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OPTIMALE MATERIAALKEUZE 

x) 
P.C. Kreijger , TH-Eindhoven, Postbus 513, 

5600 MB Eindhoven 

~- Inleiding 

Bij materiaalkeuze gaat het niet direct om de materialen zelf 

maar om de eigenschappen die gewenst zijn en die voortvloeien 

uit de gestelde gebruikscriteria; eerst na zo'n evaluatie 

kunnen (bouw)materialen worden vastgesteld. 

Nu is een constructeur van nature geneigd te denken in be

grippen als sterkte, stijfheid, stabiliteit, kostprijs. Hij 

vraagt zich dus primair af hoeveel draagvermogen hij voor 

hetzelfde geld kan kopen voor de verschillende materialen of 

in eigenschappen uitgedrukt: de kostprijs per eenheid van 

sterkte en per eenheid van stijfheid (elasticiteitsmodulus). 

De meeste problemen ontstaan echter door 

àf te weinig aandacht te besteden aan neveneffecten 

àf te weinig aandacht te besteden aan de lange duur effec

ten. 

De materiaalkeuze door de constructeur zal daarom niet alleen 

gebaseerd moeten zijn op beperkte branche-criteria maar op 

een veel breder en algemener veld van criteria. Doet hij dit 

dan zal tevens bekend zijn hoe zijn materiaalkeuze verband 

houdt met, cq invloed uitoefent op hedendaagse problemen 

als ontgronding, grondstoffenschaarste, werkloosheid, bouw

kosten, energie- en .waterverbruik, vervuiling, het afval

vraagstuk, gezondheidsaspecten. Immers direct- of indirect 

hangt materiaalkeuze hiermee samen zoals blijkt als we ener

zijds een stroomdiagram van materialen beschouwen (zie sche

ma 1) en anderzijds nagaan welke eigenschappen aan materialen 

kunnen worden toegekend (zie schema 2). 

Uit schema 1 blijkt dat de cyclus die een materiaal ondergaat 

o.a. naar voren komt in de zgn. ecologische eigenschappen van 

een materiaal. Immers door aan te nemen dat er Pi producten 

worden vervaardigd die elk Si kg materiaal/product vereisen 

en een levensduur Li hebben, blijkt bijv. dat per jaar aan 

afval ontstaat Z Si.Pi 
Li 

x) Hoogleraar Materiaalkunde 



VNL. TECHNISCHE PARAMETERS 
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Schema l - Stroomdiagram voor materialen 



extrinsieke factoren algemeen 
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Schema 2 - Eigenschappen van bouwmaterialen 
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Indien men verder aanneemt dat per kg materiaal E. (J)energie 
~ 

nodig is, w. (kg) water, B. (m
2 

(of m
3

) grond wordt verbruikt, 
~ ~ 

A. (mensuur) arbeid nodig is en daarbij V. (kg) vervuiling of 
~ ~ 

verontreiniging ontstaat, verkrijgt men de in schema 1 ver-

melde parameters. In algemene zin duiden deze het verband 

met de "omgeving" aan. Per materiaal, product of constructie 

kan men dus spreken van resp. afvalinhoud, energie-inhoud -

--1> etc. 

Uit de vermelde parameters blijkt al dat een gunstig ecolo~ 

isch effect zal worden verkregen als E., vl., V., B., zo klein 
~ ~ ~ ~ 

mogelijk zijn evenals P. 
~ 

deze, afhankelijk van de 

en S .. Wat betreft L. en A. zullen 
~ ~ ~ 

doelstelling (grote werkgelegenheid 

of economie) zo groot mogelijk dan wel zo klein mogelijk moe

ten zijn. 

Uit schema 2 blijkt dat de technische eigenschappen (dus 

naast de ecologische eigenschappen en naast de kosten) onder

verdeeld kunnen worden in de zgn. bulkeigenschappen (sterkte, 

elasticiteitsmodulus etc.) en die van de buitenhuid die voor

al van belang zijn voor de levensduur daar een desintegreren

de werking (mechanisch, fysisch, chemisch, biologisch) prac

tisch steeds vanaf de buitenzijde op een materiaal inwerkt. 

Daarnaast moeten we bedacht zijn op ev. vrijkomende stoffen 

zoals gassen (speciaal van polymeren bijv. formaldehyde, of 

bij brand), vezels (lengte < 8 ~. diameter< 2 ~m bijv. be

paalde soorten asbest vezels), uitspoeling van zware metalen, 

vrijkomende straling (uit grond, uit bouwmaterialen) en mo

gelijke interacties met aerosolen waartoe ook de zgn. lucht

ionen kunnen worden gerekend. Dit alles betreft de physiolo

gische gezondheid van de mens of in algemener zin tav alle 

leven de zgn. biologische gezondheid. 

Daarnaast hebben vorm samen met soort materiaal, structuur, 

textuur, kleur en belichting invloed op de geest van de mens, 

dus op de psychologische gezondheid (de stemming van mensen 

in een kerk is anders dan die in een nachtclub!) Al deze ei

genschappen zijn onder-scheiden delen van het totale materi

aalgedrag dat zijn invloed ~irect en indirect naar vele kan

ten uitstraalt. 
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Om deze eenheid beter te onderkennen werd op basis van [1] 

een indeling opgesteld gebaseerd op de eenheid van stof en 

geest, de beide aspecten die het leven karakteriseren; het 

eerste waarneembaar, het tweede niet waarneembaar. Aanvaardt 

men deze eenheid dan zullen de onderscheiden delen zelf ook 

weer een eenheid moeten vormen m.a.w. waarneembare stof is 

gekoppeld aan waarneembare geest en niet waarneembare geest 

aanniet waarneembare stof waarmee de vier-kwadrantenopstel

ling tot een totaal-overzicht leidt. (zie schema 3) 

Als toepassing op het dagelijks leven worden in [1] zo even

eens de aspecten van een melkkannetje afgeleid, (zie schema 

3) • 

Tevens leidt deze vier-kwadranten opstelling tot het be

schouwen van zeven toestanden om de eenheid te kunnen be-

grijpen, waarop niet verder wordt ingegaan. 

Sche~a 3 - Voorbeelèen van •rie~-kwadran:en onder-scheiding van de eenheid [l] 

waarneembaar I ~iet waarneembaar 

IV I 

i 
r---------~.~even 

' 

III II 
geesï:. 

geest 

stof 

voorbeeld l: " l even" 

waarneembaar niet i.;aarneembaarf 
I 

i 

I 
IV I 

' i ruimte stof 

I f---------1: melkkan jr----------1
1 

! I\ucobegrip I 
III 

denkvorm 
~---·-----------------------1 

voorbee l d 2: "mÉükkan" 

Op deze basis kunnen nu de materiaaleigenschappen eveneens 

worden ingedeeld, zie schema 4. 
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Sch.::~a. 4 - i!ier-~~•ad::ancen onèer-s::n~idi.r:.g •Jan ::J.ac..:riaalebensc haé)pe:l 

stoi-eige:lschappe:l osychologische zezondheid beinvloede:1de ! 

techni.s.:.h:-tav. bul::Oat:eriaal. 

- tav. buitenhuid 

(opp. fysica/chemie) 
economisch - prijs : 

eigenschappe:1 

invloed vorm + soort :nateriaal + 
structuur + textuur + Kleur + 
+ belichting 
(opstellen beoordelingsmethodieken, 
thans 5, zie bijv. [2]) 

spec.kost:en (prijs pe~ gew./vol. 
eenheid) 

per eenheici van eiganschap 

biologische gezondheid 
be'invloedende eigenschappen 

vrijkomende gassen bij 
ontleding en veroudering , 
radioactieve straling , 
toxiciteit (zware metalen), 
luchtionen:decectiemethoden, 

zie bijv. [2] 

IV I 

~ateriaalkunde 

Eigenschappen indirecte, algemene 
nuttigheidseigenschaopen 

III II 

energie- "' 
water -
vervuilings-

, arbeids
afval
ontgrond ings-J 

inhoud, zie bijv. [3] 

~ij I + IV wordt steèds de gehele materiaalcyclus in het oog gehouden: 

winning + grondstoffen + procesindustrie + materialen + productindustrie 
+ producten~ gebruiker + afval + terugkoppeling (zie schema 1) 

In het navolgende zullen de schema's 1 en 2 (en daarmee 

schema 4) worden beschouwd. 

I 
I 
I 

I 
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~· Hoeveelheid materiaal per product/component/constructie 

De hoeveelheid materiaal per product (aangeduid als S. kg 
~ 

materiaal/product in schema 1) is in werkelijkheid de hoe~ 

veelheid materiaal die in totaal nodig was om tot het product 

te komen, dus inclusief alle materiaal dat bij vervaardiging 

tijdens ev verschillende stadia, tijdens opslag (bijv. op de 

bouwplaats) en door voortijdige breuk verloren gaat. In dit 

opzicht worden in [4] tav kleine licht belaste constructies 

zes regels gegeven: 

- miniaturisatie 

- reductie van het aantal onderdelen per product 

- optimaal materiaalgebruik door minimale verwijdering van 

materiaal 

- minimaal aantal productie processen 

- gebruik van nieuwe materialen en productieprocessen (inno-

va tie) 

- standaardisatie en vereenvoudiging van materialen en pro

ductonderdelen 

Voor bouwproducties kunnen hieraan worden toegevoegd [5] : 

- optimale benutting van trek- en druksterkte mbv waarschijn

lijkheidsleer; belangrijk z ijn de variatiecoëfficiënten in 

eigenschappen en belasting, gekoppeld aan veiligheidsfacto

ren die zijn afgestemd op faalkansen die weer verband hou

den met de herstellingskosten nodig om de schade bij falen 

te herstellen. 

- oriëntatie van het materiaal volgens de werklijnen van de 

k rachten, buiging zoveel mogelijk trachten te vermijden. 

- houdt het product van kracht en lengte (waarover die kracht 

werkt) zo minimaal mogelijk 

- minimaliseren van eigen gewicht door gebruik te maken van 

de (bekend veronderstelde) efficiëncy-factoren voor trek/ 

/druk, buiging en wringing , voor wanden(en panelen) en 

voor kolommen (druk en knik) 

- gebruik te make n van d e bre ukmechanica en daarmee van de 
2~ 

critische scheurlengte (Lg = ~met Lg critËche scheur
TI 0 

lengte in m, W = breuk energ ie in J / m2, E e lasticiteit s-

modulus in N/ m2 , 0 = treksterkte in N/m2 ). Zo kan de breuk-

e nergie van steenachti ge ma t eria l e n b ijv. slechts worden 

verhoogd op drie manieren: 
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- aanbrengen van voorspanning (voorgespannen beton, ther

misch behandeld veiligheidsglas) 

- uitsluitend op druk belasten 

- gelaagdneid aanbrengen daar de max. spanningsconcentra-

tiefactor // scheurvlak (dus Lbelasting)max. slechts 

ca 40 is terwijl die ~ scheurvlak (// belasting) max. 

ca 200 bedraagt; de hechting tussen de gelaagde delen 

(tpv het grondvlak) dient daarbij < ~O à ~ 5 te zijn (E 

theoretische Elasticiteitsmodulus volgend uit de potenti

aalkromme); practisch dient dan de adhesiesterkte < 1/5 

cohesiesterkte te bedragen. Fig. 1 toont hoe bij gebruik 

van dit principe - dat ook in de natuur wordt gevolgd, 

bijv. bij hout, bot en hoorn - doorgaande scheurvorming 

sterk kan worden beperkt door de vermindering van de 

spanningsconcentratiefactor. 

Fig.l -Verhoging breukenergie door 
gelaagdheid 

i ~) (b) ;_:(C:.:_) ---------, ;_;;!------'!i I 
· i ~-<~ ·----J. ~~ - r--

L-J_.L.___.Jl ULJ .l...--1---1-----J 

a. 
b. 
c. 

scheur nadert 
sch.vl. breekt 
T-scheur stopt 

scheid.vlak 
voor hoofdsch. 
hoofdscheur. 

Daar bovenstaande het eigenlijke gebied van de constructeurs 

is, past het de materiaalkundige niet in dit themanummer hier

op nader in te gaan mede doordat verwacht mag worden dat de 

andere auteurs dit wel zullen doen. Overigens kan men zich af

vragen of alle researchinspanning om de factor S. verder te 
l 

verlagen niet beter besteed kan worden om bijv. de factor L . 
l 

(levensduur, duurzaamheid) te verhogen en het ontwikkelen van 

materialen volgens voornoemde "gelaagdheidsprincipe op basis 

van vezels en/of van miniatuurbolletjes. 
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3. Het aantal producten 

Het aantal producten (aangeduid als Pi in schema 1) verlagen 

betekent verdere standaardisatie wat de bouwkosten kan ver-

lagen. Bijv. is het in u.s.A. al gebruikelijk om kolommen van 

kelder tot bovenste verdieping in afmetingen en soms ook in 

(gestandaardiseerde) wapening gelijk te houden wat volgens 

hen een flinke besparing in bouwkosten oplevert tav het veel

al Nederlandse gebruik om per verdieping door zorgvuldig re

kenen tot kleinere afmetingen te komen: een overweging waard! 

4. De practische levensduur (duurzaamheid) 

Het belang van de verlenging van de levensduur (aangeduid 

als L. in schema 1) ligt in kostenbesparing. Afgeleid kan 
l. 

worden dat door schade, aan onderhoud, reparatie en vernieuw-

ing in de bouwindustrie per jaar ca f 800.106 optreedt met 

daarnaast nog eens een brandschade van ca f 200.106/jaar, 

totaal dus ca f 109/jaar [6,7] nog afgezien van de narigheid 

van deze schade voor de bewoners/eigenaars/beheerders, die 

moeilijk in geld is uit te drukken. In fe ite is practisch 

alle bouwschade het gevolg van beslissingsfouten - zoals 

ontwerpfouten, onjuiste materiaalkeuze, misplaatste zuinig

heid, onjuiste constructie; andere fouten zijn van mechani

sche, bouwfysische of chemisch-technische aard. Soms betreft · 

het de levering (keuze of aanvaarden) van minderwaardige en 

ongeschikte materialen. De uitvoeringsfouten worden gemaakt 

door de aannemer/uitvoerder veelal min of meer inherent aan 

het ontwerp. De controle door de architect/constructeur is 

dan onvoldoende gewenst. Veel was te voorkomen door beter 

toezicht. In feite heeft de architect/constructeur (met naas 

te me dewerkers ) reeds bij het ontwerpen de beste gelegenheid 

schadegevallen te voorkomen [6,7]. Een zeer recent onderzoek 

i n Engeland [8] naar de kwaliteit van thans gebouwde huizen 

wees uit dat van alle gevonden fouten 51% het gevolg was van 

een onjuist on t werp, ·41% z 'n oorsprong vond op de b ouwplaats 

en 8% was te wijten aan de materialen. Een verbet ering hierin 

wordt in Engeland getracht te bereiken door data-bank-onder-

houdsgegevens terug te koppelen naar te ontwerpen nieuwbouw 

[9] . 
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Het probleem is een product/constructie te ontwerpen voor een 

bepaalde levensduur. 

Practisch gericht in dit opzicht is de methode die tav hout 

wordt gevolgd nl. het bekende onderscheid in 5 duurzaamheicts

klassen (I zeer duurzaam tot V zeer weinig duurzaam) voor 

drie onderscheiden soorten omstandigheden waarin de verschil

lende houtsoorten zijn geclassificeerd met vermelding van de 

levensduur. 

Dezelfde tendens wordt thans tav de voorspelling van de le

vensduur van metalen gevolgd enerzijds gebaseerd op klimaat

condities en anderzijds op de tijd dat het materiaal (ook door 

condensatie) vochtig blijft [5,10,11,12]. 

Er zijn weinig goed gedocumenteerde gegevens over het gedrag 

van bouwproducten, componenten etc. al verandert dit (geluk

kig) door de meer en meer in zwang komende "net-present value" 

berekeningen [13] waarbij de te reserveren kosten N (net

present value) worden berekend waaruit de investeringskosten 

I en de onderhoudskosten Mi na ti jaren, moeten worden be

taald bij een rente percentage r 1 en een inflatiepercentage 

I + L: 
Mi(1+r2 ) ti 

(1+r
1

) ti 

Met behulp hiervan kunnen van te voren variantoplossingen 

worden vergeleken op basis van een bepaalde periode. De fac

tor t. is echter niet zo nauwkeurig bekend voor bouwcomponen
l. 

ten. Voor zover bekend geeft lit. [14 t/m 19, vooral de 3 

laatstgenoemde art.] hierover de best gedocumenteerde gege-

vens, waarbij dan echter nog geen sprake is van optimaal on-

derhoud. De theoretische basis hiervan hangt samen met het 

verband levensduur (of duurzaamheid) als functie van de tijd. 

Deze functie kan 3 princ~ieálverschillende lijnen volgen, 

samenhangend met de optredende degradatieprocessen (corrosie/ 

aantasting (zie bijv. [7]) ,veroudering/vermoeiing, slijtage) 

zoals geschetst in fig. 2a. 

Deze fig. benadrukt ook de noodzaak van periodieke inspecties 

in de practijk. Er zijn vele statistische verdelingen (ex

ponentiële-. gamma-, Weibull-, normale-, log-normale-) die 

kunnen worden gebruikt om de gewenste gegevens te berekenen 

[20, 21, 22]. Toch zijn ook oplossingen voorgesteld vanuit 

technisch oogpunt bezien [23]. 
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-Àt vaak wordt [24] de functie R = e · gebruikt met : 

0 < R < 1 en waarin R = reliability = (betrouwbaarheid)= 

duurzaamheid,\ het faaltempo ent= tijd. 

Fig.2a - Duurzaamheid als functie 

van de tijd 

Fig.2b - Faaltempo als functie 

van de tijd 

De waarde I is dan de gemiddelde tijd tot het eerste falen 

van het product/constructie en deze dient dus zo groot mogP.

lijk te zijn. Het faaltempo À uitgezet als f (tijd) geeft de 

bekende "badkuipkronune" waarin successievelijk (zie fig.2b) 

de "kinderziekten" (a); het normale gebruik van het p roduct 

met ongeveer constant.e. (.lage) waarden (b) van het faaltempo 

(maw elk product heeft een gelijke, relatief kleine kans op 

falen door toevalligheden) ; en het verouderen van het product 

(c) . Laatstgenoemd tra ject kan door goed onderhoud naar 

rechts worden verschoven . Verhogen van de betrouwbaarheid 

= duurzaamheid en verlagen van het faaltempo À kan positief 

worden heinvloed door [24 ]: 

- beperking van aantal onderdelen 

fraai uiterlijk (bevordert goed onderhoud) 

- gebruik van betrouwbare producte n/mate rialen 

- ev. kritieke onderdelen dubbel aanbrengen 

(bijv. bij klimaatinstallaties) 
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- belasting ev. iets bijstellen 

(geringe afname kan betrouwbaarheid sterk verhogen) 

- juiste materiaalkeuze en juiste toleranties 

- gebruik maken van onderhoudsgegevens. 

5. Oe ecologische parameters 

De mens stuurt de materialenhuishouding in de maatschappij 

d.w.z. de menselijke samenleving, zodat elke ontwerper bij 

zijn materiaalkeuze ook te maken heeft met het macrogebeuren 

in het sociale systeem. Hiervoor zijn dan de ecologische pa

rameters (schema 1, schema 4 kwadraat II) van belang die di

rect verband houden met een aantal problemen in de huidige 

samenleving (schema 2). Voor de vele onderdelen die hierbij 

van belang zijn en van de vele niveaux waarop deze kunnen 

worden toegepast wordt verwezen naar lit. [3,25] terwijl 

hier een voorbeeld van dergelijke berekeningen een indruk 

kan geven van de ecologische parameters van een materiaal

keuze. Het betreft hier de ecologische vergelijking tussen 

de materialen voor een brug van voorspanbeton en een stalen 

brug bij gelijke kosten [26] van deze bruggen. 

Op dit ogenblik is in Nederland een 685m lange brug in voor

spanbeton over de M.aas in uitvoering die evenwel ook door 

Rijkswaterstaat, afd. Bruggen als stalen brug is berekend. 

Bij de ontwerpkostenbegroting bleken beide bruggen even duur, 

de laagste aanbieding was evenwel voor de uitvoering in voor

spanbeton zodat deze tenslotte werd verkozen. 

Fig. 3 geeft een overzicht van de brugconstructies. 
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Fig.3 - Schemutic drawings of bddges 
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M.b.v. _de door afd. Bruggen ter beschikking gestelde gegevens 

werden de hierboven genoemde parameters berekend tot op het 

stadium dat alle materialen op de bouwplaats aanwezig waren. 

Niet in rekening zijn dus gebracht de bruggenbouw zelf, het 

onderhoud der bruggen en de toekomstige sloop hiervan. 

Hoewel de kostengelijkheid geldt tav de investering, è eelde 

RWS wel mede dat over een periode van 100 jr. gerekend ook 

de som van de onderhoudskosten en de sloopkosten, inclusief 

de restwaarde van de sloo_[)materialen gelijk zouden zijn. 

Tabel 1 geeft een vergelijking van de voor de bruggen te 

gebruiken materialen. 

Tabel 1 - Hoeveelheden materiaal nodig voor een voorspanbeton- en 

een stalen brug. 

1 eenheid Spanbeton Stalen brug 
i brug 
! 

·-
:Cgewapend)beton,34Ökg hc/m3 

I 
m3 5763 4790 

i 
360 kg pc/m3 3 ; (voors pan) beton, I m 10620 -

i(gewapend) lichtbeton, 360 kg pc/m3 

I 

m3 8190 3080 

.bet ons taal, netten ton 2071 700 
I 
I voorspanstaven, -staal, verankering ton 951 ' -
;voors panbetonpalen rfJ 0, 38 en )~ 0, 45m I m3 780 497 i 

! 
betontegels, -stenen (resp.0,06 en I 

! 0,08 cm) 

I 
m3 I 497 499 

i 

;staal Fe 360 (damwand,vangrails) 
en gietstaal i ton 479 758 

i ' 

:constructies taal Fe 510-D I ton - 5340 
I 

verf 
l 
i ton - 95 
i 

bitumen brugbedekking I ton 3645 3000 

Op basis van gegevens als vermeld in tabel 1 werd de energie

inhoud der materialen berekend. Wat betreft deze e n overige 

ecologische factoren geeft tabe l 2 een overzicht van de ge

hanteerde basisgetallen voor de detailberekening [zie 26]. 

Voor de te gebruiken materialen werden daarna de vergelijken

de ecologische factoren bereker.d,die zijn samengevat in tabel 3 . 

' 



- 15 -

Tabel 2 - Basisgegevens voor ecologische parameters 

staal ~ngewapend beton tbv bruggen 
ichtbeton 1 normaalbeton 

tbv bruggen 

amenstel- samenstelling 
1ina 

proceswater l/m3 700 630 -
m3/ton 55 

ontgronding m2/m3 0,69 0,69 

m2/ton 5 

so2-emissie kg/m3 0,87 0,37 

kg/ton 2 

Stof-emissie kg/m3 1,39 1,29 

kg(ton1) 2,7 

arbeid fabricage mh/m3 1 1 

mh/ton 10 -
arbeid transport mh/m3 I ,45 1 ,45 

mh/ton 0,6 

energieinhouden zie [3] 

onge\v, beton 340 kg hc/m3 (GJ/m3) - ' 2,18 
11 11 360 kg pc/m3 (GJ/m3) - 3,28 

lichtbeton 360 kg pc/m3 (GJ/m3) 6,09 

betontegels, betonstenen (GJ/m3) - 3, 18 

constructiestaal (geverfd) (GJ I t) 30 

I) alleen deeltjes <5 ~m zijn gevaarlijk te achten; hoewel bij staal gem. 

ca 5 kg stof/ton vrij komt, behoort hiervan 2,7 kg/ton tot genoemde 

soort. 

Tabel 3 - Overzicht ecologische factoren voor brugmaterialen, 

tot op de bouwplaats gebracht 

span stalen verhouding 
ecologische factoren betonbrug brug staal 

in % beton 

energieinhoud 1) (GJ) 254521 295573 116, I 

proceswater (m3) 209413 379691 181 '3 

ontgronding (m2) 35342 40108 113,5 

saremissie (kg) 20661 18417 89, I 

s tof - emissie (kg) 43618 30100 69,0 

arbeid - fabricage (mh) 60860 76846 126,3 

- transport (mh) 39584 16935 

I 
42,8 

arbeid - totaal (mh) 100444 93781 93,4 

1) Alleen -hier werd he t bitumineuse brugdek meegerekend. 

' 



- 16 -

Wat betekenen de genoemde hoeveelheden van tabel 3 nu tov on

ze dagelijkse praktijkervaringen met energie en milieu? 

Hierin vertaald, geldt bijv. dat: 

Energie: Daar in Nederland woningverwarming door centrale 

verwarming jaarlijks gem. 70 GJ energie kost, zouden voor 

de materialen van de spanbetonbrug gedur~nde 1 jr. 3636 wo

ningen kunnen worden verwarmd, voor de stalen brug 4222 wo

ningen. 

Water: Daar het gemiddelde gebruik in Nederland per persoon 

50m3/jr. bedraagt, zouden voor de materialen van de span

betonbrug 4188 personen gedurende 1 jr. water kunnen gebrui

ken, voor de stalen brug 7594 personen. 

- Ontgronding: De materialen van de voorspanbrug geven een 

ontgronding overeenkomend met een kanaal van 20 m. breedte 

en 1,77 km. lengte, voor de stalen brug zou dit kanaal 2 km. 

lang kunnen worden. 

so2-emissie: Deze zorgt voor de vorming van zure regen 

(pH~4) en in het geval van de materialen voor de stalen 

brug zou dit 5,76.106 m
3 

zure regen betekenen, voor die van 
6 3 

de spanbetonbrug 6,46 x 10 m . 

2 
Men kan deze getallen omrekenen tot 1/m aardoppervlak en 

2 
bijv. met betrekking tot de stad Eindhoven (met 78 km op-

pervlak) zou dit betekenen 74 1/m
2 

terwijl tav de beton-
3 

brug-83 1/m zure regen zou vallen. Beide getallen kan men 

weer vergelijken met de gemiddelde jaarlijkse regenval in 
2 

Nederland die 760 l/m bedraagt. 

- Stof-emissie: Momenteel bedraagt boven Eindhoven (78 km
2

) 
3 

het stofgehalte ca 50 ~g/m . Gerekend tot 1 km boven Eind-

hoven zou dit stofgehalte tgv de materialen voor de stalen 

brug stijgen tot 443 ~g/m3 
of wel 8,9 maal zo hoog als 

thans terwijl dit tgv die voor de spanbetonbrug zou stijgen 
3 

tot 641 ~g/m , dus 12,8 maal zo hoog als de bestaande toe-

stand. 

Arbeid: Als een mensjaar wordt gerekend op 1800 mensuren, 

dan zouden de spanbetonbrug-materialen 55,8 mensjaren be

tekenen waarvan 22 tbv transport en 33,8 tbv fabricage. 
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Voor de stalenbrug-materialen zouden 52,1 mensjaren komen, 

waarvan slechts 9,4 voor transport en 42,7 voor fabricage. 

Voor de stalen brug is dus 58% minder transportarbeid no

dig maar 26% meer fabricagearbeid, als totaal geven de ma

terialen voor de stalen brug 6,6% minder arbeid dan die van 

de spanbetonbrug. 

Als totale ecologische conclusie tav de 2 bruggen kan dus ge

zegd worden dat tov de stalen brug, de spanbetonbrug, wat de 

gebruikte materialen betreft, minder energieverbruik (ca 16%) 

met zich meebracht, aanmerkelijk minder watergebruik (81%) 

maar ten koste van verhoogde so
2
-vervuiling (11%) en vooral 

stofemissie (31%) terwijl de totale arbeid iets groter was 

(7%). 

Men kan dus bij bouwprojecten naast uiteraard primaire tech

nische en economische criteria, bij de verdere materiaalkeu

zen overwegen aan welke energie- en/of milieuaspecten men de 

meeste aandacht wil geven. In dit verband is het wellicht 

nuttig nog eens ~e wijzen op de basisgegevens in [3] waarin 

alle tot nu toe genoemde ecologische eigenschappen (bijv. de 

energieinhoud per m
3 

materiaal) ook worden vermeld per een

heid van sterkte (per N/mm
2

) en per eenheid van elasticiteits-
2 

modulus (per N/mm ) , welke laatste twee verhoudingen weer 

zijn afgeleid van de rekenwaarden van deze eigenschappen 

zoals de constructeur gewend is te gebruiken (vermeld in de 

normen). 

6. De gezondheidsaspecten 

Er kan hier een onderscheid worden gemaakt tussen de conti

nuïteit van het leven op lange termijn [7,27] en de gezond

heid van levende wezens gedurende de levensduur van het ge

bouw, waarbij dan weer de biologische gezondheid [2] kan 

worden onderscheiden (zie schema 4). Dit artikel zou te lang 

worden indien al deze aspecten werden behandeld, zodat wordt 

verwezen naar lit. [2,7,27]. Enige minder bekende aspecten 

zullen echter worden aangestipt. Wat betreft de ev. invloed 

van de zgn. luchtionen op de gezondheid [2], blijkt in 

Nederland nog nauwelijks bekend te zijn wat luchtionen eigen

lijk zijn [zie ook 28]. Ionisatie van lucht wordt vooral ver

oorzaakt door energie afkomstig van radio-actieve substanties 

in de aardkorst (radon, thoron, kalium
40

) daarnaast nog wat 

door kosmische straling en van atmosferische electriciteit 
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zodat geladen atomen, moleculen en clusters van moleculen in 

de lucht ontstaan die onderverdeeld worden in 3 soorten: 

de kleine, de middelgrote en de grote (of Langevin)ionen. 
+ + + 

Ionen als H , H
3
o , co

2
, o

2 
en OH ''kleven" als het ware 

aan nH
2
0-moleculen waarbij tav de genoemde grootte-soorten, 

4 6 
n de grootteorde heeft van resp. ~ 10, ~ 20.10 en~ 10 

Deze luchtionen worden ingeademd en via het bloed worden ze 

verantwoordelijk geacht voor de varierende werkzaamheid van 

een hormoon dat in de midden-hersens werkzaam is (serotonine 

S-hydroxy tryptamine) en dat verscheidene processen (slaap, 

overdracht van zenuwimpulsen etc.) beinvloedt [29]. 

Positieve luchtionen zouden deze hormoonwerkzaamheid doen 

toenemen (ongunstig), negatieve doen afnemen (en daardoor 

een rustgevende werking hebben; gunstig zijn) . Het aantal en 
+ 

de verhouding ~zouden zo gezondheid beinvloeden en bijv. ook 

de negatieve inwerking kunnen verklaren van bepaalde soorten 

wind (bijv. Föhn , Sirocco, Sharev). Normaal zijn er 1500 -

4000 luchionen/cm
3 

lucht en bedraagt de verhouding~ ca 1,2 . . 
Vervuilde lucht geeft een sterke verlaging van het aantal 

luchtionen ( ~ 10
2

1 cm3) met sterke toename van de positieve 

terwijl zuivere berglucht door de natuurlijke oorzaak van 
' 

hogere radioactiviteit ongeveer het 5-voudige aantal lucht-

ionen bevat door afwezigheid van aerosols en waarbij een vrij 

sterke toename van de negatieve luchtionen het gevolg is. 

Om metingen te kunnen verrichten werd eenwroto type) ionen-· 

detector ontwikkeld, gekoppeld aan een electrometer met daar

naast een electrastatische veldmeter zodat kan worden nage-

gaan in hoeverre bouwmaterialen in ruimten ev. de luchtionen 
+ 

(aantal, verhouding~ )zouden kunnen beinvloeden; voor de 

eerste meetresultaten, zie (2]. Overigens is dit onderzoek 

voorlopig gestopt wegens gebrek aan mankracht en financiën. 

Meer genoemde radioactiviteit is ook verantwoordelijk voor 

de hoge concentratie radongas (afvalproduct van radium 226, 

halfwaarde tijd 3,8 dagen) die kan ontstaan in ruimten welke 

tgv de verbeterde isolatie geen goede ventilatie meer hebben. 

Deze radongas concentratie wordt wel verantwoordelijk gehou

den voor een aanmerkelijk deel van het percentage longkanker 

dat bij niet-rokers optreedt. Een ventilatievoud van 0,5 / uur 

is daarom bijv. voorgeschreven in de Scandinavische landen. 
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Wat de psychologische gezondheid aangaat, het onderzoek hier

naar [2] staat nog in de kinderschoenen. Voorlopig gaat het 

om het ontwikkelen van meetmethodieken hiervoor, waarvan er 

thans vijf veelbelovend lijken: de semantische differentiaal

methode, de galvanische huidweerstand, de Burr-potentiaal 

(verschil in potentiaal tussen linker- en rechterhelft van 

het menselijk lichaam) de electra-acupunctuur methode en de 

zgn. Clyne's drukknopmeettechniek (waarbij de verticale en 

horizontale krachten worden gemeten van een knop die, ad 

random wordt ingedrukt door proefpersonen onder verschillende 

emoties). 

Ook dit onderzoek is voorlopig gestopt door gebrek aan man

kracht en financiën. 

2· Systematische materiaalkeuze 

Systematische materiaalkeuze houdt in het vertalen van ge

bruikerswensen iL intrinsieke materiaaleigenschappen waarbij 

de gebruikerswensen in verschillende groepen kunnen worden 

geordend (5) waarna door waardering van eigenschappen zowel 

als waardering van de waarden die de verschillende materi

alen hierin scoren, een bepaald materiaal kan worden gekozen. 

Deze methodiek is thans nogalomslachtig omdat de eigenschap

pen worden gegeven voor bepaalde materialen terwijl nodig 

zou zijn als ingang de eigenschappen te hebben en als uit

gang materiaal en kosten. Zulke ontwikkelingen beginnen wel 

te komen (30,31,32) dan wel dat van groepen van materialen 

(vnl. metalen en kunststoffen) zulke ingangen worden opge

steld [33]. Voor de in de bouw meest gebruikte steenachtige 

materialen is deze ingang, voor z over bekend, nog niet aan

wezig. Een op deze wijze ingerichte data-bank zou van groot 

belang kunnen zijn voor constructeurs en architecten daar 

via de computer dan een weloverwogen materiaalkeuze zou kun

nen plaatsvinden. be systematiek van een ~n ander is evenwel 

aanwezig. Op grond van [S]en [31] kan het volgende samen

vattend overzicht worden gegeven. 

zonder in het bestek van dit artikel uitputtend te zijn, 

worden eerst de groepen van criteria genoemd die bij ontwer

pen aan de orde komen en waarop toetsing zou kunnen (moeten) 

plaatsvinden terwijl per groep ter oriëntatie enige nadere 

kenmerken worden genoemd. Daarna wordt de evaluatie behandeld,. 
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~ - Groepen van criteria tav bouwproducten, componenten, 

bouwdelen, bouwwerken, constructies. 

Groep 1 - Gebruikerswensen 

- functies van product/compo- ~ intrinsieke materiaaleigen-

nent schappen,(vnl.mechanisch en 

fysisch) 

- gebruiksomstandigheden ~ thermische, chemische eigen-

(temperatuur, vocht, etc.) schappen 

- aanwezigheid van meerdere ~ fysische en chemische ver-

materialen in één product/ enigbaarheid van materialen 

bouwdeel die contact met elkaar maken 

Groep 2 - Duurzaamheid,veilig

heid 

- gewenste levensduur 

- nodige veiligheden 

~ behoud van materiaaleigen

schappen 

~ bepaalde veiligheidsaspecten 

van de verschillende materi

alen (sterkte, etc. brandbaar

heid, giftigheid) 

Groep 3 - keuze van productietechnieken, productieprocessen 

- vorm van het product ~ vo~mprocessen (verhitten,gie

ten/storten,koud bewerken etc.) 

- grootte,gewicht,geometrie ~ beschouw het percentage nuttig 

- toleranties 

- ~eriegrootte 

Groep 4 - kostencriteria 

gebruikt materiaal 

~ standaardisering,min.aantal 

processen,nieuwe materialen 

l.economie van vervaardigingsproces 

max prijs van het product ~ prijslimiet van uiteindelijk 

product (verdeeld in materi

aal- en arbeidskosten) 

2 economie van het product 

3 economie van energie 

~ investeringskosten en onder

houdskosten bij verschillende 

duurzaamheden, sloopkosten 

~ prijs van isolatie(producten) 

of van betere constructie mbt 

energiebesparing (bijv.verwar

mingskosten) 
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4 economie van het gebouw 

5 macro-economie 

~ vergelijk investeringskosten 

van gebouw en apparatuur met 

onderhoudskosten,arbeidskosten 

van mensen die in het gebouw 

werken gedurende de levensduur, 

sloopkosten en hergebruik van 

gesloopte materialen;beschouw 

bijv.extra kosten voor beter 

werkklimaat en daardoor lagere 

ziektekosten 

~ beschouw de energieinhoud van 

alle materialen,de energie no

dig voor exploitatie gedurende 

de levensduur van het gebouw 

en de energie nodig voor slo

pen;bezie de mogelijkheden een 

energie-minimum te bereiken, 

beschouw de mogelijkheden om 

investeringspremies te krijgen 

voor aanpassingen. beschouw de 

keuze van materialen en bouwme

thoden onder vergelijking van: 

hoeveelheid arbeid(mensuren) 

per eenheid product, beschouw 

extra arbeidskosten tav moge~ 

lijkheden tot verkrijgen van 

premies voor reductie van 

werkloosheid. 

Groep 5 Ecologische criteria (per eenheid materiaal/product) 

- ontgrondingsinhoud 

- energieinhoud 

- waterinhoud 

- vervuilingsinhoud 

- arbeidsinho1ld 

- afval (ook op de bouwplaats 

Groep 6 Gezondheidsaspecten 

evaluatie van relevante 

parameters tav de verschil

lende mogelijke oplossingen 

· biologische gezondheids- ~-gebruik van materialen,produc-

asp·e::cten ten, apparatuur tav het juiste 

relatieve vochtgehalte en de 

juiste temperatuur in ruimten, 
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psychologische gezondheid 

lettend op tocht e n koude b rug

gen, voldoende ven t i latie,vol 

doende behaaglijkheid,voldoen

de (lre~licht(i.ng) 

-beschouw ev vrijkomende stof 

fen tijdens levensduur, let op 

mogelijke stralingseffecten en 

op statische electriciteit , be

schouw mogelijke effecten van 

luchtionen,electrische en mag

netische velden. (NB door na

tuurlijke straling en gezond

heidszorg,apparatuurx) etc. 

krijgt iedereen een dosis 

straling van gem.125-160 mil

lirem/ jr,toelaatbaar is 170 

m.rem/jr; water dat stroomt 

onder funderingen,concentraties 
sintels / as s p eciaal o nder 

slaapkamers vertragen neut ra-

nen stral ing en leiden tot (te ) 

hoge doses straling;geluids

overlast) 

+ invloed van vorm van ruimten, 

gebruikte materialen, struc-

tuur, textuur, kleur en ver-

lichting. 

x) d · b d d ·. d · f In ~t ver an ~ent te wor en opgepast voor m~crogol -

apparatuur, gegeven het verschil van een factor 10
4 

i n 

Russische en Amerikaanse vei l ighei dsvoorschriften . 
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7.2 Evaluatie van criteria : materiaalkeuze-systematiek 

Momenteel is materiaalkeuze hoofdzakelijk gebaseerd op 

groep 1 (gebruikerswensen), veel minder op groepen 2 (duur

zaamheid, veiligheid) en 3 (productiemethoden), slechts ge

deeltelijk op groep 4 (vnl. investering, hoewel in toenemende 

mate aandacht wordt geschonken aan onderhoudskosten en 

verwarmingskosten) en nauwelijks aan de groepen 5 en 6. 

Voor een systeem-analytische optimalisering is een materi

aalinformatiesysteem nodig waarbij alle eigenschappen beho-
' 

rende tot de 6 groepen van 7.1 de ingang vormen en de mate-

rialen de uitgang (dus het omgekeerde van de huidige prac

tijk) . Het begrip eigenschappen kan daarbij worden uitgebreid 

tot samenstellingen van eigenschappen, bijv. de kostprijs per 

(vol)eenheid materiaal per eenheid (N/mm2 ) van treksterkte, 

of van elasticiteitsmodulus dan wel de energieinhoud per 

vol(eenheid) materiaal p~r eenheid van sterkte, etc:[zie 3). 

Door nu elke eigenschap of samengestelde eigenschap (E.) een 
~ 

waarderingsfactor W. te geven kan voor het totaal aan ge-
~ 

wenste of aanwezige eigenschappen per materiaal gemakkelijk 

het gewogen gemiddelde van de waarden der eigenschappen wor

den bepaald. (Gewogen Eigenschappen Factoren: WEF). 

Onelegant hierbij is dat ongelijke eenheden worden gecombi

neerd tot een rationeel resultaat. Dit kan worden vermeden 

door Schaalfactoren (S) i~ te voeren. Elke eigenschap wordt 

dan zo geschaald dat de hoogste absolute waarde het getal 

100 krijgt. In plaats van dus de werkelijke waarden van de 

eigenschappen te gebruiken worden de geschaalde eigenschap

pen gebruikt met schaalfactor 
100 

s = max. waarde van de overziehtslijst van eigenschappen 

en als geschaalde eigenschap (GS) dus: GS = (werkelijke 

~arde van een eig.)xS. Op deze wijze kan met dimensieloze 

getallen worden gewerkt. 



Als dus E .. 
Jl. 

w. 
J 

S. 
J 

n 

WEF. 
1. 

dan geldt: 

WEF. 
1. 
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eigenschap j van materiaal i 

waarderingsfactor van eigenschap j 

schaalfactor van eigenschap j 

aantal gespecificeerde materiaalkarakteris

tieken 

gewogen eigenschappen factor van materiaal i 

n 
E (E . . x W. x S.) 

. 1 Jl. J J 
J= 
n 

I W. 
j=l J 

Daar veelal bij het ontwerp aan een bepaald materiaal (basis 

materiaal b) wordt gedacht, ---- mee wordt gerekend, en dan 

alternatieven snel overzien moeten kunnen worden, kan dit 

door de WEF-factor van 'het basismateriaal (~JEFb) te verge

lijken met WEF. zodat de relatieve gewogen eigenschappen-
1. . 

WEF· 
factoren RWEF. = __ 1._ ontstaan , maw een ver·Jelijking tussen 

1. WEFb 
de gecombineerde eigenschappen van 2 materia~en. Des te ho-

ger deze factor is des te beter materiaal i aan de gestelde 

eisen voldoet. Zo kunnen ook de relatieve kosten (RK) tus

sen materiaal i en het basismateriaal b worden berekend: 

Ejb V. K. 
RK . 

1. 1. 
x x -met 

1. E .. vb ~ ]1. 

Ejb eig. j van basismateriaal 

E.. eig. j van materiaal i 
Jl. 

b 

Vb vol. massa \vf soort.massa) van basismateriaal b; 

V. idem van materiaal i 
1. 

~ kosten per ton van basismateriaal b; 

K. idem van materiaal i. 
1. 
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RK· 
De kosten per eenheid van doelmatigheid zijn dan: ~ . 

RWEF 

Is deze factor < 1 dan is materiaal i goedkoper tav het to-

taal aan gecombineerde doelmatigheden dan het basismateri

aal b. 

Aan de Universiteit van Aston is op deze basis een computer

programma opgesteld [31], het ~mputerised Materials ~elector 

(COMAS) programma met als variant het ~ransinteractive ~m-

puterized ~terials ~elector programma (TINCOMAS) voorlopig 

voor 80 materialen en 8 eigenschappen. 

Totdat zo'n ontwikkeling in Nederland plaatsvindt, zal de 

oude systematische methode kunnen worden gevolgd: 

Fase 1 : benoem de gestelde criteria of functies in de ver

schillende groepen door korte scherpe definitie bestaande 

uit zelfstandig naamwoord+ werkwoord (use value = use func

tion) en vertaal deze via een relevante matrix (horizontaal 

de functies, verticaal de eigenschappen) bijv. volgens CIB 

Masterlist [34]. Is een eigenschap relevant voor een functie, 

plaats een 1, is dat niet zo plaats een 0, bij geen duide

lijkheid niets invullen. 

Na deze kwalitatieve vertaling dienen de waarden van de in

trinsieke eigenschappen te worden ingevuld die nodig worden 

geacht om aan de betreffende functie te kunnen voldoen. 

Fase 2: Daar het niet mogelijk is om voor alle materialen 

de eigenschappen na te gaan tov de vereiste, worden mbv 

overziehtsschema's van materiaalgroepen (bijv.metalen, ther-

moplasten, steenachtige materialen) voor de belangrijkste 

functies (bijv. mechanische eig. of fysische) een voorselec

tie gemaakt. Deze kan echter ook betrekking hebben op de om-

gevingscondities van de constructie, bijv. agressieve con

dities zoals sulfaathoudende grond, zeer hoge of lage tem

peraturen dan wel dat aan ene rgieinhoud de hoogste priori

teit wordt gegeven. Na deze voorselectie houdt men één 

materiaalgroep over die dan verder in detail kan worden be

schouwd. 

Fase 3: Voor de nader te beschouwen materialen geeft men 

nu aan elke eigenschar:· waaraan moet worden voldaan een ge

wichtsfacto r (bijv. 1 tot 5 of 10) terwijl elk materiaal 

een waarderings factor (bijv. 1 tot 3) krijgt tav. de waarde 

van elke eigenschap waaraan moet worden voldaan. 
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Daarnaast zijn er de ja/ nee - eigenschappen, wat betekent 

dat de materialen een bepaalde min. of max. waarde in elk 

geval moeten bezitten om in aanmerking te kunnen komen 

(bijv. smeltpunt, glasovergangstemperatuur, min. treksterkte, 

waterdoorlatendheid etc.). Tenslotte zijn in deze groep be

paalde eig . waarbij geen waarde kan worden vermeld doch wel 

kan worden ingevuld of deze laag (L) of hoog (H) zal zijn. 

Voorlopig zal men deze procedure betrekken op de criteria

groepen 1 en 2 en de materiaalkosten (zie 7.1) waaruit dan 

volgt dat bij voldoen aan de ja/nee eigenschappen het meest 

geschikte materiaal volgt uit de som van de producten van 

gewichtsfactoren en waarderingsfactoren nl. dat met de 

hoogste waarde voor de onderzochte materialen. In deze fase 

3 zullen daarom een vrij groot aantal kanshebbende materi

alen worden opgenomen om de beste keuze te kunnen maken. 

Fase 4: Gezien de categorieën: gebruikers-behoe;ten en 

maatschappij-vereisten, kan nu nog naar wens worden gecon

troleerd op de overige groepen crite r i a (of onderdelen 

daarvan) als vermeld onder 7.1 waarbij kan worden opgemerkt 

dat een aantal criteria in groep 6 (gezondheidsaspecten) 

reeds min of meer automatisch zijn ingebouwd in de groepen 

1 en ev. 2 . (bijv. tov. temperatuur en R.V.). De keuze van 

te controleren (onderdelen van) criteria in fase 4 tav. 

bijv. groep 5 (ecologische criteria) zal samenhangen met de 

situatie in het land waar wordt gebouwd (geïndustrialiseerd, 

ontwikkelingsland, hog e / lage bevolkingsdicht h e id) de econo

mische sit uatie (hoge /la ge werkloosheid) en h e t e thische 

niveau. Zulke controles zullen qua consequenties moeten 

worden bezien tav de kosten (groep 4) en de productietech

nieken (g roep 3) vooral als het gaat om grote hoeveelheden 

geproduceerde materialen of producten. 

Op deze wijze is het op systematische wijze mogelijk in

zicht te krijgen in alle consequenties van een materiaal

keuze. 

S .Toekoms t i ge mat~rialen (d rome n) 

Uit voorgaande bleek reeds dat toepassing van breukmecha ni

ca zal le i den tot een aantal nieuwe composietmaterialen, 
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gebaseerd op een matrix die gevuld wordt met kleine deeltjes 

(vezeltjes, bolletjes) van e~n ander materiaal. De eerste 

toepassingen zijn hiervan reeds bekend en het mag worden 

verwacht dat deze ontwikkeling zich verder zal doorzetten. 

Dit zelfde zal het geval zijn tav het beschouwen van afval

stoffen als grondstoffen. Nog in de kinderschoenen staat 

het gebruik van electrische en magnetische beinvloeding van 

materiaaleigenschappen, bijv. het bewust beinvloeden van de 

zeta potentialen (polaire substitutie) in beton waarmee 

sterkte, krimp en kruip geoptimaliseerd kunnen worden. 

Een nog verdere stap is het moleculair ontwerpen van materi

alen zoals zich dat in de kunststofindustrie begint te ont

wikkelen en waarvoor reeds een aantal wetten is afgeleid. 

Op deze wijze zullen in de toekomst nieuwe materialen zich 

blijven aanmelden en tevens nieuwe procestechnieken. Tav. 

draagconstructies kan men denken aan de analogie met de 

sterkte ontwikkeling van belaste bomen met de vorming van 

trek- en drukhout, in feite steunend op het piezo-electrisch 

effect. ~"lellicht dat in de toekomst de kracht- of moment

werking op een constructie de hiervoor vereiste sterkte/ 

deformatie mede vormt?Bij dit alles zal men echter niet 

het in de inleiding gestelde mogen vergeten, nl. het letten 

op neven- effecten en lange duur e ffecten. In dit verband 

zou al veel gewonnen zijn als meer aandacht wordt besteed 

aan de zgn. ecologische eigenschappen. Gezien de grote be

volkingsdichtheid in Nederland lijkt ruimtegebrek een van 

de meest knellende punten te zijn, m.a.w. de ontgronding 

lijkt een belangrijke factor, ook bij de ruimtelijke plan

ning [35]. Daarmee direct in verband s taat het h ergebruik 

van afvalstoffen en het bouwen met min. sloopkosten en max. 

hergebruiksmogelijkheden [36] zoals dat bijv. bij het de

montabel bouwen wordt nagestreefd. 

9 . Conclusie 

In het voorgaand8 werd e en overzi cht gegeven van het belang 

voor de ontwerper/ constructeur zich niet alleen te baseren 

op beper kte branche cri teria maar zic h mede te orië nteren 

op een veel breder veld van criteria waartoe een aantal 

kort wer den aangestipt. 
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De ontwerper/constructeur kan door gebruik te maken van een 

meer algemeen gericht systematisch materiaalkeuzeproces, de 

materiaalhuishouding enerzijds richten op zijn cliënt maar 

anderzijds ook op de bevordering van welvaart en welzijn 

van de menselijke samenleving. 

Abstract 

An overall view has been given of the importance of 

selecting building materials by a designer. Not only re

stricted branch-criteria should be followed, but a more 

general field of criteria from which some have been touched. 

By using a general process of selecting materials, the 

designer not only may satisfy his client, but also can help 

to direct the material housekeeping to the promotion of 

prosperity and well-beinq of human society. 
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