onderzijde  van  de  verbrede 
kopplaatdelen worden rollagers bevestigd die over de hoekprofielen rollen  tijdens het verplaatsen 
Deze lagers komen pas in contact met de geleidingsrail op het moment dat met de hulpconstructie 
de ruimte tussen de liggers is vergroot en de kolom ontkoppeld en spanningsvrij is. De schacht van 
de  kolom  is opgedeeld  in  twee delen, waarbij het onderste  (korte)  gedeelte wordt weggenomen 
nadat de kolom spanningsvrij is gemaakt. Dit gedeelte wordt op de nieuwe positie geplaatst en dient 
als gestelde aanslag voor plaatsing van het hangende kolomdeel.  In de  ligger  is een gatenpatroon 
opgenomen waardoor de kolom in stappen van 0,3 meter kan worden gepositioneerd. Omdat in de 
ligger de moeren zijn vastgelast en er dus maar één verbindingspositie kan zijn, worden in de kolom 
de boutgaten uitgevoerd als slobgaten, om kleine maatafwijkingen te kunnen opvangen.  
 
Ten  aanzien  van  geluidswering  en  brandwerendheid  zijn  geen  speciale  ontwikkelingen  nodig. De 
uiteindelijke oplossing verschilt constructief gezien niet van een gangbare staalconstructie. Wanneer 
de  constructieve  delen  alleen  worden  voorzien  van  een  opschuimende  coating,  is  een 
brandwerendheid  van 60 min haalbaar. Om 120 minuten brandwerendheid  te halen  kan worden 
volstaan met eveneens gangbare producten, zoals brandwerende (droog te verwerken)  isolatie‐ en 
plaatmaterialen. Om  contactgeluid  te  beperken  is  bij  de  oplegging  van  de  demontabele  topvloer 
gekozen voor een akoestisch rubber. Ook hier geldt dat de uiteindelijke oplossing niet verschilt van 
de standaarduitvoering bij toepassing van een Slimline‐vloer en een staalconstructie.  

12.5.1.1  Het verplaatsingsproces 
In deze paragraaf wordt het uitvoeringsproces van de kolomverplaatsing toegelicht. In dit stadium is 
het  mogelijk  om  de  definitieve  functiestructuur  vast  te  stellen  en  te  bepalen  welke  energie‐, 
materie‐  en  informatiestromen  benodigd  zijn.  Op  basis  van  dit  visueel  ondersteunde 
verplaatsingproces  is het mogelijk om  in te schatten welke  inspanningen geleverd moeten worden 
om een verplaatsing te realiseren.  
 
In  de  eerste  stap  van  het  proces  wordt  de  werkplek  in  gereedheid  gebracht.  Het  benodigde 
materiaal en materieel wordt aangevoerd en de verplaatsingsafstand wordt uitgezet met behulp van 
een verplaatsingsplan. Het materiaal dat nodig  is bestaat  in principe alleen uit afwerkingsmateriaal 
voor de kolom en vloer, afhankelijk van het type afwerking dat is toegepast. Het materieel dat nodig 
is bestaat uit: 

 Een  hulpconstructie  bestaande  uit  twee  te  koppelen  in  hoogte  verstelbare  stempels, 
voorzien van een vijzel met wormwiel, 

 Sleutels ten behoeve van het (ont)koppelen van de verbindingen, 

 Gereedschap benodigd voor het vrijmaken en afwerken van de constructie. 
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 Fig. 12.32 – Stap 2 in het verplaatsingsproces: Vrijmaken van de constructie 
 
De complexiteit van de afwerking is bepalend voor de benodigde inspanning bij stap 2. Wanneer een 
demontabele  oplossingen  zijn  toegepast  voor  de  vloerdelen  en  de  kolombekleding  zijn  deze met 
beperkte  inspanning  te  verwijderen  en  kunnen  de  afwerkingsonderdelen  later  zonder 
kwaliteitsverlies  worden  teruggeplaatst.  Is  dit  niet  het  geval,  dan  zal  in  deze  stap  sloopafval 
vrijkomen en zal het dichtmaken van de constructie na verplaatsing relatief arbeidsintensief zijn, en 
moeten hiervoor nieuwe materialen worden aangevoerd.  
In figuur 12.32 zijn drie handelingen te zien  in deze processtap moeten worden uigevoerd. Met de 
klok mee wordt eerst de kolombekleding verwijderd, vervolgens wordt de afdekkap verwijderd die 
de geleidingsrail aan het zicht onttrekt. Daarna worden de vloerdelen uitgenomen die de constructie 
blootlegt. Hoewel de kolom in één richting verplaatst wordt, moet aan beide zijden de vloer worden 
weggenomen, omdat aan weerskanten van de kolom een hulpconstructie wordt geplaatst. Om de 
vervormingen  van  de  vloerligger  beter  in  de  hand  te  kunnen  houden  en  om  de  zwaarte  van  de 
(elementen  van de) hulpconstructie  te beperken,  is ervoor  gekozen om deze hulpconstructie  aan 
twee zijden net buiten de verplaatsingzone te positioneren. In geval van een demontabele topvloer 
heeft het de voorkeur om de vloerdelen af te stemmen op het verplaatsingsstramien van 0,3 meter, 
zodat na verplaatsing de vloerdelen zonder bewerking kunnen worden teruggelegd. 
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Fig. 12.33 ‐ Stap 3 in het verplaatsingsproces: Plaatsing van de hulpconstructie  

 
De volgende proceshandeling is het plaatsen van de onderdelen van de hulpconstructie. Deze 
worden geplaatst in de (prefab aangebrachte) gaten voor bevestiging van de kolom. Dit betekent dat 
er net buiten de verplaatsingszone een extra bevestigingsvoorziening moet worden opgenomen 
voor de hulpconstructie, om een verplaatsing over de maximale afstand mogelijk te maken. Om over 
het gehele verplaatsingsgebied de geforceerde vervorming van de vloerliggers gelijk te houden 
worden beide wormwielen in de vijzels door één aandrijving gestuurd. Dit zorgt voor een 
gecontroleerde en gelijkmatige toename van de ruimte tussen de vloerliggers. 
 
Stap 4 in het proces is het spanningsvrij maken van de kolom met behulp van de hulpconstructie. 
Wanneer de hulpconstructie op spanning is (hiervoor moet een controle‐instrument aanwezig zijn 
die de spanning op de hulpconstructie meet) kunnen de kolomverbindingen worden losgedraaid. 
Vervolgens kan met de hulpconstructie de ruimte tussen de vloerliggers met ongeveer 10 mm 
worden vergroot.  
 

 
 
Fig. 12.34 – Stap 5 in het verplaatsingsproces: Ontkoppeling van de kolomvoet 

 
Na het spanningsvrij maken en het vergroten van de ruimte worden de verbindingen volledig 
verwijderd. Hierdoor kan het onderste kolomgedeelte worden weggenomen (figuur 12.34). Het 
bovenste gedeelte is inmiddels gezakt waardoor de rollagers op het geleidingsprofiel steunen. 
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Fig. 12.35 – Stap 6 in het verplaatsingsproces: Verplaatsing van de kolomdelen 

 
In  stap  6  (figuur  12.35)  wordt  het  onderste  kolomdeel  op  de  nieuwe  positie  gemonteerd.  Het 
hangende gedeelte wordt door de geleidingsrail getrokken en boven het onderste deel geplaatst. 
Vanwege de positionering worden de bouten reeds aangebracht en gedeeltelijk aangedraaid. 
 

 
 

Fig. 12.36 ‐ Stap 7 in het verplaatsingsproces: Op spanning zetten van de kolom en boutverbindingen fixeren 

 
In stap 7 verkleint de hulpconstructie de ruimte tussen de liggers weer tot de uitgangshoogte van 3 
meter. De bouten worden gelijktijdig steeds verder aangedraaid. Wanneer de verbindingen volledig 
zijn gefixeerd wordt langzaam de spanning op de kolom teruggebracht.  
Stap 8 in het proces is het ontmantelen van de hulpconstructie. 
De laatste stap 9 in het verplaatsingsproces omvat het terugplaatsen van de vloerafwerking, de 
kolombekleding en de afwerkkap die de geleidingsrail afschermt. Zoals eerder vermeld in stap 2 is de 
arbeidsintensiteit van deze stap afhankelijk van de toegepaste afwerkingsmaterialen en ‐systemen. 
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Fig.  12.37  ‐  Stap  9  in  het  verplaatsingsproces:  Dichtmaken  van  de  constructie  en  herstellen  van  de 
ruimteafwerking 

12.5.1.2 Toetsing aan de gebruikstechnische randvoorwaarden 
De  technologische randvoorwaarden  (zie §12.3.2) hebben  tijdens het ontwikkelingsproces gediend 
als  leidraad  om  een  optimaal  resultaat  te  behalen.  Daarnaast  zijn  er  een  aantal  eisen,  zoals  de 
constructieve  en  bouwfysische  randvoorwaarden  die  een  wettelijk  minimaal  prestatieniveau 
kennen.  Zonder  te  voldoen  aan deze  eisen  is de oplossing niet  levensvatbaar. De  technologische 
randvoorwaarden worden  niet  opnieuw  getoetst,  omdat  deze  in  de  voorgaande  paragrafen  zijn 
behandeld  als  onderdeel  van  het  ontwikkelingsproces.  De  gebruikstechnische  randvoorwaarden 
(§12.3.1)  zijn  geen  direct  onderdeel  geweest  van  het  ontwikkelingsproces.  Deze  vormden  het 
programma van eisen dat vooraf aan de ontwikkeling was geformuleerd.  In deze paragraaf wordt 
per  aspect  bepaald  of  de  vooraf  gestelde  gebruikerseisen  kunnen  worden  vervuld  met  de 
ontwikkelde oplossing. 
 
Functionaliteit 
De  kolom  is  ontwikkeld  voor  de  vooraf  afgebakende  woonfunctie,  woonzorgfunctie  en  de 
kantoorfunctie. De verschillen zijn alleen zichtbaar in de afmetingen van de constructieve elementen 
zoals vloeren, liggers en kolommen. De verplaatsbare kolom is in alle drie de functies toepasbaar.  
De  gemiddelde  frequentie  van  verplaatsing  is  gesteld  op  eenmaal  in  de  vijf  jaar  op  basis  van  de 
typologieën  van  verandering. Het  uitgangspunt  is  om  de  verplaatsing  binnen  één werkdag  uit  te 
voeren, zodat de overlast voor de gebouwgebruiker minimaal is.  
De verplaatsbare kolom is ontwikkeld op basis van een stramien van 3,6x 6,0 m. Andere afmetingen 
zijn mogelijk. Wanneer de afstanden kleiner worden neemt de meerwaarde van het verplaatsbaar 
zijn  van  de  kolom  toe  voor  de  indeelbaarheid  van  de  plattegrond  (zie  §9.6.2.1),  wanneer  de 
afmetingen groter worden zal de meerwaarde afnemen en zelfs verdwijnen. 
In de constructieve analyse is gerekend met het uitgangspunt dat de naastgelegen kolom aan beide 
zijden van de verplaatsbare kolom een niet‐verplaatsbare kolom is. Dit betekent dat, afhankelijk van 
de opbouw van het gebouw, ongeveer 50% van de kolommen die in de vrij indeelbare ruimte staan, 
verplaatsbaar zijn  (zoals wenselijk  is gebleken  in §9.6.2.2)  . Het principe kan technisch gezien voor 
iedere vrije kolom worden  toegepast. Afhankelijk van de  situatie en de  stramienafmetingen moet 
met een constructieve analyse worden bepaald of het in de praktijk haalbaar is. Hierbij moeten ook 
de  constructieve  gevolgen  voor  de  hulpconstructies  worden  getoetst.  Deze  kunnen  immers  op 
verschillende posities worden geplaatst. Het  is  tevens mogelijk om deze bij verplaatsing altijd een 
vaste  positie  te  geven  aan  de  uiteinden  van  de  verplaatsingszone.  Dit  aspect  verdient  nadere 
aandacht. 
 
Uiterlijk 
Vanwege het gevoel van veiligheid en orde zou de verplaatsbare kolom een zelfde visueel beeld 
moeten opleveren als bij een vaste kolom. Een verplaatsbare kolom mag niet merkbaar aanwezig of 
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anders zijn. Het belangrijkste verschil is dat de kolom in tweeën is gedeeld nabij de vloer. Deze 
onderbreking ligt echter in het vlak van de kolom waardoor deze na afwerking volledig aan het oog 
onttrokken is. In principe is elk type afwerklaag mogelijk, deze moet echter wel brandwerend en bij 
voorkeur demontabel zijn. Ter plaatse van geleidingsrail is wel een duidelijk verschil zichtbaar. De 
rail wordt aan het oog ontrokken met een afwerkkap die ongeveer 50 mm onder de onderzijde van 
de vloer geplaatst is. Dit is dan het enige duidelijke afwijkende kenmerk en wordt als acceptabel 
beschouwd.  
 
Uitvoerings‐ en onderhoudsaspecten 
Het aantal handelingen is zoveel mogelijk beperkt. Stellen en positioneren kan worden gedaan met 
behulp van gestelde en geprefabriceerde aanslagen, zoals een modulair gatenpatroon  in de  ligger. 
Alle  verbindingen  in  de  basisoplossing  zijn  demontabel.  Er  wordt  aanbevolen  om  ook 
afwerkingsmaterialen  toe  te  passen  die  droog  verwerkbaar  en  demontabel  zijn,  en  bij  voorkeur 
(gedeeltelijk) afgestemd op het modulaire systeem van verplaatsingsafstanden. De gebruiker moet 
altijd vrij zijn in de oppervlakteafwerking, maar bij eventuele verplaatsing moet bekend zijn dat deze 
gedeeltelijk verwijderd zal moet worden. 
De  arbeidsintensiteit  en de  zwaarte  van de werkzaamheden  zijn beperkt  gehouden. De  zwaarste 
arbeid  is het vervoeren en opstellen van de hulpconstructie. Deze worden opgevijzeld met behulp 
van een aandrijfmotor die bij voorkeur elektrisch is zodat deze weinig geluidsoverlast veroorzaakt en 
geen uitstoot van verbrandingsgassen heeft. Bij verplaatsing van de kolom moet alleen het onderste 
kolomdeel  met  een  lengte  van  300  tot  400  mm  handmatig  (of  met  een  eenvoudig 
transportmiddel)worden  verplaatst,  het  overige  deel  kan  vanwege  beperkte  wrijvingsweerstand 
door de rollagers relatief eenvoudig hangend worden verplaatst. Omdat de kolom  is opgesloten  in 
de geleidingsrail is er geen valgevaar. De verplaatsing kan uitgevoerd worden binnen een dag.  
 
Periodiek onderhoud van het systeem  is mogelijk wanneer de afwerklagen demontabel zijn, het  is 
echter de vraag of dit noodzakelijk is. De rollagers zijn weinig kwetsbaar omdat hierop geen gewicht 
rust wanneer de kolom in ruststand is. Om de functionaliteit te verzekeren is het aan te bevelen om 
periodiek de rails en lagers te reinigen. De verplaatsbare kolom valt onder de voorzieningen van het 
gebouw. De gebouwbeheerder is verantwoordelijk voor het blijvend functioneren van het systeem. 
Degene  die  de  verplaatsing  uitvoert,  bij  voorkeur  een  gespecialiseerd  bedrijf,  is  verantwoordelijk 
voor  de  veiligheid  ten  tijde  van  de  verplaatsing.  De  veiligheid  is  te  waarborgen  doordat  de 
hulpconstructie  gezekerd  is  met  behulp  van  een  boutverbinding  in  de  geprefabriceerde 
voorzieningen in de liggers. De hulpconstructie neemt hierdoor volledig de dragende functie van de 
kolom over. 
 
Kosten 
De kosten van verplaatsbare kolom zijn hoger dan van een niet‐verplaatsbare kolom.  In paragraaf 
8.1.3.1 is globaal aangetoond dat het reduceren van de stramienafmetingen leidt tot een besparing 
op de bouwkosten van circa 2% door besparing op het geveloppervlak. Het materiaalgebruik van de 
constructie  zelf  is  eveneens  lager  wanneer  een  verplaatsbare  kolom  wordt  toegepast  bij  een 
stramienafmeting van 3,6 meter,  in plaats van een vrije  liggeroverspanning van 7,2 meter. Voor de 
gehanteerde  stramienafmetingen  bij  de  ontwikkeling  (3,6  x  6,0m)  geldt  dat  toepassing  van  de 
verplaatsbare kolom leidt tot een gewichtsbesparing voor de hoofddraagconstructie van circa 38%64.  
Voor een kolom geldt dat het materiaalgebruik 25% van de  totale kosten bedraagt  [Bouwen met 
Staal, 2009]. Wanneer we deze waarde aannemen voor de gehele staalconstructie zien we dat door 
reductie van het materiaalgebruik de kosten voor de staalconstructie met 9,5% dalen. (38% x 0,25).  

                                                            
64  Uit  de  constructieve  analyse  blijkt  ten  opzichte  van  de  bovengrenswaarde  een  gewichtsreductie  van  13%  voor  de 
woonfunctie en 19% voor een kantoorfunctie bij vier verdiepingen (gem. 16%). Op een heel gebouw wordt circa de helft van 
de gebouwconstructie op normale wijze uitgevoerd (bijvoorbeeld in de gevelvlakken). Ten opzichte van een beukmaat van 
7,2 wordt daarmee 60% bespaard op constructiegewicht (zie tabel 12.8 en 12.9). (16%+60%)/2 = 38% 
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Dit  geeft  aan  dat  er  in  ieder  geval  investeringsruimte  is  voor  de  extra  kosten  van  verplaatsbare 
kolommen. De kosten voor een HE160A met een hoogte van 2600mm en 8 boutverbindingen zijn 
samen ruim € 100,‐65. De extra kosten voor de voorzieningen per kolom zijn geraamd op €250‐350,‐ 
[Rede,  Jonkers,  Koenen,  Ivanov,  2010],  hierin  zijn  alle  extra  voorzieningen  opgenomen,  zoals: 
bewerkingen aan de kolom en  liggers, het voorzien  in geleidingsrail en  rollagers, en een afdekkap 
voor de geleidingsrail.  
 
Wanneer  levensduurkosten worden bepaald zijn de aanpassingskosten tijdens de gebruiksduur van 
het  gebouw  zeer  van  belang.  Wanneer  deze  kosten  relatief  laag  zijn  ten  opzichte  van  een 
verbouwingsinspanning  in  geval  van  een  niet‐aanpasbare  oplossing,  is  de  hoogte  van  de  initiële 
kosten minder  van  belang. Naarmate  de  aanpassingsfrequentie  toeneemt,  is  het  belang  van  het 
drukken  van  de  aanpassingskosten  groter.  Aanpasbaarheid  biedt  dan  belangrijke  voordelen  ten 
opzichte van traditionele, arbeidsintensieve en overlast veroorzakende technieken.  
De  terugkerende  aanpassingkosten  bestaan  uit  manuren,  afwerkingsmaterialen  en  de  huur  of 
eenmalige aanschaf van de hulpconstructie. De kosten voor de huur van de hulpconstructie worden 
geraamd op € 100,‐ tot €150,‐ per dag66.  
Het  is  ook mogelijk  dat  de  gebouwbeheerder  eenmalig  een  hulpconstructie  aanschaft. Wanneer 
echter een gespecialiseerd bedrijf wordt ingehuurd voor de verplaatsing, is het te verwachten dat zij 
een totaalprijs voor de verplaatsing rekenen, inclusief gebruik van de hulpconstructie.  
Het  aantal  manuren  is  geraamd  in  tabel  12.16,  waarin  de  procestappen  zoals  omschreven  in 
§12.5.1.1  zijn opgenomen, die  zijn voorzien van een  schatting van het aantal benodigde manuren 
per stap.  
 

MANUREN IN HET VERPLAATSINGSPROCES 

Processtappen  Manuren 

1  Inrichten werkplek 2
2  Vrijmaken constructie 2
3  Plaatsing hulpconstructie 2
4  Op spanning brengen hulpconstructie 1
5  Ontkoppeling kolomvoet 1
6  Verplaatsing kolomdelen 1
7  Op spanning brengen kolom en 

verbindingen fixeren 
2

8  Ontmantelen hulpconstructie 1
9  Herstellen afwerking 3

  Totaal manuren: 15

 
Tabel  12.16  ‐  Schatting  van  het  aantal  benodigde  manuren  per  processtap(naar  §12.5.1.1)  in  het 
verplaatsingsproces 

 
Het  uurtarief  bij  een  ploeggrootte  van  2  personen  bedraagt  €40,‐  per man  per  uur67. Het  totale 
verplaatsingproces kan met 2 personen in één dag worden uitgevoerd en kost inclusief huurprijs van 
de hulpconstructie circa € 750,‐ (15 x €40,‐ + € 150,‐).  
 

                                                            
65 Bron: [bouwen met staal, 2009], prijspeil oktober 2009 en http://www.metaalreus.nl (geraadpleegd op 27‐07‐2010) 
66  De  huurprijs  van  een  dommekracht  met  een  hefvermogen  van  50  kN  bedraagt  €13,‐  per  dag.  (Bron: 
http://www.bouwkosten.nl/Huurtarieven_materieel/Werktuigen/Takel_en_dommekracht/kostengegevens‐
Prijzen,_Normen_en_Tarieven/831486.htm,  geraadpleegd  op  27‐07‐2010)  De  huurprijs  van  een  zware  variant  zoals  de 
hulpconstructie die hier benodigd is, zal inclusief aandrijfmotor in de ordegrootte van € 100‐150,‐ liggen. 
67  Bron:  http://www.bouwkosten.nl/Uurtarieven/Bouwkundig_werk/Uurtarieven_bouwkundig_werk/kostengegevens‐
Prijzen,_Normen_en_Tarieven/929201.htm, geraadpleegd op 27‐02‐2010 
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12.5.2 Conclusies 
Het product  is  in detail uitgewerkt en haalbaar gebleken op gebruikstechnische en  technologische 
gronden. De volgende vervolgstappen zouden in eerste instantie nodig zijn om praktische toepassing 
verder te naderen: 

 Realisatie  van  een  prototype, waarmee  de  ontwerpkeuzes  in  de  praktijk  kunnen worden 
beproefd en de verplaatsingsmethode  in een  labomgeving kan worden getest, waarbij ook 
het aanpassingsproces verder in detail kan worden uitgewerkt; 

 Gedetailleerde constructieve berekeningen van  toepassing van verplaatsbare kolommen  in 
gebouwen, zodat een beter beeld wordt verkregen van de krachten en vervormingen die in 
de gehele constructie optreden bij verschillende gebouwafmetingen; 

 Uitwerking  van  de  hulpconstructie.  Een  constructieve  toetsing  gevolgd  door  een 
werktuigbouwkundig  ontwerp.  Het  ontwikkelde  instrument  kan  vervolgens  eveneens 
worden getest in een labomgeving; 

 Een uitgebreide kostencalculatie, bijvoorbeeld op basis van Life Cycle Costing. 
 
In dit hoofdstuk is gebleken dat het verplaatsen van kolommen technisch haalbaar kan zijn, mits aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast voldoet het aan de Slimbouwen‐uitgangspunten 
voor materiaalreductie. Hiermee is doelstelling 3 vervuld en deelonderzoeksvraag 2 beantwoord. In 
H14 zal met de in H11 ontwikkelde CSA‐methode de toepassing van de verplaatsbare kolom worden 
getoetst.   
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H13 CONCLUSIES DEEL III 
 
In DEEL III zijn twee belangrijke doelen vervuld:  

1) De ontwikkeling van een methode waarmee de meest geschikte aanpasbaarheidsmaatregel 
kan worden  geselecteerd  en waarmee  de  effecten  van  een  aanpasbaarheidsmaatregelen 
aantoonbaar worden;  

2) Het  aantonen  van  de  praktische  haalbaarheid  van  fysieke  aanpasbaarheid  van  de 
draagstructuur, in het bijzonder door middel van verplaatsbare kolommen. 

 
De  achtergrond  van beide ontwikkelingen  is hetzelfde. Het  gaat om de  toepassing  van effectieve 
flexibiliteitsmaatregelen  ten  gunste  van  een  verlengde  functionele  gebouwlevensduur,  op  een  zo 
efficiënt  mogelijke  wijze.  Efficiëntie  kan  in  dit  licht  op  verschillende  wijzen,  kwalitatief  of 
kwantitatief,  worden  uitgedrukt.  Maatschappelijk  gezien  kan  efficiëntie  worden  uitgelegd  als 
toepassing van de Slimbouwen‐uitgangspunten materiaal‐ en volumereductie, of breder gezien als 
reductie  van  milieubelasting  en  energiegebruik.  Voor  ontwikkelaars  van  gebouwen  kan 
milieuvriendelijkheid eveneens een  speerpunt  zijn, al  zullen  initiële  kosten  voor deze groep  in de 
meeste gevallen de belangrijkste maatstaf vormen. Gebruikers en eigenaars van gebouwen hebben 
direct baat bij een hoge mate van flexibiliteit, zeker wanneer deze met beperkte aanpassingskosten 
en overlast te realiseren zijn. Die staan weer in relatie tot exploitatielasten. 
De in H11 ontwikkelde Comparatieve Selectiemethode voor Aanpasbaarheidsmaatregelen, kortweg 
de CSA‐methode, is ontwikkeld om op basis van de genoemde efficiëntie‐criteria de meest effectieve 
vorm van aanpasbaarheid te selecteren  in de ontwerpfase van een gebouw. Een aanpasbaarheids‐
maatregel  van  bouwtechnische  aard, wordt  in  de  CSA‐methode  gekozen  op  basis  van  verwachte 
toekomstige eisen.  
In  de  CSA‐methode wordt  een  brug  geslagen  tussen  de  eisen  van  een  opdrachtgever  (gebruiker, 
eigenaar of ontwikkelaar) en het technische prestatieniveau van het gebouw, ofwel tussen vraag en 
aanbod.  Hiermee  lijken  de  middelen  binnen  handbereik  om  de  technische  levensduur  van  het 
gebouw af  te stemmen op de beoogde  functionele  levensduur door middel van het kiezen van de 
juiste aanpasbaarheidsmaatregelen. De ontwerpende partij, die de gebruiker van de CSA‐methode is 
en  bij  voorkeur  een multidisciplinaire  samenstelling  heeft,  speelt  in  dit  proces  een  leidende  en 
beslissende    rol,  en  is  daarvoor  ook  de  aangewezen  persoon,  omdat  deze  de  belangen  van  de 
opdrachtgever behartigt én ingewijd is in de bouwtechnische samenstelling van het ontwerp. 
In de CSA‐methode wordt  stapsgewijs naar de  theoretisch meest optimale oplossing  toegewerkt, 
met als eindresultaat een op holistische wijze tot stand gekomen aanpasbaarheidsmaatregel, waarin 
alle  relevante  criteria  en  eigenschappen  voor  gebruiker  en  gebouw  op  systematische  wijze  in 
beschouwing zijn genomen. 
 
In H12  is door middel van een analytisch  systematische productontwikkeling de haalbaarheid van 
het  verplaatsen  van  kolommen  aangetoond.  Uit  een  constructieve  analyse  is  gebleken  dat  het 
verplaatsen van kolommen haalbaar is tot minimaal zes gebouwlagen. Dit geldt voor een beukmaat 
van 3,6 meter bij een verplaatsingsafstand van maximaal 1,2 meter. Wanneer de beukmaat groter is, 
en/of de verplaatsingsafstand kleiner, neemt het aantal “haalbare” gebouwlagen toe. Aangetoond is 
dat  aanpasbaarheid  van de draagstructuur  in  ieder  geval haalbaar  is  voor  een  groot deel  van de  
gebouwtypen  (4  tot  20  gebouwlagen),  afhankelijk  van  de  stramienafmetingen  en  de  gewenste 
verplaatsingsafstand.  
Daarnaast  is  met  verplaatsbare  kolommen,  ten  opzichte  van  de  toepassing  van  grote  vrije 
overspanningen, nog steeds een aanzienlijke gewichtsreductie  te bereiken van de staalconstructie, 
variërend van 13 tot 48%. In het productontwikkelingstraject is een productconcept ontwikkeld dat 
voldoet aan de gestelde gebruikstechnische en  technologische  randvoorwaarden. Met behulp van 
een  speciale,  nader  te  ontwikkelen  hulpconstructie  die  de  dragende  functie  van  de  kolom 
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overneemt en  tevens  ruimte maakt voor ontkoppeling van de kolom, wordt de kolom gedeeltelijk 
gedemonteerd, waarna het resterende deel hangend  in een geleidingsrail wordt verplaatst naar de 
nieuwe positie. Met deze ontwikkeling  is de  functionele,  technische en economische haalbaarheid 
binnen  de  randvoorwaarden  van  het  gekozen  gebouwtype  en  productkeuzes  op  zijn minst  zeer 
aannemelijk is gemaakt. 
 
De resultaten van H11 en H12 zijn gebaseerd op theoretische en systematische analyses die tot doel 
hebben  de  werkelijkheid  zo  goed  mogelijk  te  benaderen.  De  volgende  stap  is  om  de 
betrouwbaarheid  van  de  resultaten  aan  te  tonen.  In  deel  IV  van  het  proefschrift  worden  deze 
theoretische  resultaten  beproefd  door middel  van  een  toetsing met  behulp  van  een  aantal  case 
studies. Hiermee wordt de werking  van de methode beproefd. Voor de betrouwbaarheid  van de 
resultaten  uit  de  CSA‐methode  kan  daarna  aan  de  hand  van  praktijkvoorbeelden  worden 
achterhaald  of met  de methode werkelijk  de  juiste  functionele  aanpasbaarheidsmaatregel wordt 
geselecteerd  en  of  de  mate  van  efficiëntie  op  de  juiste  wijze  wordt  gekwantificeerd.  Deze 
praktijktesten vallen echter niet binnen dit onderzoek.  
Met  de  toetsing  in H14  komen  daarnaast  een  aantal  praktische  aspecten  aan  de  orde,  zoals  de 
werkbaarheid en de toepasbaarheid van de methode: is de methode niet te uitvoerig of wellicht te 
summier, en welke mate van precisie is benodigd binnen het veranderingsscenario om tot bruikbare 
conclusies te kunnen komen? Met behulp van de case studies waarmee de CSA‐methode is getoetst 
worden  tevens  de  mogelijkheden  van  de  verplaatsbare  kolom  als  aanpasbaarheidsmaatregel 
onderzocht. De vraag die zich daarbij voordoet  is bijvoorbeeld of deze de  toegekende  functionele 
meerwaarde daadwerkelijk biedt en of deze als oplossing voldoende efficiënt is om geselecteerd te 
worden  als  geschikte  aanpasbaarheidsmaatregel? Het  vierde  en  laatste deel  van deze dissertatie, 
waarin de ontwikkelingen uit DEEL III worden gevalideerd, beoogt hierop antwoorden te genereren. 
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TOETSING EN TOEPASBAARHEID  
 
In dit laatste deel van het proefschrift wordt de balans opgemaakt van de ontwikkelde theorieën en 
de  behaalde  onderzoeksresultaten.  Een  belangrijk  onderdeel  is  de  toetsing  en  validatie  van  de 
ontwikkelde Comparatieve  Selectiemethode  voor Aanpasbaarheidsmaatregelen  (CSA‐methode)  en 
het toetsen van de effectiviteit en efficiëntie van de verplaatsbare kolom. Dit wordt beschreven  in 
H14.  De  CSA‐methode  zal  worden  getoetst  door  middel  van  case  studies,  waarin 
veranderingsscenario’s moeten leiden tot een strategie voor de implementatie van aanpasbaarheid 
in het ontwerp. Na de toetsing worden de betrouwbaarheid en realiteitswaarde van de resultaten 
onder de loep genomen. Daarnaast zal blijken uit de toepassing van CSA‐methode of deze voldoende 
werkbaar en  transparant  is. Dit  leidt  tot een aantal aanbevelingen voor verbetering, uitbreiding of 
vereenvoudiging  van  de  methode.  Eén  case  wordt  gewijd  aan  de  toetsing  van  de  praktische 
toepasbaarheid en de mate van efficiëntie van de verplaatsbare kolom ten opzichte van een ruime 
overspanning.  In  H12  is  reeds  aannemelijk  gemaakt  dat  het  verplaatsen  van  kolommen  op 
uitvoerings‐, milieu‐ en kostentechnisch niveau haalbaar  is ten opzichte van de gangbare wijze van 
het bieden van constructieve flexibiliteit. In deze case wordt getoetst of deze aanname houdbaar is, 
wanneer de toepassing in de CSA‐methode wordt ingevoerd en op efficiëntie wordt getoetst.  
Tot slot worden  in H15 conclusies getrokken omtrent de meerwaarde van aanpasbaarheid van de 
draagstructuur en  inzake de voors en  tegens die gepaard gaan met een dergelijke nieuwe aanpak 
van een bestaand probleem.  
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H14 TOETSING VAN ONTWIKKELINGEN 
 
In DEEL  III  is de CSA‐methode  (Comparatieve Selectiemethode voor Aanpasbaarheidsmaatregelen) 
ontwikkeld, waarmee  tijdens  de  ontwerpfase  de meest  geschikte  aanpasbaarheidsmaatregel  kan 
worden  geselecteerd  op  basis  van  toekomstige  eisenveranderingen,  zodat  gedurende  de 
gebruiksfase een gebouw zo effectief mogelijk gebruikt kan worden gemaakt van de mogelijkheden 
voor gebruiksflexibiliteit. Voorts wordt hiervoor de meest efficiënte technische maatregel toegepast. 
Daarnaast  is  de  haalbaarheid  van  het  verplaatsen  van  kolommen  aangetoond  en  is  een 
productontwikkeling  uitgevoerd  waarmee  aanpasbaarheid  van  de  draagstructuur  werkelijkheid 
wordt. De volgende stap  is om deze beide ontwikkelingen te toetsen aan veranderingsscenario’s  in 
projecten, zodat de validiteit ervan kan worden aangetoond.  
 
Deze toetsing wordt uitgevoerd door middel van een aantal case studies. Hiervoor worden fictieve, 
maar wel op de  realiteit gebaseerde  scenario’s geformuleerd m.b.t. het  veranderend gebruik  van 
gebouwen. Voor de invulling van deze scenario’s is geput uit de informatie over de invloedsfactoren 
voor  de  verandering  van  prestatie‐eisen  (§3.1.1)  en  de  gebruikersvoorkeuren met  betrekking  tot 
flexibiliteit en de  ruimtelijke en  functionele eisen die hiermee gepaard gaan  (§3.1.2). Daarnaast  is 
gekeken naar de huidige vormen van flexibiliteit die worden geboden in de praktijk (§4.1.5 en §4.2). 
De  cases  bestaan  uit  een  basisplattegrond  ingevuld  met  een  programma  van  eisen  (PVE),  dat 
gevormd  is  op  basis  van  de marktconforme  PVE’s  voor  het  experiment  beschreven  in H9  (§9.3), 
aangevuld  met  eisen  uit  het  Bouwbesluit.  Er  worden  drie  case  studies  uitgevoerd,  waarbij  de 
bouwtechnische samenstelling van het gebouw wordt gevarieerd en er wordt driemaal een ander 
PVE toegepast, zodat de resultaten niet slechts voor één geval representatief zijn. De omvang van 
het  gebouw,  de  gebouwfunctie  en  de  grootte  en  indeling  van  de  plattegrond  hebben  overigens 
weinig tot geen invloed op het functioneren van de CSA‐methode, omdat er wordt gefocust op een 
technisch  onderdeel  van  het  gebouw  en  de  bouwtechnische  relatie met  andere  onderdelen.  De 
omvang  van het  gebouw heeft  alleen  in  kwantitatieve  zin  invloed wanneer bepaalde oplossingen 
worden opgeschaald naar  grotere  aantallen, bijvoorbeeld om de  totale  kosten  te  calculeren  voor 
toepassing van een oplossing in een geheel gebouw.  
De CSA‐methode  is bedoeld om  toegepast  te worden aan het eind van de voorlopig ontwerpfase, 
waarin het PVE en de bouwtechnische samenstelling van het gebouw doorgaans tot in detail bekend 
zijn. Toepassing  van de CSA‐methode  is  aan de orde wanneer de ontwerper  keuzes moet maken 
voor technische oplossingen die tijdens de gebruiksduur van het gebouw flexibel gebruik faciliteren 
door eenvoudig aanpassingen mogelijk te maken. Voor de case studies is gekozen om voor alle drie 
de  relevante  functies68  binnen  het  onderzoek  één  case  uit  te  voeren.  Dit  geeft  daarom  drie 
verschillende PVE’s en ook drie verschillende veranderingsscenario’s. Er wordt voor alle drie de cases 
uitgegaan  van  één  basisplattegrond  van  een  gedeelte  van  een  meerlaags  gebouw  met  een 
kolommenstructuur met stramienafmetingen 3,6x5,4m69.  
 
Voor alle case studies wordt de CSA‐methode uitgevoerd volgens de stappen uit het bijbehorende 
model  (zie  Fig.  11.1). De  toepassing  van de methode  in de  case  studies  is  uitgevoerd door  twee 
personen, waaronder de  auteur48. De  stappen met de CSA‐methode  zijn onafhankelijk  van elkaar 
uitgevoerd en  later vergeleken op consistentie. Vanwege de complexiteit en uitgebreidheid van de 
methode is deze niet door meer dan deze twee personen toegepast. Dit is een mogelijkheid in een 
later  stadium, maar niet binnen het huidige onderzoek. Voor de  theoretische achtergrond van de 
stappen in de methode wordt verwezen naar de uitleg in §11.3.2.  

                                                            
68 woonfunctie, woonzorgfunctie en een kantoorfunctie 
69 Liggeroverspanning van 3,6 m; vloeroverspanning van 5,4 m 
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14.1 Toetsing van de CSA‐methode 

Voor  de  toetsing  van  de  CSA‐methode  worden  twee  case  studies  uitgevoerd.  De  eerste  case 
behandelt  een  woonfunctie  waarin  de  functie  en  de  grootte  van  een  aantal  ruimten  naar 
verwachting moeten worden  aangepast. De  tweede  case  omvat  een woonzorgfunctie waarin  op 
termijn  een  upgrade  van  de  aanwezige  installatietechnische  voorzieningen  plaats  vindt  met 
domotica  toepassingen.  Voor  beide  cases  geldt  dat  er  tijdens  de  gebruiksduur  verschillende 
veranderingsscenario’s  zijn  te  genereren.  Daarom  is  de  omvang  van  de  veranderingen  in  de 
scenario’s bewust beperkt tot één specifiek onderdeel, zodat het mogelijk  is om de consequenties 
van een eisenverandering nauwgezet  te volgen. Een derde case studie, waarin een verandering  in 
een  kantoorfunctie  wordt  behandeld,  is  het  onderwerp  in  §14.2.1,  waar  de  toepassing  van  de 
verplaatsbare kolom wordt getoetst met behulp van de CSA‐methode. 
Om de werking van de CSA‐methode te tonen wordt in de hoofdtekst van dit proefschrift alleen de 
eerste case behandeld. De uitwerking van case 2 is toegevoegd als Appendix §14.1.2 

14.1.1 CASE 1: Woonfunctie – wijziging in ruimtelijke indeling 

In deze case study met een woonfunctie wordt een gedeelte van de basisplattegrond, voorzien van 
een kolommenstructuur met  stramienafmetingen van 3,6 x 5,4m, gebruikt voor een woonfunctie. 
Het  ingepaste programma  van eisen  is dezelfde  als  gehanteerd  in het experiment omschreven  in 
hoofdstuk 9  (zie Bijlage 5 voor PVE). Het gebouw  is bouwtechnisch conventioneel van opzet, met 
een  betonnen  draagconstructie,  bestaande  uit  kolommen  en  balken,  voorzien  van 
kanaalplaatvloeren. De binnenwanden zijn opgebouwd uit kalkzandsteenelementen. In figuur 14.1 is 
links  de  uitgangsplattegrond  getoond.  Voor  deze  case  study  wordt  alleen  de  rechterwoning 
meegenomen. 
 

Uitgangssituatie  Nieuwe situatie na aanpassing 
 
Fig. 14.1 – Uitgangssituatie van de woonfunctie  in  case  study 1  (links) met daarnaast de  verandering  in de 
verkaveling van de woning ten gevolge van veranderende gebruikersomstandigheden. Alleen de rechterwoning 
wordt in de case study aangepast. De aanpassing vindt plaats in het gearceerde gedeelte. 

Stap 1: Scenario‐omschrijving 

Het appartement is een 4‐kamerappartement bedoeld voor een gezin met een of twee kinderen.  
De nieuwe gebruiker van de woning heeft twee schoolgaande kinderen en wil nadat de kinderen het 
ouderlijk  huis  hebben  verlaten  de  woningindeling  wijzigen.  De  woning  is  in  de  huidige  situatie 
relatief krap opgezet en op  termijn  is er de wens om het  ruimtelijk comfort  te vergroten door de 
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woonkamer en slaapkamer 1 te vergroten. Er moet in ieder geval één slaapkamer behouden blijven 
voor bergruimte of als logeerkamer.  
De invloedsfactoren voor een verandering van gebruikerseisen (§3.1.1) die in dit geval een rol spelen 
vallen onder de noemer ‘Gebruikersontwikkelingen op individueel niveau’ en zijn veranderingen in de 
omvang en  samenstelling van de gebruikersgroep en een wijziging  in het  soort  ruimtegebruik. De 
veranderingstypologie  die  in  dit  geval  volgens  §3.1.3  kan  worden  gehanteerd  is  ‘5j  Ruimtelijke 
indeling  binnen  functiegroep’. Dit  geeft  aan  dat  een  soortgelijke  verandering  over  het  algemeen 
iedere 5 jaar kan voorkomen.  
In figuur 14.1 is te zien hoe dit scenario kan worden vertaald naar een aanpassing van de woning. De 
ruimte van de bergkast en slaapkamer 2 worden opgenomen bij het oppervlak van de woonkamer 
en slaapkamer 1, waardoor de woonkamer wordt vergroot met 3,6 m2 en slaapkamer 1 met 4,3 m2. 
Een klein gedeelte van de wand tussen de bergkast en slaapkamer 2 kan worden behouden, net als 
de deur naar slaapkamer 2. De oorspronkelijke deur van slaapkamer 1 en van de bergkast worden 
verwijderd.  In  totaal  moet  er  21,8  m2  wand  worden  verwijderd  en  wordt  er  12m8  m2  wand 
teruggeplaatst. De  verwachting  is  dat  een  aanpasbaarheidsmaatregel  gezocht moet worden  voor 
eenvoudige  verandering  van de positie  van binnenwanden  en de  aanwezige  voorzieningen  in die 
wanden.  

Stap 2 t/m 5: Functionele eisen in relatie tot gebouwonderdelen  

Stap 2: Identificatie en prioritering van Functionele Eisen 
Uit het veranderingsscenario worden  in  stap 2 de  relevante  functionele eisen geselecteerd uit de 
boomstructuur met gebruikswaarden, gebruikerseisen en functionele eisen, waarvan een gedeelte is 
getoond in figuur 3.6 en 3.7. Eventuele indirecte verbanden worden hierin ook meegenomen en op 
relevantie beoordeeld. De functionele eisen die in dit geval aan verandering onderhevig zijn, worden 
in onderstaand overzicht getoond, daarachter is tussen haakjes de score gegeven na prioritering van 
de functionele eisen met behulp van een rangorde‐scorematrix, die wordt getoond in bijlage 12.  

 Positie Ruimtebepalende elementen  (22) 

 Aantal ruimten        (22) 

 Ruimte‐afmetingen      (21) 

 Ruimtevorm        (13) 

 Verdeling lichtpunten      (9) 

 E‐voorzieningen per m2     (6) 
 
Hieruit blijkt dat de  functionele eisen die betrekking hebben  ruimtelijke aspecten, het meest  van 
belang zijn voor vervulling van de gebruikerswensen in het veranderingsscenario. 
  
Stap 3: Bepaling van het type gebruiksflexibiliteit 
Op basis van de scenario‐omschrijving en de geselecteerde veranderingstypologie (zie tabel 4.1) kan 
worden geconcludeerd dat in dit geval indelingsflexibiliteit benodigd is. Dit komt ook tot uiting in het 
type functionele eisen dat het meest relevant is. 
 
Stap  4:  Identificatie  van  aanwezige  gebouwonderdelen  in  het  ontwerp  en  analyse  van  de 
samenstelling van de bouwtechnische onderdelen 
De gebouwconstructie  is opgebouwd met een betonnen draagstructuur, bestaande uit kolommen 
en balken, en een vloer bestaande uit kanaalplaatvloerelementen. In de vloer zijn leidingen voor de 
W‐  en  CV‐installatie  en  de  ventilatiekanalen  ingestort  in  daarvoor  opgenomen  sparingen.  De  E‐
voorzieningen komen vanuit een ingestorte centraaldoos (lichtpunt) in het plafond, aftakkingen voor 
stopcontacten  en  schakelaars  worden  via  de  bovenzijde  van  de  wand  aangevoerd  vanuit  het 
plafond. De binnenwanden zijn opgebouwd uit verlijmde kalkzandsteenblokken van 100 mm dikte. 
De woningscheidende wand is uitgevoerd met een ankerloze spouw. De gevelelementen zijn volledig 
geprefabriceerde houtskeletbouw‐elementen die mechanisch zijn verankerd aan de vloer.  
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Stap 5:  Identificatie  van gebouwonderdelen die  een belangrijke  invloed hebben op de  Functionele 
Eisen met behulp van de methode Quality Function Deployment (QFD) 

De  QFD‐matrix  waarin  de  invloed  van  gebouwonderdelen,  geclassificeerd  volgens  NL‐Sfb 
Elementenmethode  [BNA, 2005], op de  relevante  functionele eisen  is gewaardeerd,  is getoond  in 
bijlage 12. De gebouwonderdelen die van belang zijn voor vervulling van het scenario zijn opgesomd 
in onderstaande tabel en voorzien van de relatieve importantie volgens de QFD‐matrix: 
 

RELEVANTE GEBOUWONDERDELEN EN RELATIEVE IMPORTANTIE 
IN STAP 5 

Nl‐Sfb 
codering 

Gebouwonderdeel 
Relatieve 

importantie1 

23.2  Vloeren; constructief 1,5 
28  Hoofddraagconstructies 1,1 

21.1  Buitenwanden; niet‐constructief 0,6 
31  Buitenwandopeningen 1,4 
61  Centrale elektrotechnische voorzieningen 0,8 
63  Verlichting 1,4 

22.1  Binnenwanden; niet‐constructief 8,4 
32  Binnenwandopeningen 1,6 

1 voor  de scoreopbouw, zie bijlage 12 

 
Tabel 14.1 – Relatieve importantie van gebouwonderdelen in relatie tot de relevante Functionele Eisen 

 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de niet‐constructieve binnenwanden het meest  in aanmerking 
komen  voor  een  aanpasbaarheidsmaatregel.  Daarnaast  blijken  de  constructieve  onderdelen,  de 
binnen‐ en buitenwandopeningen en de verlichting ongeveer een even belangrijke rol te spelen. De 
focus wordt daarom gelegd op de binnenwanden, waarbij tevens aandacht is voor de relatie met de 
overige onderdelen. 

Stap 6 & 7: Aanpassingsoplossingen en bouwtechnische samenhang 

Stap  6:  Selectie  van  geschikte  vorm  van  aanpasbaarheid  voor  de  in  stap  5  geïdentificeerde 
gebouwonderdelen en beschrijving van de geschikte oplossingsvarianten 
Een oplossing om de  indeling van een woning op eenvoudige wijze te veranderen door middel van 
het herschikken van de plaats van binnenwanden kan betrekking hebben op verschillende vormen 
van  aanpasbaarheid  (zie  §4.3.1),  zoals:  verplaatsbaarheid,  reconfigureerbaarheid  en 
verwijderbaarheid. Er zijn drie oplossingsvarianten gegenereerd, waarvan er twee producten reeds 
in de markt verkrijgbaar zijn, en één een potentieel nieuw te ontwikkelen product. 
 
Oplossingsvariant 1:  Hiervoor  wordt  de  oorspronkelijk  gebruikte  wandopbouw  gebruikt, 

kalkzandsteenblokken met een dikte van 100mm, voorzien van stucwerk. De 
verwachting  is  niet  dat  dit  een  efficiënte  oplossing  is,  omdat  deze  een 
relatief  bewerkelijk  uitvoeringsproces  met  zich  mee  zal  brengen.  Deze 
oplossing is vooral bedoeld als referentie.  

Oplossingsvariant 2:  Een  demontabel  binnenwandsysteem  van  leverancier  Spanell70  bestaande 
uit  holle,  verdiepingshoge,  lichtgewicht  panelen.  Deze  panelen  worden 
vervaardigd met een kern van gevouwen karton en een beplating van MDF 
(type Spanell S18 Spaanplaat). De wand is behangklaar.  

 

                                                            
70 Bron: http://www.spanell.nl, hier zijn tevens certificeringen opgenomen m.b.t. brandveiligheid en geluidsisolatie 
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Fig. 14.2 – De Spanell systeemwand70 

 
Oplossingsvariant 3:   Een stapelbare blokkenwand op basis van een hout‐papier mengsel met een 

onbrandbaar bindingsmateriaal. De blokken worden gestapeld en gekoppeld 
door middel van verwijderbare  lijmstrips en  zijn volledig herbruikbaar. Het 
aanbrengen van sleuven en doorvoeren ten behoeve van leidingwerk en het 
passend maken van de blokken is met handgereedschap te realiseren. Gaten 
en  sleuven  zijn  vervolgens  af  te  dichten met  een  uithardend mengsel  op 
basis van het hetzelfde materiaal als waarvan de blokken zijn gemaakt. Na 
plaatsing  is  de  wand  behangklaar.  In  figuur  14.3  wordt  een  impressie 
getoond. 

 
Fig. 14.3 ‐ Impressie van de te ontwikkelen oplossingsvariant 3: een blokkenwand op basis van een hout‐papier 
mengsel 

 
Stap 7:  Bepaling van de mate van bouwtechnische  samenhang  tussen de oplossingsvarianten voor 
aanpasbaarheid en de overige gebouwonderdelen met behulp van de Coupling Index 
Voor  de  drie  oplossingvarianten wordt  de  Coupling  Index  (CI)  bepaald  om  de  verschillen  aan  te 
kunnen tonen van de mate waarin de onderdelen bouwtechnisch verweven zijn. Een hoge mate van 
verwevenheid betekent dat de aanpassingsinspanning relatief groot zal zijn. In principe hoeft alleen 
de  CI‐S  (CI‐Supplying)  te  worden  bepaald,  omdat  de  voor  alle  drie  de  systemen  de  ontvangen 



 

270 

 

informatie  (CI‐Receiving)  gelijk  zou  moeten  zijn,  en  omdat  de  positie  in  het  bouwproces  niet 
verandert. 
In  bijlage  12  zijn  CI matrices  opgenomen.  Hieruit  blijkt  dat  de  CI‐S  voor  de  blokkenwand  en  de 
systeemwand het laagst is (beiden 31) en die van kalkzandsteen het hoogst (41). Het aanpassen van 
de  kalkzandsteenwand  zal  op  basis  van  deze  getallen  het meeste  inspanning  vergen.  Dat  komt 
overeen met  de  verwachtingen.  De  blokkenwand  en  de  systeemwand  zijn  technisch  gezien  op 
verschillende  vlakken meer  en minder  verweven. Het  voordeel  van  de  systeemwand  is  de  snelle 
verwerkbaarheid, het  voordeel  van de blokkenwand de ontwerpvrijheid. Van beiden  is  het  eigen 
gewicht relatief laag.  
Stap 7 dient ook om het bouwtechnisch systeem nader onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld voor 
de  technische  koppeling  van andere gebouwonderdelen die niet direct  in de CI getoetst  zijn. Het 
veranderen van de positie van binnenwanden heeft  tot gevolg dat elektriciteitsleidingen eveneens 
moeten worden  verplaatst. Deze  zijn  in  de  huidige  situatie  echter  in  het  plafond  (bovenliggende 
betonvloer) verwerkt. Er moeten nieuwe aftakkingen gemaakt worden en in sommige gevallen moet 
de leiding verlengd worden. Dit kan alleen door deze weg te werken in het plafond. De vraag rijst of 
er niet beter een  ander  vloertype  kan worden  toegepast om dit eenvoudiger mogelijk  te maken, 
bijvoorbeeld een vloertype voorzien van een leidingruimte, zoals de Slimline‐vloer. In dat geval is het 
veel  eenvoudiger  om  het  leidingverloop  aan  te  passen.  De  mate  van  koppeling  tussen 
kanaalplaatvloer en elektriciteitsleiding is groot. De CI‐R van de kanaalplaatvloer bedraagt 15 en de 
CI‐S  van de  Elektriciteitsleiding bedraagt 20. Voor een  Slimline  is dit  veel minder, de CI‐R  van de 
Slimline‐vloer  bedraagt  3  en  de  CI‐S  van  de  Elektriciteitsleiding  bedraagt  6  (voor  volledige 
overzichten  zie  bijlage  12).  In  stap  4  is  de  bouwtechnische  samenstelling  van  het  ontwerp 
omschreven.  In dit  stadium  kan besloten worden om de  kanaalplaatvloer  te  vervangen  voor  een 
Slimline‐vloer. Dit zal de aanpasbaarheid aanzienlijk verbeteren. Toepassing van een Slimline‐vloer 
reduceert tevens de permanente belasting op de constructie. Om nog lichter te construeren kan  in 
dit  stadium  zelfs besloten worden om een  stalen  skeletstructuur  toe  te passen  in plaats  van een 
betonnen.  Dit  is  een  keuze  die  voor  het  kiezen  van  de  oplossingsvariant  voor  de 
binnenwandoplossing niet direct van belang is, om die reden wordt deze hier verder niet behandeld.  
 
Op basis van de verwevenheid met de overige gebouwonderdelen kunnen in stap 7 de handelingen 
in  het  aanpassingsproces worden  beschreven  voor  de  verschillende  oplossingsvarianten.  Voor  de 
vergelijking  hoeven  alleen  de  handelingen  worden  meegenomen  die  wezenlijk  anders  zijn, 
bijvoorbeeld door het soort arbeid of het materiaal waarmee gewerkt wordt. In dit geval wordt het 
verwijderen van de deuren niet meegenomen en ook de wandafwerking wordt achterwege gelaten, 
omdat die ook gelijk kan zijn. Het verleggen van de elektriciteitsleidingen in de vloer is ook voor alle 
varianten  gelijk, het  aanleggen  van  elektra  in de wand  is  echter  vanwege de  verschillende  typen 
wand wel verschillend. 
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OPL. 1: HANDELINGEN IN AANPASSINGSPROCES BIJ KALKZANDSTEENWAND 

volgorde   omschrijving 

1  Sloop kalkzandsteenwand 
2  Aanhelen dekvloer 
3  Aanhelen plafond 
4  Aanhelen kolom en wand 
5  Plaatsen kalkzandsteenwand 
6  Infrezen sleuven voor elektra, uithakken/‐boren gaten voor wandcontactdozen 
7  Aanbrengen en aansluiten elektra
8  Behangklaar maken wand 

 

OPL. 2: HANDELINGEN IN AANPASSINGSPROCES BIJ SPANELL SYSTEEMWAND 

volgorde   Omschrijving 

1  Demonteren systeemwandelementen
2  Demonteren aansluitprofielen aan vloer en plafond
3  Aanhelen schroefgaten 
4  Monteren aansluitprofiel aan vloer en plafond
5  Monteren systeemwandpanelen
6  Gaten boren voor wandcontactdozen
7  Aanbrengen en aansluiten elektra

 

OPL. 3: HANDELINGEN IN AANPASSINGSPROCES BIJ BLOKKENWAND 

volgorde   Omschrijving 

1  Demonteren blokkenwand 
2  Demonteren wand‐ en plafondankers
3  Aanhelen schroefgaten 
4  Monteren wand‐ en plafondankers
5  Plaatsen blokkenwand 
6  Uitsnijden sleuven voor elektra en gat voor wandcontactdozen
7  Aanbrengen en aansluiten elektra

 
Tabel  14.2  a,b  en  c  – Handelingen  van wezenlijk  verschillende  aard  in  het  aanpassingsproces  voor  de  drie 
oplossingsvarianten.  

Stap 8 t/m 10: Vergelijking, selectie en toetsing 

Stap 8:  Kwantificering  van  de  keuzefactoren  aanpassingsinspanning,  tijdsduur,  kosten  en 
milieubelasting 
Voor  alle  oplossingsvarianten  wordt  op  basis  van  de  handelingen  in  het  uitvoeringsproces  per 
variant  afzonderlijk  de  mate  van  aanpassingsinspanning,  benodigde  tijdsduur,  kosten  en 
milieubelasting bepaald. De  totaaloverzichten zijn  terug  te vinden  in bijlage 12. Hieronder worden 
alleen de totaalscores gegeven. 
 
Aanpassingsinspanning 
De handelingen die  specifiek zijn voor de oplossingsvarianten zijn voorzien van een  score voor de 
mate van overlast. Daarnaast is bepaald wat de tijdsduur in benodigde manuren is per handeling. In 
tabel  14.3  a,  b  en  c  is  de  aanpassingsinspanning  voor  de  drie  oplossingsvarianten  af  te  lezen.  In 
bijlage 12 zijn de tabellen opgenomen met een gedetailleerde bepaling van de mate van overlast en 
het aantal benodigde manuren. 
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1 Sloop kalkzandsteenwand 8 10.2 82

2 Aanhelen dekvloer 4 2.9 11.8

3 Aanhelen plafond 4 3.8 15.1

4 Aanhelen plafond 4 3.6 14.6

5 Plaatsen kalkzandsteenwand 6 10.8 64.8

6 Infrezen s leuven voor elektra, 

uithakken/‐boren gaten voor 

11 0.6 6.6

7 Aanbrengen en aans lui ten elektra 3 0.3 0.9

8 behangklaar maken wand 4 3.0 12

Totaal 44 35.3 208

MANUREN  X OVERLAST KALKZANDSTEENWAND
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1 Demonteren systeemwandelementen 6 8.7 52.3

2 Demonteren aansluitprofielen aan 

vloer, wand en plafond
3 1.4 4.14

3 Aanhelen schroefgaten 3 2.8 8.28

4

Monteren aansluitprofiel  aan vloer 

en plafond 6 1.4 8.64

5 Monteren systeemwandpanelen 5 3.6 18

6 Gaten boren voor wandcontactdozen 6 0.2 0.9

7 Aanbrengen en aansluiten elektra 3 0.3 0.9

Totaal 32 18.4 93.2

MANUREN X OVERLAST SYSTEEMWAND
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1 Demonteren blokkenwand 5 10.9 54.5

2 Demonteren wand‐ en plafondankers 5 1.4 6.9

3 Aanhelen schroefgaten 3 2.8 8.28

4 Plaatsen blokkenwand 2 0.8 1.56

5 Uitsnijden sleuven voor elektra en gat 

voor wandcontactdozen

3 6.6 19.8

6 Gaten boren voor wandcontactdozen 6 0.5 2.7

7 Aanbrengen en aansluiten elektra 3 0.3 0.9

Totaal 27 23.2 94.6

MANUREN X OVERLAST BLOKKENWAND

 
 
Tabel 14.3 a, b en c ‐ Totale aanpassingsinspanning per oplossingsvariant uitgedrukt in overlast per handeling 
vermenigvuldigd met de tijdsduur per handelingen als gevolg van het veranderingsscenario 

 
Kosten 
Op  basis  van  de  opgestelde  handelingen  zijn  de  aanpassingskosten  bepaald.  Daarnaast  is  ook 
berekend wat de initiële kosten zijn voor de onderdelen die vanwege de aanpasbaarheidsmaatregel 
worden verwijderd of gewijzigd.  In tabel 14.4  is voor elke oplossingsvariant getoond wat de totale 
kosten bedragen in het veranderingsscenario, opgedeeld in initiële kosten en aanpassingskosten. 
In bijlage 12 zijn de tabellen opgenomen met een gedetailleerde bepaling van de initiële kosten en 
de aanpassingskosten voor de drie oplossingsvarianten. 
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KOSTEN BIJ UITVOERING VAN VERANDERINGSSCENARIO VOOR DRIE 
OPLOSSINGSVARIANTEN1 

Oplossingsvarianten  Initiële kosten2  Aanpassingskosten3 Totaalkosten 

1 ‐ Kalkzandsteenwand  € 1700,‐  € 1897,‐  € 3598,‐ 

2 ‐ Systeemwand  € 1537,‐  € 855,‐  € 2392,‐ 

3 ‐ Blokkenwand  € 1521,‐  € 1071,‐  € 2592,‐ 
1 Prijspeil mei 2010 
2 voor de plaatsing van 21,8 m2 wand tijdens de bouwfase 
3 voor sloop/demontage van 21,8 m2 wand en terugplaatsing van 12 m2 wand 

 
Tabel 14.4 ‐ Totale kosten van de oplossingvarianten als gevolg van het veranderingsscenario 

 
Milieubelasting 
De  milieubelasting  wordt  gekwantificeerd  door  het  samenvoegen  van  de  initiële  verborgen 
milieukosten en de  verborgen milieukosten  (€) bij een aanpassing. Hiervoor worden de gegevens 
gehanteerd van NIBE  [Haas, Abrahams, de Groot, 2007a; 2007b; Haas, et al.2008; Haas, de Groot, 
2009].  Vooralsnog  zijn  niet  alle  gegevens  van  de  gebruikte  materialen  en  onderdelen  hierin 
opgenomen.  Voor  het  bepalen  van  de milieubelasting worden  daarom  alleen  de  basismaterialen 
getoetst,  zoals  de  (verwerkte)  vierkante  meters  kalkzandsteenblokken.  Daarnaast  hoeven 
onderdelen die  in  alle drie de  varianten  een  rol  spelen,  zoals wandcontactdozen, niet  te worden 
meegenomen.  Het  verschil  is  echter  wel  dat  de  elektra‐onderdelen  in  oplossingsvariant  2  en  3 
kunnen worden  hergebruikt. Dat  zal  door  de  zware  sloopwerkzaamheden  en  bijbehorende  ruwe 
werkwijze  bij  de  kalkzandsteenwand  minder  gemakkelijk  zijn.  Hierdoor  worden  feitelijk  extra 
milieukosten geïntroduceerd. Deze  zijn op dit moment vanwege het ontbreken van gegevens niet 
mee te nemen. De toetsing van alleen de basismaterialen omvat het grootste deel van de verborgen 
milieukosten en daardoor geeft dit een goede indicatie van de werkelijke milieubelasting. 
 
De technische  levensduur van de kalkzandsteen binnenwand  is 60  jaar [Haas, Abrahams, de Groot, 
2007a].  In  geval  van de  systeemwand en de blokkenwand  is het mogelijk om de gedemonteerde 
materialen  later  (gedeeltelijk)  te  hergebruiken. De  verminderingsfactor71  bij  de  initiële  verborgen 
milieukosten zorgt ervoor dat alleen de milieubelasting tot de aanpassing wordt meegerekend, ook 
al wordt het materiaal (of een gedeelte daarvan) direct hergebruikt. Het materiaal dat kan worden 
hergebruikt moet echter wel worden meegerekend in de verborgen milieukosten bij een aanpassing, 
omdat  de  gebruiksduur  wordt  verlengd.  In  de  verminderingsfactor  wordt  hiermee  rekening 
gehouden 
Van oplossingsvariant 3, de blokkenwand op basis  van 100%  gerecycled  afvalhout  en papier,  zijn 
geen  gegevens  bekend.  Voor  de  ontwikkeling  is maximale  duurzaamheid  het  uitgangspunt.  Om 
materiaal te besparen is het mogelijk om bij het vorm‐ en droogproces holtes in het product aan te 
brengen. Randvoorwaarde voor de ontwikkeling  is dat de  totale verborgen milieukosten minimaal 
zijn, bij voorkeur lager dan van de systeemwand72.  
In tabel 14.5 zijn de verborgen milieukosten getoond voor de drie oplossingsvarianten, uitgesplitst in 
initiële  verborgen  milieukosten  en  als  gevolg  van  en  aanpassing.  In  bijlage  12  zijn  tabellen 
opgenomen met meer gedetailleerde gegevens.  
 

                                                            
71 Zie voetnoot bij tabel 11.8 voor toelichting van de verminderingsfactor van de verborgen milieukosten 
72  Uitgaande  van  een  gelijk  aandeel  (afval)hout  en  (gerecycled)  papier  in  het mengsel  voor  de  blokkenwand  en  een 
materiaalbesparing  in het ontwerp van 50% bij een blokdikte van 100mm, zouden de milieukosten gelijkwaardig kunnen 
zijn aan die van de systeemwand.  In  totaal zou er dan 25 volumeprocent hout benodigd zijn  (=25mm). De systeemwand 
heeft een totale houtdikte van 24 mm (zie voetnoot 3 bij tabel 14.5). Dit ligt derhalve in dezelfde ordegrootte. 
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MILIEUBELASTING BIJ UITVOERING VAN VERANDERINGSSCENARIO VOOR 
DRIE OPLOSSINGSVARIANTEN 

Verborgen milieukosten in € 

Oplossingsvarianten  Initieel 1  Bij aanpassing2  Totaal 

1 ‐ Kalkzandsteenwand  82  56  138 

2 – Systeemwand3  13  21  34 

3 – Blokkenwand (indicatie)  ≤ 13  ≤ 21  ≤ 34 
1 voor de plaatsing van 21,8 m2 wand tijdens de bouwfase en sloop/demontage bij veranderingsscenario 
na 10 jaar 
2 voor terugplaatsing van 12 m2 wand 
3 Op basis van 2 x 12 mm spaanplaat (100% afvalhout), van kartonkern zijn geen gegevens bekend en is 
geproduceerd op basis van gerecycled papier. De extra milieubelasting zal beperkt zijn 

 
Tabel 14.5 – Milieubelasting bij toepassing van de oplossingsvarianten als gevolg van het veranderingsscenario 

 
Stap 9:  Vergelijking van de efficiëntie van de oplossingsmaatregelen op de gekwantificeerde factoren 
uit stap 8 en keuze voor de meest geschikte aanpasbaarheidsmaatregel 
 
De negende stap  in de CSA‐methode betreft het bepalen van een keuze voor een meest geschikte 
aanpasbaarheidsmaatregel.  In  stap  7  is  reeds  een  aanbeveling  gedaan  om  de  geplande 
kanaalplaatvloer  te wijzigen  in een Slimline‐vloer, of een ander  leidingvloertype, zodat de elektra‐
voorzieningen zonder hak en breekwerk kunnen worden herzien. De ontwerper moet hiervoor wel 
nagaan of deze wijziging strookt met de gestelde randvoorwaarden op  technologisch gebied en of 
dit niet leidt tot een onacceptabele kostenverhoging. Deze afweging kan eventueel ook met de CSA‐
methode worden gemaakt.  
Voor de oplossingvariant van de verplaatsing van binnenwanden kan een keuze worden gemaakt op 
basis van de resultaten in figuur 14.4.  
 

0 50 100 150 200 250

1: KALKZANDSTEENWAND

2: SYSTEEMWAND

3: BLOKKENWAND

Aanpassingsinspanning 
(overlast x xmanuren)

Aanpassingsinspanning [‐]

€0 €1,000 €2,000 €3,000 €4,000

Initiele kosten

Aanpassingskosten

Kosten [€]

 

€0 €50 €100 €150

Initële milieubelasting

milieubelasting bij aanpassing

Milieubelasting [€]

Fig. 14.4 – Eindresultaten van de efficiëntie van de oplossingsvarianten voor case 1. 

 
In  figuur  14.4  blijkt  dat  de  oorspronkelijke  oplossing,  een  kalkzandsteenwand,  de  minst  goede 
waarden  toont.  Dit  lag  in  de  lijn  der  verwachting,  hoewel  dit  op  het  gebied  van  kosten  vooraf 
moeilijk  in  te  schatten was. Het  blijkt  dat  ook  de  initiële  kosten  van  de  kalkzandsteenwand  het 
hoogst  zijn. Hoewel  het materiaal  relatief  goedkoop  is  (ongeveer  een  derde  van  de  prijs  van  de 
overige twee), is het aantal manuren dat benodigd is om één m2 te verwerken twee tot drie keer zo 
hoog. Daarnaast zijn de aanpassingskosten eveneens hoog omdat er geen onderdelen of materialen 
te  hergebruiken  zijn.  De  systeemwand  heeft  de  laagste  initiële  kosten  en  het  minste 
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aanpassingskosten,  dit  is  een  belangrijk  voordeel wanneer meermalen  tijdens  de  levensduur  een 
aanpassing wenselijk  is. Deze  lagere aanpassingskosten kunnen worden verklaard door het feit dat 
dit systeem volledig herbruikbaar, snel en schoon verwerkbaar  is. Deze oplossingsvariant scoort op 
alle  fronten het beste en  is daarom het meest geschikt. De blokkenwand kan wellicht een  lagere 
milieubelasting  hebben  na  een  ontwikkelingstraject,  dit  is  echter  nog  niet  zeker.  De 
(aanpassings)kosten en de aanpassingsinspanning zijn in ieder geval hoger. Vanwege de onzekerheid 
op het gebied van milieubelasting en de goede  scores op alle  toetsingsaspecten wordt er  in deze 
case  gekozen  voor  oplossingsvariant  2:  de  (Spanell)  systeemwand  op  basis  van  lichtgewicht, 
verdiepingshoge elementen. 
 
Stap 10: Toetsing van de geselecteerde aanpasbaarheidsmaatregel aan de functionele eisen 
De geselecteerde oplossing lijkt gezien de functionele eisen een effectieve oplossing voor vervulling 
van het scenario, en ook voor eventuele ruimtelijke wijzigingen  in de toekomt. Dit geldt overigens 
ook voor de ander twee oplossingsvarianten. Alle drie de oplossingen bieden de mogelijkheid om de 
ruimte‐indeling te wijzigen. Op de verdeling van de lichtpunten hebben de oplossingen geen directe 
invloed, echter bieden ze wel de mogelijkheid om het leidingverloop voor de E‐voorzieningen aan te 
passen.  De  keuze  voor  de  systeemwand  met  kartonnen  kern  als  meest  efficiënte 
aanpasbaarheidsmaatregel blijft hiermee van kracht. 

14.1.2 CASE 2: Woonzorgfunctie – upgrade van installatietechnische voorzieningen 

In case study 2 is sprake van dezelfde gebouwopzet als in case study 1. Het gebouw biedt nu echter 
plaats  aan  een  aantal woonzorgappartementen. Dit  zijn  één‐  of  tweepersoonswoningen  bedoeld 
voor senioren. Het ingepaste programma van eisen is een variant op het PVE dat is toegepast in het 
experiment omschreven in hoofdstuk 9. De uitwerking van de case is te vinden in Appendix §14.1.2.  

14.2 Toetsing van de toepasbaarheid van de verplaatsbare kolom 

De  werking  van  de  CSA‐methode  is  getoetst  voor  twee  cases.  De  werking  van  de methode  en 
eventuele verbeterpunten worden in §14.3 toegelicht. De meerwaarde en efficiëntie van de in H12 
ontwikkelde verplaatsbare kolom wordt met behulp van de CSA‐methode in deze derde case study 
getoetst, waarin tevens de werking van methode voor een kantoorfunctie wordt beproefd. 

14.2.1 CASE 3: Kantoorfunctie – herindeling van kantoorruimte 

In deze derde case study wordt de verplaatsbare kolom als oplossingsvariant voorgesteld. Er wordt 
een deel  van een  gebouw beschouwd met een  kantoorfunctie. Het oorspronkelijke  cellenkantoor 
wordt omgeturnd naar een combikantoor (combinatie van een cellenkantoor en een open kantoor) 
met  ruimtes  voor  verschillende  functies.  De  gebouwconstructie  bestaat  uit  een  stalen 
skeletstructuur met  een  stramienafmeting  van  3,6  x  3,6‐5,4‐3,6  en  Slimline‐vloeren.  Figuur  14.5 
toont de uitgangsplattegrond getoond waarbij op ieder snijpunt tussen een horizontale en verticale 
stramienlijn een kolom is geplaatst..  
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Fig. 14.5  ‐ Uitgangssituatie van de kantoorfunctie  in case study 3 met daarin de kolommen (lichtgrijs) op het 
snijpunt van stramienlijnen. 

Stap 1 t/m 5: Uitgebreide scenario‐omschrijving 

Het  kantoor  heeft  oorspronkelijk  een  opzet  als  cellenkantoor  zoals  getoond  in  figuur  14.5.  De 
verwachting  is echter dat op termijn een verandering van de ruimteopzet gewenst  is. Hiervoor zijn 
verschillende  oorzaken  aan  te  wijzen  (§3.1.1).  De  belangrijkste  aanjagers  voor  een  verwachte 
verandering  in  ruimtegebruik  zijn  ontwikkelingen  op  collectief  niveau  zoals  een  verandering  in 
bedrijfsstructuur of werkwijze. Op  individueel niveau kan er behoefte zijn aan een gedifferentieerd 
ruimteaanbod  en  een  verbetering  van  het  sociaal  contact  tussen  de  werknemers.  De 
stramienafmetingen  zijn  relatief  krap  gekozen  om  de  gebouwmassa  en  het  gebouwvolume  te 
beperken. De opdrachtgever wil echter de mogelijkheid hebben om op termijn te switchen naar een 
opzet  als  combikantoor.  Dit  kantoor  moet  een  open  kantoorruimte  bevatten,  drie  afgesloten 
werkruimten  voor  twee  personen  en  een  vergaderruimte  die  plaats  biedt  aan  tien  tot  vijftien 
personen. 
De veranderingstypologie die  in dit geval volgens §3.1.3 kan worden gehanteerd  is ‘15j Functionele 
en ruimtelijke herziening’. Op basis van de scenario‐omschrijving en de veranderingstypologie is hier 
sprake een behoefte aan indelingsflexibiliteit. 
De toegepast gebouwonderdelen kenmerken zich door een hoge mate van flexibiliteit. Een Slimline‐
vloer  met  een  demontabele  topvloer  en  uitneembare  tapijttegels  zorgen  ervoor  dat  de 
leidingdistributie  geen  beperking  vormt  voor  een  herindeling.  Voor  de  binnenwanden  is  een 
lichtgewicht en demontabel wandsysteem toegepast dat eveneens eenvoudig te verplaatsen  is. De 
behoefte aan een grote vergaderruimte van circa 35 m2 en een open kantoorruimte  in een krappe 
plattegrond zorgt er voor dat de kolommen een hinderlijk obstakel vormen in de ideale indeling van 
het combikantoor, zie figuur 14.6. 
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Fig. 14.6 – Gewenste situatie op termijn in de vorm van een combikantoor. De huidige positie van de kolom in 
de vergaderruimte is hinderlijk voor optimaal functioneel ruimtegebruik. In het ideale geval zou de kolom in de 
wand  worden  opgenomen,  hiervoor  is  een  verplaatsing  vereist  (zie  het  gearceerde  gebied  met 
verplaatsingsrichting). 

 
Het  probleem  is  in  deze  situatie  van  constructieve  aard.  In  de  vergaderruimte  staat  een  kolom 
hinderlijk  in de ruimte. Er zijn een aantal verschillende oplossingsvarianten te bedenken, waarmee 
de verplaatsbare kolom kan worden vergeleken om de grotere efficiëntie ervan vast te stellen  ten 
opzichte van meer conventionele oplossingen. Vanwege de overduidelijke oplossingsrichting worden 
stap 2 t/m 5 niet uitgevoerd, maar worden direct oplossingsvarianten uitgewerkt. 

Stap 6 & 7: Aanpassingsoplossingen en bouwtechnische samenhang 

Voor  het  geschetste  probleem  kunnen  twee  oplossingsvarianten  worden  bedacht,  waarvan  er 
slechts één een aanpasbaarheidsmaatregel is, en de andere een oplossing die in het oorspronkelijk 
ontwerp wordt doorgevoerd. 
 
Oplossingsvariant 1:  Toepassing van één verplaatsbare kolom in beide raamwerken op stramien B 

en C (de kolommen op snijpunten B2 en C2, zie figuur 14.6), waarvan er één 
(C2) voor dit scenario over een afstand van 1,2 meter wordt verplaatst.  

 
Oplossingsvariant 2:   Vloeroverspanning  vergroten  in  het  oorspronkelijk  ontwerp  door  het 

weglaten van een deel van de constructie en in plaats van een overspanning 
in drie delen van 3,6 / 5,4 / 3,6 meter naar twee overspanningslengtes met 
de afmetingen van 3,6  / 9,0 meter. 
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Fig. 14.7 – Oplossingsvariant 1 (links) en Oplossingsvariant 2 (rechts) 

 
Oplossingsvariant 2 ondergaat geen fysieke wijziging in geval van een aanpassing. Het heeft in deze 
situatie geen nut om de Coupling Index uit te werken, omdat er geen vergelijking plaats kan vinden. 
Een verandering  in geval van een grote overspanning  is niet aan de orde. Voor het bepalen van de 
aanpassingsinspanning en de aanpassingkosten en de milieubelasting bij een aanpassing worden wel 
voor oplossingsvariant 1 de benodigde handelingen omschreven  in  tabel 14.6. Het verwijderen en 
terugplaatsen  van  de  vloerafwerking  wordt  niet  opgenomen  in  de  handelingen,  omdat  bij  een 
volledige  herziening  van  de  plattegrondindeling  dit  voor  beide  oplossingsvarianten  wordt 
uitgevoerd. 
 

OPL. 1: HANDELINGEN IN AANPASSINGSPROCES BIJ VERPLAATSBARE KOLOM 

volgorde   Omschrijving 

1  Demonteren kolombekleding 
2  Verwijderen topvloer 
3  Plaatsen en inwerking stellen hulpconstructie
4  Ontkoppelen, verplaatsen en aankoppelen van kolom
5  Hulpconstructie verwijderen 
6  Terugplaatsen topvloer 
7  Monteren kolombekleding 

 
Tabel  14.6  –  handelingen  in  het  aanpassingsproces  in  geval  van  oplossingsvariant  1:  het  verplaatsen  van 
kolommen. 

Stap 8 t/m 10: Vergelijking, selectie en toetsing 

Stap 8:  Kwantificering  van  de  keuzefactoren  aanpassingsinspanning,  tijdsduur,  kosten  en 
milieubelasting 
Voor de beide oplossingsvarianten worden op basis van de handelingen in het uitvoeringsproces  per 
variant afzonderlijk de, kosten en milieubelasting bepaald. De mate van aanpassingsinspanning, en 
benodigde tijdsduur wordt voor de volledigheid voor de te verplaatsen kolom alleen uitgewerkt. De 
totaaloverzichten  zijn  terug  te  vinden  in  bijlage  13.  Hieronder  worden  alleen  de  totaalscores 
gegeven 
 
Aanpassingsinspanning 
De handelingen die specifiek zijn voor het verplaatsen van de kolom zijn voorzien van een score voor 
de mate van overlast. Daarnaast is met behulp van de gegevens uit H12 bepaald wat de tijdsduur is 
in benodigde manuren per handeling. In tabel 14.7 is de aanpassingsinspanning voor het verplaatsen 
van een kolom af te lezen. In bijlage 13 zijn de tabellen opgenomen met een gedetailleerde bepaling 
van de mate van overlast en het aantal benodigde manuren 
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Handeling To
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1 Demonteren kolombekleding 4 0.5 2

2 Verwi jderen topvloer 5 0.9 4.5

3 Plaatsen en inwerking stel len 

hulpconstructie 8 3.0 24

4 Ontkoppelen, verplaatsen en 

aankoppelen van kolom

7 4.0 28

5 Hulpconstructie verwi jderen 6 1.0 6

6 Terugplaatsen topvloer 5 0.9 4.5

7 Monteren kolombekleding 4 0.5 2

Totaal 39 10.8 71

MANUREN  X OVERLAST VERPLAATSBARE KOLOM

 
 
Tabel  14.7  ‐  Totale  aanpassingsinspanning  voor  de  oplossingsvariant  van  het  verplaatsen  van  een  kolom,  
uitgedrukt  in  overlast  per  handeling  vermenigvuldigt met  de  tijdsduur  per  handelingen  als  gevolg  van  het 
veranderingsscenario 

 
Kosten 
Op  basis  van  de  opgestelde  handelingen  zijn  de  aanpassingskosten  bepaald.  Daarnaast  is  ook 
berekend wat de initiële kosten zijn voor de onderdelen die vanwege de aanpasbaarheidsmaatregel 
worden  verwijderd  of  gewijzigd.  In  tabel  14.8  is  voor  beide  oplossingsvarianten  getoond wat  de 
totale  kosten bedragen  in het  veranderingsscenario, opgedeeld  in  initiële  kosten  en  aanpassings‐
kosten. 
In bijlage 13 zijn de tabellen opgenomen met een gedetailleerde bepaling van de initiële kosten en 
de aanpassingskosten voor de drie oplossingsvarianten. 
 

KOSTEN BIJ UITVOERING VAN VERANDERINGSSCENARIO VOOR TWEE 
OPLOSSINGSVARIANTEN IN CASE 31 

Oplossingsvarianten  Initiële kosten  Aanpassingskosten  Totaalkosten 

1 – kolomverplaatsing2  € 14945,‐  € 657,‐  € 15602,‐ 

2 – grote overspanning3  € 19193,‐  ‐  € 19193 ,‐ 
1 Prijspeil mei 2010 
2
 overspanningen slimline‐vloer 5,4 m (IPE270) en 3,6m (IPE200) 

3 Overspanning slimline‐vloer 9,0m (IPE360) 

 
Tabel 14.8 ‐ Totale kosten van de oplossingvarianten als gevolg van het veranderingsscenario voor case study 3 

 
In de berekening  van de  totale  kosten  zijn  alleen de  vloerdelen  en de prijs  van de  verplaatsbare 
kolom meegenomen. In geval van een grote overspanning zijn er in de staalconstructie minder 
onderdelen  nodig, maar  hebben  deze  zwaardere  afmetingen.  In  het  uitvoeringsproces  zijn  er  als 
gevolg  daarvan minder  handelingen  nodig, maar  zwaarder materieel. De  staalconstructie  zal  per 
vierkante meter minder zwaar zijn bij een grotere vloeroverspanning. De verwachting is dat de prijs 
van de  staalconstructie  in geval van de variant met verplaatsbare kolom hoger  ligt dan die bij de 
grote overspanning. Per verdieping  is er, zoals uit tabel 14.8 blijkt, echter een verschil  in de totale 
kosten van ruim € 3500,‐. Hoewel het kostenverschil voor de staalconstructie niet is bepaald, is het 
niet aannemelijk dat dit het verschil teniet zal doen.  
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Milieubelasting 
Er  zijn  geen  gegevens beschikbaar omtrent de  verborgen milieukosten  van  Slimline‐vloeren.  Er  is 
daarom gekozen om het totale gewicht van de constructieve onderdelen te vergelijken van de twee 
oplossingvarianten voor één gebouwlaag (uitgaande van de onderste gebouwlaag van een gebouw 
met vier verdiepingen). Omdat de betonschil van de Slimline vloeren altijd dezelfde dikte van 70 mm 
(1,71 kN/m2)73 heeft, moet het totale gewichtsverschil alleen veroorzaakt worden door een toename 
van  het  staalgebruik.  In  tabel  14.9  zijn  de  totaalgewichten  voor  de  oplossingsvarianten  in  het 
veranderingsscenario getoond. Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen in bijlage 13. 
 

CONSTRUCTIEF GEWICHT PER GEBOUWLAAG VAN OPLOSSINGSVARIANTEN IN CASE 3 

Verplaatsbare kolom  Grote overspanning  Gewichtsverschil3 

Gewicht staalconstructie1  3874  2963  911 

Gewicht vloeren2  40169  42755  ‐2586 

Totaalgewicht1  44042  45718  ‐1675 
1 Per gebouwlaag (op laag 1 van 4) 
2 inclusief afwerkvloer (1,00 kN/m2) 
3 Omdat de onderschil en de afwerkvloer van de Slimline‐vloer voor alle varianten dezelfde dikte hebben,  is het 
gewichtsverschil  (‘verplaatsbare  kolom’  ‐  ‘grote  overspanning’)  volledig  toe  te  schrijven  aan  het  gebruik  van 
constructiestaal 

 
Tabel 14.9  ‐ Totaal constructiegewichten gewichtsverschil uitgedrukt  in kilo’s staal van de oplossingvarianten 
als gevolg van het veranderingsscenario voor case study 3 

 
De hoofddraagconstructie blijkt in het geval van de verplaatsbare kolom 911 kg zwaarder te zijn, de 
toename  van  het  staalgebruik  als  gevolg  van  een  zwaarder  vloertype met  9,0 m  overspanning  is 
2586 kg. Per saldo  is het materiaalgebruik bij toepassing van verplaatsbare kolommen dus 1675 kg 
minder per gebouwlaag. Dit staat in dit geval gelijk aan ruim 13 kg/m2 vloeroppervlak en kan worden 
vermenigvuldigd met de totale verborgen milieukosten van verwerkte staalproducten per kilogram.  
Uitgaande van de gegevens van NIBE [Haas, Abrahams, de Groot, 2007a] is voor balkstaal te rekenen 
met circa €0,35 verborgen milieukosten per kg. Dit zou in totaal neerkomen op een reductie van de 
verborgen milieukosten van €586,25 per gebouwlaag bij  toepassing van een verplaatsbare kolom. 
Wanneer echter een ander vloertype  zou worden  toegepast dan de Slimline‐vloer, dat bij grotere 
overspanningen  een  substantiële  gewichtsvermeerdering  zou  opleveren,  zal  de  reductie  van 
milieukosten  veel  groter  zijn,  omdat  dan  ook  op  betonmassa  wordt  bespaard  wanneer  de 
overspanning kleiner is.  
 
Stap 9:  Vergelijking van de efficiëntie van de oplossingsmaatregelen op de gekwantificeerde factoren 
uit stap 8 en keuze voor de meest geschikte aanpasbaarheidsmaatregel 
De negende  stap  in de CSA‐methode betreft het bepalen van een keuze voor de meest geschikte 
aanpasbaarheidsmaatregel.  In  figuur  14.8  wordt  het  overzicht  getoond  van  de  in  stap  8 
gekwantificeerde efficiëntiecriteria.   

                                                            
73 Bron: Slimline productinformatie: http://www.slimlinebuildings.com/NL/home 
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Fig. 14.8 – Eindresultaten van de efficiëntie van de oplossingsvarianten voor case 3, ter ondersteuning van de 
keuze voor de meest geschikte aanpasbaarheidsmaatregel  

 
Het toepassen van twee verplaatsbare kolommen scoort binnen het veranderingsscenario het beste 
op het gebied van kosten en milieubelasting. Wat betreft de kosten moet er echter wel  rekening 
worden  gehouden met het  feit dat bij  iedere  verandering  in de  indeling  van de plattegrond, wat  
volgens  de  veranderingstypologieën  (figuur  3.3)  iedere  5    jaar  kan  voorkomen,  een 
kolomverplaatsing aanpassingskosten van bijna € 700,‐ met zich meebrengt. In de kostenberekening 
is  het  benodigde  extra  materiaal  voor  de  hoofddraagconstructie  (911  kg  per  gebouwlaag)  niet 
meegenomen, maar  ook  niet  de  indirecte  voordelen  van  het  beperken  van  het  totaalgewicht  op 
bijvoorbeeld de zwaarte van de fundering  (1675 kg per gebouwlaag komt overeen met 4% van het 
totale constructiegewicht en 19% van het staalgebruik). De reductie van vloerdikte zorgt daarnaast 
voor een reductie van gebouwhoogte en daardoor een besparing op relatief duur geveloppervlak. In 
het huidige overzicht  is  in  ieder geval  financiële  ruimte voor  zeven kolomverplaatsingen. Voor de 
milieubelasting blijkt dat de genoemde nadelen op kostengebied niet gelden. De voordelen van het 
reduceren van het totale gewicht, dat alleen uit staalmassa bestaat, en het beperken van het bruto 
volume verlagen de milieubelasting van het gebouw. Wanneer het aantal verplaatsingen tijdens de 
gebruiksduur beperkt blijft en de overlast door de aanpassing (die in één werkdag wordt uitgevoerd) 
niet als zeer hinderlijk wordt beschouwd door de gebruikers, dan kan worden geconcludeerd dat de 
oplossingsvariant voor het verplaatsbaar maken van twee kolommen in dit scenario de beste keuze 
is. 
 
Stap 10: Toetsing van de geselecteerde aanpasbaarheidsmaatregel aan de functionele eisen 
In deze case  study  is stap 2 niet uitgevoerd vanwege de  reeds duidelijke oplossingsrichting. Beide 
oplossingsvarianten voldoen echter aan de eis van de nieuwe  indeling, de hinderlijke kolom  in de 
vergaderruimte is niet meer aanwezig. 

14.3 Conclusies 

Het uitvoeren van de case studies ter toetsing van de CSA‐methode en de ontwikkelde verplaatsbare 
kolom heeft tot inzicht geleid in de sterktes en zwaktes ervan. In deze paragraaf wordt de toetsing 
geëvalueerd en wordt een uitspraak gedaan over de validiteit van deze ontwikkelingen uit Deel III.  

14.3.1 Validiteit van de ontwikkelingen 
De CSA‐methode  is getoetst met behulp van case studies, waarvan één case study de ontwikkelde 
verplaatsbare kolom beproefde op efficiëntie. Om de validiteit van de ontwikkelingen te bepalen is 
het noodzakelijk om de CSA‐methode en de verplaatsbare kolom afzonderlijk te beschouwen. 
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Validiteit van de werking van de CSA‐methode 
Om de validiteit van de werking van de CSA‐methode te beoordelen moet de vraag worden gesteld 
of na het doorlopen van de methode het resultaat overeenkomt met de verwachte uitkomst en of 
het resultaat in overeenstemming is met de werkelijkheid. Dit laatste is moeilijk toetsbaar. Het is in 
de praktijk achteraf niet te beoordelen of de gekozen oplossing binnen de case studies de beste is. 
Wel kan er worden beoordeeld of de oplossing voldoet aan de gestelde eisen. Dat is in feite waar de 
CSA‐methode op doelt. Het  is een  instrument om  in de wirwar van eisen en  technische prestaties 
een  houvast  te  bieden,  waarmee  geleidelijk  en  weloverwogen  een  gefundeerde  beslissing  kan 
worden genomen die is gebaseerd op gekwantificeerde gegevens. De gebruiker van de CSA‐methode 
speelt een belangrijke rol bij  toepassing ervan. De uitkomst  is namelijk afhankelijk van zijn kennis, 
kunde  en  creativiteit.  Ten  eerste  moet  er  een  duidelijk  beeld  zijn  van  de  verwachte 
eisenveranderingen waarmee een scenario kan worden samengesteld, vervolgens moet op basis van 
expertise worden bepaald welke eisen het meest belangrijk zijn en welke gebouwonderdelen hier 
het  meeste  invloed  op  uitoefenen.  Creativiteit  en  voldoende  bouwtechnische  kennis  zijn  rijke 
voedingsbodems voor het ontwikkelen van oplossingsvarianten die aan het beoogde doel kunnen 
voldoen. Om vervolgens het aanpassingsproces op te kunnen delen in te kwantificeren handelingen 
is bouwtechnische en uitvoeringstechnische kennis nodig. Het kwantificeren van de efficiëntie van 
de  oplossingsvarianten  is  namelijk  sterk  afhankelijk  van  de  juistheid  van  deze  handelingen.  Het 
kwantificeren is vervolgens een invuloefening, waarbij op termijn een databank zou kunnen worden 
samengesteld waardoor het uitzoekwerk binnen de nu gebruikte bronnen wordt beperkt. Tot slot is 
de  interpretatie  van  de  resultaten  afhankelijk  van  de  uitgangspunten  van  de  opdrachtgever. 
Wanneer de verschillen klein zijn, kan het bouwtechnisch inzicht van de gebruiker van de methode 
de doorslag geven om een optimale keuze te maken. 
In  case  study  1  is  er  duidelijk  sprake  van  een  optimale  oplossingsvariant.  De  gekozen 
productoplossing zou wellicht vooraf aan de exercitie door een traditioneel ingestelde gebruiker niet 
als optimaal worden beschouwd, vanwege het verschil in (ogenschijnlijke) robuustheid ten opzichte 
van de andere oplossingsvarianten. Na toepassing van de methode blijkt echter dat de oplossing op 
alle  fronten het beste  scoort. Dit  is de verdienste van de hoge mate van aanpasbaarheid van het 
product. De aanpassingskosten en de benodigde inspanning zijn dermate laag dat eventuele twijfel 
over  de  initiële  kosten  direct  worden  weggenomen.  Met  deze  case  is  aangetoond  dat  de 
aanpasbaarheid  van  producten  duidelijk  een meerwaarde  kan  betekenen  voor  de  gebruikers  en 
eigenaars  van  het  gebouw.  De  verwachting  is  dat  door  toepassing  van  dergelijke  producten, 
aanpassingen  ook  eerder  zullen worden  geïnitieerd.  De  toetsing met  case  study  1  toont  dat  de 
werking van de methode valide is. Het beoogde doel van de methode wordt gehaald. 
  
In case study 2 wordt achteraf duidelijk dat het  invoeren van  ingewikkelde maatregelen niet altijd 
nodig is. In dit geval wordt de oorspronkelijk ontworpen vloer gewijzigd in een leidingvloertype. Het 
voordeel ten opzichte van de overige oplossingen is dat niet alleen aanpasbaarheid wordt bereikt in 
een vooraf  ingestelde  zone, maar over de gehele woningoppervlakte. De mate van verwevenheid 
(Coupling  Index) met de overige gebouwonderdelen  toont al  in  stap 7 aan dat deze oplossing  ten 
opzichte  van  de  traditionele  kanaalplaatvloer  meer  vrijheid  biedt  voor  de  gebruiker.  Ook  de 
woningindeling kan bijvoorbeeld worden gewijzigd waarbij de functie van de leidingzone intact blijft, 
anders  dan  wanneer  een  leidingkanaal  met  een  vaste  positie  zou  worden  aangebracht.  De 
moeilijkheid is dat dergelijke functionele voordelen niet in stap 8 worden gekwantificeerd. Er kan op 
basis van de efficiëntie‐uitkomsten dus een maatregel worden gekozen die mogelijk functioneel niet 
de meest geschikte oplossing biedt. Het is aan de gebruiker van de methode om dit te doorzien. In 
stap 9 blijken de verschillen tussen een aantal oplossingsvarianten niet heel groot. Het inzicht van de 
gebruiker van de methode geeft dan de doorslag. Dit benadrukt het belang van de expertise van de 
gebruiker  van  de methode. Het  beoogde  doel  is  uiteindelijk  bereikt met  een  relatief  eenvoudige 
maatregel.  De  validiteit  is  daarmee  aangetoond,  hoewel  het  belang  van  de  functionele 
eigenschappen van de oplossingen niet uit het oog moet worden verloren. 
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Validiteit van het resultaat van de CSA‐methode 
De drie case studies, met drie verschillende functies en waarin ook drie verschillende gebouwlagen 
(volgens  de  definitie  van  §5.1)  centraal  stonden,  zijn  allemaal  uitgevoerd  in  ongeveer  dezelfde 
bouwtechnische context. Om de werking van de methode aan te tonen is het niet relevant dat met 
de  case  studies de  ‘gemiddelde  gebouwsituatie’ wordt beproefd. Het  gaat  er  immers niet om de 
uitkomsten van de cases te kunnen generaliseren en een representatief beeld op te roepen voor de 
gehele gebouwenvoorraad. Om dit te bereiken zouden een zeer groot aantal gelijkaardige scenario’s 
moeten worden doorlopen binnen een groot scala vergelijkbare gebouwtypen. De precieze invulling 
van de scenario’s en  in de cases zijn  in dit geval meer  illustratief, zodat de toetsing  in een context 
plaatsvindt die in de praktijk regelmatig voor zou kunnen komen. De context van de cases, voor de 
gebruikerssituatie en voor de bouwtechnische gebouwsamenstelling, is uiteraard wel zo gekozen dat 
deze binnen de afbakening van het onderzoek past.  
De cases zijn uitgevoerd door  twee personen die simultaan aan de cases hebben gewerkt. Daarbij 
zijn  na  stap  6  in  de  methode  de  processen  gescheiden,  om  te  toetsen  of  de  uitkomsten  na 
kwantificering van de efficiëntie overeenkomstig waren. Dit bleek in grote lijnen zo te zijn. Dit geeft 
een signaal dat de methode werkt naar behoren. Het bewijs van validiteit kan nog worden versterkt 
door dezelfde  cases  te  laten uitvoeren door meerdere personen. Wanneer de uitkomsten na een 
grootschaligere  toetsing  dicht  bij  elkaar  liggen  kan  de  methode  werkelijk  als  valide  worden 
beschouwd.  De  afwijkingen met  de  realiteit  zullen  het  kleinst  zijn  wanneer  de methode  wordt 
toegepast binnen een ontwerpteam bestaande uit experts met een multidisciplinaire achtergrond. 
 
De verplaatsbare kolom 
In  case3  is  de meerwaarde  van  de  verplaatsbare  kolom  getoetst.  Functioneel  gezien  voldeed  de 
kolom  aan  de  uitgangspunten.  Dat  de  kolom  ook  daadwerkelijk  efficiënter  zou  zijn  was  reeds 
aannemelijk gemaakt in H12, maar nog niet zeker. Tijdens de constructieve haalbaarheidsanalyse is 
namelijk  alleen  gefocust  op  een  reductie  van  het  gewicht  van  de  hoofddraagconstructie.  Het 
vloergewicht was in die gevallen steeds gelijk en er is telkens vergeleken met een variant waarin de 
liggeroverspanning  werd  verdubbeld.  Uit  deze  toetsing  blijkt  dat  ook  wanneer  alleen  de 
vloeroverspanning  toeneemt, de  toepassing van een verplaatsbare kolom op  initiële kosten en op 
milieubelasting  het  beste  alternatief  is  in  vergelijking  met  een  variant  waarin  de 
vloeroverspanningen groter zijn en de kolommen niet verplaatsbaar. Gezien de  resultaten uit H12 
(waarin werd  vergeleken met  grotere  liggeroverspanningen)  en  het  resultaat  van  de  case  study 
(waarin de vloeroverspanning is beperkt) blijkt dat het verplaatsen van kolommen in combinatie met 
een hogere kolomdichtheid voor beide aanpakken een valide alternatief is. Hiermee is de verwachte 
meerwaarde  van  de  verplaatsbare  kolom  binnen  de  aangegeven  randvoorwaarden  aannemelijk 
gemaakt. 

14.3.2 Conclusies en aandachtspunten voor verbeteringen 
Bij het ontwikkelen  van de  cases  is er bewust  voor gekozen om  verschillende gebruiksfuncties  te 
toetsen  en  waarbij  voor  verschillende  typen  gebouwonderdelen  aanpasbaarheidsmaatregelen 
moeten worden gegenereerd. Hiermee wordt de CSA‐methode  in de breedte getoetst, één van de 
uitgangspunten  is  immers  dat  de  methode  voor  alle  gebouwonderdelen  bruikbaar  is.  Op  basis 
toetsing zijn een aantal conclusies te trekken ten aanzien van het functioneren van de methode.  
 
I De  CSA‐methode  functioneert  het  beste  wanneer  er  wordt  gefocust  op  een 
aanpasbaarheidsmaatregel voor één gebouwonderdeel. Hoewel een eisenverandering op meerdere 
onderdelen betrekking kan hebben,  is de toepassing van de methode het meest effectief, wanneer 
een  scenario  betrekking  heeft  op  een  afgebakend  onderwerp.  Tijdens  de  toepassing  van    de 
methode zal bij het  identificeren van de functionele eisen blijken of er meerdere aspecten moeten 
worden  beschouwd  om  de  eisen  te  vervullen.  Vervolgens  zal  bij  het  bepalen  van  de  technische 
verwevenheid blijken of ook op bouwtechnisch gebied deze eisen elkaar beïnvloeden. Wanneer de 
methode  te breed wordt  ingezet wordt het oplossingsproces  complexer, omdat  functionele eisen 
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elkaar kunnen beïnvloeden  (§3.2.3). Hiermee kan het overzicht verloren gaan en daarmee ook de 
beoogde transparantie in het keuzeproces. Voor een optimale werking van de methode is een focus 
op  één  onderdeel  daarom wenselijk.  Seriematige  toepassingen  van  de methode  voor meerdere 
vraagstukken is aan te bevelen, parallelle toepassing niet, omdat bepaalde keuzes die elkaar kunnen 
beïnvloeden dan niet meegenomen worden.  
 
II  Tijdens de toetsing is gebleken dat het aantal te doorlopen stappen vrij groot is. Theoretisch 
zijn deze stappen  logisch opeenvolgend, praktisch hebben niet alle stappen evenveel waarde voor 
het eindresultaat en is de waarde tevens afhankelijk van de aard van het scenario. Het opstellen van 
een scenario is een cruciale stap om het probleem helder en eenduidig te omschrijven. Hoe beter en 
meer afgebakend deze eerste  stap wordt uitgevoerd, hoe groter de kans op een betrouwbaar en 
bruikbaar  resultaat.  Vervolgens moeten  uit  de  boomstructuur met  gebruikerseisen  de  relevante 
functionele  eisen  worden  geselecteerd. Wanneer  de  boomstructuur  in  een  goed  geordende  of 
geautomatiseerde  vorm  wordt  gepresenteerd,  kan  de  intensiteit  van  deze  stap  sterk  worden 
teruggedrongen. Bij een goede afbakening van het scenario, is het aantal functionele eisen beperkt, 
dit beperkt de intensiteit van de vervolgstappen.  
 
III  Met  de  Coupling  Index  kan  worden  bepaald  of  er  gebouwonderdelen  zijn  die  het 
functioneren  van  de  aanpasbaarheidsmaatregel  beperken.  Het  invullen  van  de  Coupling  Index  is 
echter  vrij  intensief  en  complex. Achtergrondkennis  van  deze methode  is  onontbeerlijk  voor  het 
correct  invullen  ervan. Als  deze  kennis  aanwezig  is,  zo  blijkt  in  case  1  en  2,  is  het mogelijk  hier 
waardevolle informatie uit te halen, waarmee de bouwtechnische samenhang kan worden verbeterd 
ten dienste van de werking van de aanpasbaarheidsmaatregel.  
 
IV  Het  is van belang dat  in het aanpassingsproces alleen die handelingen worden opgenomen 
die  niet  in  alle  oplossingsvarianten  voorkomen.  Per  handeling  mag  daarnaast  maar  één 
gebouwonderdeel of materiaal in het spel zijn, zodat deze in stap 8 steeds afzonderlijk kan worden 
gekwantificeerd. Het opstellen van een overzicht van de handelingen  is een  cruciale  stap voor de 
betrouwbaarheid  van  het  eindresultaat,  omdat  hiermee  de  mate  van  efficiëntie  van  de 
oplossingsvarianten worden gekwantificeerd. 
 
V  Het  kwantificeren  van  de  efficiëntie  van  de maatregel  roept  na  de  toetsing  nog  enkele 
vragen op. Voor het bepalen van de overlast van de handelingen, wordt overlast uitgedrukt  in vijf 
verschillende typen. Deze worden niet onderling gewogen, terwijl het bijvoorbeeld denkbaar  is dat 
veel  overlast  op  het  gebied  van  leefbaarheid  in  de  praktijk  als  hinderlijker  wordt  ervaren  dan 
overlast door trillingen. Middels een uitgebreid gebruikersonderzoek  is dit mogelijk te achterhalen. 
Een  weging  wordt  momenteel  in  de  methode  toegepast  door  de  mate  van  overlast  te 
vermenigvuldigen met de duur van de overlast uitgedrukt in het aantal manuren. Kortdurende zeer 
ernstige hinder kan daardoor als even hinderlijk worden beschouwd als langdurige beperkte hinder. 
De duur van een handeling hangt echter niet alleen samen met het aantal manuren, maar wordt ook 
beïnvloed door het  aantal werkzame personen.  Een ploeg bestaande uit  twee personen  halveert 
mogelijk de duur van de overlast ten opzichte van de inzet van één persoon. Voor een meer precieze 
vergelijking  is  het  aan  te  bevelen  om  de  manuren  te  delen  door  het  aantal  personen  dat 
tegelijkertijd  hieraan  werkt.  Daarnaast  is  het  mogelijk  dat  bepaalde  handelingen  tegelijkertijd 
kunnen worden uitgevoerd. Dit beperkt eveneens de duur van de overlast.  
 
VI  De  kostencalculatie  bestaat  nu  uit  initiële  en  aanpassingskosten.  Bij  een  technische 
levensduur die korter  is dan de referentieperiode zouden, net zoals bij de verborgen milieukosten 
het geval  is, ook vervangingskosten moet worden meegenomen.  In de praktijk zal vernieuwing van 
gebouwonderdelen worden doorgevoerd wanneer een aanpassing wordt gedaan zoals  in geval van 
een veranderingsscenario. 
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VII  Voor de kwantificering van de milieubelasting blijkt met het gehanteerde cijfermateriaal van 
NIBE dat er niet altijd voldoende gegevens zijn om hieruit conclusies te kunnen trekken. De gegevens 
van NIBE zijn echter een relatief laagdrempelige en gebruiksvriendelijke bron van informatie, zonder 
dat de gebruiker van de methode expert hoeft te zijn op het gebied van milieu assessment. Wellicht 
dat  voor het  volledig maken  van de  informatie  kan worden geput uit andere bronnen  zoals GPR, 
BREEAM‐NL of Greencalc+, of uit één gezamenlijke databank, zoals door VROM wordt geambieerd. 
Overigens is het met de huidige informatie met enige creativiteit toch mogelijk hier uitspraken over 
te doen.  
 
VIII  In het  ideale geval  is er bij het keuzemoment een duidelijke winnaar. Wanneer echter de 
verschillen niet groot zijn, kan er op basis van de prioriteiten van de opdrachtgever niet direct een 
onderscheidende  keuze  worden  gemaakt.  Het  is  dan  aan  te  bevelen  om  te  focussen  op  de 
verschillen  in  de  aanpassingsscores,  zoals  aanpassingsinspanning,  aanpassingskosten  en 
milieubelasting bij aanpassing. Wanneer bijvoorbeeld de verwachte aanpassingsfrequentie tien jaar 
bedraagt  en  de  gebruikslevensduur  is  75  jaar,  betekent  dit  dat  er  ongeveer  zeven  keer  een 
soortgelijke  aanpassing  zal  moeten  worden  uitgevoerd.  De  importantie  van  de 
aanpassingsinspanning, ‐kosten en –milieubelasting is daarom in dat geval veel groter dan de initiële 
kosten en milieubelasting. Bij kleine verschillen is het om die reden verstandig om de waarde van de 
aanpassingsgerelateerde scores zwaarder te wegen. 
 
Zowel  de  CSA‐methode  als  de  ontwikkeling  van  de  verplaatsbare  kolom  blijken  na  toetsing 
voldoende  valide. Weliswaar  kent  de  verplaatsbare  kolom  nog  een  aantal  belangrijke  aspecten 
waarvan de praktische haalbaarheid moet worden aangetoond en ook voor een aantal aspecten  is 
voor de CSA‐methode ruimte voor verbetering. 



 

286 

 

 



 
Aanpasbaarheid van de draagstructuur 

287 

 

H15 ALGEMENE CONCLUSIES 
 
Ten  aanzien  van  het  flexibel  gebruik  van  gebouwen was  tot  op  heden  in  de  bouwtechniek  het 
axioma27 van kracht dat de drager onveranderbaar  is.  In het  licht van een toenemende vraag naar 
flexibiliteit is het relevant deze stelling ter discussie te stellen. 
In de hoofdonderzoeksvraag van het onderzoek wordt expliciet gevraagd onder welke condities het 
mogelijk  is  om  de  gebruiksflexibiliteit  van  de  gebruiksruimte  te  vergroten  met  behulp  van 
aanpasbaarheid van onderdelen van de draagstructuur. Naast functionele condities ten aanzien van 
de  bruikbaarheid  van  gebouwen,  worden  deze  condities  in  dit  onderzoek  bepaald  door  de 
uitgangspunten  van  Slimbouwen.  De  technologische  implementatie  van  aanpasbaarheid  in  een 
gebouw  is  alleen  zinvol,  wanneer  een  aantoonbare  effectieve  bijdrage  wordt  geleverd  aan  de 
gebruiksflexibiliteit en deze ook realiseerbaar  is. Het streven  is dat bij de toe te passen technische 
maatregelen voor aanpasbaarheid het effect op gebruikswaarde, ecologie en economie minimaal is, 
met  inachtneming  van  alle  levensfasen  van  een  gebouw  (van  ontwerp  tot  bouw,  gebruik, 
onderhoud, verbouw en sloop). 

15.1 Beantwoording aan de onderzoeksvragen 

Om te kunnen bewijzen dat het implementeren van aanpasbaarheidsmaatregelen werkelijk leidt tot 
een  effectieve  en  efficiëntere  wijze  van  flexibel  gebouwgebruik  is  deelonderzoeksvraag  1 
geformuleerd:  
 

[Deelonderzoeksvraag 1]  
“Op  welke  wijze  zijn  de  effecten  van  een  aanpasbaar  gebouwonderdeel  op  de 
gebruiksflexibiliteit  van  de  gebruiksruimte  en  op  de  voor  de  betrokken  partijen  relevante 
aspecten te analyseren?” 

 
Vanwege het grote aantal variabelen en de vele afhankelijkheden en onzekerheden bij het vertalen 
van gebruikerseisen naar  technische oplossingen,  is een methodische aanpak noodzakelijk om het 
selectieproces  van oplossingen  tijdens de ontwerpfase helder  te  structureren. Met een dergelijke 
methodische  aanpak  kan  een  afgewogen  keuze  worden  gemaakt  voor  een  aanpasbaarheids‐
maatregel,  die  vervolgens  op  een  logische  wijze  in  de  techniek  van  het  gebouw  kan  worden 
geïntegreerd en tijdens de gebruiksperiode kan worden geactiveerd. 

15.1.1 De Comparatieve Selectiemethode voor Aanpasbaarheidsmaatregelen   
  (CSA‐methode) 

In  de  hoofdstukken  van  DEEL  I  zijn  de  relevante  variabelen  waarop  de  keuze  voor  een 
aanpasbaarheidsmaatregel kan worden gebaseerd uitvoerig ontleed. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 
de ontwikkeling van de CSA‐methode in hoofdstuk 11.  
In de methode wordt allereerst een effectieve aanpasbaarheidsmaatregel geselecteerd op basis van 
de (toekomstige) eisen van de gebruiker. Vervolgens wordt de gekozen maatregel,  in relatie tot de  
overige  bouwtechnische  onderdelen,  getoetst  op  de mate  van  efficiëntie,  door middel  van  een 
kwantificering van de benodigde aanpassingsinspanning, de kosten en de belasting van het milieu.   
Hierbij worden de  initiële  (eenmalige)  effecten onderscheiden  van de mogelijk  vaker optredende 
effecten bij een aanpassing. Wanneer de gehele levensduur van een gebouw wordt beschouwd is dit 
onderscheid  essentieel  voor  een  onderbouwde  keuze.  De  CSA‐methode maakt  het mogelijk  om 
meerdere oplossingen met elkaar te vergelijken. Een voorbeeld dat in hoofdstuk 14 als case study is 
opgenomen is de vergelijking tussen een aantal typen binnenwanden.  
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Een  holistische  methode  zoals  de  CSA‐methode  waarin  zowel  de  (toekomstige)  functionele 
gebruikswaarde als de bouwprocestechnische gevolgen van een ontwerpkeuze worden beschouwd 
bestond nog niet. Het unieke van deze methode is dat een best fit wordt gezocht vanuit het oogpunt 
van  de  gebruiker  én  vanuit  de  gevolgen  voor/van de  bouwtechniek. De  CSA‐methode maakt  het 
mogelijk om op gestructureerde wijze, uit het brede scala aan oplossingen, een op meerdere vlakken 
geoptimaliseerde oplossing te destilleren voor het verbeteren van flexibel gebouwgebruik. 

15.1.2 Aanpasbaarheid van de draagstructuur: verplaatsbaarheid van kolommen 

In  dit  onderzoek  naar  aanpasbaarheid  ligt  de  focus  op  de  gebouwconstructie. Gezien  vanuit  het 
blikveld  van  Slimbouwen  is  de  vraag  gesteld  of  het  mogelijk  is  om  excessief  materiaal‐  en 
volumegebruik  terug  te  dringen  door  de  grootte  van  overspanningen  te  beperken,  en  toch 
voldoende  indelingsvrijheid te bieden. Om de gebruiksmogelijkheden van een constructie met een 
beperkte  stramienafmeting  te  vergroten wordt  constructieve  aanpasbaarheid  beschouwd  als  een 
kansrijke  oplossingsstrategie.  Een  voor  de  hand  liggende,  doch  niet  eerder  onderzochte 
oplossingsstrategie bij een hoge kolomdichtheid is het verplaatsbaar maken van kolommen.  
 
Het  verplaatsen  van  kolommen  is  alleen  een  bruikbaar  middel  om  de  vrije  indeelbaarheid  te 
vergroten wanneer dit werkelijk een meerwaarde voor het flexibel gebouwgebruik betekent. Om die 
reden  is  doelstelling  2  van  het  onderzoek  het  bepalen  van  de  effectiviteit  van  deze 
aanpasbaarheidsmaatregel.  Hiervoor  is  onderzocht  in  welke  mate  de  dichtheid  van  een 
kolommenstructuur  de  vrije  indeelbaarheid  van  een  plattegrond  belemmert  en  in  welke  mate 
vervolgens kolommen verplaatsbaar zouden moeten zijn om deze belemmering op te heffen74.  
De  huidige  constructieve  flexibiliteitsmaatregelen  zijn  vaak  uitermate  effectief,  bijvoorbeeld 
wanneer grote overspanningen een grote vrije indeelbare ruimte zonder obstakels creëren. Efficiënt 
zijn  deze  echter  vaak  allerminst.  In  dit  onderzoek  is  het  de  efficiëntie  waaraan  een 
aanpasbaarheidsoplossing  zijn  bestaansrecht  ontleent,  indien  de  effectiviteit  gelijkwaardig  is. 
Hieraan  wordt  gerefereerd  in  doelstelling  3  van  het  onderzoek,  die  voor  het  verplaatsen  van 
kolommen  wijst  op  het  aantonen  van  de  efficiëntie  op  constructieve,  bouwtechnische, 
uitvoeringstechnische, economische en milieutechnische gronden. Wanneer op deze aspecten een 
verbetering  wordt  gehaald  ten  opzichte  van  de  functioneel  vergelijkbare,  conventionele 
flexibiliteitsoplossingen, mag het verplaatsen van kolommen worden gezien als een uitbreiding op 
het scala aan oplossingen. Wat rest is de technische verwezenlijking van het concept, welke op basis 
van bovenstaande aandachtspunten beantwoordt aan Deelonderzoeksvraag 2: 

 
 [Deelonderzoeksvraag 2]  
“Onder welke condities is het mogelijk een dragende kolom aanpasbaar te maken?”  

 
De efficiëntie en de technische haalbaarheid van het verplaatsen van kolommen is onderzocht met 
behulp  van  het  doorlopen  van  een  productontwikkelingstraject  (zie  H12).  Op  een  systematisch 
analytische wijze, met behulp van methoden uit de  industriële productontwikkeling,  is stapsgewijs 
een productontwerp ontstaan, dat vervolgens technisch  in detail  is uitgewerkt. Alvorens dit proces 
te doorlopen, is eerst de constructieve haalbaarheid aangetoond (zie  §12.2). Een andere kritieke eis 
is  dat  een  kolomverplaatsing  moet  kunnen  worden  gerealiseerd  met  een  minimale 
uitvoeringsinspanning, binnen één dag en met beperkte overlast. Ondanks de streng geformuleerde 

                                                            
74 Het  verplaatsen  van  kolommen  binnen  stramienafmetingen  van  ongeveer  3,6  x  5,4m  of  3,6  x  6,0m  heeft  voldoende 
meerwaarde  voor  de  gebruiksflexibiliteit  (zie  H9).  Dit  komt  overeen  met  een  stramienvakgrootte  (het 
vierkante/rechthoekige oppervlak tussen vier kolommen) van circa 31 m2. Naarmate de stramienafmetingen kleiner worden 
neemt de functionele meerwaarde aantoonbaar toe. Ongeveer vijftig procent van de vrije kolommen (niet gelegen  in het 
gevelvlak) zouden verplaatsbaar moeten zijn en deze zouden idealiter 1,2 meter verplaatst moeten kunnen worden vanuit 
de oorspronkelijke positie (dus een verplaatsingsrange van 2,4 meter). 
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en uitdagende ontwerpuitgangspunten bleek het principe technisch haalbaar.  Een productoplossing 
voor een verplaatsbare kolom, toepasbaar in een geschoord stalen raamwerk, is hiervan het bewijs.  

15.2 Validiteit van de ontwikkelingen 

De  ontwikkelde  CSA‐methode  en  de  verplaatsbare  kolom  moeten  worden  gevalideerd  door 
toepassing in een universeel geldende praktijksituatie.  

15.2.1 Validiteit van de werking van de CSA‐methode 

In hoofdstuk 14 is de werking van de CSA‐methode valide gebleken met behulp van een drietal case 
studies. Voor de drie cases  is gekozen voor driemaal een andere functie en gebruikerssituatie, een 
wezenlijk verschillend veranderingsscenario en een uiteenlopende bouwtechnische samenstelling. 
Op basis van een gebruikerssituatie en een veranderingsscenario  is het mogelijk om een geschikte 
vorm van aanpasbaarheid te kiezen uit meerdere oplossingen. Met dit relatief beperkt aantal cases 
kan  echter  niet  ontegenzeggelijk  worden  bewezen  dat  het  resultaat  gelijk  zal  zijn  aan  de 
werkelijkheid. Met de methode wordt  immers op een toekomstig en dus nog onzeker eisenpakket 
ingespeeld. Voor  een  validatie  van de  realiteitswaarde  van de  resultaten uit de methode  zouden 
deze moeten worden  gestaafd  aan  gelijkwaardige,  in  de  praktijk  uitgevoerde  aanpassingen. Met 
voldoende  input uit praktijkcases  is het mogelijk om de wegingen en waarderingsschalen die  in de 
methode worden gehanteerd te kalibreren aan de werkelijkheid, waarmee ook de betrouwbaarheid 
van de methode gewaarborgd wordt.  In dit onderzoek  is vooral het  functioneren van de methode 
getoetst. Hiermee  is duidelijk geworden dat de ontwikkelde stappen  in de methode elkaar  logisch 
opvolgen,  waarbij  de  gesegmenteerde  aanpak  zorgt  voor  een  overzichtelijk  en  verifieerbaar 
keuzeproces.  
 
De  toetsing  van  de  werking  van  de  CSA‐methode  heeft  indirect  een  ander  belangrijk  resultaat 
opgeleverd.  In  het  proefschrift  is  in  Deel  I  op  basis  van  projectstudies  en  literatuuronderzoek 
aannemelijk  gemaakt  dat  aanpasbaarheid75,  naar  Slimbouwen  uitgangspunten,  flexibel 
gebouwgebruik  het  beste  faciliteert  en  daarmee  de  kans  op  verlenging  van  de  functionele 
gebruiksduur vergroot.  In de  toetsing met de drie  case  studies bleek dat de oplossingen met een 
hoge mate  van  aanpasbaarheid  in  alle  gevallen de meest  efficiënte oplossing waren op de  lange 
termijn.  De  oorzaak  hiervan  is  dat  de  efficiëntiescores  voor  aanpassingsinspanning,  kosten  en 
milieubelasting, als gevolg van een aanpassing, doorslaggevender zijn dan alleen de initiële scores uit 
de bouwfase. Bepaalde oplossingen  kunnen  initieel  goedkoper  zijn of minder belastend, maar bij 
aanpassing  juist voor veel  inspanning, kosten of vervuiling  zorgen. Daarbij komt dat aanpassingen 
mogelijk meermalen  tijdens de  levensduur  van een gebouw moeten worden gerealiseerd. Tot op 
heden  is  in de bouwpraktijk nog vooral de  initiële fase doorslaggevend voor de besluitvorming. De 
trend  is  nu  echter  dat  de  lange  termijnvisie  een  steeds  grotere  plaats  inneemt,  waardoor 
levensduurdenken  terrein wint.  Dit  bewustwordingsproces  creëert  ruimte  en  bestaansrecht  voor 
methoden zoals de CSA‐methode.  
 
Een bijkomend, maar voor de bouwproductontwikkeling kansrijke toepassing van de CSA‐methode, 
is de meerwaarde  voor het ontwikkelen  van producten op  gebieden waarvoor  in de praktijk nog 
geen geschikte oplossing bestaat. Met behulp van de  relatie die  in dit onderzoek  is gelegd  tussen 
gebruikerseisen en productspecificaties is het mogelijk om heel gericht producten te ontwikkelen die 
een functionele niche opvullen. Met de CSA‐methode is vervolgens de haalbaarheid van de oplossing 
te bepalen, door het kwantificeren van verwachte kosten, inspanning en milieubelasting. 
 

                                                            
75 De definitie van aanpasbaarheid binnen dit onderzoek  is:  ‘Het vermogen van een gebouwonderdeel om blijvend fysieke 
veranderingen te kunnen ondergaan ten dienste van de gebruiksflexibiliteit, zonder of met slechts kleine gevolgen voor de 
overige gebouwonderdelen.’ 
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Met de CSA‐methode  is  voor de ontwerper een  instrument ontwikkeld waarmee een brug wordt 
geslagen tussen de toekomstige wensen en eisen van gebruikers en de prestaties die het gebouw op 
termijn kan bieden. Aangezien een langer aanhoudende balans tussen vraag en aanbod de kans op 
verlengde functionele levensduur vergroot, geeft dit zin aan de toepassing  van de CSA‐methode in 
de ontwerppraktijk. Een eerste, zorgvuldig uitgewerkte aanzet is gemaakt en getoetst en de werking 
blijkt valide. Er is echter nog ruimte voor verbetering in de toekomst ten aanzien van de praktische 
werkbaarheid van de methode en de betrouwbaarheid van de resultaten moet worden geverifieerd. 
Meer hierover in de aanbevelingen voor vervolgonderzoek in §15.4. 

15.2.2 Validiteit van de verplaatsbare kolom 

Uit  het  productontwikkelingstraject  dat  in  H12  is  doorlopen  kan worden  geconcludeerd  dat  het 
verplaatsen  van  kolommen  technisch mogelijk  is  binnen  een  strak  gedefinieerd  constructief  en 
bouwtechnisch  kader.  In  de  derde  case  study  waarmee  de  CSA‐methode  is  getoetst,  is  tevens 
gekeken of toepassing van de verplaatsbare kolom daadwerkelijk de voorspelde voordelen biedt ten 
opzichte van een meer gangbare  strategie, het  toepassen van een grotere  stramienmaat.  In deze 
case  study,  waarbij  het  ging  om  een  ruimtelijke  wijziging  voor  een  kantoorfunctie,  bleek  de 
verplaatsbare  kolom  kostentechnisch  efficiënter  te  zijn  tot  een  gelimiteerd  aantal  van  zeven 
verplaatsingen (per verplaatsbare kolom), tijdens de gebruikslevensduur van het gebouw. 
Door  toepassing  van  de  verplaatsbare  kolom  is  in  de  case  4%  bespaard  op  het  totale 
constructiegewicht  inclusief vloeren (in beide gevallen bij toepassing van een Slimline‐vloer van ca. 
300 kg/m2), en 19% gewichtsbesparing op alleen het gebruik van staal  in de constructie. Wanneer 
niet  wordt  vergeleken  met  een  grotere  vloeroverspanning,  maar  met  het  vergroten  van  de 
vloerliggeroverspanning,  ligt  de  besparing  op  het  staalgebruik  van  de  hoofddraagconstructie  in 
dezelfde ordegrootte. 
 
Hoewel de case tot in detail is gekwantificeerd, is het nog onmogelijk om eenduidig te stellen dat de 
verplaatsbare kolom met een stalen skeletconstructie  in alle gevallen een valide oplossing  is. Er  is 
immers maar één case behandeld, waarbij slechts één functie en één variant  is getoetst. Vanwege 
het detailniveau in de case study en de uitvoerige constructieve haalbaarheidsanalyse vooraf aan de 
ontwikkeling, is het echter aannemelijk dat het verplaatsen van kolommen in veel meer gevallen een 
efficiënte oplossing zal zijn.  
Een meer  uitgebreide  validatie  is  kent  een  groot  aantal  variabelen,  zoals    stramienafmetingen,  
constructiewijze,  toegepaste  vloertype,  gewenste  verplaatsingsafstand  en  het  aantal 
gebouwverdiepingen, die allemaal invloed hebben op de zwaarte van de constructieonderdelen. De 
constructieve  analyse  in  H12  heeft  echter  wel  getoond  dat  naarmate  de  constructieonderdelen 
zwaarder worden en de liggeroverspanningen groter, dat de haalbaarheid, en daarmee de efficiëntie 
van  de  verplaatsbare  kolom  toeneemt  ten  opzichte  van  de  gangbare  constructieve 
flexibiliteitsmaatregel.  Dit  versterkt  de  verwachting  dat  de  verplaatsbare  kolom  ook  in  breder 
opzicht een valide oplossing is. 

15.3 Aanscherping van het axioma 

In  het  onderzoek  is  aangetoond  dat  aanpasbaarheid  van  de  draagstructuur  effectief  en  op  een 
efficiënte wijze kan worden toegepast. Inburgering van dit nieuwe inzicht zou kunnen leiden tot een 
fundamenteel andere aanpak van een ontwerpopgave. Het axioma dat de drager onveranderbaar is, 
is derhalve ontkracht. 
 
Een belangrijke vraag die hierop volgt is of de resultaten met betrekking tot aanpasbaarheid van de 
draagstructuur  in  een  breder  kader  getrokken  kunnen worden.  Hoewel  niet  alle  bouwwijzen  en 
systemen zich voor deze aanpak zullen  lenen, zou deze aanpak vanuit maatschappelijk oogpunt op 
zijn minst  ter  overweging  genomen moeten worden.  Het  blijkt  immers mogelijk  te  zijn  om met 
minder  volume  en  gewicht  hetzelfde  functionele  doel  te  bereiken,  waardoor  de  kans  op  een 
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verlenging van de functionele  levensduur toeneemt. Dat  is een veelbelovende conclusie, omdat dit 
tevens aansluit bij de economische belangen van investeerders en ontwikkelaars.  
 
Het  implementeren van aanpasbaarheid  in alle gebouwonderdelen wapent een gebouw  tegen de 
voortdurend  veranderende  omstandigheden  tijdens  de  gebruikslevensduur.  Een  hoge  mate  van 
(technische)  veranderingscapaciteit  biedt  ruimte  in  de  bouwtechniek  voor  inpassing  van  nieuwe 
technische  innovaties  en  voor  aanpassing  aan  nieuwe  regelgeving  en  gebruikerswensen.  Ook 
aanpasbaarheid  van  minder  voor  de  hand  liggende  gebouwonderdelen,  zoals  die  van  de 
draagstructuur, heeft de potentie om direct of  indirect een bijdrage te  leveren aan het structureel 
verduurzamen  van de  toekomstige  gebouwenvoorraad. Hierbij  is het  tevens  van belang dat door 
ontwerpers de verantwoordelijkheid wordt genomen om de ecologische voetafdruk van het bouwen 
te minimaliseren.  Slimbouwen  in  het  algemeen  en  aanpasbaarheid  van  de  draagstructuur  in  het 
bijzonder, bieden hiertoe de instrumenten. 

15.4  Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In  dit  onderzoek  is  aangetoond  dat  er  voldoende  kansen  liggen  voor  een  verduurzaming  van  de 
gebouwenvoorraad door middel van aanpasbaarheid. In de uitwerking van de theorie is gefocust op 
de  draagstructuur  en  het  ontwikkelen  van  een  daarop  afgestemde  meer  algemene 
ontwerpondersteunende  methodiek.  Gezien  de  beperkte  mate  waarin  aanpasbaarheid  in  de 
bouwtechniek heden ten dage wordt toegepast, liggen er nog mogelijkheden voor vervolgonderzoek 
en  uitbreiding  van  de  kennis  over  het  ontwikkelen  en  implementeren  van  aanpasbaarheids‐
maatregelen  in  de  bouwtechniek.  De  continu  veranderende  situatie  op  de markt  en  de  steeds 
hogere eisen die gebruikers stellen, zorgen ervoor dat dit onderzoeksgebied ook voortdurend aan 
verandering onderhevig is. 
 
Hoewel  aanpasbaarheid  in  brede  zin  voldoende  onderzoeksuitdaging  biedt,  is  er  ook  binnen  de 
kaders van het huidige onderzoek nog ruimte voor uitbreiding en verbetering.  
 
Met betrekking tot de CSA‐methode zijn kort de volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek te 
doen: 

 Methodeontwikkeling voor toepassing bij het ontwerpen van gebouwen 
De  toegepaste  methoden,  zoals  QFD  en  DFV  (zie  H6),  bieden  de  mogelijkheid  om  de 
vertaling van (toekomstige) gebruikerseisen naar technische oplossingen te maken. Voor een 
gebouwontwerp  is dit  zinvol, echter de bouwtechnische  samenstelling  is complex door de 
onderlinge afhankelijkheden van het grote aantal onderdelen en producten. De complexiteit 
van  een  compleet  gebouw  is  te  groot  is  om  één  op  één met  deze methoden  te  kunnen 
werken,  waardoor  enkel  een  onderdeel  kan  worden  beschouwd.  Voor  een  betere 
afstemming op de bouwtechniek  zou het een uitdaging kunnen  zijn om de nu  toegepaste 
keuzemethoden nog meer specifiek in te richten op gebouwen, zodat het mogelijk is om ook 
een verzameling van gebouwonderdelen simultaan te kunnen aanpakken.  

 

 Verfijning van veranderingstypologieën en opstellen van functiespecifieke functionele eisen 
In de methode wordt een veranderingsscenario uitgewerkt door middel van een classificatie 
met  speciaal  ontwikkelde  veranderingtypologieën,  waarmee  een  aantal  variabelen,  zoals 
veranderingstermijn en de technische aard van de verandering, vast komen te liggen. Nader 
onderzoek zou kunnen uitwijzen dat ook typologieën kunnen worden toegevoegd op andere 
vlakken  dan  alleen  het  type  verandering,  dus  niet  algemeen  geldend  voor  álle  soorten 
gebouwen en functies. Het vertalen van functionele eisen naar relevante gebouwonderdelen 
kan dan meer  functiespecifiek en gebouwtype gebonden zijn, waardoor een verfijning van 
de uitgangspunten voor de beoogde aanpasbaarheidsmaatregel wordt bereikt.  
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 Terugkoppeling van de effectiviteit van de gekozen aanpasbaarheidsmaatregel 
Momenteel  wordt  er  in  de  methode  vanuit  gegaan  dat  na  de  keuze  voor  een  soort 
aanpasbaarheidsmaatregel  op  basis  van  functionele  eisen,  altijd  een  effectieve  oplossing 
wordt geboden. Het zou voor de controle van de validiteit van de uiteindelijke keuze in stap 
9 goed zijn om ook een terugkoppeling te maken naar het eerste deel van de methode, en 
zo een waardering te kunnen geven voor de mate van effectiviteit van iedere oplossing. Het 
is echter vrij complex om kwalificaties voor functionaliteit op te stellen, aangezien het gaat 
om het waarderen van grotendeels  ‘zachte’ gebruikerseisen. Het  is echter niet onmogelijk, 
zoals  in  dit  onderzoek  is  aangetoond  bij  het  bepalen  van  de  meerwaarde  voor  het 
verplaatsen van kolommen.  

 

 Uitbreiding en actualisering van de CSA‐methode 
De  gesegmenteerde  opbouw  van  de  CSA‐methode  heeft  als  voordeel  dat  processtappen 
toegevoegd of uitgesplitst kunnen worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om aanvullingen te 
doen  aan  de  huidige  analysemethoden,  of  andere  prestatie‐eisen  toe  te  voegen,  die 
specifiek  bij  een  bepaald  type  gebouwonderdeel  horen,  bijvoorbeeld  de  mate  van 
brandveiligheid of energiezuinigheid. Een ander voordeel van het gesegmenteerde karakter 
van  de  methode  is  dat  de  afzonderlijke  stappen  relatief  eenvoudig  up  to  date  kunnen 
worden  gehouden.  Bijvoorbeeld  de  database  waarin  kosteninformatie  en  verborgen 
milieukosten worden beheerd, zijn te upgraden aan de actuele situatie. Aan de vraagkant is 
het mogelijk om  informatie uit grootschalige gebruikersonderzoeken op  te nemen voor de 
selectie en prioritering van functionele eisen.  

 

 Vereenvoudiging en verbetering van de werkbaarheid van de CSA‐methode 
Het  doorlopen  van  alle  stappen  is  een  intensief  proces  dat  vrij  veel  tijd  kost.  Om  de 
werkbaarheid te verbeteren zouden bepaalde stappen kunnen worden vereenvoudigd. Één 
van de eerste analysemethoden die hiervoor  in aanmerking komt  is de Coupling Index. Het 
vele uitzoekwerk  in de kwantificering van de efficiëntie  is erg arbeidsintensief en gevoelig 
voor  vergissingen.  Een  sterk  punt  van  de  CSA‐methode  is  dat  niet  alle  stappen  strikt  te 
hoeven worden doorlopen om het benodigde  inzicht  te verschaffen  (zoals  in case study 3, 
§14.2.1). 
Om de werkbaarheid te vergroten en het proces te versnellen is het daarnaast mogelijk om 
een aantal stappen te automatiseren met  behulp van informatie uit databases. 
 

 Overdraagbaarheid van de CSA‐methode 
Het  is  aangetoond  dat  de  CSA‐methode  functioneert  als  ontwerphulpmiddel.  Er  is  echter 
niet getoetst of de methode overdraagbaar  is aan de doelgroep. Voor ontwerpers moet de 
methode  een  duidelijke meerwaarde  betekenen  voordat  zij  deze  gaan  toepassen. Om  te 
bepalen of dit zo is moet de methode getest worden in de ontwerppraktijk en de effectiviteit 
moet uitvoerig worden geanalyseerd. Praktijktoepassing kan tevens leiden tot verbeteringen 
voor de werkbaarheid. 

 
Voor  aanbevelingen  voor  vervolgonderzoek  met  betrekking  tot  de  verplaatsbare  kolom  kan  de 
volgende opsomming worden gemaakt: 
 

 Verfijning en uitbreiding van de constructieve analyse 
Het rekenmodel, waarmee de constructieve haalbaarheid is onderzocht,is qua omvang (vier 
verdiepingen) beperkt  gehouden  vanwege de hoeveelheid  variabelen. De  rekenresultaten 
zijn met behulp van een trendanalyse geprojecteerd op een gebied buiten de grenzen van 
het model. Om met  een  grotere mate  van  betrouwbaarheid  uitspraken  te  doen  over  de 
haalbaarheid,  is het  aan  te bevelen om  in  een  vervolgonderzoek  een  groter model op  te 
stellen dat bestaat uit meer verdiepingen, en een grotere variatie aan vloeroverspanningen, 
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vloerbelastingen  (toepassing  van andere  vloertypen dan de  Slimline‐vloer) en beukmaten. 
Daarnaast  is  het  interessant  om  te  onderzoeken wat  de  haalbaarheid  is  van  twee  naast 
elkaar gelegen kolommen die beiden verplaatsbaar zijn (of eventuele andere configuraties). 

 

 Potentiële productontwikkelingen 
De huidige productoplossing voor de verplaatsbare kolom is een oplossing die is gebaseerd 
op producten die  in de markt verkrijgbaar zijn. Hiermee wordt de praktische haalbaarheid 
versterkt.  Er  zijn  echter  nog  een  aantal  gebieden  waar mogelijk  een  optimalisering  kan 
worden  behaald,  die  in  een  aansluitend  productontwikkelingstraject  kunnen  worden 
uitgevoerd:  

 Het ontwikkelen van een liggertype dat op industriële wijze te produceren is en dat 
specifiek  de  mogelijkheid  biedt  om  plaatselijke  extreme  dwarskrachten  en 
momenten op te vangen; 

 Doorontwikkeling van de verplaatsingsmethode en de gedetailleerde uitwerking van 
de hulpconstructie; 

 Uitontwikkelen van (demontabele en herbruikbare) afwerkingsproducten voor vloer 
en  plafond,  die  in  het  verplaatsingsproces  eenvoudig  kunnen  worden 
ge(de)monteerd; 

 Ontwikkelen  van  vergelijkbare oplossingen  voor het  verplaatsen  van  kolommen  in 
andere  constructietypen  of  in  combinatie  met  andere  constructiematerialen. 
Daarnaast is het interessant om te onderzoeken of verplaatsing van kolommen ook 
binnen bestaande gebouwen haalbaar is, bijvoorbeeld bij een herbestemming.  

 

 Varianten toetsen met de CSA‐methode 
Het  uitvoeren  van  een  groter  aantal  toetsingen  met  de  CSA‐methode  zal  de  mate  van 
validiteit vergroten. Er is nu immers maar één scenario getest in een kantoorsituatie, terwijl 
de kolom breder toepasbaar is. Ook is het aan te bevelen om meerdere stramienafmetingen 
en overspanningsgrootten te toetsen zodat een compleet beeld ontstaat. Verschillen kunnen 
ontstaan  door  een  variatie  in  constructiegewicht,  of  de  toenemende  invloed  van  de 
uitvoeringsinspanning.  

 

 Verificatie van de uitvoeringstechnische handelingen 
Voor een precieze bepaling van de efficiëntie van de verplaatsbare kolom zouden de duur en 
zwaarte  van  de  nu  geschatte  aanpassingshandelingen  moeten  worden  geverifieerd, 
bijvoorbeeld  in  een  één  op  één  testomgeving.  Een  ander  punt  van  aandacht  is  de 
kwantificering  van overlast. Hiervoor  is  in hoofdstuk  11  een  aanzet  gemaakt middels  een 
kleinschalig  respondentenonderzoek.  Om  deze  classificatie  een  hogere  mate  van 
betrouwbaarheid te geven, dient een uitgebreider onderzoek te worden uitgevoerd met een 
hoger aantal respondenten 

 

 Toepassing en acceptatie in de bouwpraktijk 
Het verplaatsen van kolommen  is niet  conventioneel. Er  zal enerzijds onder  constructeurs 
mogelijk weerstand zijn vanwege de inefficiënte wijze waarop de krachten met een omweg 
naar de fundering worden geleid. Anderzijds biedt de efficiëntie wijze waarop met materiaal 
wordt  omgegaan  ten  opzichte  van  overdimensionering  van  constructiedelen  wellicht 
voldoende  overtuigingskracht  om  tot  rationele  keuzes  te  komen.  De  oplossing  voor  de 
verplaatsbare  kolom  voldoet  aan  de  huidig  geldende  constructieve  rekenregels.  Voor 
acceptatie  en  praktijktoepassing  zullen  ook  het  Bouwbesluit  en  en  de  gerelateerde NEN‐
normen of Eurocodes moeten worden nagelopen op onvolkomendheden. Voor ontwerpers 
van gebouwen is het wellicht zinvol om ontwerpregels op te stellen voor implementatie van 
verplaatsbare  kolommen  in de draagstructuur. De  resultaten uit de CSA‐methode  kunnen 
hierbij als prestatiecriteria dienen.  
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Curriculum Vitae 
 
Roel Gijsbers is geboren op 19 september 1981 in Boekel (NL). Na het behalen van het VWO diploma 
op het Kruisheren Kollege te Uden, begon hij  in 1999 aan de studie Bouwkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. In april 2005 studeerde hij af binnen de vakgroep Bouwtechnisch Ontwerpen 
bij  de  leerstoel  Productontwikkeling  met  als  onderwerp  een  flexibele  huisvesting  voor  de 
rundveehouderij, in de markt beter bekend als de Boogstal. Direct na het afstuderen is hij begonnen 
als onderzoeker binnen de leerstoel Productontwikkeling van professor Lichtenberg om background 
research uit te voeren voor het eerste boek over Slimbouwen, gepubliceerd in 2005.  
De interesse in flexibiliteit van gebouwen in relatie tot de technische uitwerking ervan, in combinatie 
met de opgedane kennis op het gebied van het Slimbouwen, heeft ertoe geleid dat hij in juli 2005 is 
gestart met een promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderwerp van 
deze  studie was  aanpasbaarheid  van  de  draagstructuur,  en  speelt  zich  af  binnen  de  context  van 
Slimbouwen met  de  daaraan  verwante  duurzaamheidsaspecten  als  uitgangspunt.  Parallel  aan  dit 
promotietraject heeft hij onderzoek uitgevoerd voor marktpartijen, wat onder andere heeft geleid 
tot marktintroductie van de Boogstal voor de rundveehouderij en tot een demonstratieproject van 
de Boogstal voor de varkenshouderij.  
Tot op heden  is hij nog  steeds werkzaam binnen de  faculteit Bouwkunde, maar heeft  sinds enige 
jaren  het  werkveld  zich  deels  verlegd  naar  bouwkundig  onderzoek  en  advisering  voor 
noodhulphuisvesting  na  rampen.  Binnen  een  kleine  onderzoeksgroep  zijn  in  samenwerking met 
hulporganisaties  zoals  het  Rode  Kruis  talrijke  onderzoeks‐  en  productontwikkelingsprojecten 
uitgevoerd variërend van de ontwikkeling van een Collective Centre (een spin‐off van de Boogstal), 
tot  het  onderzoeken  van  de  toepasbaarheid  van  innovatieve  bamboeverbindingen,  tot  het 
parametrisch  ontwerp  van  een  familietent  voor  uiteenlopende  klimaattypen  en 
weersomstandigheden.  
Sinds  2011  is  hij  verantwoordelijk  voor  een  tweetal  colleges met  als  onderwerp  bouwtechnisch 
ontwerpen  voor  extreme  klimaten  en omstandigheden, waarbij  tevens de  focus wordt  gelegd op 
innovatieve oplossingen voor noodhulp na rampen. 
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BIJLAGE 1 ‐ Nl‐Sfb Elementenmethode 

In  onderstaande  tabel  worden  de  verschillende  gebouwonderdelen  getoond  zoals  deze  zijn 
geclassificeerd in de Nl‐Sfb Elementenmethode [BNA, 2005]. 
 

  NL‐SfB code ‐ Tabel 1 functionele gebouwelementen  

 Code     Code   

(1_)   FUNDERINGEN 
(10)  Onderbouw
(11)  Bodemvoorzieningen 
(13)  Vloeren op grondslag 
(16)  Funderingsconstructie 
(17) 
 

Paalfundering 
 

(2_)   RUWBOUW
(21)  Buitenwanden 
(22)  Binnenwanden 
(23)  Vloeren, galerijen 
(24)  Trappen, hellingen 
(27)  Daken 
(28) 
 

Hoofddraagconstructies 
 

(3_)   AFBOUW 
(31)  Wandopeningen, buiten 
(32)  Wandopeningen, binnen 
(33)  Vloeropeningen 
(34)  Balustrades e.d. 
(37)  Dakopeningen 
(38) 
 

Inbouwpakketten 
 

(4_)   AFWERKINGEN 
(41)  Buitenwandafwerkingen 
(42)  Binnenwandafwerkingen 
(43)  Vloerafwerkingen 
(44)  Trap‐ en hellingafwerkingen 
(45)  Plafondafwerkingen 
(47)  Dakafwerkingen 
(48) 
 

Afwerkingspakketten 
 

(5_)   MECHANISCHE INSTALLATIES 
(51)  Warmteopwerking 
(52)  Afvoeren 
(53)  Water 
(54)  Gassen 
(55)  Koude‐opwekking 
(56)  Warmtedistributie 
(57)  Luchtbehandeling 
(58)  Regeling klimaat en sanitair 
 

(6_) ELEKTRISCHE INSTALLATIES
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen 
(62) Krachtstroom
(63) Verlichting
(64) Communicatie
(65) Beveiliging
(66) Transport
(67)
 

Gebouwbeheervoorzieningen 
 

(7_) VASTE INRICHTINGEN
(71) Vaste verkeersvoorzieningen 
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen 
(73) Vaste keukenvoorzieningen
(74) Vaste sanitaire voorzieningen 
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen 
(76)
 

Vaste opslagvoorzieningen
 

(8_) LOSSE INVENTARIS
(81) Losse verkeersinventaris 
(82) Losse gebruikersinventaris
(83) Losse keukeninventaris
(84) Losse sanitaire inventaris
(85) Losse schoonmaakinventaris
(86)
 

Losse opberginventaris
 

(9_) TERREIN
(90.0) Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen
(90.2) Opstallen
(90.3) Omheiningen
(90.4) Terreinafwerkingen
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigkundig 
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch 
(90.7) Terreininrichtingen standaard 
(90.8) Terreininrichtingen bijzonder 
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BIJLAGE 2 – Stappenplan methode Design For Variety (DFV) 

Deze bijlage dient om inzicht te verschaffen in de werking van de methode Design For Variety (DFV) 
[Martin en  Ishii, 2001]. De stappen van de DFV‐deelmethoden Generational Variety  Index  (GVI) en 
de Coupling  Index  (CI) worden kort gedefinieerd  zoals  in de bronpublicatie, waarna de methoden 
worden  omschreven  voor  toepassing  in  het  huidige  onderzoek.  Voor  diegenen  die  zich  willen 
verdiepen wordt verwezen naar de relevante referenties. 
 
Stappenplan Generational Variety Index (GVI) 
1. Bepaal  de  beoogde  levensduur  en  functie  van  het  gebouw  en  definieer  de 

veranderingsscenario’s  met  daarin  de  belangrijkste  eisenveranderingen  van  de  beoogde 
gebruiker 
Allereerst  moet  duidelijk  zijn  wat  de  doelgroep  is  voor  het  gebouw,  welke  functionele 
levensduur  het  gebouw  moet  hebben  en  welke  functionele  eisen  bij  de  beoogde 
doelgroepen  horen. Het  gaat  in  feite  om  een  definitie  van  de  randvoorwaarden  voor  de 
ontwikkeling. Aanvullend worden  een  aantal  veranderingsscenario’s opgesteld met daarin 
de  belangrijkste  functionele  wijzigingen  en  de  termijn  waarop  dit  voorkomt.  Voor  ieder 
gebouw zal deze invulling in principe variëren. Wat betreft flexibiliteitseisen kunnen hiervoor 
de frequenties en typologieën van verandering worden gebruikt uit §3.1.3. 

2. Creer de QFD matrices 
Vul de eerste twee matrices in uit QFD. Matrix 1 is het ‘House of Quality’ waarin het verband 
wordt aangegeven tussen Functionele Eisen (in rijen) en Ontwerpparameters (in kolommen). 
Matrix  2  is  eenzelfde  soort  matrix,  hierin  worden  echter  Ontwerpparameters  (in  rijen) 
uitgezet  tegen  de  gebouwonderdelen  (in  kolommen).  In  de  hokjes  in  de matrices wordt 
alleen aangegeven of er een verband is, hieraan worden geen waardering gebonden. 

3. Bepaal de mate van verwachte verandering van de Functionele Eisen 
Voeg  een  kolom  toe  aan  de  eerste QFD matrix  (‘House  of Quality’)  en  vul  op  basis  van 
verwachting in of een Functionele Eis in de toekomst zal veranderen, daarbij geholpen door 
de  in  stap 1 opgestelde  scenario’s. Er  kan onderscheid worden  gemaakt  tussen een hoge 
verwachte mate  van  verandering  (H), een medium mate  van  verandering  (M) of een  lage 
verwachte mate van verandering (L).  

4. Schatting van de streefwaarden voor de Ontwerpparameters 
Voeg  onder  de  eerste  matrix  onder  de  oorspronkelijke  streefwaarden  van  de 
Ontwerpparameters  een  aantal  rijen  toe  zodat  de  streefwaarden  (zie  figuur  6.5)  voor  de 
verschillende toekomstscenario kunnen worden ingevuld.  

5. Bereken de genormaliseerde streefwaarden voor de toekomstscenario’s 
Stel de oorspronkelijke  streefwaarden  in de uitgangssituatie op 100% en  leidt daarvan de 
percentages af van de streefwaardes in de toekomstscenario’s.  

6. Creëer de GVI matrix 
Om  de  GVI  matrix  samen  te  stellen  wordt  QFD‐matrix  2  gebruikt  uit  stap  2.  Daarin  is 
aangegeven welke gebouwonderdelen en Ontwerpparameters aan elkaar gerelateerd  zijn. 
Deze  relatie  wordt  nu  voorzien  van  waardering  om  aan  te  geven  wat  de  benodigde 
inspanning  is  om  het  betreffende  onderdeel  aan  te  passen  aan  de  meest  kritieke 
streefwaarden van de Ontwerpparameters uit de toekomstscenario’s, zoals opgesteld in stap 
4.  Op  deze  wijze  wordt  een  mix  gemaakt  van  alle  bepalende  streefwaarden  uit  de 
toekomstscenario’s, waardoor de onderdelen aan ieder scenario kunnen voldoen. De matrix 
wordt  ingevuld op basis van  inzichten die verkregen zijn uit de eerdere  stappen  in de GVI 
methode, zoals de verwachte mate van verandering uit stap 3. Daarnaast wordt een beroep 
gedaan op de bouwtechnische expertise van de gebruiker van de methode. Deze moet  in 
staat zijn te bepalen wat de ernst is van een aanpassingsingreep.  



 

304 

 

Het  is  erg  moeilijk  om  exact  te  kwantificeren  wat  de  werkelijke  inspanning  van  een 
aanpassing zal zijn, daarom wordt op basis van een 9/6/3/1 – waarderingssysteem bepaald 
hoe de ingrepen met elkaar in verhouding staan.  
In onderstaande  tabel  is  te zien welke betekenis elk van deze waarderingscijfers heeft. Als 
indicatie  wordt  een  percentage  van  de  oorspronkelijke  bouwkosten  van  het  onderdeel 
gehanteerd, dit is nagenoeg evenredig aan de zwaarte en duur van de werkzaamheden. 
 

SCORE  BESCHRIJVING  Percentage van initiële 
bouwkosten 

9  Vereist zware aanpassingsinspanning van het 
gebouwonderdeel  

> 50% 

6  Vereist een middelzware aanpassingsinspanning van het 
gebouwonderdeel 

30 ‐ 50 % 

3  Vereist een lichte aanpassingsinspanning van het 
gebouwonderdeel 

15 – 30 % 

1  Vereist een zeer lichte aanpassingsinspanning van het 
gebouwonderdeel  

< 15% 

0  Geen aanpassingsinspanning benodigd 0% 

 
Tabel B2.1 – Waarderingscore  in de GVI matrix voor de globale mate waarin een aanpassingsinspanning van 
een gebouwonderdeel nodig is bij een kritieke streefwaarde van een ontwerpparameter 

 
7. Bereken de GVI 

De GVI kan voor  ieder gebouwonderdeel worden opgeteld door de waarderingen  in  iedere 
kolom bij elkaar op te tellen.  
 

Stappenplan Coupling Index (CI) 
1. Ontwerp  een  basislay‐out  voor  het  gebouw(onderdeel)  en maak  een  onderscheid  tussen  de 

verschillende onderdelen 
Om een CI  te kunnen genereren moet de basis  technologie en een globale  interne  lay‐out 
van het gebouw(onderdeel) bekend  zijn. Dit  is het uitgangspunt voor het verdere verloop 
van de bepaling van de CI en hierin moet in ieder geval beschreven zijn hoe de verschillende 
onderdelen ten opzichte van elkaar gesitueerd en met elkaar verbonden zijn.   

2. Bepaal de relaties die aanwezig zijn tussen de verschillende onderdelen in de basislay‐out 
In deze stap wordt bepaald welke soorten informatie de verschillende onderdelen van elkaar 
nodig hebben om  in het systeem te functioneren. Elk onderdeel kan  informatie  leveren en 
kan informatie ontvangen. In deze fase wordt ongeacht de aard van het onderdeel een lijst 
met specifieke informatiestromen opgesteld voor dat onderdeel ten opzichte van de andere 
onderdelen. Er wordt in de methode onderscheid gemaakt in het ontvangen van informatie 
(‘Requiring Information’) en in het leveren van informatie (‘Supplying Information’). 
Om  dit  verduidelijken  wordt  een  voorbeeld  gegeven  van  een  gedeelte  van  een 
draagconstructie,  bestaande  uit  een  funderingsconstructie,  een  hoofddraagconstructie  en 
een vloerconstructie, zie tabel B2.2. 
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)      LEVEREN VAN INFORMATIE (SUPPLYING)   

    Funderings‐
constructie 

Hoofddraag‐
constructie 

Vloer, 
constructief 

 NL‐Sfb  16 28 23.2

Funderings‐ 
constructie 

16     
PB 
VB 

 
PB 
VB 

   

Hoofddraag‐
constructie 

28 

x Pos
y Pos 
x Dim 
y Dim 
Bev. 
DV 

     
PB 
VB 

   

Vloer,  
constructief 

23.2 

x Dim 
y Dim 
DV 
 

 

x Pos
y Pos 
z Pos 
x Dim 
y Dim 
Bev. 
DV 

   

   

       
Tabel B2.2 – Een gedeelte van een CI matrix met daarin de informatiestromen per relatie 

 
In tabel B2.2 is te zien dat tussen twee gebouwonderdelen ook twee relaties bestaan. Er kan 
immers informatie van het ene onderdeel naar het andere gaan en vice versa. De informatie 
die wordt geleverd door de ene, wordt ontvangen door de andere. De funderingsconstructie, 
ie  als  eerste wordt  geplaatst,  ontvangt  van  de  Hoofddraagconstructie  en  de  constructieve 
vloer alleen permanente belasting  (PB) en veranderlijke belasting (VB).  In de andere richting 
levert de funderingsconstructie informatie aan de hoofddraagconstructie, zoals de positie van 
de  constructieonderdelen  in  x‐ en  y‐  richting  (x Pos,  y Pos),  in  feite de afmetingen  van het 
stramien.  De  afmetingen  die  de  fundering  heeft  bepaalt  in  zekere  zin  ook  de  maximale 
afmeting van de onderdelen van de hoofddraagconstructie, bijvoorbeeld de grootte van een 
kolomvoet (x Dim, y Dim). Daarnaast biedt de fundering een bevestigingsmogelijkheid voor de 
kolomvoet  door  middel  van  bijvoorbeeld  ankers  (Bev.)  en  tot  slot  wordt  het  maximale 
draagvermogen  geleverd  door  de  fundering  (DV). Overigens  hoeven  de  informatiestromen 
niet voor alle onderdelen hetzelfde te betekenen. De stramienmaten die afhankelijk zijn van 
de  plaatsing  van  de  fundering  zijn  bijvoorbeeld  bepalend  voor  de  afmetingen  van  de 
vloerdelen, aangegeven met x Dim en y Dim. 

 
3. Schat de gevoeligheid voor onderlinge veranderingen van de componenten 

Wanneer twee onderdelen sterk van elkaar afhankelijk zijn  is de kans groot dat wanneer het 
ene onderdeel aangepast moet worden dat het andere onderdeel mee verandert. In deze stap 
wordt  de  mate  waarin  de  onderdelen  verbonden  zijn  voorzien  van  een  impactcijfer.  Per 
informatieaspect  wordt  een  score  gegeven  voor  de  onderlinge  afhankelijkheid.  Hiervoor 
worden de waarden gehanteerd die  te zien zijn  in  tabel B2.3 zoals deze zijn opgesteld door 
Veenstra, Halman & Voordijk  [2002]. Volgens dit waarderingsysteem  is de  impact  voor alle 
verschillende  soorten  relaties  gelijk.  Er worden dus  geen wegingen  toegepast. Vanwege de 
grote hoeveelheid relaties dat kan voorkomen bij een relatief  ingewikkeld gebouwonderdeel 
is  een weging  niet  noodzakelijk  om  toch  een  redelijk  betrouwbaar  beeld  te  krijgen  van  de 
afhankelijkheid.  Het  scoresysteem  veroorzaakt  door  de mate  van  afhankelijkheden  vanzelf 
een rangorde. Daarnaast is de score die wordt gegeven sterk afhankelijk van het soort product 
en een eventuele fysieke koppelingwijze tussen de onderdelen.  
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SCORE  BESCHRIJVING 

5  Kleine  verandering  van  het  leverende  component  heeft  effect  op  het 
ontvangende component (hoge gevoeligheid) 

3  Medium gevoeligheid

1  Grote  verandering  van  het  leverende  component  heeft  effect  op  het 
ontvangende component (lage gevoeligheid) 

0  Geen effect op het ontvangende component

 
Tabel B2.3 – Waarderingscore in de CI matrix voor de mate waarin gebouwonderdelen op een bepaald aspect 
afhankelijk van elkaar zijn 

 
De waarderingen kunnen worden toegevoegd aan de relaties  in de matrix. De aard van de 
gebouwonderdelen bepalen de mate  van onderlinge  afhankelijkheid per  aspect. Wanneer 
bijvoorbeeld een leiding moet worden verlegd die zich in een vloer bevindt is de impact op 
het vloerdeel kleiner wanneer het een  toegankelijke  leidingvloer betreft, dan wanneer de 
leidingvloer in het werk is ingestort in de afwerkvloer. 
In tabel B2.4 is te zien dat de waardering aan de onderlinge relaties zijn toegevoegd.  
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)      LEVEREN VAN INFORMATIE (SUPPLYING)   

    Funderings‐
constructie 

Hoofddraag‐
constructie 

Vloer, 
constructief  Totaal 

CI‐R NL‐Sfb  16 28 23.2

Funderings‐ 
constructie 

16     
PB 
VB 

5
5 

PB 
VB 

3 
3 

16 

Hoofddraag‐
constructie 

28 

x Pos
y Pos 
x Dim 
y Dim 
Bev. 
DV 

5
5
3
3
3
5 

   
PB 
VB 

 
3 
3 
 

30 

Vloer,  
constructief 

23.2 

x Dim 
y Dim 
DV 
 

3
3
5
 

x Pos
y Pos 
z Pos 
x Dim 
y Dim 
Bev. 
DV 

5
5
3
3
3
1
5 

 

  36 

Totaal CI‐S  35  35  12   
 
Tabel B2.4 – Een gedeelte van een CI matrix waarin aan de  informatiestromen waarderingen zijn  toegekend 
voor de onderlinge afhankelijkheid. In deze matrix worden ook de Coupling Indices getoond van de onderdelen.  

 
4. Bereken de CI 

Aan het eind van een rij kunnen de waarderingen worden opgeteld van die rij. Dit resulteert 
in de CI‐R van het onderdeel, de Coupling Index‐receiving. Deze getalswaarde geeft een maat 
voor de  impact  van de  informatiestromen die afkomstig  zijn  van andere onderdelen. Met 
andere woorden, de mate waarin  een onderdeelafhankelijk  is  van de  situatie  van  andere 
onderdelen.  Ook  de  kolommen  kunnen worden  opgeteld, wat  leidt  tot  de  CI‐S  van  een 
onderdeel,  de  Coupling  Index‐supplying.  Deze  geeft  aan  in  welke  mate  een  onderdeel 
invloed uitoefent op de situatie van de andere onderdelen. 
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BIJLAGE 3 – Eigenschappen Slimlinevloer  

In  tabel B3.1 zijn de constructieve eigenschappen getoond van een Slimline vloer waarbij de  IPE’s 
1200 mm hart‐op‐hart zijn geplaatst. Deze variant wordt  in §8.4.1 gebruikt  in de optimalisatie van 
stramienafmetingen  op  basis  van  constructiegewicht  per  vierkante  meter  vloeroppervlak  en  de 
netto/bruto volumeverhouding. 
 

EIGENSCHAPPEN    
SLIMLINEVLOER  

type 

Vloerdikte  
[mm] 

Gewicht
[kN/m2] 

MAXIMALE OVERSPANNING [mm] 

zonder
afw. 

incl. 
afw. 

Kantoor 
functie 

V.B.: 4 kN/m2

Woonzorg 
functie 

V.B.: 2,5 kN/m2 

Woon 
functie 

V.B.: 1,75 kN/m2

 Dikte betonschil: 70 mm 
 

 Permanente belasting: 

IPE 180  200  250  2.87  3100  3300  3500 

     ‐  Eigengewicht vloer  IPE 200  220  270  2.90  3700  4000  4300 

     ‐ Afwerkvloer: 1 kN/m
2  IPE 220  240  290  2.93  4500  4800  5300 

     ‐ Binnenwanden: 0,5 kN/m2  IPE 240  260  310  2.97  5300  5700  6200 

IPE 270  290  340  3.02  6300  6800  7400 

 IPE's h.o.h. 1200mm  IPE 300  320  370  3.07  7400  8000  8700 

IPE 330  350  400  3.13  8500  9100  9900 

 Brandwerendheid: >120 min  IPE 360  380  430  3.19  9600  10400  11100 

IPE 400  420  470  3.27  11000  11600  12100 

IPE 450  470  520  3.36  13000  13000  13200 

IPE 500  520  570  3.47  14100  14100  14300 

IPE 550  570  620  3.60  15300  15300  15500 

   IPE 600  620  670  3.73  16400  16400  16600 

 
Tabel B3.1 – Eigenschappen van de Slimline vloer met IPE’s 1200mm h.o.h. voor verschillende gebruiksfuncties 
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BIJLAGE  4  –  Stramienafmetingen  in  relatie  tot  constructiegewicht  en  netto/bruto‐
volumeverhouding 

KANTOORFUNCTIE [V.B = 4,0 kN/m
2
]

overspanning vloer x (mm)

2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800

2400 322.8 315.7 316.0 315.5 317.9 321.7 319.7 323.2 323.3 327.9 328.3 327.2 333.0 339.9 340.1

3000 320.4 315.6 315.3 314.9 317.4 319.7 319.3 322.8 322.9 327.5 326.5 326.4 333.1 340.3 339.5

3600 320.6 315.3 313.7 314.9 317.4 319.7 318.3 323.2 322.7 327.4 327.1 326.3 332.1 340.4 340.1

4200 319.2 314.0 313.8 315.6 316.6 320.3 318.7 323.2 322.4 328.3 329.2 328.3 335.0 341.8 340.7

4800 319.4 315.1 314.9 315.0 318.3 321.1 321.3 325.8 324.2 330.0 328.8 328.4 334.0 342.4 341.8

5400 319.4 314.7 315.7 318.7 320.3 323.1 321.7 326.3 324.9 330.2 329.8 330.5 336.2 343.5 343.3

6000 320.6 319.9 318.8 319.1 320.4 324.7 324.2 328.6 327.4 331.5 331.0 331.3 337.6 343.9 344.1

6600 326.5 320.7 319.4 321.5 323.1 327.5 324.9 330.3 328.1 332.9 332.0 331.4 336.5 344.3 343.2

7200 328.3 331.5 322.0 325.5 324.1 328.9 328.2 331.9 331.7 332.9 332.2 330.9 337.8 346.1 345.7

7800 341.9 337.1 328.2 330.5 329.7 330.6 330.4 336.1 335.2 333.1 333.2 333.9 339.1 347.3 348.1

8400 347.4 340.5 334.3 336.6 334.5 335.9 335.9 340.8 340.1 336.6 334.9 334.5 341.6 352.4 352.5

9000 352.0 346.4 342.8 344.9 349.5 341.9 340.4 347.4 345.6 339.0 341.7 341.4 347.9 357.0 356.6

b
e
u
km

aa
t 
y 
(m

m
)

kg/m2

 
Fig. B4.1‐ Totaalgewicht van de constructieve onderdelen (vloeren, liggers en kolommen) per m2 vloeroppervlak 

bij toepassing van een Slimline vloer voor een kantoorfunctie. 

 
WOONZORGFUNCTIE [V.B = 2,5 kN/m

2
]

overspanning vloer x (mm)

2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800

2400 320.5 315.7 314.0 315.4 316.5 320.0 318.2 321.8 321.8 326.5 325.6 325.9 331.7 338.6 339.2

3000 320.4 313.7 313.9 313.7 316.0 318.4 317.9 321.5 321.5 326.2 325.3 325.5 331.4 338.3 338.5

3600 318.7 313.9 312.5 313.5 315.9 318.4 317.8 321.5 321.5 326.5 325.5 324.7 331.2 338.9 338.4

4200 319.2 312.8 312.5 313.6 315.4 319.0 317.2 322.0 321.0 325.7 325.5 325.8 332.0 339.5 340.1

4800 318.1 312.9 313.5 313.3 316.0 318.4 318.5 322.6 322.9 328.1 327.6 326.6 333.4 340.2 340.1

5400 318.2 312.9 313.1 315.2 317.6 321.8 320.2 324.3 322.9 328.0 328.2 327.2 334.2 341.3 341.1

6000 318.6 313.9 315.6 317.9 319.6 321.6 320.3 324.0 324.2 330.5 329.8 328.4 334.6 342.0 342.1

6600 320.5 318.6 318.2 317.3 319.4 323.5 322.4 326.8 326.1 330.5 330.7 329.3 335.6 342.9 342.0

7200 326.9 319.0 318.1 320.1 323.7 325.0 323.2 329.1 327.2 333.0 330.4 329.6 335.7 343.0 341.9

7800 326.4 331.0 320.5 324.2 327.2 328.2 327.7 330.6 330.5 336.1 330.3 329.7 335.9 343.0 343.5

8400 340.2 335.4 326.9 329.3 331.9 334.9 331.5 334.9 333.3 339.7 331.1 331.3 337.8 345.2 345.2

9000 339.8 339.0 333.1 335.5 338.7 343.9 342.8 338.9 338.4 344.5 333.8 333.3 340.7 350.8 350.5

b
e
u
km

aa
t 
y 
(m

m
)

kg/m
2

 
Fig.  B4.2  ‐  Totaalgewicht  van  de  constructieve  onderdelen  (vloeren,  liggers  en  kolommen)  per  m2 

vloeroppervlak bij toepassing van een Slimline vloer voor een woonzorgfunctie. 
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WOONFUNCTIE [V.B = 1,75 kN/m
2
]

overspanning vloer x (mm)

2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800

2400 320.5 313.8 314.0 313.8 316.5 318.9 317.1 321.8 320.6 325.4 325.5 324.7 330.5 338.6 337.9

3000 318.5 313.7 312.3 313.7 314.9 318.4 316.7 321.5 320.3 325.1 325.2 324.4 330.3 338.3 337.7

3600 318.7 312.4 312.5 312.5 314.8 318.4 316.7 320.5 320.3 325.1 325.5 324.7 330.5 337.5 337.6

4200 317.5 312.8 311.6 312.5 314.9 317.9 317.2 320.9 319.8 325.7 324.8 324.0 331.0 338.6 338.2

4800 318.1 311.9 311.7 313.3 314.6 318.4 316.8 321.2 321.3 326.5 326.6 326.6 332.3 339.3 339.4

5400 317.2 312.9 311.7 313.0 316.2 319.3 318.8 323.6 322.8 327.5 326.4 326.0 332.8 340.5 339.7

6000 317.6 312.8 313.8 315.8 318.6 320.7 319.6 323.7 322.5 328.7 327.8 328.1 334.2 341.5 340.5

6600 318.6 316.0 317.2 317.3 318.1 321.5 321.3 325.0 325.1 329.6 329.2 328.1 335.0 341.6 341.4

7200 322.6 319.0 317.6 317.3 320.5 324.2 322.7 326.4 326.3 331.5 330.9 329.0 334.4 341.8 341.5

7800 325.3 318.5 319.5 320.3 324.1 324.6 325.0 328.9 328.6 333.2 333.3 328.9 334.7 342.0 341.7

8400 325.9 329.6 322.8 325.0 328.6 328.6 330.7 331.6 331.0 337.3 336.7 328.8 335.4 344.7 343.4

9000 339.8 335.0 327.8 330.1 334.0 333.6 338.6 335.0 335.0 341.4 340.1 331.8 337.7 346.3 346.0
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Fig. B4.3‐ Totaalgewicht van de constructieve onderdelen (vloeren, liggers en kolommen) per m2 vloeroppervlak 

bij toepassing van een Slimline vloer voor een woonfunctie. 
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KANTOORFUNCTIE [V.B = 4,0 kN/m

2
]

overspanning vloer x (mm)

2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800

2400 376.8 371.9 366.6 364.4 361.4 430.8 490.8 488.9 489.2 487.7 486.4 485.3 485.5 484.6 484.8

3000 376.6 371.1 365.9 363.9 360.9 430.3 490.3 488.4 486.9 486.7 486.5 485.7 484.7 485.4 484.6

3600 374.4 369.0 365.8 363.8 360.9 430.7 488.8 488.2 487.9 486.5 487.0 486.4 486.3 485.6 484.8

4200 374.4 369.2 366.7 362.9 361.6 429.6 490.6 489.3 490.1 489.1 488.7 487.4 486.7 486.2 485.5

4800 374.0 368.7 365.9 363.7 361.7 432.5 491.7 491.3 490.4 489.1 488.1 488.2 488.2 487.5 487.9

5400 374.6 369.8 368.6 367.1 367.1 432.9 492.6 492.6 491.3 491.3 490.7 489.3 489.0 490.4 489.3

6000 376.1 374.1 374.0 374.1 373.0 439.9 495.6 493.0 494.4 493.4 493.6 495.2 495.9 495.2 495.2

6600 383.7 383.6 380.8 380.9 379.9 444.0 497.2 497.1 501.4 501.2 500.9 500.5 499.4 499.5 502.8

7200 393.9 393.2 391.4 390.2 391.8 450.9 507.5 506.8 507.5 507.0 509.5

7800 404.0 403.1 406.6 407.4 515.1 518.7

8400 418.1 418.1

9000 435.8

kg/m2
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Fig.  B4.4  ‐  Totaalgewicht  van  de  constructieve  onderdelen  (vloeren,  liggers  en  kolommen)  per  m2 

vloeroppervlak bij toepassing van een kanaalplaatvloer voor een kantoorfunctie. 

 
 
WOONFUNCTIE [V.B = 1,75 kN/m

2
]

overspanning vloer x (mm)

2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800

2400 374.2 369.4 364.5 362.8 360.0 429.0 488.7 487.2 485.7 486.0 484.8 483.8 483.0 483.5 482.8

3000 374.1 367.2 364.4 360.9 359.4 427.3 488.3 486.8 485.4 485.6 484.5 483.5 482.7 482.7 482.0

3600 372.3 367.5 364.2 360.7 358.1 428.5 486.8 487.1 485.7 484.5 484.3 483.3 483.4 482.7 482.0

4200 372.8 366.2 362.9 359.6 358.3 427.8 487.7 486.2 485.7 485.1 485.1 484.5 484.1 484.6 483.8

4800 371.6 366.4 362.7 360.5 359.1 428.4 488.5 488.5 488.1 486.7 485.5 485.6 484.6 484.4 483.8

5400 372.9 366.3 363.5 361.3 360.3 431.5 489.8 488.9 487.3 487.4 487.0 486.8 486.2 485.4 485.4

6000 372.0 366.2 366.2 364.4 365.5 436.2 495.6 490.0 490.6 489.0 488.3 486.8 488.3 487.4 487.6

6600 373.9 371.3 371.8 370.0 370.4 443.0 497.4 491.8 492.9 491.1 490.7 493.4 493.6 493.1 492.6

7200 378.1 379.9 376.8 378.0 375.8 450.1 502.7 495.4 497.9 498.8 497.9 497.6 498.1 497.2 500.9

7800 387.8 386.2 387.2 385.1 383.8 504.1 504.0 502.7 507.5 505.7

8400 395.8 394.9 395.5 395.1 397.8 512.2 512.8

9000 408.1 405.0 403.9

kg/m2
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Fig.  B4.5  ‐  Totaalgewicht  van  de  constructieve  onderdelen  (vloeren,  liggers  en  kolommen)  per  m2 

vloeroppervlak bij toepassing van een kanaalplaatvloer voor een woonfunctie. 
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KANTOORFUNCTIE [V.B = 4,0 kN/m
2
]

overspanning vloer x (mm)

2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800

2400 23.3 18.6 15.5 13.3 11.6 10.3 9.3 8.5 7.8 7.2 6.6 6.2 5.8 5.5 5.2

3000 23.3 18.6 15.5 13.3 11.6 10.3 9.3 8.5 7.8 7.2 6.6 6.2 5.8 5.7 5.4

3600 23.3 18.6 15.5 13.3 11.6 10.3 9.7 8.8 8.1 7.5 6.9 6.6 6.2 5.9 6.0

4200 23.3 18.6 15.5 13.9 12.1 10.8 10.0 9.1 8.9 8.7 8.8 8.4 8.2 7.7 7.3

4800 23.3 19.4 16.2 14.2 13.4 12.6 12.6 11.9 10.9 10.1 9.3 8.7 8.4 8.5 8.1

5400 24.3 19.9 17.9 17.5 16.3 14.5 13.1 11.9 11.1 11.3 10.7 10.9 10.3 9.6 9.1

6000 24.9 24.5 21.8 18.7 16.3 16.1 15.0 14.9 13.7 12.6 11.7 11.8 11.0 10.4 9.8

6600 31.6 26.1 21.8 20.9 19.6 18.2 16.4 16.6 15.3 13.6 12.6 11.8 11.0 10.4 9.8

7200 32.7 37.5 25.1 25.5 20.5 20.3 19.6 18.6 18.4 13.6 12.6 11.8 11.8 12.9 12.2

7800 46.9 42.4 30.9 30.3 25.4 22.7 22.6 22.8 21.8 13.6 13.5 14.6 13.7 14.0 14.3

8400 53.0 46.4 37.5 36.9 30.7 27.9 27.6 27.3 26.5 16.9 15.7 15.8 16.1 19.0 18.0

9000 58.0 51.9 45.7 44.4 45.5 33.4 32.4 33.7 32.5 19.8 23.0 22.6 22.3 22.6 22.7
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Fig. B4.6 ‐ Totaalgewicht van de vloerligger per m2 vloeroppervlak bij toepassing van een Slimline vloer voor een 
kantoorfunctie. 

 
WOONFUNCTIE [V.B = 1,75 kN/m

2
]

overspanning vloer x (mm)

2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800

2400 23.3 18.6 15.5 13.3 11.6 10.3 9.3 8.5 7.8 7.2 6.6 6.2 5.8 5.5 5.2

3000 23.3 18.6 15.5 13.3 11.6 10.3 9.3 8.5 7.8 7.2 6.6 6.2 5.8 5.5 5.2

3600 23.3 18.6 15.5 13.3 11.6 10.3 9.3 8.5 7.8 7.2 6.9 6.5 6.1 5.7 5.4

4200 23.3 18.6 15.5 13.3 11.6 10.8 9.7 8.8 8.1 7.7 7.1 6.6 6.7 6.3 6.3

4800 23.3 18.6 15.5 13.9 12.1 11.1 10.0 9.8 9.4 9.1 9.0 8.7 8.2 7.7 7.3

5400 23.3 19.4 16.2 14.2 13.4 12.6 12.6 11.9 10.9 10.1 9.3 8.7 8.4 8.6 8.1

6000 24.3 19.9 17.9 17.5 16.3 14.5 13.1 11.9 11.1 11.3 10.7 10.5 10.3 9.6 9.1

6600 24.9 22.6 21.8 18.7 16.3 14.9 14.6 13.7 13.7 12.6 11.7 10.9 11.0 10.4 9.8

7200 29.5 26.1 21.8 19.1 18.3 17.4 16.4 14.9 15.3 14.1 14.0 11.8 11.0 10.4 9.8

7800 32.7 26.1 24.1 22.4 22.3 18.2 19.1 17.8 17.0 16.3 16.1 11.8 11.0 10.4 9.8

8400 32.7 37.5 27.7 26.6 26.5 22.6 24.6 20.0 19.9 20.1 19.7 11.8 11.6 12.9 12.2

9000 46.9 42.4 33.1 32.1 32.3 27.3 32.0 23.8 23.7 24.3 23.1 14.6 13.7 15.1 14.3
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Fig. B4.7 ‐ Totaalgewicht van de vloerligger per m2 vloeroppervlak bij toepassing van een Slimline vloer voor een 
woonfunctie. 
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KANTOORFUNCTIE [V.B = 4,0 kN/m
2
]

overspanning vloer x (mm)

2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800

2400 0.909 0.910 0.903 0.897 0.891 0.882 0.882 0.873 0.873 0.865 0.864 0.864 0.856 0.845 0.845

3000 0.910 0.910 0.903 0.897 0.891 0.882 0.882 0.873 0.873 0.865 0.865 0.865 0.856 0.845 0.845

3600 0.910 0.910 0.904 0.897 0.891 0.882 0.882 0.873 0.873 0.865 0.865 0.865 0.856 0.845 0.845

4200 0.910 0.910 0.904 0.897 0.891 0.882 0.882 0.873 0.874 0.865 0.865 0.865 0.856 0.845 0.845

4800 0.910 0.910 0.904 0.898 0.891 0.882 0.882 0.873 0.874 0.865 0.865 0.865 0.856 0.845 0.845

5400 0.910 0.910 0.904 0.897 0.892 0.882 0.882 0.874 0.874 0.865 0.865 0.865 0.857 0.845 0.845

6000 0.910 0.910 0.904 0.898 0.891 0.882 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.865 0.856 0.845 0.845

6600 0.910 0.910 0.904 0.898 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.865 0.857 0.845 0.845

7200 0.910 0.910 0.904 0.898 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.865 0.856 0.846 0.845

7800 0.910 0.910 0.904 0.898 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.865 0.857 0.845 0.845

8400 0.910 0.910 0.904 0.898 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.865 0.857 0.845 0.845

9000 0.910 0.910 0.904 0.898 0.892 0.882 0.883 0.873 0.874 0.865 0.865 0.865 0.857 0.845 0.845
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Fig. B4.8 –Verhouding tussen de netto hoogte (plafondhoogte, 2,6m) en de bruto hoogte  (verdiepingshoogte) 
bij toepassing van een Slimline vloer voor een kantoorfunctie. 

 
WOONFUNCTIE [V.B = 1,75 kN/m

2
]

overspanning vloer x (mm)

2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200 10800

2400 0.910 0.911 0.904 0.904 0.898 0.892 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.856 0.857

3000 0.911 0.910 0.904 0.904 0.898 0.892 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.857 0.857

3600 0.910 0.911 0.904 0.904 0.898 0.892 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.857 0.857

4200 0.911 0.911 0.904 0.904 0.898 0.892 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.857 0.857

4800 0.910 0.911 0.904 0.904 0.898 0.892 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.857 0.857

5400 0.911 0.911 0.904 0.904 0.898 0.892 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.866 0.857 0.857

6000 0.911 0.911 0.904 0.905 0.898 0.892 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.866 0.866 0.857 0.857

6600 0.911 0.911 0.904 0.904 0.898 0.892 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.866 0.866 0.857 0.857

7200 0.911 0.911 0.904 0.905 0.898 0.892 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.866 0.866 0.857 0.857

7800 0.911 0.911 0.904 0.905 0.898 0.892 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.857 0.857

8400 0.911 0.911 0.905 0.905 0.898 0.892 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.857 0.857

9000 0.911 0.911 0.905 0.905 0.898 0.892 0.892 0.883 0.883 0.874 0.874 0.865 0.865 0.857 0.857
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Fig. B4.9 –Verhouding tussen de netto hoogte (plafondhoogte, 2,6m) en de bruto hoogte  (verdiepingshoogte) 
bij toepassing van een Slimline vloer voor een woonfunctie. 
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BIJLAGE  5  –  Programma’s  van  eisen  bij  de  plattegrondstudies  naar  de  invloed  van  de 
kolomdichtheid op de vrije indeelbaarheid (bij H9) 
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BIJLAGE 6‐ Achtergrondinformatie en data‐analyse van van de plattegrondstudies naar de 
invloed van de kolomdichtheid op de vrije indeelbaarheid (bij H9) 

De informatie in deze bijlage completeert de beschrijving en data‐analyse van het experiment dat in 
H9 wordt behandeld. In de hoofdtekst wordt naar delen van deze bijlage verwezen.  

B 6.1 Ontwerp en uitvoering van het experiment 

Tijdens het  experiment wordt de deelnemers  gevraagd binnen  25 minuten  een plattegrond  in  te 
delen met  een  gegeven  PVE. Wanneer  de  tijd  is  verstreken  wordt  de  opgave  direct  schriftelijk 
geëvalueerd, waardoor de deelnemer een beeld kan schetsen van de complexiteit van de opdracht, 
de  tevredenheid met het  resultaat, en aangeeft welke concessies gedaan zijn  ten aanzien van het 
PVE. 
Uit een testfase is gebleken dat de deelnemers maximaal vier maal achtereen een indelingsopgave, 
die  maximaal  25  minuten  in  beslag  neemt,  kunnen  uitvoeren.  Afgezien  van  het  feit  dat  het 
concentratievermogen  afneemt  is  gebleken  dat men  gaandeweg  het  experiment  een  vaardigheid 
ontwikkelt  om  het  indelingsprobleem  te  behandelen. Dit  leerproces  kan worden  gecompenseerd 
door de volgorde van de opgaven te beïnvloeden [Tullis, Albert, 2008]. De plattegronden, met een 
verschillende kolomdichtheid, worden willekeurig aangereikt, erop lettend dat men slechts eenmaal 
dezelfde plattegrond krijgt. Iedere deelnemer krijgt daarnaast vier maal een verschillend PVE. 
Dit  betekent  dat  iedere  deelnemer  vier maal  een  plattegrond  zal  indelen  en  evalueren.  Bij  een 
minimum van 50 bruikbare  resultaten zijn derhalve minstens 12  respondenten benodigd. Voor de 
analyse van de data voor het bepalen van samenhangen tussen de variabelen  is de toepassing van 
parametrische statistische technieken noodzakelijk. Hiervoor zijn ieder geval 25 bruikbare metingen 
nodig en dienen de variabelen op intervalniveau te zijn gemeten [Baarda, de Goede, 2006; de Vocht, 
2008]. 
Na  het  indelen  van  de  plattegrond  met  het  PVE  volgt  een  evaluatiemoment.  In  het 
evaluatieformulier  worden  de  algemene  gegevens  genoteerd  die  betrekking  hebben  op  de 
deelnemer en op de uitgereikte plattegrond en het PVE. De rest van de vragenlijst bestaat uit het 
inventariseren  van  de  ervaringen  van  de  deelnemer met  de  indelingsopgave  op  het  gebied  van 
complexiteit  (2  vragen)  en  de  tevredenheid  met  het  resultaat  (2  vragen).  Op  het  gebied  van 
effectiviteit wordt per aspect uit het PVE  (G1A  t/m G1D) gevraagd hoeveel eisen niet  zijn vervuld 
(G2A) en welke dit zijn. Daarnaast wordt de tijd in minuten genoteerd die nodig was om de indeling 
uitgevoerd,  en  indien men niet binnen 25 minuten  gereed  is  gekomen,  voor welk percentage de 
opgave is voltooid. Daarna wordt gevraagd hoeveel kolommen een obstakel vormen in een ruimte, 
en  in welke  richting en over welke afstand deze kolom verplaatst  zou moeten worden  indien dat 
mogelijk zou  zijn. Ten  slotte wordt van vier  stellingen over de meerwaarde van verplaatsbaarheid 
van  kolommen  gevraagd  of men  het  eens  of  oneens  is  ten  aanzien  van  de  zojuist  uitgevoerde 
indelingsopgave.  
De  data  zal  verwerkt  moeten  worden  met  parametrische  statistische  analysemethoden  om 
verschillen  en  samenhangen  te  toetsen,  om  die  reden  worden  de  antwoorden  verzameld  met 
behulp van een  interval schaal. Er wordt een zeven puntsschaal toegepast om voldoende spreiding 
in de antwoorden te krijgen en zodat een neutraal punt kan worden gekozen. Voor de vragen over 
complexiteit en tevredenheid, die ervaringsdeterminerend zijn, wordt een semantische differentiaal 
gebruikt, waarbij  twee  tegengestelde bijvoeglijke naamwoorden aan de einden van de  schaal  zijn 
geplaatst [Baarda, de Goede, Kalmijn, 2007; Jansen, Joostens, Kemper, 2004]. Deze methode wordt 
vaak  toegepast  bij  het  evalueren  van  producten  [Tullis,  Albert,  2008].  Zie  figuur  B6.1  voor  een 
voorbeeld uit de vragenlijst. 
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Fig. B6.1 – Voorbeeld van een vraag over de complexiteit van de opgave op basis van een zeven puntsschaal 
met een semantische differentiaal. 

 
De vier stellingen die vragen naar de mate van  instemming van de deelnemer  ten aanzien van de 
meerwaarde van het verplaatsen van kolommen  in de betreffende  situatie    zijn voorzien van een 
zeven‐punts Likert schaal [Baarda, de Goede, Kalmijn, 2007; Jansen, Joostens, Kemper, 2004]waarbij 
aan  de  uiteinden  van  de  schaal  de  termen  ‘helemaal mee  oneens’  en  ‘helemaal mee  eens’  zijn 
geplaatst. De stellingen worden getoond in figuur B6.2. 
 

 
 
Fig. B6.2 – Voorbeeld van stellingen met betrekking tot de meerwaarde van het verplaatsen van kolommen in 
de uitgevoerde opgave voorzien van een Likert schaal. 

B 6.2 Frequentieoverzichten  

In  tabel  B6.1wordt  de  frequentie  getoond  van  het  aantal  maal  dat  de  verschillende  PVE’s  zijn 
ingedeeld voor alle gevallen (n=73) en voor alleen de 100% voltooide gevallen (n=51). In tabel B6.2 
wordt voor beide gevallen de frequentie getoond van de verschillende plattegrondtypes en in tabel 
B6.3 wordt  het  gemiddelde  aantal  vrije  kolommen  per  opgave  getoond  en  de  frequentie  van  de 
uitgevoerde opgaven. 
 

FREQUENTIEOVERZICHT PER PVE 

  Woonfunctie Woonzorgfunctie Kantoorfunctie 1  Kantoorfunctie 2

n = 73  18  18 19 18 
n = 51 (100% voltooid)  13  11 16 11 

 
Tabel B6.1 – Frequenties van de uitgevoerde opgave uitgesplitst naar PVE voor alle opgaven  (n=73) en voor 
allen de 100% voltooide opgaven (n=51)  
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FREQUENTIEOVERZICHT M.B.T. AANTAL VRIJE KOLOMMEN IN DE PLATTEGROND 

  Plattegrondtypen (aantal vrije kolommen in de plattegrond)
  1 2 3 4 6 8 9  10  12

Aantal maal uitgevoerd (n=73) 6 7 7 8 10 8 8  9  9
Aantal maal 100% voltooid (n=51) 3 5 5 6 6 6 5  7  8

 
Tabel  B6.2  –  Frequenties  van  de  uitgevoerde  opgave  uitgesplitst  naar  plattegrondtype  (aanwezigheid  van 
aantal vrije kolommen  in de plattegrond)voor alle opgaven  (n=73) en voor allen de 100% voltooide opgaven 
(n=51)  

 

FREQUENTIEOVERZICHT  M.B.T.  GEMIDDELDE  AANTAL  VRIJE  KOLOMMEN  IN  DE 
PLATTEGROND PER OPDRACHT 

  Opdracht nr.   
  1 2 3  4  Totaal

Gemiddeld aantal vrije kolommen (n=73) 4,4 7,4 6,6  7,6  6,5
n 18 18 18  19  73

Gemiddeld aantal vrije kolommen bij 100% voltooid (n=51) 4,1 7,7 5,7  8,1  6,8
n 7 13 14  17  51

 
Tabel  B6.3  –  Het  gemiddelde  aantal  vrije  kolommen  per  opdracht  (4  opdrachten  per  deelnemer  in 
chronologische volgorde) en de frequenties van de uitgevoerde opgave voor alle opgaven (n=73) en voor allen 
de 100% voltooide opgaven (n=51)  

B 6.3 Homogeniteit van schalen  

In §9.5.1 wordt omschreven voor welke gebruikerservaringen een samengestelde schaal is gevormd, 
door  middel  van  een  item  analyse  waarin  de  homogeniteit  van  de  indicatoren  wordt  getoetst 
[Baarda, de Goede, 2006]. Wanneer de indicatoren homogeen blijken te zijn is het mogelijk om deze 
scores  te  combineren  tot  een  samengestelde  schaal.  Algemeen  aangenomen  is  dat wanneer  de 
Cronbach’s alpha   0,7 of hoger  is, zijn de  indicatoren voldoende homogeen om  samen  te voegen. 
Hieronder wordt per aspect de homogeniteit getoetst. Voor nadere informatie omtrent de gebruikte 
coderingen van variabelen wordt verwezen naar tabel 9.6 in §9.5 van de hoofdtekst. 

 
Complexiteit 

 De  complexiteit  van  de  opgave  na  uitvoering  wordt  gemeten  in  twee  vragen  met  een 
semantische differentiaal. Men wordt gevraagd aan te geven hoe men de moeilijkheidsgraad 
van  de  opgave  zou  waarderen  (‘moeilijk_na’)  en  in  welke  mate  er  knelpunten  zijn 
opgetreden  (‘knelp_na’). Bij alleen voltooide opdrachten  (n=51) bedraagt de Cronbach’s  α 
0,917, bij alleen 75% voltooide opdrachten  (n=66)  is α 0,845. Deze vragen kunnen worden 
samengevoegd  tot  één  scoringsvariabele  voor  de  complexiteit  van  de  opdracht: 
(‘moelijk_na’ + ‘knelp_na’)/2 = ‘complex_na’ 

 De tijdsduur van de opdracht  is eveneens een maat voor de complexiteit van de opdracht. 
Deze  is mogelijk  samen  te  voegen met  ‘moeilijk_na’  en’  knelp_na’. Hierbij  kunnen  alleen 
voltooide opdrachten worden meegenomen en de tijdsduur moet worden gehercodeerd  in 
een  schaal  van  1  tot  7.  Het  minimum  aantal  minuten  was  16  (=1)  en  het  maximum 
vanzelfsprekend  25  (=7).  Cronbach’s  α  tussen  deze  drie  variabelen  bedraagt  0,687.  De 
homogeniteit is daarom niet voldoende voor een samengestelde schaal. 

 
Tevredenheid 

 De  tevredenheid met  het  resultaat wordt  gemeten  in  twee  vragen met  een  semantische 
differentiaal. Men wordt  gevraagd  aan  te  geven  in welke mate men  tevreden  is met  het 
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eindresultaat (‘tevr’) en in welke mate men een succesvol resultaat heeft behaald (‘succes’). 
Bij alleen voltooide opdrachten (n=51) bedraagt de Cronbach’s α 0,890, Deze vragen kunnen 
worden  samengevoegd  tot  één  score  voor  de  tevredenheid  van  de  opdracht:  (‘tevr’  + 
‘succes’)/2 =’ tevr_totaal’ 

 
Indeelbaarheid in relatie tot het verplaatsen van kolommen 

 De stellingen (figuur B6.2) zijn gesteld om de eventuele meerwaarde van het verplaatsen van 
kolommen  ten  aanzien  van  de  indeelbaarheid  van  de  kolomstructuur  te  toetsen.  Deze 
stellingen  kunnen  worden  samengevoegd  als  totaalscore  voor  de  meerwaarde  van 
verplaatsbaarheid  van  kolommen.  Stelling  A  (‘A_PVE_makk_inpasbaar’)  en  C  
(‘C_indeelb_beter’)  zijn  positief  gesteld, waardoor  een  score  van  7  (‘helemaal mee  eens’) 
een maximum score geeft voor de meerwaarde. Stelling B en D zijn echter negatief gesteld, 
zodat  een  minimale  score  van  1  (‘helemaal  mee  oneens’)  in  dit  geval  de  maximale 
meerwaarde van het verplaatsen van kolommen betekent. Stelling B en D worden daarom 
hergecodeerd  (naar:  ‘B_indel_ingewikkeld_7_1’  en  ‘D_meertijd_beter_indelen’)    zodat  de 
schalen  dezelfde  richting  hebben.  De  Cronbach’s  α  bedraagt  0,414  bij  een 
voltooiingspercentage van 75% (n=66). Dit is niet voldoende voor een samengestelde schaal. 
Wanneer stelling D wordt verwijderd is er wel voldoende homogeniteit (α = 0,796) voor een 
samengestelde  schaal:  (‘A_PVE_makk_inpasbaar’  +  ‘B_indel_ingewikkeld_7_1’  + 
‘C_indeelb_beter’)/3 = ‘Meerw_verpl_kolom_ABC’ 
Hieruit  kan worden  geconcludeerd  dat  stelling  D  een  ander  aspect  kwantificeert  dan  de 
overige drie stellingen. 

B 6.4 Controle van verschillen tussen onafhankelijke variabelen 

Het is mogelijk dat wezenlijke verschillen in de onafhankelijke variabelen die betrekking hebben op 
de  aangeboden  PVE’s  en  het  opdracht  nr.  leiden  tot  significante  verschillen  in  de  afhankelijke 
variabelen  die  de  coherentie  van  de  resultaten  verstoren.  De  verschillen  worden  getoetst  met 
behulp van een t‐toets voor onafhankelijke steekproeven en met behulp van variantieanalyse (One‐
Way ANOVA). De gevonden verschillen worden hier per aspect beknopt weergegeven. 
 
Verschillen in programma’s van eisen 
Effectiviteit 
●  Het verschil in het gemiddelde absolute aantal eisen waaraan niet is voldaan, is voor alleen 
de voltooide opgaven  (n=51) significant voor de groepen PVE 1&2 en PVE 3&4  ( x 1&2= 4,79;  x 3&4= 
2,52; t = ‐4,08; df = 45; p<0,001). Het gemiddelde aantal eisen waaraan niet  is voldaan  is voor PVE 
1&2 bijna twee maal zo hoog dan voor PVE 3&4. Echter ook het totale aantal eisen is bijna tweemaal 
zo hoog. Wanneer het percentage eisen waaraan niet  is voldaan wordt vergeleken, blijkt er geen 
significant verschil te zijn ( x 1&2= 6,86%;  x 3&4= 6,46%; t = ‐0,37; df = 49; p=0,715).  
●  Voor de verschillende PVE’s zijn geen significante verschillen gevonden ten opzichte van de 
stellingen waarmee de meerwaarde  voor het  verplaatsen  van  kolommen wordt  gewaardeerd(F  = 
0,76;  df  =3,62;  p=0,521).  Dit  geeft  aan  dat  de  eventuele meerwaarde  van  het  verplaatsen  van 
kolommen voor de indeelbaarheid even groot is voor alle PVE’s.  
 
Complexiteit 

 Voorafgaand  aan  iedere  specifieke  opgave  is  de  deelnemer  gevraagd  een  inschatting  te 
geven van de moeilijkheidsgraad van de opgave en de mate waarin men knelpunten verwacht tegen 
te  komen. Deze  zelfde  vragen worden na uitvoering  van de opgave  gevraagd. Op basis  van deze 
vragen kan worden getoetst of de verwachting vooraf gelijk is aan de ervaringen na het completeren 
van de opgave. Hiervoor worden de  samengestelde variabelen voor de  complexiteit vooraf en de 
complexiteit na vergeleken. Een t‐toets voor gekoppelde steekproeven toont aan dat de gemiddelde 
complexiteit voor en na significant verschillen (t = 2,02; df = 64; p = 0,047). 
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Het  verschil  in  complexiteit  van  de  voor‐  en  nameting  verschilt  voor  de  verschillende  PVE’s  niet 
substantieel, dit  is  te  zien  in  figuur B6.3. Vooraf worden beide PVE’s  voor de  kantoorfuncties  als 
minder complex gewaardeerd, dit verschil blijkt significant te zijn (t =‐2,18; df =70; p= 0,033).  
 

1

2

3

4

5

6

7

Woonfunctie Woonzorgfunctie Kantoorfunctie 1 Kantoorfunctie 2

Gemiddelde complexiteit vooraf (n = 72)

Gemiddelde complexiteit nadien (n = 66)
 

 
Fig.  B6.3  –  De  gemiddelde  complexiteit  van  de  opgave  bij  voor‐  en  nameting  uitgesplitst  naar  PVE’s.  De 
gemiddelde complexiteit vooraf  is bepaald o.b.v. alle gevallen  (n = 72), de gemiddelde complexiteit nadien  is 
bepaald o.b.v. de 75 % voltooide gevallen (n = 66). 

 
●  De  gemiddelde  complexiteit  na  uitvoering  van  de  opgaven  blijkt  voor  kantoorfunctie  1 
significant lager te zijn dan die voor de woonzorgfunctie ( x 3=3,53;  x 2=4,63; t=2,21; df=28; p=0,035).  
Op het 90%‐betrouwbaarheidsinterval blijkt het gemiddelde van kantoorfunctie 1 ten opzichte van 
kantoorfunctie  2  ook  significant  lager  ( x 3=3,53;  x 4=4,40;  t=‐1,84;  df=30;  p=0,076).  Uit  een 
variantieanalyse tussen gemiddelden van alle vier de PVE’s  (F=2,14; df=3,62; p=0,104) blijkt dat het 
aannemelijk  is  dat  de  deelnemers  het  indelen  van  het  PVE  van  kantoorfunctie  1  in  de 
kolommenstructuur als minder complex hebben ervaren dan van de overige PVE’s. 
 
Tevredenheid 
●  Voor alleen de voltooide gevallen (n=51) is een variantieanalyse uitgevoerd om te toetsen of 
de  varianties  van  de  gemiddelden  van  de  PVE’s  ten  aanzien  van  de  tevredenheid  (tevr_totaal) 
significant  verschillen.  De  varianties  van  de  gemiddelden  ( x PVE1=  4,69;  x PVE2=  5,23;  x PVE3=  5,41; 
x PVE4=4,77) verschillen niet significant (F = 1,18; df =3,47; p=0,327). 
 
Verschillen in opgaven 1 t/m 4 
Effectiviteit 
●  Voor het gemiddelde percentage eisen waaraan niet voldaan is, en voor de effectiviteit ten 
aanzien  van  de  meerwaarde  voor  de  indeelbaarheid  door  het  verplaatsen  van  kolommen 
(‘Meerw_verpl_kolom_ABC’)    zijn  geen  significante  verschillen  gevonden  tussen  de  vier 
achtereenvolgende opgaven.  
 
Complexiteit 
●  In  figuur  B6.4  is  te  zien  dat  de  ervaren  complexiteit  na  uitvoering  van  de  opgave  in 
chronologische  volgorde  afneemt,  waarbij  de  laatste  opdracht  als  het  minst  complex  wordt 
beschouwd. De complexiteit vooraf aan de opgave  toont echter het omgekeerde beeld. Hierin  ligt 
alleen  de  gemeten  gemiddelde  complexiteit  van  opdracht  3  gezien  het  gemiddeld  aantal  vrije 
kolommen (zie tabel 9.7) hoger dan verwacht.  
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Fig. B6.4 – De gemiddelde complexiteit van de opgave bij voor‐ en nameting uitgesplitst naar opgavenvolgorde. 
De gemiddelde complexiteit vooraf is bepaald o.b.v. alle gevallen (n = 72), de gemiddelde complexiteit nadien is 
bepaald o.b.v. de 75 % voltooide gevallen (n = 66). 

 
●  De  gemiddelde  complexiteit  van  de  verschillende  opdrachten  kent  een maximaal  verschil 
van ruim 1 punt op de 7‐punts schaal (zie figuur B6.4). Het gemeten verschil tussen opdracht 1 ( x 1 = 
4,6) en 4 ( x 4 = 3,7) blijkt significant te zijn (t = ‐2,09; df = 31; p = 0,045). Hoewel de eerste opdracht 
het minste aantal vrije kolommen bevat, wordt deze  toch na afloop van de opgave als complexer 
beschouwd. Opvallend is dat bij de volledig voltooide opgaven (n = 51) de gemiddelde complexiteit 
een half punt lager ligt ( x 1 = 4,1). Het verschil met het gemiddelde van opdracht 4 ( x 4 = 3,6) is dan 
niet  significant  (t =  ‐0,85; df = 22; p = 0,402). Het verschil van de gemiddelde complexiteit  tussen 
opdracht 2 ( x 2 = 4,6) en opdracht 4 is significant op een 90% betrouwbaarheidsinterval (t = ‐0,80; df 
= 26; p = 0,089). Hoewel het verwerpen van de nulhypothese dat het verschil op toeval berust niet 
volledig  overtuigend  is,  is  het  wel  opvallend  dat  opdracht  4  aanzienlijk  minder  complex  wordt 
beschouwd  terwijl  het  gemiddelde  aantal  vrije  kolommen  zelfs  groter  is. Na  drie  opgaven  is  het 
mogelijk dat het leereffect bij de deelnemers hiervan de oorzaak is. 
●  In stelling D wordt beweerd dat bij meer tijd de opdracht beter zou zijn uitgevoerd. Volgens 
een variantieanalyse voor de 75% voltooide gevallen (n = 66)  is het verschil  in de gemiddelden van 
de verschillende opdrachten significant (F = 3,38; df = 3,62; p = 0,024). Het gemiddelde van de eerste 
opdracht  ligt het hoogst op 5,5, opdracht 3 scoort gemiddeld het  laagst met 3,6. Dit verschil  is  te 
verklaren aan de hand van de onbekendheid met de opgave bij de  start van het experiment. Het 
verschil  tussen opgave 1 en 3  is  significant  (t = 3,38; df = 29; p = 0,002). Ook het verschil  tussen 
opgave  1  en  opgave  2  ( x 2  =  4,1)  is  significant  (t  =  2,39;  df  =  29;  p  =  0,023).  Op  basis  van  de 
aanwezigheid  van  vrije  kolommen  is  het  verschil  tussen  opgave  3  en  4  logisch  te  verklaren.  De 
aanwezigheid van relatief veel kolommen zoals in opdracht 4 leidt tot een hoge gemiddelde waarde 
van 4,6. Bij meer tijd verwacht men dat de opgave enige mate beter zou kunnen worden uitgevoerd. 
Het verschil met het gemiddelde van opgave 3  is 1 punt. Het verschil  is echter net niet significant 
genoeg om de kans op toeval te verwerpen (t = ‐1,68; df = 32; p = 0,103). Voor alleen de voltooide 
gevallen (n = 51) is het verschil wel significant ( x 3 = 3,3;  x 4 = 4,7; t = ‐2,2; df = 29; p = 0,035). 
 
Tevredenheid 
●  De verwachting  is dat de gemiddelde tevredenheid (‘tevr_totaal’) met het resultaat van de 
opgave samenhang vertoont met de mate van complexiteit van de opgave en met de mate waarin 
aan de eisen is voldaan. Het verschil in gemiddelde tevredenheid ( x 1 = 4,9;  x 2 = 4,4;  x 3 = 5,1;  x 4 = 
5,5) tussen de eerste twee opdrachten en de laatste twee opdrachten is significant (t = 2,28; df = 41; 
p = 0,028). Ook blijkt dat de gemiddelde  tevredenheid van opgave vier significant beter  is dan die 
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van de overige drie ( x 1,2,3 = 4,8;  x 4 = 5,5; t = 2,26; df = 41; p = 0,030). Dit ligt overigens in de lijn der 
verwachtingen omdat er  relatief weinig eisen niet  zijn behaald en het aantal  vrije  kolommen het 
hoogst  is. Daarnaast wordt de vierde opdracht gemiddeld als het minst complex beschouwd ( x 4 = 
3,6). Dit duidt erop dat men bij opdracht 4 een vaardigheid heeft ontwikkeld om de opgave met 
meer kans op succes te voltooien.  
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BIJLAGE 7 ‐ Constructieve analyse verplaatsbaarheid van kolommen  

B 7.1  Variabelen en uitgangspunten voor de berekeningen. 

In tabel B7.1 zij de variabelen en uitgangspunten voor de berekeningen getoond. Bij de belastingen 
voor  het  bepalen  van  het  eigen  gewicht  (zonder  verplaatsing  van  kolommen)  van  de 
constructieonderdelen zijn voor de kolommen HEA‐profielen toegepast en voor de vloerligger HEB‐
profielen.  Geïntegreerde  liggers  zijn  in  dit  stadium  niet  toegepast  omdat  in  het 
raamwerkprogramma bij handmatige  invoer ervan de  rekenexercitie niet correct werd uitgevoerd. 
Voor de maatgevende krachten heeft dit echter geen invloed, voor de vervorming van de constructie 
is  dit  in  een  later  stadium  met  behulp  van  een  rekenspreadsheet  bijgewerkt  met  de  juiste 
profielgegevens van geïntegreerde liggertypes.  
Op  basis  van  de maatgevende  krachten  die  in  de  berekende modellen  optreden, worden  bij  de 
analyse  de werkelijke  afmetingen  van  de  kolommen  en  de  geïntegreerde  liggers  bepaald. Hierbij 
wordt een profieltype geselecteerd dat voldoet aan de eisen voor sterkte en vervorming en waarbij 
het gewicht minimaal is. De toepassing van HEB profielen voor de vloerliggers zorgt voor een kleine 
vergroting  van  de  belasting  door  eigen  gewicht.  Het  effect  op  te  berekenen  krachten  in  de 
constructie zal echter marginaal zijn, omdat het eigen gewicht van de liggers van geringe betekenis is 
voor de belastingen op de  constructie. Volgens NEN 6702  geldt  voor de  extreme waarde  van de 
veranderlijke belasting een waarde van 2,5 kN/m2. In de praktijk wordt echter vaak een waarde van 
4,0 kN/m2 gehanteerd, zo ook in dit onderzoek. 
 
Voor de belastingcombinaties  in de uiterste grenstoestand  (UGT) moeten volgens NEN 6702  [NNI, 
2001] een tweetal fundamentele combinaties worden gehanteerd met daarin de belastingfactoren 
voor de permanente belasting (P.B.) en de veranderlijke belasting (V.B.):  
 

UGT ‐ Fundamentele combinatie 1:   1,2 P.B. + 1,5 V.B.  
UGT ‐ Fundamentele combinatie 2:  1,35 P.B. + 1,0 V.B. 

 
Fundamentele  combinatie  1, waarin  de  veranderlijke  belasting  het  zwaarst meeweegt,  zal  in  alle 
gevallen  maatgevend  zijn,  daarom  wordt  in  de  berekening  alleen  uitgegaan  van  deze 
belastingcombinatie. 
 
Voor  de  bruikbaarheidsgrenstoestand  (BGT)  geldt  volgens  NEN  6702  de  volgende 
belastingcombinatie:  
 

BGT ‐ Belastingcombinatie:     1,0 P.B. + 1,0 V.B.  
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UITGANGSPUNTEN EN VARIABELEN IN DE CONSTRUCTIEVE BEREKENINGEN 

Modelafmetingen: 
Overspanning vloer (x):   7,2 m
Overspanning vloerligger (y1; y2; y3):  3,6 m / 5,4 m / 7,2 m
Verplaatsing kolommen op as C (Δy2; Δy3):  +/‐ 0 m / 0,3 m / 0,6 m / 0,9m

 

Belastingen volgens NEN 6702:  Kantoorfunctie Woonfunctie  
in een woongebouw 

Referentieperiode:  
Veiligheidsklasse: 
Staalkwaliteit: 

50 jaar 
3  
S355 

50 jaar 
3  
S355 

Permanente belasting (eigen gewicht): 

Slimlinevloer incl. 50mm afwerkvloer (d= 390mm) 2,97 kN/m2 2,97 kN/m2 
 
Vloerliggers: 
  ‐ 3,6 m overspanning  0,72 kN/m (HEB 220) 0,63 kN/m (HEB 200)
  ‐ 5,4 m overspanning  0,93 kN/m (HEB 260) 0,83 kN/m (HEB 240)
  ‐ 7,2 m overspanning  1,34 kN/m (HEB 340) 1,17 kN/m (HEB 300)
  ‐ 10,8 m overspanning (kolomloze variant) 1,87 kN/m (HEB 500) 1,71 kN/m (HEB 450)
  ‐ 14,4 m overspanning (kolomloze variant) 2,41 kN/m (HEB 700) 2,25 kN/m (HEB 650)
 
Kolom: 
  ‐ 3,6 m overspanning  35,5 kN/m (HEA 180) 30,4 kN/m (HEA 160)
  ‐ 5,4 m overspanning  50,5 kN/m (HEA 220) 42,3 kN/m (HEA 200)
  ‐ 7,2 m overspanning  60,3 kN/m (HEA 240) 50,5 kN/m (HEA 220)
 
Demontabele scheidingswanden:  0,50 kN/m2  0,50 kN/m2 

Veranderlijke belasting (op vloeren door personen, meubilair en aankleding): 

extreem prep:  4,0 kN/m2 (ψ = 0,5) 1,75 kN/m2 (ψ = 0,4)
momentaan pm (= prepψ)  2,0 kN/m2 0,7 kN/m2 

 
Tabel B7.1   – Uitgangspunten, variabelen en optredende belastingen voor de constructieve berekeningen van 
het model voor een kantoorfunctie en een woonfunctie in een woongebouw  

 
Bij  het  opstellen  van  de  belastingcombinaties  in  het  model  geldt  een  verbijzondering  voor  de 
plaatsing  van  de  veranderlijke  belasting  volgens  NEN  6702,  hoofdstuk  6.3.3.1.  Voor  een 
kantoorfunctie  geldt  volgens  tabel  5  ‘Belastingcombinaties  voor  gebouwen’  in  deze  norm  dat  de 
extreme  waarde  van  de  veranderlijke  vloerbelasting  slechts  aanwezig  is  op  één  gebouwlaag 
tegelijkertijd  (zie  figuur  B7.1).  Voor  een woonfunctie  gelegen  in  een woongebouw  geldt  volgens 
dezelfde  tabel  een  andere  verdeling  van  de  extreme waarde  van  de  veranderlijke  vloerbelasting 
aanwezig op één bouwlaag (zie figuur B7.2) 
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Fig.  B7.1  ‐ De  extreme waarde  van  de  veranderlijke 
vloerbelasting  bij  een  kantoorfunctie  kan  op  elke 
verdieping aanwezig zijn; op de overige vloeren  is de 
momentane vloerbelasting aanwezig. Uit: NEN 6702, 
hoofdstuk 6.3.3.1 [NNI, 2001] 

Fig.  B7.2 ‐ De  extreme waarde  van  de  veranderlijke 
vloerbelasting  bij  een  woonfunctie  in  een 
woongebouw  kan  in  elke  verblijfseenheid  aanwezig 
zijn;  op  de  overige  eenheden  is  de  momentane 
vloerbelasting  aanwezig.  Uit:  NEN  6702,  hoofdstuk 
6.3.3.1 [NNI, 2001] 

 
Om bij het analyseren van de gegevens een gelijkwaardige vergelijking te kunnen maken tussen de 
kantoor‐ en woonfunctie wordt ook voor een woonfunctie gelegen  in een woongebouw uitgegaan 
van de belastingcombinatie van de veranderlijke belasting volgens figuur B7.1, dus vergelijkbaar met 
de  norm  voor  een  kantoorfunctie.  In  het  constructieve  model  worden  op  basis  van  deze 
uitgangspunten  vier belastinggevallen onderscheiden  voor de  veranderlijke belasting.  In deze  vier 
gevallen wordt de extreme veranderlijke belasting prep  toegepast op 1 gebouwlaag. Op de overige 
gebouwlagen  wordt  voor  de  veranderlijke  belasting  de  momentane  veranderlijke  belasting  pm 
aangehouden. Omdat  er  vier  verdiepingsvloeren  zijn,  zijn  er  vier belastinggevallen waarin op  alle 
verschillende vloeren de extreme veranderlijke belasting  is geplaatst.  In tabel B7.2  is te zien welke 
belastingcombinaties er  in de berekeningen worden toegepast en uit welke belastinggevallen deze 
zijn opgebouwd.  
 

BELASTINGCOMBINATIES IN CONSTRUCTIEF MODEL 

  Belastingfactoren in Belastingcombinaties (BC) 

Belastinggevallen  UGT  BGT 
#  Omschrijving  type BC1 BC2 BC3 BC4 BC1  BC2  BC3  BC4

1  Eigen gewicht constructiedelen  Permanent 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0  1,0  1,0  1,0
2  Eigen  gewicht  demontabele 

scheidingswanden 
Permanent  1,2  1,2  1,2  1,2  1,0  1,0  1,0  1,0 

3  Eigen gewicht vloerdelen  Permanent 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0  1,0  1,0  1,0
4  personen, meubilair en aankleding 

‐ prep op gebouwlaag 4 (z=12) 
Veranderlijk  1,5  ‐  ‐  ‐  1,0  ‐  ‐  ‐ 

5  personen, meubilair en aankleding 
‐ prep op gebouwlaag 3 (z=9) 

Veranderlijk  ‐  1,5  ‐  ‐  ‐  1,0  ‐  ‐ 

6  personen, meubilair en aankleding 
‐ prep op gebouwlaag 2 (z=6) 

Veranderlijk  ‐  ‐  1,5  ‐  ‐  ‐  1,0  ‐ 

7  personen, meubilair en aankleding 
‐ prep op gebouwlaag 1 (z=3) 

Veranderlijk  ‐  ‐  ‐  1,5  ‐  ‐  ‐  1,0 

 
Tabel  B7.2  –  Belastingcombinaties  in  het  rekenmodel  voor  de  uiterste  grenstoestand  (UGT)  en  de 
bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT). 
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Voor de vervormingseisen in de bruikbaarheidsgrenstoestand gelden volgens NEN 6702 de volgende 
eisen: 

Maximale doorbuiging vloerliggers:  ubij ≤ 0,003 * l 
ueind ≤ 0,004 * l 

 
De maximaal  toelaatbare doorbuiging bij de verschillende overspanningsgrootten worden getoond 
in tabel B7.3. 
 

DOORBUIGINGSEISEN VOOR  VLOERLIGGERS 

Overspanning vloerligger  ubij  ueind 

3,6 m 10,8 mm 14,4 mm

5,4 m 16,2 mm 21,6 mm

7,2 m 21,6 mm 28,8 mm

10,8 m 32,4 mm 43,2 mm

14,4 m 43,2 mm 57,6 mm

 
Tabel  B7.3  –  De  maximaal  toelaatbare  doorbuiging  voor  vloerliggers  in  de  bruikbaarheidsgrenstoestand 
volgens NEN 6702 [NNI, 2001] 

B 7.2   Berekeningswijzen voor de sterkte van kolommen en vloerliggers 

Dimensionering kolom op basis van maatgevende krachten  
volgens NEN 6770 [NNI, 1997a] 
 
Sterkte: Axiale druk 
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Hierin is: 
Nc;s;d  rekenwaarde van de druknormaalkracht ten gevolge van de belasting [N] 
Nc;u;d  rekenwaarde  van  de  druknormaalkracht  met  betrekking  tot  de  capaciteit  in  de 

uiterste grenstoestand [N] 
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A  oppervlakte van de doorsnede [mm2] 
fy;d  rekenwaarde van de vloeigrens 

 

Stabiliteit: Knik 
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Hierin is: 
Nc;s;d  rekenwaarde van de druknormaalkracht ten gevolge van de belasting [N] 
Nc;u;d  rekenwaarde  van  de  druknormaalkracht  met  betrekking  tot  de  capaciteit  in  de 

uiterste grenstoestand [N] 
ωbuc  knikfactor 
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Dimensionering vloerligger op  basis van maatgevende krachten 
Naar: [van de Boogaard, van Eldik, 1995], zie figuur 12.15 ter illustratie voor de bepaling van Az, Au;x 

en Ao;x voor de verschillende profieltypen. 
 
Afschuiving ligger (doorsnedeklasse 1): 
 

     
; ;

; ;

1z s d

z u d

V

V
  

 

      ; ; ; ; ;
1 3
3z u d z pl d y d zV V f A     

Hierin is: 
Vz;s;d  rekenwaarde van de dwarskracht in z‐richting ten gevolge van de belasting [N] 
Vz;u;d  rekenwaarde van de dwarskracht in z‐richting met betrekking tot de capaciteit in de 

uiterste grenstoestand [N] 
Vz;pl;d  rekenwaarde  van  de  dwarskracht  in  z‐richting  met  betrekking  tot  de  plastische 

capaciteit [N] 
fy;d  rekenwaarde van de vloeigrens [N/mm2] 
Az  Lijfdoorsnede van de ligger [mm2] 

 
Buiging ligger (doorsnedeklasse 1): 
 

     
; ;

; ;
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M
  

 

; ; ; ;y pl d y pl y dM W f   

  Hierin is: 
My;s;d  rekenwaarde  van  het  buigend moment  om  de  y‐as  ten  gevolge  van  de  belasting 

[Nmm] 
My;pl;d  rekenwaarde van het buigend moment om de y‐as met betrekking tot de plastische 

capaciteit [Nmm] 
Wy;pl  plastisch weerstandsmoment om de y‐as [mm3] 

 
Buiging + Afschuiving ligger in steunpuntsdoorsnede (doorsnedeklasse 1): 
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Hierin is: 
A  oppervlak van de effectieve profieldoorsnede (Ao;x+Az+Au;x) [mm2] 
Ao;x  doorsnede van de bovenflens die nog beschikbaar is voor het buigend moment My;s;d 

als Vz;s;d=Vz;pl;d [mm2] 
Au;x  doorsnede van de bovenflens die nog beschikbaar is voor het buigend moment My;s;d 

als Vz;s;d=Vz;pl;d [mm2] 
Am  oppervlak van een schijnbaar dubbelsymmetrische profieldoorsnede [mm2] 
hf  afstand hart op hart tussen de flenzen [mm] 
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BIJLAGE 8 ‐  Vorming van functiestructuur van de verplaatsbare kolom (bij §12.4.1) 
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BIJLAGE 9 – Morfologische analyse 

B  9.1  Voorbeeld  van  rangorde‐scorematrix  (1  van  5)  bij  paarsgewijs  vergelijken  van 
toetsingscriteria en bepaling van weegfactor. 
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Risicobelveing voor gebruiker 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 3

Veiligheid tijdens de uitvoering 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 3

Gewicht hulpconstructie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gewicht van elementen van de kolom 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

Tijdsduur kolomverplaatsing 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18 3

Tijdsduur vrijmaken en dichtmaken constructie 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1

Manuren 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1

Positioneerpunten 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1

Referentiepunten 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9 2

Wijze van positioneren 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1

Zwaarte ingreep op omliggende constructie 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 14 2

Gevolgen spanningsverandering 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 3

Toegankelijkheid verbindingen 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 12 2

Toegankelijkheid elementen 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15 2

Verbindingstechniek 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 10 2

Relatie ten opzichte van andere gebouwonderdelen 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

Complexiteit van het onderdeel 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 1

Standaardisatie van de verbinding en elementen 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 1

Verplaatsen v/d kolom 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 2

Vrijmaken van de kolom 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 13 2

Modulariteit of uitwisselbaarheid 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1

Initiële kosten 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 2

Kosten van de verplaatsing 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 3

Gewichtsreductie totaal 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 3

Rangordescore matrix

Paarsgewijs vergelijken; score 1 geeft aan dat 
aspect A in de rij meer van belang is dan aspect B in 
kolom. Dit betekent dat de omgekeerde relatie met 

aspect B in de rij  en aspect A in de kolom 
automatisch de waarde 0 krijgt, met als betekenis 

dat B minder van belang dan A 

Er zijn in totaal 24 aspecten,  bij optelling (kolom: 
'totaal' zijn maxiaal 23 punten te behalen per 

aspect, 0 t/m 8 punten geeft weegfactor 1, 9 t/m 16 
punten geeft weegfactor 2 en 17 t/m 23 punten 

geeft weegfactor 3.
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B  9.2.  Relevante  toetsingscriteria  voor  beoordeling  van  deeloplossingen  met 
waarderingsschaal en weegfactor 

 

Onderdeel  Randvoorwaarden  Waardering (0‐4) 
Weeg‐
factor 

Criteria o.b.v. technologische randvoorwaarden 

Veiligheid tijdens 
de uitvoering 

Opstellen veiligheid‐ en gezondheidsplan 
is verplicht. Hangt sterk af van het 
benodigde materieel en de complexiteit 
van de oplossing. 

Schaal 0‐4: 
4 = Hoge mate van zekerheid op veilige 
uitvoering 
0 = Geen zekerheid op veilige uitvoering  
 

3 

Gewicht 
hulpconstructie 

Steigerelementen >23 kg mogen niet 
door één persoon getild worden. 
Materieel >46 kg moet rollen 

Hulpconstructie elementen <23 kg (4) 
Hulpconstructie elementen <46 kg (3) 
Hulpconstructie elementen >46 kg (2) 

1 

Gewicht van 
elementen van 
de kolom 

Element van de kolom weegt > 25 kg, 
inzet van een hulpmiddel verplicht, bij 
één persoon.  
Bij twee personen is dat 50 kg. 

< 25 kg (4) 
< 50 kg (3) 
> 50 kg (1) 

1 

Tijdsduur kolom‐
verplaatsing 

Verplaatsing van de kolom moet binnen 
één dag mogelijk zijn.  

< halve dag (4) 
Halve dag tot één dag (3) 
> één dag (0) 

2 

Tijdsduur vrij‐ en 
dichtmaken 
constructie 

Vrijmaken en dichtmaken bij voorkeur 
binnen één dag mogelijk 

< halve dag (4) 
Halve dag tot één dag (3) 
> dag (0) 

2 

Manuren  Minimaal aantal handeling betekent 
minimaal aantal manuren  
Vergelijking tussen deeloplossingen 
onderling 

Schaal 0‐4: 
4 = minste handelingen  
0 = meeste handelingen,  

2 

Positioneer‐
punten 

Goede bereikbaarheid van de 
positioneerpunten en markeerpunten 
om ten opzichte daarvan te kunnen 
meten. 

niet bereikbaar (0) 
slecht bereikbaar (1) 
voldoende bereikbaar (3) 
goed bereikbaar (4) 

1 

Referentiepunten  Bij voorkeur gestelde aanslagen zonder 
nastellen 
 

gestelde aanslagen zonder 
nastelmogelijkheid (4) 
aanslagen met nastelmogelijkheid (3) 
punten van de naburige constructie zonder 
nastelmogelijkheid (2) 
punten van de naburige constructie met 
nastelmogelijkheid(1) 
Uitzetwerk (0) 

1 

Wijze van 
positioneren 

Bij voorkeur gedwongen positioneren  Gedwongen positioneren zonder 
vrijheidsgraad (4) 
Gedwongen positioneren met 1 
vrijheidsgraad (3) 
Gedwongen positioneren met 2 
vrijheidsgraden (2) 
Gedwongen positioneren met meer dan 2 
vrijheidsgraden (1) 
Vrij positioneren (0) 

1 

Zwaarte ingreep 
op omliggende 
constructie 

De verplaatsbare constructie moet snel 
en zonder sloopwerk bereikbaar zijn. 

Demonteren (4) 
Demonteren en slopen(2) 
Slopen (0) 

2 

Gevolgen 
spannings‐
verandering  

Geleidelijke en minimale vervorming  Kans op schade, schaal 0‐4: 
0 = veel kansop schade 
4 = geen kans op schade. 

 

2 
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Toegankelijkheid 
verbindingen 

Zonder slopen/beschadigen overige 
bouwdelen 

Niet bereikbaar; geen toegang mogelijk, de 
verbinding is niet te bereiken zonder 
onherstelbare schade (0) 
Slecht bereikbaar; verbinding is alleen te 
bereiken door herstelbare schade te 
veroorzaken (1) 
Voldoende bereikbaar; de verbinding is 
afgeschermd, maar zonder schade 
bereikbaar, echter niet goed te 
ontkoppelen door onvoldoende zicht en 
beperkte werkruimte (2) 
Goed bereikbaar; de verbinding is 
afgeschermd, maar zonder schade 
bereikbaar en goed te ontkoppelen door 
voldoende zicht en werkruimte (3) 
Volledig bereikbaar; verbinding is direct 
bereikbaar en zonder belemmering te 
ontkoppelen (4) 

2 

Toegankelijkheid 
elementen 

Vanaf de verdieping van de kolom  ‐ Vanaf kolom verdieping (4) 
‐ Vanaf bovenverdieping (1) 
‐ Vanaf onderverdieping (1) 
‐ Vanaf verdieping onder en boven (0) 

2 

Verbindings‐
techniek 

Eisen ten aanzien van de verbindingen: 
‐ Droge verbinding 
‐ Reversibel 
‐ Schadebestendig 
‐ Vormbehoud 
‐ Beperkt aantal 

Aan alle 5 de eisen voldaan: 4 punten, per 
missende eis 1 punt in mindering. 

2 

Relatie ten 
opzichte van 
andere gebouw‐
onderdelen 

Minimale technische koppeling met 
primaire en secundaire onderdelen. 
Scorebepaling o.b.v. van vergelijking 
deeloplossingen (vergelijken met 
gemiddelde waarde).  
Primaire onderdelen: constructiedelen 
Secundaire onderdelen: inbouw / 
installaties. 

Met primaire onderdelen (weging 2): 
Schaal 0‐4: 0 = veel handelingen, 4 = weinig 
handelingen 
 
Met secundaire onderdelen (weging 1): 
‐ Schaal 0‐4: 0 veel handelingen, 4 weinig 
handelingen 

1 

Complexiteit van 
het onderdeel 

Beperk complexe onderdelen 
(complexiteitsaspecten: niet –standaard, 
bewegende componenten, complex  
gevormd, veel verbindingen) 
 

Schaal 0‐4: 
0 = zeer complex 
4 = niet complex 

2 

Standaardisatie 
van de 
verbinding en 
elementen 

compatibiliteit tussen de verschillende 
onderdelen door gestandaardiseerde 
verbindingswijze.  

Gelijkheid van de verbindingen en geen 
uitzonderingen daarop: 4 punten 
per uitzondering: 1 punt in mindering (tot 
0). 

2 

Schade  door 
verplaatsing 
kolom 

Zonder slopen/beschadigen overige 
bouwdelen 

Veel schade/herstelwerkzaamheden (0) 
Weinig schade/herstelwerkzaamheden (2) 
Geen schade/herstel werkzaamheden (4) 

3 

Schade  door 
vrijmaken kolom 

Zonder slopen/beschadigen overige 
bouwdelen 

Veel schade/herstelwerkzaamheden (0) 
Weinig schade/herstelwerkzaamheden (2) 
Geen schade/herstelwerkzaamheden (4) 

2 

Modulariteit of 
uitwisselbaarheid 

Van kolomonderdelen 
 

Schaal 0‐4 
0 = altijd unieke oplossing 
4 = één variant overal toepasbaar 

2 

Criteria o.b.v. gebruikstechnische randvoorwaarden 

Initiële kosten  Investeringskosten minimaal 
(waardering op basis van onderlinge 
vergelijking van deeloplossing, criteria: 
aantal manuren, zwaarte materieel, 
hoeveelheid materiaal) 

Schaal 0‐4 
0 = minimum 
4 = maximum 

2 
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Kosten van de 
verplaatsing 

Verplaatsingskosten minimaal 
(waardering op basis van onderlinge 
vergelijking van deeloplossing, criteria: 
aantal manuren, zwaarte materieel, 
hoeveelheid materiaal) 

Schaal 0‐4 
0 = minimum 
4 = maximum 

2 

Gewichtsreductie 
totaal  

Minimaal gewicht en materiaal per m2 
(waardering op basis van vergelijking 
tussen deeloplossingen onderling) 

Schaal 0‐4: 
0 = maximum gewicht 
4 = minimum gewicht. 

3 

Risicobeleving 
voor gebruiker 

Gebouwgebruiker beschouwt uit te 
voren uitvoeringshandelingen als niet 
risicovol ten aanzien van veiligheid en 
falen  

Schaal 0‐4: 
4 = Sterk gevoel van veiligheid / lage 
faalkans 
0 = Sterk gevoel van onveiligheid / hoge 
faalkans 

3 
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B 9.3 Waardering relevante toetsingsaspecten per deeloplossing 
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B  9.4  Morfologisch  overzicht  van  deeloplossingen  en  handelingswijzen  inclusief 
waardering op basis van toetsingscriteria 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker  Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven‐

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 

boven

enkel boven 

dubbel onder

dubbel boven 

enkele onder

dubbel boven 

direct onder

direct boven 

dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 

verbinding
Las verbinding Lijm verbinding

Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen‐Gat + 

Zekering

Chemische 

Verankering
Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 

verbinding
Las verbinding Lijm verbinding

Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen‐Gat + 

Zekering

Chemische 

Verankering
Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 

van elementen

Slopen van 

elementen

Aantasten van 

elementen

113 31 68

 Stempel(s) 

onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 

(vervangen)

Stempel(s) op 

vaste plek in 

systeem

39 52 41

beide zijden 

enkel
1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel

beide zijden 

dubbel

1 zijde dubbel   

1 zijde enkel

1 zijde dubbel   

1 zijde enkel
Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 

vergroten
Kop inkorten Voet inkorten

Kolom 

scharnieren

Kolom 

inklappen

Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 

inkorten 

koppeling

Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 

constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 

vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp‐

constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 

tussen ligger‐

kolom

Morfologisch 

overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop
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Mechanisch 

(handmatig)

Mechanisch 

(machinaal)
Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 

Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 

wagentje

M.b.v. Hulpcon‐

structie
Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 

verkleinen
Kop vergroten Voet vergroten

Kolom 

scharnieren

Kolom 

uitklappen

Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 

inkorten 

koppeling

In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 

aanslagen

Punten van 

naburige 

constructie

Nastelbare 

aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer‐

punten

F3
Referentie‐

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 

kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 

maken / op 

spanning 

brengen

D1

Verplaatsen 

kolom 

(processtap)
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B  9.5 Geselecteerde  varianten  en  onderlinge  vergelijking  op  basis  van waardering met 
toetsingscriteria en de datummethode 
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BIJLAGE 10 – Vergelijking van vijzelsystemen 

Mechanisch systeem 
Een mechanisch overbrenging is een systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van een mechanisme 
van beweegbare aan elkaar verbonden onderdelen. Dit mechanisme zet bewegingen om in een van 
dit mechanisme verlangde beweging. In deze definitie heeft een mechanisch systeem altijd een 
fysieke verbinding, zoals tandwielen of schroefdraad, tussen de verschillende onderdelen. 
Een  voorbeeld  is  een  systeem waarin  een  schroefspil  omhoog  en  omlaag  kan  bewegen  door  er 
langzaam  aan  te  draaien.  Er  zijn  voorbeelden  met  een  schroefhendel  (zie  figuur  B10.1)  en 
voorbeelden met  een  slinger  (figuur  B10.2).  De  capaciteit  van  de  variant met  schroefhendel  is 
maximaal 136 kN bij een diameter van 43 mm76, de variant met slinger heeft een maximumcapaciteit 
van 100 kN77.  

   
 

Fig. B10.1 – Mechanische vijzel met schroefhendel 76 
 

Fig. B10.2 – Mechanische vijzel met slinger 77 

 
De maximum normaalkracht  in de verplaatsbare kolom bedraagt  in geval van een kantoorfuctie op 
de hoogstgelegen gebouwlaag al bijna 275 kN. Na vier gebouwlagen  is dit opgelopen tot   ruim 860 
kN. Alleen bij  toepassing van een serie van deze vijzels biedt dit een haalbaar oplossing. Praktisch 
gezien  is het geen optie, omdat gelijkmatige verplaatsing op zoveel vlakken gelijktijdig erg moeilijk 
beheersbaar is. 
Er  bestaan  ook  vijzelsysteemen  voorzien  van  een wormwiel  (‘worm  gear  screw  jack’),  voor  een 
voorbeeld zie  figuur B10.3.  In de overbrenging  is een wormwiel aangebracht waardoor het koppel 
hoog  is  en  het  benodigde  aandrijfkracht  relatief  klein.  Een  nadeel  is  dat  stijgsnelheid  laag  ligt, 
hoewel dit bij de geringe benodigde stijging tevens een voordeel kan zijn, omdat de vervormingen 
vanwege  de  geleidelijke  veranderingen  beter  onder  controle  kunnen  worden  gehouden.  Het 
systeem  is  voorzien  van  een  mechanische  veiligheidspal  die  de  ingestelde  hoogte  waarborgt, 
wanneer de  vijzel  in dragende positie  is. naarmate de  te dragen  kracht  toeneemt, neemt ook de 
diameter van de spil  toe. De vijzel met wormwiel heeft een gangbare capaciteit  tot 500kN, echter 
een maximum  capaciteit  van  1000kN  is  tevens  beschikbaar78.    Bij  toepassing  van  een  dergelijke 
zware  oplossing  is  het mogelijk  dat  de  vijzel  niet met  een  slinger maar met  een motor  wordt 
aangedreven. 

                                                            
76 Bron: http://www.ellisok.com, geraadpleegd op 12‐01‐2010 
77 Bron: http://www.soer.nl/shop/images/3910590.jpg, geraadpleegd op 22‐07‐2010 
78 Bron: http://www.benzlers.com/screwjack.php, geraadpleegd op 04‐01‐2010 
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Fig. B10.3 ‐ Voorbeeld van een vijzel met wormwielaandrijving79  

 
Hydraulisch systeem 
Een  hydraulisch  systeem  wordt  aangedreven  door  een  vloeistof  onder  hoge  druk.  Het 
werkingsprincipe  van  een  hydraulisch  systeem  wordt  getoond  in  figuur  B10.4.  Een  hydraulisch 
systeem  bestaat  uit  een  pomp  aangedreven  door  een motor,  leidingwerk met  regelkleppen  en 
ventielen, hydraulische cilinders en/of motoren en een hydraulische vloeistof, meestal olie. 

 
Fig. B10.4 ‐ Werkingsprincipe van een hydraulisch systeem80 

 
Eenvoudige hydraulische systemen hebben een maximaal vermogen van 120 bar, systemen met een 
hoge kwaliteit kunnen meer dan 400 bar aan. Systemen die volcontinu worden aangedreven en die 
een hoge levensduur moeten hebben werken vaak met een maximum werkdruk van 250 bar.81 De te 
behalen  kracht  is afhankelijk  van de druk en het oppervlakte  (F=pA; p  in Pascal, 1 bar = 100.000 
Pascal; oppervlakte A  in mm2). Het draagvermogen van een hydraulische cilinder kan daardoor erg  
groot  zijn,  ruim  voldoende  voor  de  beoogde  toepassing.  Een  nadeel  is  dat  tijdens  gebruik  de 
aandrijfmotor continu in werking moet om de hydraulische pomp aan te drijven, zodat het systeem 
op druk blijft. Verder vergt een hydraulisch systeem veel onderhoud. Vanwege de complexiteit van 
het systeem moet de werking van kleppen en ventielen regelmatig worden gecontroleerd worden en 
ook  de  olie  dient  ververst  te worden.  Een  ander  nadeel  is  de  gevoeligheid  van  het  systeem  op 
beschadigingen.  Wanneer  een  lek  ontstaat,  loopt  de  olie  weg  en  het  gevolg  is  drukverlies  en 
verminderde draagkracht.  

                                                            
79Bron:  http://www.specialisedforce.com.au/products/joyce/, geraadpleegd op 22‐07‐2010 
80 Bron: http://en.wikiversity.org/wiki/Educational_Media_Awareness_campaign/Physics/POTD_4, geraadpleegd op 07‐01‐
2010 
81 Bron: http://www.platform‐hydrauliek.nl/, geraadpleegd op 29‐12‐2009 
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Pneumatisch systeem 
Een pneumatisch systeem is vergelijkbaar met een hydraulisch systeem. Het verschil is dat in plaats 
van een vloeistof een gas wordt gebruikt. Gas, dus ook lucht, is samendrukbaar, terwijl een vloeistof 
veel minder samendrukbaar is. Een druk van 1 bar veroorzaakt bij een oppervlakte van 100 mm² een 
kracht van 1 daN (10N). 2 bar druk op een oppervlakte van 100 mm2 heeft een kracht van 20N tot 
gevolg82.  De capaciteit van een pneumatisch systeem is ten opzichte van een hydraulisch systeem bij 
een gelijke aandrijfkracht minder. Dit betekent ook dat de cilinderdiameter veel groter is. Voor een 
kracht van 10 kN is een cilinder met een zuigerdiameter van 45 mm nodig bij een hydraulisch 
systeem, bij een pneumatisch systeem is de zuigerdiameter dan 160 mm. Daarbij neemt het 
luchtverbruik bij een toename van het zuigeroppervlak kwadratisch toe. Het grootste voordeel van 
een pneumatisch systeem ten opzichte van een hydraulisch is de prijs, deze is ongeveer de helft. 
 
Op basis van bovenstaande systeemprincipes is het mogelijk om een afweging te maken voor het toe 
te passen systeem. Een hydraulisch systeem heeft de grootste capaciteit, maar is duurder in gebruik 
door  het  constante  energieverbruik  en  de  onderhoudskosten  en  veel  duurder  in  aanschaf.  Bij 
lekkage kan de hydraulische olie schade veroorzaken. Een pneumatisch systeem  is eenvoudiger en 
schoner, maar de zuigerafmetingen worden bij een grote capaciteit dermate groot dat dit systeem 
nauwelijks  toepasbaar  is.  Het  grootste  manco  van  beide  systemen  is  de  waarborging  van  de 
veiligheid. Wanneer een  lekkage ontstaat of de energievoorziening faalt (alleen bij een hydraulisch 
systeem  van  toepassing)  verliest  het  systeem  zijn  dragende  functie.  Deze  veiligheid  is  wel 
gewaarborgd bij een mechanisch  systeem, waar een veiligheidspal  toegepast kan worden. Daarbij 
zijn deze  systemen over het  algemeen minder  kostbaar. Voor de  verdere ontwikkeling wordt om 
bovenstaande  redenen  uitgegaan  van  een  systeem  waarbij  de  vijzel  met  het  wormwiel  wordt 
toegepast. 

                                                            
82 Bron: http://www.pneumatica.be/, geraadpleegd op 04‐01‐2010 
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BIJLAGE 11 ‐ Detailtekeningen Verplaatsbare Kolom 

Doorsnede KOLOM / VLOER ter plaatse van Gebouwlaag 1 
 
Dwarsdoorsnede en doorsnede A‐A bij toepassing THQ‐ligger 
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Dwarsdoorsnede en doorsnede A‐A bij toepassing SFB‐ligger 
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BIJLAGE 12 – Data bij Case study 1 (§14.1.1) 

Stap 2: 
Rangorde‐scorematrix voor relevante Functionele eisen 
 

C 

(=n/2)

Positie ruimtebepalende elementen 2 4 3 5 5 19 3 22

Aantal  ruimten 3 2 4 5 5 19 3 22

Ruimte‐afmetingen 1 3 4 5 5 18 3 21

Ruimtevorm 2 1 1 3 3 10 3 13

Verdel ing l i chtpunten 0 0 0 2 4 6 3 9

E‐voorzieningen per m2 0 0 0 2 1 3 3 6

(n=6) 75 93

SCOREMATRIX VOOR FUNCTIONELE EISEN OP INTERVALNIVEAU
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 +
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Functionele Eisen

 
 
Stap 5: 
QFD matrix voor identificatie van gebouwonderdelen met grote invloed op Functionele eisen 
 

QFD MATRIX CASE 1

Gebouwonderdelen (Nl Sfb)

V
lo
er
en
; c
o
n
st
ru
ct
ie
f

H
o
o
fd
d
ra
ag
co
n
st
ru
ct
ie
s

B
u
it
en
w
an
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en
: n
ie
t‐
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n
st
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ie
f

B
u
it
en
w
an
d
o
p
en
in
ge
n

C
en
tr
al
e 
el
ek
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o
te
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n
is
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e 
vo
o
rz

V
er
lic
h
ti
n
g

B
in
n
en
w
an
d
en
; n
ie
t‐
co
n
st
ru
ct
ie
f

B
in
n
en
w
an
d
o
p
en
in
ge
n

Functionele Eisen 23.2 28 21.1 31 61 63 22.1  32

 Positie Ruimtebepalende elementen 22 24% Ο ▲ Ο Θ Ο

 Aantal  ruimten 22 24% Θ Ο

 Ruimte‐afmetingen 21 23% ▲ ▲ ▲ ▲ Θ ▲

 Ruimtevorm 13 14% ▲ ▲ Ο ▲ Θ

 Verdeling l ichtpunten 9 10% Θ Ο Θ Ο

 E‐voorzieningen per m
2 6 6% Θ Θ Ο Θ

Relatieve importantie 1.5 1.1 0.6 1.4 0.8 1.4 8.4 1.6

re
la
ti
ef
 g
ew

ic
h
t 
(s
ta
p
 2
)

w
eg
in
g 
(s
ta
p
 2
)

Constructie Gebouwschil Installaties Inbouw
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Stap 7:  
Coupling Index matrices verschillende oplossingsvarianten 

CI‐R

NL‐sfb 23.2 28 21.1 31 61 22.1  42 62
PB. 5

Aansl. 3

PB. 3
Aansl. 3
Distr. 5
U.I. 1

z pos 1 xPos 3 Bev 5 y Pos 5 Aansl. 5 Basis. 3
Bev 3 y Pos 3 Aansl. 3

Bev 1

x Pos 1
y Pos 1
x Dim 1
y Dim 1
Bev 1
Bev 5
Afw. 5
Afw. 3

Afw. 3

CI‐S totaal 73 4 7 5 5 5 41 6

Informatie  leverende  Componenten CI‐S

Hoofddraag‐

constructies

Buitenwanden: 

niet‐

cons tructief
Kalkzandsteen Vloeren; 

constructief

Bui tenwand‐

openingen

Centra le  

elektrotechnisch

e  voorzieningen

Binnenwanden

; niet‐

constructief

Binnenwandaf‐

werkingen

In
fo
rm

a
ti
e
on
tv
a
n
g
en
d
e
 C
o
m
p
o
ne
n
te
n
 C
I‐
R Vloeren; constructief 23

8

28 6Hoofddraagconstructies

Centra le  elektrotechnische  

voorzieningen 6
61

Vloerafwerkingen 43 3

Binnenwanden; niet‐constructief 22.1 
32

Binnenwandafwerkingen 42 10

Binnenwandopeningen 32

5

42Binnenwandafwerkingen

345Plafondafwerkingen 3Plafondafwerkingen 45

 
 

CI‐R

NL‐sfb 23.2 28 21.1 31 61 22.1  42 52
PB. 1

Aansl. 3

PB. 1
Aansl. 3
Distr. 1
U.I. 1

z pos 1 xPos 3 Bev 3 y Pos 5 Aansl. 5 Basis. 1
Bev 3 y Pos 3 Aansl. 3

Bev 1

x Pos 1
y Pos 1
x Dim 1
y Dim 1
Bev 1
Bev 5
Afw. 5
Afw. 3

Afw. 3

CI‐S totaal 59 4 7 3 5 5 31 4

Informatie leverende Componenten CI‐S

Hoofddraag‐

constructies

Buitenwanden: 

niet‐

constructief
Systeemwand Vloeren; 

constructief

Buitenwand‐

openingen

Centrale 

elektrotechnische 

voorzieningen

Binnenwanden; 

niet‐

constructief

Binnenwand‐

afwerkingen

In
fo
rm

a
ti
eo
nt
va
n
ge
nd
e 
Co
m
p
on
en
te
n 
CI
‐R Vloeren; constructief 23

4

28 4Hoofddraagconstructies

Centra le  elektrotechnische  

voorzieningen 2
61

Vloerafwerkingen 43 3

Binnenwanden; niet‐constructief 22.1 
28

Binnenwandafwerkingen 42 10

Binnenwandopeningen 32

5

42Binnenwandafwerkingen

345Plafondafwerkingen 3Plafondafwerkingen 45

 
 

CI‐R

NL‐sfb 23.2 28 21.1 31 61 22.1  42 50
PB. 1

Aansl. 3

PB. 1
Aansl. 3
Distr. 3
U.I. 1

z pos 1 xPos 3 Bev 3 y Pos 5 Aansl. 5 Basis. 1
Bev 3 y Pos 3 Aansl. 3

Bev 1

x Pos 1
y Pos 1
x Dim 1
y Dim 1
Bev 1
Bev 5
Afw. 5
Afw. 3

Afw. 1

CI‐S totaal 59 4 7 3 5 5 31 4

Plafondafwerkingen 45 1145Plafondafwerkingen

Binnenwandopeningen 32

5

Binnenwanden; niet‐constructief 22.1 
28

Binnenwandafwerkingen 42 10

Vloerafwerkingen 43 3

61
4

Centrale  elektrotechnische  

voorzieningen

Hoofddraagconstructies 28 4

Vloeren; constructief 23
4

In
fo
rm

a
ti
e
o
nt
va
n
ge
n
d
e 
Co
m
p
on
e
n
te
n 
C
I‐
R

Binnenwand‐

afwerkingen

Binnenwanden

; niet‐

constructief

elektrotechnisc

he  

voorzieningen

Buitenwand‐

openingen
Blokkenwand Vloeren; 

constructief

Informatie  leverende  Componenten CI‐S

Hoofddraag‐

constructies

Buitenwanden: 

niet‐

constructief
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Coupling  Index  matrices  voor  vergelijking  verwevenheid  van  Elektriciteitsleiding  met  vloertypen 
Kanaalplaatvloer en Slimline‐vloer. 

C
I‐
R
 

    CI‐S 

    Kanaalplaat‐
vloer 

E‐installatie
Totaal 
CI‐R NL‐Sfb 23.2 61

Kanaalplaat‐
vloer 

23.2     
Aansl.
Pen. 
Toeg. 

5
5 
5 

15

E‐installatie  61 
Bev.
Distr. 

1
5 

   
6

Vloer‐
afwerkingen 

43  Basis  1     

Plafond‐
afwerkingen 

45  Basis  5  Pen.  5 

Totaal CI‐S  12  20   
 

C
I‐
R
 

    CI‐S 

    Slimline 
Vloer 

E‐installatie
Totaal 
CI‐R NL‐Sfb 23.2 61

Slimlinevloer  23.2     
Aansl.
Pen. 
Toeg. 

1
1 
1 

3

E‐installatie  61 
Bev.
Leid. 

1
1 

   
2

Vloer‐ 
afwerkingen 

43  Basis  1  Pen.  3 

Plafond‐
afwerkingen 

45  Basis  5     

Totaal CI‐S  8  6   
 
Stap 8:  
Aanpassingsinspanning Oplossingsvarianten 
 

Handeling G
el
u
id

G
eu

r

Tr
ill
in
ge
n

R
is
ic
o
b
el
ev
in
g

Le
ef
b
aa
rh
ei
d

To
ta
al
 o
ve

rl
as
t

1 Sloop kalkzandsteenwand 3 2 1 2 8

2 Aanhelen dekvloer 1 1 1 1 4

3 Aanhelen plafond 1 1 1 1 4

4 Aanhelen kolom en wand 1 1 1 1 4

5 Plaatsen kalkzandsteenwand 1 2 1 2 6

6
Infrezen s leuven voor elektra, uithakken/‐

boren gaten voor wandcontactdozen 3 2 2 1 3 11

7 Aanbrengen en aansluiten elektra 1 1 1 3

8 Behangklaar maken wand 1 1 1 1 4

Totaal 12 6 6 8 12 44

OVERLAST KALKZANDSTEENWAND

   

Handeling st m
1

m
2

m
an

u
re
n
/e
en

h
ei
d

To
ta
al
 m

an
u
re
n

1 Sloop kalkzandsteenwand 21.8 0.47 10.2

2 Aanhelen dekvloer 8.4 0.35 2.9

3 Aanhelen plafond 8.4 0.45 3.8

4 Aanhelen kolom en wand 10 0.35 3.6

5 Plaatsen kalkzandsteenwand 12 0.90 10.8

6 uithakken/‐boren gaten voor 

wandcontactdozen 3 0.20 0.6

7 Aanbrengen en aans luiten elektra 3 0.10 0.3

8 behangklaar maken wand 12 0.25 3.0

Totaal 35.3

MANUREN  KALKZANDSTEENWAND
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Handeling G
el
u
id

G
eu
r

Tr
ill
in
ge
n

R
is
ic
o
b
el
ev
in
g

Le
ef
b
aa
rh
ei
d

To
ta
al
 o
ve
rl
as
t

1 Demonteren systeemwandelementen 2 1 1 2 6

2 Demonteren aansluitprofielen aan vloer, 

wand en plafond 1 1 1 3

3 Aanhelen schroefgaten 1 1 1 3

4 Monteren aansluitprofiel  aan vloer en 

plafond

3 1 2 6

5 Monteren systeemwandpanelen 1 1 1 2 5

6 Gaten boren voor wandcontactdozen 2 2 1 1 6

7 Aanbrengen en aansluiten elektra 1 1 1 3

Totaal 11 0 4 7 10 32

OVERLAST SYSTEEMWAND

  

Handeling st m
1

m
2

m
an

u
re
n
/e
en

h
ei
d

To
ta
al
 m

an
u
re
n

1 Demonteren systeemwandelementen 22 0.40 8.7

2 Demonteren aansluitprofielen aan 

vloer, wand en plafond 28 0.05 1.4

3 Aanhelen schroefgaten 28 0.10 2.8

4 Monteren aans lui tprofiel  aan vloer en 

plafond 14 0.10 1.4

5 Monteren systeemwandpanelen 12 0.30 3.6

6 Gaten boren voor wandcontactdozen 3 0.05 0.2
7 Aanbrengen en aansluiten elektra 3 0.10 0.3

Totaal 18.4

MANUREN  SYSTEEMWAND

 
 

Handeling G
el
u
id

G
eu
r

Tr
ill
in
ge
n

R
is
ic
o
b
el
ev
in
g

Le
ef
b
aa
rh
ei
d

To
ta
al
 o
ve
rl
as
t

1 Demonteren blokkenwand 2 1 1 1 5

2 Demonteren wand‐ en plafondankers 1 2 1 1 5

3 Aanhelen schroefgaten 1 1 1 3

4 Monteren wand‐ en plafondankers 1 1 2

5 Plaatsen blokkenwand 1 1 1 3

6 Uitsnijden sleuven voor elektra en gat 

voor wandcontactdozen 2 2 1 1 6

7 Aanbrengen en aansluiten elektra 1 1 1 3

Totaal 3 2 1 2 2 27

OVERLAST BLOKKENWAND

 

Handeling st m
1

m
2

m
an

u
re
n
/e
en

h
ei
d

To
ta
al
 m

an
u
re
n

1 Demonteren blokkenwand 22 0.50 10.9

2 Demonteren wand‐ en plafondankers 28 0.05 1.4

3 Aanhelen schroefgaten 28 0.10 2.8

4 Monteren wand‐ en plafondankers 16 0.05 0.8

5 Plaatsen blokkenwand 12 0.55 6.6

6 Uitsni jden s leuven voor elektra  en gat 

voor wandcontactdozen 3 0.15 0.5

7 Aanbrengen en aans luiten elektra 3 0.10 0.3

Totaal 23.2

MANUREN  BLOKKENWAND

 
 
Kosten Oplossingvarianten 
 

Handel ing st m
1

m
2

M
at
er
ia
al
/e
en

h
ei
d

M
at
er
ie
el
/e
en

h
ei
d

M
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u
re
n
/e
en

h
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d

To
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al
 m
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re
n

U
u
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n

M
at
er
ia
al
ko

st
en

M
at
er
ie
el
ko

st
en

A
rb
ei
d
sk
o
st
en

To
ta
al
ko

st
e
n

1 Plaatsen kalkzandsteenwand 21.8 12.5 0.90 19.6 39 273 765 1038

2 Infrezen s leuven voor elektra, uithakken/‐

boren gaten voor wandcontactdozen 5 0.20 1.0 39 39 39

3 Aanbrengen en aansluiten elektra 5 8.7 0.10 0.5 39 44 20 63

4 Behangklaar maken wand 21.8 5.8 0.25 5.5 39 126 213 339

Subtotaal 442 1036 1479

Overige kosten (+15%) 66 155 222

Totaal 509 1192 1700

INITIELE KOSTEN KALKZANDSTEENWAND
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Handel ing st m
1

m
2

M
at
er
ia
al
/e
en

h
ei
d

M
at
er
ie
el
/e
en

h
ei
d

M
an

u
re
n
/e
en

h
ei
d

To
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al
 m

an
u
re
n

U
u
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o
o
n

M
at
er
ia
al
ko

st
en

M
at
er
ie
el
ko

st
en

A
rb
ei
d
sk
o
st
en

To
ta
al
ko

st
e
n

1 Sloop kalkzandsteenwand 21.8 0.47 10.2 39 400 400

2 Aanhelen dekvloer 8.4 1.0 0.35 2.9 39 8 115 123

3 Aanhelen plafond 8.4 1.0 0.45 3.8 39 8 147 156

4 Aanhelen kolom en wand 10.4 1.0 0.35 3.6 39 10 142 152

5 Plaatsen kalkzandsteenwand 12 12.5 0.90 10.8 39 150 421 571

6 Infrezen s leuven voor elektra, uithakken/‐

boren gaten voor wandcontactdozen
3 0.20 0.6 39 23 23

7 Aanbrengen en aanslui ten elektra 3 8.7 0.10 0.3 39 26 12 38

8 Behangklaar maken wand 12 5.8 0.25 3.0 39 70 117 187

Subtotaal 273 1377 1650

Overige kosten (+15%) 41 207 247

Totaal 314 1583 1897

AANPASSINGSKOSTEN KALKZANDSTEENWAND

 
 

Handel ing st m
1

m
2

M
at
er
ia
al
/e
en

h
ei
d

M
at
er
ie
el
/e
en

h
ei
d

M
an

u
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n
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en
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d

To
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al
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n

U
u
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o
o
n

M
at
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ia
al
ko

st
en

M
at
er
ie
el
ko

st
en

A
rb
ei
d
sk
o
st
en

To
ta
al
ko

st
e
n

1 Monteren aans luitprofiel  aan vloer en 

plafond 27.6
5.0 0.10 2.8 39 138 108 246

2 Monteren systeemwandpanelen
1 21.8 35.0 0.30 6.5 39 763 255 1018

3 Gaten boren voor wandcontactdozen 5 0.05 0.3 39 0 10 10

4 Aanbrengen en aans luiten elektra 5 8.7 0.10 0.5 39 44 20 63

Subtotaal 945 392 1336

Overige kosten (+15%) 142 59 200

Totaal 1086 451 1537

INITIELE KOSTEN SYSTEEMWAND

 
1 kosteninformatie verkregen van Spanell Nederland BV, 09‐08‐2010 
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Handel ing st m
1

m
2

M
at
er
ia
al
/e
en

h
ei
d

M
at
er
ie
el
/e
en

h
ei
d

M
an
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re
n
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en

h
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d

To
ta
al
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u
re
n

U
u
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o
o
n

M
at
er
ia
al
ko

st
en

M
at
er
ie
el
ko

st
en

A
rb
ei
d
sk
o
st
en

To
ta
al
ko

st
e
n

1 Demonteren systeemwandelementen 21.8 0.40 8.7 39 340 340

2 Demonteren aanslui tprofielen aan vloer, 

wand en plafond
27.6 0.05 1.4 39 54 54

3 Aanhelen schroefgaten 27.6 1.0 0.10 2.8 39 28 108 135

4

Monteren aans luitprofiel  aan vloer en 

plafond
14.4 0.0 0.10 1.4 39 0 56 56

5 Monteren systeemwandpanelen 12 0.0 0.30 3.6 39 0 140 140

6 Gaten boren voor wandcontactdozen 3 0.05 0.2 39 6 6

7 Aanbrengen en aans luiten elektra 3 0.0 0.10 0.3 39 0 12 12

Subtotaal 28 716 743

Overige kosten (+15%) 4 107 111

Totaal 32 823 855

AANPASSINGSKOSTEN SYSTEEMWAND

 
 

Handel ing st m
1

m
2

M
at
er
ia
al
/e
en

h
ei
d

M
at
er
ie
el
/e
en

h
ei
d

M
an

u
re
n
/e
en

h
ei
d

To
ta
al
 m

an
u
re
n

U
u
rl
o
o
n

M
at
er
ia
al
ko

st
en

M
at
er
ie
el
ko

st
en

A
rb
ei
d
sk
o
st
en

To
ta
al
ko

st
e
n

1 Monteren wand‐ en plafondankers 27.6 2.0 0.05 1.4 39 55 54 109

2 Plaatsen blokkenwand 21.8 30.0 0.55 12.0 39 654 468 1122

3 Uitsni jden s leuven voor elektra  en gat voor 

wandcontactdozen
5 0.15 0.8 39 0 29 29

4 Aanbrengen en aanslui ten elektra 5 8.7 0.10 0.5 39 44 20 63

Subtotaal 753 570 1323

Overige kosten (+15%) 113 86 198

Totaal 866 656 1521

INITIELE KOSTEN BLOKKENWAND

 
 

Handel ing st m
1

m
2

M
at
er
ia
al
/e
en

h
ei
d

M
at
er
ie
el
/e
en

h
ei
d

M
an

u
re
n
/e
en

h
ei
d

To
ta
al
 m

an
u
re
n

U
u
rl
o
o
n

M
at
er
ia
al
ko

st
en

M
at
er
ie
el
ko

st
en

A
rb
ei
d
sk
o
st
en

To
ta
al
ko

st
e
n

1 Demonteren blokkenwand 21.8 0.50 10.9 39 425 425

2 Demonteren wand‐ en plafondankers 27.6 0.05 1.4 39 54 54

3 Aanhelen schroefgaten 27.6 1.0 0.10 2.8 39 28 108 135

4 Monteren wand‐ en plafondankers 15.6 0.0 0.05 0.8 39 0 30 30

5 Plaatsen blokkenwand 12 0.0 0.55 6.6 39 0 257 257

6 Uitsni jden s leuven voor elektra  en gat voor 

wandcontactdozen 3 0.15
0.5 39 18 18

7 Aanbrengen en aanslui ten elektra 3 0.0 0.10 0.3 39 0 12 12

Subtotaal 28 904 931

Overige kosten (+15%) 4 136 140

Totaal 32 1039 1071

AANPASSINGSKOSTEN BLOKKENWAND
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Milieubelasting Oplossingsvarianten 

 

5 jaar
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er
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e/
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ei
d
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e
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d

A
fv
al
/e
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ei
d
 

A
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o
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d
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h
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d
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an
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o
rt
  t
o
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al
 

d

1 kalkzandsteenwand plaatsen 22 4.7 60 0.08 0.8 82.0 280 4883 24 419 52 907

5 kalkzandsteenwand plaatsen 12 4.7 60 0.08 1 56.4 280 3360 24 288 52 624

Totaal 138.4 8243 707 1531

Initiele milieubelasting

Milieubelasting bij aanpassing

Materiaaleenheid

st

KALKZANDSTEENWAND

Aanpassingstermijn uit veranderingsscenario: 

Handeling m
1

m
2

m
3

€
 /
 e
en

h
ei
d

Verborgen mil ieukosten 
a Mi l ieumaten

Te
ch

n
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e 
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n
sd
u
u
r

V
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o
r

b

€
 t
o
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al
 c

(MJ) (kg) (kton.km)

A
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p
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n
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5 jaar
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d
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h
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o
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  t
o
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d

2 Monteren systeemwandpanelen
1

22 1.8 25 0.20 0.33 12.8 40 291 4 29 10 72.7

5 Monteren systeemwandpanelen
1

12 1.8 25 0.20 1 21.1 40 480 4 48 10 120

Totaal 33.9 771 29 193

Milieubelasting bij aanpassing

MILIEUBELASTING SYSTEEMWAND

Aanpassingstermijn uit veranderingsscenario: 

Handeling st

Initiele milieubelasting

(MJ)

Materiaaleenheid

m
1

m
2

m
3

€
 /
 e
en

h
ei
d

€
 t
o
ta
al
 c

A
an

p
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si
n
gs
te
rm
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/ 
  

te
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. L
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en

sd
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r
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n
is
ch
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n
sd
u
u
r

V
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m
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d
er
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fa
ct
o
r

b

(kg) (kton.km)

Verborgen mil ieukosten 
a Mi l ieumaten

 
1 Op basis van 2x 12 mm spaanplaat (100% afvalhout), van kartonkern zijn geen gegevens bekend en  is geproduceerd op 
basis van gerecycled papier. De extra milieubelasting zal beperkt zijn 

 
Van oplossingsvariant 3, de blokkenwand op basis  van 100%  gerecycled  afvalhout  en papier,  zijn 
geen  gegevens  bekend.  Voor  de  ontwikkeling  is maximale  duurzaamheid  het  uitgangspunt.  Om 
materiaal  te besparen  is het mogelijk  bij  vorm‐  en droogproces om holtes  in het product  aan  te 
brengen.  Het  doel  is  dat  de  totale  verborgen  milieukosten  lager  liggen  dan  in  geval  van  de 
systeemwand.  
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BIJLAGE 13 – Data bij Case study 3 

 
Stap 8:  
Aanpassingsinspanning Oplossingsvarianten 
 

Handeling G
el
u
id

G
eu

r

Tr
ill
in
ge
n

R
is
ic
o
b
el
ev
in
g

Le
ef
b
aa
rh
ei
d

To
ta
al
 o
ve

rl
as
t

1 Demonteren kolombekleding 1 1 1 1 4

2 Verwijderen topvloer 1 1 1 2 5

3 Plaatsen en inwerking stel len 

hulpconstructie 2 1 3 2 8

4 Ontkoppelen, verplaatsen en 

aankoppelen van kolom 1 1 3 2 7

5 Hulpconstructie verwi jderen 2 1 1 2 6

6 Terugplaatsen topvloer 1 1 1 2 5

7 Monteren kolombekleding 1 1 1 1 4

Totaal 9 0 7 11 12 39

OVERLAST VERPLAATSBARE KOLOM

  

Handeling st m
1

m
2

m
an

u
re
n
/e
en

h
ei
d

To
ta
al
 m

an
u
re
n

1 Demonteren kolombekleding 1 0.50 0.5

2 Verwi jderen topvloer 6 0.15 0.9

3 Plaatsen en inwerking stel len 

hulpconstructie 1 3.00 3.0

4 Ontkoppelen, verplaatsen en 

aankoppelen van kolom 1 4.00 4.0

5 Hulpconstructie verwi jderen 1 1.00 1.0

6 Terugplaatsen topvloer 6 0.15 0.9

7 Monteren kolombekleding 1 0.50 0.5

Totaal 10.8

MANUREN  VERPLAATSBARE KOLOM

 
 
Kosten Oplossingvarianten 
 

Handeling st m
1

m
2
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d
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A
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o
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en

to
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ko

st
e
n

1 Slimlinevloer + topvloer overspannign 9,0m 97.2 150.0 10 0.30 29.2 39 14580 972 1137 16689

Subtotaal 14580 972 1137 16689

Overige kosten (+15%) 2187 146 171 2503

Totaal 16767 1118 1308 19193

INITIELE KOSTEN OVERSPANNING 9,0 M

 
 

Handeling st m
1

m
2
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d
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u
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d
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o
st
en
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st
e
n

1 Slimlinevloer + topvloer overspannign 3,6m 38.9 95.0 10 0.30 11.7 39 3696 389 455 4540

2 Slimlinevloer + topvloer overspannign 5.4m 58.2 115.0 10 0.30 17.5 39 6693 582 681 7956

3 meerkosten verplaatsbare kolom 2 250.0 39 500 0 0 500

Subtotaal 10889 971 1136 12996

Overige kosten (+15%) 1633 146 170 1949

Totaal 12522 1117 1306 14945

INITIELE KOSTEN VERPLAATSBARE KOLOM
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Handel ing st m
1

m
2
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1 Demonteren kolombekleding 1 0.50 0.5 39 20 20

2 Verwi jderen topvloer 6 0.15 0.9 39 35 35

3 Plaatsen en inwerking stel len hulpconstructie 1 150 3.00 3.0 39 150 117 267

4 Ontkoppelen, verplaatsen en aankoppelen van 1 4.00 4.0 39 156 156

5 Hulpconstructie verwijderen 1 1.00 1.0 39 39 39

6 Terugplaatsen topvloer 6 0.15 0.9 39 35 35

7 Monteren kolombekleding 1 0.50 0.5 39 20 20

Subtotaal 150 421 571

Overige kosten (+15%) 23 63 86

Totaal 173 484 657

AANPASSINGSKOSTEN VERPLAATSBARE KOLOM

 
 
Milieubelasting oplossingsvarianten 
 

THQ 150x5‐190x12‐400x8 2.0 10.8 55.8 1205

HE120A 6.0 3.0 20.3 365

HE100A 2.0 3.0 17.0 102

Staalconstructie stramien B&D

THQ 265x6‐190x15‐400x10 2.0 7.2 80.2 1155

THQ 150x5‐190x12‐400x8 2.0 3.6 55.8 402

HE160A 4.0 3.0 31.0 372

HE120A 2.0 3.0 20.3 122

HE140A 2.0 3.0 25.1 151

Subtotaalgewicht staalconstructie 3874

Vloeren

Slimline IPE 200 1 77.8 290 22562

Slimline IPE 270 1 58.3 302 17607

Subtotaalgewicht Vloeren 40169

Totaal 44042

VERPLAATSBARE KOLOMMEN

Constructieve onderdelen per gebouwlaag 

(onderste van 4 gebouwlagen) m
1

m
2

kg
 /
 e
en
h
ei
d

kg
 t
o
ta
al

st

Staalconstructie stramien A & D
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THQ 150x5‐190x12‐400x8 1.0 10.8 55.8 603

HE120A 3.0 3.0 20.3 183

HE100A 1.0 3.0 17.0 51

Staalconstructie stramien B

THQ 200x5‐190x12‐400x8 1.0 10.8 59.8 646

HE200A 3.0 3.0 43.1 388

HE160A 1.0 3.0 31.0 93

Staalconstructie stramien D

THQ 200x5‐190x12‐400x8 1.0 10.8 59.8 646

HE160A 3.0 3.0 31.0 279

HE140A 1.0 3.0 25.1 75

Subtotaalgewicht staalconstructie 2963

Vloeren

Sl iml ine IPE 360 1 97.2 319 31007

Sl iml ine IPE 270 1 38.9 302 11748

Subtotaalgewicht Vloeren 42755

Totaal 45718

Staalconstructie stramien A

GROTE OVERSPANNING 9,0m

Constructieve onderdelen per gebouwlaag 

(onderste van 4 gebouwlagen) st m
1

m
2

kg
 /
 e
en

h
ei
d

kg
 t
o
ta
al
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