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lnleiding 

Onder auspicien van de Programma Coordinatie Raad (PCR) van de 
samenwerkende collectief programmerende instellingen ISSO, SBR, C.R.O.W. 
en CUR is door de CUR Programma Advies Commissie PAC 11 
"Materiaaltechnologie: levensduur en duurzaamheid" een voorstel gedaan voor 
hat uitvoeren van een onderzoek op het gebied van de duurzaamheid van 
bouwdelen. Het doel hiervan is om te komen tot een zo goed mogelijke 
voorspelling van het gedrag van bouwdelen teneinde een afweging van de 
kwaliteiVkostenverhouding van bouwwerken te kunnen maken. In het bijzonder 
zou daarbij een methodiek worden opgezet met betrekking tot de levensduur en 
de onderhoudsbehoefte in relatie tot de kwaliteiVkostenverhouding. Het 
programmavoorstel is omschreven in het PAC 11 rapport 
"Prgrammaformulering materiaaltechnologie en levensduur van bouwdelen". 

Door het Ministerie van Economische Zaken is een subsidie voor het uitvoeren 
van het onderzoekprogramma ter beschikking gesteld. De overige financiering 
is afkomstig van de deelnemende instellingen, te weten: 
-CUR, mede namens SBR, C.R.O.W. en ISSO; 
- TU - Delft, de vakgroep Mechanica en Constructies; 
- TU - Eindhoven, de vakgroepen FAGO (Fysische aspecten van de Gebouwde 
Omgeving) en BPU (Bouw Produktie & Uitvoering); 

- TNO- Bouw, de sectie Materiaalkunde en het Centrum voor Houttechnologie 
en TNO- IPL (lnstituut voor Produktie en Logistiek), de groep 
Corrosieonderzoek. 

Door de genoemde onderzoekinstellingen wordt binnen het genoemde 
programma samengewerkt. Op die manier kon kennis worden ingebracht op 
nagenoeg het gehele, brede probleemveld. 

Voor de uitvoering van het onderzoek is het oorspronkelijke onderzoeksplan 
van PAC 11 gehergroepeerd en moesten, op basis van de tussenresultaten, 
enige accenten worden verlegd. Het oorspronkelijke voorstel is daardoor in 
opzet vereenvoudigd en legt het accent meer in de tweede (onderzoeks)fase 
en komt neer op: 
fase 1: lnventarisatie van nationaal en internationaal onderzoek en kennis op 

het gebied van levensduur; 
schetsen van de contouren van een afwegingsmethode met betrekking 
tot kwaliteit en kosten; 
formuleren van materiaalbouwdeelontwikkelingen en vaststellen van 
lacunas in de kennis met betrekking tot de levensduur; 

fase 2: toepassen van de afwegingsmethode op een aantal concrete 
duurzaamheidsproblemen metals doel de methodiek te vervolmaken 
en een goede afstemming te bewerkstelligen tussen de 
onderzoekinstellingen; 

fase 3: eindrapportage met aanbevelingen. 

Het onderhavige rapport is opgesteld door Prof. ir. H.A.J. Henket en ir. M.H. 
Hermans en geeft een verslag van een van de deelprojecten die in fase 2 zijn 
uitgevoerd. 

MATERIAAL TECHNOLOGIE EN DUURZAAMHEID VAN BOUWDELEN II 
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DEEL 1: MATERIAALTECHNOLOGIE EN DUURZAAMHEID VAN 
BOUWDELEN 

Hoofdstuk 1 Probleemstelling 

§ 1.1. lnlelding 

Door de enorm gegroeide gebouwenvoorraad is er de laatste jaren een 
aandachtsverschuiving opgetreden van nieuwbouw naar hergebruik en 
herbestemming van gebouwen. Met de toenemende belangstelling voor 
herbestemming en hergebruik is ook de vraag naar meer kennis over de 
gebruikskosten en gebruikskwaliteit toegenomen. Het hebben en houden van 
deze gebouwenvoorraad vraagt om een overdachte voorraadbeheersing, omdat 
de kosten die ermee gemoeid zijn, hoger kunnen zijn dan de oorspronkelijke 
investeringskosten. 
De vraag van opdrachtgevers/gebruikers naar optimalisatie van de baten en 
lasten van gebouwen wordt steeds duidelijker en dynamischer. 
Bovendien worden de gebruiksperioden van gebouwen steeds korter, waardoor 
de afstemming van tijdelijke en permanents aspecten steeds belangrijker wordt. 
Dit alles vraagt om een betere prestatie-beheersing van gebouwen. Hiervoor is 
inzicht nodig in het gedrag van gebouwen tijdens hun gebruik en de baten 
en lasten gemoeid met het bezitten en gebruiken van gebouwen. 

Alhoewel opdrachtgevers/gebruikers op dit moment al de behoefte hebben in 
een zo vroeg mogelijk stadium zo veel mogelijk te weten over de te verwachten 
prestaties, kunnen de ontwerpers/architecten op dit moment die informatie nog 
niet geven door een gebrek aan betrouwbare informatie. Er is nag niet of 
nauwelijks inzicht in de factoren die van invloed zijn op de prestaties van 
gebouwen. 
De belangrijkste problemen hierbij zijn: 
- Niet aile vereiste prestaties worden expliciet benoemd 
- Er is nauwelijks terugkoppeling tussen gerealiseerde prestaties en gevraagde 

prestaties 
- De kunst om in het ontwerpstadium ondubbelzinnig duidelijk te maken dat de 

prestatie in een concrete situatie oak gerealiseerd zal worden, is nag 
nauwelijks ontwikkeld. 

§ 1.2 Prestatie-beheersing 

De kwaliteit van gebouwen heeft te maken met de mate waarin het gebouw aan 
de eraan gestelde eisen beantwoordt en de kosten die het leveren van deze 
prestatie met zich mee brengt. 

De prestatie van een gebouw bestaat feitelijk uit een drietal componenten: 
- Techniek 
- Functie 
- Economie 
Waarbij de economie de baten en lasten van de technische en functionele 
prestaties afweegt tegen de gestelde eisen. 

MATERIAAL TECHNOLOGIE EN DUURZAAMHEID VAN BOUWDELEN 2 
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Het bouwwerk moet een aantal functies vervullen. Om vast te kunnen stellen of 
deze functies ook naar behoeven worden vervuld, worden de functies vertaald 
naar technische eisen: Prestatie-eisen. 

Het gebouw wordt beschouwd als een systeem, waarin twee subsystemen 
worden onderscheiden: 

Het functionele systeem (de geconditioneerde Iucht, ruimtelijke vorm) 
Het technisch systeem (de materialisatie, fysischlchemische vorm). 

Onder het functjonele systeem wordt verstaan het samenstel van functionele 
prestaties waardoor het gebouw functioneert zoals het in werkelijkheid doet. 

Het technjsche systeem is de uiteindelijke vertaling van functionele prestatie
eisen in tastbaar materiaal (materialisatie I technische prestaties). 

De technjsche prestatje van gebouwen heeft te maken met de mate waarin het 
technisch systeem kan blijven voldoen aan de eraan gestelde eisen. 
De functionele prestatie van gebouwen heeft te maken met de mate waarin het 
functioneel systeem kan blijven voldoen aan de eraan gestelde eisen. 

De "gestelde eisen" bestaan uit: 
- eisen van de gebruiker I eigenaar (doelen en middelen) 
- locale randvoorwaarden 
- maatschappelijke en wettelijke eisen 

Tijdens het ontwerpproces worden het technisch en functioneel systeem zo 
goed mogelijk afgestemd op de gestelde prestatie-eisen. 
Tijdens het gebruik blijkt dan of die afstemming op bevredigende wijze gebeurd 
is. Zowel de prestatie-eisen als de geleverde prestaties zijn echter niet statisch. 
Tijdens het gebruik zullen beiden veranderen. De periode dat de eisen gesteld 
aan een gebouw (het programma van eisen) gelijk blijven noemen we een 
gebruiksperiode. 
Om te blijven voldoen aan deze eisen zal het technisch systeem in de 
loop van de tijd onderhouden moeten worden. 
De mate waarin het technisch systeem in de loop van de tijd blijft voldoen aan 
de gestelde technische prestatie-eisen noemen we "duurzaamheid". De 
duurzaamheid is afhankelijk van beslissingen genomen tijdens het ontwerp, de 
uitvoering en het gebruik en beheer van het gebouw; het ontwerp en de 
uitvoering bepalen de oorspronkelijke prestatie, het beheer en gebruik de 
instandhouding van de prestatie in de loop van de tijd (tijdens het gebruik). 

Tijdens de eerste fasen van het ontwerp zijn de genomen beslissingen 
structureel van aard; de ontwerper beslist over volumes, vorm, locatie, 
materiaalindicatie e.d .. Als we de beslissingen die in dit stadium t.a.v. de 
prestatie genomen worden, kunnen be'lnvloeden, is het resultaat wat betreft 
batenllasten waarschijnlijk het grootst. 

Als de eisen veranderen (overgang van de ene gebruiksperiode naar de 
volgende) zal ook het functioneel systeem aangepast/veranderd moeten 

MATER I AAL TECHNOLOGI E EN DUURZAAMHEI D VAN BOUWDELEN 3 
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worden. Daarvoor is een aantal mogelijkheden beschikbaar: een herinvestering 
(verhoging van de gestelde eisen), niet meer investeren maar de eisen 
verlagen en, tenslotte, sloop. De mate waarin het technisch systeem aangepast 
kan worden aan een nieuw (gewenst) functioneel systeem noemen we 
"veranderbaarheid" of "aanpasbaarheid". 

Duurzaamheid heeft betrekking op een gebruiksperiode, veranderbaarheid op 
de totale levensduur. 

Zowel de prestaties die een gebouw Ievert, als de prestatie-eisen zijn 
dynamisch van karakter. Dit dynamische karakter wordt veroorzaakt door een 
groot aantal invloeden. In hoofdlijnen zijn er twee categorieen te benoemen: 

a. Prestatievermindering van het technische systeem 
b. Wijziging van de doelen en middelen van belanghebbenden ten gevolge 

van maatschappelijke invloeden. 

De oorzaken waardoor de prestaties van het technisch systeem verminderen in 
de tijd zijn het gevolg van milieu- en gebruiksinvloeden en van het beheer ten 
aanzien van het gebouw. 

De maatschappelijke invloeden kunnen zowel van buitenuit op het gebouw 
inwerken als van binnenuit; zowel de doelen als de middelen kunnen 
veranderen in de tijd. 
In het onderstaande schema is weergegeven welke invloeden er in de loop van 
de tijd werken op het gebouw (Technisch en functioneel systeem): 

Verleden 

MILIEU 
INVLOEDEN 

MATERI AALTECHNOLOGI E EN DUURZAAMHEID VAN BOUWDELEN 4 
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§ 1.3 Doelstelling van het totale onderzoek. 

Er bestaat een strijdigheid tussen de mogelijkheid om het prestatiegedrag van 
het functioneel systeem en het technisch systeem te be'lnvloeden en de 
beschikbare kennis met betrekking tot het prestatiegedrag van het totale 
systeem. Gedegen en geordende terugkoppeling van informatie uit de 
gebruiksfase over de beslissingen tijdens de voorbereiding, de realisatie en het 
beheer en de gevolgen daarvan op het prestatiegedrag, zijn dan oak 
noodzakelijk. 

Zeals gezegd is het prestatiegedrag onder te verde len in duurzaamheid en 
veranderbaarheid. Het onderzoek "materiaaltechnologie en duurzaamheid van 
bouwdelen" richt zich met name op de prognotisering van de duurzaamheid van 
bouwdelen, als onderdeel van de totale prestatiebeheersing van gebouwen. 

Het uiteindelijke doel ligt in de ontwikkeling van een prognosesysteem 
waarmee in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwerpproces (maar ook in 
de beheerfase) inzicht verkregen kan worden in de duurzaamheid van het te 
ontwerpen gebouw op zijn onderdelen. 
Tijdens de tweede fase wordt een inventarisatie gemaakt van de op dit moment 
beschikbare kennis en mogelijkheden op het gebied van de 
duurzaamheidsprognotisering van bouwdelen. De beschikbare kennis wordt 
afgezet tegen de benodigde informatie en dit Ievert een definitie van het veld 
van verder onderzoek op; dit betekent dat de kennislacunes opgespoord 
worden. Door het aangeven van prioriteiten binnen dit veld kan een tijdplan 
gemaakt worden. 

De specifieke doelstelling van het TUE-onderzoeksteam is weergegeven in 
hoofdstuk 3. 

§ 1.4 Materialen vs. bouwdelen 

Het interessegebied bestaat uit gebouwen. Duurzaamheid wordt bekeken 
vanuit een bouwkundig gezichtspunt. Daarmee wordt het onderzoeksveld 
bepaald door bouwdelen in plaats van materialen. 

De degradatie van materialen wordt bepaald door de fysisch/chemische 
karakteristieken. 
Bouwdelen zijn opgebouwd uit een samenstelling van materialen, afgezien van 
de fysisch/chemische eigenschappen van die materialen afzonderlijk is er ook 
een wederzijdse be'lnvloeding o.a. bepaald door de manier van samenstellen. 
Op de plaats waar bouwdelen samenkomen, verbindingen dus, spelen andere 
aspecten dan in het bouwdeel (m2 pakket) zelf. Het zou dus wei eens zo 
kunnen zijn dat het gedrag van het m2-pakket anders is dan het gedrag van de 
verbinding. (Het "m2-pakket" wordt daarbij gedefinieerd als "de totale 
doorsnede-opbouw van een bouwdeel tussen de bouwdeelbegrenzende 
aansluitingen ".) 

MA TERI AAL TECHNOLOGI E EN DUURZAAMHEI D VAN BOUWDELEN 5 
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§ 1.5 Methodieken 

lnzicht in duurzaamheid kan op een aantal manieren verkregen worden: 
a. Via empirisch onderzoek 
b. Via laboratoriumproeven 
c. Via probabilistiek 

a. Bij empirie wordt geprobeerd vanuit de ervaring met bestaande gebouwen 
een voorspelling te doen voor nieuwe/andere gebouwen. Door het 
terugkoppelen van duurzaamheidsgegevens van bestaande gebouwen naar de 
beslissingsfasen bij het ontwikkelen van een nieuw gebouw, wordt inzicht 
verkregen in de te verwachten duurzaamheid van dat nieuwe ontwerp. Het 
voordeel ten opzichte van laboratoriumbeproevingen is dat de bestudeerde 
duurzaamheidsgegevens in ieder geval rechtstreeks uit de praktijk afkomstig 
zijn en daarmee betrouwbaar zijn. Nadeel is dat de gegevens afkomstig zijn uit 
een specifiekluniek gebouw. Voor het gebruik van die gegevens voor andere 
gebouwen moet de informatie "algemeen geldig zijn"; de projectgebonden 
informatie moet er dan uitgehaald worden. 

b. Het doel van verouderingsproeven is het traceren en isoleren van 
verschijnselen die de duurzaamheid be"invloeden door het uitvoeren van 
proeven onder sterk gecontroleerde en extreme omstandigheden, zoals in de 
RILEM-methode nader wordt uitgewerkt. 
Hiermee is duidelijk de invloed van een bepaalde factor op de duurzaamheid 
aan te tonen. Voordeel is de snelheid van het resultaat en de perfecte controle 
over de omstandigheden waaronder de proeven uitgevoerd worden. Het nadeel 
is dat die ge"idealiseerde en extreme omstandigheden in de praktijk niet 
voorkomen, dat dus de resultaten niet rechtstreeks te vertalen zijn naar praktijk
omstandigheden. 

c. De probabilistische benaderingswijze bepaalt via kansberekeningen aan de 
hand van een verzameling materiaal- en expositiemodellen de kans op falen en 
het daaraan verbonden risico voor het gebouw. Het vormt de statistische 
formula om op basis van een groot aantal gegevens het levensduurinterval te 
bepalen. 

MATERIAALTECHNOLOGIE EN DUURZAAMHEID VAN BOUWDELEN 6 
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Hoofdstuk 2 Het totale onderzoeksprogramma 

§ 2.1 Doelstelling 

§ 2.1 .1 Samenhang totale onderzoek 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 kan inzicht in de duurzaamheid van 
bouwdelen op 3 manieren verkregen worden: 

1. Empirisch 

2. Probabilistische modelvorming 

3. Via verouderingsproeven 

In de praktijk werken die drie methoden samen. In een praktijksituatie kunnen 
vermoedens rijzen over factoren die van invloed zijn op de duurzaamheid van 
een bepaald bouwdeel. Aan de hand van laboratoriumproeven kunnen deze 
vermoedens onderzocht worden op hun waarde; door bet in extreme mate 
blootstellen van een bouwdeel aan zo'n factor die men van invloed acht op de 
duurzaamheid, kan bet vermoeden bevestigd worden of ontkracht. De dosis
effect relaties die in een laboratorium optreden, hoeven echter in de praktijk niet 
uit te komen. Controle aan de hand van empirie is dus noodzakelijk. 
Aan de hand van probabilistiek kan uit de getraceerde betrouwbare gegevens 
een kansberekening voor falen en de gevolgen daarvan opgesteld worden. 
Met andere woorden de duurzaamheidsvoorspelling van bouwdelen wordt 
betrouwbaarder/beter gefundeerd als de genoemde drie paten tegelijkertijd en 
in onderlinge samenhang uitgevoerd worden. 

In bet onderzoek "materiaaltechnologie en duurzaamheid van bouwdelen" zijn 
dan ook de drie takken vertegenwoordigd: 

TUE -------> Empirie 
TUD -------> Versnelde proeven 
TNO -------> Probabilistiek (en versnelde proeven) 

Tijdens de 2e fase van bet onderzoek wordt in kaart gebracht water op deze 
drie terreinen beschikbaar is aan methoden en kennis. Zodat per vakgebied 
duidelijk wordt welke informatie nog ontbreekt om vanuit dat vakgebied tot een 
betrouwbare duurzaamheidsprognose te komen en er bovendien 
overeenstemming bereikt kan worden over methodologie en terminologie om tot 
de definiering van een gezamenlijk onderzoeksveld te komen. 

§ 2.1 .2 Materjalen ys. Boywdelen 

Onderzoek naar de duurzaamheid van bouwdelen kan niet uitgevoerd worden 
zonder materiaalkundige kennis. Binnen bet totale onderzoek is er zowel 
belangstelling I aandacht voor materialen in bouwdelen als voor de specifieke 
eigenschappen van bouwdelen en verbindingen daartussen. 

MATER I AAL TECHNOLOGIE EN DUURZAAMHEID VAN BOUWDELEN 7 
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Bij het opstellen van Failure Mode and Effect Analysis (FMEA's) wordt gekeken 
naar materiaalkundige aspecten, de case study naar het Gewestelijk Arbeids 
Bureau (GAB) te Veghel is vooral bouwdeelkundig van opzet. 

§ 2.2 Onderzoeksaanpak 

§ 2.2.1 Doelen 

Onder andere aan de hand van een case study worden de drie 
benaderingswijzen getoetst metals doel: 

1. Per benaderingswijze worden beschikbare methoden en technieken t.b.v. 
duurzaamheidsvoorspelling in kaart gebracht. 

2. Ten aanzien van materialen wordt een aantal FMEA's ontwikkeld, terwijl voor 
bouwdelen een equivalent voor de FMEA gezocht wordt. 

3. Aan de hand van literatuuronderzoek en de genoemde case study worden 
de blinde vlekken in de beschikbare kennis opgespoord en beschreven. 
Bovendien wordt vastgelegd welke prioriteit elke blinde vlek heeft in het 
totale te beschrijven gewenste vervolgonderzoek. 

4. Bijkomend belang van een gezamenlijke case study is het koppelen van de 
verschillende denkwerelden op twee gebieden: 
a. Materiaalkundig vs. bouwdeelkundig 
b. Empirie vs. probabilistiek vs. versnelde proeven met als doel het 

formuleren van gezamenlijke gezichtspunten voor toekomstig 
onderzoek. 

§ 2.2.2 Case study 

Als onderzoeksobject binnen dit deal van het onderzoek is de houten gavel van 
het kantoor van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Veghel gekozen. 
Er is gekozen voor slechts een type bouwdeel, namelijk de gavel, om het 
onderzoek niet onnodig te compliceren. 

Het Gewestelijk Arbeidsbureau is ongeveer 5 jaar geleden gebouwd in de 
gemeente Veghel. De gevel van dit gebouw (waar we ens voorlopig met name 
op richten) bestaat uit een iroko stijl- en regelwerk waartegen aan de 
buitenzijde western red cedar rabatdelen bevestigd zijn. Het gevelhout is niet 
verduurzaamd. Achter de rabatdelen bevindt zich isolatiemateriaal, de nodige 
damp- en waterkering en als afwerking aan de binnenzijde meubelplaat. In de 
gavel zijn aluminium puien aangebracht. 
In de appendix zijn tekeningen opgenomen van het GAB. 
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Dit gebouw is enerzijds uitgekozen omdat er relatief veel gegevens over 
beschikbaar zijn en anderzijds omdat de gevel er na 5 jaar nog tamelijk 
"vlekkeloos" bijstaat. Dit betekent dat bouwschaden niet bepalend zijn voor de 
duurzaamheid bij dit gebouw. Daardoor moet de aandacht gericht worden op de 
duurzaamheid van de bouwdelen zelf. 
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DEEL 2: 

BOUWDEELONDERZOEK AAN DE TUE: 
EM PIRIE 
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DEEL 2: HET BOUWDEELONDERZOEK AAN DE TUE: EM PIRIE 

Hoofdstuk 1 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek aan de TUE is te komen tot een methodiek 
voor de duurzaamheidsvoorspelling van bouwdelen aan de hand van 
empirische gegevens. 

Oat wil zeggen dat we naar bestaande gebouwen kijken en van daaruit 
proberen zinnige/betrouwbare informatie te geven ten aanzien van 
duurzaamheid van (delen van) andere gebouwen. 

Tijdens de tweede fase van het onderzoek "Materiaaltechnologie en 
duurzaamheid van bouwdelen" brengen we aan de hand van een door ons 
opgestelde methodiek (i.v.v. "Stappenonderzoek") in kaart wat de beschikbare 
kennis op het gebied van de empirische duurzaamheidsvoorspelling is en wat 
de hiaten zijn. De door ons gebruikte terminologie wordt toegelicht en de 
methodiek verder uitgewerkt. 

Het onderzoek zal zich met name richten op niet-traditionele gavels van 
kantoorgebouwen. 
Daze afbakening is ons inziens gelegitimeerd omdat in eerste instantie gezocht 
wordt naar een algemeen bruikbaar model. In een later stadium moet het model 
aangepast worden aan andere elementengroepen, maar het principe blijft 
gelijk. 

De gevel is uitgekozen, omdat de buitenschil van het gebouw van grote invloed 
lijkt op de totale onderhoudskosten van een gebouw. 

De keuze van niet-traditionele gavels Ievert als extra complicatie de 
beschikbaarheid van duurzaamheidsgegevens. De te onderzoeken gebouwen 
staan over het algemeen nog niet erg lang. 
Bovendien worden de gebruiksperioden van dit type gebouw steeds korter. 
Waardoor naast de duurzaamheid de aanpasbaarheid/veranderbaarheid een 
grotere rol gaat spelen. Dit betekent vaak het voortijdig vervangen van 
bouwdelen. 
Tijdens dit onderzoek (materiaaltechnologie en duurzaamheid van bouwdelen) 
richten we ons echter op de duurzaamheid. 

Dit deel geeft eerst een algemene inleiding op het onderwerp duurzaamheid 
van bouwdelen vanuit de empirie en behandelt vervolgens het stappen
onderzoek. Het stappenonderzoek wordt voor zover mogelijk getoetst aan de 
hand van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Aan de hand van deze toetsing wordt 
het stappenonderzoek verder uitgewerkt; vastgelegd wordt welke informatie 
nodig geacht wordt voor de uitvoering van het onderzoek. In de literatuur wordt 
gezocht naar beschikbare informatie. De niet-beschikbare informatie wordt in 
de laatste hoofdstukken weergegeven als kennislacune, aan de hand waarvan 
een onderzoeksplan opgesteld wordt. 
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Het Gewestelijk Arbeidsbureau in Veghel dient bij dit onderzoek uitsluitend als 
een "papieren proefmodel". Aan de hand van dit proefmodel wordt de 
ontwikkelde theorie verder uitgewerkt. In een later stadium zal het model aan 
andere gebouwen getoetst worden. 

Hoofdstuk 2 lnleiding 

§2.1 Onderzoek naar bouwdelen i.p.v. naar materialen 

De empirische benadering met betrekking tot bouwdelen is een vrij recente 
ontwikkeling; er is nog bijna geen onderzoek op dit gebied uitgevoerd. In 
tegenstelling tot materiaalkundigen ontbreekt het "bouwdeelkundigen" niet 
aileen aan betrouwbare gegevens uit eerdere proeven maar zelfs aan 
methoden om aan die gegevens te komen. Hebben de materiaalkundigen 
bijvoorbeeld een Failure Mode and Effect Analysis, een probabiliteitstheorie 
(Siemes) en een duurzaamheidstheorie op basis van versnelde proeven 
(Masters), voor bouwdeelkundigen is er nog niets ontwikkeld. Met andere 
woorden er moet nog veel basisonderzoek verricht worden voordat de situatie 
van de materiaalkundigen bereikt is. Wellicht biedt het onderzoek van Prof. 
A.A.A. Molenaar, getiteld "Wegbeheer funktioneel ontwerp. Gedragsmodel, 
model parameters, modelgebruik", een mogelijke ingang. 

§ 2.2. Generalisatie van gegevens 

De empirische benaderingswijze houdt in dat een oplossing gezocht moet 
worden voor het vinden van een "algemene" lijn in gegevens afkomstig uit 
specifieke/unieke gebouwen. 
Bij empirisch onderzoek is de vertaalslag van gegevens van specifieke 
gebouwen naar een gegevensbestand dat algemeen geldig is een groot 
probleem. De omgekeerde vertaalslag waarmee de probabilistische en de 
verouderingsdeskundige te maken krijgen is waarschijnlijk net zo'n groot 
probleem. Door van twee kanten tegen hetzelfde probleem aan te kijken , zou 
een mogelijkheid kunnen ontstaan om de vertaalslag eenvoudiger te maken. 

In het gegevensbestand worden gegevens per bouwdeel verzameld. Oat 
betekent dat de toegevoegde gebouwen allereerst beschreven worden aan de 
hand van de erin voorkomende bouwdelen. 

Tijdens de beginfase van het ontwerp worden er ten aanzien van allerlei 
factoren structurale beslissingen genomen; het bouwvolume, de gebouwvorm, 
het constructietype, bouwdeeltyperingen met betrekking tot de samenstelling en 
een grove materiaalindicatie. 
Als de ontwerper al tijdens dit beginstadium (structuurplanfase) inzicht zou 
kunnen krijgen over de gevolgen van zijn beslissingen voor de duurzaamheid 
van het gebouw, dan zou dat wei eens van structurale invloed kunnen zijn op 
de duurzaamheid van en de te plegen onderhoudsinspanningen aan het 
betreffende gebouw. Van de over een bepaald bouwdeel bekende gegevens is 
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de ontwerper dan ook ge'fnteresseerd in die gegevens waarover tijdens de 
structuurplanfase beslissingen zijn genomen. De gegevens over de 
structuurplanfase worden dus uit het totale gegevensbestand gefilterd. 

Voor de generalisatie van de bouwdeelgegevens moeten allereerst de 
gegevens geschoond worden van projectgebonden, niet relevante gegevens. 
Via kansberekening worden de gegevens gestructureerd naar "kans van 
voorkomen". Dit betekent dat extreme situaties, die een grote invloed hebben 
op de duurzaamheid, als zodanig herkenbaar moeten zijn. (B.v. extreme 
windvlagen, explosies e.d.) 

De gegevens worden per bouwdeel opgeslagen in het algemeen lnformatie 
systeem (In onderstaande figuur aangeduid met A.I.S.). In dat algemeen 
informatiesysteem kunnen de gegevens geordend worden naar een aantal 
sleutelfactoren. Oat zijn die factoren die de meeste invloed hebben op de 
duurzaamheid van het betreffende bouwdeel. 

Wil een ontwerper dan voor de door hem gebruikte bouwdelen 
duurzaamheidsinformatie dan kan er geselecteerd worden op de in dit 
specifieke geval voorkomende sleutelfactoren. 

In de onderstaande figuur is deze problematiek geschetst: 

BOUWDEELA 

BOUWDEEL B 

BOUWDEELC 

BOUWDEEL D 

GEBOUWENBESTAND FASE- STATISTIEK SLEUTEL- PRESTATIE-
SELECTIE F ACT OREN EISEN 
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§ 2.3 Betrouwbaarheid van prognose 

Door de hele empirische benaderingswijze speelt het probleem van de 
betrouwbaarheid van de te leveren informatie. De opdrachtgever wil graag nu 
een advies over de te nemen beslissingen ten aanzien van de duurzaamheid. 
Betrouwbare gegevens zijn er helaas nog niet; er zijn weliswaar flinke 
bestanden met gegevens omtrent de duurzaamheid van bouwdelen, maar het 
probleem daarvan is, dat zij niet verzameld zijn binnen een gestructureerd 
systeem voor het beoordelen van de duurzaamheidsaspecten. 

Het dilemma daarbij is: 
Doe ik nu een voorspelling op basis van ervaringen van deskundigen in min of 
meer overeenkomstige gevallen of geef ik pas een voorspelling als aile factoren 
die van invloed zijn bekend en te meten zijn, waarbij echter de kans groot is dat 
de informatie te laat of al achterhaald is. 

Binnen het onderzoek zijn de "aanhangers" van beide methoden 
vertegenwoordigd: 

- Damen, Gorter en van Rooij is een onderhoudskundig adviesbureau. 
Zij geven hun klanten adviezen over de te plegen onderhoudsinspanningen 
aan gebouwen enerzijds gebaseerd op de eisen en wensen van de 
opdrachtgever en anderzijds op de eigenschappen van het betreffende 
gebouw. Op basis van mogelijke ontwikkelingen worden een aantal 
scenario's beschreven. Zij baseren hun adviezen op ervaringen uit de markt 
en op de beschikbare literatuur. Waarbij ze er min of meer vanuit gaan dat 
dat de beste en enige informatie is, tot het moment dat er zich een nieuw 
inzicht voordoet. Deze methode is te omschrijven als een 
sanctioneringsmethodiek; een criterium is geldig totdat het achterhaald wordt 
door een nieuw inzicht. Het systeem wordt niet wiskundig onderbouwd. 
Voordeel van deze methode is de snelle beschikbaarheid van het advies. 
Het nadeel is de geringere afstemming van het advies op een specifiek 
object; een vuistregel kan immers juist voor een specifiek gebouw niet 
opgaan. 

Stel dat de verdeling van de gehaalde levensduur van een groot aantal 
gebouwen te beschouwen is als een normaalverdeling. Dit is weergegeven 
in de grafiek op de volgende bladzijde. 
Stel dat de werkelijke levensduur van het te onderzoeken bouwdeel is 
weergegeven door de letter A. 
De schatting van Dam en Gorter en van Rooij is weer te geven als een 

-gebied met een zekere spreiding rond de gemiddelde levensduur M: De 
-(routinematige) eerste schatting zal de gemiddelde levensduur zijn. 
Afhankelijk van projectgegevens uit een globale inspectie wordt deze 
schatting bijgesteld. 
De inspectie is visueel en beslaat de totale gevel. Bij de inspectie wordt de 
conditie van het bouwdeel vergeleken met standaard 
beoordelingsindicatoren. De conditie van het bouwdeel wordt bepaald aan 
de hand van de voor het functioneren van de gevel belangrijkste onderdelen. 
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1 Schatting Damen, Gorter, van Rooij 

MA 

- Het Kwaliteitsmeetsysteem van L. van Schayk is een methode waarbij aile 
factoren die van invloed zijn op de duurzaamheid meetbaar gemaakt 
worden. 
Daarna wordt bepaald welke factor( en) de meeste prioriteit heeft(hebben). 
De prioriteit is afhankelijk van de concentratie van de degradatie op het 
bouwdeel en van de procesmatigheid van het achterliggende 
deg radatieproces. 
Van een bouwdeel moeten aile maatgevende factoren over een bepaalde tijd 
gemeten worden. Er kan echter aileen een betrouwbare prognose worden 
gegeven als ook de expositie-omstandigheden zijn gemeten en er een 
betrouwbare prognose is voor het verloop ervan. Aan de hand van deze 
gegevens kan een zeer betrouwbare prognose voor het prestatieverloop 
gegeven worden. Voorwaarde is dat aile meetmethoden ontwikkeld zijn en 
aile metingen op het juiste tijdstip onder vastgelegde omstandigheden 
uitgevoerd worden. 

- Dit Kwaliteitsmeetsysteem is sterk wiskundig onderbouwd, zeer nauwkeurig 
en betrouwbaar, maar vereist beschikbaarheid van een zeer groot aantal 
gegevens, gemeten op een zo groot mogelijk aantal tijdstippen. Het resultaat 
(=prognose restlevensduur) is dan ook pas op lange termijn te verwachten, 
met andere woorden: op dit moment is de methode nog niet operationeel. 
In de bovengenoemde curve zou de schatting van het KMS weergegeven 
kunnen worden als het punt A zelf. (Of een gebied met een zeer kleine 
spreiding om A heen) 

1 ... 
::I 
::I 
'0 
1/) 
c: 
Q) 

j 

Schatting KMS 
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- Henket en Hermans gaan op het standpunt van de opdrachtgever staan die 
op elk moment een zo betrouwbaar mogelijke voorspelling wil hebben. Op dit 
moment is er nauwelijks betrouwbaarder informatie dan die van Damen, 
Gorter en van Rooij. Wachten tot het Kwaliteitsmeetsysteem in al zijn 
facetten toepasbaar is, is zeer lange termijnwerk. Er zullen dus een aantal 
tussenliggende stappen doorlopen moeten worden, waarbij de prognoses, 
uitgaande van het standpunt van Damen Gorter en van Rooij, steeds meer 
aan betrouwbaarheid en nauwkeurigheid zullen winnen, zodat het 
Kwaliteitsmeetsysteem steeds beter benaderd wordt. 
In de getekende curve betekent dat het steeds verder verkleinen van de 
spreiding om A tot A. 

1 Doel stappenonderzoek 

+ +-

MA 
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Hoofdstuk 3 Stappenonderzoek 

De volgende stappen moeten genomen worden om op basis van empirische 
gegevens tot een meer nauwkeurige duurzaamheidsvoorspelling te komen : 

Stap1. Bepaling oorspronkelijke toestand (0. T.) en oorspronkelijke conditie 
(D.C.). 

1. Bepaal oorspronkelijke toestand (O.T.), d.w.z. beschrijf de samenstelling van 
het bouwdeel en de keuze van de materia/en op het moment van in gebruik 
name en beschrijf de expositie-omstandigheden. 
Zet de gewenste oorspronkelijke toestand (Zoals blijkt uit tekeningen en 
bestek voor de uitvoering) af tegen de geleverde oorspronkelijke toestand 
(materialisatie) na oplevering. 

Benodigde informatie: 
Bestekken en tekeningen van de toestand op het moment van 
oplevering. 
lnformatie over expositie-omstandigheden 

2. Bepaal de oorspronkelijke conditie, dat wil zeggen zet de prestatie-eisen 
t.a. v. duurzaamheid gesteld aan het bouwdeel at tegen de door het 
bouwdeel geleverde prestaties op het moment van ingebruikname. 

M.a.w. zet de gewenste prestaties af tegen de geleverde "gebreken". 

Benodigde informatie: 

Programma van eisen van opdrachtgever en/of gebruiker, 
specifieke normen en richtlijnen voor het betreffende bouwdeel, 
specifieke normen en richtlijnen afhankelijk van de gebruikte materialen 
en constructies, 
specifieke eisen gesteld door de architect en de aannemer aan het 
antwerp, 
overige gegevens . 

. Stap 2. Bepaal de huidige toestand (H. T.) en de huidige conditie (H. C.). 

1. Bepaal de huidige toestand (H.T.), d.w.z. beschrijf de samenstelling van het 
bouwdeel en de keuze van de materia/en op het moment van inspectie. 

Benodigde informatie: 
Bestekken en tekeningen van huidige situatie of van wijzigingen, inclusief 
detaillering en materiaalbeschrijvingen en -specificaties 
Eventueel aanvullende informatie van de eigenaar/beheerder 

2. Leg vast in woord en beeld de aangetroffen huidige conditie. 
Vergelijk de op dit moment geleverde prestatie met de geldende prestatie-
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I 

eisen. 

Benodigde informatie: 
Systematiek 
Instrumentarium 
Toepassingen 

Stap 3. Analyse aantastingsmechanismen 

Bij beide methoden is het noodzakelijk de aard van de aantastingen in de vorm 
van 
- factoren 
- processen 
- gevolgen 
vast te leggen per bouwdeel voor zover dat relevant is op basis van stap 1 en 2. 
Er vindt een wisselwerking plaats met stap 4. 

Stap 4. Bepaling levenscyclusmomenten tot nu toe 

De aantastingsmechanismen worden geordend in de totale levenscyclus van 
het bouwdeel. Deze activiteit loopt gedeeltelijk parallel met stap 1 en 2 en kan 
getoetst worden aan stap 3. 

1. Verzamel de nog ontbrekende gegevens t.a.v. beslissingen bij het 
ontwerp, realisatie, gebruik en beheer in relatie tot het bouwdeel. 

2. Onderzoek de verbanden tussen beslissingen en het aantastingsgedrag 

3. Orden de aangetroffen gegevens naar aard van de aantastingsfactoren 
Voor zover dat (materiaalkundige) degradatiefactoren betreft, zou dat de 
indeling naar 

chemisch 
fysisch 
mechanisch 
biologisch 
gebruik 

kunnen zijn. 

4. Orden de aangetroffen gegevens naar de bouwprocesfasen volgens stap 
4.1. 

Stap 5. lntensiteitsbepaling van de aantastingsfactoren 

1. Stel vast de over- of onderprestatie van het bouwdeel in de huidige 
conditie (H.C.) t.o.v. de oorspronkelijke conditie (O.C.) 

2. Stel vast de degradatiesnelheid = conditieverlies per tijdseenheid 
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3. Prognotiseer de periode vanaf H.C. tot aan de grensconditie (G. C.). Dit is 
de waarde van de conditie waarbij de prestatie "precies" overeenkomt 
met de prestatie-eis. 

4. Stel vast de onderhoudsinspanning en cyclus tussen O.C. en H.C. 

Benodigde informatie: 
Classificering onderhoudsactiviteiten en cycli 
Welke onderhoudsactiviteiten zijn er tot nu toe uitgevoerd en 
met welke cyclus? 
Resultaat van een activiteit 

5. Prognotiseer de onderhoudsinspanning en cyclus tussen H. C. en G.C .. 

Stap 6. Generalisering van gegevens: 

Schoon de gegevens uit stap 5.1 tot en met 5.5 van niet relevante, 
projectgebonden be"lnvloedingsfactoren. 

Benodigde informatie 

definitie van projectgebonden be"lnvloedingsfactoren 

Stap 7. Duurzaamheidsprognosesysteem 

1. Orden de gegevens volgens: 

a. bouwdeel 
b. materialen 
c. milieucategorieen 
d. functie-typen 
e. procesfasen 
f. degradatiefactoren 

Benodigde informatie: 

- definitie van bovengenoemde categorieen 

2. Vul de ordening met gegevens uit stap 6. 

3. Statistische verwerking van gegevens tot algemene duurzaamheidsprognose 
voor het betreffende bouwdeel volgens stap 7.1.1 t./m. 7.1.6 

4. Geef de randvoorwaarde aan waarbinnen de gegevens stap 7.2 geldig zijn 
t.a.v. ontwerp, uitvoering, gebruik en beheer. 

Benodigde informatie: 
Stap 6. 
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Stap 8. Gebruik van gegevens (niet van toepassing in deze fase) 

Stap 9.Evalueer bruikbaarheid van het systeem op betrouwbaarheid en 
inspanning 

Stap 10. Voorstel voor nader onderzoek 
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Hoofdstuk 4 Toetsing van de beschikbare kennis voor 
toepassing van het stappenonderzoek in de praktijk. 

Als methode voor het verder ontwikkelen van het zojuist beschreven 
"stappenonderzoek" en als middel om tot definiering van kennislacunes te 
komen is een bestaand gebouw (GAB Veghel) als proefmodel gebruikt. 

Aan de hand van de beschikbare gegevens (tekeningen, bestek, verslagen 
bouw- en directievergaderingen) en door het toepassen van het 
Kwaliteitsmeetsysteem en Onderhoudsnormeringssysteem als 
inspectiemethoden wordt de case study uitgevoerd. 

Bij beide inspectiemethodieken wordt dus hetzelfde als uitgangspunt genomen, 
zodat de resultaten geed vergelijkbaar zijn en eventuele (te verwachten) 
discrepanties naar voren komen. 

Het GAB wordt enerzijds als papieren proefmodel gebruikt om de methode 
verder uit te werken (Henket en Hermans), anderzijds wordt het GAB ook als 
object gebruikt om beide inspectiemethoden (van Schayk, Damen, Gorter en 
van Rooij) te testen. 
In bijlage 2 wordt beschreven welke stappen uitgevoerd kunnen worden voor 
de inspectie. 
In bijlage 3 worden de resultaten van het KMS weergegeven. 
In bijlage 4 worden de resultaten van het Onderhoudsnormeringssysteem 
beschreven. 

Hoofdstuk 5 Uitwerking methodiek per stap 

In deze paragraaf wordt de in hoofdstuk 3 beschreven methode aan de hand 
van de resultaten uit hoofdstuk 4 per stap verder uitgewerkt. 
Voor de uitwerking wordt de volgorde van het stappenmodel aangehouden. 
Er wordt aangegeven welke informatie nodig is voor de praktische toepassing 
van de afzonderlijke stappen. 

§ 5.1 Algemeen 

Het uiteindelijke doel van de empirische benaderingswijze is om een 
betrouwbare verwachting te geven van mogelijke gevolgen van een keuze voor 
de duurzaamheid van een bouwdeel. 
In een gegevensbestand worden van een groat aantal bouwdelen in een groat 
aantal situaties de duurzaamheidsgegevens verzameld. Voor het vastleggen 
van de duurzaamheidsgegevens op een zodanige wijze dat die informatie later 
eenduidig en vergelijkbaar met informatie over andere gebouwen is op te slaan, 
is hat noodzakelijk een registratiesysteem op te zetten waarin de aansluitingen 
en bouwdelen gestandaardiseerd zijn. Voor deze standaardisering is het niet 
nodig om van te voren aile mogelijkheden (aile mogelijke materiaal/vorm 
combinaties) te beschrijven, maar wei is het nodig een raamwerk te maken 
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waarin aile aansluitingen en bouwdelen opgenomen zouden kunnen worden. 

In deze standaardisatie moet per gebouw beschreven worden: 
-Welke bouwdelen en aansluitingen voorkomen in het gebouw 
- Waar die bouwdelen en aansluitingen voorkomen 
- Aan welke expositie-omstandigheden de bouwdelen en aansluitingen 
blootgesteld zijn. 

Zowel bij de bouwdelen als bij de aansluitingen wordt van te voren uitsluitend 
de typologie bepaald. Dit betekent dat er een klein aantal parameters 
vastgelegd wordt waarmee een bouwdeel I aansluiting uniek te beschrijven is. 
Pas bij de vulling van het bestand worden voor de bouwdelen/aansluitingen die 
opgeslagen worden, de waardes van die parameters ingevuld. 
Het van te voren (=voor de vulling) in kaart brengen van aile mogelijkheden is 
niet aileen voor dit onderzoek niet zinvol, maar bovendien te tijdrovend. 

Elk gebouw is samengesteld uit een aantal bouwdelen. Deze bouwdelen 
hebben eEm aantal karakteristieken: 
a. Ze zijn op een bepaalde manier samengesteld en op elkaar aangesloten 
b. Ze leveren prestaties 
c. Ze worden door bepaalde invloeden aangetast. 

Tijdens de hierna beschreven stappen van het "stappenonderzoek" wordt 
beschreven hoe de informatie over deze karakteristieken opgeslagen en 
gebruikt kan worden, zodat uit deze informatie prognoses zijn te maken voor 
andere gebouwen. 

§ 5.2 Stappenonderzoek 

De uitwerking per stap is beschreven in bijlage 5 vanwege de omvang van dit 
onderdeel. 

Hoofdstuk 6 Beschikbare informatie in de literatuur en 
kennislacunes 

§ 6.1. Algemeen 

Aan de hand van de in hoofdstuk 5 beschreven benodigde informatie wordt een 
literatuuronderzoek verricht naar beschikbare informatie. De benodigde 
informatie die nog niet beschikbaar is wordt weergegeven als kennislacune. 
Hiernaar is verder onderzoek in de periode na 1 april 1991 noodzakelijk. 

De beschikbare informatie en de bruikbaarheid ervan is weer volgens de 
stappenmethodiek beschreven in bijlage 6. 
In dit hoofdstuk worden in het kort de kennislacunes en de prioriteitenvolgorde 
daarin die naar voren zijn gekomen beschreven. 
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§ 6.2. Kennislacunes 

1. Het is van groot belang om voor de inventarisatie van een serie gebouwen 
vast te leggen welke typen gebouwen precies tot het onderzoeksveld gerekend 
worden, waarbij de gebouwen met niet-traditionele gevels het domein vormen. 
Hierbij moet gekeken worden naar 

- functie 
- tijd 
- onderdelen 
.. stramienmaten 
.. referentiegebouwen 
.,. beheer en onderhoudscenario's 

2. Opbouwen van een bouwdeel en aansluitingenordening naar: 
1. Details - Vorm 

- Materiaal 
2. Plaats/locatie 
3. Produktie[wijze] 

3. A. lnventariseren en uitwerking van geldende prestatie-eisen vanuit: 
1 . Wetten/eisen 
2. Richtlijnen 
3. Gebruiker 
4. Ontwerper 

B. Het opstellen/inventariseren van een of meer maatstaven per prestatie-eis 

C. Het opstellen van bruikbare meetmethoden per maatstaf o.a. thermografie 

D. Het toepassen van de meetmethoden in bestaande situaties 

4. Aantastingsprocessen inventariseren naar: 
1. Typen 
2. Ernst 
3. Concentratie 
4. lntensiteit 
5. Oorzaken 

5. Het in kaart brengen van beslissingen naar: 
A. Fase 

1. Ontwerp 
2. Uitvoering 
3.Beheer 

B. Koppeling aan oorzaken i.v.m. 
1. Tijdsaspecten 
2. Subjectiviteit 
3. Volledigheid 
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6. Onderzoek naar het verloop van prestatiecurven voor wat betreft: 
1. Verloop 

- Lineair 
- Progressief 
- Regressief 

2. Omslagpunten 

7. Onderzoek naar typering, efficientie en effectiviteit van onderhoud: 

A. Typering: 
1. Typen 

a.Soort 
b. Activiteit 

2. lntervallen 
a. Eenmalig of cyclisch 
b. Leeftijdseffect 

3. Doelen 
4. Resultaten 

B. Vertaalslag van de onderhoudsinspanning naar prestatie-verbetering 
inclusief de mogelijkheid om dit achteraf te meten. 

8. Systeemopbouw en systeembeheer i.v.m. grote hoeveelheden gegevens. 

Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen; onderzoeksvoorstel 

Uit de resultaten van de toepassing van het Kwaliteitsmeetsysteem en het on
derhoudsnormeringssysteem weergegeven in hoofdstuk 5 blijkt duidelijk dat de 
in hoofdstuk 2 beschreven verschillen ook in de praktijk juist blijken te zijn. 

Damen, Gorter en van Rooij gaat uit van voor bepaalde bouwdelen in de 
praktijk geconstateerde "gebruikelijke" levensduren en stelt die bij aan de 
hand van de resultaten van de praktijkinspectie. 
De praktijkinspectie houdt in het (visueel=globaal) vergelijken van de prak
tijkconditie met standaard beoordelingsindicatoren. 
In die standaard beoordelingsindicatoren is verwerkt: 

de concentratie van een bepaalde opgetreden aantasting 
de ernst van een bepaalde aantasting voor de functievervulling, aileen 
die aantastingen worden meegenomen die het functioneren duidelijk 
aantasten. 

De gebruikte termen zijn subjectief: 
- "incidenteel" 
- "plaatselijk" 
- "regelmatig" 
- "nieuwbouwkwaliteit 
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- "ernstige gebreken" 

De resultaten voor de gevel van het GAB: 
- Gevel verkeert in prima staat (conditie 1) 
- Geen onderhoud nodig 
- De te verwachten levensduur wordt voor de verschillende onderdelen 
nauwkeurig weergegeven. Op basis van ervaringen met andere gebouwen. 

Het kwaliteitsmeetsysteem Ievert een zeer grondige en nauwkeurige be
schrijving van de huidige conditie. 
Kenmerkend: 

Aile optredende verschijnselen worden gedefinieerd en genoteerd 
Concentratie wordt voorlopig subjectief weergegeven (incidenteel I al
gemeen) 
De procesmatigheid van de optredende verschijnselen wordt weergege
ven en bepaalt de ernst van de degradatie 
lnspectie wordt waar mogelijk met meetapparatuur verricht 
Om te komen tot voorspelling van toekomstig onderhoud en de uitein
delijke levensduur worden de aspecten die daarvoor van belang kun
nen zijn genoemd. Tot een feitelijke voorspelling komt het niet omdat de 
omvang van de verschijnselen nog nauwkeurig via technische maatsta
ven gemeten moet worden en afgezet moet worden tegen de begincon
ditie: er zijn nog lang niet voldoende gegevens beschikbaar om tot een 
prognose te kunnen komen. 

Uit deze korte samenvatting van beide methoden blijkt dat de resultaten van 
beide inspecties heel duidelijk verschillen: 

Damen, Gorter en van Rooij inspecteren de gevel in grote lijnen (het opper
vlak wordt visueel bestudeerd), ze constateren dat de gevel in uitstekende 
conditie verkeert, op grond hiervan zien zij geen aanleiding de in het alge
meen gebruikelijke levensduren van de verschillende gevelcomponenten 
naar beneden bij te stellen. Zij beschrijven de conditie zeer globaal en ko
men snel tot een levensduurprognose. De levensduurprognose is het feitelij
ke resultaat. 

Het KMS inspecteert zeer gedetaileerd (elk onderdeel van de gevel wordt in
dian mogelijk bestudeerd), brengt aile aantastingsverschijnselen in kaart die 
de conditie van de componenten van de gevel aantasten. Maar kan zonder 
meer en uitgebreidere metingen geen uitspraak doen over de nog te ver
wachten levensduur. De conditie wordt uiterst nauwkeurig in beeld gebracht, 
maar heeft nog niet voldoende gegevens en kan daardoor geen prognose 
geven voor de restlevensduur. 

Seide methode liggen dus inderdaad zoals verwacht ver uit elkaar en leveren 
een bijna tegenovergesteld resultaat. 
Dit maakt de kern van het ujtejndeljjke probleem duidelijk: 
Een methodiek op basis waarvan specifieker omschreven kan worden wat 
de gevolgen zijn van bepaalde technische combinaties bestaat nog niet. 
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Om te komen tot een dergelijke methodiek is het noodzakelijk een duidelijke 
hierarchie aan te brengen in het belang van de bijdrage van de verschillende 
gevelcomponenten en de verschillende beinvloedingsfactoren aan de totale 
conditie en totale levensduur van de gevel. 
Dit houdt in het zo nauwkeurig mogelijk vastleggen van de gevelcomponenten 
en beinvloedingsfactoren die van doorslaggevende invloed op de levensduur 
van de totale gevel. De doorslaggevende beinvloedingsfactoren worden sleutel
factoren genoemd. 
Verder onderzoek moet leiden tot een methode met een evenwichtige verhoud
ing tussen meetinspanning en meetresultaat in de vorm van de betrouwbaar
heid van de levensduurprognose: 
De meetinspanning moet zo laag mogelijk zijn (minimaal: DGvR) , het resultaat 
zo betrouwbaar mogelijk (maximaal: KMS), de termijn waarop het resultaat tot 
stand komt ook zo kort mogelijk (minimaal DGvR). 
We zoeken een methode die in betrouwbaarheid en nauwkeurigheid in de loop 
van de tijd het KMS benadert, maar die aan de hand van zo weinig mogeljk 
meetgegevens op korte termijn informatie oplevert. 

Een inventarisatie van een groot aantal gebouwen is hiervoor noodzakelijk. Een 
stapsgewijze aanpak is echter gezien de complexiteit van de problematiek de 
aangewezen weg. 

Het onderzoeksvoorstel voor de eerste fase is als volgt gedefinieerd: 

Onderzoeksyoorstel M. Hermans en H.A.J. Henket: 
Een vergelijkend onderzoek naar duurzaamheidsinformatie van de gevels 
van een aantal gebouwen, zodat een methode gevonden kan worden die 
zo betrouwbaar mogelijk bij zo min mogelijk inspectie-inspanning op 
korte termijn tot resultaten kan leiden. 

Kernpunten: 
- Zoeken naar sleutelfactoren 
- Zoeken naar hierarchie in gevelcomponenten 

Het onderzoeksveld zal in deze fase bestaan uit een tiental gebouwen. De 
voorkeur gaat hierbij uit naar tien gebouwen van het TUE-complex. Redenen 
hiervoor zijn: 
- Aile gebouwen hebben dezelfde beheerder, ontwerper en opdrachtgever 
- Het betreft allemaal niet-traditionele gevels van gebouwen met een kantoor-

functie 
- De locatie is voor aile gebouwen gelijk 
- Het aantal beschikbare gegevens is relatief groot 
- De gemiddelde leeftijd van de gebouwen is ongeveer 15 jaar, zodat even-

tuele aantastingen duidelijk zichtbaar zouden moeten zijn 
- Een aantal gebouwen vertonen qua ontwerp grote overeenkomsten 
- De afwijkingen per geval zijn duidelijk 

Ook tijdens deze fase zal samenwerking met een aantal participanten nodig 
zijn: 
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- Materiaalkundige kennis is van belang voor de beschrijving van de optre
dende degradatieverschijnselen. 

- De ervaring van een onderhoudskundig adviesbureau is van belang voor het 
geven van levensduurprognoses en voor het vaststellen van de benodigde 
onderhoudsinspanningen. 

Tjjdplannjng: 
De benodigde tijd om tot een dergelijke afwegingsmethode te komen bedraagt: 

16 maanden M.H. Hermans 
12 maanden Materiaalkundigen (!NO I IUD I TUE) 
4 maanden Damen en van Rooij 

In volgende fasen zal dan het gebouwenbestand uitgebreid worden naar 
- andere locaties 
- andere gebouwtypen 
- verschillende beheerders, ontwerpers, opdrachtgevers 
- etc. 
Voor deze volgende fasen zal te zijner tijd een onderzoeksvoorstel geschreven 
worden. 
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Bijlagen 
1. Tekeningeri 
2. Stappenonderzoek toegepast op GAB 
3. KMS 
4. Onderhoudsnormeri ngssysteem 
5. Uitwerking stappenonderzoek 
6. Beschikbare kennis en kennislacunes 
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Bijlage 1 

Tekeningen GAB 
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Beschrijving stappenonderzoek aan de hand van de gevel van het 
GAB 

In deze bijlage wordt beschreven in hoeverre de methode op dit moment 
bruikbaar is voor een bestaande gevel. 
Het stappenmodel wordt ingevuld aan de hand van over het gebouw 
beschikbare informatie en, vanaf stap 2, aan de hand van twee 
inspectiemethodieken. 

Stap 1. Bepaling oorspronkelijke toestand en oorspronkelijke conditie 

1. OORSPRONKELIJKE TOESTAND 
Van het GAB zijn voor het vastleggen van de O.T. de volgende gegevens 
beschikbaar: 

- Tekeningen 
- Bestek 
- Verslagen van bouw- en directievergaderingen met wijzigingen op de 

oorspronkelijke tekeningen en het oorspronkelijke bestek tijdens de 
uitvoering. 

Deze 3 onderdelen geven samen (indien volledig) een compleat beeld van 
de toestand op het moment van oplevering. Als de gebruiker dan zonder 
wijzigingen aan het gebouw intrek neemt in het gebouw is de toestand op 
het moment van ingebruikname gelijk aan de toestand op het moment van 
oplevering. 
De oorspronkelijke toestand bepaalt in hoeverre (onderdelen van) 
bouwdelen blootgesteld staan aan invloeden van buitenaf. 

De gegevens zijn niet direct vergelijkbaar met overeenkomstige gegevens 
uit andere gebouwen; de gegevens zijn niet verzameld per bouwdeel, de 
mogelijke bouwdelen zijn nog niet eenduidig benoembaar. 

De beschikbare tekeningen zijn opgenomen in de appendix. 

2. OORSPRONKELIJKE CONDITIE 

Beschikbare gegevens voor het GAB: 
- Garantieverklaringen 
- Normen en richtlijnen 

Eisen Rijksgebouwendienst met betrekking tot de luchtdoorlatendheid 
van gevels 

- Foto's en dia's tijdens uitvoering en na oplevering 

De genoemde garantieverklaringen geven uitsluitend de minimaal te 
verwachten levensduur weer van de gecertificeerde bouwdelen. Afhankelijk 
van de omstandigheden en het gepleegde onderhoud zullen de bouwdelen 
waarschijnlijk (vee I?) Ianger mee kunnen gaan. De aan deze levensduur ten 
grondslag liggende prestaties en prestatie-eisen worden verder niet 
genoemd. 
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De normen en richtlijnen geven de minimale waarden voor prestatie-eisen 
waaraan het betreffende bouwdeel op het moment van oplevering moet 
voldoen. Deze minimale waarden voor prestatie-eisen worden verwerkt in 
een richtlijn die aangeeft hoe het betreffende bouwdeel in elkaar gezet hoort 
te worden om aan de minimale prestatie-eisen te voldoen. 

Op de houten gevels van het GAB zijn de volgende normen en 
praktijkrichtlijnen van toepassing: 

NEN 2911 Houtverduurzaming. Dompelen gevolgd door diffusie 
NPR 7069 Houten buitendeuren 
NPR 3670 Kwaliteit van timmerwerk, Gevelvullingen, Algemeen gedeelte 
NPR 3671 Kwaliteit van timmerwerk, Gevelvullingen, Constructiedetails en verbindingen 
NPR 3672 Kwaliteit van timmerwerk, Gevelvullingen, Bescherming van het hout 
NPR 3673 Kwaliteit van timmerwerk, Gevelvullingen, Gevelvullende elementen 
NEN 3665 Gevelvullingen, Eisen en beproevingsmethoden 
NEN 3660 Gevelvullingen, Luchtdoorlatendheid, sti~heid en sterkte, Beproevingsmethoden 
NEN 3661 Gevelvullingen, Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, stijfheid en sterkte, Eisen 
NEN 3662 Ramen en deuren. Mechanische eigenschappen. Eisen. 
NEN 5461 Kwaliteitseisen voor hout. Gezaagd hout en paalhout. Algemeen gedeelte 
NEN 5466 Kwaliteitseisen voor hout. Houtsoort europees vuren 
NEN 5467 Kwaliteitseisen voor hout. Houtsoort europees grenen 
NEN 5471 Kwaliteitseisen voor hout. Houtsoort western red cedar 
NEN 5482 Kwaliteitseisen voor hout. Houtsoort iroko 
NEN-EN 86 Beproeving van ramen. Waterdichtheid onder statische druk. 
NEN 3576 Beglazing van kozijnen, ramen en deuren. Functionele eisen 
NPR 3577 Beglazen van gebouwen. 
NPR 3675 (antwerp) Gevelvullingen. Materiaalonafhankelijke aansluitingen. 

De Stichting Keuringsbureau Hout stelt nog aanvullende eisen voor 
geveltimmerwerk uit Noord-Europees naaldhout en geeft een 
Beoordeli ngsrichtlijn Timmerwerk. 

Niet altijd is in de norm en bijbehorende praktijkrichtlijn het verband tussen 
prestatie-eis en beproevingsmethode of verwerkingsmethode duidelijk. 

Niet aile te stellen prestatie-eisen worden ondervangen in een norm. De 
gegeven lijst van normen en richtlijnen is dus voor het verkrijgen van een 
goed beeld van de oorspronkelijke conditie niet volledig genoeg. Een 
duidelijke definitie van te stellen prestatie-eisen en te meten prestaties 
ontbreekt. Maar is van groot belang voor het vastleggen van de 
oorspronkelijke conditie. 
Voor de in het bestek genoemde normen waaraan het antwerp voldoet, zijn 
de resultaten van de beproevingsmethoden niet gegeven. Hierdoor is 
controle achteraf van de mate waarin de gevel inderdaad aan de gestelde 
eisen uit de normen heeft voldaan niet mogelijk. 

De Rijksgebouwendienst heeft een eigen richtlijn voor de 
luchtdoorlatendheid van gevels. 

De foto's en dia's kunnen een indruk geven van eventuele schaden die al bij 
de uitvoering en/of oplevering duidelijk waren. Voor het vergelijken van de 
oorspronkelijke en huidige kleur zijn de foto's minder geschikt i.v.m. de vele 
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oorspronkelijke en huidige kleur zijn de toto's minder geschikt i.v.m. de vele 
omstandigheden die daarop van invloed zijn. 

Stap 2. Vastleggen huidige toestand en huidige conditie. 

1. BEPALEN HUIDIGE TOESTAND. 
Voor het GAB geldt dat de huidige toestand gelijk is aan de oorspronkelijke 
toestand. Aan het gebouw is tot nu toe geen onderhoud gepleegd en er zijn 
ook geen vervangingen toegepast. 

2. BEPALEN HUIDIGE CONDITIE. 
Voor het bepalen van de huidige conditie worden twee bestaande methoden 
toegepast; 
- het Kwaliteitmeetsysteem van L. van Schayk en 
- het Onderhoudsnormeringssysteem van Damen, Gorter en van Rooij. 

Bij het antwerp van het GAB is onderzoek gedaan naar de te verwachten 
duurzaamheid van de western red cedar gevel. In een rapport zijn de 
resultaten hiervan weergegeven. Verder is er een onderhoudsadvies aan de 
gebruiker gegeven. Ook hiervan is een rapport beschikbaar. 

In de uitwerking van het onderzoek in de volgende paragraaf is in de 
systematiek van de methode weergegeven welke aspecten van belang zijn 
bij het bepalen van de huidige conditie. De methode zal een weg moeten 
volgen die tussen de methoden van Damen, Gorter en van Rooij en het 
Kwaliteitsmeetsysteem in ligt. 

De uitwerking volgens het Kwaliteitmeetsysteem en Damen, Gorter en van 
Rooij is in twee aparte bijlagen toegevoegd aan dit verslag. 

Stap 3 en verder 

Op dit moment is er nog geen specifieke (= op dit "stappenonderzoek" 
afgestemde) methode beschikbaar om aan deze stappen invulling te geven 
op de door ons gewenste manier. 
De stappen 3 tot en met 10 worden voor wat het GAB betreft ingevuld aan 
de hand van het Kwaliteitmeetsysteem en het 
Onderhoudsnormeringssysteem. De resultaten van toepassing van het 
Kwaliteitmeetsysteem en het Onderhoudsnormeringssysteem geven aan in 
hoeverre beide systemen geschikt zijn voor toepassing als onderdeel van de 
genoemde stappen. 
In bijlage 3 is de uitwerking van het Kwaliteitmeetsysteem gegeven, in 
bijlage 4 het Onderhoudsnormeringssysteem. 
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Bijlage 3 

Kwaliteit-meet-systeem 

MATERIAAL TECHNOLOGIE EN DUURZAAMHEID VAN BOUWDELEN 



BOUWDEELONDERZOEK AAN TUE: EMPIRIE LA VAN SCHAYK SEPTEMBER 1991 VAKGROEP FAGO 

Inspectie en analyse van de conditie van bet gevelwerk 

volgens de K-M-S systematiek 

Inleiding 

Het kwaliteit-meet-systeem of K-M-S houdt in: 

onderzoek, registratie en beoordeling van de technische conditie van 

bouwdelen d.m.v. een systematische methode. 

Deze methode wordt beschreven in rapport III van de serie Gebouwkwaliteit 

en Milieu, T.U. Eindhoven, faculteit Bouwkunde, vakgroep FAGO (i.o.v. 

IOP-Bouw, Technisch Beheer), conceptrapportage 1990. 

In dit rapport wordt een aanzet gegeven voor een algemene systematiek die 

kan worden gehanteerd bij het in kaart brengen van de aard en de omvang 

van optredende bouwdeel-degradaties. Uitgangspunt daarbij is dat een 

gei'dentificeerd degradatieproces dat in het perspectief van een mogelijk 

optredende kwaliteit-verlies van belang zou kunnen zijn, in de toekomst 

wordt geprojecteerd. Een algemene doelstelling hierbij is dat de analyse en 

prognose in principe moet worden gebaseerd op in-situ meetonderzoek. Per 

degradatievorm zullen echter telkens andere metingen verricht moeten 

worden, zodat het zoeken naar bruikbare 'procesmaatstaven' een essentieel 

onderdeel van de systematiek vormt. Het blijkt dat binnen de keten van 

processen die tot het kwaliteit-verlies leiden, de keuze voor het hanteren van 

bepaalde maatstaven zowel item- als procesafhankelijk is, d.w.z. varierend 

van 'bouwdeel tot bouwdeel' en van 'ketenstadium tot ketenstadium'. 

1 

MATER I AAL TECHNOLOGIE EN DUURZAAMHEID VAN BOUWDELEN 3/1 



BOUWDEELONDERZOEK AAN TUE : EMPIRIE L.A. VAN SCHAYK SEPTEMBER 1991 VAKGROEP F AGO 

2 

F asering K -M -S 

De systematiek bestaat uit een 4-tal fasen. In bet kort gesteld draait bet ten 

eerste om de vaststelling van de aard en de omvang van de op een bouwdeel 

aanwezige degradatieverschijnselen, vervolgens om de analyse van deze 

verschijnselen (welke processen treden open door welke factoren worden 

deze in gang gezet), voorts om de vraag hoe de (meest) relevante processen 

in de toekomst geprojecteerd dienen te worden, en tenslotte om de vraag 

welke criteria we aanleggen bij bet nemen van de beleidsbeslissingen over 

de te volgen onderhoudsstrategie. In schema 1 wordt de fasen zoals die 

volgens bet K-M-S worden doorlopen, afgebeeld. 

Fase 1: METEN Inspectie fase 

Fase 2: BEOORDELEN Analyse fase 

Fase 3: VOORSPELLEN Prognose fase 

Fase 4: BESLISSEN Beleid fase 

Schema 1: Het K-M-S bestaat uit een viertal fasen. 

V oor iedere fase gel den meerdere stappen. Om de stappen te kunnen 

doorlopen zijn gegevens nodig die in vorige stappen of fasen waren 

gegenereerd. Als blijkt dat bepaalde gegevens van onvoldoende gehalte of 

omvang zijn, moeten de betreffende onderzoeken opnieuw gedaan worden, 

zodat bet bovenstaande schema in feite op ieder nivo om controle en 

terugkoppeling vraagt. 
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ONDERZOEK G.A.B. TE VEGHEL (N. BR.) 

Zoals in dit rapport reeds is venneld gaat het in dit onderzoek om het 

uitbouwen en completeren van de algemene systematiek aan de hand van 

proefuitwerkingen voor een specifiek gebouw, in casu het houten gevelwerk 

van het G.A.B. gebouw te Veghel. In dit hoofdstuk richten we ons op bet 

toepassen van de 2 eerste fasen van de K-M-S systematiek, te weten: 

FASE I), de in situ-fase en 

FASE II), de analvse-fase 

I 

3 

De toepassing van de prognose-fase en de beleids-fase is met de gegevens 

zoals die in dit inventariserend onderzoek naar hoven zijn gekomen, 

nauwelijks uitvoerbaar gebleken. Er za1 daarom moeten worden volstaan met 

een meer globale behandeling van deze beide fasen in de vonn van een 

aantal concluderende opmerkingen. 

We merken op dat de stappen waaruit de fasen bestaan zijn voorzien we van 

de hoofdletters A, B, etc. 

De inspectie-fase 

Met betrekking tot het gevelwerk definieren we de volgende 

bouwdeelcomponenten G): 

j=l: horizontale delen ca. 1.20 m.; western red cedar, onbehandeld; 

j=2: stijl- en regelwerk; iroko, onbehandeld; 

j=3: gelijmde binnenwerkse bevestigingslatten; verduurzaamd vuren; 

j=4: schroeven voor j=l, messing; 

j=5: pennen (pen en gatververbindingen j=2), iroko; 

j=6: schroeven voor j=3, verzinkt staal; 

In deze beschouwing zijn de verder nog aanwezige componenten als 

steenwoldekens, ventifol, dampremming en binnenbeplatingen niet 

meegenomen omdat zij niet konden worden gelnspecteerd. 
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4 

In het K-M-S rapport [1] is een 'masterlist' opgenomen van de voor 

verschillende componenten regelmatig optredende typen van degradaties. Op 

grond van de voor het GAB gebouw geldende bouwdeelsamenstelling van 

het gevelwerk zijn de te verwachten degradaties in overzicht 1: 

Lj=t/j=2fi=3 Kiervorming 

Bgj=2 Buiging 

Trj=t/j=2 Krom-/scheluwtrekking 

Klj=l/j=2 Verkleuring 

Txtj=t/j=l Verruwing van het opperv lak 

sj=l/j=2 Scheurvorming 

Flj=l/j=2 Schilfering 

~=1/j=2,j=3/j=S Houtrot 

Oxj=4/j=6 Oxydatie 

Vij=l/j=2fi=3/j=S Verhoogd vochtgehalte 

Moj=t/j=2/j=3/j=S Groei (micro )organismen 

Gei;=t/j=2 Depositie vuil, roet, etc. 

Overzicht 1: Degradatieverschijnselen welke gedurende de levensloop van bet gevelwerk 

kunnen optreden (vert.aling 'K-M-S masterlist' voor GAB componenten). 

Uit de eerste inspectie blijkt dat van deze lijst van in totaal 30 

degradatieverschijnselen er bij het GAB 15 kunnen worden gei'dentificeerd: 

IB): Versch. Code 

Kiervorming tussen horizontale aansluitingen iroko 

komen frekwent voor (zie afb. 1). 

Kiervormingen tussen vuren latten en iroko (tp.v de 

lijmverbinding) treden vrij algemeen op (zie afb. 2). 
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Versch. Code 

V=3: TrJ..z Kromtrekking van een iroko gevelstijl t.p.v. de Z-0-

gevel (zie afb. 3). Verschijnsel is slechts een enkele 

keer waargenomen. 

V=4: Klj=l Het patroon dat zich bij de verkleuringen van western 

red cedar als regel voordoet is dat per gevelsegment 

de planken naar beneden verdonkeren en naar hoven 

Iichter van kleur worden; dit geldt aile gevelvlakken 

m.u.v. de segmenten aan de N-0 gevel en de 

segmenten onder de dakrand. 

V=5: KIJ=l V oor bet iroko geldt ook dat er verkleuring i.e. 

vergrijzing is opgetreden: bet is Iichter geworden. 

Hier treden evenwel niet de segment-

verkleuringsverschillen op. 

V=6: TxtJ=I Het western red cedar is ruwer van oppervlak dan 

oorspronkelijk (een toestand zoals die binnen nog is 

te zien). Draad en nerf zijn beter zichtbaar en er zijn 

regelmatig kerven in bet bout aanwezig (zie afb. 4). 

V=7: sJ=• Scheurvorming van 2 tot 20 em in bet western red 

cedar is op meerdere plaatsen zichtbaar (zie afb. 5). 

V=8 sj=2 Lengtescheuren tot 2 em lang en tot 1 mm breed in 

de iroko regels (horiz.) komen aan de N-W, Z-0 en 

Z-W gevel verspreid voor (zie afb. 6 en 7). 

V=9: FIJ=l Schilferingen van bet iroko treed op t.p.v. sommige 

regels aan de westgevels, Z-W en N-W. Het komt 

voor midden in de regel (zie afb. 8) en bij de 

ontmoeting met de stijlen. 

V=10: RJ=l Houtrot is m.u.v. een enkel minuscuul plekje in bet 

iroko (Z-W) niet gesignaleerd. 

V=11: ViJ=l Een vochtgehalte boger dan bet 

evenwichtsvochtgehalte is gemeten in de vuren 

bevestigingslatten. Dit was met name bet geval aan de 

N-W, Z-0 en Z-W gevels (zie afb. 9 en tabel 1). 
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Versch. Code 

V=12: Moj=t 

V=13: Gaj=la 

V=14: Gaj=tb 

V=15: Gaj=l 

6 

De zwarte spikkels op de noordoost gevel duiden op 

een vonn van schimmelgroei. Of er t.g.v. de hoge 

vochtigheid van j=3 (vuren latten) intern een groei 

van schimmels is opgetreden was slechts summier 

waameembaar (slechts op een beperkt aantal plaatsen 

was voldoende ruimte voor het gebruik van de 

endoscoop ). Een zekere schimmelgroei is echter 

waargenomen. 

Afzettingen van witte stof zijn t.p.v. de 

ventilatieroosters op het western red cedar aan de 

zuid-oost-gevel waargenomen. 

Afzettingen van roet en vuil op het western red cedar 

Het iroko is vervuild met een sluier afkomstig van 

aangrenzend cedarhout (dit geldt overigens ook voor 

de aluminium ramen). 

Overzicht 2: Geldentificeerde degradatieverschijnselen gevelwerk GAB (stap ffi). 

Buiten de hier ge'ldentificeerde direct waameembare verschijnselen is het 

mogelijk dat er verschijnselen met betrekking tot het oxyderen van de 

bevestigingsmiddelen zijn opgetreden, te weten Oxj=4/j::6· Er kunnen echter 

geen waamemingen gedaan worden omdat de delen blind geschroefd zijn en 

de spouw niet kan worden geopend1
• 

Verder zijn verschijnselen als buiging en bol-, hoi- of scheluwtrekking van 

de verschillende componenten ook niet waargenomen. Indien aanwezig 

zouden deze zeker zijn waargenomen en gemeten. De overige in overzicht 1 

beschreven verschijnselen konden niet worden ge'ldentificeerd. 

Geschikte niet destructieve detectie apparatuur is 
hiervoor nog niet voorhanden. 
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Voor de vaststelling van de vochtgehalten, Vij=tlj=l/j=l• zijn metingen verricht 

door het centrum voor Houttechnologie van TNO-Bouw. De meetresultaten 

zijn weergegeven in tabel 1. Aileen de vochtgehalten van component 3 

blijken relevant voor de analyse. De metingen zijn verricht vanaf maaiveld 

tot aan circa 2.00 meter hoven maaiveld (boger hoeft niet vanwege de 

dakoverstek). In feite zou men echter het vochtgehalte van de componenten 

over een langere periode moeten meten zodat er een indicatie ontstaat van de 

lengte en de frekwentie van de periode(n) gedurende welke een component 

een te hoog vochtgehalte kent. 

IC): component 

j=1 western red cedar 

j=2 iroko 

j=3 vuren bevestigingslat 

N-W 

20 

14-15 

19-22 

N-0 

17-18 

14-15 

20-24 

Z-0 

18-20 

14-15 

18-20 

Z-W 

18-20 

14-15 

20-23 

Overzicht 3: Vochtgehalten op 5-3-1991/15.00 uur in % (bron: TNO-bouw) 
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Ajbeeldingen 

Alb. 1 Kiervonning in de lroko component (L,;.J. Frekwent optredend. 

Alb. 2 Kiervorming vuren lat (L,_J. Treedt algemeen op. (niet zichtbaar op foto) 

Alb. 3 Kromtrekking iroko (Tr ~· lx optredend. 
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Atb. 4 Verruwing oppervlakte western red cedar (Tx~1). Treedt algemeen op. 

Atb. 5 Scheurvonning western red c:edar (S,_1). Af en toe optredend. 

\ 
t 
! 

Atb. 6 Scheurvorming iroko (S,_J. Af en toe optredend. 
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10 

Ajbeeldingen 

Afb. 7 Sc:heurvonnlng lroko (S,;.J. Foutieve detaillering. 

Afb. 8 Sc:hilferinglroko (FI,;.J. Treedt op bij 'natte gevels'. 

Afb. 9 Hoge vochtgehalten vurehout (Vi~. Treedt algemeen op. 
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11 

De beoordelingsfase 

De tweede fase kenmerkt zich door de vraagstelling: 'welke verschijnselen 

zijn bepalend voor de conditie van de gevel ?'. Uit de in fase I verk:regen 

gegevens trachten we een beeld te schetsen van de op termijn vermoedelijk 

zwak.ke punten van het bouwdeel in relatie tot de optredende degradatie

processen2. Voons trachten we de op de componenten inwerkende agentia te 

identificeren, alsmede een inschatting te geven van de mate van 

werkzaamheid en beschikbaarheid3 ervan. Ook moet in deze fase blijken of 

de gegevens die uit de inspectie-fase te voorschijn zijn gekomen, zowel in 

omvang als kwaliteit, voldoende zijn. 

In de eerste stap van fase II werken we met het criterium 'procesmatigheid'. 

We beschouwen hierbij een verschijnsel als het effect van een 

degradatiefactor en kijken of dit effect zodanig is dat aannemelijk wordt dat 

bet verschijnsel symptoom van een degradatieproces zou kunnen zijn. Als dit 

niet het geval is definieren we het verschijnsel als een z.g. ad-hoc 

verschijnsel (hieronder verstaan we verschijnslen welke geen continu 

inwerkende degradatiefactoren kennen maar juist incidenteel voorkomende, 

zoals beschadigingen, maar ook materiaalfouten, uitvoeringsfouten, e.d.). 

3 

Degradatiefactoren Bouwdeelkwaliteit-verliezen 

2 

Atb. 10 Procesmatige en ad-hoc verschijnselen. 

De overzichten hiervoor in de vorm van F.M.E.A.'s 
(Failure Mode and Effect Analysis), zijn op dit moment 
voor het materiaal hout nog in ontwikkeling. 

Naast de intensiteit van de aanwezige degradatiefactoren is de continuiteit van de toevoer 
van belang. Feitelijk dient onderzoek naar de degradatiefactoren te worden ondersteund 
door in-situ metingen. 
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12 

En en ander leidt in stap ITA) tot de volgende analyse van de waargenomen 

c.q. gemeten verschijnselen: 

V=l Li-2 

Kiervorming ontstaat op deze leeftijd van de gevel (5 jaar) vooral ten 

gevolge van de initiele krimp van het iroko, hoe gering ook bij deze 

houtsoort[3]. In een later stadium komt daar de degradatie van de lijm bij. 

Reeds nu treedt kiervorming tamelijk frekwent op, maar is op dit moment 

zeker (nog) geen algemeen optredend verschijnsel. Wei kan er sprake zijn 

van een verdieping van de kieren (door de hoger wordende vochtigheid 

van het hout rondom de kier laat de lijm op steeds grotere diepte los). 

Deze degradatie vormt een procesmatig verschijnsel. 

V=2 Li.:J 

Ook deze kiervorming resulteert uit een hoge vochtigheid van het 

aangrenzende hout, m.n. het vurehout, waardoor de lijmnaad loslaat. Het 

verschijnsel komt algemeen voor en is zeker ook procesmatig van aard. 

V=3 T'js2 

Pas gezaagd iroko heeft de neiging om krom te trekken [5]. Dit effect kan 

ook na de verwerking en montage nog wat naijlen. In het bestek zijn om 

a1 te grote lengtes te vermijden vingerlassen voorgeschreven. 

Kromtrekking is derhalve een soms in het begin optredend incidenteel 

verschijnselen dat verder niet procesmatig is. 

V=4 K~ .. 1 

Verkleuring van het western red cedar ontstaat ten gevolge van de 

inwerking van zonlicht en ten gevolge van het proces van uitloging van 

houtsappen genaamd Thujaplicine door waterstromen (neerslag, 

schoonmaakwater). Dit sap is aanwezig zowel in als buiten de cellen van 

het hout (cellulair en intercellulair). Thujaplicine is een sterke antistof 

tegen schimmels en rot-bakterien. Uitloging begint bij het losse, 

intercellulaire sap dat snel uitspoelt, vooral uit het snelgegroeide 

voorjaarshout. Tevens komen ligninebestanddelen uit het oppervlaktehout 

los en spoelen mee. Behalve een verkleuring geeft dit ook een 
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oppervlakteverruwing waardoor vuil zich beter en langdurig kan 

aanhechten (zie V=14). Na een reeks van jaren (western red cedar valt in 

duurzaamheidsklasse m komt de bestandheid en daarmee de Werking van 

de cellulose in het geding doordat ook hier de thujaplicine langzaam 

verdwijnt. 

V=5 K~ 

Komt algemeen voor en is ook procesmatig. We tekenen echter aan dat 

dit verschijnsel, ook a1 is het representatief voor een doorgaande tendens, 

voor de constructieve duurzaamheid van het stijl- en regelwerk weinig 

van belang is. 

V=6 Txtp.1 

De oppervlakteverruwing hangt als verschijnsel sterk samen met de 

degradatie zoals beschreven onder V =4. Als specifieke degradatiefactor 

geldt de UV straling die het lignine afbreekt. Dit betekent dat het 

verschijnsel overal voorkomt en procesmatig van aard is. 

V=7 sj·l 
De geYdentificeerde scheurtjes zijn een gevolg van het cyclisch natworden 

en drogen van het hout Ervaring leert dat scheurtjes die na een paar jaar 

zijn ontstaan meestal niet meer groeien. Wei is het van belang om te zien 

of er geen grenswaarde bestaat voor de scheurtjes (diepte zowel als 

breedte) i.v.m. de kans op het initieren van andere processen. Als dit zo 

blijkt te zijn moet het bouwwerk op het voorkomen van te grate 

scheurtjes nagekeken worden. De scheurvorming is incidenteel noch 

procesmatig. 

V=8 sj~ 

Idem als onder V = 7. 

V=9 F~=2 

Houtschilfering bij iroko komt incidenteel voor, ook in het geval van het 

GAB. We kunnen echter niet uitsluiten dat de gei'dentificeerde schilfers 

toch procesmatig zijn, m.n. aan de natte westgevels (N-W en Z-W). De 
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dorpels zijn zodanig in de gevel opgesloten dat bet iroko bij natworden 

nauwelijks of niet kan uitzetten. (Dilataties alsmede vervormbaar 

voegmateriaal ontbreken). De drukspanningen die bierdoor ontstaan 

kunnen bet barde, splijtbare bout op zwakke plekken( d.w.z. op boeken en 

randen) Iaten scbilferen. 

V=lO R1-2 

In principe wei een procesmatig verscbijnsel maar vooralsnog zeer 

incidenteel. Materiaalfout. 

V=tt v~,.J 

V=12 

V=13 

V=14 

V=15 

Een te boge vocbtigbeid (tot 23%) komt algemeen voor in bet vurebout. 

De vocbtigbeid zal ecbter nog verder stijgen als bet rottingsproces 

daadwerkelijk een aanvang neemt. Procesmatig verscbijnsel. 

Mo1•1 

Incidenteel waargenomen verscbijnsel (N-0 gevel). Aileen procesmatig 

van belang indien de omstandigbeden zouden verergeren, betgeen niet kan 

worden verwacbt. 

Ga1•1;, 

De afzetting van wit stof is een zicb plaatselijk afspelend maar 

waarscbijnlijk wei procesmatig verscbijnsel. Het treedt op bij een tweetal 

gevelvlakken op de zuidgevel die als rooster voor de ventilatie dienen. 

Procesmatig maar plaatselijk. 

GaJ· l;b 

Door de oppervlakteverruwing (M=6, Txt) ontstaat er voor stof, vuil en 

roet een veel betere aanbechtingsmogelijkheid. Komt algemeen voor op 

plaatsen waar uitloging van bet bout optreedt. Procesmatig. 

Ga1-2 

De afzetting van boutsappen, eventueel gecombineerd met scboonmaak

middelen, is op het lagere gevelwerk op het iroko algemeen 

waarneembaar. Een proces dat aileen in de jaren na de oplevering van de 
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IIA): 

gevel een rol kan spelen. (V oor de aluminium del en geldt: boutsappen 

kunnen aluminium aantasten.) 

In overzicbt 4 worden de proces-verscbijnselen samengevat. Aangezien we 

15 

in bet vervolg van de analyse zullen tracbten deze processen als funktie van 

de tijd te bescbouwen, zullen we bier als aanduiding van bet bedoelde proces 

de notatie D;=x(t) banteren, waarbij de D staat voor bet type degradatie, bijv. 

L (kiervorming), Fl (scbilfering), etc. 

Verscb. Code Proc.matig Aand.proces Samenbang 

V=l L;=2 ja L;=it) Degradatie lijm of pen 

+ gat verbindingen 

V=2 L;=3 ja ~=3(t) Degradatie lijm, boger 

vocbtgebalte, rot, etc. 

V=3 Tr;=2 nee 

V=4 Klj=l ja Klj=l(t) Oppervl. verruwing 

V=5 Klj=2 ja Klj=2(t) 

V=6 Tx~=t ja Tx~=1 (t) Verkleuring, etc. 

V=7 sj=l nee V ocbtgebalte 

V=8 sj=2 nee V ocbtgebalte 

V=9 Flj=2 ? FI;=it) 

V=lO R;=2 nee4 

V=ll Vij=3 Ja Vi;=3(t) Scbimmels, rot, etc. 

V=12 Mo;=t nee V ocbtgebalte 

V=13 Gaj=ta ja G~=la(t) ? 

V=14 Ga;=tb ja G~=tb(t) V ocbt, scbimmels 

V=15 Ga;=2 nee Aantasting aluminium 

Overzicht 4. Geidentificeerde degradatieprocessen en hun samenhang. 

4 
In wezen wei een procesmatig verschijnsel. Aileen niet op dit moment in bet geval voor 
bet gevelwwerk van bet GAB. 
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Uit het bovenstaand overzicht resulteren 9 verschijnselen die procesmatig 

zijn en dus 6 verschijnselen die (voorlopig) uit de beschouwing geschrapt 

kunnen worden. We spreken van 9 geldentificeerde processen. Ook geeft het 

overzicht de samenhang tussen bepaalde processen. Hierdoor ontstaat een 

inzicht in het ingewikkelde, samengestelde proces dat aan het kwaliteit

verlies van het gevelwerk ten grondslag ligt. Om het inzicht hierin verder te 

ontwikkelen trachten we in de volgende stap een inventarisatie te maken van 

de schade zoals die door door de verschillende processen teweeg kan worden 

gebracht. 

P=l L1 .. it) 

Het proces van toenemende kiervorming in de iroko konstruktie, kan de 

stabiliteit van het gevelwerk danwel van sommige segrnenten daaruit, 

aantasten. Dieper en breder wordende kieren Iaten een vochtbelasting toe 

aan de houtverbindingen en lijmlaag. In bepaalde gevallen (zie GAB 

geveltekeningen) kunnen kieren die de grens van waterdoorlatendheid5 

hebben bereikt, aangrenzende of achterliggende bouwdelen van binnenuit 

met water belasten. 

P=2 L1.:lt) 

Dit proces, dat uiteindelijk in schimmelgroei en houtrot zal resulteren, 

kan, wanneer een stadium is bereikt waarin de treksterkte critisch wordt, 

ertoe leiden dat de tengels plaatselijk losraken en de gevelbekleding 

inclusief tengels voor bepaalde segrnenten instabiel wordt. 

P=3 K~ .. lt) 
Het met het verkleuringsproces samenhangende verschijnsel van het 

afnemende Thujaplicine gehalte in de celwanden van het western red 

cedar leidt: a) tot een doorsnedevermindering van de beplankingen 

b) tot een verhoogde kans op schimmelgroei op het western 

red cedar in de vorm van plaatselijke aantastingen. 

' In het K-M-S: Lw(t), zie [1]. 
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Uiteindelijk zal dit proces ook invloed hebben op het hout rondom de 

bevestigingsmiddelen, waardoor op termijn onthechting kan optreden. 

P=4 K~(t) 

17 

Van het iroko verkleurings- en uitlogingsproces is weinig bekend. Schade 

aan het gevelwerk hierdoor valt echter in de regel niet te verwachten. 

P=5 Txti-l t) 

De afbraak van lignine, en later ook van cellulose, leidt net zoals onder 

P=3 tot: a) doorsnedevermindering 

P=6 F~(t) 

b) een groter buitenoppervlak met een grotere hoeveelheid 

aangehecht vuil w .o. zout dat vocht vasthoudt en zodoende 

de voedingsbodem vormt voor de groei van schimmels, etc. 

c) verminderde hechting voor verflagen, in het geval men 

zou willen besluiten de delen alsnog van een verflaag te 

voorzien[6]. 

T.a.v. het schilferingsproces iroko merken we op dat het onwaarschijnlijk 

is dat de reeds ontstane schilferholten zodanig zullen groeien dat door de 

doorsnedevermindering van de dorpels de stabiliteit van de gevel of van 

bepaalde gevelsegmenten, in gevaar komt. Kenmerkend voor iroko is 

namelijk de, meestal, rechte draad waardoor de weerstand m.b.t. nieuwe 

schilferingen telkens groter wordt. 

P=7 v~~(t) 

Dit proces is te zien als voorloper van P=2; Li=3(t). 

P=8 Gaj.=Ia(t) 

Ten aanzien van de aard van dit proces is nog onvoldoende bekend. 

P=9 Gai.1it) 

Proces verloopt parallel aan de processen beschreven bij P=3 en P=5. 
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18 

In overzicht Sa zijn enkele conclusies van stap ITB weergegeven: 

Proces Code Schade Vervolgschade 

P=l Lj=2(t) speling in de verbindingen instabiliteit gevel(-

segmenten) j=2. 

P=2 Lj=3(t) schimmelgroei, rot j=3 loskomen tengels 

P=3 Klj=l(t) esthetisch doorsnedevermindering 

j= 1, leidend tot vergrote 

kans op onthechti!lg be-

vestigingsmiddelen j=4.\ 

P=4 Klj=2(t) 

P=5 Tx~=1 (t) --6 zie P=3. 

P=6 Flj=z{t)7 esthetisch -- (wei bijdrage aan 

schade t.g.v. P=l) 

P=7 Vij=3(t) schimmelgroei, rot j=3 zie P=2. 

P=8 Gaj=l/a(t) esthetisch ? 

P=9 Gaj=l!b(t) zie P=3. 

Overzicht S Analyse schade/vervolgschade van de geidentificeerde processen 

Nu zullen we trachten de gei'dentificeerde processen te bundelen in z.g. 

procesketens of 'mechanismen van kwaliteitsverlies'. Hierdoor zijn we 

namelijk in staat binnen de ingewikkelde samenloop van processen te 

onderscheiden zodat daarmee Ian worden onderkend in welk stadium een 

6 Voor zover overschilderen een optie is: verslechtering hecbting op te brengen verflaag. 

7 Het feit dat er nog betrekkelijk weinig schilferingsverscbijnselen bij bet iroko 
geYdentificeerd zijn. zou kunnen worden verklaard doordat bet proces nog in een vroeg 
stadium is. 
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M=l: 

M=2: 

kwaliteitsverlies zicb momententeel bevindt. Dit houdt in dat we moeten 

tracbten de vervolgprocessen van de thans gei'dentificeerde processen te 

voorspellen en een daarvoor een toekomstscenario vast te stellen. 

19 

Op grand van overzicht 5 kunnen we drie mecbanismen van kwaliteitsverlies 

zien. Het eerste mecbanisme (M=l) begint bij de kiervorming in bet stijl- en 

regelwerk (j=2) en leidt uiteindelijk tot instabiliteit van de gevelkonstruktie, 

te beginnen bij de boeksegmenten. De processen die in dit mecbanisme een 

rol spelen zijn: 

Li=2(t) 

Vii=2(t> 

Moi=2(t) 

Ri=2(t) 

Degradatie lijm 

Vij=S{pellllal)( t) 

~=s(t) 

Flj=2(t) 

aanvangsproces, gei'dentificeerd 

vervolgproces, niet gei'dentificeerd 

idem, niet gei'dentificeerd 

idem, niet gei'dentificeerd 

aanvangsproces, gei'dentificeerd 

vervolgproces, niet gei'dentificeerd 

idem, niet gei'dentificeerd 

parallelproces dat de bovenstaande processen kan 

versnellen, gei'dentificeerd 

De tweede vorm van kwaliteitsverlies zien we in de spouw ontstaan. Het 

mecbanisme begint bij de aantasting van de vurenbouten latten (eerst de 

bovenste dorpellatten, later de vertikale randlatten) en leidt uiteindelijk tot 

bet gebeel of gedeeltelijk loskomen van de gevelbeplankingen (inclusief 

tengels, zie detailtekeningen GAB-gevelwerk, detailnummers 49, 51 en 52). 

De processen die in dit mecbanisme een rol spelen zijn: 

Li=3(t) 

Vii=3<t> 

Moi=3(t) 

Ri=it) 

Degradatie lijm 

aanvangsproces, gei'dentificeerd 

vervolgproces, gei'dentificeerd 

idem/niet gei'dentificeerd 

idem/niet gei'dentificeerd 

aanvangsproces, gei'dentificeerd 
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.M:3: 

Ox;z6(t)8 

Klj=l(t); 

Tx~=1 (t); 

G~=1 (t) 

20 

vervolgproces, niet gei"dentificeerd 

parallelle processen welke, vanwege de optredende 

doorsnedevennindering en de daannee gepaard 

gaande vergroting van de waterdoorlatendheid van de 

beplankingen, de bovenstaande processen kunnen 

versnellen, gei"dentificeerd 

De derde lijn van kwaliteitsverlies ontstaat ten aanzien van de beplankingen. 

Dit mechanisme werkt als volgt. De uitloging van de inhoudstoffen 

(zichtbaar via het verschijnsel verk.leuring) leidt via doorsnedevermindering, 

oppervlakteverruwing, vervuiling en verzuring tot plaatsen waar onthechting 

van de bevestigingsmiddelen gaat optreden. De processen die in dit 

mechanisme een rol spelen zijn: 

Klj=l(t) 

Txt; .. 1(t) 

G~=1 (t) 
Vi; .. 1(t) 

Mo; .. 1(t) 

~ .. l(t) 

s; .. tCt) 

aanvangsproces, gei"dentificeerd 

idem, gei"dentificeerd 

vervolgproces, gerdentificeerd 

idem, niet gei"dentificeerd 

idem, niet gei"dentificeerd 

idem, niet gei"dentificeerd 

parallelproces dat aan bepaalde processen een bijdrage 

kan leveren en andere processen kan vertragen (extra 

vochtaanbod versus extra ventilatie), gei"dentificeerd 

als verschijnsel 

vervolgproces (vergroting van de waterdoorlatend

heid) dat zowel de processen van dit mechanisme als 

de processen van mechanismen 1 en 2 kan versnellen, 

niet gei"dentificeerd 

Bedoeld wordt het oxydatieproces van de schroeven waannee de tengels aan de vuren 
latten zijn bevestigd. 
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liB): 

In overzicht 6 zijn de drie beschreven mechanismen van kwaliteitsverlies 

schematisch weergegeven. De mechanismen blijken 'ketens' van parallel 

verlopende, elkaar opvolgende en elkaar belnvloedende processen. 

inatabiliteit 

gevelconatructlee 
lroko 

I 
I 
I 

loakomen 

________________ j 

------------------l 
I 

Overzicht 6 Analyse procesketens naar bezwijktype 
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De vraag die het K-M-S nu stelt is: in welke stadia verkeren de hierboven 

gedefinieerde mechanismen M=l, M=2 en M=3 ? Dit is een vraag die de 

kwantificering van de geedentificeerde degradaties aan de orde stelt. We 

dienen: 

22 

a) te bepalen in welke mate en omvang de ge1dentificeerde processen 

optreden en wat voor kwantificeringen hiervoor mogelijk c.q. nodig zijn 

(hetgeen betekent dat fase 1 nog eens moet worden overgedaan, maar nu 

meer kwantitatief, d.w.z. m.b.v. meetmethoden); 

b) te bepalen wat de maximale mate en omvang van de gedefinieerde 

mechanismen zou kunnen zijn: ofwel hoeveel degradatie hebben we nog 

te gaan. Dit vergt een methode voor de kwantificering van de degradaties 

die uberhaupt mogelijk zijn. 

Hierbij zijn telkens twee aspecten van belang, de omvang van de optredende 

degradatie ten aanzien van de geometrie van het bouwdeel (ofwel de 

degradatieratio) en de graad of het stadium waarin een degradatieproces 

optreedt. Dit houdt in dat we willen weten in hoeveel gevallen I bij welke 

segmenten een verschijnsel of proces bij een bepaalde bouwdeel

materiaalcombinatie in een bepaalde graad/stadium optreedt. Bruikbare 

grootheden hiervoor zijn bijvoorbeeld: 

- aantal strekkende meter kier met kierbreedte vanaf ... mm 

- aantal latten met, op plaatsen, een vochtgehalte vanaf ... % 

- aantal latten waar op plaatsen kleiner dan .... cm2
, 

schimmelgroei/houtrot aanwezig is 

- aantal dorpels met schilfers groter dan ... cm3 

De volume-grootheid wordt in de inspectiefase gemeten (hetgeen in deze 

case-studie nog maar beperkt is gebeurd) en kan in absolute en relatieve 

waarden worden uitgedrukt. V oor de relatieve waarden is een bepaling nodig 

van wat de maximale omvang van een proces of verschijnsel. 

Ook is het van belang dat we inzicht krijgen in het stadium van het 

processen waarin de componenten zich plaatselijk en/of gemiddeld bevinden. 

Hanteerbare grootheden hiervoor zijn bijvoorbeeld: 

- gemiddelde kierbreedte en -diepte per component, van de segmenten 

- gemiddeld houtvochtgehalte per component, van de segmenten 
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- gemiddeld doorsnedeverlies per component, van de segmenten 

- maximale doorsnedeverlies per component, van de segmenten 

Voor deze 'voortgangsgetallen' geldt de vraag hoe de omvang van 

bouwdeeldegradatieverscbijnselen in situ kan worden gemeten. In bet K-M-S 

rapport [1] zijn biertoe overzichten opgenomen van tecbnische maatstaven en 

van meetmethoden zoals ze voor verscbillende in de Nederlandse 

bouwpraktijk voorkomende bouwdeel-materiaalcombinaties kunnen worden 

opgesteld (tabellen II en ill). Aanvullingen en bijstellingen hiervoor zijn 

echter zeker nog nodig. 

Richflijnen voor kwantijicering 

In bet geval van bet gevelwerk van bet GAB leidt dit, op grond van de 

geYdentificeerde processen uit overzicbt 5 en 6, tot de volgende 

kwantificeringsbeboefte: 

I Een overzicht van de grootbeden waarmee bet Degradatie

Volume van bet gevelwerk kan worden berekend. 

II Een overzicbt van de grootheden waarmee de Degradatie

V oortgang kan worden berekend. 

III Een overzicht van de te hanteren tecbniscbe en/of beleidsmatige 

grenswaarden van de mechanismen m=l, m=2 en m=3. 

Voor de hierboven aangegeven gewenste kwantificeringen geldt dater op dit 

moment voldoende expertise noch hulpmiddelen ontwikkeld zijn c.q. elders 

bestaan, om de gestelde vragen dermate precies te kunnen beantwoorden dat 

zij gescbikt zijn als invoer voor de systematiek. 

Prognose en beleidsfase 

Uit bet kwantificeren van de stadia van de processen en daarmee bet bepalen 

van de stadia van de drie beschreven mechanismen is bet mogelijk om een 

eerste indruk te krijgen van de relevantie van de mecbanismen voor de 

technische levensduur of de onderhoudsbeboefte van bet bouwdeel. Indien 

dit kan worden aangevuld met gegevens over de snelbeden waarmee de 
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processen in de toekomst waarschijnlijk zullen verlopen is men in staat uit te 

rekenen welk mechanisme het snelst tot de beeindiging van de levensduur of 

van de onderhoudsperiode za1 leiden. Hiermee is dan mathematisch 

onderbouwd welk mechanisme voor een bouwdeel in een bepaalde 

samenstelling en omstandigheid het meest relevant is. Vervolgens kunnen we 

dan ook definieren welke processen, eigenschappen en prestaties voor dat 

bouwdeel in een bepaaid stadium het meest relevant zijn, hetgeen weer van 

belang is voor het opstellen van meetprogramma' s in situ. 

De vraag: 'in welk stadiwn verkeren de in stap liB opgestelde mechanismen 

?', kan dus aileen worden beantwoord ais we de procesketens van de 

mechanismen verder kwantificeren en daarbij uitrekenen welke omvang in 

een bepaalde graad nodig is om uiteindelijk het laatste bezwijkproces van de 

keten met een bepaaide waarschijnlijkheid in werking te doen treden. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

1 Oorspronkelijke Conditie 

Voor de beschrijving van de oorspronkelijke conditie van een bouwdeel is 

het aileen opsommen van prestatie-eisen en materiaalspecificaties uit het 

bestek in het kader van een prognose-systematiek onvoldoende. Voor een 

zinvolle definiering van de O.C. is het nodig om: 

1.1 Selectie vooraf van 'degradatiegevoelige nuttige eigenschappen' 

van de bouwdelen d.m.v. ervaringen, literatuur of gepubliceerde 

FMEA's. 

1.2 Aan de hand van het bovenstaande: selectie van 

kwaliteitsaspecten en maatstaven die zowel technisch ais 

beleidsmatig van belang kunnen zijn. 

1.3 Meting van bouwdelen direct na oplevering van het bouwdeel 

volgens richtlijnen K-M-S en vastlegging van deze meetresultaten 

ais Oorspronkelijke Conditie. 

MATER I AAL TECHNOLOGI E EN DUURZAAMHEI D VAN BOUWDELEN 3/24 



BOUWDEELONDERZOEK AAN TUE EMPIRIE L.A. VAN SCHAYK SEPTEMBER 1991 VAKGROEP F AGO 

25 

2 Vervolg-meetonderzoek 

In bet kader van de voortgaande kwantificering die de systematiek vraagt 

zou bet nodig zijn om de reeds verricbte merendeel visuele inspectie van bet 

gevelwerk aan te vullen en te verbeteren. De volgende processen zouden dan 

bet eerst voor een (aanvullende) kwantificering in aanmerking komen: 

2.1 Proces P=l, ~=2(t) (kieren in de verbindingen iroko) 

Ten aanzien van dit proces moet de inventarisatie (kierbreedten, 

kierdiepten en kierlengten) worden verbeterd, waarbij ook 

aandacbt moet worden besteed aan eventuele blootstelling van de 

pen- en gatverbindingen aan vocbtinslag. 

2.2 Proces P=3, Klj=1(t) (uitloging/verkleuring western red cedar) 

Ten aanzien van proces P=3 is bet meten van bet Thujaplicine

gebalte in de tijd via monstememing en cbemiscbe analyse 

mogelijk. Het thujaplicinegebalte van bet bout is via 

monstememing in een laboratorium meetbaar (niet in situ). 

Omdat bet thujaplicinegebalte de resistentie van bet bout tegen 

scbimmelgroei bepaalt vormt dit gebalte een bruikbare maatstaf 

voor de mate waarin bet bout biologiscb aangetast raakt. 

2.3 Proces P=6, Flj=2(t) (scbilfering iroko) 

Ten aanzien van dit proces is nog onvoldoende duidelijkheid. Om 

bet optreden ervan vast te stellen zouden gedurende een bepaalde 

tijd per gevelvlak de groei van bet 'scbilfervolume' kunnen 

worden gemeten. V oor P=6 geldt dat we als tecbniscbe maatstaf 

bet aantal scbilfers en wellicbt ook bet volume ervan zouden 

kunnen nemen. 

2.4 Proces P=7, Vij=3(t) (vocbtgebalte vuren latten) 

Ten aanzien van dit proces weten we dat er afhankelijk van de 

weersomstandigbeden sprake is van toenamen en afnamen. 

Vandaar dat de meetwaarden 'seizoen-gecorrigeerd' zouden 

moeten zijn. Dit boudt in dat metingen gedurende de seizoenen 

enige keren moeten worden berbaald voordat de definitieve 

kwantificering van dit proces kan worden gedaan. 

2.5 Cbecq bet voorkomen van processen. 

Ten aanzien van de onder M=l, M=2 en M=3 beschreven niet 

gerdentificeerde processen zal vervolg-inspectie duidelijkheid 
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moeten geven. Het verdient aanbeveling om deze processen plus 

de plaaatsen waar zij het eerste zouden kunnen waargenomen c.q. 

gemeten op een cheque-list te plaatsen. 

3 Verdere aanbevelingen 

Om tot uitgewerkte en toetsbare conclusies te komen met betrekking tot de 

termijn waarop een bepaalde vorm van onderhoud zou moeten worden 

gepleegd of waarop rekening moet worden gehouden met het einde van de 

(technische) levensduur, werkt het K-M-S met referentiebronnen. Omdat het 

hier onderzochte gevelwerk zeldzaam in Nederland voorkomt, Ievert het 

zoe ken van goede referentie-objecten problemen op. V oorts is het belangrijk 

dat van de meest relevante processen , zie hierboven, voor de GAB 

expositieomstandigheden geldende degradatiemodellen worden ontwikkeld. 

3.1 Ga na welke objecten interessant zouden zijn om te dienen als 

referentie-object. Herhaal de inspecties bij deze referentie

objecten met leeftijden van 0 jaar, 10 jaar en 25 jaar of ouder. 

3.2 Bezie of de met zekerheid vastgestelde geidentificeerde processen 

mathematisch kunnen worden beschreven, bijvoorbeeld via het 

algemene degradatiemodel: D;Mm(t) = A (t)8
• 

ir. L.A. van Schayk 

September 1991 
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ONDERZOEK DUURZAAMHEID BOUWDELEN 

Resultaten praktijkinspectie 

1. Door Damen Gorter van Rooy b. v. is de gevel gel.nspecteerd van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau te Veghel. 
Hierbij is dezelfde werkwijze gehanteerd als normaliter voor routine
adviezen ten behoeve van onderhoudsprogrammering en -planning, name
lijk een visuele inspectie door een ervaren onderhoudsinspecteur (in 
dit geval Van Rooy). Door het bureau wordt hierbij gebruik gemaakt van 
standaard beoordelingsindicatoren, die zijn toegelicht in Annex I. 

2. De resultaten van de inspectie Z~Jn opgenomen in Annex II. Het blijkt 
dat de gevel in een voortreffelijke conditie verkeert. Dit betekent 
dat geconstateerd kan worden dat: 

a) de verwachtingen van de ontwerper over verondersteld veroude
ringsgedrag zijn bevestigd; 

b) er geen bouwfouten zijn aangetroffen; 

c) de resultaten van de visuele inspectie in het onderhavige geval 
weinigzeggend zijn met betrekking tot eventuele kennislacunes 
over de duurzaamheid / levensduur van de toegepaste materialen. 

3. Door Damen Gorter van Rooy b. v. wordt bij een beoordeling van de 
onderhoudsbehoefte in het ontwerpstadium uitgegaan van de volgende 
levensduren. 

Iroko kozijnen: 
Western red cedar panelen: 
Aluminium kozijnen: 
Beglazingssysteem: 
Thermische beglazing: 

75 jaar 
75 jaar 
SO jaar 
25 jaar 
25 jaar 

Op grond van de praktijkinspectie is er geen aanleiding deze cijfers 
tussentijds bij te stellen in het kader van een onderhoudsprognose 
voor de toekomst. 

4. Duurzaamheidsbepaling van bouwdelen met behulp van empirische ervarin
gen wordt met name zinvol indien de empirische ervaringen betrekking 
hebben op observaties van verouderingseffecten. Om aan te geven welke 
gegevens beschikbaar kunnen komen uit onderhoudsinspecties is in bij
lage III een voorbeeld opgenomen van een inspectieverslag van een 
object, dat in een meer gangbare onderhoudstoestand verkeert. 
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5. In principe kunnen dit soort gegevens op twee manieren worden toe
gepast teneinde inzicht te krijgen in de duurzaamheid / levensduur van 
bouwdelen (of beter: bouwdeeljmateriaal-combinaties): 

a) voor het selecteren van cases voor het uitvoeren van een diepte
analyse naar oorzaken en omstandigheden die aan de geconstateer
de veroudering ten grondslag hebben gelegen. Deze benadering is 
met name zinvol om inzicht te krijgen in afwijkingen van het 
gemiddelde (uitzonderingen/uitschieters). 

b) voor het uitvoeren van statistische analyses. Deze benadering is 
zinvol om inzicht te krijgen in het gemiddelde verouderingsge
drag c. q. de gemiddelde levensduur en de daarbij optredende 
spreiding. Voorwaarde voor deze benadering is dat er een data
base beschikbaar is met een groot aantal waarnemingen. 

6. In de Kwalitatieve Woning Registratie (KWR) 1989 - 1991 worden circa 
1.500 woningen op een gedetailleerde en circa 25.000 woningen op een 
globale manier onderzocht. 

Iedere woning is onderverdeeld in ongeveer 40 bouwdelen, die verder 
zijn gespecificeerd naar diverse materialen. Per bouwdeel worden de 
volgende kwaliteitsindicatoren opgenomen (zie ook de toelichting van 
Annex I): 

- Conditie voor herstel 
- Herstelkosten 
- Conditie na herstel 
- Effect belevingswaarde 
- Effect gebruikswaarde 
- Effect binnenmilieu 
- Effect veiligheid 
- Effect klachtenonderhoud 
- Effect vervolgschade 

In de gedetailleerde opname worden bovendien per bouwdeel opgenomen: 

- Bouwdeel hoeveelheid 
- Soort gebrek 
- Omvang gebrek 
- Herstelactiviteit 
- Toekomstige onderhoudskosten 

De KWR levert daarmee in principe een database met empirische obser
vaties die zich leent voor statistische analyse. In bijlage IV is als 
voorbeeld het opnameformulier voor het bouwdeel "kozijnen" afgebeeld. 
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TOELICHTING BEOORDELINGSINDICATOREN ANNEX I 

De conditiemeting 

De condities voor en na onderhoud worden uitgedrukt op een schaalverdeling met 
de volgende betekenis. 

Conditie 0: Van de betreffende activiteit is geen conditie aan te geven . 

Conditie 1 : Nieuwbouwkwaliteit op basis van een gedegen ontwerp, uitvoering en 
materiaalkeuze. Zeer incidenteel kan een gebrek voorkomen ten 
gevolge van een calamiteit (bijvoorbeeld vandalisme) maar niet 
door veroudering. 

Conditie 2: Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in lichte 
mate. Het bouwdeelj-element is 'ingelopen' - de 'nieuwigheid' is 
er duidelijk af . Functievervulling is zondermeer gewaarborgd . 

Conditie 3 : Invloeden vanuit gebruik , weer en wind manifesteren zich in de 
eerste echte gebreken zoals houtrot, corrosie e . d. Het veroude
ringsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang 
gekomen . Incidenteel kan een storing in de functievervulling 
opgetreden zijn . 

Conditie 4: Het verouderingsproces heeft het bouwdeel/ -element duidelijk in 
zijn greep . De beste tijd is voorbij, het einde nadert. Storingen 
in de functievervulling komen plaatselijk voor en/of zijn reeds 
eerdere malen voorgekomen. 

Conditie 5: Het verouderingsprocs is min of meer onomkeerbaar geworden. Regel
matig komen ernstige gebreken voor . De functievervulling van het 
totaal is niet meer gewaarborgd. Het einde is in feite bereikt. 

Conditie 6 : Het verouderingsproces 
voortdurende storing 
deelj-element . 

is dusdanig gevorderd dat sprake is van 
in de functievervulling van het bouw-

Belevingswaarde , Gebruikswaarde , Binnenmilieu, Veilig-jgezondheid 

Door het benoemen van deze aspecten wordt aangegeven welk effect de nood
zakelijk geachte herstelmaatregelen hebben ten aanzien van het functioneren van 
de woning. 
Het antwoord op de vier afzonderlijke aspecten is praktisch het best te benade
ren vanuit het stellen van de volgende vraag: 
Wat zal er gebeuren indien het noodzakelijk geachte herstel niet uitgevoerd 
doch naar een later tijdstip verschov en wordt? 



Het antwoord op deze vraag kan dan ZlJn: 
1. Uitstel heeft geen effect op de belevingswaarde, enz. 
2. Uitstel heeft een gering effect op de belevingswaarde, enz. 
3. Uitstel heeft een duidelijk effect op de belevingswaarde, enz. 

Belevingswaarde 

Dit aspect richt zich op zaken welke samenhangen met de estheticajhet aanzien/ 
het beleven, enz . 
Bijvoorbeeld: 

verkleuring/vergeling/bontheid 
vervuiling/bekladding 
schimmelaanslag 
visuele recht- en strakheid 
een eerste indruk van professionali tei t van ui tvoering, materiaalgebruik 
e.d. 
'spraakmakende' klachten met be trekking tot onderhoudstoestand van bouw
delen (houtrot, betonrot, slecht onderhoud, enz.) 

Gebruikswaarde 

Dit aspect richt zich op zaken \velke het gebruik van de woning en/of het bouw
deel beinvloeden . 
Bij voorbee ld: 

het openjdicht kunnen doen (ramenjdeurenjkranen/schakelaarsjschuiven e.d.) 
vrije hoogte (deuren) 
vast kunnen houden/kunnen steunen tegen e . d . (leuningenjhekwerken) 
doorzicht (beglazing) 
stevigheid/ stijfheid (vloerenjwanden om iets op te hangen) 
vlakheid (vloerenjwanden- wegzetten kasten/tafels e.d.) 
voldoende afmetingen (oppervlakj lengte) 
voldoende voorzieningen (gasjwaterjelektra) 
bereikbaarheid/ toegankelij kheid/bruikbaarheid (onlogische plaatsing van 
bijvoorbeeld schakelaars/kruipruimten onder water e.d.) 
beloopbaarheid/stroefheid (trappen/galerijenjbalkons) 
onderhoudbaarheid/reinigbaarheid e.d. 



Binnenmilieu 

Dit aspect richt zich op de kwaliteitvan de 'geconditioneerde lucht' in de 
woning. 
Bijvoorbeeld: 

lekkagesjvochtdoorslag 
tocht-/winddichtheid 
warmte 
luchtvochtigheid 
geluid (buren/omgeving/sanitair/rammelende - zingende bouwdelen) 
luchtverontreiniging/stank 
ongedierte 

Veiligheidjgezondheid 

Dit aspect richt zich op zaken welke het risico van lichamelijke letsels aan de 
gebruiker of passant kunnen inhouden. 
Bijvoorbeeld : 

letsels ten gevolge van afvallende / afwaaiende voorwerpenjbouwdelen 
letsels ten gevolge van het afvallen/doorzakkenjdoorvallen e. d. van per
sonen (bewoners j bezoekers / kinde ren/ inbrekers enz.) (hekwerkenjontbrekende 
delen in vloeren/sterk aangetaste vloer- / dakconstructies) 
letsels ten gevolge van vergiftiging/ stikken (gasjrookgassen) 
letsels ten gevolge van brandj ontploffing (gasjelektra) 
letsels ten gevolge van blootstelling aan elektrische stroom 
letsels ten gevolge van onvoldoende sterktejverband van bouwdelen 

KlachtenonderhoudjVervolgschade 

Door middel van de ze rubrieken wordt in kaart gebracht wat de financiele gevol
gen in geval van uitstel van de noodzakelijk geachte activiteiten voor de 
eigenaar zijn. Ook de vraagstelling i s praktisch het best te benaderen vanuit 
de vraag wat er gebeurt indien de herstelactiviteiten niet op korte termijn 
uitgevoerd worden . 

Klachtenonderhoud 

Dit aspect richt zich op de eventuele toename van het klachtenonderhoud en als 
gevolg daarvan e en toename van de onderhoudskosten. 

1. Op korte termijn is niet te ve r wachten dat de omvang van het normale klach
tenonderhoud beinv loed wordt door uitstel van activiteiten . 

2. Op _ korte termijn bestaat er een gerede kans op een incidentele klacht van 
de gebruiker bij uitstel van activ iteiten. 



3. Op korte termijn zijn zeker een klacht en rnogelijk zelfs rneer klachten te 
verwachten bij uitstel van de activiteiten. 

Vervolgschade 

Vervolgschaden richten zich op de rneerkosten van herstelwerkzaarnheden bij 
uitstel van de voorgestelde activiteiten . Deze vervolgschaden beperken zich to 
het hers tel van bouwdelen. Schaden aan en hers tel van rneubilair, inventaris 
e.d. blijven buiten beschouwing . 

1. Op korte termijn zijn geen vervolgscha den te verwachten . Deze opgave richt 
zich vooral op onderhoudswerkzaamheden waarbij bouwdelen vervangen worden 
en waarbij geen ui tstralingen in schaden naar omliggende bouwdelen zal 
optreden in geval van uitstel. Opgemerkt wordt dat de technische schade aan 
het bouwdeel zelf best toe kan nemen . Dit heeft echter geen gevolgen voor 
de te maken kosten omdat in de kostenopgave al reeds uitgegaan was van het 
rnaxirnale herstelbedrag . 

2. Op korte termijn zijn geringe vervolgschaden te verwachten. Dit kan zich 
richten op onderhoudswerkzaamheden met een reparatie-achtig karakter waar
bij de omvang van de te repareren plek geleidelijk toeneernt in de tij d -
bijvoorbeeld bij het herstel van houtrot via houtreparaties. 

3. Op korte termijn zijn duidelijke ve rvolgschaden te verwachten. Dit kan zich 
richten op het rnoeten vervangen van andere bouwdelen waarbij de schaden aan 
die bouwdelen zich niet geleidelijk in de tijd ontwikkelen, maar bij een
rnalig falen in volle omvang optreden (bijvoorbeeld het rnoeten vervangen van 
dakisolaties , plafonds in geval van ui tblijven van hers tel aan een dak
bedekking). 
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Bouwdeel 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Be1evingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenmilieu 
Vei1igheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
K1achtenonderhoud 

- Vervo1gschade 

Iroko Geve1timmerwerk 

Het houtwerk verkeert in prima staat. In 
beperkte mate zijn krimpscheurtj es vast
geste1d . Op de Noord/Oost-zijde is er 
sprake van een geringe vervui1ing op de 
1iggende de1en. Het hout is vergrijsd 
onder inv1oed van k1imaatinwerking. 

n.v . t. 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 



Bouwdeel 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Be1evingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenmi1ieu 
Vei1igheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
K1achtenonderhoud 

- Vervo1gschade 

Western Red Cedar Geve1vu11ing 

Het houtwerk verkeert in goede staat. Op 
de Noord/Oost-zij de is er sprake van een 
geringe vervui1ing ter p1aatse van de 
g1ooiende meskanten. Het hout is op hete
rogene wijze verk1eurd en vergrijsd onder 
inv1oed van k1imaatinwerking. 

n.v.t. 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 



Bouwdeel 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenrnilieu 
Vei1igheidjgezondheid 

Economische herstel-urgentie 
K1achtenonderhoud 

- Vervo1gschade 

Geanodiseerde aluminium ramen 

De aluminium kozijnen en ramen verkeren 
in een goede staat. De anodiseerlaag 
vertoont geen aantastingsverschijnselen . 
De ramen functioneren naar behoren . In 
geringe mate is er sprake van stofver
vuiling op het buitenoppervlakte die 
tij dens het normale glazenwassen kan 
worden verwijderd . 

n.v.t. 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 



Bouwdeel 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Be1evingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenmi1ieu 
Vei1igheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
K1achtenonderhoud 

- Vervo1gschade 

Beglazing 

De thermische beglazing is vakkundig 
geplaatst en verkeert in goede staat. De 
afdichtingsprofie1en functioneren naar 
behoren met betrekking tot wind- en wa
terdichtheid en vertonen nauwe1ijks ver
ouderingsverschijnse1en. 

n .v.t. 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 



Bouwdeel 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Be1evingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenmi1ieu 
Vei1igheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
K1achtenonderhoud 

- Vervo1gschade 

EPDM tochtprofie1en 

De tochtprofie1en zijn in goede staat. De 
wind- en waterke~ing van de bewegende 
de1en functioneert naar behoren. Er zijn 
geen verouderingsverschijnse1en geconsta
teerd. 

n .v.t. 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 



Bouwdeel 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 

- Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenmilieu 
Veiligheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 

- Vervolgschade 

Hamerslag styreen-alkyd dekverf 

De toegepaste coating op de stalen hoek
span constructie is minder geschikt voor 
buitentoepassing. De verflaag vertoont op 
grote schaal barsten en loslatende delen. 
Ter hoogte van het maaiveld is als gevolg 
van mechanische beschadigingen roestvor
ming geconstateerd bij de scharnierpunten 
en schetsplaten. 

Plaatselijk ontroesten en geheel verw~J
deren van de hamerslag lak door middel 
van schuren. Voorheen gecorrodeerde delen 
gronden met een zinkfosfaat primer op 
chloorrubber basis (50 mu droge laag
dikte). Geheel voorzien van vervolgsys
teem : 
le laag : 

2e laag: 

5 
1 
4 

2 
1 
1 
1 

1 
2 

zinkfosfaatprimer op basis 
van chloorrubber (50 mu); 
ijzerglimmer in aluminium 
kleur op basis van chloor
rubber (100 mu droge laag
dikte). 
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Bouwdeel 1 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenmilieu 
Veiligheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 

- Vervolgschade 

BESTRATING 

Onregelrnatig oppervlak en verzakt, kuilen en 
slecht afwaterend. 

Geen herstelactiviteit, actie Gerneente. 

4 
1 
3 

3 
2 
1 
2 

2 
1 

1 



Bouwdeel 2 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenmil ieu 
Veiligheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 

- Vervolgschade 

METSELWERK GESLOTEN GEVEL (constructie) 

Plaatselijk Z1Jn scheuren, uitbollend 
metselwerk, loszittende delen en afgeschoven 
delen vastgesteld. Ter plaatse van hoeken en 
lateien kan het loszittend metselwerk gevaar 
opleveren . 

Plaatselijke reparatie door middel van 
uithakken en intandend aanhelen, knipvoegen 
ter plaatse van de kopgevels aanbrengen. 

4 
2 
2 

2 
1 
2 
2 

3 
2 

2 



Bouwdeel 3 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 

VOEGWERKEN 

Op grote schaal is het voegwerk uitgespoeld, 
verzand en wordt de waterkerende functie 
onvoldoende vervuld. Diverse woningen ver
tonen vochtdoorslag aan de binnenzij de van 
de woningen. 

Frezen tot rninstens 15 rnrn diepte en vervol
gens plat vol voegen met een cernentrijke 
voegspecie (verhouding 2,5:1) 

Conditie voor onderhoud 4 
Conditie na onderhoud 2 
Conditie-effect 2 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 3 
Gebruikswaarde 1 
Binnenrnilieu 2 
Veiligheid/gezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 3 

- Vervolgschade 2 

3 



Bouwdeel 4 RAAMDORPELS 

Waarneming Het voegwerk is vrijwel afwezig ten gevolge 
van uitsp9eling . De vochtkerende werking is 
niet rneer gewaarborgd. 

Herstelactiviteit Reinigen en plat vol afvoegen met een ce
mentrijke specie. 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 4 
Conditie na onderhoud 2 
Conditie-effect 2 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 3 
Gebruikswaarde 1 
Binnenrnilieu 2 
Veiligheid/gezondheid 2 

Economische herstel-urgentie 
- Klachtenonderhoud 3 
- Vervolgschade 2 

4 



Bouwdeel 5 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 

KOZIJNEN/RAMEN 

Het kozijnwerk en de ramen zijn van een 
mindere kwali teit vurenhout. Bij onderdor
pe1s en opgaande stijlen is houtrot vastge
ste1d. Op beperkte schaal zijn de kozijnen 
dermate door houtrot aangetast dat ver
vanging nodig is. Ramen functioneren matig 
tot slecht, ten gevolge van schranken, een 
te geringe omtrekspeling en slecht functio
nerend hang- en sluitwerk. 

Partie1e vervanging, respectievelijke plaat
selijk herstel door middel van uitstukken 
van het houtwerk. De ramen goed gangbaar 
maken en waar nodig voorzien van vervangend 
hang- en sluitwerk en aanbrengen van tocht
wering . 
In 2001 compleet vervangen door kunststof 
kozijnen met enkele beglazing. 

Conditie voor onderhoud 4 
Conditie na onderhoud 3 
Conditie-effect 1 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 3 
Gebruikswaarde 2 
Binnenmilieu 3 
Veiligheid/gezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 3 

- Vervolgschade 1 

5 



Bouwdeel 6 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 

BUITENDEUREN; ZOWEL IN ZACHT- ALS HARDHOUT 
TOEGEPAST. 

Het functioneren wordt negatief beinvloed 
door een te geringe omtrekspeling en slecht 
hang- en sluitwerk. Enkele deuren vertonen 
houtrot en zijn geschrankt . 

PartiEHe vervanging; bij de overige deuren 
vervanging of bijstelling van bet hang- en 
s1uitwerk; a11e deuren voorzien van tocht
\vering . 

Conditie voor onderhoud 3 
Conditie na onderhoud 2 
Conditie-effect 1 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 3 
Gebruikswaarde 2 
Binnenmi1ieu 3 
Veiligheid/gezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 2 

- Vervolgschade 1 

6 



Bouwdeel 7 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 

BEGLAZINGEN 

Op vele p1aatsen ZLJn de verdampings
profie1en foutief aangebracht, waardoor het 
kozijnwerk ernstig door vocht is aangetast. 
De stopverf-zornen zijn op de liggende de1en 
gebarsten en p1aatse1ijk afwezig. 

Plaatselijke vervanging van de condens
profielen, inclusief herbeg1azen. Niet 
intacte stopverfzomen verwijderen, spon
ningen gronden en opnieuw afstoppen met een 
1ijno1iestopverf. 

Conditie voor onderhoud 4 
Conditie na onderhoud 2 
Conditie-effect 2 

Functionele herstel-urgentie 
Be1evingswaarde 3 
Gebrui~swaarde 1 
Binnenmi1ieu 2 
Vei1igheid/gezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
K1achtenonderhoud 2 

- Vervolgschade 3 

7 



Bouwdeel 8 VULPANELEN 

Waarneming Naast het oorspronkelijke glas zijn diverse 
soorten afwerkingen door de bewoners zelf 
aangebracht. Het geheel is slordig en slecht 
functionerend. 

Herstelactiviteit Aanbrengen van een cementgebonden afdekplaat 
of een geisoleerd sandwichpane1. 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 5 
Conditie na onderhoud 1 
Conditie-effect 4 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 3 
Gebruikswaarde 1 
Binnenmilieu 3 
Veiligheid/gezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 2 

- Vervolgschade 3 

8 



Bouwdeel 9 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 

SCHILDERWERK OP KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN EN 
VULPANELEN 

Het inpandige, bescbutte werk is in een 
redelijke conditie. Het scbilderwerk op 
elementen, die direct in bet gevelvlak 
zi tten, is in slecbte staat. Noodzakelijke 
vervolgsystemen zijn te lang uitgesteld; bet 
verfsysteem vertoont barsten, afscbilferen 
en krijten. 

Uitpandig een vervangend verfsysteem, in
pandig een vervolgsysteem aanbrengen. 

Conditie voor onderboud 4 
Conditie na onderboud 2 
Conditie-effect 2 

Functionele herstel-urgentie 
- Belevingswaarde 3 

Gebruikswaarde 1 
Binnenmilieu 1 

- Veiligbeid/gezondbeid 1 

Economische herstel-urgentie 
Klacbtenonderboud 1 

- Vervolgscbade 3 

9 



Bouwdeel 10 BETONNEN KOLOM EN LUIFEL 

Waarneming De betonconstructie is sterk vervuild en er 
treedt opperv1akteverzanding op. Voor ver
dere instandhouding is een beschermlaag 
gewenst. 

Herstelactiviteit Voorzien van een startverfsysteem in een 
dampopen kwa1iteit. 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 2 
Conditie na onderhoud 2 
Conditie-effect 0 

Functionele herstel-urgentie 
Be1evingswaarde 3 
Gebruikswaarde 1 
Binnenmi1ieu 1 
Vei1igheid/gezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 1 

- Vervo1gschade 2 

10 



Bouwdee1 11 

Waarneming 

Herste1activiteit 

Conditie-ver1oop 

BALKONVLOEREN (BETON MET EEN IJZEREN U
RANDBALK) 

Op grote schaa1 corrosie van de ijzeren 
randbalk, vochtlekkages ter plaatse van 
herne1waterdoorvoeren en vocht1ekkages via 
vloervelden. 

Randbalk zorgvuldig ontroesten en voorzien 
van een actief corrosiewerend verfsysteern, 
vervo1gens het vloerve1d waterdicht afwerken 
met een geeigend afwerkingssysteern. 

Conditie voor onderhoud 4 
Conditie na onderhoud 3 
Conditie-effect 1 

Functionele herstel-urgentie 
Be1evingswaarde 3 
Gebruikswaarde 1 
Binnenrni1ieu 1 
Vei1igheidjgezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 2 
Klachtenonderhoud 3 

- Vervo1gschade 

11 



Bouwdeel 12 BALKON HEKWERKEN (METAAL) 

Waarnemin~ Er treedt corrosie op ter p1aatse van de 
bevestigingen . Het hekwerk is sterk vervui1d 
door mos- en a1ggroei. 

Herstelactiviteit Ontroesten, re1n1gen en voorzien van een 
actief corrosiewerend verfsysteem . 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 3 
Conditie na onderhoud 2 
Conditie-effect 1 

Functionele herstel-ur~entie 
Be1evingswaarde 2 
Gebruikswaarde 1 
Binnenmi1ieu 1 
Vei1igheidjgezondheid 2 

Economische herstel-ur~entie 
K1achtenonderhoud 1 

- Vervo1gschade 3 

12 



Bouwdeel 13 BALKON HEKWERKEN (HOUT) 

Waarneming De houtconstructie is in een redelijke 
conditie. Het verfsysteem is door 
veroudering sterk aangetast en vervuild door 
bemossing. 

Herstelactiviteit Niet intacte verfdelen verwijderen en voor
zien van een dekkend verfsysteem na een 
intensieve reiniging. 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 3 
Conditie na onderhoud 2 
Conditie-effect 1 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 3 
Gebruikswaarde 1 
Binnenmilieu 1 
Veiligheid/gezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 2 

- Vervolgschade 2 

13 



Bouwdeel 14 BALKON Pl.AFONDS 

Waarneming Geringe betonschade ten gevolge van cor
roderende wapening en een te geringe beton
dekking. Het eerder toegepaste verfsysteem 
is ernstig door vocht aangetast. 

Herstelactiviteit Partie1e reparatie aan betonconstructies, 
niet intacte oude verf1agen verwij deren en 
voorzien van een dampopen verfsysteem . 

Conditie-verloop 
Conditie voor onde rhoud 3 
Conditie na onderhoud 2 
Conditie - effect 1 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 3 
Gebruikswaarde 1 

- Binnenmilieu 1 
Veiligheid/gezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 2 

- Vervo1gschade 2 

14 



Bouwdeel 15 HEMELWATERAFVOEREN 

Waarneming Ter plaatse van de balkons z~Jn de hemel
waterafvoeren aan het einde van de tech
nische levensduur. 

Herstelactiviteit Vervanging door het aanbrengen van een 
P.V.C.-afvoerpijp 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 4 
Conditie na onderhoud l 
Conditie-effect 3 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 3 
Gebruikswaarde l 
Binnenmilieu l 
Veiligheid/gezondheid l 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 2 

- Vervolgschade 3 

15 



Bouwdeel 16 GOTEN (ZINK) 

Waarneming De zinken goten ZlJn a1s gevo1g van verou
dering gehee1 aan het einde van hun 1evens
duur . 

Herstelactiviteit Integra1e vervanging in een titaanzink
kwa1iteit. 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 5 
Conditie na onderhoud 1 
Conditie-effect 4 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 1 
Gebruikswaarde 1 
Binnenmilieu 2 
Veiligheidjgezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
K1achtenonderhoud 3 

- Vervolgschade 2 

16 



Bouwdeel 17 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnerunilieu 
Veiligheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 

- Vervolgschade 

GOOTOMKLEDING (ZACHT HOUT) 

Door lekkages van de goot is de gootomkle
ding plaatselijk door houtrot aangetast. 

Partieel vervangende houtdelen aanbrengen. 
Bodem en boei voorzien van trespa omkleding. 

3 
2 
1 

2 
1 
1 
1 

1 
1 

17 



Bouwdeel 18 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Be levings\vaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenmilieu 
Veiligheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 

- Vervolgschade 

HELLENDE DAKEN (KERAMISCHE PANNEN) 

Een gering aantal 
waardoor plaatselijk 
den . 

pannen is beschadigd 
inwatering kan optre-

Niet intacte dakpannen vervangen (inboeten). 

3 
2 
1 

2 
1 
2 
1 

2 
2 
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Bouwdeel 19 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 

SCHOORSTEEN 

De waterkerende afwerkingen ZlJn op a11e 
facetten ernstig aangetast. Het voegwerk is 
voor circa 75% uitgespoe1d; 1ood1oketten 
functioneren s1echt en enige schoorsteenkop
p1aten zijn door betonschade aangetast. 

Schoorsteenkoppen voorzien van een water
werende afsmeer1aag of een nieuwe af
dekp1aat; voegwerk integraa1 vervangen; 
1ood1oketten repareren respectieve1ijk 
vervangen. 

Conditie voor onderhoud 4 
Conditie na onderhoud 2 
Conditie-effect 2 

Functionele herstel-urgentie 
Be1evingswaarde 3 

- Gebruikswaarde 1 
Binnenmi1ieu 1 
Vei1igheid/gezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
K1achtenonderhoud 3 

- Vervo1gschade 3 

19 



Bouwdeel 20 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenmilieu 
Veiligheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 

- Vervolgschade 

DAKKAPELLEN 

De kozijnen vertonen een geringe mate van 
houtrot, ramen functioneren matig . De zij
wangen en het dak zijn door veroudering 
ernstig aangetast. 

Vervangen. 

5 
2 
3 

3 
2 
2 
1 

2 
2 
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Bouwdeel 21 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Be1evingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenmilieu 
Vei1igheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
K1achtenonderhoud 

- Vervo1gschade 

DAKRAMEN 

Dakramen zijn we1iswaar verouderd en ver
tonen hierdoor een beperkte aantasting, maar 
een directe activiteit is niet noodzake1ijk. 

In 1996 gehee1 vervangen. 

3 
3 
0 

1 
2 
2 
1 

2 
2 
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Bouwdeel 22 WONINGTOEGANGSDEUREN INPANDIG 

Waarneming Het hang- en s1uitwerk vertoont gebreken; er 
is vee1 tochtover1ast door kiervorming . 

Herstelactiviteit Het hang- en 
bijste11en en 
tochtstrippen . 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 3 
Conditie na onderhoud 2 
Conditie-effect 1 

Functionele herstel-urgentie 
Be1evingswaarde 2 
Gebruikswaarde 2 
Binnenmi1ieu 2 
Vei1igheidjgezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
K1achtenonderhoud 2 

- Vervo1gschade 1 

22 

s1uitwerk vervangen resp. 
a11e deuren voorzien van 



Bouwdeel 23 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenrnilieu 
Veiligheidjgezondheid 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 

- Vervolgschade 

BETONTRAPPEN 

Enke1e traptreden vertonen scheurvorming en 
enige afbrokke1ing. 

Losse de1en verwijderen, bekisting plaatsen 
en plaatselijk repareren met een kunsthars
morte1 op epoxy-basis. 

3 
2 
1 

3 
2 
1 
3 

3 
1 
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Bouwdeel 24 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Be1evingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenmilieu 
Vei1igheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
K1achtenonderhoud 

- Vervo1gschade 

TRAPHEKKEN (PORTIEK) 

Het bouwdee1 verkeert in goede staat. 

1 
1 
0 
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Bouwdeel 25 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenmilieu 
Veiligheid/gezondheid 

Economische herstel - urgentie 
Klachtenonderhoud 

- Vervolgschade 

PLAFONDAFWERKING (PORTIEK) 

Het bouwdeel verkeert in goede staat. 

2 
2 
0 
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Bouwdeel 26 

Waarneming 

Herstelactiviteit 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 
Conditie na onderhoud 
Conditie-effect 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 
Gebruikswaarde 
Binnenrnilieu 
Veiligheid/gezondheid 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 

- Vervolgschade 

BORDESVLOEREN TEGELWERK (PORTIEK) 

Het bouwdeel verkeert in goede staat . 

2 
2 
0 
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Bouwdeel 27 SCHOON METSELWERKWANDEN TRAPPENHUIS 

Waarneming Op geringe schaal is het voegwerk aangetast. 

Herstelactiviteit Plaatselijk herstellen. 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 2 
Conditie na onderhoud 2 
Conditie-effect 0 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 2 
Gebruikswaarde 1 
Binnenmilieu 1 
Veiligheid/gezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 1 

- Vervolgschade 1 
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Bouwdeel 28 METSELWERK BERGINGEN 

Waarneming Op geringe schaal is het metselwerk aan
getast door scheurvorming en loszittend c.q. 
uitgespoeld voegwerk. Door bewoners aange
brachte verfsysteem is einde levensduur. 

Herstelactiviteit Integraal alle metselwerk sauzen. 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 3 
Conditie na onderhoud 3 
Conditie-effect 0 

Functionele herstel-urgentie 
- Belevingswaarde 2 

Gebruikswaarde 1 
Binnenmilieu 2 
Veiligheid/gezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 2 

- Vervolgschade 2 
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Bouwdeel 29 KOZIJ NEN EN DEUREN (BERGINGEN) 

Waarneming Kozijnen ZlJn mechanisch beschadigd en 
plaa t s elijk door houtrot aangetast . Deuren 
functioneren slecht als gevolg van klemmen; 
pl aatselijk is houtrot vastgesteld. 

Herstelactiviteit Partiele vervanging resp. reparatie; deuren 
gangbaar maken . 

Conditie-verloop 
Conditie voor onde rhoud 5 
Conditie na onderhoud 3 
Conditie-effect 2 

Functionele herstel- urgen ti e 
Belevingswaarde 2 
Gebruikswaarde 2 
Binnenmilieu l 
Veiligheid/gezondheid l 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 2 
Vervolgschade l 
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Bouwdeel 30 DAKBEDEKKING BERGINGEN (GOLFPLATEN) 

Waarneming P1aatse1ijk beschadigd. 

Herstelactiviteit Partie1e vervanging. 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 3 
Conditie na onderhoud 3 
Conditie-effect 0 

Functionele herstel-urgentie 
Be1evingswaarde 1 
Gebruikswaarde 1 
Binneruni1ieu 2 
Vei1igheid/gezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
K1achtenonderhoud 2 

- Vervo1gschade 2 
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Bouwdeel 31 SCHILDERWERK HOUTCONSTRUCTIES BERGINGEN 

Waarneming Het verfsysteem is ernstig verouderd en 
aangetast. 

Herstelactiviteit Een vervangend verfsysteem aanbrengen op 
basis van een dampopen dekkende kleurbeits. 

Conditie-verloop 
Conditie voor onderhoud 5 
Conditie na onderhoud 1 
Conditie-effect 4 

Functionele herstel-urgentie 
Belevingswaarde 3 
Gebruikswaarde 1 
Binnenmilieu 1 
Veiligheidjgezondheid 1 

Economische herstel-urgentie 
Klachtenonderhoud 1 

- Vervolgschade 3 
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ANNEX IV 

KOZIJNENfRAMEN 
1 Ko&1Jnen (r.Hn) : •2 

• uchthout 
1 Tocht/vochtdoonh&Jnht U 

opanen raMn 
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tie 

2 • hudhcnat •2 2 Varvoraln&l&••chrankt/&•tor'· 2 
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dolan '"' &I• ftl- . /.od . •chllde rverk 

• alu.lnlua •2 • Jaratvorain&fvorverlna/kl•nn· • do •erblndlnsen/uchu ddon 
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IIORtlflh 
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steen rtns 
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Soort Hooveol· 
••torlu1 hold 

Condltlo 
voor oh. 

Soort Soort Ondarhouda 
aatarlaal actlvltalt catacorla 
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Stap 1: Het bepalen van de oorspronkelijke toestand en de oorspronkelijke 
conditie. 

1. OORSPRONKELIJKE TOESTAND (O.T.) 

Bij de beschrijving van de oorspronkelijke toestand willen we uitsluitend 
aangeven hoe het bouwdeel en zijn aansluitingen oorspronkelijk (= op het 
moment van ingebruikname) in elkaar zaten. Voor een precieze beschrijving 
van de oorspronkelijke toe stand moet bekend zijn: 
a. Wat zit er? 
b. Waar zit het? 
c. Hoe zit het? 

Het antwoord op deze vragen ligt in een uitvoerige beschrijving van: 
- Ontwerpfactoren: 

1 - Vorm 
2 - Materialen 
3 - Plaats/Locatie 

- Uitvoeringsfactoren: 
4 - Productiewijze 

1. Vorm 
Een bouwdeel is samengesteld uit: 

- Constructie 
- m2- pakket 
- Oppervlaktebehandeling 
- Aansluitingen 

Niet altijd zijn de verschillende onderdelen van een bouwdeel duidelijk te 
onderscheiden, soms vervult een onderdeel meerdere (of zelfs aile) functies. 

De verschillende onderdelen worden d.m.v. aansluitingen tot een bouwdeel 
samengesteld. Terwijl het bouwdeel zelf ook weer op andere bouwdelen 
aangesloten wordt. We vinden aansluitingen dus op twee niveaus terug: Op 
bouwdeelniveau in het bovenstaande lijstje, en op onderdelenniveau, waar 
het aansluitingen tussen onderdelen binnen een bouwdeel betreft. 
Onder aansluitingen worden niet aileen verbindingen, maar ook 
bevestigingen verstaan. 
Onder een aansluiting verstaan we elke plaats waar onderdelen en/of 
bouwdelen bij elkaar komen. 

De opbouw van het bouwdeel kan gedeeld of ongedeeld zijn. Bij een 
gedeelde opbouw bevindt zich ergens in de opbouw een spouw. Bij een 
ongedeelde constructie zitten aile onderdelen spouwloos tegen elkaar. 

De verbindingen zelf zijn te typeren volgens: 
Materiaalverbindingen 
Vormverbindingen 
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Objectverbindingen 
In de volgende paragraaf worden deze begrippen verder uitgewerkt. 
Voor het typeren van de vorm wordt beschreven hoe het bouwdeel/de 
aansluiting in elkaar zit. 

2. Materialen 
Aan de opbouw worden nu materiaalgegevens gekoppeld, dit betekent een 
beschrijving van water precies zit. 

3. Plaats/Locatie 
Tenslotte is het nog van belang waar een bouwdeel/aansluiting precies zit, 
omdat ook dat van grate invloed kan zijn op de duurzaamheid, in verband 
met expositieomstandigheden. 

Omdat we het hier specifiek over gevels hebben benoemen we hier met 
name de verschillende gevellocaties. 
Een viertal typeringen van die gevellocaties kunnen zijn: 
1 . Hoog - Laag 
2. Noord-Zuid-Oost-West 
3. Beschermd of onbeschermd 
4. Bereikbaar of moeilijk bereikbaar voor onderhoud/reiniging 

De bereikbaarheid wordt in feite bepaald door de verdeelsleutel tussen 
twee parameters: 

- Bereikbaarheidsgetal 
- Aanwezigheidsgetal 

Het bereikbaarheidsgetal wordt onder andere bepaald door verletten, 
klimtijden en de snelheid van verplaatsingen. 
Het aanwezigheidsgetal geeft een indruk van de inspanning (in manuren) 
die op een bepaalde plaats geleverd moet worden. 

De typeringen leggen vast in hoeverre de expositie-omstandigheden 
vastgelegd in stap 1 op het op die locatie aanwezige deel van het bouwdeel 
kunnen inwerken. 

4. Produktiewijze 
Tijdens de uitvoering (produktie) wordt in feite bepaald of het bouwdeel 
precies uitgevoerd is zeals op de oorspronkelijke bestektekeningen staat. 
Zowel wat betreft vorm (b.v. maatafwijkingen) als voor materiaal (b.v. 
duurzaam hout vanwege kostenaspecten vervangen door minder duurzaam 
hout). Het is van groat belang precies te weten hoe het gebouw werkelijk in 
elkaar gezet is. 
De produktiewijze bepaalt in hoeverre de gewenste oorspronkelijke toestand 
overeenkomt met de materialisatie ervan tijdens de uitvoering. 

2 OORSPRONKELIJKE CONDITIE (O.C.) 
Bij het vastleggen van de oorspronkelijke conditie .komt naar voren in hoeverre 
aan de oorspronkelijke prestatie-eisen voldaan wordt door het in gebruik te 
nemen bouwdeel. Het niet voldoen aan de prestatie-eisen op dit moment wordt 
veroorzaakt door al dan niet bewuste beslissingen tijdens het antwerp en tijdens 
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de produktie (uitvoering). 
Tijdens het ontwerp en de productie worden de prestatie-eisen (doelen) 
afgestemd op de aanwezige financiele ruimte (middelen) van de opdrachtgever. 
Omdat er bijna altijd sprake is van beperkte middelen zal de opdrachtgever (via 
de ontwerper) keuzes moeten maken. Een aantal keuzes worden voor hem 
gemaakt door bijvoorbeeld de overheid die in allerlei normen en richtlijnen een 
wettelijk minimum geeft voor te leveren prestaties (Zie bijvoorbeeld het 
Bouwbesluit). De keuzeruimte die overblijft wordt door opdrachtgever en 
ontwerper ingevuld door het aangeven van een prioriteitenvolgorde binnen de 
prestatie-eisen. 
Tijdens het gebruik kunnen echter nog meer prestatie-eisen blijken dan tijdens 
de ontwerpfase kenbaar (expliciet genoemd) waren. Hiermee heeft de 
ontwerper weliswaar geen rekening kunnen houden, maar deze prestatie-eisen 
be"invloeden wei degelijk het oordeel over de conditie. Vandaar dat de prestatie
eisen bekend in de oorspronkelijke conditie niet gelijk hoeven te zijn aan de 
prestatie-eisen in de huidige conditie. 

Na het vastleggen van prestatie-eisen en wensen zouden de werkelijke 
prestaties van het bouwdeel gemeten moeten worden. 
De prestaties moeten daarvoor meetbaar gemaakt worden. Op dit moment zijn 
er nog nauwelijks instrumenten om prestatie-metingen te verrichten. Er moeten 
zoveel mogelijk objectieve maatstaven ontwikkeld worden waarin zowel de 
prestatie-eisen uitgedrukt, als de feitelijke prestaties gemeten kunnen worden. 
In de praktijk betekent dat een beschrijving van "waarom zit het zo in elkaar?". 
Voor de beschrijving van de oorspronkelijke conditie moet in kaart gebracht 
worden wat de oorspronkelijke functie van de verschillende onderdelen in het 
bouwdeel was en in hoeverre het ontwerp daarmee voldeed aan de prestatie
eisen. Bovendien moet de kwaliteit van de uitvoering op de een of andere 
manier vastgelegd worden. Waarmee in feite het subjectieve beg rip kwaliteit in 
objectieve meeteenheden bepaald wordt. 

Stap 2 Bepaling huidige toestand en huidige conditie 

1. HUIDIGE TOESTAND 
Voor het beschrijven van de huidige toestand is weer de beschrijving van 
ONTWERP: - Vorm 

- Materialen 
- Plaats/Locatie 

UITVOERING - Productiewijze 
van belang. 
Deze beschrijving zal afwijken van de eerste als er reparaties/onderhoud en 
vervangingen plaatsgevonden hebben. 
Dit betekent dat er een derde factor toegevoegd kan worden: 

BEHEER - Beheer en onderhoud 

2. HUIDIGE CONDITIE 
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Voor het beschrijven van de huidige conditie is de kwaliteit van het onderhoud 
en beheer van belang en de inwerking van diverse aantastingsfactoren. 

Aan de hand van een inspectie van het bestaande gebouw wordt de huidige 
kwaliteit geregistreerd. Hierbij wordt aangegeven : 
1. Welke aantastingsverschijnselen zijn er te zien en waar? 
2. Wat is de ernst, concentratie en intensiteit van een eventuele aantasting? 

ad 1.) Typering aantastingsverschijnselen 
Een bouwdeel kan aangetast worden door allerlei aantastingsfactoren. 
Behalve de materiaalkarakteristieken (zie A) van de verschillende 
onderdelen van het bouwdeel, spelen er ook bouwdeelspecifieke 
factoren een rol, zeals samenstelling, locatie, orientatie e.d .. 

A. Failure Mode and Effect Analysis gebruikte materia/en 
Ten gevolge van de aantastingsfactoren kunnen er in de materialen 
degradatiemechanismen gaan optreden, er is dan sprake van 
aantasting van het technisch systeem van het bouwdeel. 
Voor de bepaling van de mate van inwerking van een bepaalde 
degradatiefactor op de verschillende materialen die in het bouwdeel 
gebruikt worden kan gebruikt gemaakt worden van de voor die 
materialen geldende Failure Mode and Effect Analysis. In deze 
materiaalkundige tabellen is precies aangegeven welke de voor een 
bepaald materiaal meest bedreigende degradatiefactoren zijn. De 
degradatieprocessen worden beschreven en effect wordt waar 
mogelijk modelmatig weergegeven. 
Het gedrag van de verschillende materialen in de voor het bouwdeel 
geldende expositieomstandigheden geeft een eerste indicatie voor 
het gedrag van het totale bouwdeel. 

Tijdens deze stap van het systeem worden echter nog uitsluitend de 
effecten zeals die bij de inspectie blijken in kaart gebracht. Pas in 
een later stadium wordt gekeken waardoor een bepaald effect 
veroorzaakt werd en worden de bijbehorende degradatiefactor en 
het degradatieproces bepaald. 

B. Aantastingsmechanismen totale bouwdeel 

Behalve door degradatie van de gebruikte materialen, kan een 
bouwdeel ook functioneel aangetast worden door 
materiaaleigenschappen die op zichzelf niet als degradatie van het 
materiaal aangemerkt kunnen worden. Ten gevolge van deze 
aantastingsmechanismen kan het bouwdeel als geheel niet meer 
voldoen aan de prestatie-eisen. In feite wordt hier gezocht naar een 
Failure Mode and Effect Analysis speciaal voor 
aantastingsmechanismen van bouwdelen. Bij een 
aantastingsmechanisme voor een bouwdeel zou bijvoorbeeld 
gedacht kunnen worden aan het krimpen van een van de 
onderdelen van het bouwdeel. Ten gevolge van het krimpen 
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ad2). 
A. Ernst 

ontstaan kieren. Het krimpen op zich hoeft geen degradatie van het 
materiaal te betekenen. Ten gevolge van de kieren kan het 
bouwdeel niet meer voldoen aan eisen t.a.v. luchtdichtheid of 
warmteweerstand. Hierdoor faalt het bouwdeel als geheel, terwijl de 
materialen geen degradatie vertonen. 

Ook hier geldt dat in feite aileen de aantastingsgevolgen in kaart 
gebracht worden, zeals die blijken bij de inspectie. In een later 
stadium wordt dan duidelijk of het een degradatiefactor of een 
aantastingsfactor betreft en wat de achterliggende processen/ 
mechanismen zijn die opgetreden zijn. 

Behalve de aantastingsfactor zeit is het ook van belang te weten wat de ernst is 
van het verschijnsel op de plaats waar het voorkomt. 
De "ernst" heeft voornamelijk te maken met de invloed die een 
aantastingsfactor heeft op de functievervulling van het bouwdeel waarop het 
inwerkt en op het belang van die functievervulling voor het hele gebouw. 
(Prioriteitenvolgorde prestatie-eisen). De ernst wordt dus bepaald aan de hand 
van het risico dat de aantasting oplevert. 
Hiervoor zijn twee parameters van be lang: 
- Kans op schade 
- Omvang van de totale schade 
De ernst zou opgevat kunnen worden als het product van beide parameters. 
Dit product wordt vergeleken met de kosten van herstel en instandhouding. 
Deze afweging is een van de criteria voor de prioriteitenbepaling van de 
prestatie-eisen. 

B. Concentratie 
De concentratie van de aantastingsverschijnselen heeft te maken met 
de spreiding van het aantal "aantastingen" over het totale oppervlak. 

C. lntensiteit 
De intensiteit van het aantastingsverschijnsel is de mate van inwerking van de 
aantasting in het bouwdeel. 

De aantastingsfactoren moeten op een of andere manier gemeten kunnen 
worden. B.v. door te beschrijven wat de terugloop in prestatie van een 
bouwdeel is t.g.v. deze aantastingsfactor. We meten dus in feite de 
aantastingsgevolgen binnen de gegeven expositieomstandigheden. 

Stap 3. Analyse aantastingsprocessen 

1. Van de in stap 2 gevonden aantastingsverschijnselen worden de oorzaken 
gezocht; van welk proces/mechanisme maakt een aantastingsverschijnsel 
deel uit. En in welk stadium bevindt dat proces/mechanisme zich op dit 
moment? 
In feite houdt dit in dat van de bouwdelen onder ogenschouw de mogelijke 
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aantastingsprocessen bekend moeten zijn. En bovendien moet bekend zijn 
welke aantastingsbeelden I stadia bij die mogelijke aantastingsprocessen 
horen. Hierbij is, zoals in de vorige stap al aangegeven werd, zowel de 
materiaalkundige Failure Mode and Effect Analysis van belang als ook een 
overeenkomstig instrument voor het bepalen van de aantastings
mechanismen van het bouwdeel in zijn geheel. 

2. Welke van de optredende aantastingsprocessen is maatgevend voor een 
bepaald bouwdeel? Uitgaande van de onder 1 gevonden gegevens, wat is 
dan de toekomst van elk aantastingsproces en welke is dan maatgevend 
voor de uiteindelijke duurzaamheid van een bouwdeel? 

In feite wordt het aantastingsproces geanalyseerd naar: 
Soort 
Ernst 
Toekomstige stadia 
Effect/Gevolg van toekomstige stadia 

Stap 4. Bepaling levenscyclusmomenten tot nu toe 

Tijdens deze stap worden de geconstateerde aantastingsverschijnselen 
op grond van hun oorzaken gekoppeld aan beslissingen genomen tijdens 
ontwerp, realisatie, gebruik en beheer. 
Dit houdt in een analyse van: 
1. Oorzaak van aantasting 

a. Materiaalkundig I degradatie van materialen 
b. Bouwdeelkundig 

2. Beslissing ten grondslag liggend aan oorzaak 
3. Fase waarin die beslissing genomen is 

a. Ontwerp 
b. Uitvoering 
c. Gebruik en beheer 

De gegevens voortkomend uit deze fase kunnen per bouwdeel geordend 
worden via: 
1. Bouwdeel 

2. Aantastingsmechanisme 
a. Materiaalkundigldegradatie van materialen, b.v.: 

Mechanisch 
Fysisch 
Chemisch 
Biologisch 
Gebruik 

b. Bouwdeelkundig I aantasting van aansluitingen 

(Nadere indeling nog onbekend) 
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3. Oorzaken 
Sleutelfactoren (factoren die de meeste invloed hebben op de duurzaamheid 
van dat betreffende bouwdeel): 

* Bouwdeelgebonden invloeden: 
Ontwerp 
Detail/materiaal 
Uitvoe ri ng/afwe rki ng 
Leeftijd 

* Gebruiksgebonden invloeden: 
Functie 
Beheer 

* Ext erne invloeden: 
Locatie 

4. Fase waarin invloedsfactor ontstaan is: 
Bouwdeelgebonden invloeden ontstaan over het algemeen tijdens het 
ontwerp en de uitvoering. Gebruiksgebonden invloeden en externe invloeden 
tijdens de gebruiksfase. De moeilijkheid zit in de mate waarin de ontwerper/ 
uitvoerder geanticipeerd heeft op het uiteindelijke gebruik. Een aantal 
gebruiksgebonden invloeden zijn tijdens de ontwerpfase bekend, hierop kan 
de architect bewust al dan niet inspelen. Het is echter moeilijk om van een 
bestaand gebouw te bepalen in hoeverre de invloeden die tijdens het gebruik 
spelen, bekend waren bij en gebruikt zijn door de architect bij het bepalen 
van het definitieve ontwerp. 

Stap 5 lntensiteitsbepaling van de aantastingsfactoren 

Tijdens deze fase wordt de snelheid en de mate van aantasting vastgelegd en 
wordt bepaald wat de invloed van onderhoud op de aantasting is. 
Onder de mate van aantasting wordt in dit geval verstaan de mate waarin de 
prestatie van het bouwdeel nadert tot de prestatie-grens ten gevolge van een 
bepaalde aantasting. 

1. Over- of onderprestatie : 
Bepaal het verschil tussen O.C. en H.C .. Leg de grensconditie (G.C.) vast, 
d.i. de conditie waarbij aan de prestatie met de hoogste prioriteit juist 
voldaan wordt. Bepaal het verschil tussen G.C. en H.C .. Dit is de mate van 
onder- of onderprestatie. 

2. Aantastingssnelheid. 
Bepaal het tijdsverschil tussen het bereiken van H.C. en O.C .. 
De hoeveelheid conditievermindering (aantasting) per tijdseenheid is te 
definieren als de aantastingssnelheid. 
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Dus: 
H.C.- O.C. 
----------------- = Aantastingssnelheid 

T1- TO 

In een grafiek kunnen de waarden voor O.C. en H.C. uitgezet worden tegen 
de tijd. (Zie figuur onder "Prognose restlevensduur'') 
De curve die zo ontstaat (verticaal conditie of prestatiemaatstaf, horizontaal 
tijdsas) wordt zo goed mogelijk geextrapoleerd. 
"Zo goed mogelijk" betekent op basis van beschikbare gegevens, d.w.z. als 
een dergelijk aantastingsgeval nog nergens op vergelijkbare wijze is 
voorgekomen, dan kan er aileen geextrapoleerd worden vanuit de O.C. en 
H.C., in overige gevallen kan de extrapolatie a.h.v. referentie-gegevens uit 
andere gevallen gecheckt worden. Deze referentie is van belang in verband 
met het verloop van de grafiek, zoals beide extrapolaties in onderstaande 
grafiek Iaten zien. 

3. Prognose restlevensduur 
Op basis van de extrapolatie kan bepaald worden wanneer, onder de huidige 
omstandigheden en bij het huidige onderhoudsbeleid, de grensconditie 
bereikt zal worden. In de zojuist genoemde grafiek wordt dan de 
grensconditie als horizontale grenslijn in de curve. 
We beelden twee "extrapolatielijnen" af, a en b. 

H.C 

Extrapolatie a 
G.C 1------+-+---___.;;:~t----- Prestatie-eis 

to = aanvang gebruiksperiode 
t 1 = tijdstip inspectie 

tg •• tijdstip bereiken grenstoestand extrapolatie a 
tg b- tijdstip bereiken grenstoestand extropolatie b 

to tgb Tijd __,. Ra .. restlevensduur extrapolatie a 
Rb= restlevensduur extrapolatie b 

4. Onderhoudsinspanning en onderhoudscyclus 
Tijdens de levensduur tot nu toe van het bouwdeel is er al dan niet 
onderhoud gepleegd aan het bouwdeel. Het is van belang te weten 

welk onderhoud gepleegd is (= beschrijving onderhoudsinspanning) 
wanneer (= beschrijving onderhoudscyclus) 
waarom (= beschrijving doel = beoogde conditieverbetering) 
wat het resultaat per onderhoudsbeurt was (= beschrijving bereikte 
conditieve rbete ring) 
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oorzaak: * Bouwfouten 
* Ontwerpkeuzen 
* Normale veroudering 

Om aan de hand van deze gegevens te kunnen vastleggen wat de 
efficientie en de effectiviteit van het onderhoud geweest is. Met andere woorden 
de prestatie-verandering binnen de gegeven expositie-omstandigheden worden 
uitgedrukt in onderhoudsinspanning. 

Om de onderhoudsinspanning te kunnen vastleggen meet het onderhoud 
ingedeeld worden naar type, b.v.: 

- Voorbereiding 
- Reinigingsonderhoud 
- Bijwerken afwerklagen 
- Vervangen afwerklagen 
- Reparatie 
- Partiele vervanging 
- Gehele vervanging 

Een andere indelingsmogelijkheid is de indeling naar tijdgebonden en niet
tijdgebonden onderhoud. (Cyclisch en eenmalig). 
De onderhoudsinspanning wordt uitgedrukt in manuren. 

Wanneer een onderhoudsinspanning uitgevoerd wordt, wordt weergegeven 
door een onderhoudscyclus (= hoeveelheid tijd die verstrijkt tussen twee 
opeenvolgende onderhoudsbeurten). 

Onderhoud kan gepleegd worden om 
- Technische 
- Functionele 
- Economische 
- Sociaal/esthetische 
redenen. Van belang is het om aan te geven welke prestatie verbeterd 
zou moeten worden door het gepleegde onderhoud. 

Tenslotte wordt opgegeven wat de werkelijke bereikte prestatieverbetering 
geweest is, indien dat mogelijk is. 

Aan de hand van deze gegevens kan vervolgens bepaald worden welke 
onderhoudsbeurten voor de toekomst gewenst zijn om de aantastingssnelheid 
van nu voor de toekomst te continueren of te verlagen. 

Stap 6. Generalisering van gegevens 

Van de gegevens in de vorige stappen meet nu bepaald worden wat 
projectgebonden, niet-relevante factoren zijn die invloed gehad hebben 
op de duurzaamheid van het onderzochte, specifieke gebouw. 
Dit betekent dat enerzijds de genomen beslissingen (stap 4) beoordeeld 
moeten worden op het feit of ze al dan niet in andere gebouwen op 
dezelfde wijze genomen worden. En anderzijds de omstandigheden 
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waarin het gebouw functioneert al dan niet exceptioneel zijn. 
Hierbij moet echter de kanttekening gemaakt worden dat het gevaar bestaat dat 
men iedere schade exceptioneel vindt. Er is echter altijd sprake van spreiding. 
Het is wei van belang zeker te weten of een bepaalde waarneming tot de 
beoogde populatie behoort. 

Grofweg zijn projectgebonden factoren onder te verdelen in: 
1. Ontwerpfouten 
2. Bouwfouten/schaden 
3. Extreme invloeden vanuit de omgeving 

Voor een betrouwbare duurzaamheidsvoorspelling is het van groot 
belang de oorspronkelijke conditie (i.v.m. ontwerp- en bouwfouten!!!) zo 
nauwkeurig mogelijk te kennen. De uiteindelijke duurzaamheidsvoorspelling zal 
dan ook niet bestaan uit een enkel getal, maar uit een richtgetal met daarbij de 
voorwaarden (b.v. voor wat betreft ontwerp- en uitvoeringskwaliteit en 
omgevingsinvloeden) waaronder die leeftijd bereikt zal worden. 

Voor wat betreft het in kaart brengen/meten van de ontwerp- en 
uitvoeringskwaliteit kan uitgegaan worden van te volgen ontwerp- en 
uitvoeringsprocedures. 
Op dit moment wordt daartoe via een aantal normen met betrekking tot de 
kwaliteitszorg en kwaliteitssystemen een aanzet gegeven. Een andere 
mogelijkheid is het registreren van de kwaliteit van een zo groot mogelijk aantal 
gebouwen, en daarvan of het gemiddelde of de modus als "normaal" te 
beschouwen. 

Stap 7. Duurzaamheidsprognosesysteem 

Het gegevensbestand wordt geordend op: 
- Bouwdeel- + aansluitings-typen 
- Gebruikte materialen 
- Locatie 
- Prestatie-eisen 
- lnvloedsfactoren 
- Onderhoudsinspanningen 
- Aantastingsgegevens 

Per gebouw wordt voor de gebruikte bouwdelen de bovenstaande 
ordening ingevuld. 

Van een zo groot mogelijk aantal gebouwen worden gegevens verzameld 
m.b.t. een bepaald bouwdeel. 
De gegevens worden per bouwdeel statistisch verwerkt. Hieruit kan informatie 
met betrekking tot de duurzaamheid en betrouwbaarheid van te voorspellen 
gegevens afgeleid worden, door het vergelijken van gegevens van een nieuw 
gebouw met de gegevens uit het bestand wordt een indicatie verkregen van de 
te verwachten duurzaamheid van de gebruikte bouwdelen onder bepaalde 
omstandigheden en de kans dat de duurzaamheid in werkelijkheid lager 
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is dan de gegeven waarde. 

Stap 8 Gebruik van gegevens (niet van toepassing in deze fase) 

Stap 9 Evalueer bruikbaarheid van het systeem op betrouwbaarheid en 
inspanning 

Stap 10 Definieer voorstel voor nader onderzoek 
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Algemeen 

BOUWDEEL- EN AANSLUITINGSORDENINGEN 

Zeals gezegd zijn er een aantal bouwdeelordeningen, b.v. de 
elementenmethode (NISfB), STABU-coderingen etc. 
Voor aansluitingen/details is er vee I minder informatie beschikbaar, en voor 
zover er modellen zijn, zijn die nog niet toegepast in de praktijk. 

a. Prof. Schmid van de facu!teit Bouwkunde van de TUE heeft een model 
ontwikkeld om bouwkundige details te ordenen in een "Basismodel van het 
Bouwkundig Detail" (BMD). Deze ordening is gebaseerd op het boek van C. 
Wachsman, en is ontwikkeld in het kader van het IOP-onderzoek "Bouwknoop". 

Het model kent een viertal dimensies: 
- Vorm 
- Materiaal 
- (Bouw)-deel 
- Proces/tijd 
Elk detail kan beschreven worden als een unieke specificatie van elk van deze 
4 dimensies; elk detail heeft een bepaalde vorm, bestaat uit een (of meer) 
materia(a)l(en) die in de loop van de tijd (=proces) samengesteld zijn tot een 
bouwdeel. Op de plaats waar de verschillende materialen samenkomen 
ontstaat een voeg, die zijn eigenschappen ontleent aan de genoemde 4 
dimensies van de samenkomende delen. 
Het model is nog niet toegepast in de praktijk, maar zou getest kunnen worden 
op bruikbaarheid. De gebruikte dimensies passen in principe binnen het 
stappensysteem. 

b. Een vrij gebruikelijke indeling (zie bv. het diktaat "Bevestigingsmiddelen") van 
verbindingen is een indeling naar: 
- Materiaalverbindingen 
- Vormverbindingen 
- Objectverbindingen 

Waarbij: 
Materiaalverbinden: Het verbinden van twee of meer elementen waarbij de 
verbinding tot stand komt middels een a/ dan niet toegevoegd vloeibaar of 
plastisch materiaal, dat een hechte binding aangaat met de elementen. 

Vormverbinden: Het verbinden van twee of meer elementen waarbij middels de 
vorm de verbinding tot stand komt. 

Objektverbinden: 
Objektverbinden is het verbinden van twee of meer elementen of het 
aanbrengen van een verbindings- of bevestigingsmogelijkheid middels een 
objekt, waarbij met objekt wordt bedoeld "het middel waarmee". 
Deze indeling zou gebruikt kunnen worden als aanvulling op de methode van 
Schmid. 
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c.) In het rapport "Bouwtechnische details voor energiezuinige woningbouw" 
van Stichting Bouwresearch worden van een drietal typen draagstructuren en 
zeven gevelvarianten steeds dertien in de woningbouw veel gebruikte details 
uitgewerkt. 
Aan de hand van een aantal selectiecriteria worden de verschillende details op 
een vijfpuntsschaal beoordeeld. 
De beoordelingscriteria zijn: 
- Ontwerpaspecten 

1. duurzaamheid luchtdichtheid 
2. duurzaamheid hygrische kwaliteit 
3. duurzaamheid thermische kwaliteit 

- Uitvoeringsaspecten 
1. Voorbereidingsgevoeligheid 
2. Uitvoeringsgevoeligheid 
3. Tolerantiegevoeligheid 

- Beheersaspecten 
1 . Onderhoud 
2. Vervanging 

Daze methode sluit wat betreft terminologie en inhoud niet goed aan op het 
stappensysteem: Het aantal beoordelingscriteria is te beperkt (het aantal 
sleutelfactoren van het stappensysteem is groter en duidelijker gedefineerd), 
het betreft details uit de woningbouw en de begrippen onderhoud en vervanging 
vallen in onze optiek onder een noemer. 

In toekomstig onderzoek zal het opzetten van een ordening die zoveel mogelijk 
aansluit bij de al bestaande systemen en het testen van de bruikbaarheid van 
zo'n ordening van groot belang zijn. 

Stappenonderzoek 

Stap 1. Het bepalen van de oorspronkelijke toestand en de 
oorspronkelijke conditie 

1.00RSPRONKELIJKE TOESTAND (O.T.) 
De oorspronkelijke toestand moet volgens de in § 3.5 beschreven uitwerking 
vastgelegd worden naar vorm, materiaal, plaats/locatie en productiewijze. Op 
welke manier (tekeningen, tekst, data) er dat vastgelegd moet worden is nog 
niet duidelijk. Zoals gezegd is daar ook geen of nauwelijks literatuur over. Er 
zijn wei een aantal voorwaarden te geven waar bij de ontwikkeling van een 
gegevensbestand, voor zover dat mogelijk is, aan voldaan moet worden. 

1. Als de methode van vastleggen op de een of andere manier vrij direct aan 
tekeningen en bestek gekoppeld kan worden is het aantal handelingen nodig 
om van tekeningen en bestek tot een complete beschrijving van de 
oorspronkelijke toestand zo beperkt mogelijk. 
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2. Het vastleggen van vorm, materiaal, plaats/locatie en productiewijze moet op 
eenduidige manier gebeuren. Omdat de gegevens in het bestand 
vergelijkbaar gemaakt moeten worden, zullen er waarschijnlijk voor deze 
karakteristieken typeringen gebruikt moeten worden. 
In het voorgaande is hiertoe een aanzet gegeven. 

2. OORSPRONKELIJKE CONDITIE (O.C.) 

Voordat de oorspronkelijke conditie vastgelegd kan worden moet bekend 
zijn: 

1. Geldende prestatie-eisen 
2. Prestatie-maatstaven 
3. Feitelijke prestaties 
4. Uitvoeringskwaliteit 

ad 1 en 2. Henket schetst de volgende invloeden op gevraagde prestaties: 

DOELEN 

RANDVOORW. 

GEBRUIKSEISEN 

Verbindingen en bouwdelen moeten globaal aan 4 categorieen van 
technische prestatie-eisen voldoen: 

- Functionele aspecten/water- en winddichting 
- Passing/maatvoering 
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- Bevestiging 
- Chemisch/materiaalkundige aspecten 

Functionele aspecten van een gevel zijn bijvoorbeeld 
- daglichttoetreding 
- geluidwering 
- vochttransport 
- warmtetransport 
- ventilatie 
- constructieve aspecten. 
Voor een aantal van deze prestatie-eisen bestaan er allerlei normen en 
richtlijnen. 
Voor bouwfysische aspecten bijvoorbeeld de M.B.V., het Bouwbesluit, NEN 
1069, 1070,3660,3661,2686, 1087, 1089 en het veiligheidsbesluit voor 
fabrieken en kantoren, DIN 5043,4108,4109, voor constructieve aspecten NEN 
3850 t/m 3854 en de voorschriften Beton. Behalve wettelijke voorschriften zijn 
er ook nog veel eisen die door de gebruiker zelf of door de maatschappij 
gesteld worden, en niet-wettelijke eisen en voorwaarden. Deze eisen zijn echter 
nauwelijks gedefineerd of meetbaar. 

Het Wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf (WTCB) heeft 
in Belgie in samenwerking met de lnterindustriele studiegroep voor de 
bouwnijverheid (IC-18) en het controle bureau voor de veiligheid van het 
bouwwezen (SECO) een prestatie-gids voor gebouwen opgesteld. Deze 
prestatiegids vormt een werkinstrument om gebouwspecificaties op te stellen 
aan de hand van eisen van de toekomstige gebruiker. 
De prestaties van het gebouw vormen hierbij een geheel van eigenschappen 
die bepalen in hoeverre het gebouw geschikt is om correct zijn verschillende 
functies te vervullen; ze vormen het technisch antwoord op de eisen van de 
gebruiker. 
Het contractueel voorschrijven van de prestatie-eisen vervangt het systeem dat 
bestaat in de beschrijving van de te gebruiken materialen, componenten, 
bouwwijzen en verwerkingsmethoden, door het oplegggen van een resultaat
verbintenis. Dit resultaat wordt bepaald door een wetenschappelijke methode, 
uitgedrukt in de vorm van prestatie-niveau's of -klassen en dit in welbepaalde 
gebruiksomstandigheden, afgezien van aile gebruikte middelen. 

Volgens deze methodiek moet het gebouw de volgende prestaties kunnen 
leveren: 

1. Stabiliteit 
Stabiliteit en structurale weerstand 

2. Brandvelligheid 
Beperking van het risico van het ontstaan en de uitbreiding van een 
brand. Veiligheid van de bewoners. 

3. Gebruiksveiligheid 
Veiligheid van de bewoners en bescherming tegen indringen. 
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4. Dichtheid 
Water-, gas- en stofdichtheid. 

5. Hygrothermisch comfort 
Temperatuur en vochtigheid van Iucht en wanden. 

6. Atmosfeer 
Zuivere Iucht en beperking van onaangename geuren. 

7. Akoestisch comfort 
Akoestische isolatie en geluidsniveau's. 

8. Visueel comfort 
Verlichting, uitzicht van ruimten en wanden, uitzicht naar buiten. 

9. Comfort bij aanraking 
Statische electriciteit, ruwheid, vochtigheid, temperatuur van de 
oppervlakken. 

1 0. Anthropodynamisch comfort 
Versnellingen, trillingen, bedieningsinspanningen. 

11. Hygiene 
Lichaamsverzorging, watertoevoer, afvoer van afvalstoffen. 

12. Aanpassing aan het gebruik 
Aantal, afmetingen, vorm van ruimten en uitrustingen, verbinding 
tussen de ruimten. 

13. Duurzaamheid 
lnstandhouding van de prestaties. 

14. Economie 
Bouw-, werkings- en onderhoudskosten. 

Naast deze prestaties moet het gebouw ook een aantal architectonische 
kwaliteiten hebben. 
Aan de prestaties en architectonische kwaliteiten worden wegingsfactoren 
toegekend, die het relatieve belang van een prestatie/kwaliteit voor het te 
beschouwen bouwdeel aangeven. 

De prestaties zelf worden gemeten a.h.v. een aantal agentia (factoren die van 
invloed zijn op de prestaties) volgens de geldende norman en richtlijnen, voor 
zover beschikbaar. De meetbaarheid van de prestaties hangt echter niet aileen 
af van een zo objectief mogelijke beschrijving van de prestatie zelf, maar ook 
van de beschikbaarheid en uitvoerbaarheid van meetmethoden. 
Van groot belang bij het vullen van een gegevensbestand is kennis over de 
gebruikte meetmethoden. Dit be'lnvloedt namelijk in grote mate de 
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vergelijkbaarheid van de gegevens. 

Voor de samenvoeging en het aanbrengen van componenten bestaan allerlei 
spelregels en richtlijnen m.b.t.: 
- Maatcoordinatie 
- Fabricage- en uitvoeringstoleranties 
- Voegen 
- Bevestigingen 
(In Nederland in diverse NEN-bundels en Praktijkrichtlijnen) 

De WTCB gebruikt versnelde proeven om aan de vraag naar een prognose 
voor een prestatie te voldoen. Hiermee wijkt zij dus af van onze empirische 
benadering. De beschrijving van de prestatie-eisen komt in grote lijnen overeen 
met de benadering die voor het stappenmodel gewenst is. De eerste 12 
genoemde prestaties zijn allen te rangschikken in de door Henket benoemde 
categorieen 
- Beleving 
- Functionaliteit 
-Comfort 
- Veiligheid 

Duurzaamheid wordt echter niet beschouwd als een aparte prestatie maar is de 
achterliggende reden om prestatie-eisen te stellen; Men wil dat het gebouw 
gedurende de beoogde tijd (b.v. een gebruiksperiode, de totale levensduur van 
het gebouw) blijft voldoen aan de gestelde prestatie-eisen. 
De economie (financien) worden gezien als een middel om de kwaliteit 
(gevraagde ten opzichte van geleverde prestatie) van een gebouw af te wegen 
om zo de waarde van het gebouw te bepalen. 
In de onderstaande figuur is dit weergegeven: 

De WTCB-methode vereist in ieder geval een zeer nauwkeurige registratie van 
aile normen en richtlijnen die m.b.t. de verschillende te leveren prestaties 
voorhanden zijn. Op dit moment is mij een dergelijke registratie voor de 
Nederlandse normen en richtlijnen niet bekend. 
Aangezien de methode al in 1979 gepubliceerd is, is het ook interessant nate 
gaan hoever men op dit moment gevorderd is met de verdere invulling van de 
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methodiek, zowel in Belgie als daarbuiten. 
Hiermee zou een overzicht mogelijk zijn van de geldende prestatie-eisen en 
meetmethoden in diverse Ianden. 

lr. Leo Hendriks heeft bij de Rijksgebouwendienst een methode ontwikkeld om 
via infraroodopname de temperatuurafwijkingen van de gebouwschil te bepalen. 
Via thermografie kan weergegeven worden op welke plaatsen warmte ontsnapt 
aan het gebouw. Op deze plaatsen kan sprake zijn van een koudebrug (in dit 
geval "warmtebrug" of van kieren en naden (luchtlekkage). Op dit moment is de 
methode nog slechts kwalitatief toe te passen. Deze methode zou verder 
uitgewerkt kunnen worden om haar ook kwantitatief toepasbaar te maken. 
Variabelen zijn dan: 
- Temperatuur 
- Luchtdoorlatendheid 
- Overdruk (binnen - buiten) 
Aangezien deze methode het gebouw in zijn geheel bestudeert, is het een zeer 
goede mogelijkheid om te meten aan bouwdelen i.p.v. aan materialen. 
Sinds 1985 is de methode nauwelijks verder ontwikkeld; het onderzoek is min of 
meer stil komen liggen. Er zijn wei een aantal aanwijzingen te geven voor 
verder onderzoek om de methode voor onze toe passing geschikt te maken: 

- Ook bij thermografie is niet het bouwdeel maar de aansluiting het probleem. 
Een classificatie van aansluitingen is ook hier noodzakelijk. Aangegeven 
moet worden welke soort thermografische informatie gewenst is en hoe die 
informatie gedocumenteerd moet worden. 

- Er moet een eenvoudige vertaling gevonden worden van registratie naar 
oorzaak. Met thermografie neem je niets waar. Het is een registratie van 
straling, wetende dat er fysische achtergronden zijn. Er is behoefte aan een 
pragmatische benadering: Hoe is thermografie nu bruikbaar. 

- Daarna moeten de oorzaken geselecteerd worden naar hun belang voor de 
duurzaamheid. 

- Het onderzoek is niet-destructief en globaal-uitputtend. Oat wil zeggen dat 
het gehele gebouw in zijn samenhang vanuit aile orientaties bekeken wordt. 

- De link tussen bouwdeel en sleutelfactoren moet gelegd worden en de 
relevantie/ernst binnen zo'n sleutelfactor. Oat zou kunnen helpen bij het 
opbouwen van een hierarchie. 

- De vertaling van de kwalitatieve gegevens naar kwantitatieve gegevens. Uit 
de op de toto zichtbare vlekken is niet zomaar kwantitatieve informatie af te 
leiden over de optredende lekken. Van invloed hierop zijn luchtdruk, 
openingsgrootte en het temperatuurverschil. Het vinden van een zo 
eenvoudig mogelijke berekeningswijze is daarom van belang. 

ad 3. Als de prestatie-eisen en meetmethoden bekend zijn, kan de werkelijke, 
"in-situ" prestatie gemeten worden. Daarvoor moeten er afspraken en 
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richtlijnen gemaakt worden om de omstandigheden waaronder gemeten 
wordt vergelijkbaar te maken. 

ad 4. Uitvoeringskwaliteit 
In een aantal nen-normen en praktijkrichtlijnen zijn aanwijzingen gegeven 
voor de uitvoering. Van een nauwkeurige controle op het gehele 
productieproces is echter nog slechts bij uitzondering sprake. Voor veel 
bouwdelen gelden al wei garantiecertificaten of andere kwaliteitsverklaringen 
van de fabriek waar ze gemaakt worden, maar voor het bouwproces zelf 
worden er nog weinig kwaliteitsverklaringen afgegeven. 
Op dit moment wordt er internationaal echter steeds meer be lang gehecht 
aan de kwalificering van productieprocessen. Het bouwproces zal over niet 
al te lange tijd moeten volgen. Kwalificatieprocedures leggen over het 
algemeen vast 
- welk product gemaakt gaat worden, 
-hoe en 
- doorwie. 

In de Europese normen NEN/ISO 9000 tot en met 9004 worden richtlijnen 
gegeven ten aanzien van kwaliteitszorg en voor de opbouw en invoering van 
kwaliteitssystemen. Deze normen zijn echter algemeen van aard en niet 
specifiek op de bouw gericht. Het voorschrijven van uitvoeringsprocedures is in 
feite een methode om de uitvoering beter controleerbaar te maken. Het 
uitvoeringsproces wordt duidelijker geregistreerd. De uitvoeringskwaliteit wordt 
er echter slechts indirect door bernvloed. 

Stap 2 Bepaling huidige toestand en huidige conditie 

1. HUIDIGE TOESTAND 

Het nieuwe element in deze stap is het vastleggen van het resultaat van 
beheer en onderhoud voor de "toestand" (= samenstelling). 
Hiervoor kunnen dezelfde parameters gebruikt worden als voor de O.T. : 
- Vorm 
- Materialen 
- Plaats/locatie 
- Produktiewijze 

2. HUIDIGE CONDITIE 
Voor het vastleggen van de huidige conditie wordt een inspectie gebruikt. 
Nieuwe factoren t.o.v. de oorspronkelijke conditie zijn: 
1. Kwaliteit van het onderhoud 
2. Ernst, concentratie en intensiteit van eventuele aantastingen 

ad 1. Onderhoud kan gezien worden als een productieproces met als doel de 
conditie van een bouwdeel te verbeteren of het bouwdeellanger in 
dezelfde conditie te houden. 
De kwaliteit van het onderhoud zou op dezelfde manier bepaald moeten 
worden als de kwaliteit van elk ander productieproces. Ook hiervoor zijn 
echter nog nauwelijks normen en richtlijnen beschikbaar, dus die zouden 
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ontwikkeld moeten worden. 

Ook voor de documentatie van de onderhoudsinspanning en cyclus is 
het opzetten van een typering waarschijnlijk noodzakelijk. Getypeerd 
moeten worden: 
- Onderhoudstype 
- Onderhoudsinterval 
- Onderhoudsdoel 
- Onderhoudsresultaat; effectiviteit en efficientie 

De in bijlage 5 gegeven indeling is te grof, de activiteiten behorende bij 
een onderhoudsinspanning moeten duidelijker omschreven worden. De 
werkelijk verrichte activiteiten zijn namelijk van grote invloed op het effect 
van het gepleegde onderhoud. 

Een veal gebruikte indeling voor de diverse typen onderhoud is: 

onderhoud 

niet-gepland 
correctief 
onderhoud 
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ad 2. Prestatievermindering wordt veroorzaakt door fysieke oorzaken in 
combinatie metal dan niet bewuste beslissingen: 

TECHN I SCHE PREST AT I EVERM I NDER I NG 

GEBRUI K 

TECHNI5CHE 

BE5L I 55 I NGEN 

MILIEU KALAMITEITEN 

ORGANISATORISCHE 

BE5L I 55 I NGEN 

- VERL I E5 VAN OOR5 PRONKEL IJK 

E I GEN5CHAPPEN 

- MOGEL IJKE VERVOLG5CHADE 

De uitingen van prestatievermindering zijn als volgt te beschrijven: 

- Scheuren 
- Blazen 
- Poedervorming 
- Kristalvorming 
- Schimmelvorming 
- Verkleuren 
- Verminderen van volume 
- Vermeerderen van volume 
-Etc. 

Voor het vastleggen van de ernst, concentratie en intensiteit van eventuele 
aantastingen moet bekend zijn: 

1. Ernst 

V AKGROEP BPU 

-a. Per aantasting moet bepaald wordt worden in welke mate een prestatie van 
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een bouwdeel gereduceerd wordt bij een bepaalde mate van aantasting. 
Gegevens hierover zijn ternauwernood beschikbaar, hiernaar is dringend 
verder onderzoek noodzakelijk. 

-b. Per bouwdeel moet vastgelegd worden welke prestatie maatgevend is voor 
de conditie. (Prioriteitenbepaling prestatie-eisen). Hierover is in de literatuur 
niets terug te vinden. 

-c. Per gebouw moet bepaald worden wat het effect van prestatieverlies van een 
bouwdeel voor de functievervulling van het totale gebouw is. Dit betekent het 
vastleggen van een prioriteitenvolgorde binnen de verzameling bouwdelen 
van een gebouw. 

In grote lijnen betekent dat het volgende: 
- de ernst van het gevolg van falen 

* i.v.m. prestatie 
* i.v.m. te leveren onderhoudsinspanning 

-de relevantie van een bedreiging voor een bouwdeel 

TNO-IBBC houdt voor de ernst van de gevolgen van falen de volgende 
indeling aan : 
- Constructief 3 
- Gezondheid 2 
- Bruikbaarheid 1 
-Comfort 0 
- Esthetica 0 
- Overige immateriele zaken ad hoc 

Het nadeel van deze indeling is het feit dat tussen comfort, esthetische en 
overige zaken geen onderscheid gemaakt wordt. Voor de gebruikers van een 
gebouw zal dat onderscheid er echter wei zijn. 
Verder is de volgorde afhankelijk van de prioriteitenvolgorde die de gebruiker/ 
eigenaar toekent aan de prestatie-eisen voor een gebouw. 

Voor het bepalen van de relevantie van een bedreiging voor een 
bouwdeel is nog vrijwel geen informatie beschikbaar. 

2. Concentratie 
Voor het vastleggen van de concentratie (spreiding van aantal 
"aantastingen" over het oppervlak moet per aantasting afgesproken worden 
welke afmetingen/maten/aantallen bepalend zijn voor de concentratie. 
Dit betreft zowel de afmetingen van het bouwdeel als de grootte van de 
plaatsen van aantasting. 

3. lntensiteit 
lntensiteit is de mate van inwerking van de aantasting in het bouwdeel. 
De maatstaf hiervoor is waarschijnlijk afhankelijk van het type 
aantasting. Ook hiernaar moet nog onderzoek verricht worden. 
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Wat van be lang is, is dat aile "maatstaven" voor de zojuist genoemde 
karakteristieken praktisch bruikbaar moeten zijn. Elke karakteristiek 
moet op een zo eenvoudig mogelijke wijze bij een inspectie gemeten 
kunnen worden. Bovendien moeten de maatstaven zo objectief mogelijk 
zijn, zodat tussen inspecteurs zo min mogelijk verschillen in 
beoordeling kunnen ontstaan. Aan de andere kant moeten de methoden zo 
eenvoudig mogelijk zijn, om de snelheid van de inspectie zo hoog 
mogelijk te houden. 

Tijdens dit vooronderzoek zijn t.b.v. de inspectiefase het 
Onderhoudsnormeringssysteem en het Kwaliteitmeetsysteem getest op 
bruikbaarheid. Bruikbaarheid zowel in de zin van "passen binnen het 
ontwikkelde stappenmodel" als in de zin van "uitvoerbaar". 

Stap 3. Analyse aantastingsprocessen 

De aantastingsmechanismen van een bouwdeel bestaan uit: 
1. Degradatieprocessen van de materialen 
2. Functieverlies van het bouwdeel/de aansluiting zelf 

Voor de beschrijving van de degradatieprocessen van materialen kan 
gebruik gemaakt worden van de door materiaalkundigen opgestelde FMEA's. 

Het functieverlies van bouwdelen/aansluitingen zelf zal ook gedeeltelijk 
veroorzaakt worden door materiaaleigenschappen. Het verschil met de FMEA is 
dat het niet om eigenschappen die tot de degradatie van het materiaal leiden 
hoeft te gaan. Krimp en kruip kunnen ervoor zorgen dat naden open gaan 
staan. Dit kan de luchtdichtheid van het bouwdeel benadelen, zonder dat er 
sprake hoeft te zijn van degradatie van de materialen in die naden. 

De oorzaken van prestatievermindering van bouwdelen kunnen gezocht worden 
in: 

SLEUTELFACTOREN 

Gebruik 
- slijtage 
- beschadiging 

Milieu 
- klimaat 
- bodem 
- Iucht 
- levend organisme 

Materiaaleigenschappen 
- eigen gewicht 
- samenstelling 

Calamiteiten 
-brand 
- bliksem 
- aardbeving 
- windhoos 
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AARD 

TYPE 

- oorlog 

Mechanisch 
Fysisch 
Chemisch 
Biologisch 

Vocht 

Beweging 

- regendoorslag 
-lekkage 
- condensatie 

• oppervlakte 
• inwendig 

- optrekkend vocht 
- ingesloten vocht 

- zetting 
• zakking 
• wind 

- thermische lengteverandering 
- verschil in beweging tussen verschillende 

met elkaar verbonden materialen 
- krimp 
- kruip 
- vorst 

Chemische aantasting 
-water 
- Iucht 
- bodem 
- elkaar niet verdragende materialen 

Biologische aantasting 
-flora 

• droogrot 
• natrot 

-fauna 
• houtboorders 
• vogels 

Erosie 
-wind 

-regen 

De gevolgen van de inwerking van bovengenoemde factoren bestaan uit: 

a. Directe gevolgen 

- Verlies van oorspronkelijke samenstelling (corrosie, carbonatatie, verpulveren, verpoederen, 
verzepen, kristaliseren) 
- Verlies van effectieve doorsnede (erosie, insecten, knaagdieren) 
- Verlies van adhesie tussen materia len (loslaten pleisterlagen, dakbedekkingslagen, verven 
(blaasvorming), lijmen, kitten, etc.) 
- Verlies van sterkte, stijfheid en stabiliteit 

b. lndirecte gevolgen 
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- Sneeuwbaleffect, aantasting van omringende bouwdelen door uitstellen van 
onderhoudsinspanning 

Er is een redelijk grote hoeveelheid informatie in de literatuur terug te vinden 
over bouwschaden. Deze informatie zou gecatalogiseerd kunnen worden naar 
bouwdelen. Er is een aantal pogingen gedaan een bestand op te bouwen van 
bouwschaden. Hieruit zou waarschijnlijk het een en ander aan 
aantastingsverschijnselen en bijbehorende mechanismen gehaald kunnen 
worden. In Nederland wordt door Stichting Bouwresearch een inventarisatie 
gemaakt van bouwschaden. 

Voor de literatuur op dit gebied geldt over het algemeen dat er nog geen 
gebruik gemaakt wordt van een goede bouwdeelindeling, waarin ook de 
verbindingen een plaats krijgen. De hoeveelheid gegevens is beperkt en 
meestal gericht op de traditionele bouw. De expositie-omstandigheden 
waaronder de schaden ontstaan zijn zijn niet altijd expliciet weergegeven. 

De in stap 1 genoemde thermografie van Leo Hendriks zou kunnen helpen bij 
het beschrijven van het functieverlies van bouwdelen. Hiermee kan bijvoorbeeld 
de luchtdoorlatendheid in kaart gebracht worden. De verdere ontwikkeling van 
deze en soortgelijke methoden zou een belangrijke plaats moeten innemen in 
verder onderzoek. 

Het bepalen van de prioriteitenvolgorde tussen de verschillende 
aantastingsmechanismen is dan de volgende relevante stap in het 
vervolgonderzoek. 

Stap 4. Bepalen Levensdcyclusmomenten tot nu toe 

Van de in stap 3 genoemde aantastingsmechanismen moeten de oorzaken 
in kaart gebracht worden. Oat kan logischerwijze pas nadat de 
aantastingsmechanismen zelf duidelijk omschreven zijn. Als de oorzaken 
bekend zijn kan getraceerd worden welke beslissingen ten grondslag lagen aan 
de aantastingsmechanismen. 

Bij bestaande gebouwen is dit waarschijnlijk een zeer gecompliceerde stap. Het 
traceren van het juiste aantastingsmechanisme achter een 
aantastingsverschijnsellevert naar verwachting al vrij vee I problemen op. Het 
terugkoppelen van het mechanisme naar de oorzaak is zeker niet eenvoudig. 
(Denk b.v. aan het terugvinden van een lekkage bij een vochtprobleem; het lek 
kan zich meters ver van de vochtplek bevinden.) Maar het vervolgens koppelen 
van oorzaak aan beslissing zal zeker de meeste problemen opleveren. Het 
ontwerpproces en de besluitvorming tijdens het gebruik is nooit zo goed 
gedocumenteerd dat de genomen beslissingen stap voor stap teruggevonden 
kunnen worden. Oat betekent dat achteraf het ontwerpproces aan de hand van 
de informatie verstrekt door degenen die daarbij betrokken waren, 
gereconstrueerd moet worden. Behalve de subjectieve kleuring van de 
informatie is ook de volledigheid van de informatie dan problematisch. 
Bovendien is dit waarschijnlijk een nogal tijdrovende stap in het totale systeem. 
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De complexiteit en het grate tijdsbeslag benadelen de bruikbaarheid en 
eenvoud van het totale systeem. Hiervoor moet een oplossing gevonden 
worden. 

Stap 5 lntensiteitsbepaling van de aantastingsfactoren 

Als O.C. en H.C. vastgelegd kunnen worden, is het vaststellen van de 
gemiddelde aantastingssnelheid mogelijk. Waarin we eigenlijk ge"interesseerd 
zijn is het verloop van de aantastingssnelheid in de tijd. M.a.w. het verloop van 
de curve tussen O.C. en H.C. Het maakt voor de voorspelling van de 
restlevensduur veel uit of dat verloop lineair, progressief of regressief dalend 
was. 

t 

Tijd 

Bovendien is het van belang te weten of en natuurlijk waar er omslagpunten zijn 
in het traject tussen H.C. en G. C. 

t 
Q) .ia 
ii) 
Q) ... 
a.. 

Tijd 

Het vergelijken van het onderhavige gebouw met andere soortgelijke oudere 
gebouwen, zou hierbij verhelderend kunnen werken. 

Prognosetechnieken worden in de bouw nog slechts weinig gebruikt. In andere 
vakgebieden worden dergelijke prognosetechnieken al vee I vaker toegepast. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de medische wereld. Artsen 
worden dagelijks geconfronteerd met onderling allemaal van elkaar 
verschillende patienten. Zij moeten op basis van een zo beperkt mogelijk aantal 
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gegevens een goede diagnose stellen en worden geacht te weten hoe het 
ziekteverloop van een bepaalde patient eruit zal gaan zien. 

Ook in de weg- en waterbouw worden regelmatig betrouwbaarheidsanalyses 
uitgevoerd op nog te bouwen objecten. Op basis van een aantal ontwikkelde 
scenario's wordt getracht te voorspellen hoe het object in de praktijk zal 
functioneren, wat de zwakke onderdelen zijn e.d .. 

Voor het gebruik van prognosetechnieken in de bouw zou van de eNaring en 
kennis opgedaan in die andere vakgebieden gebruik kunnen worden gemaakt. 

Voor het meten van onderhoud in prestatieverbetering of prestatie
instandhouding is een vertaalslag nodig van onderhoudsinspanning naar 
prestatiemaatstaf. Deze vertaalslag is nog niet beschreven. Over het algemeen 
wordt de vertaling van onderhoud naar prestatie uitgedrukt in een 
gegarandeerde te verwachten levensduur; bij een groot aantal bouwdelen wordt 
bij levering desgevraagd een garantiecertificaat afgegeven, waarin onder een 
aantal voorwaarden (onder andere het te plegen onderhoud) een mini male te 
verwachten levensduur vermeld staat. 

Het volgende probleem is dan het achteraf meten van het resultaat van in het 
verleden uitgevoerd onderhoud. Op dit moment is er over het algemeen bij 
beheerders weinig inzicht in de in het verleden uitgevoerde 
onderhoudsactiviteiten en hun resultaten. Ook hieNoor is een oplossing 
noodzakelijk. 

Stap 6 Generalisering van gegevens 

Voor het generalise ran van gegevens zal gebruik gemaakt worden van de 
gebruikelijke statistische technieken. 

Stap 7 Duurzaamheidsprognosesysteem 

Bij deze stap is het van belang het uiteindelijke bestand zo klein mogelijk te 
maken. Het aantal gegevens dat opgeslagen wordt in het bestand moet zo klein 
mogelijk zijn. Dit betekent dat nagestreefd moet worden gegevens zo veel 
mogelijk uniek, slechts een keer op te slaan. Hiermee moet al tijdens de 
ontwikkeling van de methodiek rekening gehouden worden. 
Voor de ordening zelf kunnen de in de voorgaande stappen aangestipte 
methoden gebruikt worden. 
Een overkoepelend systeem is er op dit moment nog niet. 
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Bijlage 7 
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