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Binnen de huidige ontwik Kellll~~JJ JII ut: 

bouw nij verheid wo rden twee essentiele 
on twikk elingen gesignaleerd: 
• vera nde ringen in de vraag naar 

bouwwerken; 
• wijzigingen in de techni sche aanbod-

mogelijkheden. 
De organisatie van het huidige bouw
proces verh indert da t het bouwbedrijf 
de technische mogelij kheden kan be
nutten om tegen maa tscha ppeli jk aan
vaardba re prijzen op de differentiatie 
en dynamiek van de vra ag in te kun
nen spelen. 
H et hu idige bouwproces is te eenmalig 
en te inciden tee I. Men on twerpt en 
bouw t a ls h et ware tel kens opnieuw 
proto-types voor een nul- serie. 
He t open bou wproces biedt mogelijkhe
den to t een on twerp- en productie
technisch beter te be heersen bouwpro
ces waa rdoor beter op de marktvraag I 
kan worden ingespeeld via: 
• communica ti e; 
• prod uk tiebeheersi ng; 
• produk tbeheers ing; 
• innova tief beheer. 

HU1~"O~L"'6 .. . s maatschappelijke 
opgave 

Tot in de ja ren '70 wordt huisvesting 
van bewoners en bedrijven vooral als 
noodzakelijke voorwaarde gezien . 
Na de in loop van het kwantatieve 
tekort aan wo n ingen en bedrijfsruimte 
krijgt men mee r aandacht voor kwali
tatieve aspek ten van gebouw en ge
bouwde omgevi ng. Eerst in de vorm 
van onderho ud e n renovatie, later door 
middel van vervanging, differentiatie 
in vormgev ing, differentiatie in ge
bru ikswaarde van woningen en be
drijfsgebo uwen, etc. 
De gebouwde omgeving - tu ssen wens 
en werkelijkheid vormt hierdoor 
voortdurend een afspiegeling van de 
maatschappelijk processen. Na een 
p lanmat ige op bouwperiod e gaat vanaf 
het midd en van d e jaren '70 de vraag 
meer en meer ui t naar expressiviteit 
en individualiseri ng van de dagelijkse 
bestaansvoorwaarden, d e gebouwen en 
de gebouwde omgeving. 
Onder invloed van de economische 
ve rwach ti ngen zu llen zic h deze trend s 
tot differe ntiatie en individualisering 
doorze tten en de d ynamie k in de vraag 
naar woni ngen en bedrijfshuisvesting 
nog meer ve rste r ken . Dit zal zijn 
repercussies heb ben op het aanbod: de 
aard van het bouwprodukt en zijn 
wijze van totsta ndkomen . De voorbo
den van deze veranderingen zijn nu 
reeds zich tbaar. 

Bouwproduktic als technologische 
opgave 

De technolog ische inn'ovafie rond de 
micro-electronica vergroot niet aileen 
de complexiteit van d e toekomstige 
bouwopgave maar biedt de bouwnijver
heid eveneens n ieuwe technische mo
gelijkheden om deze complexiteit te
gemoet te treden. 
Vanuit behee r, ontwerp en uitvoe ring 



worden voortdurend nieuwe bedrijfs
kundige, informatie- en produktie
technische ontwikkelingen overgcno
men. Deze worden gekoppeld aan de 
voordelen van de bestaande bouwwijze: 
het situatie-gebonden ontwerp, de 
allerte marktreaktie en het organisa
tievermogen van de bouwnijverheid. 
Het scala van mogelijkheden dat be
drijfs-economisch gezien binnen de 
horizon van afzonderlijke of samen
werkende architekten, bouwbedrijven 
en toeJeveranciers komt te liggen 
wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. 
Ook hier is er sprake van een trend 
die zich onder invloed van de eco
nomische opbloei en de basis-innovatie 
micro-electronica in de jaren '90 zal 
doorzetten. 
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Bouwen op het kruispunt "an techno
logische en maatschappelijke ontwik
kelingen: 

Bouwnij"erheid: "an o"erheidsbeleid 
naar dynamische markt 
Naast een aantal faktoren, zoals
plaatsgebondenheid van het produkt en 
omvang in waarde, is het vooral de 
maatschappelijke aandacht die het 
bouwen binnen de nederlandse samen
leving van zowel overheid als ruimte
consumenten krijgt, die de techniek, 
de struktuur en het proces van het 
bouwen heeft bepaald. 

De bouwnijverheid heeft zich hierdoor 
niet - zoals het merendeel van de 
overige bedrijfstakken - betrekkelijk 

Hel 'Ilieuwe' 
Rotterdam, 
Een stad met 
gebouwen op maat. 
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zelfstandig ontwikkeld maar werd, 
soms positief soms negatief, door de 
overheid beinvloed: 
In de jaren vijftig diende er op het 
materiaalgebruik te worden gelet. In 
de jaren zestig werd de grote industri
ele woningbouw uit die dagen krachtig 
ondersteund. In de jaren '70 onder
steunde de overheid de vraag naar 
kleinschalige diversiteit, die echter 
alleen opnieuw handmatig was te re
aliseren. 
Toen in de jaren '80 ten behoeve van 
het terugdringen van het financie
ringstekort de nadruk sterk op de 
kostprijs kwam te liggen en in verband 
met de economische recessie de vraag 
sterk daalde, kreeg een rationele tech
nologie opnieuw de volle aandacht. 
Weliswaar bleven, door het ontbreken 
van risiko-verminderende maatregelen 
en randvoorwaarden en door de ge
ringe kapitaalreserves bij het bedrijfs
leven, de investeringen voor technolo
gische vernieuwingen beperkt maar 
toch werd in deze fase een realistische 
basis ontwikkeld voor een pluriforme 
markt in de jaren negentig, waar een 
gedifferentieerd inspelen op een hete
rogene en dynamische vraag centraal 
zal staan. Vanwege het terugtrekken 
van de overheid is het aan de bouw
nijverheid om op deze nieuwe vraag 
passende antwoorden te ontwikkelen, 
die ook in europees verband hun vali
diteit moe ten kunnen bewijzen. 

Opdrachtgevers: innovatief beheer voor 
een dynamische Haag 
Voor opdrachtgevers, beheerders en 
gebruikers op diverse nivo's blijkt 
aileen al uit de geschetste wispeiturig
heid van de maatschappelijke vraag, 
een flexibilisering van het gebouw als 
bouwprodukt een superieure strategie. 
Deelstudies in het kader van dit on
derzoek wijzen uit dat vanuit beheer
zijde en gebruikszijde vormen van 
flexibilisering oplossingen bieden voor 

stijgende beheerkosten en afnemende 
verhuurbaarheid. 

Architekten: veelzijdige vorm en funk
tionali teit 
Voor architekten betekent de dynami
sering en differentiatie van de vraag 
een continu op de hoogte blijven van 
(snel) wisselende vormgevings- en 
gebruikstrends. Dit vergt een toene
mende tijdsbesteding aan en investe
ring in de opbouw van kennis en vaar
digheden. De gebouwen dienen boven
dien in toenemende mate aan nauw
keurig omschreven bouwfysische, kwa
litatieve en economische eisen te vol
doen. Hiernaast neemt het aan tal nieu
we materialen en technieken explosief 
toe. 
Ondanks de lange expertise die in de 
nederlandse ontwerpwereld op deze 
gebieden aanwezig is, leidt dit voort
durend tot een scheefgroei tussen de 
noodzakelijke tijdsbesteding aan ont
werp, bestek en detaillering en de 
beschikbare budgetgedeel ten die hier
voor in het honorarium opgenomen 
zijn. De architekt geeft het imago van 
universele bouwmeester op en gaat 
zich, wellicht noodgedwongen, meer en 
meer specialiseren. 

Bouwbedrijven: technische innovatie en 
prijs/kwaliteit verhouding 
Bouwtechnisch kan elke gewenste 
diversiteit zonder meer worden gere
aliseerd. Het traditionele bouwproces is 
hier volledig op afgestemd. Het kan 
immers worden verge Ie ken met "een 
rondreizend circus dat telkens met 
andere ingehuurde artiesten voort
durend andere vooraf volledig onbe
kende nummers opvoert". Het probleem 
is echter de prijs en, bij toenemende 
complexiteit van de bouwopgave, de 
kwaliteit. De huidige organisatie van 
het bouwproces verhindert de bouw
nijverheid nieuwe bedrijfsorganisa
torische en technische mogelijkheden 



aan te wenden om tegen 
maatschappeIijk aanvaardbare prijzen 
op de toenemende dynamiek en dif
ferentiatie van de versnipperende af
zetmarkt in te spelen. 

Het traditionele bouwproces en de 
problematiek van de maatschappelijk 
betaalbare diversiteit 

Het huidige bouwproces is te sterk 
gericht op een eenmalige, incidentele 
opgave. Men ontwerpt en bouwt als 
het ware telkens prototypes voor nul
series: 
De architekt maakt een ontwerp voor 
een op dat tijdstip nog onbekend 
bouwbedrijf en het bouwbedrijf dient 
zijn produktiemogelijkheden te orga
niseren voor een op dat tijdstip nog 
onbekend gebouwontwerp. Deze proble
matiek wordt voor beide partijen nog
maals versterkt door het eenmalige 
karakter van het bouwproject. Elke 
bouwopgave wordt als een uniek pro
ject behandeld. Hierdoor mag het 
bouwwerk in de ontwerpfase en in
schrijvingsfase slechts een korte voor
bereidingstijd vergen, die haaks staat 
op de lange, maar vooral steeds com
plexer wordende uitvoering. Zelfs op 
het tijdstip van contractvorming, de 
gunning van het bouwwerk aan het 
uitvoerend bouwbedrijf, zijn nog lang 
niet aile gegevens bekend en kan het 
aannemingsrisiko nog altijd niet wor
den bepaald. 

Een dergelijke organisatievorm van het 
bouwproces, waarin scheiding van 
ontwerp en uitvoering gepaard gaat 
aan eenmalige projectuitvoering met 
minima Ie voorbereidingstijd, zal bij een 
toenemende complexiteit naast hoge 
kosten noodgedwongen tot improvisatie 
moeten leiden. Ondanks het groot 
improviserend vermogen van de bouw
nijverheid, heeft dit regelmatig onvol-
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komenheden tot gevolg, die, vaak pas 
vele jaren later, tot extra kosten 10 

de beheerfase kunnen leiden. 

De problematiek van scheiding 10 

on twerp en uitvoering binnen het 
bouwproces wordt nog versterkt door 
regelmatig optredende communicatie
problemen tussen gebruikers, opdracht
geyer, architekt, uitvoerend bouw
bedrijf en toeleveringsindustrie, wat 
weer aanleiding kan geven tot afstem
mingsproblemen in het ontwerp en het 
gebouw als produkt. 

AI wordt deze klassieke vorm van 
aanbesteding steeds minder toegepast 
en raken de participanten binnen het 
bouwproces steeds beter op elkaar 
ingespeeld: het principe blijft groten
deels hetzelfde. Binnen de totale
bouwnijverheid zijn er slechts weinig 
architekten, bouwbedrijven en onder
aannemers die strikt genomen geen 
capaciteitsaanbieders zijn, maar zich 
uitsluitend als "produkt"-specialisten 
aanbieden. Niemand wil zich bij voor
baat van het overgrote gedeelte van 
de transakties op de markt afsluiten 
door het uitsluitend aanbieden van een 
bepaalde produkt-technologie-markt
combinatie, ook al wordt er op dit 
gebied druk geexperimenteerd. 

Deze organisatorische problematiek 
overziend kan worden gesteld dat het 
voor de bouwnijverheid de opgave voor 
de jaren '90 is om gezamelijk tot een 
beter beheers baar bou wproces te ko
men. 
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De open bouwwijze als concreet 
perspectief 

Zowel technologisch, organisatorisch 1 
als maatschappelijk biedt de open 
bouwwijze een concreet perspectief 
voor een pluriforme marktgestuurde 
ontwikkeling van vraag en aanbod 
binnen de voor oos liggende nieuwe 
bouwopgave. 
De conceptie van de open bouwwijze 
geeft door de onderscheiding van 2 
nivo's (drager-inbouw of anderzins) in 
een bouwwerk een goede methodologie 
voor het ontwerpen en de produkten
ontwikkeling in de bouw en zet aan 
tot het gebruik van prestatieomschrij
vingen in bestekken, waardoor de 
bovengeschetste zo noodzakelijke 3 
structurele aanpassing van het bouwen 
wordt mogelijk gemaakt. 

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

Doelstelling van de open bouwwijze: 

Het creeren van algemene voorwaarden 
voor een zowel communicatief als 
technisch beheersbaar bouwproces dat 
realisatie van economisch aantrekkeli jk 
te beheren gebouwen mogelijk maakt. 
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Fundamen tele grondslagen en 
toegepaste principes: 

Communicatie middels een eendui
dige communicatiestructuur voor 
het totale bouwproces van initi
atiefname tot en met het beheer, 
door middel van modulaire coordi
natie en het onderscheid in be
sluitvormingsni YO's. 

Produktiebeheersing en procesin
novatie door het toestaan en sti
muleren van meervoudig gebruik 
van bouwtechnische oplossingen, 
door middel van het principe van 
de bouwknoop. 

Kwalitatieve produktbeheersing en 
produktvernieuwing door - afhan
kelijk van de toegepaste bouw
methode - te streven naar een 
projectonafhankelijke technische 
ontwikkeling en produktie van het 
gebouw en hierin opgenomen
bouwdeelprodukten, middels het 
gebruik van presta tie-omschrij
vingen. 

Innovatief marktgericht gebruik en 
beheer van gebouwen middels 
marktgerichte aanpassingen, veran
deringen en uitbreidingen. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door, 
afhankelijk van de toegepaste 
bouwmethode, het totale gebouw 
op te bouwen uit vers(;hillende, 
min of meer vervangbare, veran
derbare en uitbreidbare delen en 
de gebruikers te rangschikken in 
funktionele groepen met verschil
lende besluitvormingsnivo's. 



De open bouwwijze: van aanbieder van 
bouwcapaciteit naar produktspecialist 

Door het ontwikkelde instrumentarium 
biedt de open bouwwijze een technisch 
en organisatorisch eenduidige com
municatiestructuur en maakt proces
en produktbeheersing mogelijk. Het 
bouwproces leidt hierdoor niet meer 
per definitie tot unieke prototypes . De 
deelnemers aan het bouwproces be
hoeven dan niet meer uitsluitend ca
paciteitsaanbieders te zijn. Naast
bouwcapaciteit kunnen zij binnen een 
open bouwproces produkten, technieken 
en produkt-techniek-combinaties aan 
segmenten van de markt gaan aanbie
den. 
Opdrachtgever, beheerder, architekt, 
bouwbedrijf en toeleverancier - groot , 
midden of klein - zijn beter in staat 
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tot terugkoppeling van kennis en erva
ring, tot reageren op markttendensen, 
tot implementatie van inventiviteit en 
tot investeringen in nieuwe bedrijfsor
ganisatorische en technische mogelijk
heden. In tegenstelling tot wat er 
algemeen in eerste instantie werd 
gevreesd, wijzen de ervaringen in an
dere bedrijfstakken erop, dat nieuwe 
technologieen geen centralisatie en 
vervlakking van de ondernemingsmoge
lijkheden met zich meebrengen, maar 
de opening voor een toenemende plu
riformiteit bieden. 
De open bouwwijze, als eenduidig 
communicatief en produktietechnisch 
beter beheersbaar proces, is voor de 
bouwnijverheid het antwoord op de 
door de markt gewenste diversiteit 
tegen een maatschappelijk aanvaard
bare prijs en kwaliteit. 

De gewensle 
dil'ersil eil ! 
Tegen een 
maalschappelijk 
aanvaardbare prijs? 
(Bron: Archis) 
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De trends binnen de bedrijfsvorming 
en huishoudensvorming worden geken
Merkt door een toenemende differen
tiatie en complexiteit. Het gebruik van 
woningen en bedrijfsgebouwen is hier
door steeds vaker aan verandering 
onderhevig. De starre indeling van 
gebouwen maakt aanpassing aan nieuwe 
gebruikseisen onmogelijk of althans 
zeer gecompliceerd. Regelmatige ver
huizing brengt allerlei financiele, orga
nisatorische en sociale problemen met 
zich mee. 
Kortom, onder invloed van de maat
schappelijke en bedrijfseconomische 
ontwikkelingen ontstaat er een toe
nemende discrepantie tussen de dy
namische trend in de marktvraag en de 
statische mogelijkheden van het on
roerend goed. Flexibilisering Iijkt de 
resterende oplossing voor dit dilemma. 
In de utiliteitsbouw worden f1exibele 
indelingsmogelijkheden meer en meer 
toegepast en zijn het financieel en 
j uridisch instrumen tarium hierop toe
gesneden. Binnen de woningbouw vormt 
dit f1exibiliserings-instrumentarium, 
samen met een maatschappelijk aan
vaardbare prijs, nog altijd een pro
bleem. 

Dynamiek en differentiatie 
als maatschappelijke trends 

Is de samenleving altijd al gekenmerkt 
door een grote dynamiek, de laatste 10 
a 15 jaar is het veranderingsproces in 
een stroomversnelling geraakt. Tegen 
de achtergrond van een aantal econo
mische, technologische, culturele en 
demografische ontwikkelingen is de 
samenleving steeds heterogener aan 
het worden. Dit heeft vergaande ge
volgen voor de behoefte aan bedrijfs
en woonruimte en de eisen die gesteld 
worden aan vormgeving, funktionele 
inrichting en bouwtechnische kwaliteit. 

Voor de utiliteitsbouw zijn de volgende 
trends binnen de bedr ij fsvoering in 
commerciele bedrijven en instellingen 
van belang: 

• Voortdurend wisselende gebruiks
behoeften in de personeelssfeer door 
verschuivingen binnen de organisatie, 
door inkrimping van ondersteunende 
taken en middenmanagement en groei 
van de met inhoudelijke werkzaam
heden belaste "professionals". 

• Een groeiende hetrogeniteit e:1 dif
ferentiatie in bedrijfsaktviteiten
door vervaging van het traditionele 
onderscheid tussen "kantoor" en "fa
briek". Er ontstaat een tussenliggend 
scala aan beddjfsgebouwen waarin 
aktiviteiten zoals opslag van hoog
waardige goederen, assemblage, eta
lage, verkoop, servicewerkzaamheden, 
research en kantoorwerkzaamheden 
op verschillende wijze worden ge
integreerd. 

• Voortdurende uitstoot van die akti
viteiten en investeringen die niet 
met de kernwerkzaamheden van de 
organisatie te maken hebben ten 
gunste van produktiviteits-verho
gende en innovatieve aktiviteiten. 



Voor de bedrijfshuisvesting betekent 
dit een trend van kopen naar huren 
of leasen, waar bij eventuele con
tractverlenging de aanpassings- en 
uitbreidingsmogelijkheden van het 
gebouw een belangrijke rol gaan 
spelen . 

• Een voortdurend zoeken naar ren
dementsverbetering en produktivi
teitsverhoging, waarin ook de prijs/ 
kwaliteitsverhouding per m2 werk
plek, de multi-funktionele mogelijk
heden, beka belingsrnogelij k heden , 
energiebesparing, onderhoud en be
veiliging van het gebouw een rol 
spelen. 

• Centralisatie van de organisatie
aktiviteiten binnen een gebouw of 
complex, dat met de organisatie kan 
meegroeien. 

• Een voortdurende identiteitsver
nieuwing van de organisatie die ook 
bouwkundig tot uitdrukking moet 
worden gebracht. 

Voor de woningbouw kunnen de vol
gende trends in de huishoudensvorming 
worden verrneld: 

• Processen van verzelfstandiging van 
huishoudens met verschillende gra
daties van collectiviteit bij het ge
bruik van woningen; 

• Een toenemende instabiliteit en dy
namiek in relatiepatronen; 

• Een groeiende heterogeniteit en be
hoefte differentia tie bij het gebruik 
van woonruimte. 

• Last but not least is er sprake van 
een grote mate van onzekerheid over 
de aard van wensen en mogelijk
hed en van huishoudens in de toe
komst. 
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Het 'flexibele' 
kantoor. 

De diversileil 
aan huishoudens. 
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De statische eigenschappen van het 
bouwwerk 

De geschetste dynamiek van de 
marktvraag staat op gespannen voet 
met de statische eigenschappen van 
het gebouw als bouwprodukt en 
gebruiksgoed. Hierdoor komt de finan
ciele en materiele levensduur van een 
gebouw vaak niet overeen met de 
gebruikstechnische en economische 
levensduur. 
Statische eigenschappen van het ge
bouw als bouwprodukt zijn de 
locatiegebondenheid van het ontwerp, 
de bouwvergunning en de uitvoering, 
het gewicht van de toegepaste mate
rialen, het monolitisch karakter van 
het bouwwerk en de hoge kosten die 
materialen en uitvoering met zich 
meebrengen. Tot slot kunnen de hoge 
kosten van sloop en afvoer worden 
vermeld. 
Statische eigenschappen van het ge
bouw als gebruiksgoed zijn vanzelf
sprekend de onroerendheid en de vaak 

aan wezige starre indeling. De onroe
rendheid beperkt de vervangings moge
lijkheden. De starre indeling maakt 
aanpassing aan nieuwe gebruikseisen 
onmogelijk of althans zeer gecompli
ceerd. 
Een snelle vervanging van het gebouw, 
dat vaak vanuit de bouwwereld als op
lossing v~~r het geschetste d ilemma 
wordt aangedragen, is slechts in be
perkte mate mogelijk. Naast de finan
ciele drempel die door de versnelde 
afschrijving wordt opgeworpen zijn er 
een groot aantal beperkende faktoren, 
waaronder beperkte beschikbaarheid 
van bouwgrond, beperkte plancapaci
teit, een tijdsduur van initiatiefname 
tot ingebruikstelling van ca. 3,5 jaar 
en een landelijke bouwcapaciteit die 
slechts voldoende is voor vervanging 
van ca. 2,5 % van de totale gebouwen
voorraad per jaar. 
Regelmatige verhuizing naar een ge
bouw wat weI aan de actuele gebruiks
eisen voldoet, kent naast de financiele 
drempels de overvloed aan "non-fit" en 
de beperking van het gewenste aanbod. 



Flexibili teit als an twoord 

De resterende oplossing is de 
flexibilise ring van de bouwkundige 
structuur van het gebouw, waardoor 
aanpassing aan zich wijzigende 
gebruikseisen mogelijk wordt. In 
utiliteitsbouw wordt deze bouwkundige 
flexibilisering reeds toegepast en is 
zowel het ontwerp- en productietech
nisch als het financieel- j uridisch in
strumentarium er op toegesneden. 
Binnen het beheer van commercieel 
onroerend goed IS het algemeen 
gebruikelijk om een economisch, 
financieel, j uridisch, archi tectonisch, 
bouwtechnische en produktietechnisch 

10 

onderscheid aan te brengen tussen het 
gebouw en de verhuurde eenheden. Bij 
kantoorgebouwen betreft het vaak de 
totale inbouw exclusief de instaUaties. 
Bij winkels behoren de frontgevel en 
het installa tiepakket eveneens vaak tot 
het variabele dee!. 
Een gedeelte van de bedrijfsgebouwen 
en onderwijsgebouwen wordt in 
demontabele bouwwijzen uitgevoerd, 
zodat verplaatsing mogelijk is. 
Afgezien van de maatschappelijk niet
aan vaard bare prijs, geeft een derge
lijke flexibilisering van de woningbouw 
binnen de initiatieffase en beheerfase 
van het huidige bouwproces nog meer 
problemen. 
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Le Corbusier , 
Plan Obus, 
Algiers 1931 . 
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Flexibili teit als on twerp idee word t 
reeds in de jaren '20 door de Avant
Garde architecten in de woningbouw 
gein troduceerd. In Nederland is het 
Schroderhuis van Gerrit Rietveld het 
eerste tot de verbeelding sprekende 
voorbeeld van een f1exibele woning. 
Buiten Nederland worden er door 
vooraanstaande architecten als Mies 
van der Rohe en Le Corbusier experi
menten verricht met aanpasbare wo
ningindelingen binnen een draagstruc
tu ur. Le Corbusiers plan Obus (1931) is 
nog steeds een van de meest intrige
rende, f1exibele woongebouwen. 

~ I ~ , . 
; 

Cerrit Rietveld . 
he! Rietveld-SchrOderhuis . 1924, 

Flexibiliteit heeft in de traditie van de 
moderne nederlandse woningbouw vaak 
een belangrijke rol gespeeld. Juist door 
middel van flexibele oplossingen wordt 
geprobeerd een koppeling tot stand te 
brengen tussen de zo typisch neder
landse dynamische en procesmatige 
benadering van het wonen en de ra
tionalistische benadering van de wo
ningbouw. 

Als aan het eind van de jaren twintig 
in Nederland binnen het Nieuwe Bou
wen de rationele ontwikkeling ~van de 
minimumwoning centraal staat wordt 
flexibiliteit ingezet om een dubbel ge
bruik van de verschillende ruimten in 
de woning mogelijk te maken (dag en 
nacht ritme). 



~ 

: :fZIT.VEI1H,. : . 
.............. ~-" !'J ~ ' I: 

( ' : l~,A 

.. 
0 ... 
~ 

';;: 

~ 

-----tl~ -

's HACMH , .. - ----tf 

i.H. van den Broek , 

-.-, 

, 
• 

'de fl exibele woningplattegrond' 
Wonillgencomplex Vroesenlaan , 1934. 

In deze periode zijn de experimenten 
van Rietveld, van den Broek en later 
ook van Tijen van grote betekenis. 
In de jaren dertig versch uift in de 
nederlandse woningbouw de nadruk 
naar de ontwikkeling van de standaard 
woning. In die ontwikkeling zijn de 
gedetailleerde studies van H .Leppla van 
groot belang. Vanuit de bestudering 
van de levenscyclus van een huishou-
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den en de gebruikseisen van de ver
schillende gezinsleden ontwikkelt hij 
flexibele woningen die aanpasbaar zijn 
aan een in de tijd veranderend gebruik 
(levenscyclus). In de loop van de jaren 
dertig wordt ook het vraagstuk van 
woningen voor verschillende gezins
grootte onderwerp van onderzoek. Bin
nen de geindustrialiseerde woningbouw 
moeten oplossingen gevonden worden 
om binnen de draagstructuur verschil
lende woningtypen te realiseren: de 
flexibele indeling van de drager. 
Na de tweede wereldoorlog staat de 
nederlandse woningbouw productie in 
het teken van de wederopbouw. De 
wonihgbouw wordt gereduceerd tot een 
kwantitatief probleem waarbij de na
druk komt te liggen op de standaardi
satie van de woning en de verdere 
rationalisatie van het bouwproces.
Reeds aan het eind van de jaren vijf
tig komt er mede onder invloed van de 
emancipatie van het individu, kritiek 
op deze eenzijdige kwantitatieve bena
dering van de woningbouw. 
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van de SAR. 



1. Trapman, 
'Kristalbouw', 
Olltwerp voor woon
blok met horizontale 
en verticale inde
fingsvrijheid, 1964. 

Frans van del' Wert , 
SAR project 
Keyenburg, 1984. 
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Er wordt binnen de woningproductie 
geexperimenteerd met een meer op de 
bewoner gerichte kwalitatieve benade
ring van de woning. 
In 1964 verschijnt nummer 4 van het 
tijdschrift Forum als themanummer 
over flexibiliteit. 1.Trapman signaleert 
hier dat er nog steeds onveranderbare 
woningen gebouwd worden terwijl het 
leven zich afspeeJt onder steeds snel
ler veranderende omstandigheden. Het 
is in zijn ogen belangrijk naar de 
flexibele utiliteitsbouw te kijken waar 
mogelijke programmatische verande
ringen wei te realiseren zijn. 
Een negental vooraanstaande architec
tenbureaus richt in 1965 de Stichting 
Architecten Research (SAR) op, met 
N.l.Habraken als directeur. Met de 
scheiding 10 zeggenschap over de 
drager en de inbouw wil men een 
verdere industria lisa tie van het bouw
proces realiseren terwijl tegelijkertijd 
de individuele bewoner de volledige 
zeggenschap he eft over de indeling en 
verschijningsvorm van de woning. De 
rationalistische ontwikkelingslijn, inge
zet door de architecten van het Nieu
we Bouwen, wordt in de wetenschap
pelijke en methodische aanpak van de 
SAR opnieuw voortgezet. 
In de loop van de jaren '70 en '80 
ontstaat er een steeds groter wordende 
diversiteit aan huishoudensvormen en 
gaan ook de woonwensen van de ver-
schillende huishoudens steeds verder 
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typen, een toenemende inspraak van 
bewoners en een toenemende functio-
nele, ruimtelijke, materiele, inrich
tings- en installatietechnische aanpas
baarheid van de woning en de woon
gebouwen. 
Vanaf 1980 wordt er binnen het SBR, 
de Stichting Open Bouwen en het IOP
BOUW gewerkt aan de daadwerkelijke 
realisering van de op de SAR metho
dieken gelnspireerde open bouwwijze 
binnen een breed samenwerkingsver
band van in het bouwproces betrokken 
participanten. De opkomst van deze 
open bouwwijze daarmee samenhang
ende flexibiliteit van woning en woon
gebouw kenmerkt een tijdstip waarop 
de conceptionele lijn die vertrekt van 
de sociale ontwikkeling (emancipatie 
van het individu, medezeggenschap, 
enz.) en de technologische lijn (auto
matisering) elkaar ontmoeten. 

L ~"~ 
~Ilgg ,,, .. , .. ~ .......... ?\.-" L 

uit elkaar lopen. Binnen de woning- ~>--r~='~E~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E"'~~~~~!!IJ 
productie wordt hierop gereageerd (min 
of meer in de traditie van de SAR) 
met een grote diversiteit aan woning-

Duinker, van der 
Torre en Duvekot, 
Schui/deurwoning 
aan de Tuinstraat, 
Amsterdam, 1987. 

Jan Mulder en 
Wytze Patijn, 
Proe/project 
/lexibele woning
bouw, Rotterdam, 
1984.·, 
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Flexibiliteit in de 
verschillende Jasen 
van het bouwproces. 
(Bran: K .Dekker) 
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Flexibilisering van de woning biedt 
zowel opdrachtgeversjbeheerders als 
bewonersjgebruikers grote voordelen. 
Opdrach tgevers en beheerders kunnen 
de f1exibiliteit als extra kwaliteits
kenmerk hanteren. Zij kunnen de 
woningdifferentiatie en de funkties 
binnen een complex wijzigen, waardoor 
zij een extra marketing- en beheer
instrument in handen krijgen. Gebrui
kers en bewoners kunnen zowel de 
ruim telij ke indeling als inrich ting aan 
hun wensen en mogelij kheden aanpas
sen. 
Helaas zijn er binnen de huursektor 
nog financiele en privaatrechtelijke 
Inoblemen op te lossen. Maar ten 
aanzien van de koopsektor en het 
algemene kwaliteitsbeleid sluiten over
heidsbeleid en open bouwwijze goed op 

<' elkaar aan. Het woord is nu aan de 
"woningmarkt". Bij aktivering van de 
potentiele vraag naar een f1exibele 
bouwwijze zullen - in navolging van 
de f1exibilisering in de utiliteitsbouw
ook in de woningbouw de knelpunten 
rond ontwikkeling en beheer snel 
verd wijnen. 

o Ni.t n.xihl 

MATE YAN TO[P ASS NJ f1..[)(IBLfT[1T 

Flexi bili teit van de woning 
in initiatief - en beheerfase 

De reeds geschetste trends binnen de 
huishoudensvorming maken dat de 
traditionele reeks van woningtypen, 
ontworpen overeenkomstig de tradi
tionele reeks van huishoudensvormen, 
steeds minder aan de dynamische en 
gedifferentieerde vraag beantwoordt. 
Naast de traditionele kwaliteitseisen 
als bruikbaarheid en betaalbaarheid zal 
men in de nabije toekomst worden 
geconfronteerd met fIexib iliteit en 
keuzevrijheid als nieuwe kwaliteits
kenmerken . Woningen die deze kwali
teitskenmerken bezitten zijn veel beter 
aan te passen aan uiteenlopende leef
stijlen, huishoudensvormen en toekom
stige ontwikkelingen. Het gaat bij 
flexibiliteit echter niet aileen om de 
mogelijkheid de woningen aan ce wen
sen van bewoners aan te passen. Ook 
andere doelstellingen zij n hiermee te 
bereiken: 

• de mogelijkheid om de woningdif
ferentiatie (kamertal) aan te passen 
aan de veranderende vraag op de 
woningmark t. 

• de mogelijkheid om woningen ge
schikt te maken voor verschillende 
huishoudens (bejaarden, jongeren, 
gezinnen in verschillende leeftijds
fasen.) 

• de mogelijkheid om vormen van 
gemeenschappelijk wonen te realise
ren. 

• de mogelijkheid om in een woon
blok of -buurt voorzieningen op te 
nemen. 

Flexibiliteit kan voor opdrachtgevers 
en beheerders een belangrijk instru
ment zijn om binnen een marketing
cyclus van marktverkenning, beleids
bepaling, uitwerking en uitvoering, de 
kwaliteit en daarmee samenhangend de 



pnJs, bij te sturen. Het kan in 
toenemende mate een rol spelen in de 
strijd tegen (dreigende) verhuurbaar
heidsproblemen. 
Voor de opdrachtgever en beheerder 
wordt bijsturing gedurende de ver
schillende fasen van het het bouw
proces mogelijk. Hierbij is het echter 
noodzakelijk dat de condities voor 
flexibiliteit reeds in voorafgaande 
fasen worden aangebracht (zie figuur). 
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid het 
product "woning" meer marktgericht te 
ontwikkelen. 

Een dergelijke benadering veronder
stelt echter ook een ander overheids
beleid. Kwaliteit, ooit een vastomlijnd 
begrip, dat in Voorschriften en Wenk
en, in normen en in financierings-, 
subsidie- en distributieregels gegoten 
kon worden, lijkt haast aileen nog 
invulbaar binnen een concrete plaats
tijd- en groepsgebonden context. Het 
is in elk geval slechts ten dele door 
normering en standaardisering in te 
vullen. 
Het voeren van een kwaliteitsbeleid is 
dan ook vee leer een taak voor de 
opdrachtgever en gebruiker. De taak 
van de overheid zal beperkt blijven 
tot het stellen van kaders en mini
mumeisen waarmee een maatschappelijk 
aanvaardbaar kwaliteitsniveau gewaar
borgd wordt. De gesignaleerde veran
deringen binnen de behoefte aan
woonruimte en kwaliteitseisen maken 
een aanpassing van het beleid onver
mijdelijk. Het sturend ingrijpen van de 
overheid dient vervangen te worden 
door een randvoorwaardenscheppend 
beleid, dat beantwoordt aan de ge
schetste ontwikkelingslijnen van toe
nemende maatschappelijke complexiteit 
met toenemende interdependentie. 

Flexibiliteit van de woning in de 
gebruiksfase 
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Binnen de invalshoek van de ge
bruiker staat de wijze waarop inge
speeld kan worden op zijn wensen
pakket centraal. Essentieel hierbij 
zijn: 

• De "indeling", met mogelijkheden 
voor functionele en ruimtelijke flex
ibiliteit. 

• De "inrichting", met mogelijkheden 
voor vanatle in inbouwpakketten 
conform de verschillende wensen en 
mogelijkheden. 

De open bouwwijze maakt in prin
cipe een grote bewonersvrij heid 
mogelijk bij de keuze van indeling 
en uitrustingsniveau en bij de fa
sering hiervan in relatie tot de 
kosten. Toch blijken hier nog een 
aantal voetangels en klemmen te 
bestaan, die bovendien naar sector 
verschillen: 

• In de koopsector lijkt de weg het 
meest vrij voor de introductie van 
de open bouwwijze. Ook marktonder
zoek wijst in die richting. Niet 
aileen in de vrije sector maar ook in 
de premiesector (Premie-A) bestaan 
mogelijkheden voor open bouwen, 
mits de subsidies gericht worden op 
het casco en een basis-inbouw. Ten 
aanzien van de financiering van de 
"inrichting" bestaan geen onover
komelijke problemen. Ook in privaat
rechtelijke zin niet. Niets lijkt de 
implementatie van de open bouw
wijze in deze sector dan ook in de 
weg te staan. De markt zal hier 
uiteindelijk het laatste woord heb
ben. 



Keuzevrijheid in hel 
k IVa I i lei lsni veau: 
( Bron : Stichling 
Open Bouwen) 

'a/werking ,' 

'keukellinbouw ,' 

'verwarming,' 

'sal/ilair.' 
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• In de huursector is het beeld helaas 
minder rooskleurig. De knelpunten 
zijn hier talrijk. AIJereerst is het 
publiek-rechtelijke kader, waarbin
nen de kwaliteit in de sec tor te re
aliseren is, een probJeem . Het 
BouwbesJuit stelt onvoJdoende eisen 
aan de dimensionering van de non
profit woning als basis voar een 
f1exibel gebruik, zeker wanneer een 
ruimtelijke f1exibiliteit beoogd 
wordt. Ook bij de financier':ng en 
subsidiering zijn talloze problemen 
gesignaleerd . Besparingen op de in
vesteringskosten worden nauwelijks 
in de woonlasten gehonoreerd, mede 
als gevolg van de nivellerende 
werking van de individueJe huur
subsidie . WeI biedt een andere 
afschrijvingsmethodiek enig soelaas. 
Ook tijdens de beheerfase zijn de 
privaatrechtelijke problemen :alrijk. 
In die zin kan er gesproken worden 
van de paradox van het open bou
wen: in de sec tor waar de behoef
ten aan zeggenschap en keuzevrij
heid als nieuwe kwaliteiten het 
grootst zijn, zijn de mogelijkheden 
v~~r implementatie het geringst. 

• Tussenvormen waarbij huur ell koop 
gecombineerd worden zijn waar
schijnlijk weI mogelijk, maar ook 
hier zijn nog knelpunten te over
winnen. Wellicht dat aanvullende 
experimenten hier nog het meest op 
hun plaats zij n. 



De marktperspectieven van de open 
bouwwijze 

Alles overziend zlJn er voor de open 
bouwwijze gunstige marktperspectieven 
aanwezig, me t name in de utiliteits
bouw, omdat h ier het finan cieel- juri 
disch instr ume nta rium reeds voUed ig 
op flexibel beheer van bedrijfsgebouw
en IS afgestemd. 

Ook binnen de woningbouw ZlJn er 
gunstige marktpers pectieven voor de 
open bo uwwijze, zeke r wanneer er een 
gedifferentieerde be naderin g ontw ik 
keld wordt, waarbij versch illende gra
daties van flexib iliteit en keuzevr ij heid 
aangeboden kunnen worden. Deze 
differentatie kan langs twee li jnen 
plaats vinden. Een differentiatie naar 
doelgroepen is het meest zinvol, geor i-

Wonlng mel doklersproklijk, 
begone grond 

·Woningen VQO, Iwee gezinnen, 
begone grond 
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enteerd Op verschillende groepen ge
emancipeerde woonconsumenten. 
Daarnaast is een di fferentatie naar 
sector voo r de hand liggend: met name 
in de koopsecto r zijn de perspectieven 
gunstig. 
Het tempo en de mate waarin een 
dergelijke benadering van bouwen en 
wonen ingang zal vinden zal voora! 
door "de markt" - niet aileen in eco
nomisc he te rmen gedefinieerd, maar 
oo k in sociaal - culturele termen 
worden gedicteerd. In navolging van de 
utilite itsbouw zu llen, bij acti vering van 
de in de woningbouw aanwezige poten
tle!e markt voor de ope n bou wwijze, 
ook hier de gesignaleerde knelpunten 
rond ontwikkeling en be heer snel 
verdwij nen . Resteert nog het maat 
schappelij k aan vaard bare prijsni vo als 
essentieel pro bleem . 

Klein konloor, begone grond 

Vier bejoordenwoningen, 
begone g rond 

V ier woninglypen 
binnen een casco. 
( Bron: i.Carp) 
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De geschetste ontwikkelingen aan de 
vraagzijde leiden tot een toenemende 
versnippering van de afzetmarkt. De 
bouwnijverheid dient hier zo snel 
mogelijk een passend antwoord op te 
geven. Het traditionele bouwproces, 
zoals dat in de achterliggende periode 
heeft gefunktioneerd, lijkt hiertoe 
minder geschikt. Het huidige bouw
proces leid t voortdurend tot prototypes 
met nulseries. "Het huidige bouwbedrijf 
is vergelijkbaar met een rondreizend 
circus, dat met telkens andere inge
huurde artiesten van plaats naar plaats 
trekt om daar vooraf onbekende num
mers op te voeren." 
De bouwnij.verheid is echter voort
durend organisatorisch en technisch in 
beweging. Er wordt druk met nieuwe 
produkten en produktieprocessen ge
experimenteerd. Met behulp van de 
dynamische markttheorie en innovatie
theorieen worden de markttrends en 
technologische trends met elkaar in 
verband gebracht, door ze te plaatsen 
binnen markt-economische en innova
tieve structuren en processen. De 
theorie toont aan dat de noodzaak 
voor een beter beheersbaar bouwproces 
niet op een tijdelijke toevalligheid 
berust maar een strategisch antwoord 
is op algemene technologische en 
marktontwikkelingen. De nieuwe orga
nisatie van het bouwproces dient ech
ter recht te doen aan de karakteris
tieke eigenschapppen van gebouw en 
bouwnijverheid en dient - wil ze ac
ceptabel zijn - aile partijen in het 
bouwproces voordelen te bieden. 

De dynamische marktontwikkeling 
in de bouwnijverheid 

Een versnipperende afzetmark t 

De voorgaande hoofdstukken geven aan 
dat de bedrijfstak bouwnijverheid als 
geheel volop in beweging is. Onder 
invloed van de nieuwe maatscl:appe
lijke en technologische on twikke lingen 
die gedragen worden door de econo
mische opbloei ten gevolge van de 
basisinnovatie micro-electronica, wordt 
er van diverse zijden "geduwd en 
getrokken" aan het oude vertrouwde 
bouwproces. Dit bouwproces werd in 
de achterliggende periode van het 
wegwerken van het kwantitatieve wo
ningtekort ontwikkeld en gedurende de 
achter ons liggende stadsvernieuwings
periode geperfektioneerd en aangepast 
aan deze aan de verzorgingsstaat ont
leende maatschappelijke doelen. 

Getuige de "Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening" en de "Ontwerp Nota Volks
huisvesting in de jaren Negentig" blij
ken deze doelstellingen steeds minder 
overeen te stemmen met de nieuwe 
maatschappelijke en technoicgische 
doelsteliingen die onontkoombanr aan 
het informatietechnologisch tijdperk 
verbonden zijn. Nu de kwantitatieve 
woningnood is bedwongen en het toe
nemend verval van de steden is ge
keerd signaleert men een algemene 
maatschappelijke behoefte aan pluri
forme en gedifferentieerde kwaliteit. 
Gedurende de bestrijding van de wo
ningnood en het stedelijk verval was 
er nauwelijks tijd en financiele ruimte 
voor individualiserende kwaliteit en 
had deze ook geen hoge prioriteit. 
Men bouwde naar kwalitatief gemid
delde voorschriften en wenken die 
nauwelijks ter discussie stonden. Zowel 
het overheidsbeleid als de opdrachtge
vers/beheerders en de bouwnijverheid 



waren op minimale kostprijzen en het 
jaarlijks behalen van de aantallen 
gericht. Het marktdenken in termen 
van woon- en gebruikskwaliteit werd 
pas urgent toen medio jaren tachtig de 
kwantitatieve tekorten waren weg
gewerkt. Voor delen van de commer
cieel onroerend goedmarkt en de wo
ningmarkt yond er hierdoor een oms lag 
van een verkoop/verhuurmarkt naar 
een koop/huurmarkt plaats. Bedrijven 
en bewoners wensen meer en meer 
gebouwen en woningen die bij hun 
bedrijfsstijl en levensstijl passen en 
kunnen deze wensen nu ook 
daadwerkelijk gaan realiseren. 

De Vierde Nota en de Ontwerp Nota 
Volkshuisvesting geven eveneens het 
voornemen van de overheid aan zich 
meer en meer als groot-opdrachtgever, 
financier en subsidiegever uit aile 
sektoren van de bouwnijverheid terug 
te trekken. Parallel hieraan wordt de 
regelgeving vereenvoudigd, zodat de 
kwalitatieve differentiatie en het 
marktmechanisme worden gestimuleerd. 

De omslag naar een koop/huurmarkt en 
het terugtrekken van de overheid 
zorgen gelijktijdig voor een explosieve 
toename van het aantal vragende par
tijen en een geweldige differentia tie 
van de gevraagde kwalitatieve nivo's. 

Het antwoord van de bouwnijverheid? 

Het is nu aan de bouwnijverheid om 
hier in de jaren negentig een passend 
antwoord op te geven. Door het 
overheidsbeleid van de afgelopen 
decennia werd de totale bouwnijver
heid: opdrachtgever, architekt, bouw
bedrij f en toeleverancier, ged wongen 
om Of seriematig prijsbewust tegen 
vaststaand kwaliteitsnivo te bouwen Of 
eenmalig kwaliteitsbewust maar dan 
met veelal ruime budgettering. Het 
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bouwen voor een gedifferentieerd 
stelsel van deelmarkten zoals dat 
bijvoorbeeld in de ons omringende 
landen, USA en Japan plaats vindt 
kwam niet voor. De totale nederlandse 
bouwnijverheid is tot nu toe niet in 
staat geweest om hier passende markt
benaderingen en produktiestrategieen 
voor te ontwikkelen. Het traditionele 
bouwproces, zoals dat in de nu achter 
ons liggende periode heeft gefunktio
neerd, lijkt hiertoe ook minder ge
schikt. 
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Het bestaande bouwprocesj 
probleemanalyse en oplossings
richtingen 

De strijd om de investerings- en 
consumen tengulden 

Het bestaande bouwproces loopt lang
zaam tegen haar eigen grenzen op. 
Binnen de huidige structuur organi
seert de opdrachtgever samen met de 
architekt de vraag, wat uitmondt in 
een uniek specifiek ontwerp. Het aan
bod wordt door het hoofdbouwbedrijf 
georganiseerd. Het stelt voor dit ene 
on twerp bouwcapaciteit beschikbaar 
tegen een per project te calculeren 
prijs. Deze organisatie van bouwmarkt 
en bouwproduktie wordt dan ook door 
diverse auteurs met een circus ver
geleken: "Het bouwbedrijf als reizend 
circus dat met telkens andere inge
huurde artiesten van plaats naar plaats 
trekt om daar vooraf onbekende num
mers op te voeren." 
Ondanks de gestage produktiviteits
stijging door mechanisatie en toename 
van prefabricage door verplaatsing van 
prod uk tie naar de voorfase, moet een 
dergelijke produktie-organisatie zich 
zelf weI uit de markt van investe
rings- en consumptiegoederen prijzen. 
In een bouwmarkt die door het inlopen 
van het kwan ti ta tieve tekort steeds 
meer een vervangingsmarkt wordt, 
verliest de bouw de strijd om de in
vesterings- en consumentengulden van 
andere bedrijfstakken. 
Een kwalitatief vergelijkbaar bouwwerk 
zal hierdoor relatief als maar duurder 
worden terwijl een belangrijke prikkel 
tot vervangende aanschaf: iets nieuws, 
met veronderstelde of reeele nieuwe 
mogelijkheden, ontbreekt. 
Vanuit de gehele bouwwereld wordt 
deze problematiek onderkend. Zo geeft 
ondermeer het SBR-Rapport: "de Bouw
nijverheid: Hoeksteen van de vierde 

Nota", aan dat de bouwinvesteringen in 
Nederland achterblijven, terwijl er 
gelijktijdig sprake is van een toe
nemende potentiele vraag. De bouw
nijverheid is echter nu nog nEet in 
staat om deze potentiele vraag in een 
effectieve vraag om te zetten. Groot
ste hindernis is, zo vervolgt het rap
port, de organisa tie van het trad ionele 
bouwproces, dat door zijn "reizend
circus-karakter" niet meer in staat is 
tot grotere produktiviteitsverhog~ng en 
daardoor g unstiger prijs/kwa1li tei ts
verhoudingen te komen. 

Technische en organisatorische ver
nieuwing 

Het SBR-rapport signaleert echter 
belangrijke mltlatJeven vanuit aile 
delen van de bouwwereld. Deze ini
tlatJeven, hoe verschillend ze ook 
mogen zijn, hebben echter een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken. Men 
tracht veelal de toekomstgerichte 
pluspunten van het huidige bouw proces 
op een eigen, van de bedrijfsgrootte 
en bedrijfscultuur afhankelijke wijze, 
te verbinden met de mogelijkheden van 
de nieuwe informatie- en produktie
technologie. 
Als voordelen van de huidige orga
nisatie van het bouwproces kunnen 
ondermeer het situatiegebonden ont
werp, de allerte marktreaktie en het 
organisatievermogen worden vernoemd. 
Van de nieuwe informatie- en pro
duktietechnologie zijn voor de bouw
wereld alleen die ontwikkelingen inte
ressant die op deze situatiegebcnden
hid, marktgerichtheid en organisatie
processen aansluiten. Het betreft hier 
administratieve automatisering, automa
tisering van de calculatiegegevens, 
teken- en rekenpaketten maar ook 
automatisering van inkoopadministratie, 
werkvoorbreiding, materialenbeheer, 
materieelbeheer, bouwplaatsbeheer, 



budgetbewaking en eindcaculatie. Daar
naast is er grote belangstelling voor 
produktinnovatie en integrale kwali
teitszorg en worden nieuwe vormen 
van management en nieuwe samen
werkingsvormen tussen bedrijven op 
hun bruikbaarheid voor de bouwnijver
heid bestudeerd. 
Echter het meest essentiele element 
dat in het merendeel van de initia
tieven aanwezig is, is de integra tie 
van de aktiviteiten van aile partijen 
binnen het bouwproces. Deze integra tie 
kan worden bevorderd door de on
derlinge communicatie met 
behulp van afsprakenstelsels te ver
eenvoudigen. Een andere vorm van 
integra tie kan technische integratie 
zijn, zowel van bepaalde produkten als 
van bepaalde produktieprocessen. 

De dynamische markttheorie en de 
innol'a tietheorieen: de syn these van de 
geschetste ontwikkelingen tot een 
oplossing? 

Bruikbaarheid van de theorieen 

De 'dynamische markttheorie' en de 
hiermee verband houdende innovatie
theorieen worden binnen de econo
mische wetenschappen als verklarings
grond voor de geschetste marktontwik
kelingen en de bedrijfseconomische 
gevolgen binnen aile economische 
sectoren gebruikt. Doordat de bouw in 
de toekomst in toenemende mate met 
een gedifferentieerde marktvraag ge
confronteerd zal worden, zal de pro
duktontwikkeling als antwoord hierop 
een steeds beJangrijker plaats naast de 
meer traditionele aanbodfactoren
(prijs, kwaliteit, "reclame", "verpak
king",etc) in de ontwikkeling van de 
markt gaan innemen. De dynamische 
markttheorie en de innovatietheorieen 
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brengen produktontwikkeling en markt
ontwikkeling met elkaar in verband en 
schetsen een aantal mogelijke ontwik
kelingslijnen. 

Samenvatting van de theorieen 

De modelmatige benadering van de 
dynamische markttheorie gaat er van 
uit dat de verdeling van aktiviteiten 
binnen de bedrijfstak, en dus de po
sitie van bedrijven binnen de bedrijfs
kolom, niet statisch van aard is. 
Voortdurend vindt, onder druk van de 
markt en de noodzaak tot het leveren 
van een ander en het liefst goedkoper 
eindprodukt, een verschuiving van 
taken plaats. Die druk wordt gevoed 
door de voortschrijding van de techno
logische mogelijkheden. 
De wijze waarop deze verschuivingen 
van taken en posities binnen de be
drijfskolom plaatsvinden en de rol van 
de markt en de technologie hierin, 
wordt door de innovatietheorie en 
dynamische markttheorie bestudeerd. 
De dynamische markttheorie stelt dat 
er een duidelijke relatie bestaat tussen 
de commerciele levensduur van een 
produkt en het gedrag van onderne
mingen en hun economische resultaten 
uitgedrukt in winsten en arbeidsplaat
sen . Op een bepaald moment bestaat er 
tussen de in een bedrijfstak opere
rende bedrijven een bepaald markt
evenwicht. Dit is echter een tijdelijk, 
dynamisch evenwicht. Wijzigingen in 
de marktsituatie en nieuwe technolo
gische mogelijkheden lokken de intro
duktie van vernieuwde of nieuwe prod
ukten uit, die vervolgens op de markt 
worden geintroduceerd. Deze markt
introductie leidttot veranderingen in 
omzetten, wii1sten, arbeidplaatsen, 
marktaandelen, etc. en kan aanleiding 
zijn voor verschuivingen in uitbeste
dings- en toeleveringsrelaties binnen 
de bedrijfskolom. De bedrijven kunnen 
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op geheel verschillende wijze reageren 
op deze veranderingen in de markt. De 
dynamische markttheorie onderscheidt 
drie principes waarlangs men kan 
reageren: door concurrentie, samen
werking tussen gelijksoortige bedrijven 
binnen de bedrijfskolom ("horizon tale 
samenwerking") en samenwerking met 
bedrijven uit andere branches binnen 
de bedrijfskolom ("vertikale samenwer
king"). Naast de meer traditionele 
items als prijs, kwaliteit, "reclame" en 
"verpakking" voegt men innovatie als 
item toe. Men onderscheidt hierbij 
innovatie door concurrentie, innovatie 
door horizon tale samenwerking en 
innovatie door vertikale samenwerking. 
De mate van verandering in de markt
situatie (de dynamiek) hangt af van de 
nieuwheid van het gelntroduceerde 
produkt. De innovatietheorieen stellen 
dat produkten voortdurend aan in
novatieprocessen onderhevig zijn en 
beschrijven "de opkomst en ondergang" 
van produkten met behulp van hun 
produkt-Ieven-cyclus. De innovatie
theorieen maken onderscheid in ver
schillende factoren die tot innovatie 
kunnen leiden, waarvan voor de bouw
wereld de "market pull" en de "techno
logy push" de belangrijkste zijn. 
Bij "technology push" gaat het veelal 
om basisinnovaties die voortkomen uit 
autonome technische ontwikkelingen en 
die zodanig gewild zijn dat indien 
bedrijven ze niet toepassen, dit als 
technologische achterstand wordt ge
interpreteerd. Het voorbeeld uit deze 
tijd is de micro-electronica en haar 
toepassingen. 
Bij "market pull" is er sprake van een 
gevoeld probleem aan de vraagzijde 
van de markt. Door de eisen goed te 
analyseren en te combineren met tech
nische mogelijkheden kan een tot 
dusver onbekend produkt of proces 
gevonden worden dat aan de nieuwe 
marktvraag voldoet. 
Innovaties die "market pull" en "tech-

no logy push" weten te combineren in 
een nieuwe "produkt-technologie
markt" relatie, geven een antwoord op 
"de grote uitdagingen" van deze tijd. 

Wijze van toepassing 

Wanneer we het model van de dyna
mische markttheorie en de innovatie
theorieen toepassen op de geschetste 
problematiek waarvoor zich de gehele 
bouwnijverheid gesteld ziet, wordt het 
mogelijk de veelheid van ontwik
kelingen die op de bouw inwerken te 
structureren en kunnen eventueel 
nieuwe produkt-technologie-markt 
relaties worden onderkend. Allereerst 
beginnen we bij de "market pull" en 
"technology push" faktoren, die 
gezamelijk van bovenaf uit de markt 
en van onderaf uit het produktie
proces de hele bedrijfstak belnvloeden. 
Vervolgens lopen we de gesignaleerde 
oplossingsrichtingen af op zoek naar 
innovatieve technische ontwikkelingen 
die zowel produkten als pro~essen 
belnvloeden, om zo te komen tot de 
felbegeerde produkt-technologie- markt 
relaties: de mogelijke antwoorden op 
"de vragen van deze tijd". 

Ret ordenen van trends in markt en 
techniek 

In de voorgaande hoofdstukken en 
paragrafen werden een aantal maat
schappelijke en techologische trends 
binnen hun context behandeld. Nog
maals geordend kunnen de voornaamste 
"market pull" en "technology push" 
faktoren als voIgt worden samengevat: 



Market Pull Faktoren: 

• Een toenemende differentia tie van de 
vraag binnen bedrijfshuisvesting en 
wonen, zowel vanuit de diversificatie 
binnen de bedrijfseconomische en 
maatschappelijke trends als vanuit 
de toe name van het aantal verschil
lende groepen "vragers" op de markt. 
Naast gewenste diversificatie tussen 
complexen leidt dit eveneens tot ge
wenste diversificatie binnen een 
complex; 

• Een toenemende dynamiek van de 
vraag binnen bedrijfshuisvesting en 
wonen door een snellere opeenvol
ging van bedrijfseconomische en 
maatschappelijke trends; 

• Een vraag naar gunstiger exploita
tiekosten van het gebouw (energie, 
onderhoud, mutatie en beheer) door 
kwaliteitsverbetering (de mate waar
in iets beantwoordt aan de eisen die 
men eraan stelt over de periode die 
men wenst); 

• Een gunstiger prijs/kwaliteit ver
houding kan de gesignaleerde poten
tie Ie vraag omzetten in een effec
tieve vraag en zo tot omzetvergoting 
leiden; 

• Indien men in de vervangingsmarkt 
de concurrentie om de investerings
en consumentengulden met andere 
bedrijfstakken wil aangaan: nieuwe 
produkten met meer en andere ge
bruiksmogelijkheden als vervangings
prikkel. 
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Technology Push Faktoren: 

• Produktiviteitsverhoging door meer 
technische zeggenschap over het 
produkt, zodat het produktieproces 
beter kan worden georganiseerd en 
de voorhanden zijnde nieuwe infor
matie- en produktie-technologie kan 
worden ingezet; 

• Produkt- en procesvernieuwing door 
meer mogelijkheden voor technische 
innovatie binnen het bouwproces en 
door vervanging van het bestaande 
systeem van kwaliteitsbewaking,dat 
bestaat uit eindkontrole en herstel 
te vervangen door een systeem van 
foutenpreventie. 

• Op direkte marketing afgestemde 
produktontwikkeling, die een meer 
gerichte technologische inzet moge
lijk maakt en verspilling van het in 
produkt- en procesontwikkeling te 
investeren bedrijfskapitaal tegen 
gaat. 
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Op zoek naar nieuwe produkt
technologie- mark t com binaties 

De produkt-technologie-markt relaties, 
die op basis van deze market pull en 
technology push faktoren binnen de 
huidige bouwwereld mogelijk zullen 
zijn, worden sterk gedomineerd door 
de organisatie van het traditionele 
bouwproces. 
Binnen het traditionele bouwproces is 
het bouwbedrijf op de bouwmarkt aan
wezig door het aanbieden van onge
specificeerde bouwcapaciteit v~~r tot 
dan toe nog onbekende bouwprojekten. 
De opdrachtgever formuleert met be
hulp van zijn architekt de vraag in de 
vorm van een eenmalig bestek met 
bestektekeningen. De opdrachtgever 
betreedt hiermee de bouwmarkt. De 
ge'interesseerde bouwbedrijven maken 
op zeer korte termijn een prijscalcu
latie v~~r het tot dan toe nog onbe
kende project aan de hand van een 
globale inschatting van bouwproblemen 
en benodigde aantallen en hoeveel
heden materialen, mensen en materieel. 
Deze situatie, die economisch gezien 
als onvolkomen eindmarkt wordt be
schreven, leidt er telkenmale toe dat 
de architekt een ontwerp maakt voor 
een op dat tijdstip nog onbekend 
bouwbedrijf en dat het bouwbedrijf 
zijn produktiemogelijkheden organi
seert v~~r een op dat tijdstip nog 
onbekend gebouwontwerp . 

De beperkende randvoorwaarden van 
het traditionele bouwproces 

De organisatievorm van het traditi
onele bouwproces legt aan de ontwik
keling van nieuwe produkt-technologie
markt combinaties essentieele ontwerp
en produktietechnische randvoor
waarden en financieele en juridische 
randvoorwaarden op, die als voigt 
kunnen worden omschreven: 

Ontwerptechnische randvoorwaarden: 

Organisatie van het ontwerpproces 
voor vooraf onbekende opdrachtgever 
en nog geheel onbekend bouwbedrijf: 

• het programma van eisen is vooraf 
onbekend; 

• het ontwerp is grondstuk en omge
ving gebonden; 

• het budget is vooraf onbekend; 
• het uitvoerend bouwbedrijf is geheel 

onbekend. 

Prod uk tietechnisc he rand voo rwaarden 

Organisatie van het uitvoerings
proces v~~r een vooraf onbekend 
ontwerp (opdrachtgever en architekt) 
met vooraf on bekende technieken 
(onderaannemers, materieel) en ma
terialen (toeleveranciers): 

• het ontwerp is vooraf onbekend; 
• produktie is bouwplaats en omgeving 

gebonden; 
• technieken vooraf onbekend; 
• materialen vooraf onbekend; 
• het bouwwerk is uniek en dus in 

feite een prototype voor een nul
serie. 

Financiele randvoorwaarden: 

Het bouwen is v~~r aIle partijen een 
financieel avontuur met een "open
end". Dit wordt door de onbe heers
baarheid van het ontwerp- en pro
duktieproces in de hand geweri<t: 

• het budget hangt van het verwachte 
rendement af; 

• het verwachte rendement hangt van 
de kostprijs en het aantal m2 in het 
ontwerp af; 

• de architekt kan de kostprijs 
slechts zeer globaa\ bepalen; 



• de architekt krijgt in percentages 
van de kostprijs uitbetaald; 

• het eventuele subsidiebedrag voor 
de opdrachtgever is kostprijsgebon
den; 

• de aannemer dient een offerte in op 
basis van onvolledige gegevens over 
ontwerp, lokatie, personeelsprijzen, 
onderaannemersprijzen, huurprijzen 
materieel, materiaalkosten, etc. 

• de opdrachtgever weet pas bij de 
eindafrekening wat hij krijgt voor 
welke prijs . 

luridische randvoorwaarden: 

• De architekt ontwerpt bouwkundige 
details en schrijft materialen voor 
maar is slechts beperkt aansprakelijk 
(AR). 

• De aannemer bouwt door derden 
ontworpen details en heeft, tot de 
datum van oplevering, het volledige 
risiko voor het werk (UA V). Indien 
de aannemer met voorgeschreven 
materialen werkt heeft hij een mel
dingsplicht ten aanzien van de al
gemene ("generieke") ongeschikheid 
voor het voorgeschreven ontwerp en 
is hij zonder meer aansprakelijk 
voor ondeugdelijkheid van het mate
riaal (UA V). 

Afwezigheid van produkt-technologie
markt combinaties in de bouw 

Al wordt de klassieke vorm van aanbe
steding steeds minder toegepast en 
raakt de bouwwereld door nieuwe pro
jectmanagementtechnieken, het werken 
met standaardbestekken, eenduidige 
bouwdocumentaties en contractvormen, 
etc. steeds beter op elkaar ingespeeld: 
het principe blijft grotendeels het
zelfde. 
Binnen de totale bouwnijverheid zijn 
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er slechts wellllg architekten, bouw
bedrijven en onderaannemers die strikt 
genomen geen capaciteitsaan bieders 
zijn maar zich uitsluitend als 
"produkt-technologie"-specialisten op 
de markt presenteren. Niemand wil 
zich bij voorbaad van het overgrote 
gedeelte van de transakties op de 
markt afsluiten door het uitsluitend 
aanbieden van een bepaalde produkt
technologie-markt-combinatie. Binnen 
de bouwnijverheid is er tot nu toe dus 
nauwelijks sprake van produkt-techno
logie-markt combinaties. Gezien het 
toenemende be lang van de vervang
ingsmarkt en de steeds explicieter 
geformuleerde vraag vanuit de markt 
zou men een specialistisch aanbod 
verwachten. Afgezien van enige initi
atieven van toeleveranciers voor kan
toorinbouwprodukten, zijn de initia
tieven van bouwbedrijven op een hand 
te tellen . Er wordt echter wei druk op 
dit gebied geexperimenteerd. 

Experimenten gericht op 
communicatieve en technische 
integratie 

Vee I van deze experimenten zijn, zoals 
reeds in de voorgaande paragraaf werd 
vermeld, gericht op de integratie van 
de aktiviteiten van twee of meer par
tijen binnen het bouwproces. Deze 
integratie kan worden bevorderd door 
de onderlinge communicatie met behulp 
van afsprakenstelsels te vereenvoudig
en. Een andere vorm van integratie 
kan technische integratie zijn, zowel 
van bepaalde produkten als van be
paalde produktieprocessen. 
Het centrale element van deze op 
integratie gerichte aktiviteiten is het 
omzeilen van het ad hoc karakter 
binnen het traditionele bouwproces om 
zo tot een communicatief en techniscb 
beter beheersbare organisatie van het 
bouwen te komen. 
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Vergelijking met de overige 
bedrijfstakken weinig zinvol 

Verleidelijk is hierbij de vergelijking 
met de f1exibele produktie-automatise
ring in de overige industrietakken. De 
problematiek is echter tegengesteld. In 
de overige industrie gaat het om een 
f1exibilisering van een volledig tech
nisch beheerste prod uk tie. Binnen de 
bouwnijverheid zou het om een tech
nische beheersing van een op zich 
zeer f1exibele produktie gaan. Boven
dien gaat een dergelijke vergelijking 
geheel voorbij aan de essentiele ver
schillen tussen gebouw en bouwpro
duktie enerzijds en kapitaal- en con
sumtiegoederen en hun produktie an
derzijds. 

• Een bouwwerk is locatiegebonden. De 
produktie is hierdoor altijd een 
eenmalige operatie welke onder 
steeds wisselende omstandigheden 
plaatsvindt. 

• Een bouwwerk maakt deel uit van 
een gebouwde omgeving, welke niet 
aileen door economische maar in 
hoge mate ook door maatschappe
lijke, culturele en publieke krachten 
wordt be'invloed . 

• In vergelijking met andere kapitaal
goederen heeft een bouwwerk een 
lange levensduur. Dit geldt zeker 
voor het dragende deel, maar zelfs 
ook voor het afbouw- en inrich
tingsdeel. 

• De waarde van een bouwwerk wordt 
niet aileen bepaald door haar eigen 
kwaliteit, maar zeker zo sterk door 
haar plaats en omgeving. 

Ondanks gradaties in de mate waarin 
bovengenoemde karakteristieken in 
verschillende gebouwtypen voorkomen, 
men vergelijke bijvoorbeeld een in
dustriehal met een hoofdkantoor, zijn 
het deze bijzondere karakteristieken 
welke het karakter van de bouw, haa r 

organisatie en haar wijze van produ
ceren bepalen als afwijkend van de 
overige industrie en haar produktie
wijze . 
IndustrH~le produktie methoden hebben 
de bouw met haar karakter istieke 
kenmerken slechts blijvend berei kt via 
de toelevering van bouwelementen, 
bouwcomponenten, installaties en 
inrichtingselementen, welke via een 
assemblageproces op de bouwplaats 
onderdeel van een bouwwerk gaan 
uitmaken. In feite zouden deze 
deelprodukten, de produktietechnologie 
ervan en de assemblagetechnologie 
voor de bouw in samenhang moeten 
worden ontwikkeld. De bestaande 
structuur van het bouwproces staat 
een dergelijke ontwikkeling echter in 
de weg en verklaart voor een belang
rijk dee I ook de traagheid en de 
moeizaamheid waarmee dit proces zich 
in de bouw doorzet. 

De oplossing: een voor aile partijen 
acceptabele nieuwe organisatievorm 

Gezocht dient te worden naar een 
nieuwe organisatievorm van het jouw
proces, waarin de voordelen van het 
traditionele bouwproces die recht doen 
aan de bijzondere eigenschappen van 
het bouwwerk als onroerend goed 
geintegreerd worden, maar tegelijker
tijd een eenduidige communicatie en 
betere technische en kwali:atieve 
beheersbaarheid van produktieproces 
en produkt mogelijk maken. 
Wit een dergelijke nieuwe organisa
tievorm voor aile partijen i:1 het 
bouwproces acceptabel zijn dan dient 
ze voordelen te bieden aan zowel de 
vragende partij (de opdrachtgever met 
ondersteunende architekten en advi
seurs) als aanbiedende partij (het 
hoofdbouwbedrijf met ondersteunende 
overige bedrijven en toeleveranciers) 
op de bouwmarkt. 
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Schema 1: 

HET HUIDIGE 
BOUWPROCES: 

eenmalige 
organisatie van 
ontwerp- en 
bouwcapaciteit 
VOor een unieke 
vraag. 
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De open bouwwijze biedt een konkreet 
uitgewerkt perspectief voor het be
staande bouwproces. Het biedt moge
Iijkheden voor een informatie-, ont
werp- en produktie-tech nisch beter te 
beheersen bouwproces middels de fun 
damentele grondslagen: 
• eenduidige com munica tie; 
• produktiebeh eersing; 
• produktbeheersing; 
• innovatief beheer. 

Binnen de open bouwwijze worden de 
volgende informatie-, ontwerp- en 
produktie-technische principes toege
past: 
• modulaire coordinatie; 
• onderscheid in nivo's in het bouw

werk; 
• projectonafhankelijke produktie; 
• het denken in beheertechnische sub

systemen. 

De omschrijvillg van 
de open bouwwijze 

De conceptie van de open bouwwij ze 
gee ft door de ondersche id in van 
nivo's in een bouwwerk een goede 
me thodologie voor het ontwerp n en 
de produktenontwikke ling in de bouw 
en zet aan tot het ge bruik van presta
tieomschrijvingen in bestekken, waar
door de in het voo rgaande hoofdstuk 
geschets te zo noodzakelij ke st ruc turele 
aanpassing van het bouwen wordt 
mogelij k gemaa kt. 
De doelstelling, de fundamentele 
gronds lagen en de principes v In de 
open bouwwijze kun ne n a ls voig t wor
den geformuleerd: 

Doelstelling van de open bouwwi jze: 
Het creeren van algemene voorwaarden 
v~~r een zowe l communicatief als 
technisch beheersbaar bouwproces dat 
realisatie van economisc h aantrekkeli jk 
te beheren gebouwen mogeli jk maakt. 

Deze voorwaarden zijn algemeen. Zij 
bieden de ge hele nederlandse ' )OUW

wereld: opdrachtgevers, archi te kten, 
bouwbedrijven en toeleveringsindustrie 
- zowel klein- , midden-, en grootbe
drij f - de mogel ijkheid am de aan hun 
bed ri jfsomvang en specialisaties gekop
pe lde toekomstgerichte marktstrate
gieen te ontwikkeJen. 
Middels eenduidi ge communicatie, pro
d ukt iebeheersing, prod uktvernie uwing 
en innovatief behee r worden de voor
delen van het situatiegebonden ont
werp, de allerte marktreaktie en het 
organisat ievermogen van de bes taande 
bouwwijze aan de mog elijkheden van 
de nieuwe informatie- en produktie
technologie gekoppe ld . 

De open bouwwi jze stelt zich to t doe l 
om al ge mene voorwaarden vo r een 
zoweJ co mmunicatief als tec nisc h 
beheersbaar bouwproces te creeren. 



Het bestaande bouwproces loopt tegen 
haar eigen grenzen op. 
Binnen het bestaande bouwproces 
maakt de architekt telkens opnieuw 
een uniek ontwerp voor een op dat 
tijdstip nog onbekend bouwbedrijf en 
dient het bouwbedrijf telkens opnieuw 
zijn produktiemogelijkheden te orga
niseren voor een op dat tijdstip nog 
onbekend gebouwontwerp: " de bouw
nijverheid als rondreizend circus dat 
met telkens andere ingehuurde arties
ten van plaats naar plaats trekt om 
daar vooraf onbekende nummers op te 
voeren." 
De toenemende complexiteit van nieu
we gebruikseisen en materialen leidt 
bij een eenmalige projectuitvoering 
met minimale voorbereidingstijd zowel 
bij architekt als bouwbedrijf tot im
provisatie. De architekt tekent nieuwe, 
voor hem nog onbekende ruimtecon
cepten en bouwkundige oplossingen. 
Het bouwbedrijf voert deze onbekende 
bouwkundige oplossingen uit en maakt 
hierbij gebruik van nieuwe materialen. 
Door de organisatievorm van het tra
dionele bouwproces staat de realisatie 
van een gebouw telkens opnieuw gelijk 
aan de realisatie van een prototype, 
dat zowel voor architekt als uitvoe
rend bouwbedrijf nog vol verrassingen 
kan zitten. De opdrachtgever betaalt 
de hoge kosten die aan de realisatie 
van prototypes verbonden zijn. 

De open bouwwijze koppelt de voor
delen van het situatiegebonden ont
werp, de allerte marktreaktie en het 
organisatievermogen van de bestaande 
bouwwijze aan de mogelijkheden van 
nieuwe informatie- en produktietech
nologie. 

Binnen het open bouwproces wordt 
door middel van modulaire coordinatie 
een eenduidige communicatiebasis tus
sen aile fasen van het bouwproces 
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gelegd. Aile deelnemers aan het bouw
proces kunnen zonder moeizame en 
kostbare "vertaalslagen" in een "taal" 
met elkaar communiceren: een essen
tie Ie voorwaarde voor het goede ver
loop van het communicatieproces. Het 
gaat immers in de bouw om de reaJisa
tie van nog niet bestaande maar reeds 
vanaf de initiatieffase kostbare gebou
wen. 

Binnen het open bouwproces wordt een 
scheiding aangebracht tussen het ruim
telijk-funtioneel gebouwontwerp en de 
bouwtechnische detaillering hiervan. De 
verantwoordelijkheid voor de bouw
technische detaillering komt bij degene 
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De open bouwwijze 
maakt door 
communicatie en 
beheer sbaarheid 
een marktgericht 
bouwen en 
beheren mogelijk. 
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die de financieel- juridische eindverant
woordelijkheid voor het bouwproject 
draagt. Dit zal veelal het uitvoerend 
bouwbedrijf zijn. Het bouwbedrijf kan 
zich specialiseren op een aantal bouw
technische detailleringen, ook wei 
bouwknopen genoemd, en haar pro
duktieproces daar door inzet van per
soneel en materieel op rich ten. Deze 
vorm van produktiebeheersing zal tot 
innovatie van het produktieproces 
leiden. 
Binnen de open bouwwijze wordt er, 
binnen de wensen van de opdracht
gever en de mogelijkheden van de 
toegepaste bouwmethodiek, zoveel 
mogelijk naar gestreeft om materialen 
en bouwdeelprodukten aan te wenden 
waarvan de technische ontwikkeling en 
produktie in principe losgekoppeld is 
van de eenmalige toepassing binnen 
een bouwproject. Dit maakt kwaliteits
beheersing mogelijk en stimuleert pro
duktinnovatie doordat hiermee verbon
den investeringen over langere termijn 
kunnen worden afgeschreven. 

De open bouwwijze realiseert aan 
gebruikerswensen en beheerderswensen 
aanpasbare en gebouwen en maakt 
hiermee een economisch aantrekkeli jk 
marktgericht beheer mogeli jk. 

De open bouwwijze geeft hiermee een 
prijsbewust antwoord op een toene
mende differentia tie van de markt. 
Deze differentia tie wordt zowe J ver
oorzaakt door het groter en gedif
ferentieerder aantal opdrachtgevers, 
als door de toenemende differentiatie 
van bedrijfseconomische als consump
tieve ge bruikswensen en ge bruiks
stijlen. De aanpasbaarheid, verander
baarheid en uitbreidbaarheid zijn 
krachtige marktinstrumenten. Voor de 
informatisering van het gebouwbeheer 
heeft de open bouwwijze als voordeel 
dat de gebouwgegevens aile binnen 
dezelfde communicatieve taal geschre
yen zijn. Dit vereenvoudigd nieuwe in
novatieve beheervormen zoals onder
houdsmanagement, facility management, 
etc. 
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De fundamentele grondslagen 
van de open bouwwijze: 

1 Communicatie: een eenduidige communi
catiestructuur voor het totale bouw
proces en daarmee tussen en binnen 
aile deelfasen van initiatiefname tot en 
met beheer. 

2 Produktiebeheersing en procesinnovatie: 
het toestaan en stimuleren van de ont
wikkeling en het meervoudig gebruik 
van bouwtechnische oplossingen (verge
Iijk de funktie van handgereedschap als 
bijvoorbeeld een schroevedraaier die 
niet telkens opnieuw voor een unieke 
schroef wordt ontwikkeld en aileen 
voor deze ene schroef kan worden ge
bruikt. vergelijk ook het algoritme in 
de wiskunde, dat eveneens voor meer
voudige toepassingen wordt ontwikkeld 
en waarmee bijvoorbeeld niet aileen de 
warmtecoefficent van een wand kan 
worden berekend maar bruikbaar is voor 
aile typen wanden). 

3 K walitatieve produktbeheersing en pro
duktvernieuwing: het toestaan en sti
muleren van de ontwikkeling en het 
meervoudig gebruik van nieuwe mate
rialen en bouwdeelprodukten. 

4 Innovatief marktgericht gebruik en 
beheer: het mogelijk maken en stimule
ren van marktgerichte aanpassingen, 
veranderingen en uitbreidingen van 
gebruik en beheer van gebouwen. 
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De in de open bouwwijze 
toegepaste principes: 

1 Communicatie middels een eenduidige communicatiestruc
tuur voor het totale bouwproces wordt gerealiseerd door 
het algemeen gebruik van modulaire coordinatie als een
duidige communicatietaal binnen het gehele bouwproces 
en het regelen van de verantwoordelijkheid en zeggen
schap over de verschillende "informatiegebieden" door de 
indeling in besluitvormingsnivo's. 

2 Produktiebeheersing en procesinnovatie door toestaan en 
stimuleren van de ontwikkeling en het meervoudig ge
bruik van bouwtechnische oplossingen. Oit vindt plaats 
door de bouwtechnische oplossing van de "hoekverbin
ding" (de bouwknoop) in principe los te koppel en van de 
eenmalige verbinding van wanden, vloeren, etc. binnen 
een project (projectonafhankelijke produktieprocessen). 

3 Kwalitatieve produktbeheersing en produktvernieuwing 
door het toestaan en stimuleren van de ontwikkeling en 
het meervoudig gebruik van nieuwe materialen en bouw
deelprodukten. Oit vindt plaats door - in principe afhan
kelijk van de toegepaste bouwmethode - zowel een bouw
deelprodukt als het totale gebouw opgebouwd te zien uit 
verschillende, min of meer vervangbare materialen en 
bouwdeelprodukten waarvan de technische ontwikkeling 
en de produktie in principe los te koppelen is van de 
eenmalige toepassing binnen een project middels het 
gebruik van prestatie-omschrijvingen (projectonafhanke
lijke produkten). 

4 Innovatief marktgericht gebruik en beheer van gebouwen 
middels het mogelijk maken en stimuleren van marktge
richte aanpassingen, veranderingen en uitbreidingen in 
het gebruik. Oit vindt plaats door - in principe afhanke
lijk van de toegepaste bouwmethode - het totale gebouw 
opgebouwd te zien uit verschillende, min of meer ver
vangbare, veranderbare en uitbreidbare delen en de ge
bruikers in te delen in funktionele groepen met verschil
lende besluitvormingsnivo's. 
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De in de open bouwwijze 
toegepaste principes: 

1 Communicatie middels een eenduidige communicatiestruc
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door het toestaan en stimuleren van de ontwikkeling en 
het meervoudig gebruik van nieuwe materialen en bouw
deelprodukten. Oit vindt plaats door - in principe afhan
kelijk van de toegepaste bouwmethode - zowel een bouw
deelprodukt als het totale gebouw opgebouwd te zien uit 
verschillende, min of meer vervangbare materialen en 
bouwdeelprodukten waarvan de technische ontwikkeling 
en de produktie in principe los te koppelen is van de 
eenmalige toepassing binnen een project middels het 
gebruik van prestatie-omschrijvingen (projectonafhanke
lijke produkten). 

4 Innovatief marktgericht gebruik en beheer van gebouwen 
middels het mogelijk maken en stimuleren van marktge
richte aanpassingen, veranderingen en uitbreidingen in 
het gebruik. Oit vindt plaats door - in principe afhanke
lijk van de toegepaste bouwmethode - het totale gebouw 
opgebouwd te zien uit verschillende, min of meer ver
vangbare, veranderbare en uitbreidbare delen en de ge
bruikers in te delen in funktionele groepen met verschil
lende besluitvormingsnivo's. 
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Schema 2: 

DE OPEN 
BOUWWlJZE: 

anlwoord op 
onlwikkelingen 
in produklle 
en markl . 
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In vergelijking met het traditionele 
bouwproces worden binnen de open 
bouwwijze bouwwerk, taken en ver
an twoordelijk heden "on tkoppeld" en 
direkt weer op informatie-, on twerp
en produktie-technisch beheersbare 
wijze opnieuw "gecoordineerd". Doordat 
de open bouwwijze volledig is ont
wikkeld en uitgeprobeerd, is er sprake 
van een volledig operationeel alter
natief dat direkt naast het traditionele 
bouwproces kan gaan funktioneren. 
Het open bouwwijze-instrumentarium 
coordineert met name: 

• De organisatie van het ontwerp
proces tussen opdrachtgever en 
architekt, met als voordelen pro
cesbeheersing, kwaliteitsverbe
tering en innovatie. 

• De organisatie van bedrijfsgebon
den produktieprocessen tussen 
hoofdbouwbedrijf enerzijds en 
onderaannemers, toeleveranciers, 
etc. anderzijds, met gelijksoortige 
voordelen: procesbeheersing, kwa
liteitsverbetering en innovatie. 

• De aanbesteding en contractvor
ming tussen opdrachtgever en 
architekt enerzijds en hoofdbouw
bedrijf anderzijds, met als voorde
len een volledig con tractueel be
heersbare technische en financiele 
onderhandeli ngsruim teo 

• De organisatie van het technisch 
beheerproces tussen opdrachtgever 
en gebruikers met als voordelen 
"ruimte" en instrumentarium voor 
innovatief gebruik en beheer. 

Methodiek van "ontkoppeling" en 
"coord ina tie" 

De methodiek van de open bouwwijze 
is er in principe op gericht een ge
bouw te "ontkoppelen" in afzonder
lijke bouwdelen. Deze afzonderlijke 
bouwdelen zouden afhankelijk van hun 
dragende of niet-dragende funk tie 
relatief eenvoudig kunnen worden 
geplaatst, vervangen of verplaatst 
indien de onderlinge aansluitmethodiek 
enonderlinge maat- en plaatsbepaling 
vooraf werd "gecoordineerd". De aan
sluitmethodiek bepaald immers of iets 
moeizaam of eenvoudig is te plaatsen 
of te verwijderen . De plaatsbepaling 
geeft de standplaats aan en de maten 
dienen overeen te stemmen wil bij
voorbeeld een element door een ander 
element vervangen kunnen worden . 
Dit eerste resultaat van de open 
bouw-wijze - een "ontkoppeling" en 
nieuwe "coordinatie" binnen het ge
bouw als produkt - is vooral voor de 
opdrachtgever van essentiele betekenis. 
Hij krijgt een gebouw dat relatief 
eenvoudig veranderbaar en uitbreidbaar 
is. Een toenemende bruikbaarheid 
gekoppeld aan lagere beheerkosten! 

De opdrach tgever is vooral geln teres
seerd in de funktionele mogelij~heden 
van het bouwwerk. Deze worden vooral 
bepaald door de maten van de ruimten 
en de onderlinge plaatsbepaling van de 
ruimten. 
Het bouwbedrijf is vooral gei::1teres
seerd in de bouwtechnische problem en 
en oplossingen binnen het bouwwerk . 
Deze worden vooral bepaald d:lor de 
plaatsen waar dragende wander., bin
nenwanden, etc. ("materiaal") staan en 
de onderlinge aansluitmethodieken van 
dit "materiaal". 
Binnen de open bouwwijze wordt het 
ruimtelijk-funktioneel on twerp "ont
koppeld" van de bouwtechnische de
taillering. 



De opdrachtgever bepaait samen met 
de architekt de ruimtematen en de 
plaats waar de wanden, gevels etc. 
komen te staan. Het bouwbedrijf ver
zorgt de bijbehorende bouwtechnische 
oplossingen en tekeningen. 
De "cobrdinatie" vindt plaats doordat 
de bouwkundige oplossingen van het 
bouwbedrijf binnen de door opdracht
gever en architekt bepaalde maten en 
plaatsen dienen te passen. Ruimtelijk 
gezien geschiedt dit door modulaire 
cobrdinatie, waardoor de plaatsbepaling 
van de bouwdelen en hun onderlinge 
aansluiting worden gecobrdineerd. 
Dit tweede resultaat van de open 
bouwwijze - een "ontkoppeling" en 
nieuwe "cobrdinatie" binnen het bou
wen als proces - is vooral voor het 
bouwbedrijf van essentiele betekenis. 
Het krijgt de ruimte om zich te spe
cialiseren op een groot aantal bouw
kundige details en haar produktie
proces met behulp van informatie- en 
prod u k tie- technologie te verbeteren. 
Voor de opdrachtgever Ie vert deze 
kwaliteits- en produktiviteitsverbe
tering een guns tiger prijs/kwaliteits
verhouding van het gebouw op! 
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Het instrumentarium 

Binnen het open bouwwijze instrumen
tarium zijn de methoden van "ontkop
peling" en nieuwe "cobrdinatie" nader 
geopera tionaliseerd. 
De principes van "ontkoppeling" en 
nieuwe "cobrdinatie" zijn door de 
inspanningen van de bouwwereld en 
haar onderzoeksinstituten van juridi
sche en financiele alsook van on twerp
technische en produktietechnische "re
gelgeving" voorzien. Hierdoor is er 
zowel contractueel als instrumenteel 
sprake van een volledig uitgewerkt 
open bouwenproces dat als alternatief 
naast het bestaande traditionele bouw
proces kan funktioneren. 

In vergelijking met het traditionele 
bouwproces worden een aantal nieuwe 
instrumenten toegevoegd, die het best 
in "procesvolgorde" kunnen worden 
verduidelijkt. Bij deze bespreking van 
het instrumentarium van het open 
bouwenproces komen achtereenvolgens 
de volgende fasen aan bod: 

1 de organisatie van het ontwerp
proces tussen opdrachtgever en 
architekt. 

2 de organisatie van bedrijfsgebonden 
produktieprocessen tussen het
hoofdbouwbedrijf enerzijds en on
deraannemers, toeleveranciers, etc. 
anderzijds. 

3 de aanbesteding en contractvorming 
tussen opdrachtgever en architekt 
enerzijds en hoofdbouwbedrijf an
derzijds. 

4 de organisatie van het technisch 
beheerproces tussen opdrachtgever 
en gebruikers. 
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1 
De organisatie van bet 
ontwerpproces proces tus en 
opdrachtgever en architekt. 

OPDRACHTGEVER ONTWERP ARCHITEKT 

budget 

~ programma van e isen ~ eisen 

ruimteplan ~ specia lisaties in: 
materiaalboxenplan "runkties" 

vraagomschrijvingen 
vormdeta ille ring 

esthetische toelichting "vormen" 

Voordelen: procesbeheersing, 
kwaliteitsverbetering, innovatie. 

Binnen de open bouwwijze wordt het 
ruimtelijk-funktioneel ontwerp "ont
koppeld" van de bouwtechnische de
taillering. De onderlinge "coordinatie" 
geschiedt ruimtelijk gezien door modu
laire coordinatie, die de plaatsbepaling 
van de bouwdelen en hun onderlinge 
aansluiting vastlegd. 
De opdrachtgever zorgt samen met de 
architekt voor een ruimteplan en een 
"materiaalboxenplan" . In het "materi
aalboxenplan" wordt aangegeven waar 
en binnen welke maximale grenzen (de 
"box") muren, gevels, etc. mogen staa n. 

De opsplitsing van het ru im teJ ijk ont
werp en de bouwtechnische de taillering 
dient noodzakeli j kerwijs ook kwalita
tief opnieuw te worden gecoordineerd. 

Di t geschiedt door in de ontwerpfase 
naast het ruimteplan en materiaalbox
enplan ook een vraagomschrijv ~ ng op 
te stellen . In deze vraagomsch rijving 
staan de door de opdrachtgever en 
architekt gewenste eigenschapp(.n van 
de afzonder lijke wanden, gevels, etc. 
van het bouwwerk vermeld. 
Het betreft hier zowel constructieve 
en bouwfysische eisen als vormdetail
ler ing en esthetische eisen. De archi
tect dient hi ertoe weI ee n grote bouw
technisc he e n bouw fysische theore
tische ke nnis te bezitten maar hoeft 
zich niet meer letterlijk met aile 
bouwkundi ge de tails bezig te houden. 
Hij k r ijgt hie rdoor tijd en ruim te voor 
specialisatie op de funktionele, vorm
techn ische en esthetische aspe kt en van 
he t vakgebied. 
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De organisatie van bedrijfsgebonden 
produktieprocessen tussen hoofdbouw
bedrijf enerzijds en onderaannemers, 
toeleveranciers, etc. anderzijds. 

BOUWBEDRIJF MARKT TOElEVERANClERSj 
specialisatie in: 

bedrijfsgebonden 
bouwknoop 
oplossingen 

bedrijfsgebonden 
organisatie 

deelprocessen 

bedrijfsgebonden 
marktrelaties 

materialen 

Voordelen: procesbeheersing, 
kwaliteitsverbetering, innova tie 

~ 

~ 
~ 

Het uitvoerend bouwbedrijf organiseert 
zijn bedrijfsspecifieke bouwprocessen 
aan de hand van bedrijfsspecifieke 
bouwknopen, deelprocessen en markt
relaties met materialenleveranciers. 
Door meervoudig gebruik van bouw
technische oplossingen is men in staat 
tot terugkoppeling van kennis en er
varing en kan men gebruik maken van 
markttendensen, inventlVltelt, inves
teringsmogelijkheden, etc . waardoor 

ONDERAANNEMERS etc . 

~ 
aanbod aantal 

bouwknoop 
oplossingen 

~ 
aanbod 
aantal 

deelprocessen 

~ 
aanbod 
aantal 

materialen 

kwalitatieve produktbeheersing moge
lijk wordt. Al of niet in samenspel met 
de toeleveringsindustrie kan men tot 
nieuwe bouwkundige oplossingen ko
men. De voordelen van produkt- en 
produktiebeheersing en produkt- en 
procesvernieuwing werken eveneens 
door op het aanbod en de produktie
organisatie van (gespecialiseerde) 
onderaannemers, materieelverhuur en 
toeleveranciers . 
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OPDRACHTGEVER/ MARKT 
ARCHITEKT 
vraagbe stek: 

ruimteplan 
materiaalboxenplan 

De aaDbestediDg en contractvorming 
tusseD opdrachtgeve r en arc h itek t 
enerzijds en hoofduouwbedrijf 
anderzijds. 

BOUWBEDRIJF BEDRIJFSPROCES 

aanbodbestek 

~ 
bedrijfsgebonden 

streefmatenplan 
bouwknopen. 

vraagomschrijving aanbodomschrijvingen 
deelprocessen 

vormdetaillering marktl'elaties 
es thctische toe'icht in~ materialen 

vraagbestek blijft juridisch verantwoordelijk dat bedrijfsproces 

contractstuk 

Voordelen: volledig contractueel 
beheersbare technische en financiele 
onderhandelingspun ten. 

Binnen de open bouwwijze wordt het 
ruimtelijk-funktioneel on twerp "ont
koppeld" van de bouwtechnische de
ta illering. De onderiinge "cobrdinatie" 
geschiedt ruimtelijk gezien door modu
laire cobrdinatie, die de plaatsbepaling 
van de bouwdelen en hun onderlinge 
aansluiting vastlegd . 
De opdrachtgever zorgt samen met de 
architekt voor het vraagbestek be
staande uit een ruimteplan, "materiaal
boxenplan", specificatie-eisen, vorm
deteaillering en esthetische toelichting . 
In het "materiaalboxenplan" wordt 
aangegeven waar en binnen welke 
maximale grenzen (de "box") muren, 
gevels , etc. mogen staan. 
Het bouwbedrijf verzorgt het aanbod
bestek bestaa nde uit bijbehorende 
bouwtechnisc he oplossingen en teke
ningen en zet deze bouwkundige de
tails in een "streefmatenplan" en een 

voldoet asn vraagbestek 

aanbodbeschrijving. 
De "cobrdinatie" vindt plaats doordat 
de bouwkundige oplossingen binnen de 
maten en de kwaliteitseisen van het 
ruimteplan, het materiaalboxenplan, 
specificaties, vormdetaillering en es
thetische eisen dienen te passen , 
De opdrachtgever en architek t kunnen 
zo controleren of aile wanden, gevels, 
etc. binnen de materiaalbo xen vallen 
en zij de gebruiksruimte overhouden 
die zij in het bouwwerk had den ge
wenst. 
H et uitvoerend bouwbedrijf nee mt de 
juridische verantwoordelijkheid op zich 
om aan het vraagbestek bestaande uit 
ru imteplan, materiaalboxenplan, pres
ta tieomschrijvingen, vormdeta illering 
en esthetische eisen te voldoen . 
Het uitvoerend bouwbedrijf s t~ lt zijn 
aanbodbestek bestaande uit streef
matenplan en aanbodom schrijvingen 
samen aan de hand van zijn bedrijfs
specifieke bouwprocesse n bestaande uit 
bedrijfsspecifieke bouwknopen , deel
processen en marktrelaties met ma
ter ialenleveranc iers. 
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De organisatie van het technisch 
beheerproces tussen opdrachtgever en 
gebruikers. 

GEBRUIKERS GEBOUW OPDRACHTGEVER 

budget kosten financieel beheer 

functionele eisen facility .... aanbod van functionele 

management mogelijkheden 

ruimteplannen ~ mutatie onderhoud .... aanpasbaarheid 

of verbouw ruimteplan 

esthetische eisen ~ mutatie onderhoud .... vervangings 

of verbouw mogelijkheden 

Voordelen: 'ruimte' en instrumentarium 
voor innovatief gebruik en beheer 

Om daadwerkelijk meer ruimte voor 
innovatief gebruik en beheer binnen 
het gerealiseerde gebouw mogelijk te 
maken dient als noodzakelijke rand
voorwaarde op financieel en juridisch 
vlak een scheiding in zeggenschapsni
yO'S te worden aangebracht tussen 
stedebouwkundige omgeving, complex 
en afzonderlijke gebruikseenheden. 
Deze zeggenschap kan zakelij k gezien 
in een aantal financiele en juridische 
varianten worden geregeld. 
De onderlinge "coord ina tie" geschiedt 
ruimtelijk gezien door modulaire co
ordinatie, die de plaatsbepaling van de 
bouwdelen en hun onderlinge aanslui-

ting vastlegd . De opdrachtgever heeft 
langs deze weg de beschikking over 
een volledig gecoordineerde lay-out 
van zijn gebouw en kan hier zijn 
beheerak ti v i tei ten ten aanzien van 
facilitymanagement en onderhouds
management aan koppelen. 
De modulaire lay-out en de opsplitsing 
van het ruimtelijk on twerp en de 
bouwtechnische detaillering met behulp 
van het ruimteplan, materiaalboxenplan 
en vraag- en aanbodomschrijvingen 
kunnen als basis dienen voor onder
handelingen omtrend mutatie-onderhoud 
en verbouwingsingrepen bij afsluiting 
en verlenging van gebruikers- en 
huurderscontracten. 
Nieuwe en innovatieve vormen van 
gebruik en beheer worden langs deze 
weg mogelijk. 
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De voordelen van de open bouwwijze 
voor betrokkenen, bouwprodukt en 
bouwproces kunnen tot slot als voigt 
worden samengevat: 

• Het bouwproces kan middels de open 
bouwwijze ootwerp- en produktie
technisch adequaat reageren op de 
dynamisering en diversificatie van de 
vraag naar bouwwerken. Hierbij 
worden de voordelen van het huidige 
bouwproces met de nieuwe economi
sche en technische mogelijkheden 
ge'integreerd, blijft de karakeristieke 
structuur van de bedrijfstak gehand
haafd en kunnen de gezamelijke 
europese belangen effectiever worden 
behartigd. 

• Het bouwprodukt wint binnen de 
open bouwwijze zowel letterJijk als 
figuurJijk aan waarde. Het onroerend 
karakter kan niet worden opgeheven 
maar de f1exibiliteit wordt verlegd 
naar het gebruik doordat vormtech
nische en funktionele aanpassing van 
het gebouw mogelijk wordt gemaakt; 

• De betrokkenen krijgen binnen de 
open bouwwijze nieuwe mogelijkhe
den. Dit geldt zowel op bedrijfstak
nivo (eenheid t.b. v europese belang
enbehartiging), branche-nivo (een
heid t.b.v. belangenbehartiging bin
nen de bedrijfstak) als individueel 
(ontsluiting nieuwe vakgebieden). 

De bouwnijverheid heeft met de open 
bouwwijze het antwoord op de door de 
markt gewenste diversiteit tegen een 
maatschappelijk aanvaardbare prijs en 
kwaliteit. 

De open bouwwijze structureert het 
bouwproces op een hoger organisatie
nivo dan het nu gangbare projectnivo. 
De open bouwwijze hanteert op dit 
bouwprocesnivo een eenduidig instru
mentarium, waarbinnen eenduidige 
communicatie, ontwerp-, bouwproces
en bou wprod ukt - beheersing IT'ogelijk 
wordt. De open bouwwijze 5chrijft 
geen gelijkvormigheid op het lagere 
projectnivo voor . De bouw wordt hier
door in staat gesteld om - met behoud 
van diversiteit - het organisatie-imago 
van "rondreizend circus" te wij zigen in 
dat van een kwalitatief en prod uktie
technisch beheersbaar bouwproces. 
Binnen dit open bouwproces kunnen de 
voordelen van de traditionele organi
satievorm - het situatiegebonden ont
werp, de allerte marktreaktie en het 
organisatievermogen - met de nieuwe 
economische en technische mogelijk
heden worden gecombineerd. 

Binnen de open bouwwijze worden de 
karakeristieke structuren van de be
drijfstak bouwnijverheid in acht ge
nomen: 

• De opdrachtgever blijft initi at iefne
mer, hij krijgt zelfs meer middelen 
om zijn wensen te articuleren en 
realiseren. 

• De architekt blijft ontwerper van 
het opdrachtgever- en si tuatiege
bonden gebouw. Daarnaast krijgt hij 
als designer nieuwe mogeliJkheden 
om in opdracht van het bou bedrijf 
aan een meer projectongebonden 
detaillering te werken. 

• Het bouwbedrijf krijgt meer moge
lijkheden om zijn prod uk tie ':Je ter te 
organiseren maar door de toenemen
de dynamiek en diversiteit van de 
vraag zal het dit zeker in samen
werking met de grote diversiteit aan 
overige bouw- en toeleveringsbedrij
yen binnen de bedrijfsta k blijven 
doen . 



De organisatie en het instrumenta
rium van de open bouwwijze maakt, 
juist weer door zijn hoger schaal
nivo, een gezamelijke belangenbe
hartiging op bedrijfstak-nivo en 
branche- nivo mogelijk, zonder dat de 
pluriformiteit en dynamiek van het 
individuele ondernemerschap in ge
vaar komt. Op bedrijfstak-nivo geeft 
dit betere mogelijkheden tot verde
diging van de nederlandse belangen 
binnen de Europese Gemeenschap. 
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Op branche-nivo kan men bovendien 
de diverse branchebelangen binnen de 
de bedrijfstak beter behartigen. 

Het bouwprodukt wint binnen de open 
bouwwijze aan waarde. Het onroerende 
karakter kan niet worden opgeheven 
maar de flexibiliteit wordt verlegd 
naar het gebruik doordat vormtech
nische en funktionele aanpassing van 
het gebouw mogelijk wordt gemaakt. 

De open bouwwijze 
biedt aile 
participanten in 
het bouwproces 
uitdagende nieuwe 
mogelijkheden. 
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Voor de participanten in het bouwpro
ces brengt de open bouwwijze een 
aantal veranderingen met zich mee, 
die, afhankelijk van de visie van de 
onder nemer, in kansen of bedreigingen 
kunnen worden vertaald: 

De opdrachtgever , in vesleerder en be
heerder kunnen de ontwikkeiing van 
de vraag· beter op de voet voigen. 
Doordat de open bouwwijze een snel
iere innovatieve ontwikkeiing van het 
produkt gebouw en van het bouwproces 
mogeiijk maakt kan de nieuwbouw 
sneller dan voorheen aansiuiten aan de 
nieuwste internationaie trends. Boven
dien maakt de fJexibilisering van het 
gebouw een betaalbare bouwkundige 
aanpassing aan een zich wijzigende 
marktvraag mogelijk. Het gebouw blijft 
beter verhuurbaar en kan hierdoor 
ianger een hoge reeele waarde behou
den. De restwaarde na beeindiging van 
de exploitatie zai in het aigemeen 
hoger zijn daar hergebruik voor andere 
funkties eenvoudiger kan worden gere
aiiseerd. De open bouwwijze geeft 
hiermee een prijsbewust antwoord op 
een toenemende differentiatie van de 
markt. De aanpasbaarheid, verander
baarheid en uitbreidbaarheid zlJn
krachtige marktinstrumenten. 
Voor de informatisering van het tech
nisch gebouwbeheer heeft de open 
bouwwijze ais voordeei dat de gebouw
gegevens aile binnen dezeifde com
municatieve taai zijn geschreven. Dit 
vereenvoudigd nieuwe innovatieve 
beheervormen zoais onderhoudsma
nagement, faciJitymanagement, etc. 

Binnen een open bouwwijze ontstaan 
voor de architect uitdagende nieuwe 
mogelijkheden . Zijn managementtaak 
wordt door de voorgestelde ontkop
peiings- en coordinatie - afspraken sterk 
vereenvoudigd waardoor hij zich als 
markt- en produktdeskundige optimaal 

kan wijden aan zijn ruimtelijk-archi
tektonische taak: de adekwate verta
ling van de toenemende diversi ;:eit aan 
wensen van de gebruiker/opdrachtgever 
in de (open) conceptuele vormgeving 
van de gebouwde omgeving. De open 
bouwwijze biedt de architek: meer 
mogelijkheden dan voorheen om als 
"designer" - free-lance en/ of in: dienst 
van bouwbedrijven, installatie-bedrij
yen en toeleveringsindustrieen - aan 
produktvernieuwing en produktontwik
keling te doen. 

De aannemer, onderaannemer en toe
leverancier krijgen binnen de open 
bouwwijze ten gevolge van het beter 
beheersbare produktieproces ruimte 
voor een kwalitatieve verbetering van 
het bouwprodukt en invoering van 
technologische vernieuwingen. De 
modulaire cobrdinatie en het gebruik 
van performance specifications maken 
deze betere beheersbaarheid van pro
dukt en produktie mogelijk. 
Bedrijven kunnen meer investe ren in 
technische innovatie van p rodukt en 
produktieproces, daar de kosten over 
meer dan een project kunnen worden 
uitgesmeerd. 
Kwalitatieve beoordelingskriteria kun
nen vooraf worden aangelegd en het 
produkt kan hierop reeds tij dens de 
produktie worden beoordeeld. Het 
produktieproces wordt hierdoor kwali
tatief beter beheersbaar, waardoor de 
aansprakeJijkheid naar de opd racht
gever toe minder risiko's me t zich 
meebrengt. 

De consumenl en commercieLe gebrui
ker profiteren van de bovenstaande 
ontwikkelingen in de vorm van een 
hoog-kwalitatief, vol gens de n ieuwste 
inzichten ontworpen en geproduceerd 
bouwprodukt. Bovendien krijgen zij de 
mogeJijkheid om woning en gebouw als 
een meegroeiend maatkostuum te gaan 
gebruiken . 



Gezien: 

1 de geschetste dynamiek en diver
siteit van de ontwikkelingen in de 
markt; 

2 de geschetste noodzaak en behoef
te tot technologische vernieuwing 
in de bedrijfstak; 

3 de mogelijkheden van de open 
bouwwijze tot eenduidige com
municatie en beheersing van ont
werp en produktie; 

4 het ontwikkelde en uitgeprobeerde 
en daardoor direkt toepasbare 
instrumentarium van de open 
bouwwijze; 

5 de nieuwe kansen voor aile be
trokken partijen bij het bouw
proces binnen de open bouwwijze, 
zowel individueel als naar Europa 
toe gezamelijk; 

Jijkt de open bouwwijze het ant
woord te zijn op de door europese 
eenwording, dynamiek, diversiteit 
en terugtrekkende overheid geken
merkte toekomstige bouwopgave. 
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Deze uitgave, 'Fundamentele Grond
sIagen van de Open Bouwwijze', is een 
samenvatting van de resultaten van 
het onderzoek 'Fundamentele Grond
slagen Open Bouwen'. Dit onderzoek, 
een onderdeel van het lOP Bouw pro
gramma 'Open Bouwen', is uitgevoerd 
door de 'Werkgroep Fundamentele 
Grondslagen Open Bouwen' onder leid
ing van prof. dr. H.Fassbinder. 

Deze uitgave verschijnt in het kader 
van het 'lnnovatiegericht Onderzoek
programma Bouw'. De programmacom
missie IOP-BOUW, voornamelijk samen
gesteld uit desk undigen afkomstig uit 
het bedrijfs leven en de onderzoeks
wereld, stimuleert de univerS1ta1re 
organisaties toepassingsgericht onder
zoek uit te voeren. Beoogd wordt 
daarmee de technologische vernieuwing 
binnen de bouw te bevorderen. 
In dit kader is het onderzoek begeleid 
door de 'Begeleidingscommissie Fun
damentele Grondslagen Open Bouwen' 
bestaande uit: 

ir. l.A. Griffioen 
Raad en Beheer Utrecht BV 
(voorzitter begeleidingscommissie en 
voorzitter coordinatieteam lOP-Open 
Bouwen) 

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

Dhr. CH. de Vilder 
Amstelland BV 

ir. A. Peters 
PPD Limburg, NCIV 

dr. ir. l.B.M. Louwe 
TNO, !BBC 

ir. S. Hokwe rda 
Deerns Raadgevende lngenieurs 

Daarnaast is een deel van het onder
zoek begeleid door de discussiegroep: 
'Bedrijfseconomische Potenties van een 
Open Bouwproces' bestaande uit: 

1r. l.A . Griffioen 
voorzitter coordinatieteam lOP-Open 
Bouwen 

ir. K .H. Dekker 
voorzitter discussiegroep , lid coordi
natieteam lOP-Open Bouwen 

ing. G .H .W. Sanders 
Smit's Bouwbedrijf Beverwijk (lid 
coordinatieteam lOP-Open Bouwen) 

ing. W. v.d. Does 
Nijhuis Rijssen Bouwbedrijf BV 

Dhr. H. Flapper 
Nelissen van Egteren Bouwbedrijf BV 

Dhr. M. Cornelissen 
lntervam BV 

ing. A.W.N. Nederkoorn 
Simbion Bouwbedrijf BV 

Wij danken hen voor hun inspirerende 
en zorgvuldige begeleiding van dit 
onderzoek. 

Naast deze samenvatting verschijnen 
ook de verschillende deelrapporten 
en het hoofdrapport (in voorbereiding) 
aIs afzonderlijke, bij de werk g roep te 
besteJlen ui tga yen: 
• fundamentele grondslagell ~an de 

open l>ouwwijze 
(hoofdrapport) (i.v.) 

• landenstudie DDR 
• f1exil>ilisering 

in de woningl>ouw 
ill historisch perspektief 

• fl exil>iIiserillg in de industrie 
ell de vertaalslag naar de 
l>ouwnijverheid (i.v.) 

• l'erandering ill de l>eroepspraktijk 
van de architekt 

• historische experimenten met 
flexil>ele l>ouwmethoden 

• huishoudensvormen, 
flexil>iIiteit en gel>ruik 

• op de maat van de markt 

De prijs van het hoofdrapport :s, 
exclusief verzendkosten, fl 20,-; de 
prijs van de afzonderlijke deelrap
porten is fl 7,50 (excl.). 



WERKGROEP FUNDAMENTElE 
GRONDSlAGEN OPEN BOUWEN 

drs. D. Boasson 
ing. H.Crijns 
ir. J.P.M. van Eldonk 
drs. J . Laurier 
C. Ie Nobel arch HBO 
ir. A.G. W.J. Proveniers 
drs. J. Smeets 

prof. d r. H. Fassbinder 
(proj ec tleiding) 
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