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VOORWOORD 

Dit werkstuk geeft een beschrijving van het zogenaamde GOM 

model. 

Het model ontleent zijn naam aan de Groep Ontwerp Methoden 

(GOM), een groep rand de gewone leerstoel Architectonisch Ontwerpen 

van de afdeling Bouwkunde aan de Technische Hogeschool Eindhoven 

(THE). 

Deze groep heeft het model ontwikkeld als een ontwerp-informatie

matrix ter structurering van onderwijs, onderzoek en organisatorische 

· activiteiten, ten behoeve van het bouwkundig ontwerpen. Het 

model is het resultaat van een aantal studies, waarvan de belangrijkste 

geresulteerd hebben in een drietal dissertaties van de THE tussen 

1976 en 1984. 

Naast een beschrijving van het model wordt tevens in bijlage 1, 

Oiscussie van het GOM- model, aandacht besteed aan een aantal 

toetsingen van het model in de theoretische en practische sfeer. 

In bijlage 2 wordt een korte schets gegeven van de ontwikkelingsge

schiedenis van het model tussen 1976 en 1986. 

Het GOM- model is de neerslag van theorievorming op het gebied 

van het bouwkundig ontwerpen. Een eerste aanzet voor deze theorievor

ming leverde de zogenaamde Domeinentheorie. (lit. 1) 

De voorliggende beschrijving van het GOM- model geeft een moment

opname weer in haar oiltwikkeling, met als peildatum 1 februari 

1985. De drie dimensionale matrix met behulp waarvan het model 

wordt afgebeeld is sinds 1976 niet veranderd, maar juist in het 

laatste jaar werden de procesmatige eigenschappen van het model 

steeds helderder. Deze ontwikkelingen leiden nag voortdurend 

tot aanpassingen in het gehanteerde stelsel van begrippen en termen. 

Ontwikkelingen op het gebied van informatie- en computertechniek 

maken het noodzakelijk de werkelijke fundamenten van het bouwkundig 

ontwerpen bloat te leggen. Het GOM-model kan, juist omdat uit 

is gegaan van observatie van en reflectie op het gedrag van bouwkundige 

ontwerpers, een bijdrage leveren voor ontwikkeling van de gecompliceerde 

en omvangrijke informatiestystemen die nodig zijn voor de ondersteuning 

van bouwkundige ontwerpprocessen. 

Eindhoven, 20 november 1985 M.F.Th. Bax 
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INLEIDING. 

Als inleiding voor de beschrijving van een model van de bouwkundige 

ruimte in verandering is voor een procesmatige benadering van 

deze problematiek gekozen. Voor deze benadering is gekozen, 

om van meet af aan het dynamische karakter van de bouwkundige 

ruimte te benadrukken. Dynamisch wil in dit verband zeggen dat 

het gaat om de bestudering van transformaties als gevolg van 

krachten, en met inbegrip van die krachten. De veranderingen 

zijn daarabij fysiek ruimtelijk van aard en de krachten sociaal 

-economisch. Deze dynamiek heeft niet aileen betrekking op het 

proces van ontwerpen, maar ook op het proces dat volgt als het 

antwerp geconcipieerd en het gebouw gerealiseerd is. Aileen een 

dynamische benadering van de problematiek zal in staat zijn een 

cohaerente . visie op het antwerp-, bouw- en gebruiks- c.q. beheersproces 

te ontwikkelen. De statische toestand wordt in dit verband opgevat 

als een "statu nascendi", een toestand in staat van wording. 

Deze inleiding wordt uitgewerkt in drie paragrafen, namelijk: 

1. Drie benaderingen van het ontwerpproces, 

2. Integratie- en participatieprocessen, actoren en factoren. 

3. Bouwkundige Ontwerpprocessen. 

PAR. 1. DRIE BENADERINGEN VAN HET ONTWERPPROCES. 

De volgende drie benaderingen komen aan de orde: 

1. Harmonie en conflict; een dialectische benadering, 

2. Markt en spel, 

3. Beleid en plan • 

. 1.1. Harmonie en conflict; een dialectische benadering. 

De activiteit van het ontwerpen kan beschouwd worden als een 

activiteit gericht op het overbruggen, of zo men wil het verzoenen 

van tegenstellingen. Men zou zelfs kunnen stellen dat er geen 

sprake is van een ontwerpprobleem als het interne conflict ontbreekt. 

Deze karakteristiek van het ontwerpproces is in het vakgebied 

niet algemeen aanvaard, maar juist door de nadruk te leggen op 

het ontwerpen als proces en de daarbij behorende partijen wordt 

het conflict tussen de deelnemende partijen met hun verschillende 

belangen zonneklaar. Het is daarom beter bij het ontwerpen uit 
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te gaan van een conflict-dan van een harmoniemodel, daar door 

het blootleggen van het conflict al aanzetten gevonden kunnen 

worden voor de oplossing daarvan. Ontkenning van het conflict 

daarentegen veroordeelt de ontwerper tot het preluderen op bestaande 

en aanvaarde oplossingen. In een dynamische conceptie van het 

ontwerpen zal het conflict en de verzoening daarvan tot uitgangspunt 

genomen dienen te worden. De herkenning van alle werkzame 

krachten kan daarbij aanzet geven tot innovatie en ontwikkeling. 

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. 

Vanwege het uitzicht wil men een raam zo groat mogelijk maken 

en vanuit de energiehuishouding (bij ligging op het noorden) wellicht 

zo klein mogelijk; het uiteindelijke antwerp zal een evenwicht 

representeren. 

Vanwege de constructie wil men een balk zo hoog mogelijk maken 

en vanuit het ruimtegebruik zo laag mogelijk; oak hier weer zal 

het antwerp een evenwicht weergeven. 

Er moet altijd een evenwicht gevonden worden tussen tegenstrijdige 

factoren waarbij de werkzame krachten in principe in andere ontwerpvelden 

liggen en hun waarden dus niet zonder meer met elkaar vergeleken 

kunnen worden. De oplossing is daarom niet zonder meer te berekenen. 

Op dit specifieke punt ligt het creatieve moment bij het ontwerpen. 

Oplossingsmogelijkheden zijn geblokkeerd in de matrices van hun 

eigen deelgebieden en alleen door middel van bi-sociatie (Koestler, 

lit. 2) kan de blokkering opgelost worden. Dit is niet aileen het 

geval bij de wetenschap, en de kunst, maar het verschijnsel is 

in het alledaagse leven meer nag bekend op het gebied van de 

humor. 

De mogelijke oplossingen uit de deelgebieden van het ontwerpprobleem 

zullen elkaar als Venn- diagrammen uit de logica moeten overlappen 

wil de doorsnede van de oplossingsverzamelingen niet leeg zijn 

en wil er tenminste een oplossing overblijven. De verzamelingen 

deeloplossingen kunnen daarbij beschouwd worden als variantoplossingen 

die afgeleid zijn van een meer algemeen structureel uitgangspunt. 

Het probleem van de balk uit het voorbeeld kan wellicht op een 

meer algemeen niveau gesteld worden, waardoor oak een vlakke 

plaatvloer tot de mogelijkheden hoort. Deze wijze van probleembenadering 

zoekt het conflict tot oplossing te brengen door op een bepaald 
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ni veau conflicterende varianten tot hun meer algemene structuur 

te herleiden, waardoor de kansen op het oplossen van het probleem 

vergroot worden. In de taal van de dialectiek: theses in deelgebieden 

leiden tot antithese, en synthese wordt mogelijk door transformatie 

van kwantiteiten van een bepaald niveau in kwaliteiten op een 

hager niveau. In principe kwantitatieve varianten worden herleid 

op hun in principe kwalitatieve structuur. 

Of in een weer ander taalgebruik: "Reculer pour mieux sauter". 

Kortom het gaat hier om ontwerpen als dialectisch proces. 

Voor dit werkstuk is het daarbij van belang, dat deze conflicterende 

belangen geplaatst kunnen worden, en dat de ontwerpvelden geidentificeerd, 

gespecificeerd en in hierarchisch geordende niveaus ondergracht 

kunnen worden. 

1.2. Markt en spel. 

Ontwerpprocessen kunnen vergeleken worden met marktprocessen, 

waarbij verschillende partijen vanuit hun eigen bronnen, in een 

situatie van vraag en aanbod, middelen aandragen voor het bereiken 

van gemeenschappelijke doelen. De middelen kunnen zowel betrekking 

hebben op materiEHe zaken (bijvoorbeeld grand), energetische 

zaken, vermogen (geld), als. oak informatie (kennis). De verschillende 

partijen hebben elkaar nodig daar geen van hen over alle middelen 

beschikken. Zij zullen het daarom eens moeten worden over de 

voorwaarden waarop zij zullen participeren in het antwerp- en 

bouwproces. Zij vinden elkaar in de organisatorische structuur 

van het zogenaamde "design coalition team" (lit. 3), het ontwerpteam, 

een team dat specifiek voor de duur van het project tot stand 

gebracht en in stand gehouden wordt. 

Het gedrag binnen een specifiek sociaal- economische situatie 

wordt bestudeerd binnen de zogenaamde speltheorie, die verschillende 

sociaal- economische situaties beschrijft in termen van spel. (lit.4) 

Ontwerpprocessen kunnen evengoed en zelfs zinvoller dan in markttermen 

beschreven worden als spelen. Hierbij kunnen naast competatieve 

elementen, die zo kenmerkend zijn voor een marktmodel, tevens 

cooperatieelementen aan de orde komen. In eerdere publicaties 

is door Bax (lit. 5) dankbaar gebruik gemaakt van deze analogie 

om besluitvormingsprocessen bij het "ruimtelijk ordenen" te beschrijven. 

Oak Burie (lit. 6) doet dit in zijn boek "Het machtspel van mensen 

" ten aanzien van bouwen en wonen. 
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Het meest wezenlijke element van het spel is dat het gelijke kansen 

schept voor alle spelers op basis van structureel doordachte spelregels 

die een boeiende mogelijkheid van spelmogelijkheden bieden. 

Een dergelijke omgeving zal oak optimaal zijn ten aanzien van 

de inrichting van ontwerpprocessen. 

Vertaald naar ontwerpsituaties betekent dit dat aile betrokken 

partijen een gelijkwaardige inbreng moeten hebben in het ontwerpproces. 

Dit geldt niet alleen voor de gebruikers, maar oak voor aile anderen 

betrokken in het antwerp-en bouwproces. Het proces dient zo 

ingericht te zijn dat alle kennis ervaring en creativiteit van eenieder 

ingebracht kan worden, niet aileen vanwege een vergroting van 

de kansen op betere kwaliteit- kosten verhoudingen, maar oak 

om een voor eenieder bevredigend proces en resultaat daarvan 

te bewerkstelligen. Deze stellingname is uitgewerkt in het hoofdthema 

van de Design Participation Conference (DPC) en meer in het 

· bijzonder in de paper "How is participation in design possible?" 

(lit. 7) 

Voor de inrichting van besluitvormingsprocessen voor, tijdens, 

en na de feitelijke uitvoering van het project is het van belang 

de besluitvorming te delegeren naar het laagst mogelijke beslissingsniveau. 

Vertaald naar de methoden en technieken van het bouwkundig 

ontwerpen blijkt dat een voorstelling van het ontwerpproces als 

een spel met bard (situatie), stukken (ruimtelijke elementen als 

dragers van functies), spelers (partijen) en spel- en speelregels 

een adequaat hulpmiddel is voor de beschrijving van ontwerpstrategieen. 

(lit. 5) 

1.3. Beleid en plan 

Oak in de beleidsvorming vinden we een analogie, die echter kwa aard 

al heel dicht tegen het bouwkundig ontwerpen aanligt. Beleid, plannen 

en ontwerpen blijken in wezen synoniemen te zijn, waarbij de formele 

voorstelling van de processen identiek is, en alleen de materiele 

invulling verschillen oplevert. Trum wijst hier al op in zijn dissertatie 

"Over het normbegrip in de bouwkunde" (lit. 8). 

In principe gaat het om het op elkaar afstemmen van tegengestelde 

belangen binnen verschiliende beleidsvelden, ontwerpgebieden, 
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"decision areas" (lit. 9) Dit proces gaat zo lang door tot dat er 

overeenstemming bereikt wordt tussen alle partijen. De uitkomst van 

het proces is het beleid, het plan, waaraan partijen zich binden dit uit 

te voeren. 

Bij beleids- en planningsvraagstukken gaat het doorgaans om 

economische, sociale en fysieke beleidsvelden die elk hun eigen 

ordening kennan. Het op elkaar afstemmen van deze ordes in 

substantiEHe en procedurele zin is het werkterrein van de ruimtelijke 

planning, dat als resultaat een plan oplevert, waarvan de ruimtelijke 

paragraaf in elke planfase het uitgangspunt, dan wei het resultaat van 

een specifiek ruimtelijk bouwkundig antwerp is. De ruimtelijke 

planning coordineert daarmee diverse planvormingsprocessen, 

waardoor een relatie onderhouden wordt tussen planvorming in 

ruimtelijke, maatschappelijke en temporele zin. 

Een dergelijke benadering van het ontwerpproces brengt een specifieke 

doel- middelen benadering, of een oorzaak-gevolg benadering met zich 

mee: planning als het veroorzaken van gewenste gevolgen; bouwkundig 

ontwerpen als middel voor het bereiken van maatschapelijke doelen. In 

dit opzicht kan bij de inrichting van ontwerpprocessen geput worden 

uit de rijke ervaring in de bestuurs-en planningswetenschappen. 

In de V.S. geeft de term "architectural planning" een dergelijke 

benadering van het architectonisch c.q. bouwkundig ontwerpen aan. 

Niet aileen vanwege de structuur maar oak vanwege haar expliciete 

aard kan het bouwkundige ontwerpen lering trekken van publieke en op 

controle en participatie gerichte processen bij ruimtelijke planning en 

stedebouwkundig ontwerpen. Dit wordt onder andere tot uitdrukking 

gebracht in de gebruikelijke terminologie. Oak bij het bouwkundig 

ontwerpen komen ontwerpen als haalbaarheidsstudie, doelstellingen, 

structuur- en bestemmingsplan als uitdrukkingen van een beheerst en 

gefaseerd proces aan de orde. En het is inderdaad niet vreemd om 

zelfs bij de aanpak van een bouwkundig detail te spreken van een 

bestemmingsplan, compleat met fysieke, en sociaal- economische 

paragraaf. 
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Voor het bouwkundig ontwerpen is het bij deze benadering van 

belang het ontwerpproces te zien als een proces, waarbinnnen 

beleid gevoerd wordt. Het proces is daarmee een beslissings-of 

beter nag een besluitsvormingsproces. 

Samenvatting 

Deze drie benaderingen zijn zodanig gekozen dat ze een keuze 

van een benaderingswijze .voorbereiden. 

1. Ontwerpen als dialectisch proces; besluitvormingsniveaus. 

2. Ontwerpen als spel; gelijke kansen voor aile partijen. 

3. Ontwerpen als beleid; doel en middelen. 

Het gaat hierbij om drie thema's die niet afzonderlijk uitgediept 

gaan worden; deze thematiek is eerder bepalend voor de ontwikkeling 

van het model in z'n geheel dan dat deze correspondeert met een 

bepaalde geleding daarvan. 

PAR. 2. INTEGRA TIE- EN PARTICIPA TIEPROCESSEN, F ACTOREN 

EN ACTOREN. 

Binnen het bouw~undig ontwerpen kunnen veel soorten processen 

ondersch.eiden worden. Voor een eerste globale benadering is het 

zinvol een korte beschouwing te wijden aan twee typen processen, 

nl: 

1. integratieprocessen; vereniging van functies I doelen in een 

vorm, 

2. participatieprocessen; vereniging van maatschappelijke en 

ruimtelijke categorieen. 

Kart samengevat betekenen deze typen bouwkundige ontwerpprocessen: 

1. het belang van ontkoppeling van vorm en functie en het categoriseren 

van functies; 

2. het belang van koppeling van bouwkundige elementen en maatschappelijke 

categorieen tot besluitvormingsgebieden. 
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2.1. Integratieprocessen. 

Dit proces benadrukt vereniging van meerdere functies of doelstellingen 

in een ruimtelijke vorm. Het is een van de karakteristieken van 

een vorm dat deze inderdaad op verschillende manieren "gezien" 

kan worden. 

Bijvoorbeeld: de gebruiker ziet in de kolom een aanzet voor een 

ruimtelijke geleding, voor de constructeur is het een element dat 

de belasting van het dak naar de fundering afvoert, en voor de 

aannemer is het in termen van "werk" een hoeveelheid materiaal, 

arbeid en inzet van materieel. Voor de bewoners van het oude 

Japan was de kolom in het midden van de waning tevens de as 

van de wereld. 

Maat, plaats en overige hoedanigheden zullen bepaald moeten 

worden op grand van deze verschillende zienswijzen. Al deze zienswijzen 

corresponderen met een bepaalde dimensie van het model, waarin 

deelontwerpen leiden tot systemen, die verweven worden in de 

uiteindelijke vorm: de kolom. 

De kolom, het ruimtelijk object, het artefact, kan in deze zin 

geanalyseerd worden, maar het is oak mogelijk hem op deze wijze 

te ontwerpen. Een veronderstelde vorm kan getoetst worden aan 

de criteria die binnen die zienswijze, dikwijls samenvallend met 

disciplines, gehanteerd worden. De vorm is daarbij het bindend 

element, juist omdat deze los gezien kan worden van de verschillende 

doelen c.q. functies die binnen deze zienswijzen nagestreefd worden. 

Voor het proces van integratie is loskoppeling van vorm en functie 

van wezenlijk belang. Voor een expliciet proces van integratie 

dwingt het tevens tot een nadrukkelijk onderscheiden van verschillende 

te integreren functies. In abstracto gaat het om de beinvloeding 

van de vorm door krachten of factoren. Het te ontwikkelen model 

zal hier aan ten principale moeten voldoen. 

2.2. Participatieprocessen 

Het is mogelijk de factoren, die in de bovenbeschreven integratieprocessen 

de vorm beinvloeden, althans in gedachten, te vervangen door 

act oren. 
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Het ontwerpproces wordt dan in speltheoretische term en · een n

persoonsspel. In de didactiek van het bouwkundig ontwerpen blijkt 

het een uitstekend hulpmiddel te zijn voor de verklaring en het 

tot stand brengen van bouwkundige vormen. (lit. 10) 

In termen van ontwerpprocessen gaat het om de participatie van 

partijen, die binnen een gestructureerd proces, een partituur, op 

grand van hun bevoegdheden, mandaten, gerechtigd zijn ten aanzien 

van het nemen van beslissingen, in dit geval over ruimtelijke elementen. 

De partijen zijn de werkelijke spelers, die met hun zetten het 

spelverloop en de uitkomst ervan bepalen. Het creiken van gelijke 

kansen moet, zoals hiervoor betoogd, condities scheppen waarbinnen 

evenwichtige en weloverwogen beslissingen tot stand gebracht 

worden. Elke partij moet zich dan kunnen vinden in het uiteindelijke 

antwerp, de vorm. 

Een belangrijk punt bij het concept van het ontwerpproces is, dat 

het vanwege het cyclische en iteratieve karakter van de probleemoplossing 

geen optimalisatieprobleem is, dat opgelost kan worden door middel 

van een mechanische benadering. Het is daarom nodig de valle 

aandacht te geven aan de sociale context van het project en wei 

op een zodanige manier dat het proces toegankelijk is voor alle 

partijen welke belang hebben bij het project, en die daaraan bij 

kunnen dragen vanuit hun specifieke kennis, ervaring en met hun 

creatieve vermogens. Dit is de belangrijkste conditie voor werkelijke 

innovatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare 

middelen in een continu differentierende professionele wereld. 

Tegelijkertijd emancipeert dit proces de verschillende in het proces 

betrokken groepen, meer in het bijzonder de gebruikers c.q. de 

bewoners. 

De partijen in het proces behoeven niet te corresponderen met 

de verschillende functies die geintegreerd moeten worden. Burie 

(lit. 6) maakt onderscheid tussen structurele roll en ( functies), 

en partijen die een of meerdere rollen kunnen spelen. Taalkundig 

is het beter, zoals Habraken doet, structurele ontwerptaken te 

onderscheiden van de feitelijk optredende ontwerprollen. De doe

het- zelver vervult aile taken in een solorol. In principe kunnen 

alle taken en rollen door partijen vervuld worden. 
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Voor het structureren van ontwerpprocessen is het van belang 

dat, hoewel de geleding in partijen een specifieke categorisering 

van de maatschappelijk wereld is, deze geledingen tach verbonden 

gaan worden met geledingen in de ruimtelijke wereld. Het is immers 

goed mogelijk vast te stellen welke partijen zeggenschap hebben 

over welke fysiek gedefinieerde ruimtelijke situaties en elementen. 

Deze definitie van ruimtelijke grootheden in maatschappelijke 

termen werd door de SAR expliciet geformuleerd bij het onderscheid 

van categorieen ruimtelijke elementen in termen van maatschappelijke 

categorieen. 

Drager- elementen behoren tot het besluitvormingsgebied van 

de gemeenschap, inbouw- elementen tot die van het individu. 

Deze principele koppeling en ontkoppeling, die kenmerkend is 

voor een bepaalde cultuur, als samenleving van mensen en dingen, 

schept principiele mogelijkheden voor analyse en conceptie van 

bouwkundige ontwerpprocessen. 

PAR. 3. BOUWKUNDIGE ONTWERPPROCESSEN. 

Ontwerpen is volgens Jones (lit. 11) het initieren van verandering. 

Het is duidelijk dat het hier gaat om door mensen bedoelde en 

beheerste processen van verandering. Over deze veranderingen 

wordt door een groep mensen, die daartoe mandaat hebben, een 

beslissing, een besluit genomen. Een ontwerpproces is daarom 

een besluitvormingsproces. De besluitvormingssituatie kan, onafhankelijk 

van het specifieke onderwerp,gedefinieerd worden. Beleid, planning, 

en antwerp zijn daarom zaken, die formeel gezien dezelfde structuur 

hebben. Hetzelfde geldt voor beleidsvoornemens, plannen en ontwerpen. 

In alle gevallen gaat het naast verandering of transformatie van 

een bestaande toestand om het doen instellen van een nieuw evenwicht 

op basis van in principe tegengestelde belangen of factoren. Of 

deze belangen daarbij voorgesteld worden door partijen (actoren), 

of door factoren, is niet van principieel belang. 

Een voorstelling van de werkelijkheid, die zich met veranderingen 

bezig houdt op basis van de in een toestand werkzame krachten 

is dynamisch van aard. 
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Deze zienswijze op het proces maakt duidelijk dat het van belang 

is een dynamisch model voor de bouwkundige ruimte op te stellen, 

waarmee adequate besluitvormingsgebieden onderscheiden kunnen 

worden. Hiermee is de procesmatige context vormgegeven waarbinnen 

het model van de bouwkundige ruimte ontwikkeld moet ~arden. 

Deze besluitvormingsgebieden corresponderen met: 

1. een hierarchische geleding in ruimtelijke en functionele niveaus, 

2. een functionele geleding van doelen en middelen, 

3. een gefaseerde ontwikkeling in de tijd, waarbinnen de contouren 

van de bouwkundige vorm steeds scherper getekend worden. 

Na de behandleing van het GOM- model wordt in par. 7 in meer 

exacte term en op de inrichting van de beslui tvormingsgebieden 

teruggekomen. 
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GOM- MODEL; EEN MODEL VAN DE BOUWKUNDIGE RUIMTE 

IN VERANDERING. 

In dit deel wordt binnen de procesmatige context, zoals die in 

het vorige hoofdstuk is weergegeven, het GOM-model ontwikkeld. 

Dit model is een model van de bouwkundige ruimte in verandering. 

Het hoofdstuk wordt na een algemene inleiding verdeeld in 7 paragrafen, 

namelijk: 

1. Ruimtelijke elementen, niveaus, 

2. Functionele elementen, domeinen, 

3. Situaties 1n verandering, fasen, 

4. Model van de bouwkundige ruimte in verandering, drie dimensionale 

matrix, 

5. Procestoestanden, 

6. Procestechnieken, 

7. Deelprocessen. 

In de inleiding wordt een korte samenvatting en een globale schets 

gegeven van het nag te ontwikkelen model. 

0. Inleiding 

Op basis van de samenvatting aan het einde van de algemene inleiding 

blijkt het mogelijk een model te construeren dat de vorm krijgt 

van een drie dimensionale matrix. Ruimte en functie worden in 

dit model in een procesmatige samenhang ondergebracht. De drie 

dimensies van het model corresponderen met drie paragrafen: 

1. Ruimtelijke niveaus, 

2. Domeinen, 

3. Fasen. 

Deze dimensies worden in deze inleiding in globale zin aangeduid, 

met de bedoeling een algemeen raamwerk te leveren, waarbinnen 

in de paragrafen 1 t/m 7 meer gedetailleerd op de inhoud en de 

structurering van deze dimensies ingegaan kan worden. 

Niveaus, domeinen en fasen zijn de onderwerpen van drie dissertaties 

aan de THE. Deze studies zijn in algemene zin gebaseerd op het 

werk van de Stichting Architecten Reseach (SAR) en de praktische 

toepassing daarvan bij antwerp en realisatie voor een groat aantal 

projecten, vooral op het gebied van de woningbouw. 
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In alle dissertaties gaat het in principe om een verdieping van 

het gehele veld van de bouwkunde, maar de genoemde onderwerpen 

vormen daarin zwaartepunten. 

1. Sax, M.F.Th., Meten met twee maten, dissertatie THE 1976. 

De ondertitel luidt: Ontwikkeling van een maatstelsel als 

kader voor besluitvormingsprocessen op het gebied van het 

ruimtelijk ordenen. De studie houdt zich primair be:zig met 

het niveaubegrip als hulpmiddel bij de vormgeving van ontwerpprocessen. 

2. Trum, H.M.G.J., Over het normbegrip in de bouwkunde; dissertatie 

THE 1979. De studie houdt zich primair bezig met het normbegrip 

en ontwikkelt daarbij op basis van de zogenaamde domeinentheorie 

een geleding in functiecategorieen (domeinen). 

3. Boekholt J. T ., Bouwkundig ontwerpen, een beschrijving van 

de structuur van bouwkundige ontwerpprocessen, dissertatie 

THE 1984. 

De studie houdt zich be:zig met de beschrijving van de structuur 

en dus de gemeenschappelijke elementen van bouwkundige 

ontwerpprocessen. Op verschillende procesniveaus worden 

telkens dezelfde bewerkingscycli aangetroffen. 

Deze drie studies leveren, zoals straks zal blijken, de geleding 

op van de drie dimensies van het model van de bouwkundige ruimte. 

Bij de behandeling van dit model, wordt dieper op het onderwerp 

ingegaan. 

0.1. Ruimtelijke niveaus 

In de ruimte kan een hierarchische geleding aangebracht worden 

in die zin, dat zowel bij de analyse van als bij de synthese tot een 

bouwkundig antwerp of gebouw een geleding aangebracht kan worden. 

Bij de analyse kan een gebouw beschreven worden in termen van 

grof naar fijn. Oat wil zeggen dat het gebouw, als het ware van 

grate afstand gezien, beschreven kan worden in hoofdgeledingen, 

terwijl dichter bij komend de:ze verschillende geledingen uiteen 

vallen in meer verfijnde geledingen. Elke afstand correspondeert 

daarbij met specifiek ruimtelijke elementen, die bij de beschrijving 

gehanteerd kunnen worden. Vooral de orde van grootte van de 

elementen is daarbij het meest in het oog vallende kenmerk, en 

daarmee de maateenheid waarmee deze elementen gemeten kunnen 

worden. 

Een dergelijke hierarchische geleding van de ruimte Ievert de 

verzameling van elementen op die behoren tot een niveau. 
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Bij de synthese tot een antwerp kan uiteraard gebruik gemaakt 

worden van dezelfde niveaus. Omdat het bij het bouwkundig ontwerpen 

altijd om besluitvormingsprocessen gaat is het echter van belang 

dat een element op een bepaald niveau zo gedefinieerd wordt, 

dat het op meerdere manieren in varianten uitgewerkt kan worden 

met behulp van meer specifieke, kleinere elementen op het lagere 

niveau. Deze elementen moeten daartoe beschikken over zogenaamde 

structurale eigenschappen. 

Deze schaalgebieden kunnen besluitvormingsgebieden zijn, dat 

wil zeggen binnen het gebied kunnen plannen opgestel.d worden 

door partijen die representatief zijn voor dit niveau. 

Een dergelijk besluitvormingsgebied kan ten aanzien van haar 

inhoud weer samenvallen met een activiteit of een fase van een 

gestructureerd ontwerpproces. 

De geleding in ruimtelijke niveaus Ievert een structuur voor de 

inrichting van ontwerpprocessen. Deze geleding is in principe niet 

te standaardiseren, maar wei kan een geleding afgesproken worden 

voor bepaalde type ontwerpproblemen, bijvoorbeeld op het gebied 

van de woningbouw. Op basis van de geleding in niveaus kunnen 

ontwerpprocessen ontwikkeld worden. 

0.2. Domeinen 

Geledingen van de ruimte kunnen op grand van hun fysieke, en 

vooral geometrische eigenschappen, doelen vervullen. 

De relaties tussen de eigenschappen van een ruimtelijk element 

of toestand wordt gelegd door middel van het functie-voorschrift. 

De vorm die dit functievoorschrift heeft, of kan krijgen, kan die 

van een regel, een wet een afspraak dan die van een norm zijn. 

De benadering van Trum van het ontwerpen loopt via het normbegrip. 

Via functies wordt niet alleen bepaald of een vorm een <joel kan 

vervullen, ja of nee, maar oak in welke mate dit het geval is. Om 

die reden dienen schalen van verschillende typen geintroduceerd 

te worden voor de verschillende soorten doelen die in het geding 

zijn. Op deze schalen kunnen waarden bepaald worden. Deze waarden 

zijn weer van belang om bij de besluitvorming via een waarderingssysteem 

tot oplossingen te kunnen geraken (Archer, lit. 12) 

-18-



Voor het ontwerpproces zijn op dit moment vooral de categorieen 

van functies van belang. Trum onderscheidt daarbij twee hoofdgroepen, 

namelijk categorieen die met de term "ordes" worden aangeduid 

en die welke met de term "domeinen" worden aangeduid. Ontwerpprocessen 

waarbij meerdere ordes aan bod komen noemt hij algemeen; ontwerpprocessen 

waarbij binnen een orde meerdere domeinen aan bod komen noemt 

hij specifiek. 

Op grand van dit onderscheid worden twee soorten van processen 

geidentificeerd, namelijk: 

1. algemeen bouwkundige ontwerpprocessen, waarbij de fys

ieke processen en resultaten nadrukkelijk beschouwd worden 

in een context, waarin zich oak sociaal- economische processen 

voltrekken. 

2. bouwkundige ontwerpprocessen, waarbij aile domeinen: gebruik, 

constructie, techniek, bijdragen aan het resultaat van het 

proces. 

Deze ordes en domeinen zijn functiegebieden. Deze functies kunnen 

gekoppeld worden aan ruimtelijke elementen van de niveaus en 

leveren dan als zodanig verzamelingen ruimtelijke elementen op, 

die als drager op kunnen treden van functies. 

De domeinen kunnen zowel gebruikt worden bij analyse als bij 

synthase van ontwerpen en gebouwen. Dit geldt niet alleen voor 

objecten, maar oak voor de processen die daartoe leiden. 

De domeinen kunnen in relatie met de ruimtelijke elementen waaraan 

zij gekoppeld worden zowel algemeen als specifiek van aard zijn. 

Functies, gekoppeld aan elementen op een haag niveau zullen, 

aileen al vanwege de grootte, c.q. uitgebreidheid van die elementen, 

algemeen van aard zijn. Oak functies kunnen, evenals de doelen 

waarmee zij verbonden zijn, hierarchisch geleed worden. 

Domeinen kunnen weer gekoppeld worden aan niveaus. 

Domeinen kunnen oak geinterpreteerd worden als besluitvormingsge

bieden, waarbinnen partijen een bijzondere rol, vervullen. De processen 

in deze deelgebieden leiden tot deelontwerpen, die geintegreerd 

moeten worden in het (algemeen) bouwkundig antwerp. Deze processen 

kunnen desgewenst parallel geschakeld worden; kunnen als zodanig 

weer een grater geheel vormen en kunnen vervolgens weer een 

deel vormen van een proces-fase. 
-19-
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0.3. Fasen 

Ruimtelijke niveaus en domeinen bleken beide geledingen te zijn 

met behulp waarvan besluitvormingsgebieden onderscheiden kunnen 

worden. Deze gebieden kunnen globaal gedefinieerd worden in 

termen van bepaalde verzamelingen ruimtelijk-functionele elementen, 

waarover bepaalde partijen binnen een eigen context besluiten 

kunnen nemen en plannen kunnen vaststellen. 

Besluitvormingsgebieden kunnen echter oak gedefinieerd worden 

in termen van tijd. In dat geval correspondeert het besluitvormingsgebied 

qua ruimte en functie en qua partijen met een fase van het proces. 

Een fase is een lineair geschakeld deelproces, waarbinnen beslui ten 

genomen worden met betrekking tot de ontwikkeling van de bouwkundige 

vorm, die in principe niet herroepbaar zijn. 

De afronding van de ontwerpactiviteit heeft plaats aan de hand 

van documenten die het mogelijk maken dat de werkzaamheden 

eventueel door geheel andere partijen voortgezet kunnen worden. 

Een dergelijk gefaseerd proces moet afhankelijk van de bijzondere 

context van het project met behulp van het model ontworpen kunnen 

worden. De standaard procesfasen, zoals die bijvoorbeeld voorkomen 

in het zogenaamde PIM model (lit. 13) of in het RIBA Plan of Work 

(lit. 14) zijn mogelijke procesvarianten die het model kan genereren. 

PAR. 1 RUIMTELIJKE ELEMENTEN; NIVEAUS 

Ruimtelijke elementen zijn ruimtelijke eenheden met maat- en 

plaatseigenschappen, die gebruikt kunnen worden bij de beschrijving 

van ruimtelijke toestanden. Deze ruimtelijke elementen zijn differentieerbaar 

in ruimte-en materiaalelementen. Ruimtelijke elementen zijn 

structureel van aard, wat inhoud dat ze kwaliteiten representeren 

die volgens regels in varianten uitgewerkt kunnen worden. 

Ruimtelijke elementen kunnen deel uitmaken van in hierarchische 

ni veaus geordende verzamelingen. 

De ruimtelijke vorm in al zijn hoedanigheden is het onderwerp 

bij uitstek van de morfologie. 

De ruimtelijke vorm wordt beschouwd ten aanzien van vier aspecten: 

1. Maat en plaats, element en situatie. 

2. Ruimte en materiaal. 

3. Ruimtelijke niveaus. 

4. Ordonnantie processen. 
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1.1. Maat en plaats, element en situatie 

Maat en plaats vormen sinds Vitruvius de belangrijkste kenmerken 

van de architectonische ruimte. 

Ordinatio, inclusief de daarop betrekking hebbende begrippen zoals 

eurythmia en symmetria betreffen vooral (normatieve) ordeningen 

betreffende de maatvoering van delen en gehelen. 

Dispositie betreft vooral de gepaste schikking van de elementen 

Maatvoering en maatvoeringssysstemen, van gulden snede, plastisch 

getal en modular, waarvan de eerste aileen relatief en de laatste 

oak absoluut gedefinieerd, hebben in de geschiedenis van de bouwkunde 

altijd een rol gespeeld naast de meer technisch gerichte maatsystemen. 

Plaatsbepalingssystemen, zoals nu gebuikt bij de modulaire coordinatie 

met gebruikmaking van rasters, is een ontwikkeling van meer recente 

datum. · 

In wiskundige zin gaat het om geometrie en topologie. 

Elementen en situatie staan in een verhouding van deel en geheel; 

waarbij de eigenschappen van de delen bepalend zijn voor de eigenschappen 

van het geheel. Een situatie is opgebouwd uit elementen, dat wil 

zeggen dat het verband tussen de samenstellende elementen is 

vastgelegd. Deze elementen zijn gebonden; daarnaast bestaan 

er nag vrije elementen, die deel uitmaken van ter beschikking 

staande verzamelingen, en waarover al of niet uitspraken gedaan 

zijn in een programma. 

Bij de beschrijving van een ruimtelijke toestand zijn aile elementen 

in bovengenoemde zin benoemd. 

1.2. Ruimte en materiaal 

Het model is gebaseerd op ruimtelijke elementen, die zo gedefinieerd 

moeten worden, dat het mogelijk is ruimtelijke toestanden, vormen, 

situaties, plannen, ontwerpen, in elke fase van hun ontstaan en 

bestaan te kunnen beschrijven. Het gaat daarbij om een beschrijving, 

waarbij de gehele geometrie van de toestand met behulp van die 

elementen afgedekt wordt. Deze elementen zullen in een vroeg 

stadium van het ontwerpproces globaal en in het eindstadium van 

het proces gedetailleerd van aard zijn. Gaande het proces zal een 

differentiatie plaats vinden in termen van ruimte-en materiaalelementen. 

Een globaal gedefinieerd materiaalelement zal tijdens het proces 
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gedifferentieerd worden in meer gedetailleerde ruimte- -en materiaalelementen. 

Hetzelfde geldt voor ruimte-elementen, oak deze kunnen tijdens 

het proces weer gedifferentieerd worden door toevoeging van 

elementen. 

Tot het laatste moment van het proces is er dus sprake van abstract 

gedefinieerde elementen, dat wil zeggen te differentieren naar 

materiaal en ruimte; aan het einde van het proces is de differentiatie 

voltooid en is er sprake van concrete elementen. Immers, deze 

tijdens het proces voortschrijdende differentiatie gaat gepaard 

met een eveneens voortschrijdende specificatie. 

In het kader van de modelontwikkeling is het van belang om te 

kunnen beschikken over een benadering van ruimtelijke elementen 

die een stap-voor-stap differentiatie en specificatie toelaat, ten 

einde vorm te kunnen geven aan besluitvormingssituaties. 

Een voorbeeld met behulp van SAR- terminologie kan dit verduidelijken. 

"Bebouwde zones" in een "stedelijk weefsel" zijn op een bepaald 

niveau en tijdens een bepaald stadium vari het ontwerpproces materiaal

elemehten en "onbebouwde zones" zijn ruimte-elementen. Zowel 

ruimte-.als materiaal-elementen laten ruimte voor nadere, meer 

gedetailleerde beslissingen. 

Gedurende het ontwerpproces kunnen de materiaal-elementen 

geinterpreteerd worden als "dragers", bestaande ui t "zones" als 

ruimte-elementen, en "marges" als materiaal-elementefl. Oak 

deze materiaal-elementen worden op hun .beurt weer tijdens het 

proces verder gedifferentieerd in ruimte- en materiaalelementen. 

De ruimte-elementen van het weefsel zullen eveneens verder gedifferentieerd 

worden door dat materiaal aan de situatie wordt toegevoegd. 

De termen ruimte- en materiaalelementen geven daarbij een primaire 

bestemming weer, die aan het element gegeven wordt en bepalen 

dus de context voor het verdere verloop van het proces. 

Samenvattend kan dus gezegd worden, dat ruimtelijke elementen 

uit het oogpunt van besluitvorming opgevat moeten worden als 

(bruto)-elementen, die gedifferentieerd kunnen worden in (tarra) 

materiaal- en (netto) ruimte-elementen. In een volgende stap van 

het proces worden beide typen van elementen weer beschouwd 

als ruimtelijke elementen, etc. 

Het proces van differentiatie is onderwerp van transformatieregels, 

waarop meer in detail ingegaan zal worden bij de behandeling 

van het niveau-begrip. 
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Het mechanisme waarmee een element si tuatie wordt en omgekeerd 

is gebonden aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden 

vooral ingegeven door de rol die de geleding in niveaus speelt in 

een besluitvormingsproces. Daarbij is het van belang een correspondentie 

te veronderstellen tussen ruimtelijke niveaus en besluitvormingsgebieden, 

waarbinnen partijen met behulp van ruimtelijke elementen op 

grand van functionele en doelgerichte overwegi!"gen, beslissingen 

nemen. Deze beslissingen leiden tot een bouwkundige toestand. 

De beslissing dient zodanig genomen te worden dat het mogelijk 

is, dat deze toestanden op een lager niveau in principe door andere 

partijen met behulp van elementen die relevant zijn voor dat bepaalde 

niveau, gespecificeerd worden tot een nieuwe toestand. 

Dit houdt in dat de uitgangstoestand, en ook de elementen waaruit 

deze is opgebouwd, ruimte voor meer gedetailleerde beslissingen 

moet Iaten, zowel wat de ruimte- als de materiele elementen 

betreft. 

Dit kenmerk van het ontwerpen in stappen, en corresponderende 

niveaus, stelt eisen aan de wijze waarop toestanden genoteerd 

worden. Daarvandaan de specifieke SAR- notatiewijze uit bovengenoemd 

voorbeeld van "weefsels" en "dragers". Dit is een specifieke uitwerking; 

er zijn ook andere methoden en technieken denkbaar die hetzelfde 

doe! bereiken. De toestand wordt dan altijd beschreven met een 

fysiek en een regelend deel. Enerzijds worden zaken vastgelegd, 

anderzijds wordt ruimte geboden: "fixed rules and flexible strategies". 

(lit. 2) 

1.3 Ruimtelijke niveaus 

Het proces van differentiatie verloopt volgens bepaalde regels, 

waarbij de verschillende stappen duidelijk gedefinieerd kunnen 

worden. Elke stap correspondeert daarbij met een zogenaamd 

ruimtelijke niveau. Deze niveaus zijn verzamelingen ruimtelijke 

elementen, die op een hierarchische wijze geordend zijn. Het 

aantal ruimtelijke niveaus en ook de inhoud ligt niet vast in absolute 

zin, maar kan wei in relatieve zin worden aangegeven. In principe 

kan elk project een eigen geleding in niveaus hanteren, aileen 

de wijze waarop de niveaus onderscheiden en met elkaar in verband 

gebracht worden ligt vast. 
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Bij het onderscheiden van niveaus wordt, in verband met de rol 

bij de besluitvorming, als uitgangspunt gehanteerd dat een ruimtelijk 

element dat op een bepaald niveau deel uitmaakt van een situatie 

op een lager niveau weer als situatie kan optreden en dear weer 

verder gedifferentieerd kan worden in termen van materiaal en 

ruimte-elementen. 

Ook het omgekeerde proces is mogelijk; dat wil zeggen dat een 

ruimtelijke situatie op een bepaald niveau als element kan fungeren 

op een hager niveau, waarbij het weer kan bijdragen aan de beschrijving 

van ruimtelijke situaties of toestanden op dat niveau. 

Het eerste proces is een proces van differentiatie en specificatie; 

het tweede is een proces van generalisatie. Deze procesvormen 

worden ook wei aangeduid als processen van afleiding en herleiding, 

processen van deductie en inductie, processen van divergentie 

en convergentie. Beide processoorten zijn bij het bouwkundig ontwerpen 

van belang. 

Toestanden, die enerzijds kwaliteiten inhouden en anderzijds ruimte 

voor specificatie bieden, worden aaligeduid als toestanden met 

structur.ele eigenschappen. 

Structurale eigenschappen zijn volgens Bax (lit. 5) "eigenschappen 

van een object, wanneer het 

1. een stelsel is, opgebouwd uit elementen, waarvan de identiteit 

en relaties vaststaan; 

2. het gemeenschappelijke is van varianten, 

3. regels inhoudt, die gehanteerd moeten worden in een proces 

van afleiding en herleiding tussen object en varianten, 

4. normen inhoudt die een functie garanderen." 

Het structuurbegrip komen we oak in heel andere velden van de 

wetenschap tegen, zoals in de taalkunde (Chomsky), de mythologie 

en kunstbeschouwingen (Levi Strauss, lit. 15) de biologie, de literatuur. 

(Barthes, lit. 16) 

Voor dit werkstuk is het van belang, omdat aileen via het structuurbegrip 

een bruikbare hierarchische geleding in niveaus aangebracht kan 

worden. 
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In een afleidend proces (top-down) dienen de elementen van een 

situatie opgevat te worden als structurele elementen, dat wil zeggen 

dat ze op een lager niveau in varianten uitgewerkt moeten kunnen 

worden. 

In een herleidend proces (bottom up) worden variantsituaties tot 

hun structurele vorm herleid, alvorens ze als element op een hager 

niveau kunnen functioneren. 

In het kader van dit werkstuk gaat het bi.j het invoeren van niveaus 

primair om het aanbrengen van een ruimtelijke, morfologische 

geleding, waarbij vooral de geometrsiche aspecten van maat en 

plaats van belang zijn, wel wetend dat deze puur ruimtelijke elementen 

gekoppeld moeten kunnen worden aan functionele geledingen. 

In deze reductie tot maatvoeringsaspecten gaat het uiteindelijk 

nag slechts om elementen die groat dan wel klein zijn. Elk niveau 

is dan een verzameling ruimtelijke elementen, welke gemeten 

kunnen worden met maat- eenheden dan wel modulen, en wel op 

zodanige wijze dat het aantal modulen altijd, en telbaar, binnen 

het waarnemingsveld van de ontwerper of de toeschouwer blijft. 

Als zodanig is een niveau een verzameling elementen die behoren 

tot een bepaalde orde van grootte. 

Niveaus zijn dus op deze abstracte manier in puur geometrische 

termen gedefinieerd. De niveaus zijn daarbij zo geordend, dat 

een modul op een bepaald niveau, altijd een geheel en telbaar 

veelvoud is van de modulen waarin de elementen op een lager 

niveau gemeten worden. 

Er is een directe relatie tussen het aldus gedefinieerde begrip 

"niveau" en de term "schaal", zoals die gehanteerd wordt in de 

praktijk van het architectonisch c.q. bouwkundig ontwerpen. Omdat 

modulen van verschillende niveaus, zelfs wanneer zij niet op een 

expliciete wijze gebruikt worden bij het maken van afbeeldingen, 

tekeningen en schaalmodellen, altijd ongeveer met dezelfde grootte 

weergegeven worden, is het noodzakelijk te differentieren in schalen. 

Schaal is daarbij de verhouding tussen afbeelding en werkelijkheid. 

Als een gevolg daarvan kan op een hoog niveau, getekend op kleine 

schaal, een geometrisch grater gebied uit de werkelijkheid afgebeeld 

worden. Op een laag niveau, getekend op grate schaal, is het geometrisch 

gebied kleiner. De complexiteit, in dit geval gemeten naar het 
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aantal elementen dat beschouwd wordt, zal daarmee op elk niveau, 

op elke schaal, min of meer constant blijken. De verdeling in niveaus 

en schaal-gebieden blijkt daarmee in de praktijk in hoge mate 

te corresponderen. De differentiatie in schaalgebieden, van klein 

naar groat en die van niveaus met elementen gemeten in modulen 

van groat naar klein, komt daarmee tegcmoet zowel aan eisen 

van besluitvorming als perceptie. 

Wanneer de term "schaal" in het taalgebruik van het architectonisch 

ontwerpen wordt gebruikt om harmonie tot uitdrukking te brengen 

tussen de maateigenschappen van materiaal en ruimte, sluit dit 

goed aan op de definitie van niveaus, waar de harmonie gezien 

wordt als het resultaat van het samenspel van de maten van de 

elementen op de verschillende betrokken niveaus. Op deze manier 

is het niveau-begrip verankerd in de traditie van de architectonische 

theorie en praktijk, maar is nu geformaliseerd, geexpliciteerd 

en geoperationaliseerd. 

Bij het onderscheiden van niveaus ligt de nadruk op de maatvoering 

van de elementen. 

Op grand van deze maatvoering kunnen oak rasters ten behoeve 

van plaatsbepaling ontwikkeld worden. Hierop werd gedoeld bij 

de behandeling van de dynamische geometrie. (Par~ 6) 

Hoewel in het algemeen geen standaardniveaus vastgesteld kunnen 

worden met bijbehorende karatkeristieke elementen en modulen, 

is het mogelijk voor het betoog van dit werkstuk een schematisch 

overzicht te geven. 

1. (stede)bouwkundige niveau, 

2. gebouw(deel)-niveau, 

3. bouwkunde detail-niveau. · 

Een meer specifieke geleding kan gegeven worden door de aanduiding 

van ontwerpsituaties binnen de SAR-terminologie: 

1. weefsel-niveau 

2. drager-niveau, 

3. bouwknoop-niveau 

Daarbinnen zijn zonodig weer subniveaus te onderscheiden. 
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1.4. Ordonnantieprocessen 

Het onderscheiden van niveaus is niet los te zien van de processen 

die zich tussen deze niveaus afspelen. Deze werden aangeduid 

als specificatie en generalisatieprocessen. Deze processen kunnen 

samengevat worden met de term "ordonnantieprocessen". 

De4e term is afgeleid van de term "ordonatio" zoals die door Vitruvius 

wordt gehanteerd. Van der Laan (lit. 17) zegt hiervan het volgende 

"De ordonnantie wordt voorgesteld als een samensel van maten, 

die het gebouw in zijn plastische uitgebreidheid bepalen. Deze 

maten van de delen van het gebouw vloeien voort uit practische 

en technische eisen die aan het gebouw worden gesteld. Hier gaat 

het echter niet om de overeenkomst van de maten met het gebruik 

dat wij van het gebouw maken, noch om de overeenkomst met 

de techniek van het werk of de aard van de materialen. De ordonnantie 

betreft enkel en alleen de onderlinge betrekking tussen de maten 

van het gebouw". 

Het is duidleijk dat deze beschouwing eveneens betrekking heeft 

op de omgeving waarin het gebouw geplaatst wordt en op de bouwkundige 

detaillering van het gebouw. 

Ordonnantieprocessen beogen een afstemming te bewerksteligen 

tussen de verschillende ruimtelijke niveaus waarop het gebouw 

zich manifesteert. Het gaat daarbij dus niet om een- proces van 

verandering, of ontwikkeling, maar op een orientatie op de omgeving 

van het gebouw en de mogelijkheid tot detaitlering, opdat de ontwikkeling 

van het antwerp of het gebouw niet belemmerd word. 

In vroegere fasen van de ontwikkeling van het GOM- model werden 

deze processen oak wel met de minder juiste term coordinatieprocessen 

aangeduid. 

PAR.2. FUNCTIONELE ELEMEI\ITEN, DOMEINEN. 

Aan ruimtelijke elementen kunnen functies toegekend worden. 

Deze functies leggen relaties tussen ruimtelijke elementen en 

de doelen die er mee bereikt kunnen worden. Functies kunnen 

beschouwd worden als functionele elementen die gegroepeerd 

kunnen worden in functiegebieden of domeinen. Met behulp van 

deze functieelementen kan een artefact uitsluitend in termen 

van functies, dus in zijn werking, beschreven worden. Dit is een 

beschrijving die juist door zijn abstractie zeer duurzaam is. Dit 

is dan oak de reden dat deze volgens Simon gehanteerd wordt bij 

de beschrijving van octrooien. Tegelijkertijd is het een beschrijvingswijze 

die een grate hoeveelheid vorm- varianten mogelijk maakt. 
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Functionele elementen kunnen op twee verschillende manieren 

gegroepeerd worden, namelijk: 

1. op basis van hun algemeenheid, 

2. op basis van specifieke werking, en 

3. op basis van een hierarchie, die binnen deze specifieke werking 

kan worden aangebracht. 

Een groepering volgens het eerste pincipe is een groepering in 

werelden, ordes en domeinen, waarbij de domeinen de samenstellende 

delen van een orde zijn, en waarbij de ordes de samenstellende 

delen van een wereld zijn. 

Een groepering volgens het tweede principe heeft betrekking op 

de soorten domeinen en ordes die onderscheiden kunnen worden, 

op basis van de specifieke werking of het specifieke doel dat nagestreefd 

wordt, bijvoorbeeld: 

bij de sociale orde gaat het om sociale doelen, bij het domain van 

de duurzaamheid gaat het om de bestendiging en de beheersing 

van een ruimtelijke constellatie binnen de fysiek-ruimtelijke orde. 

Een groepering volgens het derde principe is een hierarchische 

geleding van functionele elementen en dus van doelen bijvoorbeeld 

binnen een bepaald domain; een algemene verblijfsfunctie kan 

op een lager functioneel niveau gespecificeerd worden in bijvoorbeeld 

een slaap functie, een korte functie etc. 

De verschillende functiegebieden die voor dit werkstuk van belang 

zijn kunnen als volgt schematisch samengevat worden. 

1. Culturele wereld, de wereld van de artefacten. 

1. Ruimtelijke wereld 

1. Fysiek- ruimtelijke orde 

l.Domein van de bruikbaarheid 

2.Domein van de duurzaamheid 

3.Domein van de vervaardigbaarheid. 

2 Maatschappelijke wereld 

l.Sociaal- politieke orde 

l.Domein van de bruikbaarheid 

2.Domein van de duurzaamheid 

3.Domein van de veranderbaarheid 
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2.Financieel,... economische orde 

l.Domein van de bruikbaarheid 

2.Domein van de duurzaamheid 

3.Domein van de vervaardigbaarheid 

3.0verige ordes, te specificeren afhankelijk van de aard 

van het betreffende ontwerpprobleem. 

2. Natuurlijke wereld. 

Een functie is in wiskundige zin het voorschrift dat een relatie 

legt tussen een afhankelijke en een onafhankelijke variabele. In 

bouwkundige zin is een functie het voorschrift dat een relatie 

legt tussen een bepaalde eigenschap van een element, een middel 

beschouwd als een onafhankelijke variabele en een doel, beschouwd 

als een afhankelijke variabele. Het voorschrift wordt in de wiskunde 

als volgt weergegeven: y = f(x), waarbij y de afhankelijke en x 

de onafhankelijke variabele voorstelt. Als, zoals in de notatiewijze 

van Archer (lit. 12) de eigenschappen P (van "properties") van 

de middelen als onafhankelijke variab~len, en de doelen 0 (van 

"objectives") als afhankelijke variablelen beschouwd worden, dan 

luidt het functievoorschrift: 0 = f(P). 

De bouwkundige middelen vormen daarabij de 'originelen', die 

deel uitmaken van een 'domain', de doelen vormen daarbij de 'beelden', 

die dee! uit maken van een 'bereik'. Bij een grafische voorstelling 

. wordt het domein op de O(x)- as en het bereik op de P(y)- as afgebeeld. 

Dit leidt dan tot een volgende schematische voorstelling: 

Zie fig. 1 OP diagrammen 

Op de x- as wordt dan op een bepaalde schaal de toestand van 

de eigenschappen van het middel (P) aangegeven, terwijl op de 

y-as op een bepaalde schaal de mate waarop het doel (0) bereikt 

wordt is aangegeven. 

Meerdere middelen kunnen een gemeenschappelijk doel dienen. 

Beschouwen we twee eigenschappen Pl en P2 ten opzichte van 

een gemeenschappelijk doel, dan kan grafisch aangegeven worden 

op welke manier deze eigenschappen ten aanzien van hun realisatie 

verenigbaar zijn, de zogenaamde 'mutual feasible states', en op 

welke manier deze eigenschappen ten aanzien van hun aanvaardbaarheid 

(ten opzichte van hun doel) verenigbaar zijn, de zogenaamde 'mutual 

acceptable states' 

Zie fig. 2 PP diagrammen 
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De oplossingsruimte wordt bepaald door de overlapping van de 

beide 'states'. Alleen hierbinnen kunnen eigenschappen van bouwkundige 

elementen in voldoende mate het te bereiken doel vervullen. 

Bij het oplossen van ontwerpproblemen is het eveneens van belang 

te weten in hoeverre een eigenschap van een bouwkundig middel, 

bijvoorbeeld zijn geometrie, meerdere doelen kan dienen. Een 

dergelijke situatie kan afgebeeld worden door 00 (Venn) diagrammen. 

(fig. 3) Oak in dit geval kan een oplossingsruimte bepaald worden. 

In deze oplossingsruimte bevinden zich de doelen' die met behulp 

van de eigenschappen van het middel in aanvaardbare mate bereikt 

kunnen worden. 

Deze wijze van werken is van belang bij de uitvoering van integratieprocessen, 

waarbij het gaat om het bepalen van die ruimtelijke vorm, opgevat 

als een constellatie van bouwkundige middelen, waarbinnen doelen 

uit verschillende werelden, ordes en domeinen in bevredigende 

mate bereikt kunnen worden.In dit werkstuk kan voor het betoog 

de ruimtelijke toestand worden losgekoppeld van de functionele, 

maar het is duidelijk dat het geen zin heeft ruimtelijke elementen 

te onderscheiden waaraan geen functies gehecht kunnen worden, 

en functies te onderscheiden, die niet gekoppeld kunnen worden 

aan ruimtelijke elementen. 

In het geval gesproken wordt van ruimtelijk- functionele elementen, 

is de koppeling daadwerkelijk ui tgevoerd; hetzelfde geld voor de 

term bouwkundige elementen. 

Deze paragraaf wordt conform de geleding van functiegebieden 

op basis van hun algemeenheid, c.q. hun samengesteldheid onderverdeeld 

in drie delen, namelijk: 

1. Culturele functies, betekenis; werelden. 

2. Algemeen bouwkundige functies; ordes. 

3. (Specifieke) bouwkundige funcites; domeinen. 

4. lntegratieprocessen. 

2.1. Culturele functie; betekenis; wereld 

Het doel dat met deze functiecategorie wordt aangeduid is zeer 

algemeen van aard. Het gaat hier om de " verstaanbaarheid" van 

ruimtelijke elementen. In dit geval is ontkoppeling van ruimte 

en functie niet denkbaar. Het gaat juist om een koppeling van 
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een ruimtelijke wereld, de wereld van de dingen, aan de maatschappelijke 

wereld van de mensen. In het samengaan van deze twee werelden 

wordt op een impliciete wijze door middel van de woorden waarmee 

de mensen de dingen aanduiden de basisvoorwaarden geschapen 

voor communicatie en dus ook voor besluitvorming en antwerp. 

De dingen vormen dan naast nog andere zaken als gedrag, etc. 

een "silent language" die door alle leden van de (sub)cultuur onmiddellijk 

begrepen worden. (Hall, lit. 18) 

Het tot expressie brengen van bouwkundige en maatschappelijke 

kwaliteiten door middel van de dingen, juist met het doel verstaan 

te worden is vanouds verbonden met het begrip architectonisch 

ontwerpen. 

In het architectonisch spraakgebruik wordt dan eerder van betekenis 

dan van functie gesproken, zij het dat er hier sprake is van zogenaamde 

symbolische functies, en dus ook van functies in de zin zoals hierboven 

onderscheiden. 

Betekenis moet hier dan opgevat worden als een functie van hogere 

orde; het ruimtelijke element als drager van een bouwkundige 

functie, kortom een bouwkundig element, wordt opgevat als een 

nieuw element dat opnieuw weer een functie kan krijgen. Voor 

de duidelijkheid wordt deze categorie functies met de term "betekenis" 

aangeduid (Barthes, lit. 16) 

Waar de term expressie gebruikt wordt, wordt de grens van de 

bouwkunde overschreden, en begeven we ons op het gebied van 

de bouwkunst, of de architectuur. 

Het gaat dan niet meer op de verstaanbaarheid op zich, maar om 

de bijzondere boodschap die overgedragen wordt. Dit werkstuk 

wil zich beperken tot het veld van de bouwkunde. Culturele functies 

vormen als zodanig een aparte categorie functies, waarvan de 

categorieeri in dit werkstuk worden aangeduid met. de term "wereld". 

2.2. Algemeen bouwkundige functies; ordes. 

De culturele functie bestaat uit het samengaan van een ruimtelijke 

wereld en een maatschappelijke wereld. Deze werelden zijn complexe 

functie-categorieen, die echter op zich ook weer onderverdeeld 

kunnen worden in categorieen van meer enkelvoudige aard, namelijk 

ordes. (Trum, lit.B) 
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Hoewel het aantal ordes in principe even groat is als het aantal 

gebieden, waarin door middel van beleid een ordening aangebracht 

kan worden, worden in het kader van bouwkundig beleid slechts 

drie voor het onderwerp belangrijke ordes onderscheiden, namelijk: 

l. de fysiek - ruimtelijke orde, als enige orde van de ruimtelijke 

wereld; 

2. de sociaal- politieke orde, als geleding van de maatschappelijk 

wereld. 

3. de financieel - economische orde, eveneens als geleding van 

de maatschappelijk wereld. 

Deze ordes zijn even zoveel beleidsvelden of omgevingen waarbinnen 

deelontwerpen tot stand gebracht kunnen worden c.q. opties daartoe 

opgesteld kunnen worden. (fig. 4, algemeen bouwkundig beleid) 

In de planningswetenschappen worden de activiteiten in deze arden 

respectievelijk aangeduid als: 

l. physical planning, 

2. social planning 

3. economic planning 

De resultaten van deze planning zijn respectievelijk: het fysieke 

plan (de kaart), het sociale plan en het economische plan. 

Aile plannen zijn even zoveel onderdelen van een totaal en geintegreerd 

plan zoals we dat kennen bij het bestemmingsplan. 

De activiteit van het onderling, intern op elkaar stemmen van 

verschillende plannen en het verzorgen van de externe relaties, 

wordt aangeduid als "policy planning". (Hickling, lit. 19) 

Voor het model is het van belang dat deze geleding niet aileen 

aan de orde is in de publieke en daardoor expliciete besluitvorming 

op hogere planvormingsniveaus, maar dat die ook van belang is 

bij het bouwkundig ontwerpen, voorzover dat om explicitering 

van motieven vraagt. 

Oak bij het zogenaamde "environmental design" wordt eenzelfde 

verdeling in activiteiten waargenomen, zij het dat de ordes daar 

als omgevingen worden aangeduid. 

De ordes corresponderen met functiegebieden, die weer gericht 

zijn op doel-gebieden. 

Binnen elke orde worden eigen en voor die ordes kenmerkende 

elementen gehanteerd. 
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1. Fysiek - ruimtelijke orde: ruimtelijke elementen, 

2. Sociaal- politiek orde: sociale elementen, maatschappelijke 

groepen, instanties etc. 

3. Financieel - economische orde: economische elementen, geld, 

etc. 

Binnen de verschillende ordes kunnen (deel) plannen opgesteld 

worden, binnen begrenzingen die op een voor elke orde typische 

manier aangegeven kunnen worden: 

1. Fysiek- ruimtelijke orde: de situatie, het terrein. (plaatsings

ruimte). 

2. Sociaal- poli tieke orde: het mandaat, de bevoegdheid van 

het individu, of de groep, beslissingen te nemen, in termen 

van (mede) zeggenschap, inspraak, etc. (beslissingsruimte). 

3. Financieel- economische orde: het budget. (bestedingsruimte) 

Juist deze begrenzingen vormen de meest markante aanduiding 

van de verschillende ordes in het spraakgebruik. 

Aileen de functiecategorieen die gekoppeld kunnen worden aan 

de ruimtelijke elementen van de fysiek- ruimtelijke orde zijn voor 

de opbouw van het model van belang. 

In de sociaal- politieke orde gaat het, gezien door een bouwkundige 

bril, om functies, gekoppeld aan ruimtelijke elementen als middel 

bij het tot stand brengen, in stand houden en functioneren van 

sociaal- politieke constellaties (individuen, groepen, instituties, 

hun organisatie en onderlinge relaties). 

In de financieel- economische orde gaat het vanuit een bouwkundige 

optiek om functies gekoppeld aan ruimtelijke elementen als middel 

bij het tot stand brengen, in stand houden en functioneren van 

financieel- economische constellaties. 

(goederen, diensten, vraag en aanbod, consumptie en produktie, 

investering en exploitatie, kosten en baten, winsten en verliezen, 

etc). 

In de fysiek- ruimtelijke orde gaat het om functies gekoppeld aan 

ruimtelijke elementen als middel bij het tot stand brengen, in 

stand houden en functioneren van fysiek ruimtelijke constellaties. 

Als minimumeisen voor het functioneren binnen de verschillende 

ordes kunnen worden aangegeven: 

Fysiek- ruimtelijke orde: bestaanbaarheid van ruimtelijke elementen, 

Sociaal- politieke orde: aanvaardbaarheid van ruimtelijke elementen, 

Financieel- economische orde: haalbaarheid van ruimtelijke elementen. 
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De functies van de verschillende ordes kunnen zowel een algemeen 

als een specifiek karakter bezitten. Binnen een orde is op grand 

daarvan een hHkarchie mogelijk, die bijvoorbeeld door een doelboom 

of doelen- middelen- hierarchie afgebeeld kan worden. (Kuypers, 

lit. 20) 

Doordat zowel ruimtelijke als functiol')ele elementen in hierarchieen, 

in niveaus, geordend kunnen worden, is het mogelijk op corresponderende 

niveaus, ruimtelijk- functionele elementen te identificeren respectievelijk 

te synthetiseren. 

Bovengenoemde functies worden algemeen bouwkundige functies 

genoemd. De term algemeen wordt gebruikt omdat de gebruikelijke 

fysiek- ruimtelijke grenzen hier overschreden worden. Het algemeen 

bouwkundig antwerp ontstaat dan door integratie van de deel-ontwerpen 

binnen de verschillende ordes. 

2.3. (Specifiek) bouwkundige functies, domeinen. 

Het gaat hierom een verdere geleding van de Fysiek- ruimtelijke 

orde in de vorm van meer enkelvoudige functiecategorieeen~ namelijk 

de domeinen. 

De term domeinen refereert aan het wiskundig taalgebruik, waarbij 

het domein de verzameling orginelen, dan wel de eigenschappen 

van ruimtelijke middelen betekent. 

Het zijn deze eigenschappen die door functievoorschriften verbonden 

worden met doelen. Op deze wijze bezien zou wellicht beter de 

term bereik gehanteerd kunnen worden. 

Een goede reden om de term domein te kiezen is gelegen in de 

latijnse afkomst van het woord die refereert aan beheren en zorgdragen 

voor een bepaald gebied, in dit geval een functiegebied. De te 

onderscheiden functiegebieden corresponderen in grate lijnen met 

disciplines zoals die in de bouwnijverheid opereren, en die zorgdragen 

voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheid binnen hun eigen 

functiegebied, dat daarmee tevens een actiegebied is, op dezelfde 

wijze als dat bij de ordes het geval was. Zoals we echter straks 

zullen zien is de inhoud van het domein primair functioneel van 

aard en heeft betrekking op alle structureel bepaalde taken in 

het bouwproces, terwijl de term juist afstand neemt van de rollen 

c.q. de partijen in het proces waartoe de diciplines behoren. 
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Oaarom wordt een domein in dit werkstuk primair als een functiegebied 

beschouwd. 

Bij de geleding van de fysiek-ruimtelijke orde gaat het om drie 

wezenlijk verschillende domeinen, die onderscheiden kunnen worden 

op grand van de verschillende specifiek bouwkundige doelen waarmee 

ruimtelijke middelen verbonden kunnen worden. 

1. het domein van de bruikbaarheid; het doel is het definieren 

van een gewenste toestand in termen van, (menselijk) gedrag, 

zowel fysiek als sociaal. 

2. het domein van de vervaardigbaarheid; het doel is het tot 

stand brengen van een gewenste toestand, 

3. het domein van de duurzaamheid; het doel is het in stand 

houden, het beheersen c.q. beheren en onderhouden van de 

gewenste toestand. 

Een domein is een functiecategorie. Wanneer de functies gekoppeld 

zijn aan ruimtelijke elementen, is het tevens een verzameling 

ruimtelijk- functionele elementen. 

Het is interessant te veronderstellen dat elke orde zoals hiervoor 

onderscheiden juist een herkenbaar gebied van ordening is, omdat 

oak daarin deze drie domeinen te onderscheiden zijn. 

In dat geval vormen de domeinen het laagste niveau van categorisering, 

waardoor altijd over domeinen gesproken kan worden, oak als het 

niet de fysiek ruimtelijke orde betreft. 

Evenals bij de ordes het geval was, kunnen per domein deelontwerpen 

vervaardigd worden, die tot een bouwkundig antwerp geintegreerd 

moeten worden. (fig. 5, (specifiek) bouwkundig beleid) 

Via de domeinen kunnen de volgende koppelingen aan ruimtelijke 

elementen gemaakt worden. 

1. ruimtelijke elementen gekoppeld aan gebruik; bruikbaarheid 

van ruimtelijke elementen, 

2. ruimtelijke elementen gekoppeld aan constructie; duurzaamheid 

van ruimtelijke elementen, 

3. ruimtelijke elementen gekoppeld aan techniek; vervaardigbaarheid 

van ruimtelijke elementen. 
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De functies van de verschillende dameinen kunnen zawel een algemeen 

als een specifiek karakter hebben. Binnen een damein is op grand 

daarvan een hH~rarchie mogelijk, die evenals bij de ordes het geval 

was, door middel van een daelboam afgebeeld kan warden. 

2.4. Integratiepracessen. 

Deze pracessen zijn gericht op het verenigen van meerdere daelen 

c.q. functies binnen een ruimtelijke vorm. In de inleiding van deze 

subparagraaf is de procedure geschetst die daarbij gevolgd kan 

warden. In de geametrie van een rechthaekige schijf kunnen verschillende 

functies geintegreerd warden. 

De schijf schermt in het damein van de bruikbaarheid twee van 

elkaar verschillende activiteiten af in fysieke zin, zadat geen 

contact mogelijk is. 

De schijf fungeert in het domein van de duurzaamheid als een 

canstructief element dat de belasting van hager gelegen verdiepingen 

naar de fundering afvaert, en tevens draagt de schijf bij aan het 

bestendigen van een in termen van warmte, en geluidsniveau gedefinieerd 

milieu. 

De schijf betekent in het domein van de vervaardigbaarheid een 

hoeveelheid werk in termen van materiaal,· arbeid, materieel en 

techniek. 

De term schijf is vooral ingegeven door de marfalagie, dat wil 

zeggen dat de maatverhaudingen van het element binnen bepaalde 

grenzen moeten blijven, anders wardt het bijvoorbeeld een kalam. 

In de verschillende dameinen zullen aan deze zelfde vorm ap grand 

van de specifieke functie specifieke namen gegeven worden; respectievelijk 

scherm, dragende wand, muur (in het geval van metselwerk). Tot 

zaver de fysiek- ruimtelijke orde; in de sociaal- palitieke arde 

is de schijf een element waaraver ter bereiking van sacia.'le doelen 

door een bepaalde groep een beslissing genamen mag warden; in 

de financieel- econamische arde betekent de schijf een element 

dat een rol speelt in de ecanomie in termen van investering en 

explai tatie. 

In de culturele wereld kan de schijf, maar nu beladen met alle 

gebruiks-, constructieve en technische, saciale en ecanomische 

functies, betekenis krijgen in een samenleving van mensen en dingen. 
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Integratieprocessen leiden niet tot een verandering van de vorm; 

het zijn evenals dat bij de ordonnantieprocessen het geval was, 

afstemmingsprocessen, waarbij er een afstemming plaats vindt 

van de vorm op de functies die daarin verenigd 

of geintegreerd worden. 

PAR. 3. SITUA TIES IN VERANDERING, F ASEN 

In deze paragraaf gaat het om doelbewuste, georganiseerde en 

beheerste verandering van ruimtelijke situaties. De ruimtelijke 

functionele toestand wordt nu beschouwd als onderwerp van een 

proces. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

1. activiteiten, als bouwstenen van het proces, 

2. organisatie van het proces, 

3. fasen van het proces, 

4. ontwikkeli ngsprocessen. 

3.1 Activiteiten. 

Voorwaarde tot het beleven en kennen van dingen is de tijd; een 

tijd die tot uiting komt in de verandering van de dingen. Dingen, 

mensen en tijd zijn in een niet los temaken verband op elkaar betrokken. 

Zoeken we naar een eenheid van tijd, dan zal dit een eenheid van 

verandering zijn. Een verandering, die bewust aangebracht wordt, 

die gewild wordt, om een doel te bereiken. Onderwerp van deze 

verandering zijn de dingen, of in termen van deze studie: de elementen. 

Deze verandering wordt aangebracht door mensen, in termen van 

deze studie: een maatschappelijk groep. De aard van de verandering 

is een voor de betrokken groep relevante verandering, die tot uiting 

gebracht wordt in de vorm van een programma. Deze eenheid 

van tijd wordt aangeduid met het begrip activiteit. Het is een 

eenheid, die volledig kunstmatig is, en direct betokken is zowel 

op de ruimtelijke als de maatschappelijke dimensie van het specifieke 

proces, waarvan sprake is op dat moment. De activiteit is daarmee 

de eenheid, waarmee het proces kan worden opgebouwd. 

Met behulp van het begrip activiteit wordt een geleding aangebracht 

in de tijd. Dit is een basisgeleding, die vergelijkbaar is met de 

eenheid van ruimte, het element. Met het begrip activiteit worden 

de eenheden van tijd en de eenheden van ruimte met elkaar samengebracht. 

Pas als beide eenheden gedefinieerd zijn, is het mogelijk op basis 
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van ruimtelijke en maatschappelijke inventarisatie te kamen tat 

cancipiering van een praces en de uitvaering van dat proces. 

(Sax, lit. 5) 

3.2. Organisatie 

Een activiteit is een bouwsteen van het praces. Sehalve de herkenbaarheid 

van de activiteit is eveneens van groat belang het vermogen, am 

relaties aan te gaan met andere activiteiten. Door dit vermogen 

ontstaat immers de mogelijkheid de activiteiten te schakelen tat 

een geheel proces. In principe kunnen dan met dezelfde bouwstenen 

meerdere processen samengesteld worden, afhankelijk van de context 

van het proces. Een activiteit is in dit apzicht te vergelijken met 

een ruimtelijk element, dat immers eveneens gekenmerkt wordt 

door identiteit en het vermogen relaties aan te gaan met andere 

elementen. Elementen kunnen samengevoegd worden tot een herkenbaar 

ruimtelijk geheel, terwijl activiteiten samengevaegd kunnen warden 

tot een geheel van ruimte, menselijk handelen en tijd: een proces. 

Even goed als een ruimte- el~ment gekenmerkt wordt door maat 

en plaats, kunnen aok aan de activiteit "maat" en "plaats" warden 

toegekend. De maat betreft dan de tijdsduur van de activiteit, 

gemeten in kalendertijd, dagen of weken. De "plaats" van de activiteit 

is de positie binnen het geheel van het proces. Het gaat dan om 

de volgorde van de activiteiten. Activiteiten kunnen volgtijdig, 

dus na elkaar, dan wel gelijktijdig (parallel) geschakeld worden. 

(Sax, lit. 5) 

3.3. Fasen 

Het concept van het bouwkundig ontwerppraces is dat van een 

praces, waarin op grand van een bestaande probleem-en doelstelling 

een maatschappelijk probleem door middel van ruimtelijke middelen 

tat aplossing gebracht wordt. (Trum, lit. 8) Dit proces is een gefaseerd 

proces waarbij de ruimtelijke toestand van het begin van het proces 

steeds meer gedifferentieerd en gespecificeerd wordt. Het is een 

proces van ontwikkeling, waarbij de aanvankelijk vage contouren 

van de vorm steeds sterker getekend worden. 

Dit is geen continu maar een discreet praces dat stapsgewijs verloapt, 

en waarbij gedurende die ontwikkeling stabiele tussenfasen onderscheiden 

worden, waarvan de resultaten weer als uitgangspunt dienst kunnen 

doen voor een volgende fase. 
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Gedurende elke fase zullen verschillende partijen bij het proces 

betrokken zijn. De samenstelling van dit team zal gedurende die 

fase niet veranderen, daar zij als team verantwoordelijkheid dragen 

voor de genomen beslissingen en daarvoor in principe ook aansprakelijk 

zijn. Een dergelijke fase zal afgerond ~arden met een plan, waarover 

overeenstemming bereikt is binnen het team. De elementen van 

het plan zullen bij een tussenfase van de ontwikkeling algemeen 

van aard zijn, daar het plan, en dus ook de elementen daarvan 

in een vervolgfase nader gedetailleerd zullen moeten en kunnen 

worden. 

Een fase is een deelproces opgebouwd uit activiteiten, die daarbij 

zowel in serie als parallel geschakeld kunnen worden. Elke fase 

is daarom te beschouwen als een besluitvormingsgebied, waarvan 

zowel de ruimtelijke elementen, als de betrokken partijen en de 

plaats in het proces benoemd kunnen worden. 

De opbouw van het proces in fasen heeft een sequentiele structuur. 

3 .4. Ontwikkeli ngsprocessen 

Deze processen bewerkstelligen de feitelijke verandering van de 

ruimtelijk- functionele toestand. Het zijn processen die verlopen 

van abstract naar concreet en waarin het beeld aan het begin van 

het proces uiteindelijk gematerialiseerd wordt in een gebouw. 

Dit proces wordt tijdens de uitvoering ondersteund door de afstemmingsprocessen 

uit de vorige paragrafen: de ordonnantie- en de integratieprocessen. 

PAR.4 MODEL VAN DE BOUWKUNDIGE RUIMTE IN VERANDERING, 

DRIE DIMENSIONALE MATRIX. 

In het model worden de toestanden en de processen uit de voorgaande 

paragrafen samengevat in een gestructureerde vorm, die van een 

drie dimensionale matrix. 

De verschillende onderscheiden toestanden; de ruimtelijke, de 

functionele, de integratie van beide: de ruimtelijk-functionele 

toestand, en de procesmatige toestand worden verenigd in een 

concept, namelijk dat van de bouwkundige toestand. 

De verschillende onderscheiden processen: de ordonnantieprocessen, 

de integratieprocessen, beide behorende tot de categorie van de 

afstemmingsprocessen, en de ontwikkelingsprocessen worden verenigd 

in een concept, namelijk dat van het bouwkundig ontwerpproces. 
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De twee concepten, namelijk dat van de bouwkundige toestand 

en dat van de bouwkundige ontwerpprocessen worden verenigd 

in het model van de bouwkundige ruimte in verandering. 

De stelling wordt ingenomen dat het mogelijk is met dit model 

bouwkundige toestanden te analyseren, evenals de processen die 

daartoe geleid hebben. Tevens wordt de stelling ingenomen, dat 

het mogelijk is met behulp van dit model ruimtelijke toestanden 

te ontwerpen, evenals de processen, die daartoe leiden. In dit laatste 

geval fungeert de matrix letterlijk als 'moederbodem' en genereert 

onder invloed van factoren uit zijn omgeving, processen en toestanden. 

Deze subparagraaf wordt verdeeld in twee delen, namelijk: 

1. Bouwkundige toestanden, en 

2. Bouwkundige ontwerpprocessen. 

Ter inleiding een samenvating van de drie voorgaande paragrafen 

met betrekking tot de bouwkundige toestand. Een bouwkundige 

toestand is opgebouwd uit elementen. Het bouwkundig element 

heeft de volgende kenmerken: 

1. Het is een ruimtelijk element met maat- en plaatseigenschappen, 

met behulp waarvan ruimtelijke toestanden beschreven kunnen 

worden; 

Het is een bruto element dat in een proces van differentiatie 

telkens weer in ruimte- en materiaalelement bestaat. Ruimtelijke 

elementen hebben structurele eigenschappen en kunnen in 

in hierarchische niveaus geordende verzamelingen worden 

ondergebracht. 

2. Het is een ruimtelijk-functioneeel element, dat wil zeggen 

dat aan ruimteljke elementen functies toegekend wordne, 

waardoor een relatie gelegd wordt met doelen, die deze ruimtelijke 

elementen op grond van eigenschappen kunnen realiseren. 

Ruimtelijk-functionele elementen kunnen op grond van fucntiecategorieen 

ondergebracht worden in verzamelingen die aangeduid worden 

als: (sub) domeinen, ordes en werelden. 

3. Het is een ruimtelijk-functioneel element, dat onderwerp 

is van een doelgericht en gefaseerd proces opgebouwd uit 

gecoordineerde activiteiten. 
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4.1. Bouwkundige toestanden. 

Bij de behandeling van de bouwkundige toestanden en processen 

kwam in drie paragrafen al naar voren op welke wijze deze toestanden 

ten aanzien van ruimtelijke, functionele en procesmatige aspecten 

geordend kunnen worden. Dit betrof ordeningen binnen het specifieke 

gebied dat door dat aspect aangeduid werd. Deze gebieden kunnen 

kortheidshalve aangeduid worden als: 

1. Niveaus, 

2. Werelden, ordes, domeinen; 

3. Fasen. 

In deze subparagraaf wordt een verband tussen deze gebieden 

gelegd door ze als dimensies te beschouwen van een drie dimensionale 

matrix. 

Nagegaan zal worden wat de betekenis is van deze gebieden wanneer 

zij nadrukkelijk op elkaar betrokken worden in een model, en 

op welke wijze het model zijn samenhang ontleent aan de onderscheiden 

processoorten. 

Het model is opgebouwd uit drie dimensies, die alle gebieden representeren 

die betrekking hebben op ordening van ruimtelijke elementen en 

toestanden. Elke ordening betekent een geleding van de betreffende 

dimensies. 

1. Niveaus 

Deze worden voor het betoog geleed in: 

1. (stede)bouwkundige omgeving, 

2. gebouw (deel), 

3. bouwkundig detail, 

waarbij een gegeven ruimtelijke toestand altijd zodanig beschouwd 

kan worden, dat het een bouwkundige omgeving heeft en gedifferentieerd 

kan worden naar bouwkundige details. Binnen het kader van een 

specifiek project kunnen meer en andere (sub) niveaus onderscheiden 

worden; de regels waarmee dit gebeurt liggen vast in het structuurbegrip. 

2.Domeinen. 

De fysiek- ruimtelijke orde de functiegebieden geleed in: 

l.het domein van de bruikbaarheid, 

2.het domein van de duurzaamheid, 

3.het domein van de vervaardigbaarheid. 
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Tevens moeten we ons realiseren dat deze domeinen betrekking 

hebben op drie ordes te weten: 

l.de Fysiek- ruimtelijke orde, 

2.de Sociaal- politieke orde 

3.de Financieel- economische orde 

De domeinen betreffen de de specifieke bouwkundige toestand, 

en de ordes de algemeen bouwkundige toestand. In we:zen :zijn 

zij betrokken in twee soorten van processen, waarbij het algemene 

proces de context vormt voor het specifieke. Beide processen 

verlopen in principe parallel en kunnen elkaar op elk moment beinvloeden 

door uitwisseling van informatie. (fig. 6, algemeen en specifiek 

bouwkundig beleid) 

Aile processen hebben plaats in een culturele wereld, waarbinnen 

een gemeenschappelijke taal gesproken wordt. 

Voor een verdere ontwikkeling van de gedachtengang wordt de 

het betoog toegespitst op de planvorming in de Fysiek-ruimtelijke 

orde, en beperken we ons tot de drie genoemde domeinen van deze 

orde, wetende dat simultaan een meer algemeen proces plaatsvindt. 

3. Fasen 

De fasen worden geleed in activiteiten, waarvan de ruimtelijk

functionele inhoud ontleend wordt aan de niveaus en de domeinen. 

Deze activiteiten kunnen door volgtijdige en gelijktijdige schakeling, 

afhankelijk van het specifieke project, weer gebundeld worden 

tot grotere procesdelen. 

Het model, oak wel aangeduid als het GOM- model, kan in dit 

kader worden beschouwd een als Ontwerp lnformatie Matrix en 

kan, gezien de relaties die er bestaan tussen de drie onderscheiden 

geledingen, opgevat worden als een drie dimensionale matrix. 

Deze relaties werden al duidelijk bij de definitie van een bouwkundig 

toestand, waarbij zowel het ruimtelijke, het functionele en het 

procesmatige aspect nadrukkelijk op elkaar betrokken werden. 

De matrix bestaat in principe uit bouwkundige elementen, of toestanden, 

die echter afhankelijk van de beschouwingsrichting of orientatie 

van de ontwerper(s) op een bepaalde manier ge:zien worden. Elke 

orientatie correspondeert dus met de drie dimensies van de matrix. 

Om hierover eenduidig te kunnen spreken is het zinvol deze richtingen 

niet aileen ten aanzien van de onderscheiden aspecten, maar oak 

ruimtelijk te benoemen. Deze benoeming is echter volledig arbitrair. 
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1. De niveaus worden op een y-as uitgezet, van boven naar beneden, 

dit komt overeen met het spraakgebruik, waarbij gesproken 

wordt van hogere en lagere niveaus. 

2. De domeinen worden op de x-as uitgezet, van links naar reehts. 

3. De fasen worden op de z-as uitgezet, van voor naar aehter, 

waarbij de z- as oak betekenis in termen van tijd krijgt. 

Zie fig. 7, Gam- model: toestanden. 

Bezien we nu e~n bouwkundig element of toestand in de matrix, 

dan zijn er in principe volgens de drie assen van de matrix 3 x 

2 = 6 orientaties mogelijk. 

1. Boven de toestand bevindt zieh de ruimtelijke situatie die 

als omgeving optreedt voor de betreffende toestand. 

2 Onder de toestand bevinden zieh de ruimtelijke elementen, 

die aan de orde komen wanneer de betreffende toestand als 

situatie of omgeving optreedt. 

3+4 Links en reehts bevinden zieh toestanden van de andere domeinen 

dan het onderhavige: bruikbaarheid, duurzaamheid of vervaardigbaarheid, 

in willekeurige volgorde. 

5+6 Aehter en voor bevinden zieh de toestanden in een andere 

besluitvormingsfase dan de onderhavige; een voorgaande dan 

wel mogelijk volgende toestanden. 

4.2. Bouwkundige ontwerpproeessen. 

De matrix van het GOM- model geeft in prineipe toestanden weer, 

ruimtelijk- funetionele en temporele bouwkundige toestanden. 

Elke eel uit de matrix geeft, als alle dimensies benoemd zijn, een 

bouwkundige toestand weer, die weergegeven kan worden volgens 

de specifieke eonventies van het bouwkundig antwerp. Oat wil 

zeggen dat deze bouwkudige toestand op z'n minst afhankelijk 

van de as, door drie soorten van doeumenten vastgelegd wordt. 

Al deze doeumenten fungeren als dragers van informatie. Deze 

informatie gaat ergens in de eel naar toe, komt ergens vandaan 

en wordt getransformeerd. Deze informatiestromen hebben in 

het kader van een ontwerpproees tot doel bepaalde toestanden 

te veranderen. 

Het proees (deel) waarin dit gebeurt heet een aetiviteit. 
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De drie dimensies van het GOM- model corresponderen met drie 

processen langs de assen van de matrix. Het proces langs de z-

as wordt beschouwd als een lineair proces, dat per activiteit een 

cyclisch en iteratief karakter heeft. Dit type proces wordt aangeduid 

als ontwikkelingsproces. Dit is een proces dat geleed kan worden 

in stappen of fasen, die substantiae! gekenmerkt worden door de 

inhoud van de matrix. Bij dit proces wordt de fysieke toestand 

daadwerkelijk veranderd. 

Er zijn echter ook processen die weliswaar tijd vragen, maar die 

niet in een van te voren vastgestelde volgorde verlopen. De processen 

die onderscheiden kunnen worden langs de x- en de y~ as van de 

matrix zijn van dit type. 

Ze hebben in principe op een (soms wat opgerekt) moment plaats. 

De twee processen worden respectievelijk aangeduid als integratie 

en ordonnantieprocessen. 

Samenvattend gaat het dus om drie soorten processen, die qua 

richtig verlopen volgens de assen van de matrix. Op deze assen 

wordt tevens een geleding aangebracht in bouwkundige toestanden. 

Dit Ievert het volgende totaalbeeld op: 

Matrix Toestanden Processen 

x-as. domeinen integratieprocessen 

y-as. niveaus ordonnantieprocessen 

z-as. fa sen ontwikkelingsprocessen 

model. bouwkundige bouwkundige ontwerpprocessen. 

toestand 

Zie fig. 8, GOM- model: processen. 
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PAR.5 PROCESTOESTAI\IDEN. 

In de vorige paragrafen zijn een drietal voor het bouwkundig ontwerpen 

belangrijke processen onderscheiden die gekenmerkt worden door 

een specifieke orientatie van de ontwerper op model van de bouwkundige 

ruimte. 

Deze processen sluiten nauw aan bij de habitus van de bouwkundige 

ontwerper. Binnen deze processen kunnen weer deelprocessen 

onderscheiden worden. Tevens geven deze processen de mogelijkheid 

op hogere niveaus van procesmatige ordening, procesdelen te karakteriseren. 

Deze processen worden aangeduid met de term procestoestanden, 

omdat bij elke procesgang op elk moment aangegeven kan worden 

in welke karakteristieke toestand het proces zich bevindt. Over 

deze procestoestanden en hun onderlinge relaties bestaat in de 

literatuur een grate mate van overeenstemming. Aileen in het 

aantal procestoestanden dat onderscheiden wordt treden verschillen 

op, zij het dat altijd hetzelfde gebied wordt afgedekt. 

Boekholt (lit. 21) onderscheid in zijn dissertatie 4 procestoestanden, 

die gezamenlijk een zogenaamde 'elementaire bewerkingscyclus' 

vormen. Begin en einde van de cyclus worden genoernd door een 

toestand: een begintoestand en een eindtoestand. 

Een activiteit is een procesdeel waarbinnen deze cyclus net zo 

lang doorlopen wordt tot een aanvaardbare oplossing gevonden 

is. 

Het proces doorloopt daarbij de volgende toestanden: 

1. "Formuleren van probleem- en doelstelling", dit gebeurt op 

grand van een beoordeling van de bestaande toestand in relatie 

met een mogelijk geacht gewenste toestand. 

2. "Formuleren van fysiek- ruimtelijke uitgangspunten". Deze 

worden gedestilleerd uit de probleem- en doelstelling, die echter 

eveneens betrekking zal hebben op de niet fysiek- ruimtelijke 

orde. 

De uitgangspunten hebben betrekking op de aanwezige situatie, 

die geanalyseerd wordt in morfologische en functionele zin. 

Bij deze analyse wordt gebruik gemaakt van de geledingen 

van het GOM- model. 
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De uitgangspunten hebben eveneens betrekking op de gewenste 

situatie, die tot uitdrukking gebracht wordt door middel van een 

programma. Dit programma is gericht op ruimtelijk-functionele 

elementen, en heeft betrekking op soort, aantal en plaatsingsafspraken. 

Hierbij heeft eveneens een analyse pleats in morfologische en 

functionele zin in de termen van het GOM- model. 

3."Generen van varianten", veel wezenlijk verschillende en originele 

varianten. In deze toestand wordt de oplossingsruimte bepaald 

waarbinnen elke oplossing voldoet a an de criteria die in de ui tgangspunten 

zijn vastgelegd. 

4."Beoordelen vah varianten". De varianten uit de oplossingsruimte 

kunnen oak nag beoordeeld worden op criteria die geen dee! uitmaken 

van de uitgangspunten. Op grand van deze beoordeling wordt de 

eindtoestand vastgesteld. 

Zowel bij (3) als bij (4) is er sprake van evaluatie, in het eerste 

geval zijn de criteria expliciet geformuleerd in de uitgangspunten 

en in het tweede geval komen oak impliciete criteria aan de orde. 

Maver (lit. 22) gebruikt om dit onderscheid duidelijk te maken 

twee verschillende termen, namelijk: 'appraisal' en 'evaluation'. 

Toetsing en beoordeling geven in het nederlands de inhoud van 

deze termen het beste weer. 

Het onderscheid tussen beide termen is wezenlijk voor een goed 

begrip van het ontwerpproces, omdat hiermee duidelijk wordt, 

dat aan het beginpunt van het proces aile criteria eenvoudigweg 

niet expliciet geformuleerd kunnen worden. Dit zou namelijk aan 

het beginpunt van het proces een volledige beschrijving inhouden 

van het nag te vervaardigen antwerp, een antwerp waar men juist 

naar op zoek is. Deze beschouwing maakt tevens duidelijk dat 

het ontwerpproces een cyclisch en iteratief karakter heeft, waarin, 

binnen elke te doorlopen lus, zowel uitgangspunten als de vorm 

van de te genereren varianten worden bijgesteld en gespecificeerd. 

Voor de opzet van dit werkstuk worden in verband met de herkenbaarheid 

naar buiten de procestoestanden benoemd als 'analyse', 'synthese', 

en 'evalutatie', waarabij de inhoud van deze procestoestanden 

bepaald wordt volgens de studie van Boekholt. 

1. Analyse, omvat daarbij 'formuleren van probleem-en doelstelling' 

en 'formuleren van ui tgangspunten'. 

2. Synthese, omvat 'genereren van varianten'. 

3. Evaluatie omvat 'beoordelen van varianten'. 
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Boekholt stelt in zijn studie vast dat deze procestoestanden op 

verschillende procesniveaus voorkomen. Oat wil zeggen, dat wanneer 

over 'Analyse' gepsroken wordt, het bij deze procestoestand gaat 

om het uitvoeren van een ontwerpproces waarvan de analyse het 

resultaat is. Dit ontwerpproces heeft in formele zin dezelfde opbouw 

e.n kent dezelfde procestoestanden, zoals die hiervoor beschreven 

werden. Dus oak in de procestoestand 'Analyse' komen weer, maar 

nu op een lager hierarchisch niveau de procestoestanden 'Analyse' 

'Synthese' en 'Evaluatie' aan de orde. Volgens dit principe kunnen 

verschillende procesniveaus onderscheiden worden. Dit principe 

kan in volgende figuur verduidelijkt worden. 

Zie fig. 9, procestoestanden en niveaus. 

Het principe dat de relatie tussen de procesniveaus regelt is in 

zijn werking vergelijkbaar met het principe dat het onderscheiden 

van ruimtelijke niveaus bepaalt. 

Deze procesniveaus kunnen ten aanzien van de soort bewerkingen 

die uitgevoerd worden zowel zeer gedetaileerd en standaardiseerbaar 

van karakter zijn, alswel meer globaal en open van karakter zijn. 

In het eerste geval gaat het om processen, waarvan de procedure 

in de vorm van algorithmen vastgelegd kan worden; deze processen 

kunnen dan geautomatiseerd worden. 

Voor de goede orde wordt vastgesteld dat de drie onderscheiden 

processoorten: ordonnantieprocessen, integratieprocesen en 

ontwikkelingsprocessen aile drie geleed kunnen worden in de 

procestoestanden: analyse, synthese en evaluatie. Deze procesrichtingen 

en procestoestanden kunnen afgebeeld worden in een twee dimensionale 

matrix, die bij het invoeren van de procesniveaus nag een derde 

dimensie krijgt. 

Deze derde dimensie wordt dan bepaald door de mate waarin deze 

processen standaardiseerbaar zijn. Onderstaande figuur kan dit 

verduidelijken: 

Zie fig. 10, processen. 
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PAR. 6 PROCESTECHNIEKEN 

Uitvoering van besluitvormingsprocessen, zoals in de vorige paragraven 

genoemd, vraagt om specifieke instrumenten. Deze instrumenten 

blijken tot drie categorieen te herleiden te zijn: 

1. instrumenten die de vorm adequaat beschrijven, 

2. instumenten die de functie adequaat beschrijven, 

3. instrumenten waarmee adequaat vastgesteld wordt of,. of 

in welke mate, vorm en functie bij elkaar passen. 

Daze indeling volgt het adagium van Alexander "form fits context", 

waarbij context hier vervangen wordt door de functionele vertaling 

daarvan, namelijk alles wat de vorm, en het ontstaan daarvan 

beinvloedt.(lit. 23) 

Het adequaat hanteren van deze instrumenten wordt met de term 

"technieken" aangeduid. Deze zijn op zich oak weer te beschrijven 

als processen. De processen op dit proces-niveau worden niet verder 

gedetailleerd, maar zij komen bij de uitvoering van het ontwerpwerk 

natuurlijk aan de orde, of dat nu handwerk of automatenwerk is. 

De instrumenten moeten in elke denkbare besluitvormings-situatie 

toegepast kunnen worden, terwijl het tevens om besluitvormingssituaties 

gaat die allerhande temporele relaties met elkaar onderhouden. 

6.1 Vormbeschrijvingstechnieken; dynamische geometrie. 

Deze technieken hebben betrekking op de beschrijving van de toestand 

van de ruimtelijke vorm. Deze toestand dient zo omschreven te 

worden, dat hiermee enerzijds kwaliteiten worden vastgelegd en 

anderzijds ruimte voor ontwikkeling geboden wordt. Het gaat immers 

om een bouwkundige ruimte in verandering. 

Dit leidt ertoe dat afbeeldingen vervaardigd moeten kunnen worden 

op elk ruimtelijk niveau, die op datzelfde, op hogere en op lagere 

niveaus nag verder ontwikkeld kunnen worden. 

De afbeeldingen dienen tevens voldoende aanknopingspunten te 

bieden voor de koppeling aan verschillende functiecate-gorieen. 

Daarnaast moeten zij de betrokken partijen in het proces aanspreken. 
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Deze afbeelding zal zowel in processen van generalisatie als differentiatie 

een rol moe ten kunnen spelen, en daarin tevens ontwikkeld c.q. 

ontworpen moeten kunnen worden. 

Een geometrie als afbeeldingsinstrument is daardoor het meest 

geschikt. 

SAR notaties voor "weefsels" en "dragers" zijn hiervan voorbeelden. 

Datzelfde geldt oak voor bepaalde zogenaamde "bouwknoop" notaties. 

Het "generic grid" (lit. 24) dat een verband legt tussen de verschillende 

bovengenoemde niveaus is oak een voorbeeld van een dergelijke 

geometrie. Deze geometrieen kunnen dynamisch geinterpreteerd 

worden omdat zij inspelen op en aanleidingen geven tot veranderingen, 

en in bepaalde gevallen zelfs veranderingen in de vorm van varianten 

kunnen genereren. Deze geometrieen beschikken over zogenaamde 

structurale eigenschappen, dat wil zeggen dat er naast een fysiek 

deel oak nag een regelend deel onderscheiden kan worden in de 

toestand.(li t. 5) 

De studie naar deze dynamische geometrieen, of "evolutionary 

morphology" (Hillier, lit. 25) staat centraal in het vakgebied van 

de bouwkunde. Niet alleen omdat het een hulpmiddel is bij het 

ontwerpen, maar belangrijker nag, omdat het zelfs het doe! is 

van het ontwerpproces, namelijk het vervaardigen van gebouwde 

objecten die aanpasbaar blijken te zijn in het gebruik. 

6.2. Functiebeschrijvingstechnieken; dynamisch programmeren. 

De functie als beschrijving van de context is een geheel apart 

veld van het concept van de methoden en technieken. Oak hier 

geldt dat deze op meerdere hierarchische niveaus beschreven moeten 

worden. Op dit gebied is, zij het niet direct op specifiek bouwkundig 

terrain al wel de nodige aandacht besteed. Hiervoor kan verwezen 

worden naar het boek "Design Methods" van Jones (lit. 11), die 

in zijn methode-matrix de volgende voor het onderwerp belangrijke 

methoden onderkent: 

1. "Stating problems", een methode die leidt tot een zogenaamde 

"goal fabric", een werkwijze die enigzins vergelijkbaar is 

met de "doelboom" van Kuypers (lit. 20). 

2. "Selecting criteria", een methode die oak voor dikwijls "zachte" 

besluitvormingssituaties leidt tot criteria op grand waarvan 

het resultaat van het proces al of niet aanvaardbaar is. 

3. "Specification writing", een methode die aangeeft op welke 

wijze tot specificatie gekomen kan worden. 
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Hier geldt, evenals bij de vormbeschrijving, dat beschrijving van 

de functie in de vorm van normen, criteria, standaarden, regelingen, 

wetten, of afspraken plaats dient te vinden in omstandigheden, 

die zowel in algemene zin, maar oak tijdens de planontwikkeling 

voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn. De term dynamische 

programmering is hier toepasselijk. 

De programmering loopt namelijk parallel met de vormontwikkeling, 

is dan oak pas afgerond als het antwerp gereed is, en heeft daarom 

oak principieel hetzelfde dynamische karakter. 

Het ontwikkelen van een functionele beschrijving parallel aan 

een vormbeschrijving is van groat belang bij de inrichting van 

het ontwerpproces als leerproces. Een leerproces dat in z'n geexternaliseerde 

vorm een werkelijke bijdrage Ievert aan de kennis van het vakgebied. 

Juist in deze functionele vorm los van de geometrische vorm is 

die kennis overdraagbaar op andere projecten, en op andere ontwerpers 

in dezelfde bedrijfstak. Op deze wijze kan de wens van Zeisel 

"Enquiry by design" in vervulling gaan. (lit. 26) 

6.3. Evaluatietechnieken; dynamische evaluatie. 

Op elk moment in het ontwerpproces kan nagegaan worden of 

een ruimtelijl<e toestand voldoet aan het programma. Dit stelt 

wel eisen aan de wijze waarop geometrie en programma beschreven 

worden. Het toetsen van de vorm aan een criterium is geen moeilijkheid, 

moeilijker wordt het wanneer de mate waarin voldaan wordt aan 

een functie moet worden aangegeven. 

Het is op zich oak geen moeilijkheid dit proces te herhalen voor 

meerdere criteria, maar het wordt wel moeilijker, wanneer op 

grand van een evaluatie op basis van meerdere criteria, een zogenaamde 

"multi criteria evaluatie" (Voogd, lit. 27) een beslissing genomen 

moet worden met betrekking tot het bijstellen van de vorm, dan 

wel de criteria. 

Een extra complicatie treedt op wanneer aan verschillende criteria 

verschillende gewichten toegekend worden. 

Dit is een van de redenen waarom na het toetsen aan criteria het 

in het algemeen nodig gevonden wordt een tweede stap in te voeren. 

Deze houdt een beoordeling in, waarbij oak moeilijk grijpbare 

of kwantificeerbare kwaliteiten betrokken kunnen worden, en 

op een betrekkelijk subjectieve manier het probleem van maat 
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en gewicht van de (deel) toetsresultaten meegenomen kan worden. 

(Denk hierbij oak aan het optreden van jury's voor prijsvragen 

en gemeentelijke welstandscommissies.) 

F ormeel gezien is er echter geen verschil tussen toetsen en beoordelen; 

in het eerste geval is de toetsing expliciet en in het tweede meer 

impliciet. De term evalueren is in dit verband een goede bemiddelende 

term. 

Het bijzondere, meervoudige karakter van de evaluatie en vooral 

de mogelijkheid om bij evaluaties de criteria tijdens het proces 

te kunnen veranderen, maakt de term dynamische evaluatie to~passelijk. 

PAR. 7 DEELPROCESSEN, DEELPLANI\JEN, BESLUITVORMINGSGEBIEDEN, 

ONTWERPSTRA TEGIE. 

Deelprocessen zijn onderdelen van een proces, bestaande uit een 

of meer activiteiten, waarbinnen een partij of een team van samenwerkende 

partijen werken aan het bereiken van een (gemeenschappelijk) 

doel. Het deelproces wordt afgerond met een plan waarover door 

de partijen overeenstemming is bereikt. 

Welke deelprocessen binnen een project onderscheiden kunnen 

worden hangt af van de partijen die onderscheiden worden, kortom 

van de rol-verdeling die overeengekomen is. 

Deze deelprocessen spelen zich af op een gebied, dat bepaald wordt 

door ruimtelijke, functionele en procedurele voorwaarden, waarbij 

de besluitvorming centraal staat. Een dergelijk gebied wordt dan 

oak aangeduid met de term besluitvormingsgebied. Elke geleding 

van het GOM- model kan daarbij dienst doen om het besluitvormingsgebied 

te karakteriseren. Zo kunnen zowel een orde, een domein, een 

niveau als een fase een besluitvormingsgebied zijn. Een andere 

term voor besluitvormingsgebied is beleidsveld, otontwerpgebied. 

Tot zover werden in het betoog twee soorten procesdelen onderscheiden, 

namelijk activiteiten en fasen. Nu er meer inzicht is in de aard, 

de opbouw en de uitvoeringsmogleijkheden van de verschillende 

processen in relatie met het GOM-model, kunnen schematisch 

de volgende deelprocessen onderscheiden worden: 
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1. Processen op een niveau, zich uitstrekkend over een of meer 

domeinen, en gelegen binnen een fase. 

2. Processen binnen een domein, zich uitstrekkend over een 

of meer niveaus, en gelegen binnen een fase. 

3. Processen binnen een fase, zich uitstrekkend over een of meer 

niveaus en domeinen. 

4. Processen binnen een project, zich uitstrekkend over een 

of meer fasen. 

AI deze procesdelen kunnen gekarakteriseerd worden in termen 

van samenstellingen van ordonnantie-, integratie-, en ontwikkelingsprocessen. 

De ontwerpstrategie die binnen een bepaald project ontworpen 

wordt is opgebouwd uit verschillende deelprocesen, die alle herleid 

kunnen worden op de matrix van het GOM-model. Welke procesopbouw 

gekozen zal worden hangt af van de context waarin het model 

geplaatst word. 

De aard van de ruimtelijke situatie, de aanwezige partijen met 

hun mandaten, het beschikbare budget, de beschikbare termijn 

en de aan te wenden technologie vormen een aantal randvoorwaarden 

die uiteindelijk de vorm van het proces zullen bepalen. 
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Bijlage 1 

DISCUSSIE VAN HET MODEL 

INLEIDING 

Zeals uit het voorgaande duidelijk is geworden, ligt het accent 

bij de uiteengezette GOM ontwerpmethodiek niet zo zeer op de 

methode, als wel op een theorie over het ontwerpen. Naast kwesties 

van methodologische aard komen hierin oak epistemologische zaken 

aan de orde, waardoor een eigen veld van wetenschapsbeoefening 

beschreven wordt. Niet aileen kennis en ordening van kennis is 

daarbij van belang (de epistemologie), maar oak de wijze waarop 

deze kennis verder ontwikkeld, uitgebreid en toegepast kan worden 

(de methodologie). 

De praktische noodzaak van theorievorming is vooral daarin gelegen 

praktische problemen op een hager niveau van generalisatie (abstractie) 

een adequaat kader te verschaffen, waardoor deze problemen 

beter gedefinieerd kunnen worden en in samenhang met anderen 

op systematische en reproduceerbare wijze opgelost kunnen worden. 

Deze noodzaak doet zich vooral dan voelen, wanneer veranderingen 

in de verhoudingen binnen de bouwkundige context, zowel van 

maatschappelijke als technologische aard om een dergelijk kader 

vragen. De theorie tracht de praktijk zodanig te beschrijven, dat 

de bestaande toestand een bijzonder geval, een variant, is van 

een meer algemene structuur. De structuur biedt daarbij de ruimte 

oak geheel andere, dus nieuwe toestanden van deze praktijk te 

beschrijven. Dit is essentieel bij de ontwikkeling van een ontwerptheorie. 

Een wetenschappelijke noodzaak van theorievorming is vooral 

daarin gelegen dat er behoefte bestaat aan een beschrijving van 

het vakgebied als bijdrage tot ontwikkeling en afbakening van 

een wetenschapsgebied. Enerzijds leidt dit tot een plaatsbepaling 

in algemene stromingen op het gebied van wetenschap en kunst. 

Anderzijds leidt dit tot plaatsbepaling ten opzichte van en relatering 

aan wetenschaps- of toepassingsgebieden, die op hetzelfde niveau 

gelegen beschikken over vergelijkbare formele structuren en processen. 

Seide typen van plaatsbepaling kunnen bijdragen aan de theorievorming. 
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Bij de discussie is het van belang zowel aandacht te besteden aan 

de praktische als de wetenschappelijke noodzaak. De theorie kent 

dus twee orientaties, die beide aan bod zullen komen. 

De theorie waarvan hier sprake is, bevindt zich nog het een stadium 

van ontwikkeling, waarbij primair aandacht besteed wordt aan 

beschrijvingen, van de werkelijkheid in de vorm van een theoretisch 

model. In een later stadium zal getracht worden op grand van 

deze theorie te komen tot verklaringen en zo mogelijk zelfs van 

voorspellingen. 

Bij 'de beschrijvingen gaat het om de beschrijving van bouwkundige 

toestanden en processen. Bij deze beschrijving gaat het om twee 

hoofdlijnen, namelijk: 

1. een objectbeschrijving, en 

2. een procesbeschrijving. 

De procesbeschrijving baseert zich daarbij op veranderingen in 

de toestanden uit de objectbeschrijving. Elke beschrijvings-wijze 

bedient zich van een eigen begrippenstelsel, die echter beide ontleend 

zijn aan een algemene theorie. 

Het begrippenstelsel zai zodanig logisch consistent en compleet 

moeten zijn, dat de beschrijving van een zelfde object onafhankelijk 

wordt van de beschrijvende subjecten. 

Aan de theorie moeten hypotheses ontleend kunnen worden, die 

getoest moeten worden. In eerste instanties zal deze toetsing 

een conceptueel karakter hebben en komen kwesties van consistentie 

en compleetheid aan de orde: in tweede instanties zal de toetsing 

een empirisch karakter hebben. Dit wil zeggen dat op grand van 

expirimenten in de werkelijke wereld de hypothese op hun houdbaarheid 

getoetst zullen worden. 

Op grand van deze beschouwingen wordt dit hoofdstuk geleed in 

drie paragrafen. Het gaat om een discussie waarbij de theorie 

bezien wordt vanuit: 

1. theoretische ontwikkelingen; 

2. ontwikkelingen in de praktijk; 

3. eerste toepassing als empirische toetsing. 

De conceptuele toetsing wordt geacht plaats te hebben gevonden 

bij de beschrijving van het modet 
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PAR. 1. THEORETISCHE ONTWIKKELINGEN. 

De bedoeling van deze paragraaf is te komen tot een plaatsbepaling 

van de eigen theorie. De nadruk ligt hierbij niet op de chronologie 

van de ontwikkeling, maar op het signaleren van stromingen die 

op grand van dikwijls zeer verschillend-soortige overwegingen een 

zekere mate van parallelliteit vertonen met het eigen werk. Soms 

hebben deze ontwikkelingen inspirerend en zelfs initierend gewerkt, 

en soms werd daar achteraf een verband mee gelegd. 

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen twee velden van 

ontwikkeling. 

1. de studies van de Stichting Architecten Research (SAR) en N. 

John Habraken; 

2. overige studies 

Het zal voor dit werkstuk te ver voeren alle belangrijke boeken, 

rapporten en artikelen te vermelden en hun relaties met de eigen 

theorievorming aan te duiden. Aileen de belangrijkste zullen in 

de literatuurlijst (bijlage 3) genoemd worden. 

1.1 SAR en Habraken. 

De studies van de SAR zijn van belang vanwege de consequente 

koppeling van fysiek- ruimtelijke elementen aan sociaal politieke 

categorieen. Dit komt tot uitdrukking in de gebezigde terminologie 

als weefsels en dragers, waarbij ruimtelijke toestanden primair 

gedefinieerd zijn in termen van besluitvorming. In de sfeer van 

de begrippen werden binnen de SAR de begrippen " structuur" en 

"niveau" operationeel gemaakt (lit. 28). 

In de sfeer van de technieken werden term en als "zOnes" en "marges", 

ingevoerd, waarmee het mogelijk werd gemaakt ruimteljke toestanden 

"in verandering" (dus dynamisch) weer te geven. Daarnaast werd 

een stelsel van modulaire coordinatie ontwikkeld, (een stelsel van 

maat-en plaatsafspraken), waarmee op meerdere niveaus activiteiten 

van participanten gecoordineerd kunnen worden. 

Het werk van de SAR vormt daarmee de basis voor theoretische 

ontwikkelingen binnen de Groep Ontwerp Methoden. 
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De werkzaamheden van de SAR, GOM en N.J. Habraken zijn zeker 

in de jaren, 60 en 70 nauw met elkaar verbonden geweest. 

Het werk van Habraken binnen het MIT (USA) sinds 1975 richtte 

zich meer en meer op de methodologie van het bouwkundig ontwerpen. 

Zijn laatste boeken "The Transformation of the Site" Oit. 29) en 

"The Appearance of the Form" (lit. 30) getuigen daarvan. 

Vooral dit laatste boek is voor dit werkstuk van belang, omdat 

het in de vorm van een viertal essays een aanzet geeft van een 

model van het ontwerpproces. Deze studie refereert niet aan de 

ontwikkelingen binnen de GOM en moet beschouwd worden als 

een specifieke en persoonlijke benadering van Habraken. Een benadering 

die geheel past in de lijn van zijn gehele oeuvre, waarbij de "natuurlijke 

relatie" tussen mensen en hun omgeving steeds centraal staat. 

Oat de studie leidt tot een voorstel van een model dat qua structuur 

opvallende overeenkomsten met dat van het GOM- model vertoont, 

wordt daarom als een ondersteuning van het laatste model beschouwd. 

In de voorlaatste paragraaf van het boek "Last look at the model" 

stelt Habraken in concluderende zin: "Indeed the model is no more 

than the matching of control units in the design proces. This means 

that each participant in the creation of a form, at any stage, may 

find connection with other possible parties in six different directions: 

first to the left or the right in the design string (1) next up and 

down in the form hierarchy (2) and finally back and front toward 

other, matching form hierarchies. (3)". 

De tussen haakjes geplaatse cijfers zijn een toevoeging onzerzijds 

en dienen voor het geven van een nadere adstructie, en tevens 

voor het leggen van een relatie met de terminologie van het GOM 

model. 
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1. "To the left or the right in the design string" betekent een 

orientatie enerzijds op "image", het beeld van de vorm in 

het hoofd van de ontwerper, een intentie, een bedoeling, en 

anderzijds op het "object" het artefact zoals het gemaakt 

word. Het proces naar links is een proces van evaluatie en 

interpretatie, en het proces naar rechts van instructie en 

exploratie.Deze orientaties corresponderen onzes inziens 

in het GOM- model met de richting van de ontwikkelingsprocessen. 

2. "Up and down in the form hierarchy" betekent een orientatie 

enerzijds op het hogere niveau, de omgeving van het antwerp, 

en anderzijds op lagere niveaus, de details van het antwerp, 

zoals die technisch mogelijk zijn. 

Deze orientaties corresponderen onzes inziens in het GOM

model met de richting van de ordonnantieprocessen. 

3. "Back and front towards other matching, hierarchies" betekent 

een orientatie op de verschillende "thematic systems" die 

met elkaar verweven uiteindelijk de vorm bepalen. Deze orientatie 

correspondeert met de richting van de integratieprocessen. 

Deze thematische systemen corresponderen onzes inziens 

in het GOM- model met de domeinen die conform de ordening 

van het model oak inderdaad in niveaus geleed kunnen worden. 

Een meer gedetailleerde analyse van het model van Habraken 

is nodig om vast te stellen of deze interpretaties juist zijn. 

Een studie van de tekst en interne bespreking daarvan binnen 

de onderzoekgroep leidden tot deze veronderstelling. Het 

ligt in de bedoeling Habraken hieromtrent nag om commentaar 

te vragen. 

1.2. Overige auteurs. 

Een algemeen antwerp theoretische onderbouwing van het model 

wordt gevonden in het werk van tal van auteurs. De basis daarvan 

• 

werd gelegd met het verzamelen van literatuur in een drietal "readers" 

(lit. 31, 32, 33) waarvan er een, namelijk de reader 

"Ontwerpleer 2" als dictaat binnen de THE is uitgegeven. 

De bedoeling van deze literatuurstudie was het verkennen van 

de stand van de zaken in de wereld van de ontwerp-theorie. Daarbij 

werd gezocht naar argumenten die de eigen theorie zouden kunnen 

onderbouwen dan wel tegenspreken. Gezien de omvang van het 

-57-



materiaal en de orde van dit werkstuk wordt met een aantal hoofdzaken 

volstaan. Daarbij wordt als volgorde van behandeling de ordening 

van het model in drie dimensies aangehouden. 

1.1.2. Niveaus 

Hier staan het niveau- en structuurbegrip centraal. In de algemene 

literatuur wordt aansluiting gevonden bij de algernene systeemtheorie, 

cybernetica en structuralistische theorieen. 

Inspirerend in algemeen opzicht was in dit verband het werk van 

Arthur Koestler, (lit. 2, 34) Claude Levi Strauss (lit. 15) en Herbert 

Simon (lit. 35). In de bouwkundige literatuur werd het meest aansluiting 

gevonden bij het werk van Hillier en Leaman. (lit. 36) 

1.2.2. Domeinen 

Hier staat het functiebegrip centraal. In de algemene literatuur 

werd aansluiting gevonden bij het werk van Bruce Archer (lit. 

12) In meer specifieke zin gaf het werk van John Luckman met 

name waar het gaat om zijn "Analysis Interrelated Decision Areas" 

(AIDA) (lit. 9) voeding aan het onderscheiden van autonome domeinen 

in het vakgebied van de bouwkunde. 

1.1.3 Fasen 

Hier zijn tal van auteurs te noemen. Geoffry Broadbent (lit. 37)is 

waarschijnlijk degene geweest, die door een overzichtelijke bundeling 

van inzichten een klimaat geschapen heeft , waardoor een theorie 

kan ontstaan die nadrukkelijk afstand neemt van een gefixeerde 

volgorde in een proces. De context van het proces leidt tot het 

antwerp van een specifieke procedure die recht doet aan de aard 

van het project inclusief de geaardheid van de ontwerper. 

lal van auteurs hebben getracht hun inzichten onder te brengen 

in transparante modellen van het proces. De vormgeving daarvan 

werd daarbij ingegeven door specifieke doelen die middels hun 

model bereikt moesten worden. In veel gevallen zijn dit drie dimensionale 

mod ellen. 

Aileen het door Habraken geformuleerde model heeft, als gevolg 

van een overeenkomstige optiek, een overeenkomstige dimensionering 

als het GOM-model. Twee zaken staan daarin centraal, namelijk: 
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1. de rol van de vorm, niet aileen als doel, maar oak als communicatiemiddel 

tijdens het proces, waarbij alle partijen als vormgevers gezien 

worden, en 

2. de rol van de partijen in het proces en de noodzaak deze rollen 

en hun relaties te allen tijde te kunnen beschijven. 

PAR. 2 ONTWIKKELINGEI\J IN DE PRAKTIJK 

Oak in de praktijk van het bouwkundig ontwerpen werden modellen 

ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn het RIBA Plan of Work (lit. 

14) en de zogenaamde Project lnformatie matrix (PIM) (lit. 13). 

Bij dit laatste model wordt hier stilgestaan, omdat dit is opgesteld 

door professionele bouwkundige ontwerpers - de feitelijke doelgroep 

van de GOM activiteiten - en tevens omdat het van recente datum 

is. Dit model is primair gericht op project- informatie en niet 

zozeer op ontwerp-informatie; het is eerder een bedrijfkundig 

model. Dit accentverschil leidt tot andere accenten in de opbouw, 

maar er is zulk een in het oog lopende overeenkomst, dat het PIM 

model als een practisch onderbouwing van het GOM model, eventueel 

als een specifieke uitwerking daarvan, gezien kan worden. 

Het PIM - model is gebaseerd op de opvatting dat in alle fasen 

van het ontwerpproces in principe dezelfde aspecten aan de orde 

komen. Deze worden per fase geintegreerd tot een evenwichtig 

geheel in de vorm van een beeld of plan. Deze opvatting strookt 

met die van de opstellers van het GOM - model. 

Het PIM- model kent een uitgesproken fasering, die correspondeert 

met de tradities van de architectonische ontwerppraktijk. Het 

GOM- model doet ten aanzien van de inhoud van fasering geen 

uitspraken, maar maakt deze, en oak andere faseringen wel mogelijk 

door de inhoud van elke fase te specificeren in termen van niveaus 

en domeinen. 

Het PIM- model kent geen geleding in niveaus, zij het dat de verschillende 

fasen in de praktijk wel gerelateerd zullen worden aan deze niveaus. 

Per fase komen bij het ontwerpen meerdere niveaus, in een niet 

bepaalde volgorde, aan bod. Het model voar·ziet niet in een dergelijke 

detaillering. 
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Het PIM- model kent wel domeinen, aangeduid met de termen 

"object informatie aspecten", en "proces informatie aspecten" 

die tezamen de "project informatie aspecten" uitmaken. 

Seide categorieen van aspecten worden in het GOM- model nadrukkelijk 

bezien als aspecten van ruimtelijke elementen, waarbij dit onderscheid 

tussen proces en object komt te vervallen. Daar komt wel een 

onderscheid voor in de plaats, namelijk dat van algemeen en (specifiek) 

bouwkundige functies. Ten aanzien van de inhoud wordt echter 

hetzelfde gebied afgedekt. Daarnaast heeft er een andere uitsplitsing 

in functiecategorieen plaats. 

Het PIM- model ruimt nog een aparte plaats in voor "beeldvorming". 

In het GOM- model is dit niet nodig, daar aile dimensies van het 

model betrokken worden op ruimtelijke en dus afbeeldbare elementen 

en si tuaties. 

In een werknotitie "vergelijkende anaylse van het GOM en BNA 

(PIM) model", d.d. 1 februari 1985 (lit. 38) is aangegeven op welke 

manier het PIM- model vertaald kan worden in de terminologie 

van het GOM- model. Daarbij meet niet voorbijgegaan worden 

aan de specifieke bedoelingen van beide modellen. Het GOM -fT1odel 

is een open model, waarbij het niet uitsluitend gaat om de opslag 

van informatie tijdens het project, maar dat oak de mogelijkheid 

geeft op een adequate wijze processen te beschrijven en te concipieren. 

Tevens kan bij een dergelijk benadering van het ontwerpproces 

dit opgevat worden als leerproces, kennis en informatie opleveren 

ten behoeve van de ontwerper zelf, maar oak voor het onderhavige 

bureau of bedrijf, en de vakgemeenschap van bouwkundige ontwerpers. 

Het PIM- model steunt ·op grand van deze analyse het GOM-model 

vanuit een ordeningsproces binnen de praktijk van het architectonisch 

ontwerpen. 

PAR. 3 EERSTE TOEPASSING ALS EMPIRISCHE TOETSING. 

De toepassing van het model bevindt zich nag in een eerste fase. 

Pas nu de theorie voldoende is uitgekristalliseerd is het mogelijk 

de studiefase te vervolgen met een empirische onderzoekfase. 

Di t onderzoek he eft be trekking op de volgende zaken : 

1. Bouwkundige objecten, 

2. Ontwerpprocessen. 
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Seide zaken kunnen beschouwd worden als onderwerp van analyse, 

(beschrijving), dan wel als onderwerp van synthase (antwerp) en 

evaluatie. 

1. In eerste instantie gaat het om het maken van adequate beschrijvingen 

van bestaande gebouwen en ontwerpen in termen van het 

model. 

2. In tweede instantie gaat het om. het beschrijven van processen, 

die tot een antwerp c.q. gebouw leiden , of geleid hebben 

in termen van het model. 

3. In derde instantie gaat het om het ontwerpen van een gebouw, 

waarbij het model gebruikt wordt om ordening aan te brengen, 

zowel in de planning van het proces van besluitvorming, als 

wel in de uitvoering van dat proces. 

Dit onderzoek zal zich in eerste instantie afspelen in het kader 

van onderwijssituaties en in het Voorwaardelijk Gefinancierd programma 

'Innoverend Ontwerpen' van de Technische Hogeschool, maar zal, 

nadat enige ervaring is opgedaan, oak in de ontwerppraktijk worden 

uitgevoerd. 

Een vroeg voorbeeld van een eerste empirische toetsing van het 

model had plaaats in het kader van het orientatiecollege van de 

vakgroep Architectuur en Stedebouw i.o. op 

23 februari 1978 "Centre Beaubourg: de analyse van een architectonisch 

object" (lit. 39). 

In het begin van 1985 is een start gemaakt met een serie antwerp 

onderzoekprojecten in het kader van het afstuderen. 

Deze projecten worden gebundeld onder de titel "Integraal ontwerpen". 

Aan dit project wordt in principe door alle vakgroepen van de 

afdeling deelgenomen. 

Resultaten hiervan komen spoedig ter beschikking. 

Samenvatting 

De ontwikkeling van het model die zich grotendeels in het kader 

van wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Bouwkunde THE 

heeft afgespeeld, heeft tot nu toe vooral in het conceptuele vlak 

gelegen. Het ging daarbij eerder om studie en reflectie ten behoeve 

van theorievorming dan om empirisch of expirimenteel onderzoek. 
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De resultaten daarvan werden gepubliceerd in de vorm van artikelen 

en "papers" en ingebracht in het wetenschappelijk onderwijs (keuzevakken 

in de hogere studiejaren) in de vorm van colleges, oefeningen en 

projecten 

Een beschouwing van de ontwikkeling zowel in het theoretisch 

als in de praktijk geeft ondersteuning aan het model; de feitelijke 

toepassing van het model in de praktijk van het bouwkundig ontwerpen 

(waarbij ingebrepen: de toepassing bij het ontwerpen van informatiesystemen 

die daarop gericht zijn) zal in een volgende fase bijdragen aan 

de verdere ontwikkeling. 
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Bijlage 2 

ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS VAN HET GOM- MODEL VAN 

1976 TOT 1986. 

Voorgeschiedenis. 

Het niveau- begrip werd door Bax ontwikkeld rand 1967 in het 

kader van zijn werkza'amheden bij de Stichting Architecten Research 

(SAR) met Habraken als directeur. Een eerste consequente toepassing 

van het werken met maatvoerings-en plaatsbepalingsniveaus had 

plaats bij de werkzaamheden aan de prijsvraag voor de ontsluiting 

van de Maarssenbroekse polder in 1969. De architecten de Jong, 

van Olphen en Bax (JOB) wonnen met hun project "Polderstad" 

(lit. 40) de eerste prijs. 

Daarna werden door JOB in 5 jaar tijd in een groat aantal projecten 

ca. 5.000 woningen op basis van deze principes gerealiseerd. 

In januari 1976 promoveerde Bax op het proefschrift "'Meten met 

twee maten; ontwikkeling van een maatstelsel als kader voor een 

besluitvormingsproces op het gebied van ruimtelijk ordenen". 

Naast het niveaubegrip waren hierin oak het procesbegrip van 

belang voor de ontwikkeling van het GOM- model. 

1976 

Aanleiding voor het opstellen van een model was een paging helderheid 

te krijgen in de samenhang in het onderwijs-aanbod van de afdeling 

Bouwkunde van de THE. In het begin van de jaren zeventig was 

een dusdanige varieteit van vakken, oefeningen en projectwerk 

ontstaan, dat het onmogelijk was bij het ontbreken van een overzichtskaart 

een adequaat onderwijsbeleid uit te stippelen. In 1976 werd het 

noodzakelijk geacht eindtermen voor de afdeling op te stellen 

en op basis hiervan een onderwijs-programma. Deze taak werd 

toevertrouwd aan een aantal zogenaamde kerngroepen. Binnen 

het kader van de werkzaamheden van de kerngroep ontwerpen 

werd de eerste aanzet van het GOM model ontwikkeld. De werkzaamheden 

van de kerngroep werden afgerond met een rapport en met eindtermen 

van de afstudeer-richting X-ontwerpen. De structuur van deze 

werk-stukken werd ontleend aan het model, dat op dat moment 

nog niet expliciet vorm gekregen had. 
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Een tweede aanleiding lag in de sfeer van het onderzoek en betrof 

de dissertatie van Trum: "Over het normbegrip in de bouwkunde" 

(lit. 8). Dit onderzoek startte in 1975 (als voortzetting van afstudeerwerk). 

Vanuit de behoeft om met name functies in hoofdgroepen te kunnen 

verdelen leidde de discussies over dit onderwerp tot de ontwikkeling 

van een concept dat later de Domeinentheorie ging heten. 

1977 

In 1977 was de gedachtengang zover ontwikkeld, dat het mogelijk 

was hieruit een schets te destilleren van de wijze waarop binnen 

en vanuit GOM een bijdrage geleverd zou kunnen worden aan onderwijs 

en onderzoek binnen de afdeling. Deze schets werd gepresenteerd 

in de oratie van Sax (lit. 41) in 1977. De titel "Drie maal Drie 

is negen, ieder zingt zijn eigen lied", met als ondertitel "Keuzevrijheid 

als beginsel van ruimtelijk ordenen" refereert naar de drie dimensies 

van het model, en tevens naar de bedoeling het model te beschouwen 

als een beslissingsmodel ten behoeven van aile participanten in 

het ontwerpproces. Dit laatste sluit aan bij de taakstelling van 

de leerstoel. 

Het niveaubegrip en het procesbegrip waren in 1975 al uitgewerkt 

in het proefschrift van Sax Clit. 5) De domeinen kregen al meer 

gestalte in de discussie rand het proefschrift van Trum. 

In het zelfde jaar hadden op basis van een aantal vragen die afgeleid 

waren van het model, systematisch gesprekken plaats met alle 

kroondocenten van de afdeling Souwkunde. Voor het onderzoek 

werd het voor belang geacht op welke wijze de taken van de verschillende 

leerstoelen van de afdeling in de terminologie van het model beschreven 

konden worden. Pas veel later, namelijk in 1980 leidde dit tot 

een aantal bestuursnotities ten behoeve van het leerstoelenplan 

van de afdeling. 

1978 

In dit jaar was zoveel vertrouwen ontstaan ten aanzien van de 

mogelijkheden die het model inhield ten aanzien van de beschrijving 

van ontwerpprocessen, dat de term "Domeinentheorie" (lit. 42) 

geintroduceerd werd. Dan worden naast de domeinen van de fysiek 

ruimtelijke orde oak de sociale en economische ordes geintroduceerd. 

De ordes als beleids-en ontwerpvelden, in formeel opzicht vergelijkbaar 
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met de domeinen gaven de mogelijkheid de problematiek van de 

(ruimtelijke) planning te betrekken in het veld van het bouwkundig 

ontwerpen. 

Deze gedachten werden voor het eerst naar buiten gebracht tijdens 

een lezing door Bax in het kader van de zogenaamde VCW lezingen. 

De titel van de lezing luidde: "Domeinentheorie, omvang en geleding 

van het vakgebied der Bouwkunde" en in enigszins bewerkte vorm 

gepubliceerd onder de titel "Domeinentheorie"; The scope and 

structure of Building Science (Open House). (lit. 43) 

Trum schrijft en presenteert een paper "On the value and the artificial 

nature of architecture" (lit. 44) voor een conferentie op de THE, 

georganiseerd door A. Tzonis over het onderwerp "The question 

of value in architecture". 

1979 

In het jaar 1979 promoveerde Trum op zijn proefschrift 

"Over het normbegrip in de bouwkunde" (lit. 8). Zoals hiervoor 

al gezegd handelde dit proefschrift behalve over normen oak over 

de toepassing en het antwerp daarvan bij het bouwkundig ontwerpen. 

In dit proefschrift werd vooral de geleding in ordes, domeinen 

en subdomeinen van het GOM -model nader uitgewerkt. 

In dit jaar werden door Bax drie reizen ondernomen naar Egypte, 

waar de techniek van het 'generic grid' (gebaseerd op het niveaubegrip) 

werd toegepast bij de ontwikkeling van het stedebouwkundig plan 

voor New Ameriyah City. (NAC) 

Bax en Trum schrijven een paper "Orders, domains and levels: 

conceptual tools for architectural design" die door Trum gepresenteerd 

werd op ·de Design Research Conference in Portsmouth.(lit. 45) 

1983 

In dit jaar werd een reis gemaakt naar Macao, waar de techniek 

van het 'generic grid' werd toegepast bij de vervaardiging van 

een zogenaamd interventieplan. Hierover is gepubliceerd in Open 

House. (lit. 46) 
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1984 

Na een intermezzo van enkele jaren mede veroorzaakt door het 

drie- jarig decanaat van Bax, worden de activiteiten weer opgepakt. 

Een belangrijke stimulans hiervoor was het optreden van de Innovatiegerichte 

Onderzoek Programma commissie Bouw (lOP- cie Bouw), die een 

programma opstelt, waarin onder andere aandacht bosteed wordt 

aan de ontwikkeling van een zogenaamde informatietechnische 

infrastructuur voor de bouwnijverheid. GOM veronderstelt dat 

het door haar ontwikkelde model daaraan een bijdrage kan leveren. 

In 1984 promoveert Boekholt op een dissertatie "Bouwkundig ontwerpen; 

een beschrijving van de structuur van bouwkundige ontwerpprocessen". 

(lit. 21) Dit proefschrift concentreert zich op de procesmatige 

apsecten van het model. In principe is het model nu in conceptueel 

opzicht gereed en kan gewerkt worden aan de empirische toetsing 

daarvan. 

Ten behoeve van de conferentie in Bath (U.K.) over de "The role 

of the architect" schrijven Bax en Beheshti een paper, die door 

Beheshti gepresenteerd wordt. De titel van de paper is "The Role 

of the Architect in a Design CoaUition Team" Clit. 47). In deze 

paper werd oak gebruik gemaakt van elementen uit de dissertatie 

van Beheshti (lit. 48). Het GOM -model werd in deze paper uitgewerkt 

ten behoeve van een onderzoekvoor-stel voor de IOP cie Bouw. 

Het model werd nu ten behoeve van het onderzoekprogramma 

zodanig uitgewerkt dat een extra geleding werd aangebracht in 

termen van soorten kennis: systemen, strategieen, en methoden 

en technieken, naast sectoren van toepassingsmogelijkheden: woningbouw 

etc. (lit. 49) 

In hetzelfde jaar nag werd bij gelegenheid van een conferentie 

in Lund, (Zweden) een voordracht gehouden, met als titel 

"A methodological concept for Computer Aided Architectural 

Design: A participartory view". (lit. 50) Bij gelegenheid van deze 

voordracht werden vooral de methoden en technieken (in CAAD 

termen) van het GOM- model uit de Bath- presentatie nader uitgewerkt. 

Op 1 oktober van dit jaar wordt begonnen met de uitvoering van 

het" IOP- project" Ontwerpmethodiek ten behoeve van CAAD 

programma pakketten" (lit. 51) 



1985 

Sij gelegenheid van de Design Participation Conference, (DPC'85) 

zoals die door GOM georganiseerd werd, werden drie voor de ontwikkeling 

van het GOM- model belangrijke papers gepresenteerd. 

Beheshti presenteer een paper over "The development of an architectural 

design data base" (lit. 52), waarbij de mogelijkheden van het GOM 

- model ten behoeven van de inrichting van een data base worden 

geexploiteerd. 

Sax presenteert een paper over "The Design of a Generic Grid" 

(lit. 53). In deze paper wordt de "state of the art" ten aanzien 

van het GOM- model gepresenteerd met een verdere uitwerking 

in de richting van de technieken, met name die van vormbeschrijvingstechnieken 

over meerdere besluitvormingsniveaus. 

Evenals in de Lund- paper beginnen zich de contoeren af te tekenen 

van een ontwerptheorie, die bestaat uit een drietal concepten: 

de architectonische ruimte in verandering, het participatorisch 

plannings- en ontwerpproces, en de methode en technieken in dynamische 

situaties. 

In de slotpaper "How is participation in design possible?" (lit. 7) 

wordt de conferentie in de vorm van een onderzoekprogramma 

samengevat. De belangrijkste conclusies blijken ingedeeld te kunnen 

worden volgens de geledingen van het mode_!. 

Het eindrapport van de eerste fase -:- het onderhavige rapport geeft 

de stand van zaken van het model weer. Het drie-dimensionale 

model blijkt zowel ten aanzien van de beschrijving van ruimtelijk 

functionele toestanden als wel ten aanzien van participatie processen, 

als wel ten aanzien van methoden en technieken een adequaat 

hulpmiddel te zijn bij de ontwikkeling van een zogenaamde Ontwerp 

Informatie Matrix. 

In procestechnische zin uitgewerkt blijkt het te kunnen fungeren 

als basis voor de ontwikkeling van een "Archititectural Design 

Information System (ADIS)". 

Eindhoven, 20 november 1985 

M.F.Th. Sax 
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Bijlage 4 

LIJST VAN FIGUREN blz 73 

Figuur 0 OVERZICHTSBLAD bij inhoudsopgave 

Figuur 1 OP- DIAGRAM blz 29 

Figuur 2 OP- DIAGRAMMEN blz 29 

Figuur 3 00 (VENN) DIAGRAM blz 30 

Figuur 4 ALGEMEEN (BOUWKUNDIG) BELEID blz 32 

Figuur 5 . (SPECIFIEK) BOUWKUNDIG BELEID blz 35 

Figuur 6 ·. ALGEMEEN EN SPECIFIEK BOUWKUI\IDIG 

BELEID blz 42 

Figuur 7 GOM- MODEL: TOEST ANDEN blz 43 

Figuur 8 GOM- MODEL: PROCESSEN blz 44 

Figuur 9 PROCESTOEST ANDEN EN -NIVEAUS blz 47 

Figuur 10 PROCESS EN blz 47 
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