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VOORWOORD 

Voor u ligt een deelstudie uit de derde fase van het IOP-BOUW onderzoeksproject 
'Fundamentele Grondslagen Open Bouwen'. In de tweede fase van het onderzoek 
werd de open bouwwijze geplaatst in de technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen en werd het begrip omschreven door de specifieke kenmerken van de 
open bouwwijze aan te geven. Voor de derde fase gold ons inziens een verdergaand 
doel: de strategiebepaling foor de Infoering fan de open bouwwijze foor 
verschillende partic::ipanten in het bouwproces. 

In het afsluitende rapport van de tweede fase Fundamentele Grondsiagen van de 
Open Bouwwijze worden samenvattend het concept en de achtergronden van de open 
bouwwijze gepresenteerd. In deze samenvatting wordt aangetoond dat de open 
bouwwijze in het verlengde ligt van de Nederlandse woningbouwtraditie en tevens 
op een overtuigende manier beantwoordt aan de actuele en toekomstige 
maatschappelijke behoeften en technologische mogelijkheden. Daarnaast worden in 
deze samenvattende rapportage reeds. globaal de posities, kansen en mogelijkheden 
geschetst voor de verschillende participanten binnen het 'huidige' en het 'open' 
bouwproces. 
Juist in het verlengde van deze tweede fase kreeg het onderzoek in de derde rase 
gestalte. 
Na een periode van eindeloze discussies tussen voor- en tegenstanders is het naar 
onze mening van belang, nu er een beschrijving en plaatsbepaling ligt, de aandncht 
te richten op een strategiebepaling naar de verschillende participanten binnen het 
bouwproces, voor de invoering van de open bouwwijze. Oat onderzoek is op dit 

. moment belangrijker dan een verdere verfijning van het concept c.q. een nadere 
modelmatige beschrijving. 
Deze strategiebepaling is te zien als een, aan de praktijk getoetste, verdere 
uitwerking van de reeds in de tweede fase geschetste posities, kansen en 
mogelijkheden voor de verschillende doelgroepen. 

In deze derde fase hebben we ons beperkt tot de doelgroepen 'institutionele 
beleggers/opdrachtgevers' en 'architecten'. Vooral naar deze doelgroepen toe zagen 
we het belang van een duidelijke strategiebepaling. Naar deze participanten toe, is 
een heldere en objectieve verslaglegging noodzakelijk waar, uitgegaan van de reeds 
geanalyseerde problemen, de essentiele voordelen en mogelijkheden die de invoering 
van de open bouwwijze met zich meebrengt in een invoeringsstrategie zijn vertaald. 
Juist bij deze doelgroepen stuit de invoering van de open bouwwijze op veelal 
irrationeel aandoende weerstanden. 
De strategiebepaling naar deze twee doelgroepen toe, gebaseerd op de 
onderzoeksresultaten zoals die reeds neergelegd zijn in het verslag van de tweede 
rase en in discussiesessies getoetst aan de praktijk, heeft niet aileen tot doel de 
essentiele voordelen van de open bouwwijze te presenteren, de resultaten van het 
onderzoek zijn, na 25 jaar discussie, tevens te zien als het concrete perspectief 
voor de verschillende doelgroepen. 
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Oit onderzoeksproject is uitgevoerd door de 'Werkgroep Fundamentele Grondslagen 
Open Bouwen' onder leiding van prof. dr. H. Fassbinder. Deze uitgave verschijnt in 
het kader van het programma 'Open Bouwen' van het 'Innovatiegericht Onderzoek
programma Bouw'. De programmacommissie IOP-BOUW, voornamelijk samengesteld uit 
deskundigen afkomstig uit het bedrijfsleven en de onder~oekswereld, stimuleert de 
universitaire organisaties toepassingsgericht onderzoek uit te voeren. Beoogd wordt 
daarmee de technologische vernieuwing binnen de bouw te bevorderen. 
In dit kader is het onderzoek begeleid door de 'Begeleidingscommissie Fundamentele 
Grondslagen Open Bouwen' bestaande uit: 
ir. A. Griffioen 

Raad en Beheer Utrecht BV 
(voorzitter begeleidingscommissie en voorzitter coOrdinatieteam lOP-Open 
Bouwen) 

ing. K.H. Dekker 
KD consultants BV 
(lid van c06rdinatieteam lOP-Open Bouwen) 

ir. Ch.J. de Vilder 
Amstelland Concernbeheer BV 

ir. A. Peters 
ROV Limburg en NCIV 

dr. ir. J.B.M. Louwe 
TNO,IBBC 

ir. S. Hokwerda 
Deerns Raadgevende Ingenieurs 

Daarnaast hebben een groot aantat architecten en ontwerpers in de verschillende 
discussies een bijdrage geleverd aan dit deelonderzoek De rol van de architect 
binnen de open bouwwijze: een discussie: 

WONINGBOUW 
ir. O. Sluizer (BNA, commissies) 
ir. P. Mulder (SBR,SEV,BNA) 
ir F. van der Werf (Architectuur, Stedenbouw, Consultancy Frans van der Werf) 
mw. ir. K. Benraad (Buro ,op ten Noort-Blijdenstein) 

UTILITEITSBOUW 
ir. M. Wijk (EGM architecten) 
ir. F. de Jong (De Jong en van Olphen Architekten en Ingenieurs) 

BEST AANDE VOORRAAD 
ir. H. van Helmond (KOVOS) 
ir. J.H.M. Kapteijns (OBOM; Architectuur Stedebouw & Onderzoek) 

PRODUKTONTWIKKELING 
ir. J. Brouwer (Jan Brouwer Associates) 
ir. E. Vreedenburgh (OBOM; Archipel Ontwerpers) 

Wij danken hen voor hun inspirerende en enthousiaste medewerking. 
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SAMENVATTING 

In het eerste gedeelte van deze studie De rol van de architect binnen de open 
bouwwijze: een discussie worden de positie en perspectieven voor de beroepsgroep 
binnen de open bouwwijze geschetst. Het commentaar daarop vanuit de beroepsgroep 
zelf komt in het tweede deel aan de orde. In het derde deel worden naar aanieiding 
van dit commentaar, strategieen gepresenteerd voor de verdere invoering van de 
open bouwwijze. 

Het eerste gedeelte van het onderzoek is theoretisch van opzet. Dit dee 1 van het 
onderzoek wordt ingeleid met een schets van de historische ontwikkeling van de 
beroepsgroep (hst. I). Daarna voigt een korte beschrijving van de open bouwwijze 
(hst. 2) en een schets van de positie van de architect binnen deze open bouwwijze 
(hst. 3) met daaraan gekoppeld de beroepsstructuur binnen de open bouwwijze (hst. 
4). 
We hebben in het theortische dee I van deze studie proberen aan te tonen dat de 
architect in een vragersbepalende markt, binnen de open bouwwijze niet aan 
betekenis verliest. Integendeel, door zijn intermediaire en adviserende rol, zijn taak 
als ruimtelijk, functioneel en esthetisch vormgever en de uitdagingen als 
projectonafhankelijk produktontwerper blijft hij mede verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en daarmee de gebruikswaarde en rentabiliteit op langere termijn. 

Het tweede gedeelte van deze studie is reflectief van opzet. In dit onderdeel van 
het onderzoek werden: de beschrijving van de open bouwwijze en de geschetste 
rolverandering en beroepsstructuur, als discussiestuk gepresenteerd aan verschillende 
architecten en ontwerpers die het van commentaar vanuit de praktijk voorzagen. 
We geven een korte beschrijving van de onderzoeksopzet (hst. 5). 
Daarna presenteren we de reflectie, het resultaat van vier onafhankelijke 
discussiesessies naar de specialisaties: woningbouw, utiIiteitsbouw, bestaande 
voorraad en produktontwikkeling (hst. 6 en hst. 7). 

Het derde gedeelte van het onderzoek voorziet in mogelijke strategiebepalingen naar 
de beroepsgroep toe (hst. 8). 
In dit onderdeel van het onderzoek worden naar aanleiding van de uitgewerkte 
discussiesessies enkele mogelijke strategieen naar de beroepsgroep gepresenteerd. 
Met dit laatste gedeelte van dit onderzoek, een adviserend discussiestuk noar de 
Stichting Open Bouwen, proberen we een bijdrage te leveren aan de nadere 
concretisering van een bouwproces dat voordelen biedt aan al haar participanten. 

In de bijlagen van dit rapport vindt u tenslotte de vragenlijsten die als katalysator 
gediend hebben bij de verschillende discussies (Bijlage A-D) en de samenvattingen 
van de discussies (Bijlage I-IV). 
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DEEL 1 THEORIE 

1 Historiscbe ontwikkeling, van bouwmeester tot gecoordineerd team van 
specialisten 

1.1 Inleiding 
1.2 De bouwmeester 
1.3 De rationele avant garde 
1.4 De technisch ingenieur 
1.5 De ontwerpend ingenieur 
1.6 Huidige ontwikkelingen 

2 Het open bouwproces 

2.1 Inleiding 
2.2 De Open Bouwwijze 

3 De rol van de architect als ontwerper, manager, organisator en adviseur binnen 
de open bouwwijze 

3.1 Inleiding 
3.2 De bouwkundig adviseur voor de opdrachtgever 
3.3 De cOOrdinerend. architectonisch (functioneel. ruimtelijk. esthetisch) 

ontwerper voor de opdrachtgever 
3.4 De adviseur tijdens de uitvoering voor de opdrachtgever 
3.5 De technisch ontwerper voor het bouwbedrijf 
3.6 De produktontwerper voor de toeleveringsindustrie 

4 De structuur van de beroepsgroep binnen de open bouwwijze 

4.1 Inleiding 
4.2 Onafhankelijke concentratie 
4.3 Onafhankelijke specialisatie 
4.4 Afhankelijk dienstverband 
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1 HISTORISCHE ONTWIKKELlNG, VAN BOUWMEESTER 
TOT GECOORDINEERD TEAM VAN SPECIALISTEN 

1.1 INLEIDING 

De toenemende industrialisering en de daarmee samenhangende toenemende 
complexiteit van het bouwproces heeft geleid tot een steeds verdere arbeidsdeling. 
Daarnaast hebben deze ontwikkelingen een reorganisatie van de rolverdeIing en het 
ontstaan van nieuwe deskundigheid tot gevolg gehad. 
We schetsen hier de historische ontwikkelingslijn van dit proces en de daarmee 
samenhangende gevolgen voor de beroepspraktijk van de architect zoals dit vanaf de 
jaren twintig, met de toenemende systematische invoer van wetenschappelijke 
resultaten, gestart is. 

Terwijl de traditionele bouwmeester, op aile terreinen ter' zake kundig, het ontwerp 
in al zijn facetten bepaalde, constateren we nu dat bouwen en ontwerpen steeds 
minder een zaak is van begenadigde solisten. De bouwopgave is dermate complex 
geworden dat de traditionele rol van de architect niet langer verenigbaar is binnen 
cen persoon. We constateren dan ook dat bouwen in deze tijd een gecoordineerde 
opgave is waaraan verschiUende specialisten elk vanuit hun discipline een bijdrage 
leveren. 
Door de ontwikkeling van verdere arbeidsdeling zijn uit de universe Ie taak van 
bouwmeester verschillende coOrdinerende, ontwerpende, specialistische en 
adviserende taken ontstaan. 
Waar de taken van de architect traditioneel verenigd waren binnen een persoon zien 
we deze taken nu vaak verenigd binnen een architectenbureau. Daarnaast 
constateren we dat er ook gespecialiseerde bureaus ontstaan die juist maar een deel 
van deze universele taak op zich nemen. 

1.2 DE BOUWMEESTER 

De zelfstandige architect heeft aan het begin van deze eeuw een integrerende 
functie tussen enerzijds de individuele bouwheer en anderzijds de versplinterde 
bouwambachten. Het is zijn taak om de behoeften en gebruikswensen van de 
bouwheer om te zetten in ruimtelijke structuren en technische constructies en 
daarnaast de produktie en uitvoering van het plan te realiseren. 
Hij kent de opdrachtgever en vertaalt zijn gebruikswensen naar een passend 
ontwerp en werkt niet zoals de ingenieur binnen de industrie in die tijd, aan de 
ontwikkeling van produkten die in massaproduktie voor een anonieme markt 
gemaakt worden. De architect draagt als plaatsvervanger van de gebruiker bij aan 
het welzijn van de toekomstige gebruiker. In deze produktie van gebruikswaarden 
wortelt het zelfbeeld van de architect voor het algemene welzijn, ook In 

maatschappelijke zin, verantwoordelijk te zijn. 
Zijn zelfstandigheid ten opzichte van de opdrachtgever enerzijds en de 
verschillende bouwbedrijven anderzijds is een uitvloeisel van de geringe 
concentratiegraad van de bouwnijverheid. Enerzijds zijn de bouwactiviteiten van de 
opdrachtgevers veelal eenmalig waardoor slechts gedurende een bepaalde periode 
gebruik gemaakt wordt van de diensten van de architect. Hij wordt niet in vaste 
dienst genomen, zoals dat in de eeuwen daarvoor gebeurde door staat of kerk. 
Anderzijds is de kapitaalconcentratie in de bouwsector te gering om de architect, 
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als ontwerper of constructeur, op te nemen binnen het uitvoerend bouwbedrijf. 
In de vorige eeuwen hielden architecten zich vooral bezig met de bouw van 
representatieve gebouwen. De volkswoningbouw die in de voorgaande periode nog 
vrijwel geheel in handen was van het uitvoerend bouwbedrijf werd pas na de 
invoering van de Woningwet (1901/2) een beiangrijke opgave voor architecten. 
Wanneer, vanaf het begin van deze eeuw, de ontwikkeling van nieuwe sodale 
woonvormen en nieuwe stadsstructuren centraal komen te staan, worden de 
architecten met hun vakkennis en ontwerpvaardigheden ingezet. Nieuwe reglementen 
en voorschriften en de daaruit voortvloeiende toenemende complexiteit van het 
bouwproces eisen een toenemende professionalisering in het bouwvak die leidt tot 
een monopolisering van het ontwerpen van de gebouwde omgeving door architecten, 
stedebouwers en planners. 
De woningbouwopgave met bouwondernemingen, speculanten en industrielen wordt 
dan voor de architecten een nieuwe bouwopgave met nieuwe opdrachtgevers en een 
nieuwe symbolische waarde. 

1.3 DE RATIONELE AVANT GARDE 

De invoer van wetenschappelijke resuItaten in het bouwproces begint in de jaren 
twintig. De universele rationalistische kunst van de Stijl-beweging is daarbij te zien 
als de esthetische voorbode van dit nieuwe rationalistische bouwen in Nederland. 
De architecten van de Nieuwe Zakelijkheid baseren zich in hun voorkeur voor 
abstractie, dematerialisering en eenvoudige geometrische (rechthoekige) vormen 
juist op de experimenten van de Stijl en werken als eersten vanuit een 
wetenschappelijke intentie. Zij richten zich op de representatie van de 
arbeiderscultuur als nieuwe opgave en stellen type-ontwikkeling, standaardisatie en 
industriele vervaardiging tegenover de gangbare gevoelsmatige sUbjectieve aanpak 
van de Amsterdamse School architecten. Deze rationele wetenschappelijke uitdaging 
wordt zeer duidelijk verwoord door Boeken1 wanneer hij stelt dat het 
architectenwerk dezelfde ingenieurswerkwijze vereeist, gebaseerd op streng 
wetenschappelijk onderzoek, als de industrie. 

In 1927 proclameerde De 8, de Amsterdamse architectengroep binnen de Nieuwe 
Zakelijkheid, in haar manifest de wetenschappelijke en maatschappelijke functie van 
de architect door te stell en dat hij meer werkt voor een bouw-WETENSCHAP dan 
voor een bouw-KUNST. 
De wetenschappelijke en ratione Ie aanpak krijgt vorm in staal, beton en 
fabrieksmatige constructies en is een reactie op het gebruik van de traditionele 
materialen hout, baksteen en pannen en de ambachtelijke bouwwijze van de 
Amsterdamse School architecten. Bij de architecten van De 8 ligt de nadruk ligt op 
de functie-analyse van plattegronden en niet op de vormgeving van de gevels. 

Ook bij de Rotterdamse architectengroep Opbouw (ontstaan in 1920) ligt de nadruk 
op een rationalistische benadering van het bouwen. De woning wordt gereduceerd tot 
een complex economisch, technisch en hygienisch optimaliseringsprobleem dat 
wetenschappelijk opgelost kon worden en door de toe passing van nieuwe 
bouwstoffen, constructies en produktiemethoden leidde tot nieuwe ruimteconcepten. 
Deze wetenschappelijke benadering resulteerde in onderzoek naar de verschillende 

Boeken, de socialistische gids IX, 1924 p27 
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deelaspecten van het bouwen en leidde eveneens tot verschillende publicaties van de 
hand van architecten over de nieuwe onderzoeksvelden. Er verschenen boeken over 
de ergonomie van keukens, warmer wonen, acoustisch en thermisch bouwen e.d. 

De architecten van De 8 en Opbouw hadden als rationele avant garde op vele 
fronten een voortrekkersrol. Zij stonden aan de wieg van de industrialisatie; 
ontwikkelingen op het gebied van de techniek werden gelntegreerd in de 
architectuur en vormgeving en er ontstond een nieuwe rationele esthetiek 
gebaseerd op de vormgeving van industrieel vervaardigde produkten. 
Ze werkten weliswaar als individualisten, maar met de voorgestelde 
wetenschappelijke aanpak wordt reeds de basis gelegd voor een verdere 
arbeidsdeling en het ontstaan van nieuwe deskundigheid. 

Ook internationaal Jag in die jaren de nadruk op de rationele en wetenschappelijke 
benadering van het bouwen. Op de eerste ClAM bijeenkomst in 1928 in la Sarraz 
(Zwitserland) namen de aanwezige architecten een manifest aan waarin werd gepleit 
voor een rationele, gestandaardiseerde en geindustrialiseerde bouwwijze en stelling 
werd genomen tegen het traditionele bouwen. Op het tweede congres in Frankfurt 
(1929) stonden de ontwikkeling van de minimumwoning (Wohnung fur das 
Existenzminimum) en de ontwikkeling van een rationele analytische 
ontwerpmethodiek centraal. 
Op het congres in 1930 in Brussel werden de Nederlandse experimenten van de 
architectengroepen De 8 en Opbouw besproken. 

Na het uitbreken van de internationale crisis in 1929 winnen in de woningbouw de 
meer traditionalistisch ingestelde architecten weer aan invloed. Architecten van de 
Delftsche School grijpen terug naar de meer vertrouwde traditionele bouwvormen en 
-methoden en er wordt opnieuw op een ambachtelijke manier gebouwd: kleinschalig 
en met traditionele materialen. 
Ook direct na de tweede wereldoorlog zijn het vooral deze architecten die een groot 
deel van de wederopbouw voor hun rekening nemen. 

1.4 DE TECHNISCH INGENIEVR 

Met de groei van de industrialisatie in de jaren vijftig neemt de invloed van de 
traditionaJisten echter snel af en komt de rol van de architect als universeel 
kunstenaar ter discussie te staan. De enorme bouwopgave noodzaakt tot een verdere 
rationalisatie en verwetenschappelijking van het ontwerp- en bouwproces. In 
Rotterdam werden al in 1941 plannen gemaakt voor de wederopbouw die 
voortbouwden op de analytische ontwerpaanpak van de architecten van de Nieuwe 
Zakelijkheid. Van Tijen, Brinkman, Van den Broek en Maaskant, architecten van het 
Nieuwe Bouwen2, deden voorstellen voor de wederopbouw van de gebombardeerde 
stad. Rotterdam was vlak na de oorlog een van de weinige steden waar architecten 
van het Nieuwe Bouwen aan de slag gingen. Maar met de toenemende industrialisatie 
nam hun invloed op de wederopbouw ook in andere steden sne! toe. 
De invloed van de ideeen van de architecten van de Stijl, De 8 en Opbouw op de 
ontwikkeling van het bouwen na de oorlog is bijzonder groot geweest. Vooral hun 

Van Tijen, Brinkman, Van den Broek, Maaskant 
Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam, 1941 

8 



3 

methodische en ratione Ie benadering van de bouwopdracht werd gemeengoed. De 
toenemende verwetenschappelijking van het steeds complexere bouwproces leidde tot 
een verdere arbeidsdeling en er ontstaan verschillende nieuwe specialismen die met 
de komst van de Eindhovense TH ook op universitair niveau ais zodanig onderwezen 
worden. 
De door de architecten zelf in de jaren twintig ingezette verwetenschappelijking en 
rationalisering van het bouwproces leidde in de jaren zestig echter tot de uitholling 
van hun eigen taak en functie. De architect als universeel kunstenaar verloor aan 
terre in en het bouwproces kwam steeds meer in handen van bouwingenieurs. De 
architect was niet langer als bouwheer aIleen verantwoordelijk voor het 
gerealiseerde plan; dit werd het resultaat van de vele deelprestaties verricht door de 
verschillende experts. 
Met de gespannen woningmarkt en de explosieve groei van de industrialisatie aan 
het eind van de jaren zestig verschoof ook de vormgevende taak van de architect 
naar de achtergrond. De nadruk die in deze fase van industriele ontwikkeling op de 
rationalisatie van het bouwproces lag ging gepaard met schaalvergroting en de 
monotone herhaling van ladenplan-ontwerpen. Er werd weinig aandacht geschonken 
aan de kwaliteit van de woning en de wensen van haar gebruikers. Er ontstond dan 
ook geen nieuwe esthetiek; de zakelijke vormgeving van de vooroorlogse avant garde 
werd eenvoudig gecopieerd en tot esthetische norm verheven. 
Binnen de op dat moment eveneens grootschalige architectenbureaus leidde de 
ontwikkelingen tot het afbrokkelen en inhoudelijk uiteen vallen van de 
oorspronkelijke taken van de architect. Aan de ene kant groeide het aantal 
loonafhankelijke architecten die zich enkel nog bezig hielden met technisch 
detailleerwerk en aan de andere kant werd de zelfstandige architect een chef-de
bureau die als manager en coordinator onderhandelde met de diverse actoren in het 
bouwproces maar inhoudelijk nauwelijks nog iets te maken had met het 
ontwerpproces. 
De verdere kapitaalconcentratie die reeds in het begin van deze eeuw ingezet was 
leidde tot een groeiende anonimiteit van de opdrachtgever en het ontstaan van 
projectontwikkelingsmaatschappijen en turn-key ondernemingen. De bouwkundig 
ingenieur trad nu ook in dienst bij deze organisaties waarmee ook het zelfstandige 
karakter van het architectenvak onder druk kwam te staan. 

Reeds vanaf het eind van de jaren vijfig onstaat er eerst vanuit de FORUM-groep 
en later vanuit de SAR kritiek op de eenzijdigheid van de industrialisatie. Onder 
leiding van N.J. Habraken werken de medewerkers van de SAR (Stichting Architecten 
Research) aan de bijsturing van de woningbouwproduktie binnen de randvoorwaarden 
van de industriele produktie door de bewoner als actor in het bouwproces tc 
introduceren. De directe doelstellingen zijn: "te onderzoeken in hoeverre industriele 
produktiemethoden kunnen worden aangewend ter verhoging van de bruikbaarheid 
van bouwwerken in het algemeen en in het bijzonder bouwwerken ten behoeve van 
de volkshuisvesting" en "de toepassing van industriele produktiemethoden te 
bevorderen in zoverre deze toepassing kan leiden tot de verhoging van de 
bruikbaarheid van bouwwerken, in het bijzonder bouwwerken ten behoeve van de 
huisvesting"3. Daarnaast wi! de SAR onderzoeken welke bijdragen van de zijde van 
architecten kunnen worden gegeven om deze doelstellingen te bereiken. De 
medewerkers van de SAR werken op een wetenschappelijke en methodische wijze die 

Statuten van de Stichting Architecten Research; opgesteld in 
Rotterdam op 28 augustus 1964 
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voort Iijkt te komen uit een zelfde geest die ook de architecten van de Nieuwe 
Zakelijkheid en ClAM bezielde. 
De SAR probeerde de professionele wereld eveneens aan te tonen dat de nieuwe rol 
van de gebruiker en de met de kapitaalsconcentratie samengaande arbeidsdeling 
binnen het bouwproces weliswaar een fundamentele verandering maar geen 
vermindering van inhoud van de architectentaak hoeft te betekenen: "De specifieke 
architectendeskundigheid is het kennen van wetmatigheden bij beslissingen over maat 
en plaats van ruimte en materiaal". De SAR pretendeert het instrumentarium 
ontwikkeld te hebben, waardoor deze deskundigheid zich weer kan manifesteren. "De 
architect hoeft geen uomo universale te zijn om zijn greep op de gang van zaken 
bij de bouwkundige besluitvorming te behouden."" 

De roep om kwaliteit en de kritiek op de eenzijdige industrialisatie vanuit de 
architectenwereld en de maatschappij leidt in eerste instantie echter niet tot de 
gewenste bijsturing van het proces van industrialisering maar tot een complete 
ommekeer naar opnieuw een traditionele manier van bouwen. 
Binnen het proces van industrialisering is nog geen antwoord te geven op de 
toenemende emancipatie van de gebruiker. Als reactie op de uniformiteit en 
monotonie van de stadsuitbreidingen uit het eind van de jaren zestig begin jaren 
zeventig verschijnen vanaf 1975 de traditionele kleinschalige uitbreidingswijken, 
opnieuw naar een Delftsche School architectuur verwijzend, met de nadruk op 
herkenbaarheid, identiteit en visuele complexiteit; een ommekeer die in de ogen van 
Habraken de ontwikkelingen in de bouw op het gebied van de industrialisatie met 
minstens tien jaar terugwierp. 

1.5 DE ONTWERPEND INGENIEUR 

De arbeidsdeling als resultaat van de in de jaren twintig ingezette 
verwetenschappelijking wordt in de loop van de jaren zeventig voltooid en leidt tot 
een zelfstandige wetenschappelijke ontwikkeling van de verschillende disciplines. 

Vanaf het eind van de jaren zeventig verandert de bouwopgave: door de 
verzadiging van de markt komen de differentiatie en de kwaliteit van het produkt 
centraal te staan. De geemancipeerde gebruiker en de professionele opdrachtgever 
eisen meer en meer een gebouw dat aansluit bij hun specifieke wensen en eisen. 
Door de ontwikkeling en acceptatie van de participatie van de gebruiker in het 
ontwerp- en bouwproces die ook leidt tot de verschuiving van een verkoop/verhuur 
markt naar een koop/huUf markt worden deze wensen ook steeds vaker 
daadwerkelijk gerealiseerd. Door aan te sluiten op deze gedifferentieerde wensen 
wordt de anonimiteit van de gebruiker/opdrachtgever gedeeltelijk opgeheven. 
Daarnaast constateren we een toenemende zorg voor de kwaliteit van de 
woonomgeving en de bouwfysische, architectonische, bouw- en beheerstechnische 
kwaliteit van het gebouw. 
Voor architecten betekent dit dat zij een deel van hun traditionele taken kunnen 
herwinnen. Zij krijgen de taak op een gegarandeerd kwaliteitsniveau te ontwerpen 
voor een bekende gebruiker die zich als participerend bewoner direct, dan wei 
indirect in de vorm van een gedifferentieerde marktvraag manifesteert. 

John Carp en Ton van Rooij, De ontwikkeling van een taal, het 
gebruik van een taal, Plan 12 1973 
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1.6 HUIDIGE ONTWIKKELINGEN 

We constateren op dit moment binnen de huidige ontwikkelingen van de 
bouwnijverheid twee, voor het architect relevante, ontwikkelingen. 

We zien op de eerste plaats essenti~le veranderingen optreden in de vraag naar 
bouwwerken. Waar de huisvesting van bewoners en bedrijven tot in de jaren 
zeventig nog enkel gezien werd als een noodzakelijke voorwaarde komen, na de 
inloop van het kwantitatieve tekort aan woningen en bedrijfsruimten, andere 
aspecten van het produkt centraal te staan. 
We constateren een toenemende differentiatie van de vraag binnen 
bedrijfshuisvesting en wonen, zowel vanuit de diversificatie binnen de 
bedrijfseconomische en maatschappelijke trends als vanuit de, door een 
terugtrekkende overheid ontstane, toename van het aantal verschillende groepen 
'vragers' op de markt. Deze toenemende differentiatie van de vraag zal door 
architecten vertaald moeten worden in een toenemende diversificatie, (profilering) 
tussen complexen en binnen een complex voor een betaalbare prijs. 
Er ontstaat een toenemende dynamiek van de vraag binnen de bedrijfshuisvesting en 
het wonen door ·een snellere opeenvolging van bedrijfseconomische en 
maatschappelijke trends. Dit betekent voor architecten dat zij op de hoogte moe ten 
blijven van deze trends maar daarnaast betekent het vooral dat zij ontwerptechnisch 
antwoorden moeten vinden op deze toenemende dynamiek van de vraag; deze staat 
nl. loodrecht tegenover het toch nog veelal starre monolitische karakter van een 
bouwwerk. 
De vraag ontstaat naar gunstigere exploitatiekosten van het gebouw wat betreft 
energie, onderhoud, mutatie en beheer. Dit zal moeten leiden tot kwaliteits 
verbeteringen (de mate waarin iets beantwoordt aan de eisen die men er over de 
periode van het gebruik aan stelt). Voor de architect zal dit betekenen dat hij op 
de hoogte moetblijven van nieuwe ontwikkelingen en in staat moet zijn goede 
afwegingen te maken. 
Men eist van de produkten steeds duidelijker een gunstigere prijs/kwal iteit 
verhouding. Van de architect vraagt dit een verdere rationalise ring van zijn 
wtrkzaamheden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het werk. 
Enerzijds uit deze ontwikkeling zich in een toenemende emancipatie van 
opdrachtgever en gebruiker die meer en meer een gebouw en een gebouwde 
omgeving eisen die aansluiten bij hun specifieke wensen en eisen. Anderzijds 
constateren we een toenemende zorg voor de bouwfysische, architectonische, bouw 
en beheerstechnische kwaliteit van het gebouw en de gebouwde omgeving. De 
verwachting is dat deze trends tot differentiatie en kwaliteit zich ook in de 
toekomst door zullen zetten. Voor de architecten betekent dit dat zij een deei van 
hun traditioneie, aan het eind van de jaren zestig verloren gewaande, taak kunnen 
herwinnen. Zij krijgen de taak op een gegarandeerd kwaliteitsniveau te ontwerpen 
voor een bekende consument die zich ais participerende opdrachtgever of bewoner 
direct dan wei indirect in de vorm van een gedifferentieerde marktvraag 
manifesteert. 

Naast deze wijzigingen aan de vraagzijde constateren we op de tweede plaats 
wijzigingen in de technische aanbodmogelijkheden. Waar in de industrialisatie van 
het bouwproces tot aan het midden van de jaren zeventig de nadruk nog lag op de 
produktie van uniforme bouwelementen verschuift deze, onder invloed van de 
veranderende vraag vanaf het eind van de jaren zeventig, naar de produktie van een 
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verscheidenheid aan bouwcomponenten. Daarnaast constateren we dat de innovaties 
op het gebied van de micro-electronica nieuwe ratione Ie mogelijkheden bieden om in 
te spelen op een toenemende complexiteit van de (toekomstige) bouwopgave. Nieuwe 
ontwikkelingen op gebied van de informatietechniek worden overgenomen en ingezet 
om ontwerp-, begrotings-, teken- en uitvoeringsprocessen efficienter te maken. 
Tegelijkertijd maken deze inn ova ties bij de toeleverende industrieen de invoering 
van flexibele industrialiseringstrategieen mogelijk. Hierdoor treedt er een 
verschuiving op van de eenmalige projectgebonden produktie en samenstelling van 
bouwdelen naar een meer industriele projectongebonden produktie van bouwdelen die 
op de bouwplaats projectgebonden geassembleerd worden. 
Juist de toegenomen verscheidenheid aan in de voorfase geproduceerde 
bouwcomponenten en de invoering van CAD-systemen op de architectenbureaus leidt 
voor de architect tot het herwinnen van zijn vormgevende taak. De enorme 
diversiteit aan produkten die op de markt verschijnt bepaalt dat het nieuwe 
methodische instrument dat hij in handen krijgt, ingezet kan worden voor het in 
opdracht van de markt klantgericht ontwerpen en vormgeven van gebouwen. 

De structure Ie ontwikkelingen zoals we die aan vraag en aanbodzijde constateren 
zijn in het huidige bouwproces slechts moeizaam met elkaar in verbinding te 
brengen. Het huidige bouwproces is te sterk gericht op een eenmalige incidentele 
opgave. De architect is weliswaar in staat in te spelen op de gedifferentieerde vraag 
maar door de huidige organisatie van het bouwproces is het onmogelijk dit op een 
systematische en betaalbare manier te doen. Hij ontwerpt, op een min of meer 
ambachtelijke manier telkens opnieuw proto-typen voor nul-series. Dit leidt tot een 
scheefgroei tussen de noodzakelijke tijdsbesteding aan ontwerp, bestek en en 
detaillering en de beschikbare budgetten die hiervoor in het honorarium opgenomen 
zijn. In de praktijk leidt dit noodgedwongen tot improvisatie en een minimalisering 
van de ontwerpinspanningen, wat haaks staat op de toenemende complexiteit van de 
uitvoering. Oil leidt regelmatig tot onvolkomenheden die, vaak pas vele jaren later, 
tot extra kosten in de beheersfase kunnen leiden. 
De sterke scheiding van ontwerp en uitvoering, die karakteriserend is voor het 
huidige bouwproces, versterkt het eenmalige karakter van de bouwopgave. Op het 
moment dat het ontwerp gemaakt wordt is het uitvoerend bouwbedrijf nog onbekend. 
Hierdoor kan van enige systematische produktie- en uitvoeringstechnische 
afstemming nauwelijks sprake zijn. Deze strikte scheiding heeft ook tot gevolg dat 
dat er tussen gebruikers, opdrachtgevers, architect, uitvoerend bouwbedrijf en 
toeJeveringsindustrie regelmatig communicatieprobJemen optreden wat weer aanleiding 
kan geven tot afstemmingsproblemen tussen het ontwerp, uitvoering en gebruik van 
het uiteindelijke gebouw. De bouwnijverheid lijkt weI een rondreizend circus dat 
met telkens andere ingehuurde artiesten van plaats naar plaats trekt om daar 
vooraf onbe,/<ende nummers op te voeren. 

Binnen de huidige organisatie van het bouwproces wordt deze traditioneel gegroeide 
scheiding tussen ontwerp en uitvoering weliswaar enigzins opgeheven daar de 
klassieke manier van aanbesteding steeds minder vaak voorkomt en ook de 
verschillende partners in het bouwproces beter op elkaar ingespeeld raken. Het 
principe blijft grotendeels hetzelfde: Er wordt vee I gelmproviseerd en de 
verantwoordelijkheden zijn onduidelijk afgebakend. 

Deze organisatorische problemen overziend, is de opgave waar de bouwnijverheid 
zich in qe jaren negentig voor gesteld ziet, dan ook gezamelijk te komen tot een 
beter beheersbaar bouwproces. 
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2 HET OPEN BOUWPROCES 

2.1 INLEIDING 

Voor de toekomstige bouwopgave, een betere beheersing van het bouwproces, zal er 
gezocht moe ten worden naar een nieuwe organisatievorm waarin de voordelen van 
het traditionele bouwproces die recht doen aan de bijzondere eigenschappen van het 
bouwwerk als onroerend goed geintegreerd worden, maar tegelijkertijd een 
eenduidige communicatie en betere technische en kwalitatieve beheersbaarheid van 
het produktieproces en het produkt mogelijk maken. Wil een dergelijke nieuwe 
organisatievorm accepteabel zijn dan dient ze voordelen te bieden aan aIle 
paticipanten in het bouwproces. 
Voor de toekomstige bouwopgave biedt de open bouwwijze, zowel technologisch, 
organisatorisch als maatschappelijk, een concreet perspectief voor een pluriforme 
marktgestuurde ontwikkeling van vraag en aanbod. 

De open bouwwijze koppelt de voordelen van het situatiegebonden ontwerp, de 
allerte marktrelatie en het organisatievermogen van de bestaande bouwwijze aan de 
mogelijkheden van nieuwe informatie- en produktietechnologie. 

Door de onderscheiding van niveaus in een bouwwerk geeft de open bouwwijze een 
goede methologie voor het ontwerpen en de produktontwikkeling in de bouw. 

De open bouwwijze realiseert, aan gebruikers- en beheerderswensen aanpasbare, 
gebouwen en maakt hiermee een economisch aantrekkelijk marktgericht beheer 
mogelijk. 

2.2 DE OPEN BOUWWIJZEI 

De methodologische basis, de doelstelling, de gestelde randvoorwaarden, de 
fundamentele grondslagen en de principes van de open bouwwijze kunnen als voigt 
worden geformuleerd: 

Methologische basis van de open bouwwijze: 
Scheiding in niveaus, wat betreft besluitvorming, ontwerp, produktie, beheer en 
gebruik. 

Doelstelling van de open bouwwijze: 
Het creeren van algemene voorwaarden voor een zowel communicatief als technisch 
beheersbaar bouwproces dat realisatie van economisch aantrekkelijk te beheren 
gebouwen mogelijk maakt, waardoor tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen ap 
de differentiatie en dynamiek van de marktvraag kan worden ingespeeld. 

De nu volgende beschrijving van de open bouwwijze is ontleend aan 
de herziene versie van het hoofdrapport 'Fundamentele Grondslagen 
van de Open Bouwwijze' (november '89) 

13 



Gestelde randvoorwaarden: 
• Voortzetting van de huidige organisatiestructuur van de bouwnijverheid. 
• Toepassing van nieuwe informatie- en produktietechnologie. 

Deze algemene voorwaarden bieden aUe participanten binnen het bouwbedrijf de 
mogelijkheid om een toekomstgerichte marktstrategie te ontwikkelen gekoppeld aan 
hun specifieke bedrijfsomvang en specialisaties. 

Fundamentele grondslagen en toegepaste principes: 
• Communicatie middels een eenduidige communicatiestructuur voor het totale 

bouwproces van initiatief tot beheer door middel van modulaire coordinatie en 
het onderscheid in besluitvormingsniveaus. 

• Produktiebeheersing en procesinnovatie door het toestaan en stimuleren van 
meervoudig gebruik van bouwtechnische oplossingen door middel van het 
principe van de bouwknoop. 

• K walitatieve produktbeheersingen produktvernieuwing door - afhankelijk van de 
toegepaste bouwmethode - te streven naar een projectonafhankelijke technische 
ontwikkeling en produktie van het gebouw en de bouwdeeJprodukten, middels het 
gebruik van prestatieotnschrijvingen. 

• Innovatief marktgericht gebruik en beheer van gebouwen middels marktgerichte 
aanpassingen, veranderingen en uitbreidingen. 
Binnen de open bouwwijze is het toale gebouw opgebouwd uit verschillende min 
of meer vervangbare, veranderbare en uitbreidbare delen. Door de gebruikers in 
te delen in functionele groepen met verschillende besluitvormingsniveaus en deze 
groepen afzonderlijke delen van het gebouw toe te wijzen creeert men, vanuit 
beheerstechnisch oogpunt bezien, flexibele subsystemen. De door de 
gebruikersgroepen gewenste bouwkundige aanpassingen kunnen hierdoor zowel 
organisatorisch aIs bouwtechnisch relatief eenvoudig worden uitgevoerd. 

Door toepassing van het binnen de open bouwwijze reeds ver ontwikkelde 
instrumentarium biedt de open bouwwijze een technisch en organisatorisch 
eenduidige communicatiestructuur en maakt proces- en produktbeheersing mogelijk. 
Het bouwproces leidt hierdoor niet meer tot unieke prototypes. 
De deeInemers aan het bouwproces behoeven dan niet meer uitsluitend 
capaciteitsaanbieders te zijn. Naast bouwcapaciteit kunnen zij binnen een open 
bouwproces produkten, technieken en produkt-techniek combinaties aan segmenten 
van de markt aanbieden. 
Aile participanten binnen het bouwproces zijn beter in staat tot terugkoppeling van 
kennis en ervaring, tot het reageren op markttendensen, tot implementatie van 
inventiviteit en tot investeringen in nieuwe bedrijfsorganisatorische en technische 
mogelij kheden. 
Door middeI van dit eenduidig communicatief en produktietechnisch beter 
beheersbaar proces kan de bouwnijverheid in spelen op de door de markt gewenste 
diversiteit tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs en kwaIiteit. 
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3 DE ROL VAN DE ARCHITECT ALS ONTWERPER, 
MANAGER, ORGANISATOR EN ADVISELIR 
BINNEN DE OPEN BOLlWWIJZE 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de taken van de 'architect' 
binnen de open bouwwijze. Deze theoretische schets is te zien als een verdere 
uitwerking van de in hoofdstuk 2 beschreven open bouwwijze met betrekking tot 
de rol en positie van de architect. We proberen hier aan te tonen dat de 
architect in een vragersbepalende markt, binnen de Open Bouwwijze niet aan 
betekenis verliest. Integendeel, door zijn intermediaire en adviserende rol, zijn 
taak als ruimtelijk, funktioneel en esthetisch vormgever en de uitdagingen als 
projektonafhankelijk produktontwerper blijft hij mede verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en daarmee de gebruikswaarde en rentabiliteit op langere termijn. 

3.2 DE BOUWKUNDIG ADVISEUR VOOR DE OPDRACHTGEVER 

Uitgaande van de methodologische basis van de open bouwwijze, de scheiding in 
niveaus, is de doelstelling geformuleerd als het creeren van algemene 
voorwaarden voor een zowel communicatief als technisch beheersbaar 
bouwproces dat realisatie van economisch aantrekkelijk te beheren gebouwen 
mogelijk maakt, waardoor tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen op de 
differentiatie en dynamiek van de marktvraag kan worden ingespeeld. 
Deze gesignaleerde differentiatie en dynamiek van de marktvraag betekent voor 
de opdrachtgever dat hij bij het initieren van de bouwopgave bewuster en 
nauwkeuriger, samen met zijn adviseur, het programma van eisen op zal stellen 
en zijn kwaliteits wensen en eisen zal formuleren. 
Voor de architect als adviseur betekent dit dat hij samen met de opdrachtgever 
ap een nauwkeurige manier diens eisen en wensen zal moeten analyseren en 
vertalen naar een programma van eisen. 

3.3 DE COORDINEREND, ARCHITECTONISCH ONTWERPER 
VOOR DE OPDRACHTGEVER 

Op basis van een door de opdrachtgever (bijgestaan door zijn adviseur) 
opgesteld programma van eisen maakt de ontwerper een voor de verschillende 
niveaus een ruimtelijk ontwerp. 
In dit ontwerproces speelt de ontwerper een coordinerende rol. Het is zijn taak 
de inbreng van de verschiUende specialisten die elk hun bijdrage levereo, te 
coordioeren. 
Binnen de toepassing van modulaire coodinatie, ingezet om een communicatief 
beter beheersbaar bouwproces te realiseren, betekent dit dat de ontwerper eeo 
ruimteplan maakt (1:100) dat na toetsing door bijvoorbeeld 
nutsbedrijven,welstand en brandweer omgezet wordt in een definitief on twerp 
dat bestaat uit een materiaalboxenplan (1:50) voor de bouwdelen. 
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Om tot een verdere produktiebeheersing en procesinnovatie te komen betekent 
dit dat het meervoudig gebruik van bouwtechnische oplossingen gestimuleerd 
dient te worden. Dit is eerst mogelijk wanneer niet de ontwerper de 
verantwoordelijkheid krijgt voor de uiteindelijke technische detailering maar het 
uitvoerend bouwbedrijf 'de bouwknoop' bepaalt. 
Om tot een verdere produktbeheersing en produktvernieuwing te komen betekent 
dit dat men moet streven naar een meer projektonafhankelijke technische 
ontwikkeling en prod uk tie van het gebouw en de bouwdelen. 
Oit betekent dat de ontwerper waar mogelijk niet het produkt bepaalt maar 
juist in een prestatieomschrijving de eisen aangeeft waar het produkt aan moet 
voldoen. 
Voor de ontwerper betekent dit dat het definitieve ontwerp naast de tekeningen 
zo veel mogelijk bestaat uil prestatieomschrijvingen voor de bouwdelen en de 
aansluitingen. 

3.4 DE ADVISEUR TIJDENS DE UITVOERING 
VOOR DE OPDRACHTGEVER 

Op basis van het definitief ontwerp en de opgestelde prestatieeisen 
vervaardigen het uitvoerend bouwbedrijf en de toeleverende industrieen een 
technisch ontwerp voor de vaste en variabele delen. Door toepassing van het 
prestatieconcept en de afspraken binnen de modulaire coordinatie zal dit 
technisch ontwerpbestaan uit een streefmatenplan met principedetails, een 
aanbodspecificatie, garanties, prijsopgave en een voorlopige planning. 
De grotere vrijheid die dit voor hen met zich mee brengt maakt een meer 
projektonafhankelijke ontwikkeling van bouwknopen en bouwdelen mogelijk wat 
uiteindelijk zal leiden tot een verdere produktie- en produktbeheersing. 
Binnen het open bouwproces betekent dit voor de procesmanager dat de door 
het bouwbedrijf en de toeleverende industrieen gepresenteerde ontwerp namens 
de opdrachtgever zal moeten toetsen en bij een aanbod van meerdere 
bouwbedrijven, een selectie zal moeten maken. 
Tijdens bouw zal de procesmanager tot taak hebben namens de opdrachtgever 
het gebouwde produkt te controleren. 

3.5 DE TECHNISCH ONTWERPER VOOR RET BOUWBEDRIJF 

Een verdere produktiebeheersing en projektinnovatie wordt pas goed mogelijk 
wanneer de architect niet telkens per projekt een bouwknoop ontwikkelt maar 
juist meer projektonafhankelijk met een bouwbedrijf meer projektongebonden 
werkt aan de ontwikkeling van meervoudig toe pas bare bouwknopen. 
Voor de technisch ontwerper betekent dit dat hij in opdracht van het 
bouwbedrijf het techniscp kan werken aan een meer projektongebonden 
ontwikkeling van bouwknopen. Oaarnaast ontstaat er vaor de technisch 
ontwerper in opdracht van het bouwbedrijf de taak te werken aan het technisch 
ontwerp als uitwerking van het definitief ontwerp binnen de 
produktietechnische randvoorwaarden van het bouwbedrijf. 
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3.6 DE PRODUKTONTWERPER VOOR DE TOELEVERINGSINDUSTRIE 

Om tot een verdere produktbeheersing en produktvernieuwing te komen is het 
noodzakelijk dat de toeleverende industrie meer projektonafhankelijk produkten 
kan ontwikkelen. Door de toe passing van het prestatieconcept wordt de 
toeleverende industrie in staat gesteld haar produkten meer projektonafhankelijk 
te ontwikkelen. De produktontwerper kan voor de toeleveringsindustrie werken 
aan deze produktontwikkeling binnen de produktietechnische randvoorwaarden 
van het bedrijf. 
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4 STRUCTUUR VAN DE BEROEPSGROEP 

4.1 INLEIDING 

Het onderscheid naar besluitvormingsniveaus in het ontwerpproces maakt dat er 
een grotere vorm van specialisatie binnen de beroepsgroep op zal treden. Oe 
verschillende taken van de architect kunnen door een betere 
communicatiestructuur meer onafhankelijk van elkaar plaats vinden. Oit kan 
verschillende gevolgen hebben voor de structuur van de beroepsgroep. 
Om te komen tot een verdere produktie- en produktbeheersing is de 
verschuiving van verantwoordelijkheden en zeggenschap essentieel. Binnen de 
open bouwwijze is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het programma van 
eisen en de kwaliteitseisen, is de architect verantwoordelijk voor het ontwerp. 
is het uitvoerend bouwbedrijf verantwoordelijk voor het gebouw als 
geassembleerd totaal van bouwdelen en is de toeleveringsindustrie 
verantwoordelijk voor de bouwdeelprodukten. Deze afbakening van 
besluitvormingsniveaus in het ontwerpproces kan eveneens gevolgen hebben voor 
de structuur van de beroepsgroep. 
In dit hoofdstuk willen we een korte schets geven omtrent die mogelijke 
structuur. Het betreft hier slechts een indicatie van een ontwikkelingslijn 
waarbinnen, als vanzelfsprekend, ook mengvormen mogelijk zijn. 

4.1 ONAFHANKELIJKE CONCENTRATIE 

Men kan verwachten dat binnen de open bouwwijze aile kennis geconcentreerd 
wordt binnen grote bureaus die de brede architectentaak in haar totaliteit 
beheersen. Oe architectentaak blijft op deze manier, in de vorm van een 
gecoordineerd team van specialisten, als een zelfstandige taak bestaan tussen 
opdrachtgever enerzijds en bouwbedrijf en toeleverende industrie anderzijds. 
Binnen een dergelijke bureaustructuur bevinden zich eigenlijk aile specialismen 
die vroeger door de architect beheerst werden. Oeze universe Ie architectentaak 
wordt binnen deze structuur echter niet langer door een persoon maar door het 
team van specialisten uitgevoerd. 
Per project wordt er binnen het bureau een team van specialisten gevormd dat 
wat betreft kennis en vaardigheden optimaal aansluit op de opgave. Oit team 
wordt door een projectcoordinator begeleid. Het bureau kent op deze manier een 
horizontale structuur die eigen is aan het onderscheid naar 
besluitvormingsniveaus binnen de open bouwwijze. 
Binnen het bureau zal men o.a. de volgende specialisten kunnen vinden: 
stedebouw'kundigen. bouwfysici, constructeurs, interieurarchitecten, land
schapsarchitecten, kostendeskundigen, beheerdeskundigen, uitvoerinsdeskundigen, 
functioneel/ruimtelijk/esthetisch ontwerpers, produktontwerpers, subsidie
deskundigen ed. 
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4.3 ONAFHANKELlJKE SPECIALISATIE 

Binnen de open bouwwijze maakt het onderscheid naar besluitvormingsniveaus in 
het ontwerpproces dat er een grotere vorm van specialisatie binnen de 
beroepsgroep plaats kan vinden. De verschillende taken van de architect kunnen 
door een betere communicatiestructuur meer onafhankelijk van elkaar uitgevoerd 
worden. Dit zou kunnen leiden tot een groter aantal onafhankelijke 
gespecialiseerde bureaus die zich slechts met een bepaald facet van het totale 
ontwerpproces bezighouden. 
Per project wordt er bijvoorbeeld door een coOrdinerend ontwerpbureau contact 
gezocht met verschillende andere kleine gespecialiseerde bureaus, passend bij de 
opgave. Het niveauonderscheid binnen de open bouwwijze en de komst van 
steeds geavanceerdere CAD-systemen maken het mogelijk dat de verschillende 
bureaus tamelijk zelfstandig aan de opgave kunnen werken. Men kan denken aan 
bureaus die zich specialiseren in stedenbouw. bouwfysica, constructie, 
bouwkosten, ontwerporganisatie, architectonisch ontwerpen, produktontwikkeling 
e.d.. Het is dan ook waarschijnlijk dat deze bureaus enkel uit 
hooggekwaIificeerde ontwerpers bestaan, een denktank, en dat ook 
uittekenwerk, bestekschrijven, calculatie e.d. uitbesteed wordt. 

4.4 AFHANKELlJK DIENSTVERBAND 

Om te komen tot een verdere produktie- en produktbeheersing is de 
verschuiving van verantwoordelijkheden en zeggenschap essentieel. 
Het is daarom binnen de open bouwwijze te verwachten dat de verschillende 
taken die onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever, bouwbedrijf en 
toeleverende industrie vallen niet aIleen door onafhankelijke bureaus uitgevoerd 
worden maar dat de architect juist in dienst treedt bij de opdrachtgever, het 
bouwbedrijf of de toeleverende industrie. 
Men kan zich voorstellen dat de professionele opdrachtgever bouwkundigen in 
dienst neemt (gebeurt al op grote schaal) die kunnen adviseren bij de 
samenstelling van het p.v.e., adviseren bij de ontwerperskeuze, zelf ontwerpen 
maken, maar die ook, en dat is nieuw binnen de open bouwwijze, kunnen 
adviseren bij de beoordeling van aanbodbestekken en kunnen toetsen en 
controleren tijdens de uitvoering. 
Men kan zich binnen de open bouwwijze voorstellen dat bouwbedrijven technisch 
ontwerpers in dienst nemen om het pretatiebestek technisch uit te werken en 
een aanbodbestek te formuleren. 
Daarnaast kan men zich voorstellen dat de toenemende projectonafhankelijke 
produktie van bouwdelen en -produkten vraagt om een grotere ontwerpafdeUng 
binnen de industrie. Dit betekent dat de industrie bouwkundig ontwerpers in 
loondienst kan nemen. 
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5 ONDERZOEKSOPZET 

5.1 DOELSTELLING 

Het resultaat van de tweede fase plaatst de Open Bouwwijze in de 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en omschrijft het begrip door 
de specifieke kenmerken van de Open Bouwwijze aan te geven. In het eerste 
deel van dit onderzoek wordt een verdere uitwerking geschetst van de open 
bouwwijze met betrekking tot de rolverandering van de architect. Het 
uiteindelijke doel van het tweede gedeelte van dit onderzoek is te komen tot: 
een strategiebepaling naar architecten voor de invoering van de open 
bouwwijze in het bouwproces. 

5.2 BESCHRIJVING 

Om tot een strategiebepaling te komen werden de open bouwwijze in haar 
beschrijving en de daaruit voortkomende geschetste rolverandering van de 
architect als discussiestukken gepresenteerd aan verschillende architecten en 
ontwerpers en van kommentaar voorzien vanuit de praktijk. Aan de hand van 
deze kommentaren zijn in het derde gedeelte van het onderzoek enkele 
strategieen uitgezet naar de beroepsgroep toe. 

Aan de hand van een vragenlijst, waarin punt voor punt, de verschillende 
posities van de architect binnen de open bouwwijze geschetst werden en waain 
ook op een algemeen niveau ingegaan werd op de beschrijving van de open 
bouwwijze, werden de verschillende discussies gevoerd. 

Er zijn in totaal vier onafhankelijke discussiesessies georganiseerd naar de vier 
specialisaties: 

- woningbouw 
- utiliteitsbouw 
- bestaande voorraad 
- produktontwikkeling 

Aan elk van deze sessies werd deelgenomen door een of meer voorstanders van 
de open bouwwijze, kritische beroepsgenoten en onderzoekers. 

De verschillende sessies zijn op band opgenomen en uitgewerkt. Een verslag 
daarvan vindt u in hoofdstuk 6 en 7. 

De uitgewerkte discussies vormen de basis voor de uiteindelijke 
strategiebepalingen zoals deze in het derde gedeelte van dit onderzoek geschetst 
zijn. 
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5.3 DEELNEMERS 

Navolgende architecten en ontwerpers hebben een bijdrage geleverd aan de 
discussies. 
Wei moet vermeld worden dat mevr. ir. K. Benraad niet bij de discussiesessie 
'woningbouw· aanwezig kon zijn maar in een individueel interview gereageerd 
heeft op de voorgelegde vragen. 

Deelnemers aan de discussies waren: 

WONINGBOUW 

ir. O. Sluizer (BNA, commissies) 
ir. P. Mulder (SBR,SEV,BNA) 
ir F. van der Werf (Architectuur, Stedenbouw, Consultancy Frans van der Werf) 
mw. ir. K. Benraad (Buro op ten Noort-Blijdenstein) 

UTILITEITSBOUW 

ir. M. Wijk (EGM architecten, Afdeling Onderzoek) 
ir. F. de Jong (De Jong en van Olphen Architekten en Ingenieurs) 

BEST AANDE VOORRAAD 

ir. H. van Helmond (KOVOS) 
ir. J.H.M. Kapteijns (OBOM; Architectuur Stedebouw & Onderzoek) 

PRODUK TONTWIKKELING 

ir. J. Brouwer (Jan Brouwer Associates) 
ir. E. Vreedenburgh (OBOM; Archipel Ontwerpers) 
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6 DE ROL VAN DE ARCHITECT 
BINNEN DE OPEN BOUWWIJZE 
(ALGEMENE REFLECTIE) 

6.1 INLEIDING 

Het tweede gedeelte van dit onderzoek is reflectief van opzet. In dit onderdeel 
van het onderzoek werden: de beschrijving van de open bouwwijze, de 
geschetste rolverandering en beroepsstructuur, als discussiestuk gepresenteerd 
aan de verschillende architecen en ontwerpers die het van commentaar vanuit de 
praktijk voorzagen. 
Aan de hand van een vragenlijst werd een reactie gevraagd op de 
gepresenteerde schets. 
Deze reflectie is een puntsgewijs verslag - min of meer in telegramstijl -van de 
vier onafhankelijke discussiesessies naar de specialisaties: woningbouw, 
utiliteitsbouw, bestaande voorraad en produktontwikkeling. 

6.2 DE OPEN BOUWWIJZE 
(DOELSTELLING EN GRONDSLAGEN) 

In de gevoerde meer algemene discussies over de open bouwwijze komt naar 
voren dat het onderscheid naar niveaus in de ogen van velen het meest 
essentHHe is aan de open bouwwijze: 

weefsel/drager/inbouw; 
- keuze vast of varia bel; 
- niveaus aanbrengen in het ontwerpproces; 
- verschillende personen op verschilleIide momenten besluitvorming 

toedenken; 
- een gebouw opdelen in ordelijke stukken die in het proces behoren tot vrij 

geordende disciplines, die onafhankelijk van elkaar een eigen 
verantwoordelijkheid kunnen dragen. 

Oit onderscheid naar niveaus is het kenmerkende en het vernieuwende van de 
open bouwwijze. De in het hoofdrapport gepresenteerde fundamentele 
grondslagen zijn daar in de ogen van velen slechts een afgeleide van. Ook 
wordt de open bouwwijze als een ontwerpmethode gezien. 
Bij de fundamentele grondslagen worden door verschillende discussieleden 
vraagtekens geplaatst: 

• Communicatie middels een enduidige communicatiestruktuur voor het tot ale 
bouwproces door middel van modulaire coordinatie en het onderscheid naar 
besluitvorming sniveaus. 

Velen zien de noodzaak van de eenduidige communicatiestructuur wei maar zien 
niet dat dat me zou moeten zijn. Men kan zich een open bouwwijze zonder me 
voorstelJen. Anderen vinden de toepassing van me veel te beperkt, men kan 
nauwelijks een wand scheef zetten binnen het raster. 
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Er wordt zelfs gesteld dat me niet relevant is; de toekomstige problematiek 
waarbij bouwdelen steeds meer tot het interieur gaan behoren (cellen, 
toestellen) heeft behoefte aan plaats- en vooral aansluitafspraken (koppeling, 
verbinding, plug-in) en niet aan maatafspraken. 
De voorstanders stell en dat me juist een handig hulpmiddel is en geen dogma, 
men kan open bouwen zonder me. (zie ook 6.4) 
Het onderscheid naar besluitvormingsniveaus sluit in de ogen van de 
discussieleden uitstekend aan op huidige tekensystemen, ook daar maakt men 
gebruik van een niveauonderscheid en een communicatiestructuur. 

• Produkliebeheersing en procesinnovatie door het toestaan en stimuleren van 
meervoudig gebruik van bouwtechnische oplossingen. door middel van het 
principe van de bouwknoop. 

Het meervoudig gebruik van het principe van de bouwknoop acht men een goede 
ontwikkeling. Men acht' het van belang het ontwerppotentieel van het 
bouwbedrijf te mobiliseren, al stelt men dat dat niet essentieel is voor de open 
bouwwijze. (Architecten krijgen van de grote bouwondernemingen (o.a. Wilma, 
Nevanco) al jaren een boek waar aile toe te passen details in staan, wil men 
met de onderneming bouwen. Binnen de spelregels van het bouwsysteem kun je 
praktisch alles bouwen, maar tegelijk wordt ook je architectuur hierdoor voor 
een groot gedeelte bepaald.) Wei vraagt men zich welhaast collectief af of de 
kleine bouwers in staat zijn op deze ontwikkeling in te spelen. De veelgehoorde 
ervaring is dat zelf als de architect aan het bouwbedrijf voorstelt samen 
binnen de produktiemogelijkheden van het bedrijf te bouwen er nauwelijks 
meegedacht wordt door bouwers. Bouwers willen maken wat opgedragen wordt 
(capaciteitsleverancier zijn) zo wordt er gesteld. 
Maar wellicht dat de toepassing van de prestatiewerkwijze de bouwers zou 
kunnen stimuleren om 'mee te denken'. 

• Kwalitatieve produktbeheersing en produktvernieuwing door te streven naar 
een meer projectona/hankelijke technische produktie en ontwikkeling van het 
gebouw en bouwdeelprodukten, door gebruik van prestatieomschrijvingen. 

Velen zien het prestatieconcePt als een werkwijze om het ontwerppotentieel van 
het bouwbedrijf te mobiliseren, en het bouwbedrijf een vrijheid te geven in de 
uiteindelijke assemblage van het gebouw om zo tot een betere prijs/kwaliteit 
verhouding te komen. Produktvernieuwing is echter ook mogelijk zonder 
prestatiebestekken, ook nu ontwikkelt de industrie zelfstandig produkten die met 
detaillering en al door de architect overgenomen worden. Over het algemeen kan 
men zich de toepassing van het prestatieconcept niet voor aile bouwdelen 
voorstellen, sommige onderdelen willen opdrachtgever en architect nu eenmaal 
zelf bepalen. Men heeft problemen met het 'materiaalloos' omschrijven, het 
materiaal is voor opdrachtgever en architect vaak essentieel. Men acht het bij 
de toepassing van het prestatieconcept van belang dat er na de keuze van het 
aanbodbestek juist overleg is met het bouwbedrijf over de definitieve invulling. 
Men acht hier de dialoog belangrijk. Ook vraagt men zich af of werken met 
prestatiebestekken wei goedkoper is; enerzijds kan de architect niet 
kostenbewust ontwerpen daar de daadwerkelijke invulling nog open blijft, 
anderzijds verwacht men dat de ontwerpkosten juist zullen stijgen omdat 
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meerdere bouwbedrijven een technisch gedetailleerd on twerp moeten maken. 
Tegelijkertijd wordt er echter gesteld dat de totale bouwsom, ondanks de hogere 
ontwerpkosten, best lager kan worden vanwege de be sparing en op de 
uitvoeringskosten. 

• Innovatief marktgericht gebruik en beheer van gebouwen middels 
marktgerichte aanpassingen. veranderingen en uitbreidingen. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door, afhankelijk van de toegepaste bouwmethode. het 
totale gebouw op te bouwen uit verschillende. min of meer vervangbare, 
veranderbare en uitbreidbare delen en de gebruikers te rangschikken in 
funktionele groepen met verschillende besluitvormingsniveaus. 

Bijna aile discussieleden zien de noodzaak van het marktgericht gebruik en 
beheer van gebouwen; dit is een ontwikkeling die in het huidige bouwproces 
volop in aan de gang is. Een enkeling vertrouwt op de ontwikkeling van 
wegwerpgebouwen als antwoord maar het merendeel ziet aanpasbaarheid, 
veranderbaarheid en uitbreidbaarheid als belangrijke kwaliteiseigenschappen, al 
stelt men weI heel duideIijk dat per project een afweging moet worden gemaakt 
over de zeggenschap van de gebruikers. Ook ondervinden architecten vaak dat 
opdrachtgevers helemaal niet flexibel willen bouwen. De opdrachtgever bepaalt 
de mate van zeggenschap die de gebruikers krijgen. Er zijn niveaus van open 
bouwen vanweinig tot veel zeggenschap voor de gebruiker. 
Ook stelt men dat de toekomstinvesteringen niet buiteIlProportioneeI moeten 
zijn: "Men kan een bedrag maar een keer investeren en wat men in de 
toekomstwaarde van het gebouw investeert kan ten koste gaan van de kwaliteit 
nu. Integrale kwaliteit van het gebouw staat voorop." 

Verschillende discussieleden zien open bouwen als een beweging die het image 
heeft van een stel gelovigen. De basis ideeen spreken voor een groot gedeeIte 
aan, zijn ook al terug te vinden in de dageIijkse praktijk, maar het image van 
de club, daar moet aan gewerkt worden. Het uiteindelijke doel van de Stichting 
Open Bouwen zou opheffing moeten zijn, zo wordt gezegd. De stichting zou nu 
een plaats voor discussie moe ten zijn voor mensen die op een bepaalde manier 
over bouwen denken. Enkelen vragen zich zelfs af of de Stichting Open Bouwen 
niet meer kwaad dan goed doet. Sommigen gaan zelfs zover dat men vindt dat 
de ontwikkeling een andere naam moet krijgen. 
Ook vinden enkelen het jammer dat het open bouwen zo buiten de huidige 
ontwikkeIingen op het gebied van de architectuur staat terwijI juist haar 
problematiek zo actueel is. 

6.3 DE BOUWKUNDIG ADVISEUR VOOR DE OPDRACHTGEVER 

Men ziet het als taak van de architect om een goede vertegenwoordiger te zijn 
voor de opdrachtgever van initiatieffase tot en met gebruiksfase. Hierbij 
verwacht men, zeker bij de toe passing van het prestatieconcept, dat de 
adviserende taak van de architect groter wordt. In over leg met de 
opdrachtgever zullen prestatieeisen beter en nauwkeuriger omschreven moe ten 
worden wat tot een taakuitbreiding kan leiden. Dezetaak kan binnen een 
architectenbureau gebeuren maar ook door adviseurs in dienst van de 
opdrachtgever. 
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6.4 DE COORDINEREND ARCHITECTONISCH ONTWERPER 
VOOR DE OPDRACHTGEVER 

Men ziet deze taak nog steeds als de eigenlijke hoofdtaak van de architect. 
Sommige discussieleden hebben echter hun twijfel over de invulling van deze 
taak (zie boven) binnen de open bouwwijze. 

• Modulaire co6rdinatie 

Sommigen stellen dat me een eenvoudig hulpmiddel is om snel en efficient te 
kunnen ontwerpen en varianten te genereren. Geen dogma maar hulpmiddei. Ook 
wordt gesteld dat men tijdens het ontwerpproces toch wei een vertaling moet 
maken naar werkelijke maten omdat veel normen en produkten niet aansluiten 
op het mc-systeem. Velen kunnen zich weI een open bouwwijze voorstellen 
zonder me, het onderscheid naar niveaus is essentieler. 
Men stelt dat het toepassen van me wei de co()rdinerende ontwerptaak van de 
architect vereenvoudigt. 
Anderen zien mc echter niet als essentieel voor de open bouwwijze daar de 
plaats- en aansluitproblematiek essentieler zijn, zeker in de toekomst. Men vindt 
me te beperkt toepasbaar, niet alleen zaligmakend of te dogmatisch, er kunnen 
bijvoorbeeld geen ronde of schuine wanden binnen het systeem geplaatst worden. 
Ook is men van mening dat het systeem het gebouw in zijn beleving overheerst. 
Daarnaast stelt men dat de praktijk niet ingespeeld is maar ook zeker in de 
toekomst niet in zal spelen op deze maatafspraken. Traditioneel zijn bepaaaide 
maten vast komen te liggen en tot standaard geworden, zo wordt gesteld, dat is 
niet zomaar integraal te veranderen. Ook verwacht men niet dat de overheid 
een dergelijk maatsteisel ais verplichte norm in zal voeren. 

• Prestatiebestek 

Men vindt het gevaarlijk de architect aile technische verantwoordeIijkheid te 
ontnemen, al stelt men weI dat de technische bagage van vee I architecten 
omhoog moel. 

Men kan zich prima in het principe vinden dat het noodzakelijk is het 
ontwerppotentieel van het bouwbedrijf en industrie te mobiliseren waardoor 
meer projectongebonden bouwknopen en bouwprodukten ontwikkeld kunnen 
worden. 
Het prestatieconcept wordt gezien als een werkwijze om het bouwbedrijf de 
mogelijkheid te geven om essentieel de organisatie van het bouwproces te 
beinvloeden om zo tot een scherpere prijs te komen. 
Men ziet juist in de 'dialoog' tussen architect, bouwbedrijf en industrie het 
middel bij uitstek om tot een verdere produkt- en produktiebeheersing te 
komen. Deze ontwikkeling signaleert men al volop in de praktijk echter niet in 
de vorm van de prestatiewerkwijze. 

Al vragen velen zich af of er bij het bouwbedrijf wei een ontwerppotentieel 
aanwezig is; veel bouwbedrijven denken in bouwteamverband niet of nauwelijks 
constructief of innovatief mee en zien zichzelf primair als capaciteitsaanbieders, 
ook als de architect hem in de rol van produktaanbieder wit plaatsen. 
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Men acht het in veel gevallen absoluut niet gewenst dat de architect aile 
bouwonderdelen materiaalloos omschrijft. Bouwen is voor opdrachtgever en 
architect ook een zaak van materialen. Veel zaken wil de opdrachtgever nu 
eenmaal vastleggen (bijvoorbeeld uit esthetisch oogpunt of vanwege de goede 
ervaring met bepaalde produkten). Men kan zich over het aigemeen weI 
voorstellen dat per project bepaald wordt welke delen in de vorm van prestaties 
omschreven worden en welke delen in de traditionele vorm benoemd worden. 

Er worden vraagtekens geplaatst bij de verlaging van de ontwerpkosten die het 
prestatiebestek met zich mee zou brengen daar meerdere bouwbedrijven een 
technisch gedetailleerd plan moeten realiseren. 

Men ziet het ais een zeer complexe opgave om 
prestatieeisen te omschrijven (een wandsysteem is 
kwantificeerbare eigenschappen te omschrijven). 

bouwonderdelen in 
in ongeveer 100 

Men vraagt zich af of de architect zijn taak wet naar behoren kan vervullen 
wanneer hij de uiteindelijke invulling van bouwdelen niet kent; hij kan niet ais 
vertrouwensman van de opdrachtgever werken en kan onmogelijk kostenbewust 
ontwerpen en zo stelt men vele kwaliteiten zijn niet in prestaties vast te 
leggen. Hier wordt echter tegenin gebracht dat het weI degelijk mogelijk is 
materiaalloos te budgeteren, at gaat dit gepaard met grovere marges. 
Ook kan de architect niet langer borg staan voor een integrale kwaliteit van 
het ontwerp maar dat is binnen de prestatiewerkwijze dan ook een taak voor 
het bouwbedrijf. 
Wanneer de architect niet langer het toezicht zou houden vreest men dat dit 
nadelige gevolgen heeft voor de positie van de opdrachtgever (binnen een 
geevalueerd experiment met het prestatiebestek in de scholenbouw werd er 
toezicht gehouden door, door het bouwbedrijf betaalde controleurs). 

Ook wordt er gesteld dat bij de toepassing van het prestatiebestek in ieder 
geval het vraag- en aanbodbestek de contractstukken moeten zijn tussen 
bouwbedrijf en opdrachtgever. De opdrachtgever heeft een bepaalde aannemer nu 
eenmaal uitgekozen omdat hij de gunstigste prijs/kwaliteit verhouding leverde. 
Wanneer aIleen het vraagbestek als contractstuk geldt heeft het bouwbedrijf de 
vrijheid het aanbodbestek opnieuw te wijzigen en bijv. goedkopere produkten te 
gebruiken. 

Men ziet wei kleine problemen bij de aanvraag van vergunningen maar verwacht 
dat deze toch tamelijk eenvoudig op te lossen zijn. 

Men vraagt zich af of de werkclijke reden van de toepassing van het 
prestatiebestek wei een kwaliteitsoverweging is of toch veeleer een poging om 
de positie van het uitvoerend bouwbedrijf te verstevigen. 

Veel van de discussieleden zien wet dat de open bouwwijze door haar 
onderscheid in niveaus zich beter leent voor de toepassing van 
prestatiebestekken. men ziet het echter niet als cigen aan de open bouwwijze. 
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• Aigemeen 

Men ziet binnen de open bouwwijze op een lager niveau de gebruiker als 
opdrachtgever voor de architect. Men kan zich voorstellen dat hij in opdracht 
van de gebruiker een functioneel-ruimtelijk plan maakt voor de indeling. 
Men acht het van belang dat de architect binnen de open bouwwijze concepten 
ontwikkelt met betrekking tot de uitbreidbaarheid, vervangbaarheid en 
veranderbaarheid van bouwdelen. Men acht hem daartoe, gezien de historische 
voorbeelden, ook in staat. 

6.5 DE ADVISEUR TIJDENS DE UITVOERING 
VOOR DE OPDRACHTGEVER 

Binnen de voorgestelde prestatiewerkwijze ziet men voor de architect een rol 
als adviseur tijdens de uitvoering; de controlerende taak tijdens het bouwproces 
'lOU door de architect uitgevoerd kunnen worden (men acht het een slechte zaak 
dat deze taak binnen het proefproject in de scholenbouw door onafhankelijke 
adviseurs in dienst van het bouwbedrijf verricht werd). Men ziet het als een 
taak van de architect om een raamwerk op te stellen en de aanbodbestekken te 
beoordelen en samen met de opdrachtgever een keuze te maken. 
Sommigen 'louden Hever 'lien dat er na die keuze niet meteen volgens het 
aanbodbestek gebouwd wordt maar nog verder onderhandeld wordt over de 
definitieve invulling van het gebouw, daar ook het gekozen aanbod bestek naar 
aile waarschijnlijkheid niet optimaal aansluit bij de wensen van de 
opdrachtgever. 
Velen verkiezen echter een bouwteam-werkwijze waarbij de architect 
verantwoordelijkheid behoudt in de uitvoeringsfase in principe boven de 
prestatiewerkwijze. 
Buiten de prestatiewerkwij'le 'liet men voor de architect wanneer deze de 
directie voert een taak als 'procesmanager'. 

6.6 DE TECHNISCH ONTWERPER VOOR HET BOUWBEDRIJF 

Men acht het wei 'lin vol dat bouwkundig ontwerpers veel breder in de 
bouwpraktijk werkzaam 'lijn. Men 'liet dus wei degelijk een plaats voor 
technisch ontwerpers bij bouwbedrijven. 
Al vraagt men zich af of de bouwknoop ontwikkeling (ook bij de grote 
bouwbedrijven) wei zo in ontwikkeling is, veeI bouwknopen bestaan al jaren. 
Ook wordt er verwacht dat bouwknopen, in de vorm van complete 
bouwsystemen, niet bij het bouwbedrijf maar juist bij de industrie ontwikkeld 
zullen worden, waardoor het bouwbedrijf toch meer de capaciteitsaanbieder 
blijft. Wei is men van mening dat bouwbedrijven zich duidelijker moeten 
profileren als ze zichzelf als produktaanbieder willen 'lien. 

6.7 DE PRODUKTONTWERPER VOOR DE TOELEVERINGSINDUSTRIE 

Men ziet kansen voor de architect als produktontwerper bij de 
toeleveringsindustrie. Men ziet me niet als noodzakelijke voorwaarde om meer 
projectonafhankelijk aan produktontwikkeIing te werken. Essentieel zijn, zo 
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wordt gesteld, de plaats en vooral aansluitafspraken zeker bij de hele 
leidingensystematiek. 
WeI wordt er gesteld dat produktontwikkeling in de bouw een lange adem 
vereist; Er wordt niet snel voor nieuwe produkten gekozen (produkten moeten 
altijd reeds een aantal jaren ergens toegepast zijn). 
Men acht bij produktontwikkeling systematiek belangrijk (ontkoppeling of juist 
integratie ). 
Voor bepaalde produkten verwacht men dat er vanuit de industrie een 
standaardaansluiting of -profiel ontwikkeld wordt wat dan later door andere 
bedrijven overgenomen wordt. Deze ontwikkeling zet echter pas door, zo is de 
verwachting, als ook grotere industrieen meer gaan investeren in 
produktontwikkeling. De bouw in Nederland is nog altijd zeer kleinschalig van 
opzet (zelfs marktleiders bouwen slechts 6% van het totaal), waardoor een 
standaard niet snel overgenomen wordt. 
Men ziet het prestatiebestek niet als voorwaarde om tot een kwalitatieve 
produktbeheersing en produktvernieuwing te komen. Men verwacht dat de 
industrie in samenwerking met produktontwerpers (architecten) produkten gaat 
ontwikkelen waar opdrachtgever en architect een keuze uit maken, die het 
bouwbedrijf bouwt. 
Men verwacht dat er in de komende tijd vee I energie g~stoken zal worden in 
produkt- en systeemontwikkeling, gericht op veranderbaarheid, uitbreidbaarheid 
en vervangbaarheid. 
Men verwacht een verdere uitwerking van historische concepten van 'bewegen' 
(schuifwanden ed) en 'vervangen'. 
Men acht voor de architect weI degelijk een taak bij de industrie weggelegd. 
Hij is beter in staat dan de industrieel ontwerper!vormgever, om de complexiteit 
van het ontwerpprobleem te overzien. 

6.8 DE BEROEPSSTRUCTUUR 

Men verwacht dat er in de toekomst een grotere specialisatie op zal treden die 
tot gevolg heeft dat er vele kleine gespecialiseerde ontwerpbureaus zullen 
ontstaan die slechts een bepaald aspect van het hele ontwerp proces beheersen. 
Zo verwacht men dat er architectonische ontwerpbureaus zullen ontstaan die 
zich aIleen bezig houden met het functioneel ruimtelijke ontwerp en niet langer 
met detailleren, bestek, en uitvoering. 
Men verwacht dat deze gespecialiseerde bureaus in nauw overleg met andere 
gespecialiseerde bureaus (per opdracht samengesteld) zullen werken. 
Ook verwacht men een concentratie van specialisten in grote architecten- en 
ingenieursbureaus. Alle kennis, van initiatief tot beheer, van stad- tot 
produktontwerp, is dan verenigd onder een dak. Per project wordt dan een team 
van deskundigen, specialisten, ontwerpers, organisatoren ed. gevormd. 
Ook verwacht men dat delen van de traditionele architectentaak niet langer 
onafhankelijk vervuld zullen worden. Bouwkundig ingenieurs treden in dienst bij 
overheid, opdrachtgevers, bouwbedrijven en industrie. 
Honorariumconsequenties acht men niet relevant, men dient betaald te krijgen 
voor het werk dat men verricht, niet meer maar ook niet minder. Als bepaaJde 
taken beter aan anderen overgelaten kunnen worden dan is dat zoo 
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7 DE ROL VAN DE ARCHITECT 
BINNEN DE OPEN BOUWWIJZE 
(SPECIFIEKE REFLECTIE) 

7.1 INLEIDING 

Een groot deel van de discussies is op een vrij algemeen niveau gevoerd, zonder 
dat er specifiek op de soort ontwerpopdracht in werd gegaan. 
Een uitzondering hierop vormde de discussie over de bestaande voorraad; daar 
werd, vrijwel gedurende de gehele discussie, heel specifiek ingegaan 
op het OBOM rapport 'Open bouwen buurtvernieuwing< en dus heel specifiek 
gepraat over de aanpak in de bestaande voorraad en de rol van de architect 
daarin. 

7.2 WONINGBOUW 

Specifiek voor de woningbouw werd gesteld dat het vaak de opdrachtgevers zijn 
die niets zien in bepaalde mate van f1exibiliteit of zeggenschap vanwege de 
enorme beheerscomplexiteit die dat met zich mee brengt. 
Opdrachtgevers willen een goede vierkamerwoning, daar kan iedereen goed in 
wonen, zo was de stelling. 

Ook werd er gesteld dat, zeker in de sociale woningbouw, de afweging of men 
toekomst-investeert in f1exibele inbouwsystemen en verkavelbare dragers zeer 
zorgvuldig dient te gebeuren. Geld is maar een keer uit te geven en een 
toekomstinvestering kan ten koste van de kwaliteit van de woning nu. 

Ook stelde men dat een bepaalde mate van vrijheid voor bewoners essentieel is. 
Veel van wat achter de voordeur gebeurt zou men onder interieur moeten 
verstaan. Op dat gebied zou de overheid zich met be trekking tot de regelgeving 
terug moeten trekken. 
Vrijheid hoeft in de ogen van verschillende discussieleden nog geen complete 
zeggenschap te betekenen. Daze vrijheid zou in kunnen houden dat bewoners 
kiezen uit een bepaald aat)tal door de architect aangedragen varianten. Deze 
vrijheid zou ook een ruimtelijke zeggenschap kunnen betekenen wanneer men 
kiest voor beweegbare wandstructuren (schuif - of draaiwanden). 
Een groot gevaar bij indelingen waarover de bewoner zeggenschap heeft maar 
die niet flexibel zijn (veranderbaar, meeneembaar of uitsloopbaar (afhankelijk 
van de afschrijving» acht men de verhuurbaarheid van de woning aan een 
volgende bewoner. Het maatpak voor de een wordt dan een keurslijf voor de 
ander. 
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7.3 UTILITEITSBOUW 

Er wordt door de discussieleden geconstateerd dat de utiliteitsbouw in Nederland 
(zeker in relatie tot de Bondsrepubliek) al een groot open-bouwen- feest is, al 
wordt het nooit zo genoemd. 
Er is al een scheiding aangebracht in zeggenschapsniveaus: opdrachtgever 
bepaalt de drager en de verschillende gebruikers bepalen zelfstandig, zelfs met 
andere architecten, de inbouw. Aile kantoren worden opgeleverd met lege 
plattegronden, zonder dat dat problemen in de regelgeving met zich mee brengt. 
Maar ook tijdens ontwerp en bouwproces bepalen bouwbedrijf en toeleverancier 
een groot deel van de materialen, detaillering en produkten. 

7.4 PRODUKTONTWIKKELING 

Specifieke opmerkingen over dit onderwerp zijn reeds verwerkt bij 'de 
produktontwerper voor de toeleveringsindustrie'(hoof dstuk 6.7) 

7.S BEST AANDE VOORRAAD 

In de discussie over de rol van de architect in de bestaande voorraad binnen de 
open bouwwijze werd eerst de aanpak, zoals gepresenteerd in het OBOM rapport 
'open bouwen buurtvernieuwing' besproken. 
Het rapport wordt hard bekritiseerd; 

- de financiele haalbaarheid wordt in twijfel getrokken; 
- de technische haalbaarheid stuit nog op verschillende onvoorziene praktische 

problemen; 
- de celsgewijze aanpak wordt bekritiseerd en wordt niet gezien als essentieel 

open bouwen; 
- het leegmaakplan wordt als te dure toekomstinvestering gezien. 

Er wordt geconcludeerd dat het verhaal prachtig is maar er wordt getwijfeld 
aan de haalbaarheid (zie verder Bijlage III). 
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DEEL 3 STRATEGIEEN 

8 Strategiei!n voor de verdere invoering van de open bouwwijze 

8.1 Inleiding 
8.2 Strategieen met betrekking tot de fundamentele grondslagen 
8.3 Strategieen naar architecten 
8.4 Strategieen naar de Stichting Open Bouwen 
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8 STRATEGIEEN VOOR DE VERDERE INVOERING 
VAN DE OPEN BOUWWIJZE 

8.1 INLEIDING 

In dee I drie van deze studie worden op basis van de in deel twee uitgewerkte 
reflectie mogelijke strategiebepalingen gepresenteerd. Men kan deze 
strategiebepalingen in de eerste plaats zien als adviserende discussiepunten naar 
de Stichting Open Bouwen aangaande de 'Fundamentele Grondslagen' en hun 
attitude be paling tegenover architecten, met als uiteindelijk doel tot een verdere 
invoering te komen van een open bouwwijze die aan aIle participanten binnen 
het bouwproces voordelen biedt. 
De Stichting Open Bouwen zal in belangrijke mate zorg moeten dragen VOOr de 
verdere realisering van concept van de open bouwwijze in de dagelijkse 
bouwpraktijk. Het is dan ook uiteindelijk aan de stichting om te bepalen of hen 
een werkwijze voor ogen staat waarbij een grote groep architecten zich met de 
doelstelling en uitwerking van de open bouwwijze kunnen identificeren of men 
bewust kiest voor een strategie waar zich op dit moment slechts een klein 
gedeeite van de beroepsgroep in kan vinden, met aIle mogelijke gevaren van 
dien. 

Daarnaast hebben we gemeend in dit slothoofdstuk enkele opmerkingen te 
moeten maken betreffende het functioneren van de Stichting Open Bouwen. 
Mede omdat er. in het reflectieve gedeelte van dit onderzoek dermate veel 
kritiek boven tafel kwam, van voor- en tegenstanders, over het optreden van de 
stichting lijkt het ons van belang dat zij haar eigen imago nader onder de loep 
neemt. 

8.2 STRA TEGIEEN MET BETREKKING TOT 
DE FUNDAMENTELE GRONDSLAGEN 

De reflectie beschouwend kunnen we stellen dat de architecten en ontwerpers 
die meegewerkt hebben aan dit onderzoek de fundamentele grondslagen als 
noodzakelijke grondslagen zien. Veel elementen van de open bouwwijze, zoals 
deze geschetst is, komt men in de dagelijkse praktijk - weliswaar niet onder die 
naam - reeds veelvuldig tegen. 
Men ziet de noodzaak van een eenduidige communicatie. Men acht het 
meervoudig gebruik van de bouwknoop een goede ontwikkeling. Men ziet in 
bepaalde gevallen voordelen bij het toepassen van prestatiebestekken om tot eell 
meer projectonafhankelijke produktie van gebouwen te komen. Ook ziet men de 
noodzaak van het marktgerjchte gebruik en beheer van gebouwen. Toch zijn er 
verschillende punten binnen de open bouwwijze waar het merendeel van de 
beroepsgroep zich niet in kan vinden. Deze punten worden hier in het kort nog 
eens opgesomd en daaraan is een mogelijke strategie gekoppeld. 
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• Het fundament van de open houwwijze 

Er kwam algemeen in de discussies naar boven dat het onderscheid naar niveaus 
het kenmerkende en vernieuwende van de open bouwwijze is en dat de 
fundamentele grondslagen daar een afgeleide van zijn. 
Deze kritiek is meer te zien als kritiek op de wat onduidelijke formulering 
onzerzijds in de samenvatting 'Fundamentele Grondslagen van de Open 
Bouwwijze' dan als fundamentele kritiek. Deze kritiek is inmiddels ondervangen 
door de tekst in de samenvatting te wijzigen (zie ook hoofdstuk 2). Voorafgaand 
aan de doelstelling van de open bouwwijze wordt nu de scheiding in niveaus als 
methodologisehe basis van de open bouwwijze gepresenteerd. De seheiding in 
niveaus is daarmee het eigenlijke basis van de open bouwwijze; de fundamentele 
grondslagen zijn daar een afgeleide van. 

• Communicatie middels een eenduidige communicatiestructuur 

Er is veel kritiek op de plaats die de modulaire COOrdinatie in de fundamentele 
grondslagen inneemt. Mc is in de ogen van velen een hulpmiddel maar zeker 
geen dogmatisch fundament van de open bouwwijze. Men kan zich een open 
bouwwijze zonder me voorstellen. Men acht in de toekomst plaats- en 
aansluitafspraken belangrijker dan maatafspraken. 
Gedeeltelijk berust deze kritiek op een misvatting. Het merendeel van de 
diseussieleden baseert zich op de definities van modulaire co<>rdinatie zoals deze 
in de oude normen NEN 2880 en de experimentele norm NEN 2883 waren 
vastgelegd. Daarin werd uitgegaan van een 10/20 band rooster voor de plaatsing 
van materiaal en een on twerp rooster met een hoofdmoduuul van 30 cm. De 
huidige norm voor modulaire co<>rdinatie, de NEN 6000, is al veel minder een 
maatrooster en vee I meer een plaatsingsrooster. 
Het lijkt ons naar de beroepsgroep toe wei van het grootste belang dat mc 
continue gepresenteerd wordt als een mid del en niet als een dogmatische 
doelstelling. Het is een middel dat ingezet dient te worden om bouwdelen in 
toenemende mate projectonafhankelijk te kunnen produceren en projectgebonden 
te kunnen assembleren; het is een middel om het onderscheid naar niveaus te 
realiseren. Maar zolang de noodzaak van het middel niet duidelijk is omdat er 
bijvoorbeeld niet voldoende praktische voordelen gepresenteerd kunnen worden 
zal de modulaire coordinatie na 25 jaar nog altijd een punt van verhitte 
discussie blijven. 

• Produktbeheersing en produktvernieuwing door prestatieomschrijvingen 

Men ziet het prestatieconcept vooral als een werkwijze om het 
ontwerppotentieel van het bouwbedrijf te mobiliseren en niet zo zeer als middel 
om tot een produktbeheersing en vernieuwing te komen. Men kan zich de 
prestatiewerkwijze voor bepaalde gebouwonderdelen wei voorstellen maar dit 
'materiaalloos' omschrijven is zeker niet voor aile gebouwonderdelen mogelijk. 
Bepaalde zaken willen opdrachtgever en architect nu eenmaal be palen; en dat 
verschilt per project. Daarnaast kleven er in de ogen van velen nog 
verscheidene andere nadelen aan de werkwijze. 
Wanneer de prestatiewerkwijze als fundamenteel onderdeel van de open 
bouwwijze gehandhaafd blijft is het in onze ogen noodzakelijk dat er naar de 
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beroepsgroep toe eenduidig inhoud gegeven wordt aan het begrip. Het is ook 
hier van het grootste be lang dat de prestatiewerkwijze niet als dogmatische 
doelstelling maar als middel gepresenteerd wordt; een middel om tot produkt- en 
indirect tot produktiebeheersing te komen. Het is daarbij van het grootste 
belang dat opdrachtgever en architect binnen de prestatiewerkwijze de vrijheid 
krijgen om per project te bepalen voor welke gebouwdelen zij de 
prestatiewerkwijze willen toepassen en welke delen zij traditioneel willen 
omschrijven met de aanduiding van merk en type (deze keuze kan verder gaan 
dan het verschil zichtbaar /onzichtbaar). 

• Het prestatiebestek 

Aan een gedeeltelijke invoer van de prestatiewerkwijze zijn ook nog enkele 
bezwaren verbonden, zo stelt men. Men ziet vooral de positie van de 
opdrachtgever gevaar lopen daar de architect, als zijn vertrouwensman, moeilijk 
kostenbewust kan ontwerpen, moeilijk borg kan staan voor een integrale 
kwaliteit en (mogelijk) niet langer toezicht houdt. 
Daarnaast stelt men dat niet het vraagbestek maar het aanbodbestek 
contractstuk moet zijn tussen bouwbedrijf en opdrachtgever. 
Men ziet niet het prestatiebestek maar de 'dialoog' tussen architect. 
bouwbedrijf en industrie als het middel bij uitstek om tot een verdere produkt 
en produktiebeheersing te komen. Deze ontwikkeling signaleert men al volop in 
de praktijk. Maar mogeIijk dat met de toepassing van de prestatiewerkwijze de 
inbreng van het bouwbedrijf daadwerkeIijk verbetert. 
De prestatiewerkwijze zal echter eerst voordelen op moeten leveren voor aIle 
participanten binnen het bouwproces wi! ze geaccepteerd worden. Dat betekent 
dat men niet aIleen in overleg met de verschillende participanten tot een nadere 
uitwerking van het prestatieconcept moet komen maar dat er vooral meer 
ervaring opgedaan zal moeten worden in de bouwpraktijk (mogelijk door middel 
van proefprojecten). 

8.3 STRATEGIEEN NAAR ARCHITECTEN 

De reflectie in het tweede gedeelte van dit onderzoek heeft niet zozeer geleid 
tot kritiek op de gepresenteerde positie van de architect binnen de open 
bouwwijze als weI tot een meer fundamentele kritiek op de invulling van de 
open bouwwijze. De positieschets zoals die gepresenteerd is in hoofdstuk 3 is in 
onze ogen dan ook naar de beroepsgroep toe te presenteren als de 
positieomschrijving van de architect binnen de open bouwwijze. Wei lijkt het 
ons van belang de open bouwwijze te presenteren als een bouwwijze die 
verschillende niveaus van 'open' kan onderscheiden zodat architecten niet 
afgeschrikt worden met het idee dat een open bouwen project altijd met mc en 
prestatiebestekken gerealiseerd dient te worden en altijd zou leiden tot 
volledige zeggenschap van de gebruiker over de inbouw. Essentieel is het 
niveauonderscheid in onze ogen. 
Ook is het in onze ogen belangrijk de open bouwwijze niet te presenteren als 
de maar als een bouwwijze waar men afhankelijk van het project geheel, 
gedeeJtelijk of geheel niet voor kan kiezen. De open bouwwijze mag niet 
gepresenteerd worden als een werkwijze die kostte wat kost toegepast moet 
worden wanneer men als architect tot het kamp van de open bouwers is 
toegetreden. 
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• De rol van de architect 

De positie van de architect als adviseur voor de opdrachtgever en als 
functioneel ruimtelijk en esthetisch ontwerper stonden niet ter discussie tijdens 
de gevoerde gesprekken. 

De verschuiving van verantwoordelijkheden die de toe passing van de 
prestatiewerkwijze met zich mee brengt (de architect is verantwoordelijk voor 
het ontwerp, het bouwbedrijf is verantwoordelijk voor de technische realisering) 
heeft wei heel wat kritiek opgeroepen. De kritiek was niet zo zeer fundamenteel 
- men kon zich theoretisch zeer goed voorstellen dat de mobilisering van de 
technische kennis aanwezig bij het bouwbedrijf tot produkt- en 
produktieverbeteringen kon leiden - maar vooral praktisch van aard omdat men 
absoluut geen vertrouwen had in (vooral de kleine) bouwbedrijven. Het 
bouwbedrijf is in hun ogen niet in staat met het prestatiebestek te werken. Men 
zag niet dat zij hun kennis konden operationaliseren tot een technisch ontwerp; 
het merendeel van de Nederlandse bouwbedrijven is en blijft capaciteitsaanbieder 
en geen produktaanbieder. Sommigen vrezen dan ook vooral dat deze 
verantwoordelijkheidsverschuiving ten koste zal gaan van de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving. 
Opnieuw geldt dus dat de prestatiewerkwijze eerst voordelen op zal moeten 
leveren voor aile participanten binnen het bouwproces wil ze geaccepteerd 
worden. Oat betekent dat men in over leg met de verschillende participanten tot 
een nadere uitwerking van het prestatieconcept moet komen en in dat er 
daarnaast meer praktische ervaring opgedaan moet worden door concrete 
(proef)projecten te starteo. 
Het lijkt ons van belang om de door de verschuiving van verantwoordelijkheid 
ontstane nieuwe taken voor 'de architect binnen de open bouwwijze als technisch 
ontwerper voor het bouwbedrijf en produktontwerper, zelfstandig of in 
dienstverband, voor de toeleveringsindustrie naar de beroepsgroep toe duidelijk 
te belichten. De toenemende projectonafhankelijke ontwikkeling van produkten 
zal binnen de toeleverende industrie volwaardige nieuwe ontwerptaken met zich 
meebrengen waar de architect, mits hij zich daar in zijn studie en kennisopbouw 
aan aanpast, prima op in kan spelen. 

• Woningbouw 

Het is van belang naar architecten in de woningbouw de open bouwwijze te 
presenteren als een bouwwijze die verschillende gradaties van 'open' kent. Het 
moet architecten en opdrachtgevers duidelijk worden dat de open bouwwijze in 
de woningbouw niet noodzakelijk hoeft te leiden tot voUedige zeggenschap van 
de bewoner over de inbouw. Juist in de huursector lijkt het ons van belang voor 
architecten om ook te experimenteren met veranderingsprincipes die niet direct 
bouwkundge consequenties hebben (denk hier aan de lange Nederlandse traditie 
op het gebied van gebruiksflexibiliteit die mogelijk werd door de toepassing van 
draaiwanden, schuifwanden, schuifkasten, verplaatsbare kastsystemen e.d.). 
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• Utiliteitsbouw 

De utiliteitsbouw lijkt in Nederland at een groot open-bouwen-spektakel. 
Opdrachtgevers bepalen met de architect de structuur van het gebouw, de 
gebruikers bepalen zelf de inbouw, mogelijk met een andere architect; 
Kantoorgebouwen worden met lege plattegronden goedgekeurd en ook opgeleverd; 
bouwbedrijven en industrie bepalen voor een groot gedeelte de detaillering van 
bijvoorbeeld vloeren en gevels. De principes van de open bouwwijze worden hier 
al volop toegepast at worden ze niet zo genoemd. 

• Bestaande V oorraad 

Het is op dit moment moeilijk, gezien de kritiek op het OBOM rapport 'open 
bouwen buurtvernieuwing' (bijlage Ill) een strategie te bepalen naar architecten 
in de bestaande voorraad. Het is van het allergrootste belang dat er nadere 
concrete uitwerkingen volgen op deze studie. 
Men kan hierbij denken aan concrete experimenten in de vorm van 
proefprojecten of nadere brede discussies met meerdere architecten, aannemers, 
opdrachtegevers en gemeenten. 

• Produktontwerp 

Het is van belang naar architecten toe de nieuwe taak als produktontwerper die 
de open bouwwijze met zich mee brengt te presenteren. Terwijl produktontwerp 
op dit moment nog 'pure armoe' is, is de verwachting dat een toenemende 
projectonafhankelijke produktie van produkten een toenemende ontwerptaak met 
zich meebrengt. Architecten zijn in staat hier op in te spelen wanneer zij hun 
kennis voldoende ontwikkelen. 

8.4 STRATEGIEEN NAAR DE STICHTING OPEN BOUWEN 

• Imago 

De Stichting Open Bouwen wordt gezien als een stel gelovigen. Het is een club 
met volgelingen en daardoor ook juist met veel tegenstanders. In de ogen van 
sommigen doet de stichting meer kwaad dan goed. 
De stichting zou een plaats moeten zijn voor een open discussie. Juist de 
gesignaleerde problemen en gepresenteerde oplossingen zijn actueel. De 
basisidee~n spreken veel van de discussieleden aan en zijn ook in de dagelijkse 
praktijk reeds terug te vinden. 
Voor een brede doorvoering van de open bouwwijze in de praktijk lijkt het 
belangrijk aan het imago van de stichting te werken (zie ook de samenvattingen 
van de discussies zoals opgenomen in de bijlagen I-IV). 
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BIJLAGE A 

VRAGENLlJST 'WONINGBOUW' 

De architect als bouwkundig ontwerper voor de opdrachtgever 

Door de toepassing van modulaire cOOrdinatie als eenduidige 
communicatiestructuur voor aile partijen binnen het bouwproces en het 
onderscheid in besluitvormingsniveaus verandert de traditionele taakinhoud van 
de architect. Binnen de open bouwwijze is zijn ontwerptaak minder 
coordinerend en minder gericht op de technische realisering. De architect 
ontwerpt - in de vorm van het ruimteplan, het materiaalbox.enplan en de 
prestatieomschrijvingen met aanvullende eisen en wensen - als het ware het 
kader waarbinnen het uiteindelijke gebouw gerealiseerd dient te worden. 
De traditionele universele architect maakt plaats voor de gespecialiseerde 
ruimtelijke/functionele/esthetische ontwerper. 

ALGEMEEN 

• Hoe kijkt u vanuit uw huidige kennis over het architectenvak tegen deze 
verschuiving aan? Kunt u voor- en nadelen geven? 

ONTWERPPROCES 

• Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatie-technologie zijn van 
grote invloed op de ontwerpwerkzaamheden van de architect. Met de komst 
van CAD/CAM systemen en geavanceerde tekenprogramma's wordt het 
mogelijk om snel ontwerpvarianten te genereren en te begroten. Ook bieden 
deze systemen de mogelijkheid om onafhankelijk op verschillende niveaus te 
werken. In hoeverre speelt in uw ogen de open bouwwijze in op deze 
ontwikkelingen en in hoeverre wordt daardoor de coordinerende ontwerptaak 
van de architect vereenvoudigd? 

• In hoeverre is in uw ogen, binnen deze ontwikkelingen op het gebied van de 
informatie technologie, het onderscheid naar niveaus en de toepassing van 
modulaire coordinatie als methodisch instrument van belang voor het 
doorvoeren van veranderingen tijdens of zefs na het ontwerpproces? 

• Binnen de conceptontwikkeling in de woningbouw zal de architect de nadruk 
moe ten leggen op de eenvoudige uitbreidbaarheid, vervangbaarheid en 
veranderbaarheid van woningen. Denkt u dat hij daartoe in staat is? 

• Door het onderscheid naar niveaus en de zeggenschap die gebruikers kunnen 
hebben over de variabele delen zal de definitieve inbouw pas gedurende het 
bouwproces definitief bepaald worden. Een taak voor de architect kan zijn de 
toetsing namens de opdrachtgever van de verschilIende door de gebruikers in 
betrekkelijke vrijheid geselecteerde inbouwvariant(en) aan de prestatieeisen, 
aanvullende eisen en normen. Ziet u dat als een taak voor de architect? 
(scholing, kennis, interesse) 
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• Binnen een open bouwproces worden pas in een zeer laat stadium van het 
bouwproces de definitieve indelingen van het gebouw bekend. Dit past niet in 
het bestaande gemeentelijke goedkeuringsbeleid waar reeds in een vroeg 
stadium gedetailleerde tekeningen beschikbaar moeten zijn. Wat zijn naar uw 
mening de voor- en nadelen van een 'getrapte' aanvraag van de 
bouwvergunning (voor bijvoorbeeld drager, verkaveling, inbouw) en wie moet 
naar uw mening deze aanvraag regelen (de opdrachtgever of namens hem de 
architect of het uitvoerend bouwbedrijf) 

PRESTA TIE-CONCEPT 

• Prestatiebestekken zijn op dit moment binnen veel organisaties onderwerp 
van discussie (o.a. Progresbouw en de BNA). 
De mate van 'delegatie' aan het bouwbedrijf is binnen de verschillende 
uitwerkingen van het concept echter verschillend. Binnen de uitwerking van 
Progresbouw worden door de architect in principe geen concrete produkten 
voorgeschreven maar slechts de technische en esthetische eisen bepaald 
waaraan ze moe ten voldoen. De verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt 
binnen dit concept dan ook volledig bij het uitvoerend bouwbedrijf (dit 
maakt werktekeningen en voert berekeningen uit). 
In de discussienota van de BNA geschreven door ir. O. Sluizer bepaalt de 
architect voor een groot deel de daadwerkelijke invulling van 
belevingswaarde bepalende onderdelen en is het vraagbestek alleen van 
toepassing voor die onderdelen waarvan kwantificeerbare prestaties verlangd 
worden. Binnen het BNA-concept maakt de architect op basis van het 
aanbodbestek van het bouwbedrijf de uiteindelijke werktekeningen en wordt 
de overeenkomst tussen opdrachtgever en bouwbedrijf op basis van de 
klassieke stukken gesloten. 
Hoever is 'delegatie' in uw ogen mogelijk (met andere woorden wie is er 
verantwoordelijk voor de technische en esthetische detaillering van welke 
gebouwonderdelen) en is dit afhankelijk van de soort opdracht? 

esthetiek 

• Binnen het prestatieconcept bepaalt de ontwerper niet zelf materialen, 
produkten en bewerkingen ook bepaalt hij niet de detaillering en daarmee de 
uitvoering en uitvoeringsorganisatie; hij ontwerpt het kader van het 
eindprodukt. 
In hoeverre denkt u dat de ontwerper in staat zal zijn de eisen van de 
opdrachtgever op een bevredigende wijze te vertalen in prestatie-eisen? (In 
hoeverre zijn bijvoorbeeld esthetische eisen te beschrijven?) 

• Binnen de open bouwwijze zou niet het aanbodbestek maar het vraagbestek 
als contractstuk fungeren tussen opdrachtgever en bouwbedrijf. Hierdoor 
heeft het bouwbedrijf een grotere vrijheid in de keuze van toe te passen 
materialen en produkten. Denkt u dat op deze manier de (architectonische) 
kwaliteit van het ontwerp voldoende gewaarborgd is? 
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• Kunt u zich binnen het prestatie concept een volledige 'delegatie' van 
verantwoordelijkheid naar het bouwbedrijf voorstellen waarbij de architect 
juist als architectonisch/esthetisch begeleider of adviseur optreedt ten 
dienste van het bouwbedrijf wat betreft de definitieve keuze van produkten? 

• Afhankelijk van de mate van zeggenschap die de bewoner over de inbouw 
heeft (van 'kiezen uit door de architect aangedragen varianten' tot 'zelf 
bedenken, kopen en monteren') is de architect, in meer of mindere mate, in 
staat de esthetische en architectonische kwaliteit van het gebouw te bepalen. 
Tot welk nivo zou naar uw mening de inspanning van de architect in de 
woningbouw binnen de open bouwwijze moeten gaan? 

kwaliteit 

• Voor de architect vereist het werken met prestatiebestekken een ander soort 
kennis; er treedt een verschuiving op van kennis van produkten naar kennis 
van eisen. Denkt u dat de architect door deze verschuiving een meer 
kwantificeerbare bijdrage kan leveren aan de kwaliteitsbeheersing van het 
gebouw? 

• Denkt u dat het prestatieconcept een beter facility-management mogelijk 
maakt en kan leiden tot de realisatie van economisch aantrekkelijk te 
beheren gebouwen? 

De architect als adviseur tijdens de uitvoering 

Binnen het open bouwen prestatieconcept is juist de toetsing en selectie van 
de door de bouwbedrijven gepresenteerde aanbodspecificaties van belang. Voor 
de architect zal daar, als adviseur van de opdrachtgever, een belangrijke en 
verantwoordelijke 'toetsende' taak ontstaan. 
Daarnaast zal ook in een open bouwproces voor de architect een 
'controlerende' taak ontstaan daar het gebouwde produkt namens de 
opdrachtgever gekontroleerd dient te worden. 

TOETSING 

• Voor verantwoorde toetsing dient een goed systematisch 
beoordelingsraamwerk ontwikkeld te worden waarin het belang dat 
opdrachtgever en architect aan diverse aspecten hechten wordt uitgedrukt in 
wegingsfactoren of coefficienten. Op die manier wordt het voor de 
opdrachtgever en architect mogelijk de optimale 
produkt/prijs/kwaliteitsverhouding te selecteren. Daarnaast biedt het 
raamwerk het bouwbedrijf de mogelijkheid in te schatten in hoeverre het 
aanbod van extra kwaliteit door opdrachtgever en architect gewaardeerd 
wordt. 
In hoeverre ziet u de toetsing en de ontwikkeling van een 
toetsingsraamwerk als taak voor de architect? (interesse, kennis, scholing) 

41 



• In hoeverre acht u de architect ook verantwoordelijk en financieel 
aansprakelijk voor de door hem aanvaarde oplossingen? 

CONTROLE 

• Maakt een verdere certificering en garantiebepaling een intensieve controle 
van de zijde van de opdrachtgever nog noodzakelijk of denkt u dat de test 
van bijvoorbeeld twee gerealiseerde woningen ter controle voldoende is? 
Wat is in uw ogen de rol van de architect bij deze controle? (organisatie, 
toezicht) 

• Denkt u dat wanneer het bouwbedrijf een grotere vrijheid en 
verantwoordelijkheid krijgt het ook noodzakelijk is dat het bouwbedrijf 
eenvoudiger aansprakelijk gesteld moet kunnen worden voor optredende 
gebreken? (niet goed geld terugJ repamtieservice/ garantie) 

De architect als bouwkundig ontwerper voor het bouwbedrijf 

Een verdere produktiebeheersing en projectinnovatie in de woningbouw wordt 
pas goed mogelijk wanneer de architect niet telkens per project een 
bouwknoop ontwikkelt maar juist projectonafhankelijk met een bouwbedrijf 
meer projectongebonden werkt aan de ontwikkeling van meervoudig toepasbare 
bouwknopen. 
Er ontstaat voor de architect ten dienste van het bouwbedrijf dat binnen de 
open bouwwijze niet langer als aanbieder van bouwcapaciteit maar als 
produktspecialist op de markt opereert, noch een andere taak. Hij . kan in 
dienst van of als adviseur van het uitvoerend bouwbedrijf het ruimteplan met 
het bijbehorende prestatiebestek uitwerken tot een technisch ontwerp, rekening 
houdend met de technisch/economische mogelijkheden van het bouwbedrijf. 

• Zijn deze taken voor de architect in uw ogen aantrekkelijke taken die een 
verdere produktiebeheersing ten goede komen? Kunt u voor en nadelen 
schetsen? 

• Denkt u dat de architect in staat is deze nieuwe taak op zich te nemen? 
(scholing, kennis, interesse) 

Aigemeen 

Het open bouwproces is op een andere manier gestructureerd dan het huidige 
bouwproces. Voor de architect betekent dit dat zijn traditionele ontwerptaak 
lichter wordt. Daarnaast ontstaan er voor de architect als procesmanager en 
als bouwkundig ontwerper ten dienste van het bouwbedrijf en de 
toeleveringsindustrie nieu w taken. 

• Waar zuHen deze verschuivingen in uw ogen toe leiden? 
- veel kleine gespecialiseerde bureaus; 
- concentratie in grote ontwerpbureaus; 
- veel loonafhankelijke ontwerpers bij bouwbedrijven en industrie. 
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• De bovengenoemde verschuivingen zullen ook consequenties hebben voor het 
honorarium. Kunt u deze consequenties overzien en wat zullen in uw ogen de 
reacties binnen de beroepsgroep zijn? 

• Hoe kijkt u in het algemeen aan tegen de rolverandering die de open 
bouwwijze voor de architect met zich mee brengt? (voordelen, nadelen) 

• In hoeverre ziet u de in de fundamentele grondslagen gesignaleerde 
problemen in het huidige bouwproces reeds op een andere wijze of met de 
open bouwwijze vergelijkbare wijze opgelost worden? 

• In hoeverre is in uw ogen de open bouwwijze een ideologie en in hoeverre is 
de open bouwwijze een realistisch antwoord op de door de markt gewenste 
diversiteit tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs en kwaliteit? 
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BIJLAGE B 

VRAGENLlJST 'UTILITEITSBOUW' 

De architect als bouwkundig ontwerper voor de opdrachtgever 

Door de toe passing van modulaire co~rdinatie als eenduidige 
communicatiestruktuur voor aIle partijen binnen het bouwproces en het 
onderscheid in besluitvormingsniveaus verandert de traditionele taakinhoud van 
de architect. Binnen de open bouwwijze is zijn ontwerptaak minder 
co~rdinerend en minder gericht op de technische realisering. De architect 
ontwerpt - in de vorm van het ruimteplan, het materiaalboxenplan en de 
prestatieomschrijvingen met aanvullende eisen en wensen - ais het ware het 
kader waarbinnen het uiteindelijke gebouw gerealiseerd dient te worden. 
De traditionele universele architect maakt plaats voor de gespecialiseerde 
ruimtelijke/functionele/esthetische ontwerper. 

ALGEMEEN 

• Hoe kijkt u vanuit uw huidige kennis over het architectenvak tegen deze 
verschuiving aan? Kunt u voor- en nadelen geven? 

ONTWERPPROCES 

• Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatie-technologie zijn van 
grote invloed op de ontwerpwerkzaamheden van de architect. Met de komst 
van CAD/CAM systemen en geavanceerde tekenprogramma's wordt het 
mogelijk om snel ontwerpvarianten te genereren en te begroten. Ook bieden 
deze systemen de mogelijkheid om onafhankelijk op verschillende niveaus te 
werken. In hoeverre speelt in uw ogen de open bouwwijze in op deze 
ontwikkelingen en in hoeverre wordt daardoor de co~rdinerende ontwerptaak 
van de architect vereenvoudigd? 

• In hoeverre is in uw ogen, binnen deze ontwikkelingen op het gebied van de 
informatie-technologie, het onderscheid naar niveaus en de toepassing van 
modulaire co~rdinatie als methodisch instrument van belang voor het 
doorvoeren van veranderingen tijdens of zefs na het ontwerpproces? 

• Binnen de conceptontwikkeling in de utiliteitsbouw zal de architect de 
nadruk moeten leggen op de eenvoudige uitbreidbaarheid, vervangbaarheid en 
veranderbaarheid. Denkt u dat hij daartoe in staat is? 

• Door het onderscheid naar niveaus en de zeggenschap <,tie gebruikers kunnen 
hebben over de variabele delen zal de definitieve inbouw pas gedurende het 
bouwproces definitief bepaald worden. Een taak voor de architect kan zijn de 
toetsing namens de opdrachtgever van de verschillende door de gebruikers in 
betrekkelijke vrijheid geselecteerde inbouwvariant(en) aan de prestatieeisen, 
aanvullende eisen en normen. Ziet u dat ais een taak voor de architect? 
(scholing, kennis, interesse) 
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• Binnen een open bouwproces worden pas in een zeer laat stadium van het 
bouwproces de definitieve indelingen van het gebouw bekend. Dit past niet in 
het bestaande gemeentelijke goedkeuringsbeleid waar reeds in een vroeg 
stadium gedetailleerde tekeningen beschikbaar moeten zijn. Wat zijn naar uw 
mening de voor- en nadelen van een 'getrapte' aanvraag van de 
bouwvergunning (voor bijvoorbeeld drager, verkaveling, inbouw) en wie moet 
naar uw mening deze aanvraag regelen (de opdrachtgever of namens hem de 
architect of het uitvoerend bouwbedrijf) 

PRESTA TIE-CONCEPT 

• Prestatiebestekken zijn op dit moment binnen vee I organisaties onderwerp 
van discussie (o.a. Progresbouw en de BNA). 
De mate van 'delegatie' aan het bouwbedrijf is binnen de verschillende 
uitwerkingen van het cQncept echter verschillend. Binnen de uitwerking van 
Progresbouw worden door de architect in principe geen concrete produkten 
voorgeschreven maar slechts de technische en esthetische eisen bepaald 
waaraan ze moeten voldoen. De verantwoordeIijkheid van de uitvoering Iigt 
binnen dit concept dan ook volledig bij het uitvoerend bouwbedrijf (dit 
maakt werktekeningen en voert berekeningen uit). 
In de discussienota van de BNA geschreven door ir. O. Sluizer bepaalt de 
architect voor een groot dee I de daadwerkelijke invulIing van 
belevingswaarde bepalende onderdelen en is het vraagbestek alleen van 
toe passing voor die onderdelen waarvan kwantificeerbare presta ties verlangd 
worden. Binnen het BNA-concept maakt de architect op basis van het 
aanbodbestek van het bouwbedrijf de uiteindelijke werktekeningen en wordt 
de overeenkomst tussen opdrachtgever en bouwbedrijf op basis van de 
klassieke stukken gesloten. 
Hoever is 'delegatie' in uw ogen mogelijk (met andere woorden wie is er 
verantwoordelijk voor de technische en esthetische detaillering van welke 
gebouwonderdelen) en is dit afhankelijk van de soort opdracht? 

esthetiek 

• Binnen het prestatieconcept bepaait de ontwerper niet zelf materialen, 
produkten en bewerkingen ook bepaalt hij niet de detaillering en daarmee de 
uitvoering en uitvoeringsorganisatie; hij ontwerpt het kader van het 
eindprodukt. 
In hoeverre denkt u dat de ontwerper in staat zal zijn de eisen van de 
opdrachtgever op een bevredigende wijze te vertalen in prestatie-eisen? (In 
hoeverre zijn bijvoorbeeld esthetische eisen te beschrijven?) 

• Binnen de open bouwwijze zou niet het aanbodbestek maar het vraagbestek 
als contractstuk fungeren tussen opdrachtgever en bouwbedrijf. Hierdoor 
heeft het bouwbedrijf een grotere vrijheid in de keuze van toe te passen 
materialen en produkten. Denkt u dat op deze manier de (architectonische) ! 

kwaliteit van het ontwerp voldoende gewaarborgd is? 
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• Kunt u zich binnen het prestatie concept een volledige 'delegatie' van 
verantwoordelijkheid naar het bouwbedrijf voorstellen waarbij de architect 
juist als architectonisch/esthetisch begeleider of adviseur optreedt ten 
dienste van het bouwbedrijf wat betreft de definitieve keuze van produkten? 

• Afhankelijk van de mate van zeggenschap die de gebruiker over de inbouw 
heeft (van 'kiezen uit door de architect aangedragen varianten' tot 'zelf 
bedenken, kopen en monteren') is de architect, in meer of mindere mate, in 
staat de esthetische en architectonische kwaliteit van het gebouw te bepalen. 
Tot welk niveau zou naar uw mening de ins panning van de architect in de 
utiliteitsbouw binnen de open bouwwijze moeten gaan? 

kwaliteit 

• Voor de architect vereist het werken met prestatiebestekken een ander soort 
kennis; er treedt een verschuiving op van kennis van produkten naar kennis 
van eisen. Denkt u dat de architect door deze verschuiving een meer 
kwantificeerbare bijdrage kan leveren aan de kwaliteitsbeheersing van het 
gebouw? 

• Denkt u dat het prestatieconcept een beter facility-management mogelijk 
maakt en kan leiden tot de realisatie van economisch aantrekkelijk te 
beheren gebouwen? 

De architect als adviseur tijdens de uitvoering 

Binnen het open bouwen prestatieconcept is juist de toetsing en selectie van 
de door de bouwbedrijven gepresenteerde aanbodspecificaties van belang. Voor 
de architect zal daar, als adviseur van de opdrachtgever, een belangrijke en 
verantwoordelijke 'toetsende' taak ontstaan. 
Daarnaast zal ook in een open bouwproces voor de architect een 
'controlerende' taak ontstaan daar het gebouwde produkt namens de 
opdrachtgever gecontroleerd dient te worden. 

TQETSING 

• Voor verantwoorde toetsing dient een goed systematisch 
beoordelingsraamwerk ontwikkeld te worden waarin het belang dat 
opdrachtgever en architect aan diverse aspekten hechten wordt uitgedrukt in 
wegingsfactoren of coefficienten. Op die Manier wordt het voor de 
opdrachtgever en architect mogelijk de optimale 
produkt/prijs/kwaliteitsverhouding te selecteren. Daarnaast biedt het 
raamwerk het bouwbedrijf de mogelijkheid in te schatten in hoeverre het 
aanbod van extra kwaliteit door opdrachtgever en architect gewaardeerd 
wordt. 
In hoeverre ziet u de toetsing en de ontwikkeling van een 
toetsingsraamwerk als taak voor de architect? (interesse, kennis, scholing) 
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• In hoeverre acht u de architect verantwoordelijk en financieel aansprakelijk 
voor de door hem aanvaarde oplossingen. 

CONTROLE 

• Maakt een verdere certificering en garantiebepaling een intensieve controle 
van de zijde van de opdrachtgever nog noodzakelijk of denkt u dat de test 
van bijvoorbeeld enkele gerealiseerde delen ter controle voldoende is? 
Wat is in uw ogen de rol van de architect bij deze controle? (organisatie, 
toezicht) 

• Denkt u dat wanneer het bouwbedrijf een grotere vrijheid en 
verantwoordelijkheid krijgt het ook noodzakelijk is dat het bouwbedrijf 
eenvoudiger aansprakelijk gesteld moet kunnen worden voor optredende 
gebreken? (niet goed geld terug/ reparatieservice/ garantie) 

De architect als bouwkundig ontwerper voor het bouwbedrijf 

Een verdere produktiebeheersing en projectinnovatie in de utiliteitsbouw wordt 
pas goed mogelijk wapnee,r de architect niet telkens per project een 
bouwknoop ontwikkelt maar juist projectonafhankelijk met een bouwbedrijf 
meer projectongebonden werkt aan de ontwikkeling van meervoudig toepasbare 
bouwknopen. 
Er ontstaat voor de architect ten dienste van het bouwbedrijf dat binnen de 
open bouwwijze niet langer als aanbieder van bouwcapaciteit maar als 
produktspecialist op de markt opereert, noch een andere taak. Hij kan in 
dienst van of als adviseur van het uitvoerend bouwbedrijf het ruimteplan met 
het bijbehorende prestatiebestek uitwerken tot een technisch ontwerp, rekening 
houdend met de technisch/economische mogelijkheden van het bouwbedrijf. 

• Zijn deze taken voor de architect in uw ogen aantrekkelijke taken die een 
verdere produktiebeheersing ten goede komen? Kunt u voor en nadelen 
schetsen? 

• Denkt u dat de architect in staat is deze nieuwe taak op zich te nemen? 
(scholing, kennis, interesse) 

Aigemeen 

Het open bouwproces is op een andere manier gestructureerd dan het huidige 
bouwproces. Voor de architect betekent dit dat zijn traditionele ontwerptaak 
Iichter wordt. Daarnaast ontstaan er voor de architect als procesmanager en 
aJs bouwkundig ontwerper ten dienste van het bouwbedrijf en de 
toeleveringsindustrie nieuw taken. 

• Waar zullen deze verschuivingen in uw ogen toe leiden? 
- veel kleine gespecialiseerde bureaus, 
- concentratie in grote ontwerpbureaus, 
- veel loonafhankelijke ontwerpers bij bouwbedrijven en industrie. 
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• De bovengenoemde verschuivingen zullen ook consequenties hebben voor het 
honorarium. Kunt u deze consequenties overzien en wat zullen in uw ogen de 
reacties binnen de beroepsgroep zijn? 

• Hoe kijkt u in het algemeen aan tegen de rolverandering die de open 
bouwwijze voor de architect met zich mee brengt? (voordelen, nadelen) 

• In hoeverre ziet u de in de fundamentele grondslagen gesignaleerde 
problemen in het huidige bouwproces reeds op een andere wijze of met de 
open bouwwijze vergelijkbare wijze opgelost worden? 

• In hoeverre is in uw ogen de open bouwwijze een ideologie en in hoeverre is 
de open bouwwijze een realistisch antwoord op de door de markt gewenste 
diversiteit tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs en kwaliteit. 
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BIJLAGE C 

VRAGENLlJST 'BESTAANDE VOORRAAD' 

De architect als ontwerper in de bestaande voorraad 

• Afhankelijk van de mate van zeggenschap die de bewoner over de inbouw 
heeft (van 'kiezen uit door de architect aangedragen varianten' tot 'zelf 
bedenken, kopen en monteren') is de architect in meer of mindere mate, in 
staat de kwaliteit van de verbeterde woning te bepalen. Tot welk niveau zou 
naar uw mening de inspanning van de architect bij de woningverbetering 
binnen de open bouwwijze moeten gaan? 

• Het prestatiebestek is wat betreft de nieuwbouw een van de grondslagen van 
de open bouwwijze. Denkt u dat ook bij de celsgewijze woningverbetering 
het prestatieconcept toepasbaar is? 

• De definitieve inbouw wordt bij een celsgewijze vernieuwing pas gedurende 
het bouwproces definitief bepaald. Een taak voor de architect kan zijn de 
toetsing namens de opdrachtgever van de verschillende door de gebruikers in 
betrekkelijke vrijheid geselecteerde inbouwvariant(en) aan de prestatieeisen, 
aanvullende eisen en normen. Ziet u dat als een taak voor de architect? 

• In hoeverre denkt u dat binnen de niet modulaire bestaande voorraad de 
toepassing van een eenduidige communicatiestructuur als modulaire 
co~rdinatie voor de architect voordelen biedt? 

• In hoeverre verwacht u dat de extra 'toekomst'-investering (in vergelijking 
met een traditionele celsgewijze aanpak) die noodzakelijk is om bij elke 
woning het leegmaakplan uit te voeren gefinancieerd kan worden? 

• In hoeverre denkt u dat deze open bouwen celsgewijze aanpak een antwoord 
is op de steeds grotere problemen bij de verbetering van de bestaande 
voorraad? (overlast voor bewoners, weigering van bewoners om mee te 
werken, ontregeling van buurtleven, aangebrachte schade enz.) 

• In hoeverre ziet u de geschetste taken als taken voor de architect? 

Aigemeen 

• Hoe kijkt u in het algemeen aan tegen de rolverandering die de open 
bouwwijze voor de architect met zich mee brengt? (voordelen, nadelen) 

• In hoeverre ziet u de in de fundamentele grondslagen gesignaleerde 
problemen in het huidige bouwproces reeds op een andere wijze of met de 
open bouwwijze vergelijkbare wijze opgelost worden? 

• In hoeverre is in uw ogen de open bouwwijze een ideologie en in hoeverre is 
de open bouwwijze een realistisch antwoord op de door de markt gewenste 
diversiteit tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs en kwaliteit. 
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BIJLAGE 0 

VRAGENLlJST 'PRODUKTONTWIKKELlNG' 

De architect als bouwkundig ontwerper voor de opdrachtgever 

Door de toepassing van modulaire coOrdinatie als eenduidige 
communicatiestructuur voor aIle partijen binnen het bouwproces en het 
onderscheid in besluitvormingsniveaus verandert de traditionele taakinhoud van 
de architect. Binnen de open bouwwijze is zijn ontwerptaak minder 
coOrdinerend en minder gericht op de technische realisering. De architect 
ontwerpt - in de vorm van het ruimteplan, het materiaalboxenplan en de 
prestatieomschrijvingen met aanvullende eisen en wensen - als het ware het 
kader waarbinnen het uiteindelijke gebouw gerealiseerd dient te worden. 
De traditionele universele architect maakt plaats voor de gespecialiseerde 
ruimtelijke/functionele/esthetische ontwerper. 

• Hoe kijkt u vanuit uw huidige kennis over het architectenvak tegen deze 
verschuiving aan? Kunt u voor- en nadelen geven? 

De architect als addseur tijdens de uitvoering 

Binnen het open bouwen prestatieconcept is juist de toetsing en selectie van 
de door de bouwbedrijven gepresenteerde aanbodspecificaties van belang. Voor 
de architect zal daar, als adviseur van de opdrachtgever, een belangrijke en 
verantwoordelijke 'toetsende' taak ontstaan. 
Daarnaast zal ook in een open bouwproces voor de architect een 
'controlerende' taak ontstaan daar het gebouwde produkt namens de 
opdrachtgever gecontroleerd dient te worden. 

• In hoeverre ziet u deze toetsende en controlerende taak als een taak voor 
de architect? (interesse, kennis, scholing) 

• Hoe zouden deze taken naar uw mening concreet ingevuld moeten worden? 

De architect als bouwkundig ontwerper voor het bouwbedrijf 

Een verdere produktiebeheersing en projectinnovatie in de woningbouw wordt 
pas goed mogelijk wanneer de architect niet telkens per project een 
bouwknoop ontwikkelt maar juist projectonafhankelijk met een bouwbedrijf 
meer projectongebonden werkt aan de ontwikkeling van meervoudig toe pas bare 
bouwknopen. 
Er ontstaat voor de architect ten dienste van het bouwbedrijf dat binnen de 
open bouwwijze niet langer als aanbieder van bouwcapaciteit maar als 
produktspecialist op de markt opereert, noch een andere taak. Hij kan in 
dienst van of als adviseur van het uitvoerend bouwbedrijf het ruimteplan met 
het bijbehorende prestatiebestek uitwerken tot een technisch ontwerp, rekening 
houdend met de technisch/economische mogelijkheden van het bouwbedrijf. 
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• Zijn deze taken voor de architect in uw ogen aantrekkelijke taken die een 
verdere produktiebeheersing ten goede komen? Kunt u voor en nadelen 
schetsen? 

• Denkt u dat de architect in staat is deze nieuwe taak op zich te nemen? 
(scholing, kennis, interesse) 

• Wat is bij de meer projectonafhankelkijke ontwikkeling van bouwknopen in 
uw ogen het be lang van het prestatiebestek? 

• Wat is in uw ogen bij de meer projectonafhankelijke ontwikkeling van 
bouwknopen het be lang van een goed maatafsprakenstelsel (modulaire 
cOOrdinatie of per bouwbedrijf een maatsysteem bepalen) 

De architect als bouwkundig produktontwerper 

Het prestatieconcept maakt een kwalitatieve produktbeheersing en
vernieuwing mogelijk daar toeleverende industrieen meer projectonafhankelijk 
produkten kunnen ontwikkelen. Voor de architect ontstaat er op die manier als 
produktontwerper in dienst of als adviseur ten dienste van de 
toeleveringsindustrie een nieuwe taak om projectonafhankelijk te werken aan 
de ontwikkeling van nieuwe produkten. 

• Wat is in uw ogen voor deze projectonafhankelijke produktontwikkeling het 
belang van een goede maatafstemming? 

• Denkt u dat er centraal een maatafsprakenstelel zoals bijvoorbeeld 
modulaire coOrdinatie van toepassing moet zijn of verwacht u dat de 
afstemming per kluster van bedrijven bepaald zal worden? 

• Wat is in uw ogen voor deze projectonafhankelijke produktontwikkeling het 
belang van goede bouwknoopafspraken? 

• Wat is in uw ogen bij deze projectonafhankelijke produktontwikkeling het 
be lang van het prestatiebestek? 

• Bij deze produktontwikkeling zal de nadruk liggen op het ontwikkelen van 
bouwsystemen en systeemonderdelen die gericht zijn op veranderbaarheid, 
uitbreidbaarheid en vervangbaarheid. 
Acht u een dergelijke produktontwikkeling noodzakelijk en wat zijn uw 
verwachtingen hier omtrent? 

• Waar zal naar uw mening binnen de produktontwikkeling eveneens de nadruk 
op moeten liggen? 

• Is deze taak in uw ogen voor de architect een aantrekkelijke taak en zal dit 
leiden tot een verdere produktbeheersing en -vernieuwing? Kunt u voor- en 
nadelen schetsen? 
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• Denkt u dat de architect in staat is deze nieuwe taak op zich te nemen of 
vindt u dit een taak voor de industrieel vormgever/ontwerper? 

Aigemeen 

Het open bouwproces is op een andere manier gestructureerd dan het huidige 
bouwproces. Voor de architect betekent dit dat zijn traditionele ontwerptaak 
lichter wordt. Daarnaast ontstaan er voor de architect als adviseur en als 
bouwkundig ontwerper . ten dienste van het bouwbedrijf en de 
toeleveringsindustrie nieuw taken. 

• Waar zullen deze verschQivingen in uw ogen toe leiden? 
- veel kleine gespecialiseerde bureaus, 
- concentratie in grote ontwerpbureaus, 
- veel loonafhankelijke ontwerpers bij bouwbedrijven en industrie. 

• De bovengenoemde verschuivingen zullen ook consequenties hebben voor het 
honorarium. Kunt u deze consequenties overzien en wat zullen in uw ogen de 
reacties binnen de beroepsgroep zijn? 

• Hoe kijkt u in het algemeen aan tegen de rolverandering die de open 
bouwwijze voor de architect met zich mee brengt? (voordelen, nadelen) 

• In hoeverre ziet u de in de fundamentele grondslagen gesignaleerde 
problemen in het huidige bOQwproces reeds op een andere wijze of met de 
open bouwwijze vergelijkbare wijze opgelost worden? 

• In hoeverre is in uw ogen de open bouwwijze een ideologie en in hoeverre is 
de open bouwwijze een realistisch antwoord op de door de markt gewenste 
diversiteit tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs en kwaliteit. 

52 



1 

BIJLAGE I 

UITWERKING DISCUSSIE 'WONINGBOUW' 

deelnemers: 
iT. O. Sluizer (BNA, commissiewerk) 
ir. P. Mulder (architect, SBR. SEV, BNA) 
ir. F. van der Werf (Architectuur, Stedenbouw, Consultancy Frans van der 
Werf, Rotterdam) 
ir. K. Benraad (Buro op ten Noort-Blijdenstein. Utrecht)1 

onderzoekers: 
prof. dr. Helga Fassbinder (Hoogleraar Stadsvernieuwing TUE) 
ir. Jos van Eldonk (onderzoeker TUE) 

Fundamentele Grondslagen 'fan de Open Bouwwijze 

Ais reactie op de in het hoofdrapport van de tweede fase gepresenteerde 
fundamentele grondslagen van de open bouwwijze voigt hier een beschrijving 
van de open bouwwijze door verschillende discussieleden. 
In de ogen van Frans van der Werf (FvdW) is bij het toepassen van open
bouwen-principes het niveauonderscheid het meest essentit5le (weefsel, drager, 
inbouw). Uit dit onderscheid - tevens het nieuwe van Open Bouwen - kunnen 
de vier in het rapport gepresenteerde fundamentele grondslagen voortkomen. 
Modulaire co()rdinatie is in zijn ogen dus een instrument, geen fundament. 
Essentieel binnen de open bouwwijze is volgens O. Sluizer (OS) dat je aan de 
verschillende partijen op verschillende momenten een besluitvorming toekent. 
Modulaire co()rdinatie is in zijn ogen niet essentieel: Open bouwen is in zijn 
ogen mogelijk zonder mc terwijl hij zich 'gesloten' bouwen met mc kan 
voorstellen. 
K. Benraad (KB) ziet open bouwen als een ontwerpmethode om binnen een 
structuur varianten te ontwikkelen. 

De rol 'fan de arc:hited 

In de ogen van KB is er voor de architect als ontwerper een coordinerende rol 
in het steeds complexer wordende ontwerpproces weggelegd mits hij/zij op de 
hoogte is van de consequenties van de ontwerpbeslissingen (financieel, 
beheerstechnisch e.d.). Binnen een groot bureau zal dat betekenen dat de 
architect verschillende specialisten in een team om zich heen verzamelt, bij 

row. ir. K. Benraad is niet bij de discussie aanwezig geweest. Zij 
heeft in een persoonlijk interview de vragen beantwoord. 
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een klein bureau zal de architect verschillende disciplines inhuren. 
Deze toenemende complexiteit wordt door de andere leden van de groep 
eveneens gesignaleerd maar wordt niet als eigen aan open bouwen gezien. 

Het ontwerpproces 

In de ogen van FvdW bieden CAD systemen grote voordelen voor de 
ontwerpwerkzaamheden van de architect. Op het niveau van de dragers kan hij 
snel varianten genereren; bij het begeleiden van bewoners kunnen 
bewonersvoorstellen snel doorgerekend worden. 
De ontwerptaak van de architect wordt in de ogen van KB niet aileen 
vereenvoudigd omdat er snel varianten uitgetekend kunnen worden maar ook 
omdat de verschillende niveaus goed aansluiten op de niveauonderverdeling bij 
verschillende compu tersystemen. 

Modulaire coordinatie is o.a. van belang voor de produktie van inbouwpaketten. 
Het kan echter ook minder dogmatisch, slechts als ontwerphulpmiddel, gebruikt 
worden in het ontwerpproces. Er zijn op die manier snel varianten te tekenen 
en oppervlakten te be palen terwijl er ook van het raster afgeweken kan worden 
door wanden scheef te plaatsen. 
In het huidige bouwproces met de bestaande regelgeving geeft de strikte 
toepassing van modulaire coordinatie volgens KB echter problemen omdat het 
systeem slecht aansluit op de voorgeschreven maten van ruimten en bestaande 
maten van bouwdelen. 

Concepten van flexibiliteit (uitbreidbaarheid, vervangbaarheid, veranderbaarheid) 
zijn algemeen in de woningbouw van belang; ze zijn pas typisch open bouwen 
wanneer de bewoner zeggenschap heeft over deze flexibiliteit. In de ogen van 
P.Mulder (PM) is in de sociale woningbouw veranderbaarheid belangrijker dan 
zeggenschap. De woning op maat van de eerste bewoner mag absoluut geen 
klemmend corset worden voor de volgende bewoner. Hij vraagt zich af wanneer 
het eindelijk zal lukken betaalbare concepten te realiseren (bijv. verplaatsbare 
natte cellen of wanden). 
Ook OS plaatst op dit moment vraagtekens bij de financiele haalbaarheid van 
verplaatsbare wanden. Tot nog toe lijkt het metselen en afbreken van wanden 
nog steeds goedkoper dan het installeren van een flexibel wandsysteem. 

Toetsing 

Fundamenteel aan de open bouwwijze is voor KB dat de bewoner (meer) 
zeggenschap krijgt over de inbouw. Het is in haar ogen dan ook geen taak van 
de architect om woningplattegronden te gaan toetsen aan de regelgeving. Zij 
ziet de inbouw meer als interieur en dat behoeft geen toetsing; "architecten 
moeten at van die paternalistische houding". 
OS en FvdW zien, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, wei een 
toetsende taak weggelegd voor de architect. Hij kan in een eerste fase samen 
met de opdrachtgever (in dit geval de juridische opdrachtgever die voor de 
bewoners laat bouwen) gaan 'shoppen', op zoek naar een geschikt inbouwpakket 
voor aile woningen. 
Hij kan in een tweede fase, als de bewoner in weze opdrachtgever is, als 
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bewonersbegeleider samen met de bewoners tot de uiteindelijke indeling komen. 
Oe juridische opdrachtgever kan hem in deze fase verzoeken deze indelingen 
nader te toetsen volgens bepaalde richtlijnen (bijv. hygiene en lichttoetreding). 

Goedkeuringsbeleid 

Binnen een open bouwproces worden pas in een zeer laat stadium van het 
bouwproces de definitieve indelingen van het gebouw bekend. Oit past niet in 
het bestaande gemeentelijke goedkeuringsbeleid waar reeds in een vroeg 
stadium gedetailleerde tekeningen beschikbaar moeten zijn. 
In de ogen van KB is dit probleem te omzeilen door het ontwerp voor de 
drager op een aantal basisvarianten te toetsen. De definitieve indeling zou je 
dan niet hoeven te toetsen. 
Volgens OS zouden de aanvragen altijd namens de opdrachtgever ingediend 
moeten worden; in de eerste fase van het bouwproces (drager en verkaveling) 
door de architect en in de tweede fase (inbouw en technische detaillering) door 
bijvoorbeeld de aannemer of de bewoner. 
Deze werkwijze stuit volgens PM op problemen omdat men een aannemer het 
werk gunt voordat de definitieve indeling en prijs bepaald zijn wat 
ontoelaatbare prijsverhogingen tot gevolg kan hebben. 
Volgens FvdW dient ook het inbouwpakket bekend te zijn bij de 
vergunningaanvraag. Oit wordt dan getoetst op materiaal, 
toepassingsmogelijkheden en aansluitingen maar niet op indeling, die wordt 
later bepaald. 
Een andere oplossing is dat er slechts eenmaal een vergunning aangevraagd 
wordt (door de architect). Deze vergunning zou dan gebaseerd worden op het 
ruimteplan (voor de drager) met aanvullende eisen in een prestatiebestek. 
Wanneer deze eisen goed omschreven zijn ligt het kwaliteitsniveau vast en 
liggen bepaalde indelingsvoorwaarden vast (licht- en luchttoetreding, hygiene 
e.d.) waardoor de uiteindelijk gerealiseerde woningen als ze aan deze 
omschrijving voldoen, in ieder geval geen slechte woningen zijn. Oit 
materiaaUoos ruimteplan wordt at dan niet goedgekeurd door Welstand en 
Bouw- en Woningtoezicht, daarna kunnen verschillende bouwbedrijven een 
technisch ontwerp maken en wordt op basis van prijsvergelijking de opdracht 
gegund. Oe toetsing van de gerealiseerde woning kan dan achteraf gewoon door 
opdrachtgever eventueel met architect op basis van deze prestatieeisen 
gebeuren. 

Prestatie-concept 

De prestatie werkwijze heeft in de ogen van FvdW niets te maken met de open 
bouwwijze. 
KB ziet vooralsnog niet veel heil in de toepassing van het prestatieconcept 
omdat ze bouwbedrijven niet in staat acht creatief mee te denken; ze heeft het 
in bouwteams in ieder geval nog nooit meeemaakt Juist goed doordachte 
oplossingen van architecten (bijv leidingconcentratie) worden door aannemers 
vaak weer oneconomisch herontworpen. 

Binnen open bouwen en binnen andere organisaties (Progresbouw, BNA) is er 
onderzoek verricht naar de toe passing van het prestatie-concept. De mate van 
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'delegatie' - wie is er verantwoordelijk voor de technische en esthetische 
detaillering van welke gebouwonderdelen - is binnen de voorstellen echter 
verschillend. 
Het is in de ogen van OS van belang dat er per project bepaald wordt in 
hoeverre men met prestatieeisen wil werken en voor welke delen. Voor 
bepaalde anonieme kantoorpanden zou het een prima oplossing zijn voor unieke 
en bijzondere gebouwen vaak niet. Voor veel bouwbedrijven is deze werkwijze 
nog een onbetreden terrein maar anderen kunnen met de vrijheid die de 
prestatiewerkwijze met zich mee brengt een beter en goedkoper produkt 
aanbieden. 
Volgens PM lenen bepaalde architectonisch onbelangrijke onderdelen (met name 
de 'onzichtbare') zich goed voor prestatieomschrijvingen, daar kan men vrijheid 
geven aan de producent. Voor andere delen is het in zijn ogen veel moelijker 
om prestatie!isen op te stellen omdat de invul1ling van die delen te gevoelig ligt 
(gevels bijvoorbeeld)2. Wanneer deze onderdelen vooraf bepaald worden door de 
architect kan dit problemen geven bij de aansluiting op bijvoorbeeld 
constructieonderdelen die de aannemer bepaalt. 
PM signaleert nog meer bezwaren3: 

vraagspecifica tie 
- hoe kan een architect een pve vertalen binnen budgetten als hij de 

materialen niet kent~ 
- VOor veel produkten zijn nog geen specificaties te geven; 
- integrale kwaliteit lijkt onhaalbaar ais ook de aannemer de beeJdbepalende 

elementen bepaalt; 

ontwerpkosten 
ontwerpkosten van de architect zijn misschien lager maar de totale 
ontwerpkosten (verschillende bouwbedrijven moeten een ontwerp maken) 
zullen hoger worden; 

- Lv.m. verscherpte bouwfysische en bouwtechnische eisen zullen de 
ontwerpkosten zeker hoger worden; slechts een aantal bedrijven en bureaus 
kunnen op de verscherpte eisen een antwoord geven, (minder bedrijven = 
Minder concurrentie = kostenstijging) 

In de discussienota van de BNA geschreven door ir. O. Sluizer komt 
dit verschil ter sprake. De architect bepaalt voor een groot deel de 
daadwerkeJijke invulling van belevingswaarde bepalende onderdelen 
en het vraagbestek is aileen van toe passing voor die onderdelen 
waarvan kwantificeerbare prestaties verlangd worden. Binnen deze 
uitwerking maakt de architect op basis van het aanbodbestek van het 
bouwbedrijf de uiteindelijke werktekeningen en wordt de 
overeenkomst tussen opdrachtgever en bouwbedrijf op basis van de 
klassieke stukken gestoten. 

Hij refereert aan de reactie Staro, BNA, van april 1989, waarin een 
proefproject geevalueerd wordt. 
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uitvoeringskosten 
- het is maar de vraag of de uitvoeringskosten lager zullen worden dan 

traditioneel of in bouwteamverband; 
- doordat het bouwbedrijf een korte uitwerktijd krijgt (in dit specifieke geval 

slechts 28 dagen) zijn er grote risicoposten die kunnen prijsopdrijvend 
werken; 

- soms wordt pas maanden na de gunning met de bouw gestart wat een 
verhoogd risico met zich mee brengt (loonkostenstijging e.d.) 

kwaliteit van de uitvoering 
- de architect voert in dit geval geen directie maar 'onafhankelijke' 

deskundigen, betaald door het bouwbedrijf, voeren de controle uit tijdens de 
bouw; dat is een slechte garantie voor de opdrachtgever. 

aansprakelijkheid 
- de opdrachtgever loopt grote risico's in geval van het niet opmerken van 

fouten; hij kan daarmee zelfs zijn recht op vergoeding verspelen. 
- het prestatiebestek is geen garantie voor weinig onderhoud in de toekomst; 

garantie kan ook buiten het prestatiebestek om gegeven worden. 

Concluderend stelt PM: "Werken met het prestatiebestek wordt niet niet 
goedkoper; he! word! anders en er komen veel ontwerpkosten bij door het 
ontwerpwerk door meerdere aannemers per project verricht." 
[n de ogen van OS is deze uitspraak te speculatief daar er nog geen 
daadwerkelijke ervaringsgegevens voor handen zijn. 

Er worden door de verschillende discussieleden nog algemene kanttekeningen 
geplaatst: 
- men is het eens dat men zeker niet op aIle niveaus met presta tie eisen kan 

werken; bepaalde onderdelen willen architect en opdrachtgever nu eenmaal in 
merk en type vastleggen; 
het zal nog heel wat moeite kosten om eigenschappen van produkten te 
omschrijven (veel eigenschappen zijn niet of moeilijk kwantificeerbaar); 
het schrijven van prestatiebestekken zal nog veel scholing vereisen; je moet 
geen overdreven of onmogelijke eisen stellen maar wei voldoende; 
men vindt de prestatiewerkwijze los staan van de open bouwwijze; 
men vraagt zich af of de vermeende kwaliteitsverbetering wei het echte 
argument is voor de invoering van de prestatiewerkwijze of dat het hier 
enkel gaat om de positieversteviging van het uitvoerend bouwbeidrijf. 
men ziet in het algemeen meer in een verdere verbetering van het werken in 
bouwteamverband (verhoog de inbreng van de bouwbedrijven en laat daar 
prestatieeisen aan de orde komen) dan in de tot/lie verschuiving van 
verantwoordelijkheid zoals die binnen het prestatiebestek voorgesteld wordt. 

Aigemeen 

Structuur van de beroeosgroep 

KB verwacht dat er in de toekomst door de toenemende complexiteit van de 
bouwopgave meer grote bureaus zullen onstaan met meer deskundigheid. 
Bureaus met een horizon tale structuur die per project de noodzakelijke 
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specialisten (ontwerper, kostendeskundige, constructeur, bouwfysicus, 
beheerdeskundigen e.d.) inzetten en een ontwerpprocescoOrdinator. 
Zij gelooft niet in gespecialiseerde bureaus behalve als deze in zeer nauw 
overleg met andere gespecialiseerde bureaus werken (een ontwerper kan in haar 
ogen geen beeld be palen wanneer hijjzij niet ook de andere aspecten kent). 
PM verwacht in de toekomst geen stijging van het aantal grote bureaus. Door 
de toenemende concurrentie is de laatste jaren het aantal kleine bureaus t.o. v. 
het totale aantal toegenomen; grote bureaus kunnen gespecialiseerde 
medewerkers nl. aileen in dienst houden als deze voor 90% van hun tijd op hun 
niveau ingezet kunnen worden en dat is volgens hem zelden haalbaar. 

Open Bouwen 

In de ogen van KB is open bouwen zeker naar opdrachtgevers toe te vaak als 
een dogma gepresenteerd wat velen afgeschrikt heeft. Volgens haar moet men 
open bouwen als een keuzemogelijkheid aanbieden waarbij de opdrachtgever 
zelf bepaalt in hoeverre bewoners zeggenschap krijgen. 
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BIJLAGE II 

UITWERKING DISCUSSIE 'UTILITEITSBOUW' 

deelnemers: 
ir. Fokke de Jong (De Jong en Van Olphen, Architekten en Ingenieurs, 
Maarssen) 
ir. Maarten Wijk (EGM architecten. afdeling onderzoek, Dordrecht) 

onderzoekers: 
prof. dr. Helga Fassbinder (Hoogleraar Stadsvernieuwing TUE) 
ir. Jos van Eldonk (onderzoeker TUE) 

De rol van de architect 

De fundamentele taak van de architect (ook binnen de open bouwwijze) is 
volgens Maarten Wijk (MW) een goede vertegenwoordiger te zijn voor de 
opdrachtgever, van initiatieffase tot en met gebruiksfase. Dit leidt op dit 
moment al tot een taakverzwaring voor de architect (of het bureau). Dit kan 
ook leiden tot de verschuiving van de architectentaak naar de professionele 
opdrachtgever toe (architecten in dienst bij de opdrachtgever). 

Fokke de Jong (FdJ) stelt dat de architect de universele ontwerper is van het 
specifieke gebouw. Deze taak heeft hij altijd gehad en zal hij altijd hebben. 
Zijn primaire taak is die van ruimtelijk, functioneel, esthetisch ontwerper; deze 
taak moet hij duidelijk formuleren. Wei heeft hij er de afgelopen dertig jaar 
allerlei taken bijgekregen maar het is de vraag of hij die zaken niet beter aan 
anderen over kan laten; moet hij wei een spit zijn in het hele realisatieproces 
(er zijn voorbeelden in de praktijk van grote ontwerpbureaus zonder technische 
tekenkamers, begroters en bestekschrijvers). 

Het open bouwen proces is in de praktijk van de utiliteitsbouw al lang aan de 
gang (al heet het dan niet zo): 
- platteronden worden nergens meer vast opgeleverd maar worden later 

bepaald door huurder of koper; 
- gevelsystemen worden gedetaiIleerd door de toeleverende bedrijven; 
- inbouwsystemen worden los van de drager en de architectuur van het 

gebouw uitgekozen en gemonteerd. 

Ontwerpproces 

De open bouwwijze is volgens FdJ te definieren als het gebouw in ordelijke 
stukken opdelen die in het proces behoren tot vrij geordende disciplines, die 
onafhankelijk van elkaar een verantwoordelijkheid kunnen dragen. Juist de CAD 
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systemen spelen daar op een fantastische manier op in doordat onderdelen van 
een gebouw als zelfstandige stukken in het totale proces hanteerbaar worden en 
bijvoorbeeld construct ie, gevels en installatie onafhankelijk van elkaar 
ontworpen kunnen worden. Plaatsafspraken zijn daarbij nog belangrijker dan 
maatafspraken. 
MW wijst er weI op dat juist deze informatieoverdracht tussen de verschillende 
participanten nauwkeurig en foutloos moet geschieden. 

Binnen de utiliteitsbouw kan het volens FdJ een taak voor de architect zijn de 
inbouwvoorstellen van de gebruikers te toetsen aan bepaalde normen maar dat 
kan ook door anderen of door de gebruikers zelf gebeuren wanneer zij daartoe 
in staat zijn. 

BQuwvergunning 

Het aanvragen van een bouwvergunning zou volgens MW in twee fasen kunnen 
gebeuren: de eerste maal op basis van de randvoorwaarden waarbinnen de 
flexibiliteit gerealiseerd zal worden (architect) en de tweede maal op basis van 
de definitieve invullingen (bouwbedrijf). 
FdJ voorziet voor de utiliteitsbouw nauwelijks problemen bij de 
aanvraagprocedure omdat gemeenten daar nu ook al heel soepel in zijn. Voor 
vee I kantoorgebouwen wordt tegenwoordig al een vergunning verleend op een 
leeg casco met aanvullende prestatieeisen wat betreft brandwerendheid. hygiene 
e.d .. 

Presta tie Concept 

MW vraagt zich af of bouwbedrijven (zeker de kleine) in Nederland wei in 
staat zijn deze zwaardere taak goed te vervullen. Hij ziet meer in het werken 
in bouwteams. Ook moet men niet voor aIle gebouwonderdelen prestatieeisen 
willen omschrijven. soms wit men voor een bepaald produkt kiezen. Wei denkt 
hij dat het mogelijk moet zijn ook architectonische of esthetische eisen te 
vertalen in prestatieeisen. 

Volgens FdJ is het prestatieconcept voor opdrachtgevers interessant wanneer 
zij met het concept van een gebouw met bijbehorende prestatieeisen de markt 
op kunnen gaan om dat tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteit 
verhouding te realiseren. Zij kunnen verschillende aannemers uitnodigen (dat 
werkt concurrerend; en dat kan bijv niet in bouwteamverband) en deze 
tegelijkertijd de mogelijkheid geven om essentieel de organisatie van het 
bouwproces te beinvloeden door hen een bepaalde vrijheid te geven in de 
keuze van constructiesystemenen, materialen e.d .. 
Het fundamentele probleem op dit moment is in zijn ogen de 
verantwoordelijkheid van de verschillende partijen. Bouwbedrijven worden vaak 
verantwoordelijk gesteld voor de fouten van de architect en daar passen ze 
voor. Binnen het prestatieconcept bepalen ze de technische uitwerking en zijn 
ze er ook verantwoordelijk voor. Hij verwacht dan ook dat bouwbedrijven zelf 
zullen gaan ontwerpen. met gevel-. constructie- en inbouwsystemen op de 
markt komen zodat de opdrachtgever ook bij voorhand al een beeld kan krijgen 
van het toekomstige gebouw. 
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Binnen de huidige manier van werken worden aannemers vaak gedwongen 
gebouwonderdelen op een bepaalde manier te realiseren terwijl ze het zelf veel 
beter en slimmer kunnen. 

In de ogen van MW ligt de essentiele kern van het prestatieconcept vooraan in 
het bouwproces. Architect en opdrachtgever zijn juist door de vertaling van het 
p.v.e. naar prestatieeisen veel nauwgezetter bezig met de kwaliteit van het 
toekomstige gebouw. Vroeger werden eisen direct vertaald in een produkt 
(bijvoorbeeld omdat de architect daar al jaren mee werkte) nu wordt er 
nagedacht over de eisen waar het prudukt aan moet voidoen. 
FdJ reageert hier op door te stellen dat binnen de open bouwwijze toch juist 
het onderscheid naar niveaus belangrijk is. Het p.v.e. is het communicatiemiddel 
tussen architect en opdrachtgever; het prestatiebestek wordt het 
communicatiemiddel tussen opdrachtgever en uitvoerende bouwbedrijven. 
Verschillende bouwbedrijven reageren op het prestatiebestek met een 
aanbodbestek, waarna het bouwbedrijf geselecteerd wordt dat de gunstigste 
prijs/kwaliteitverhouding levert. Daarna ontstaat in de ogen van FdJ de dialoog, 
een essentieel onderdeel van het verdere proces. 
"Het prestatieconcept is duidelijk niet een doosje waar je aile eisen instopt en 
wat, als je na vier jaar terug komt gemaakt is en dan een 'Koen van Velzen' 
blijkt te zijn. ik denk dat het zo niet werkt. De dialoog zal altijd moeten 
bestaan; je legt zaken vast omdat je met iemand een contract aangaat over een 
prestatie die geleverd moet worden, en dat moet je in geld uitdrukken. Maar dat 
betekent niet dat er vana/ dat moment geen communicatie meer mogelijk is. 
daar moet je /lexibel in zijn." 
Op dit moment is er in zjn ogen echter geen dialoog mogelijk met de 
aannemer, deze komt aIleen met je praten ais hij denkt dat er minder prestatie 
geleverd hoeft te worden. Hij voelt zich nu niet verantwoordelijk voor zijn 
produkt omdat hij aItijd moet maken wat hem opgedragen is. Daarom is het ook 
de taak van de opieiding (TUE) om bouwkundig ingenieurs op te Ieiden; sommige 
worden architect anderen gaan ais ontwerper werken bij het uitvoerend 
bouwbedrijf of de toeleveringsindustrie. 
Er zal weI een stuk van de markt verioren gaan orodat opdrachtgevers in de 
toekomst rechtstreeks contracten zunen sluiten met de toeleveranciers. De 
aannemers zien zich dan gereduceerd tot oprichters van de ruwbouw. 
"De rol van de architect is eigenlijk als het prestatiebestek gemaakt is voorbij. 
Er ontstaat vana/ dat moment een directe con/rontatie tussen degene die het 
gebouw maakt en dege1Je die het gaat gebruiken (opdrachtgever en 
bouwbedrijf J. De vertrouwensrelatie die in de eerste lase tussen architect en 
opdrachtgever ontstaat gaat In de tweede lase tussen opdrachtgever en bouwer 
ontstaan en dan treedt de architect terug. 
Deze bouwer zal ook. zeker wanneer hij ook een volgende opdracht wil 
realiseren. deze opdracht naar behoren moelen uitvoeren. 
De architect is daar nu als een soort bouwpolitie tussenin geplaatst terwijl het 
gezonder is als er een rechtstFeekse relatie ontstaat tussen opdrachtgever en 
bouwbedrijf. " 

MW is het daar niet mee eens. In zijn ogen dient de architect, als adviseur 
van de opdrachtgever, tot en met de realisatie, en misschien zelfs daarna, bij 
het bouwproces betrokken te blijven. Hij dient er voor zorg te dragen dat de 
realisatie met zorg geschiedt en dat er niet aan de 00 rspronkeIijke 
uitganspunten wordt getornd. 
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De toetsing van de verschillende aanbodbestekken van de verschillende 
bouwbedrijven is in de ogen van de discussieleden nog een gecompliceerd 
probleem. Waar vroeger de laagste inschrijver het werk gegund werd zal er nu 
in de ogen van FdJ een objectief toetsingsraamwerk opgesteld dienen te 
worden om de verschillende prijs/kwaliteitsaanboden te kunnen vergelijken. Ook 
zullen de prioriteiten vastgelegd moeten worden. 
Volgens MW zouden deze prioriteiten ook bij de aanbieders bekend moeten 
zijn, evenals de wijze waarop getoetst zal worden en de waardering van een 
mogelijk aangeboden hoger kwaliteitsniveau. 

Verantwoordeli jkheid 

Volgens FdJ is de architect verantwoordelijk voor de prestatieomschrijvingen, 
als daar mankementen in blijken te zitten dient hij daar verantwoordelijk voor 
gesteld te worden. De aannemer is verantwoordelijk voor de technische 
realisering van het bouwwerk. 

ContrQle 

Het kan een taak voor de architect zijn om namens de opdrachtgever controles 
uit te voeren op de bouwplaats. Sommige onderdelen zullen bij oplevering 
gecontroleerd kunnen worden anderen zijn dan niet meer zichtbaar en zullen 
dus eerder gecontroleerd dienen te worden. 
Garantie alleen lijkt niet genoeg; fouten kunnen dusdanig hinderlijk zijn dat 
controle, juist als preventief instrument, gewenst is. 

Aigemeen 

Structuur van de beroepsgroep 

Volgens FdJ brengt vooral de ontwikkeling van geavanceerde CAD-systemen 
met zich mee dat er vee I kleine gespecialiseerde bureaus kunnen ontstaan die 
snel in kunnen spelen op ontwikkelingen. Complexe systemen zijn met deze 
systemen goed te overzien en bestanden kunnen eenvoudig aan elkaar 
gekoppeld worden om toch zelfstandig in teamverband te werken. Hij verwacht 
niet dat er veel ontwerpers bij bouwbedrijven terecht zullen komen, wei 
verwacht hij ze bij de toeleveringsindustrie. Voor hem is het voorbeeld wat hij 
twintig jaar gel eden al in Denemarken zag; het kantoor van Arne Jacobsen, voor 
de architect in Nederland een prima beeld: een hele kleine compacte organisatie 
die bestond uit 7 ontwerpers die aan de lopende band ontwerpen maakten maar 
niets binnen het bureau verder uitwerkten, alles werd uitbesteed. Het is een 
hele kleine compacte organisatie, die heel slagvaardig kan zijn en heel 
gestructureerd terug kan vallen op allerlei andere disciplines die ieder hun eigen 
verantwoordelijkheden kunnen dragen. 

Volgens MW zou het zinnig zijn wanneer verschillende kleine bureaus zouden 
ontstaan onder de paraplu van een groot bureau en bijvoorbeeld gezamelijk 
gebruik konden maken van een afdeling onderzoek, bouwfysica, construe tie of 
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kostencalculatie e.d.. Vooral in rustpauzes is men dan in staat steeds opnieuw 
de know-how verder te ontwikkelen. 

Stichting Open BQuwen 

"En dal dur/ ik nu amper te zeggen maar ik heb de laalste tijd toch gedacht 
dat zo'n instituut als de Stichling Open Bouwen (het woord ideologie wordt 
genoemd) 0/ een aantal mensen die op een bepaalde manier met het vak 
omgaan het naar zich toe getrokken hee/t. het gemaakt hee/t tot een stroming 
in de architectuur. en met stromingen heb je altijd een aantal voorstanders en 
een aantal tegenstanders, en als er dan een spanningsveld onstaat dan gaan de 
verschillende groepen zich ten opzichte van elkaar a/zetten en bewijzen en dat 
gaat van kwaad tot erger. Eigenlijk zit ik wei eens te denken dat die hele open 
bouwen beweging het open bouwen eerder goed dwars zit ....... voor mij is het 
een dagelijks probleem; wij worden als bureau vaak in die hoek geveegd terwijl 
ik niet tot dat groepje gerekend wil worden" (FdJ) 
V olgens MW is het belangrijk dat er juist iets aan de ideologie van open 
bouwen gedaan wordt. 
FdJ ziet ideologie en methode steeds verder uit elkaar vallen. Heel veel mensen 
zetten zich af tegen het beklemmende ideologische verhaal terwijl juist zoveel 
onderdelen van de methode aanspreken, en in de dagelijkse bouwpraktijk al 
geaccepteerd zijn. "lk sta natuurlijk achter het Open Bouwen - op de goede 
manier - maar ik denk dat de term 'open bouwen' bij ons op het bureau de 
laatste vij/ jaar niet een keer gevallen is, terwijl de communicatie wei op een 
dergelijke systematische manier gebeurt." 
Een probleem van open bouwen is in zijn ogen ook dat ze een heel eigen 
terminologie ontwikkeld hebben terwijl ze hetzelfde bedoelen en dat terwijl de 
principes eigenlijk terug te voeren zijn op enkele eenvoudige speiregels en een 
attitude. 
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4 

BIJLAGE III 

UITWERKING DISCUSSIE 'BESTAANDE VOORRAAD' 

deelnemers: 
ir. Harry van Helmond (KOVOS. Eindhoven) 
ir. Joop Kapteijns (OBOM; eigen bureau 'Architectuur, Stedebouw en 
Onderzoek'. Eindhoven; auteur OBOM rapport 'Open Bouwen Buurtvernieuwing') 

onderzoekers: 
prof. dr. Helga Fassbinder (Hoogleraar Stadsvernieuwing TUE) 
ir. Jos van Eldonk (onderzoeker TUE) 

'Open Bouwen Buurtvernleuwing' 

Harry van Helmond (HvH) bekritiseert het OBOM rapport 'Open Bouwen 
Buurtvernieuwing,4 op basis van een onderzoek dat KOVOS verricht heeft naar 
soortgelijke woningen eveneens in de wijk Morgenstond in Den Haag. De studie 
is in zijn ogen te theoretisch; uitspraken over de praktische haalbaarheid 
kunnen aIleen op basis van een meer nauwkeurige analyse gebeuren. In het kort 
een overzicht van de kritiek: 

- Het leegmaakplan is technisch bijna onmogelijk te realiseren omdat aile 
wanden drag end of half -dragend zijn. 

- Het principe leegmaakplan/individuele invulling is financieel onbereikbaar 
voor de huidige bewoners (de huren zullen een veelvoud worden van de 
huidige 250,-). De kosten zijn zeker hoger dan voor vervangende nieuwbouw. 

- De regelgeving staat aIleen totale vernieuwing en geen celsewijze 
verbetering toe. 

- Er zuBen balkons moeten komen omdat de bezonning van de woningen fout 
is; dat kan moeilijk celsgewijs. 

- De leidingkoker aan de buitenzijde is aIleen toepasbaar wanneer de woning 
slechts een natte eel heeft die dan ook nog bij voorkeur aan de gevel moet 
Jiggen. 

- Het leidingensysteem is vaak niet eelsgewijs te vervangen omdat het onder 
de vloer figt. Bij vervanging moet in de woning eronder het plafond 

Het rapport Open Bouwen Buurtvenieuwing is een, in het kader van 
lOP bouw uitgevoerd. verkennend onderzoek naar de toepassing van 
de Open Bouwen principes bij buurtvernieuwing. 
In het rapport worden eerst de principes van Open Bouwen 
uiteengezet. Daarna voIgt het eigenlijke onderzoek: de analyse van 
een deel van de wijk Morgenstond in Den Haag en een overzicht van 
mogelijke maatregelen op de verschillende niveaus op basis van de 
Open Bouwen principes. 
De studie is verricht door de werkgroep OBOM van de TUD. 
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verwijderd worden. 
- Celsgewijs vernieuwen is technisch nog niet acceptabel te realiseren 

(permanent stof- en geluidsoverlast voor de zittende bewoners) 
- Er liggen fundamentelere problemen in de wijk: het groen is aileen maar 

kijkgroen; het voorzieningenniveau loopt terug; heeft deze wijk 
stedebouwkundig, architectonisch, bouwtechnisch weI een toekomstwaarde. 

Joop Kapteijns OK) reageert hierop fundamenteel. De celsgewijze aanpak is in 
zijn ogen noodzakelijk omdat bewoners niet langer be reid zijn hun woning voor 
verbetering te verlaten. "We krijgen die blokken niet meer leeg" zo stell hij. 
En al kleven er op dit moment nogal wat haken en ogen aan de praktische 
uitvoerbaarheid (technisch, financieel, juridisch. sociaal) het gaat hem om het 
principe van celsgewijze vernieuwing. Het leegmaakplan, dat in aile woningen 
uitgevoerd wordt, heeft natuurlijk aIleen zin wanneer opdrachtgevers en 
beheerders ook de intentie hebben gebruik te maken van een gedifferentieerd 
aanbod en de veranderingsmogelijkheden. 
Er wordt op dit moment verder onderzoek verricht naar de technische 
realiseerbaarheid en het reduceren van de kosten. Er is in zijn ogen financHHe 
ruimte - weliswaar een beperkte - omdat er tijdens het verbeteringsproces niet 
voor vervangende woonruimte gezorgd hoeft te worden. 
De toekomst zal in zijn ogen uitwijzen of de aanpak haalbaar is. 

De rol van de architect 

Vo)gens JK is de rol van de architect in de bestaande voorraad beperkt tot het 
maken van een goed leegmaakplan. Het betreft hier een toekomstinvestering 
voor aile woningen. Dit plan moet beargumenteerd worden vanuit: 
- de technische mogelijkheden; 

de financitHe mogelijkheden; 
- de ruimtelijke mogelijkheden. 
De varianten die de architect daarbij presenteert zijn niet direct bedoeld om te 
bouwen maar om aan te tonen dat het leegmaakplan toekomstmogelijkheden 
heeft. 
De opdrachtgever bepaalt hoe het leegmaakplan gebruikt wordt en welke mate 
van zeggenschap de bewoners krijgen. De architect kan daarbij een adviserende 
functie hebben. 

HvH vraagt zich af in hoeverre deze toekomstinvestering voor de bestaande 
woningvoorraad financieel rendabel is. De investering gaat ten koste van de 
kwaliteit op dit moment. 
Voor veel vooroorlogse woningbouwprojecten is er geen leegmaakplan te maken 
omdat de indeling nauwelijks te wijzigen is en woningen niet te koppelen zijn. 
De praktijk heeft tot nog toe steeds uitgewezen dat opdrachtgevers in de 
bestaande voorraad niet be{eid ;djn tot deze toekomstinvesteringen. 

Zeggenschap voor de bewoners over de indeling levert niet aIleen in de 
bestaande voorraad maar ook in de nieuwbouw nog extra problemen op omdat 
bewoners bij vertrek de investering niet terug krijgen en de huurkortingen bij 
het huren van een lege drager minimaal zijn. 
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Het prestatlebestek 

JK ziet het prestatiebestek noch in de nieuwbouw, noch in de bestaande 
voorraad als een grondslag van de Open Bouwwijze. Op het niveau van de 
drager willen opdrachtevers over materiaal, kleur, textuur e.d. praten, niet over 
prestaties. Op het niveau van de inbouw speelt het probleem niet daar de 
bewoner of opdrachtgever in keuze maakt uit bestaande produkten die 
rechtstreeks in de winkel te koop zijn. 

HvH constateert dat zeker professionele opdrachtgevers weI degelijk in 
prestaties den ken (wat betreft onderhoudsgevoeligheid, isolatiewaarden e.d. stelt 
de opdrachtgever zijn prestatieeisen). 
Essentieel in het prestatie-denken is dat men bouwers niet onnodig hun 
creativiteit moet ontnemen doordat zij steeds moe ten maken wat de architect 
hun voorschrijft. AIleen zijn de Nederlandse aannemers in zijn ogen nog lang 
niet klaar voor het prestatiebestek. 
''In de stadsvernieuwing zoals ik die ken ben ik zelden, slechts een of twee 
keer, een aannemer tegengekomen die na de aanbesteding of in bouwteam 
verband crealief meedenkt. Ze bouwen wat je als architect wi! hebben; of dat 
I1U goed is of slecht dat interesseert ze niet. daar denken ze niet over mee. 
Het enige wat ze interesseert is dat het voor henzelf economisch is." 
De pratijk staat in de ogen van HvH vaak haaks op het prestatieprincipe in 
zijn geheel. De professionele opdrachtgevers stellen weliswaar prestatieeisen op 
maar zij hebben over de invulling daarvan op bijna aIle onderdelen reeds 
uitgesproken voorkeuren (veelal gebaseerd op ervaringen) zodat de prestatie
marge zich in die gevallen beperkt tot hooguit twee of drie varianten. 

Modulaire co6rdinatie 

Modulaire coordinatie is volgens JK prima te gebruiken in de bestaande 
voorraad. De afstand tussen het modulaire systeem (de inbouw) en het niet 
modulaire systeem (de bestaande drager) overbrug je met een passtuk. 
Theoretisch lijkt dit ongekende problemen te geven; in de praktijk is het 
eenvoudig op te lossen. De voordelen zijn vergelijkbaar met die in de 
nieuwbouw (afstemming van toeleveranciers, projectongebonden 
produktontwikkeling en communicatie). 

Volgens HvH kan niemand overweg met een modulair systeem in een casco dat 
aan aIle kanten scheef loopt. In de praktijk wordt er gewerkt met systemen 
die, hoe slecht ze ook zijn, een oplossing zijn voor het probleem. 
"In de woningverbetering (op houten vloeren zeker) zijn 99 van de 100 wanden 
metal-stud-wanden. Dat is ook een systeem. zonder pasproblemen want die 
gipsplaat zaag je gewoon hj en die past. Na twee jaar kun je hem er weer 
uithalen en de profielen eventueel ergens anders neerzetten. 
Ik ken geen modulair wandsysteem van maar 46,-/m2• want meer mag het niet 
kosten." 
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Leegmaakplan en celsgewijze inbouw 

In de ogen van HvH is een leegmaakplan aileen realiseerbaar in de hele dure 
sector waar een verhuisbeweging verwacht wordt en een investeerder bereid is 
te investeren. In de praktijk van de woningverbetering wordt er misschien 
geinvesteerd om kleine wijzigingen mogelijk te maken in de toekomst, maar 
zeker niet op dit niveau. 
Binnen het huidige subsidie regime is een dergelijke toekomstinvestering in zijn 
ogen volledig uitgesloten omdat het meer kost dan vervangende nieuwbouw. Er 
zijn hooguit in de vorm van experimenten, projecten te realiseren. 
De dagelijkse pmktijk kent wei leegmaakplannen maar dat gaat niet veel 
verder dan het vervangen van (rotte) binnenwanden door wand en die je later 
eventueel weer kunt verwijderen. 

JK vraagt zich af of er inderdaad sprake is van een extra investering. De 
architect ontwerpt eenmalig een voor aile woningen in een gebouw identiek 
leegmaakplan. De bewoners bepalen zelf de definitieve invulling. Dat brengt een 
besparing op de ontwerpkosten met zich mee omdat niet elke woning apart 
ontworpen hoeft te worden. Sloop- en inbouwproces kunnen efficient 
geoptimaliseerd worden. De definitieve indeling wordt tijdens het bouwproces 
bepaald maar de wijze van werken, de toegepaste materialen en constructies 
worden al vooraf bepaald. Aile leegmaakplannen zijn hetzelfde men kan dus 
volgens JK geen verrassingen tegenkomen en men kan veel efficienter werken. 
"Een c/ubje van drie inbouwmensen. in witte overalls en een auto met aile 
spu/len. wordt buiten het gebouw getraind om die woning te maken. Ze trekken 
van de ene voordeur naar de andere, vinden daar steeds hetzel/de leegmaakplan 
en zetten met de huidige bouwmaterialen in precies twee weken tijd de 
betre//ende variant in elkaar. Als ze dat in de toekomst met een pasklaar 
pakket gaan doen hebben ze bijvoorbeeld geen 0,6 manuur nodig per strekkende 
meter leiding maar kunnen ze in 0,6 manuur de totale leiding leggen; en dan ga 
ik geld verdienen. H 

Volgens JK kun je met deze aanpak verschillende problemen ondervangen: 
- als mensen niet willen verbeteren hoeft dat niet; 

de buurt wordt niet ontregeld omdat er celsewijs verbeterd wordt; 
de aangebrachte schade wordt beperkt doordat de sioop- en inbouwteams 
speciaal voor deze taak opgeleid zijn; 
als de teams goed getraind zijn is er weinig overiast te verwachten en 
brengt het bouwen voortdurend leven in de buurt. 

HvH is daar heel wat minder gerust op: 
- sloop teams zijn in de praktijk geen keurige mensen met witte overalls, dat 

zijn jongens die geen ander Yak geleerd hebben en er vaak een enorme 
bende van maken; 

- er is weI permanent overiast radio's gaan om 7.30 u aan, boren rna ken herrie 
dat hoor je door het hele gebouw, er is permanent stofoverlast zodat 
niemand een raam open kan doen. 

Ook aan de integrale aanpak kleven in zijn ogen echter nadelen. Maar 
wezenlijker dan de keuze celgewijs of integraal vernieuwen zijn de algemene 
veranderingen die doorgevoerd moeten worden om het verbeteringsproces 
prettiger te laten verlopen. Deze veranderingen zjjn in zijn ogen niet in een 
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project te realiseren je moet een aannemer minstens voor tien jaar opdrachten 
kunnen beloven wit je kunnen eisen dat hij zijn mensen opleidt. Bij de 
woningverbetering heb je duizendpoters nodig die alles kunnen, maar dat is een 
uitstervend beroep. 

Aigemeen 

JK over Open Bouwen: "onder de vlag van Open Bouwen zouden bepaalde 
inspanningen en activiteiten samengebracht moeten worden. Het zou niet een 
naam moelen zijn die een club gelovigen onderscheidt; ik vind het jammer dat 
dat nu gebeurt. Maar op hel moment dat iemand zich idenlificeerl mel die 
naam onstaat er een bolwerk en bolwerken moeten legen elke prijs verdedigd 
worden maar moeten natuurlijk ook legen elke prijs aangevallen worden. Open 
bouwen zou een platform moeten zijn voor discussie. voor mensen met een 
gelijke interesse voor hel bouwen; het is geen kwestie van gel oven tegen beter 
weten in. 
De open bouwwijze is geen ideologie. Het bouwen wordt steeds duurder en er 
moet wat gebeuren wi! het betaalbaar blijven. We moeten naar een 
produktiviteitsstijging en daar moet binnen het platform in aile vrijheid over 
gepraat worden." 

HvH plaats fundamentelere vraagtekens bij de beweging. Hij is van mening dat 
er bij opdrachtgevers toch weinig interesse zal blijven bestaan voor de 
mogelijkheden die open bouwen biedt. "Woningbouwverenigingen willen geen 
flauwekul; ze willen goede drie- en vierkamerwoningen en verder geen 
gesodemieter. Dan kun je mooie verhalen en technische oplossingen bedenken
en dat hebben we ook allemaal gedaan - maar die worden vervolgens allemaal 
net zo hard de vuilnisbak in gekieperd." 
In zijn ogen wegen voor woningbouwverenigingen de voordelen niet op tegen 
de complexiteit in de bouwvoorbereidings- en beheersfase. Een gedifferentieerde 
bewonersgroep is in de ogen van woningbouwverenigingen het best gediend met 
een goede woning, daar wit iedereen in. 

68 



BIJLAGE IV 

UITWERKING DISCUSSIE 'PRODUKTONTWIKKELlNG' 

deelnemers: 
ir. Eric Vreedenburgh (OBOM; Archipel Ontwerpers, Den Haag) 
ir. Jan Brouwer (Booosting; Jan Brouwer Associates BV, Den Haag) 

onderzoekers: 
prof. dr. Helga Fassbinder (Hoogleraar Stadsvernieuwing TUE) 
ir. Jos van Eldonk (onderzoeker TUE) 

De architect als bouwkundig ontwerper voor de opdrachtgever 

Maatsystemen 

Volgens Eric Vreedenburgh (EV) zijn maatafspraken, zeker in de toekomst, niet 
langer essentieel. Veel belangrijker zijn in zijn ogen aansluitafspraken: het geeft 
je de vrijheid wanden op allerlei manieren te plaatsen en het sluit uitstekend 
aan bij het 'woontoestellen-concept'. 
Het mc-systeem is in zijn ogen veel te rig ide en werkt al1een bij een 
orthogonale reductie van de inbouw. Het werken met materiaalboxenplannen en 
streefmatenplannen is tegennatuurlijk aan het 'beelden' ontwerpen. 
"Daarmee wi! ik niet zeggen dat je voor een ontwerp naast het beeld niet de 
systematiek nodig hebt. Maar realiseer dan wei dat me de bewoner sleehts 
mogelijkheden biedt binnen de grenzen van het systeem terwijl de rijkdom van 
het won en veel gedifferentieerder is dan die grenzen toelaten." 

Essentieel is, zo stelt Jan Brouwer (JB), dat het gebruik van mc nu eindelijk 
eens op grote schaal daadwerkelijk leidt tot produktontwikkeling; dat is nt. het 
essentiele voordeel van het afsprakensysteem. 

Prestatie concept 

JB ziet het extreem doorvoeren van een prestatieconcept als een gevaarlijke 
ontwikkeling. De architect moet wat hem betreft terdege bezig blijven met het 
materialiseren van produkten en bouwdelen. Dit kan door het kiezen uit 
standaardprodukten of door het zelf ontwikkelen van produkten. Techniek en 
materialise ring zijn in zijn ogen een belangrijk onderdeel van zijn 
werkzaamheden. De architect mag absoluut niet degraderen tot iemand die de 
structuur van de wand bepaalt de behang-architect. 
Het bouwbedrijf is, ook nu ai, een zeer belangrijke gesprekspartner maar mag 
het niet voor het zeggen krijgen. WeI dient de architect technisch beter 
geschoold te worden. 
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Volgens EV hoeft het prestatieconcept in vele gevallen geen problemen op te 
leveren. Bij de keuze van een vloer bijvoorbeeld kan de definitieve keuze 
binnen de door de architect geformuleerde randvoorwaarden best aan het 
bouwbedrijf overgelaten worden. Je moet echter wei uitkijken dat de 
verschillende bouwonderdelen niet te geIsoleerd behandeld worden omdat dan 
juist de aansluitingen problemen kunnen geven. 

De architect als bouwkundlg ontwerper voor het bouwbedrijf 

JB ziet wei een rol voor de architect weggelegd voor het ontwikkelen van 
bouwknopen (wanden/vloeren/kolommen) binnen een bepaald produktiesysteem 
toepasbaar. Dit is echter geen taak die binnen het bouwbedrijf lijkt te passen 
maar veeleer bij de producent op hem wacht. JB ziet het bouwbedrijf toch 
vooral als capaciteitsaanbieder. 
Bij grote aannemers constateer je wei dat zij zelf bouwknopen ontwikkelen (a Is 
je met Wilma bouwt krijg je het detailboekje mee naar huis). 
Ideaal is in zijn ogen een driedeling in het bouwproces: de architect is 
eindverantwoordelijk voor het ontwerp (tot in de technische detaillering) en de 
keuze van produkten; het bouwbedrijf organiseert en begeleidt het bouwproces 
(ook financieel); de industrie presenteert produkten, detailleringen en 
aansluitingen waar een keuze uit gemaakt wordt. 

Het is volgens EV van belang dat als bouwbedrijven zich gaan specialiseren in 
bepaalde manieren van bouwen en aansluiten, dat ze investeren in research (dat 
gebeurt tegenwoordig niet) en dat ze zich duidelijk gaan profileren met hun 
produkt zodat iedereen ook weet met wie hij bouwt. 

De architect als bouwkundig produktontwerper 

Beiden zien voor de architect wei een taak weggelegd binnen de bouwindustrie. 
"Het ontwerp ;s onze opgave. 0/ het nu spagetti is 0/ een auto. Een van de 
belangrijkste taken van de architect is het ontwerpen en daarmee ook het 
ordenen. Het verschil tussen architecten en industrieel ontwerpers zit vooral in 
het leU dat architecten vaak complexe problemen overzien en industrieel 
ontwerpers zich met precisie richten op deelproblemen." (EV) 

Maatafstemming 

Volgens EV is bij projectonafhankelijke produktontwikkeling maatafstemming 
niet het allerbelangrijkste; veel produkten worden in bulk geproduceerd en 
later op maat gemaakt. Essentieel is in zijn ogen de aansluitcoordinatie. 
Ook is volgens hem de ontkoppeling oftewel de scheiding van systemen (bijv 
geen leidingen in binnenwanden) belangrijker dan het vasthouden aan 
moduulmaten. 

De bouw is in de ogen van JB nog te weinig geconcentreerd en er wordt nog 
te weinig in produktontwikkeling geinvesteerd om te verwachten dat er op 
grote schaal standaardaansluitingen komen die door andere bedrijven 
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overgenomen worden (zoals bijv. bij IBM computerssystemen). Misschien dat het 
nu langzaam gaat gebeuren (het stalen binnendeur kozijn is gestandaardiseerd) 
omdat ook de groot-industrie zich voor de bouw gaat interesseren. 

Innovatie 

In de ogen van JB is de produktontwikkeling in de bouw vee I te conservatief. 
Deuren die nu ontwikkeld worden, bijv. in kunststof, zijn nog steeds gebaseerd 
op de principes van de oude houten deur. 
"Metseltechniek. ook zo'n voorbeeld. We hebben met zijn allen een /antastische 
handmatige metseltechniek ontwikkeld. maar niemand kan het nog maken 0/ 
betalen. aileen het wildverband wordt nog gemetseld. het is een enorme 
teruggang in techniek. Men ontwikkell weer nieuwe melselmachines, dat is loch 
idioot. We moeten dat loslaten en produkl-eigen syslemen bedenken. 
Men wil ook altijd metselwerk. lie/st oude handvorm stenen, Iraditioneel. 
cultureel bepaald. In de autoindustrie kun je je dat niet voorstellen dat mensen 
dat zouden accepteren, maar ook niet bij bijvoorbeeld een caravan. als daar 
moderne snu/jes in zitten vindt men het /antastisch." 

FlexibiliteitsDrincipes 

Volgens JB zullen er de komende tien jaar heel veel produkten op de markt 
komen die aansluiten op de behoefte aan meer f1exibiliteit van de indeling. Er 
zijn op dit moment zoveel mensen mee bezig. 
Het zal dan gaan om principes van verplaatsbaarheid (schuifwanden, kasten 
wand en e.d.) en om principes van vervangbaarheid (oude inbouw eruit, nieuwe 
erin). 
Wei zullen er fundamentele arbeidsbesparende principes ontwikkeld moe ten 
worden. "De woningbouw wordt toch nooit goedkoper als we blijven schroeven. 
a/dichten en a/schermen." 
Belangrijk is volgens EV wei dat er zeker in de huursector juridisch nog veel 
geregeld moet worden. 

Aigemeen 

Beroepsstructuur 

Men ziet in de toekomst kleine gespeciatiseerde bureaus ontstaan die als een 
soort denktank werken en bijvoorbeeld kosten- of tekenteams inpluggen. 
Daarnaast verwacht men concentraties in juist hele grote bureaus; niet de 
persoonlijke visie telt daar maar de kwaliteit van de organisatie. 

Open Bouwen 

Essentieel van open bouwen is votgens EV het onderscheid dat je aanbrengt 
tussen vaste en variabele delen; dat is essentieel om in te kunnen spelen op 
temporele veranderingen. Het is daarbij ook belangrijk dat we niet op zoek 
gaan naar een oplossing voor aIle problemen maar juist verschillende 
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oplossingen ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van de flexibiliteit. 

Volgens JB is het van be lang dat Open Bouwen een ander elan krijgt; het komt 
hem altijd zo hobbyistisch over. Daarnaast signaleert hij een hoop weerstand 
tegen image dat open bouwen heeft: "Er zit bij veel mensen een weerstand 
tegen het stempel dat open bouwen. misschien wei niet terecht. heelt gekregen. 
Maar het is toch een hele kleine groep die op een bijna sectarische manier hun 
dingen heelt ontwikkeld en probeert Ie verbreiden. Een hoop mensen zien wei 
wat in de ideeen die zijn ontwikkeld. maar de manier waarop stuit mensen tegen 
de borst." 

EV vindt dat het tijd wordt dat er eindeUjk na die stapels rapporten eens wat 
gedaan moet worden. Men is in zijn ogen ook totaal vervreemd van de 
architectonische realiteit want als er dan eens iets gebouwd wordt ziet het er 
absoluut niet uit. Men is binnen open bouwen absoluut niet met architectuur 
bezig. Er ligt daar nog steeds een enorme uitdaging: hoe kun je architectuur, 
een statisch fenomeen van oorsprong, confronteren met verandering, beweging 
en tijd. Open bouwen geeft vooralsnog geen vorm aan de verandering. 
"A Is ik de visioenen van Habraken lees zie ik hele poetische beelden voor me. 
maar daar zie ik weinig van terug in de huidige open bouwen projecten." 

Stichting Open Bouwen 

Het uiteindelijke doel van Booosting is haar eigen opheffing, dat zou volgens 
JB ook het doel van de Stichting Open Bouwen moe ten zijn; ze zou er nl. naar 
moe ten streven dat open bouwen een natuurlijk verschijnsel werd. 
Het zou interessant zijn om juist Booosting en de Stichting Open Bouwen bij 
elkaar te brengen, maar er zitten een hoop oude ruzies, vooroordelen en vetes. 
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