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lnleiding 

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 
Deze rede is opgedragen aa n 
Edi th Plekenpol, mijn overleden vrouw, en lne van der Heijden, mi jn vrouw; 
zij maken het verschil. 

Door het !even gevormd heb ik het verschil geleerd tussen reize n en trekken . De reiziger 
wil op de afgesproken ti jd op de afgesproken plaa ts aankomen : de bestemming is het 
doe! van de reis. De trekker heeft eigen lij k niet een echt doel, slechts een richting. De 
reis is het doe!. Een collega heeft in het verleden zij n toehoorders uitgenodigd voor een 
reis . Ecn reis in de ti jd, zowel naar het verlede n als naa r de toekomst. Een studiereis naar 
de ontwerptechnieken en -processen van de bouwmeesters van het binnenmilieu (Ru tten 
1996). Nu zal ik u ui tnodigen voor een trektocht waarbij slechts de rich ting bekend is: 
een brug naar de toekomst. 

Hoogleraar lnstallat ies. Een argeloze toehoorder den kt wel lich t: dat is nou aardig. 
een hoogleraar die over zi jn eigen insta ll at ies gaat spreken. Maar het woord installaties 
heeft veel beteken issen (Van Dale 1992) : 

plecht ige bevestiging in een ambt 
plechtige opne m ing in een vereniging 
het zich ergens vestigen en inrichten 
set van (beeld- en/of) geluidsapparatuur 
het aanbrengen van techn ische toeste llen, met name de aansluiting op de energie
voorziening 
circuit, keten of kring van technische toeste llen waa rin een (elektri sche) st room vloeit. 

Met de eerste betekenissen heeft de huid ige intreerede indirect te maken , maa r het zijn 
vooral de laatste twee betekenissen die het vakgebied zi1 n inhoud geven. Toch is het 
aardig om eerst de relatie met de eerste betekenissen uit te werken. lmmers , 
geen toekomst zonder verleden; daarom <l it begi n met het verleden. 
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Een voo rbeeld van een insta llatie is bij de Egyptenaren de overga ng van de <lode fa rao 
naar hct eeuw ige !even tussen de andere goden. Deze installatie werd gemarkeerd door 
een stenen monument, een piram ide. De Egyptenaren geloofden, dat hun farao een 
levende god was. Zij geloofden . dat als zi j hun koni ng hielpen in de heme! te komen 
hij in de volgende wereld voor hen zou zorgen. De install atie va n de dode farao in het 
dodenrijk was daa rom zeer be!angri jk. De bekwaam ste beeldhouwers , steenhouwers, 
technici en tienduizenden arbeiders besteedden tienta llen jaren aan het bouwen van 
de grafto mbe voor de fa rao. De eerste piram ide , gebouwd ci rca 2 6 8 0 v. Ch r. voor fa rao 
Djoser in Sakkara, is waarsch ij nli jk het eerste grote stenen bouwsel in de geschiedenis 
van de mens (Putman 199\) . Het on twerp was van de bouwmcester lmh otep. Hij zou 
de eerste insta llatiea rchi tect genoemd kunnen worde n. 

Ooit wa s er een ti jd zonder uur. Toen was het vuur de bron van het bestaan, het begin. 
Pas door de maakbaarheid van het vuu r ontstonden de cul tuur, de sculptuur en de 
architectuu r (Westra 2 0 00). Door het vuur werd het mogeli jk om de strijd m et de natuu r 
aan te gaan . Niet !anger hoefde men in grotten en holen te wonen als het winter wa s. 
Onder de grond was het nie t meer te koud . Het vuu r was een belangrijk element in de 
stri jd om het bestaan en het gevecht tegen te warm . te koud, te vocht ig of te d roog. Een 
gevecht <lat door het tech nisch vemuft van de mens , metals exponent de vern ufte li ng, 
de ingenieur. al eeuwen lang gevoerd word t. Die st rijd heeft een eeuwigheidswaarde 
zolang er gebouwd wordt. 
Aris toteles' wereldbeeld bestond uit vier elementen: wa ter, vuur, aarde en luch t. Deze 
elementen hebben ieder hun eigen fu nctie in de str ijd voor een gezond en comfortabel 
bestaan . Nog steeds vormen zij de bas iselementen om een gebouw te klima tiseren , als 
we veronderstellen dat het gebou w uit aarde is opgetrokken. 

Sinds de mensen ontdekten hoe ze vuur konden maken , hebben ze deze ontdekking 
gebruikt om hun onderkomen te verwarmen. In veel prehistor ische hutten zal een vuur 
hebben gebrand . Het verwarmend effect van een open vuur is binnen de ruimte van de 
hut gra ter dan daarbuiten. Eeuwenlang was d it de enige mogelij kheid tot verwarmen. 
De feiteli jke gesch iedenis van de centrale verwa rm ing begint bij de Romeinen . 
Onduidelij k is of zij de kunst hebben afgekeken van de Grieken en die op hun beurt van 
het paleis van de koning van Arzawa in Anatolie, 12 00 v.Chr. In ieder geval verwarmden 
zi j hun huizen vanaf ongeveer 100 v.Chr. door m iddel van centrale verwarming. De 
Romein Caius Sergius Ora ta zou als eerste de vuurhaard niet meer in de te verwarmen 
rui mte plaatsen maar in een soort stookkelder. de hypocaustum . 

Zo rond 1000 werden voor lokale verwarming lemen en stenen constructies met 
gesloten vuurhaard en rookafvoerkanaal ontwikkeld. Hieruit kwam de Kachelofen voo rt, 
een gemetselde en betegelde kachel met een grote, warm te·accumulerende massa. Deze 
wer<l in korte ti jd warm gestookt waarna de warmte gedurende de <lag Jangzaam weer 
werd afgegeven. Vanaf 16 00 verschenen de eerste ijzeren kachels met vuurroos te r. 
Hierin konden verschillende soorten vaste brandstofworden gestookt. Ook waren 
deze kachels beter regelbaar. Dit systeem werd tot in de zes tiger jaren van de 2oe 
eeuw gebruikt om woningen te verwa rmen. 
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Met de ontdekki ng van de stoommachine ontwikkelde zich in Engeland rond 1750 
stoomverwarming en ongeveer gelij kti jdig in Frankrijk de warmwaterverwarming. 
Voor lokale warmteafgifte werden stoomslangen en ribbenbuizen benut. Vanaf 1880 
werden ook de uit Amerika afkomstige gietijzere n radiatoren toegepast. 

Het buitenklim aat is niet altijd leefbaar voor de me ns. Ook binnen de beschutt ing va n 
een gebouw geldt dit. De eerste literatuur over de relatie klimaat en gezondheid is van 
Hippocrates van Cos (ca. 460 -375 v.Chr.), de vader van de med ici. 
Een belangr ij ke doelste ll ing van zijn medische leer was begrip van de natuur om zo 
ook het lichaam en de ziel van de mens te begrijpe n. In zijn verhandeling over lucht , 
wateren en plaatsen besprak hij verschillende klimaten en de effecten van die kli maten 
op de gezondheid. Hi j vond daarbi j de helling van het aardoppervlak en de orien tatie ten 
opzichte van de zon van wezenl ijk belang. Het woord klimaat stamt dan ook af van het 
Griekse woord voor helling (Wisse & De Wit 19 92) . 

Aan het einde van de r9e eeuw was al bekend dater door het verblijf van mensen 
in een gesloten ruimte kwaliteitsvermindering van de luch t optrad. Max Josef von 
Pettenkorfer (1818-1901) en Max Rubner (1854-1932) onderzochten de warmteafg ifte 
van het menselijk lichaam bij versch illende activiteiten en hebben een daarbi j passende 
ru imtetemperatuu r aangegeven. Een te hoge omgevingstemperatuur zou immers een 
warmtestuwing in het menselijk lichaam veroorzaken. Pettenkorfer stelde dat de 
uitgeademde CO, ook een maatstaf was voor de afgifte van organ ische stoffen, geurtjes, 
bij de mens . Maar ook werd de CO,_ die vrijkwam bij de verbranding va n gas, olie of 
stearine door de verlichting uit die tijd een maat voor de luchtverontreiniging. In de 
Gesundheits lngen ieur, opgerich t in 1888. werd over deze onderwerpen gepubl iceerd. 
Regelmatige luchtverversing werd voor de gezondheid en om hygieni sche redenen 
noodzakelijk geach t. Maar hierbij werd nog gedach t dat het de misselijk makende 
geur was die het verblijf in een overvolle ruimte onaa ngenaam maakte en ni et de 
te hoge temperatuu r in combinatie met een vergiftiging met koolzuu rgas en andere 
vero ntreinigingen. Oorzaak en gevolg werden hier du s nag omgedraa id (Dra ijer 200 1) . 

Een ventilatiesysteem dient om de luchtkwaliteit bin nen voor de me ns aanvaardbare 
grenzen te houden . Maat hiervoor was , en is nag steeds, het aanta l luchtve rversingen per 
uur. De meeste van de ontworpen venti latiesystemen werkten zonder venti lator en met 
de optredende temperatuursversch illen als dri jvende kracht. De berekeningsmethodiek 
om de res ulterende drukverhoudingen in een gebouw le berekenen werd door Recknagel 
in 1894 uitgewerk t. lnzicht in de bouv.wij ze va n het gehele gebouw en van de gebruikte 
bouwmaterialen was noodzakelij k voor een goed ontwerp, en was toen even belangrijk 
als nu. Goede dichtheid van de bouwconstructie was noodzakeli jk, omdat anders de 
venti latie te zeer beinvloed werd door de wisselende windinvloeden. Met het st ijgen 
va n de buitentemperatu ur nam de werking van het systeem sterk af. Aanvullende 
maatregelen bi j buitentemperatu ren boven 10°C waren noodzakelijk. Hierbij werd 
soms gebruikgemaakt van speciale wi ndvangers op het dak, die bi j windstil wee r 
ook niets opleverden. 

Veel effectiever was het systeem met een centra le afvoerschacht of schoorstee n met 
voldoende hoogte. De benodigde onderdruk bi j hogere buiten-temperaturen we rd 
hierbij verkregen door deaf te voeren lucht te verwarmen aan de voet van de schacht 
of de schoorsteen, Saugenlufiung. Ruime ventilatie bij hogere buitentemperahrren 
bleef ook hierbij problema tisch. Gelukkig beeindigde de komst van voldoende bedrijfs
zekere, elektrisch aangedreven ventilatoren dit natuu rl ijke behelpen. In verband met 
de vele klachten over op thermische trek werkende centra le lucht-verwarmi ng en 
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luchtverversing wijst Rietschel al in 1913 op het volgende: zonder hulp van een ventilator 
is er voor de stroming van de lucht voor centrale luchtverwarming verhoudingsgewijs 
onvoldoende drijfkracht beschikbaar. 

Winddruk op het gebouw kan de ruimteverwarming ernstig verstoren . Een tijdelijke 
daling van de vent ilatie onder invloed van de wind is meestal wel aanvaardbaar, een 
langdurig te lage ruimtetemperatuur niet. lnmiddels is bekend, dat oak een tijdelijke 
daling van de ventilatie niet aanvaardbaar is. Toch warden met name veel scholen met 
natuurlijke toevoerventilatie uitgerust, die 's winters bovendien vaak word! dichtgezet 
in verband met de binnenvallende kou (Drai jer 2001). 

Naast vuur en lucht is water voor mensen natuurlijk van direct levensbelang. In de 
vroege oudheid konden mensen zich alleen vestigen op plaatsen waar natuurlijke 
bronnen met drinkwater waren. Toen er steden gebouwd werden, was d it geen haalbare 
kaart meer. Daarom werd een andere watervoorziening opgezet, waarbij natuurlijke 
reservoirs via leidingsystemen verbonden werden met de afnemers in de steden. 
Hierbij werden vaak honderden kilometers overbrugd, waarbij men niets anders dan 
de natuurli jke druk van het geografische hoogteverschil had om de leidingweerstanden 
te overbruggen. Deze drukleidingen waren van leem. Op het eiland Samas is een water
leiding van circa 530 v.Chr. bewaard gebleven. Appius Claudius bracht in 31 2 v.Chr. 
de oudste Romeinse waterleiding tot stand. De huizen van de gegoede burgers waren 
aangesloten op de waterleiding, de andere konden hun water halen uit de bassins 
bij de fonteinen. In de bloeiti jd had Rome zo'n r.500.00 0 bewoners en bijna 1400 
fonteinen. Die bass ins met fonteinen waren vaak versierd met beeldhouwwerk. Een 
prachtig voorbeeld is de Fontana di Trevi , die haar water krijgt van de Aqua Vigro, 
aangelegd door Agrippa en ingewi jd op 9 juni 19 v.Chr. Later werden de lemen pijpen 
vervangen door laden pijpen, die op hun beurt pas in de jaren vijft ig van deze eeuw 
vervangen zijn door koperen leidingen (Sizoo 1961). 

Hoewel reeds de Grieken en Romeinen gebruikmaakten van installaties voor het 
verticaal personentransport, nam de ontwikkeling van de personenlift pas na 1853 een 
vlucht. In dat jaar ontwikkelde de Amerikaan Elisha Otis een mechanisme waarmee 
een mogelij ke val van een liftkooi geblokkeerd kon warden. Hij demonstreerde dit op 
de wereldtentoonstelling van 1853 in New York. In 1857 werd de eerste personenlifl 
geinstalleerd in een warenhuis in New York. Het eerste echte liftsysteem bestaande ui t 
meerdere liften die samen een transportsysteem vormen is te vinden in de Eiffeltoren 
van 1889. Hier bevinden zich vier grate li fte n met ieder twee kooien boven elkaar om 
de toeristen naar het eerste platform te brengen . Daar gaan twee andere liften naar het 
tweede platform. De rest van de afstand wordt in twee gedeelten afgelegd met behulp 
van hydraulische liften. De hele tocht duurt ongeveer zeven minuten. De ontwikkeling 
van veilige liften heeft de hoogbouw pas mogelijk gemaakt (Bakker 1988). 

Honderd jaar geleden legde Willis Haviland Carrier de basis voor de moderne air
conditioningindustrie. Hij ontwierp in 1902, werkend voor Buffalo Forge, het eerste 
goed regelbare luchtconditioneringssysteem. Hij deed dit voor een drukker in New York 
die problemen ondervond van de sterk varierende temperatuur en luchtvochtigheid in 
de drukpersruimte. Na diverse experimenten met ui teenlopende technieken vroeg hij 
in 190 6 patent aan voor een dauwpuntsregeling (Carrier 2002). In 1908 publiceerde hij 
de eerste psychrometrische kaart (Donaldson & Nagengast 1994)- Door dit alles was hij 
zo succesvol, dat h ij in 1915 zijn eigen bedrijf startle metals product de garantie aan zij n 
kJanten dat de door hen gewenste temperatuur en vochtigheid zou warden gerealiseerd. 
Na de ontwikkeling van de eerste centrifugaal koelmachines maakte comfortkoeling 

6 prof.ir. W. Zeiler 



in 1924 zijn debuut in een groot warenhuis in het Amerikaanse Detroit. De echte 
doorbraak van airconditioning naar kleinere systemen voor de zaken- en consumenten
wereld volgde na de 2e wereldoorlog. In 1965 was al 10% van de Amerikaanse huizen 
voorzien van airconditioning. Aan het einde van de 2oste eeuw was dit percentage 
opgelopen tot meer dan 70% (Carrier 2002). 
Licht werd vroeger voortgebracht door de zon, vuur, een toorts, kaarsen of een olielamp. 
De eerste kunstverl ichti ng was de gasverlichting. Deze werd na Edisons uitvinding in 
1879 langzaam maar zeker vervangen door de gloeilamp. 
Al in de eerste helft van de 18e eeuw is door Bouguer in 1729 en Lambert in 1760 het 
licht op een kwanti tatieve manier beschreven. De huidige verlichtingskunde vindt hier 
zijn oorsprong (Rutten 2000). 

De Deense natuurkundige Hans Christian Orsted ontdekte in 1820 het elektro
magnetisme. De Engelse natuurkundige Michael Faraday ontwikkelde vervolgens het 
beginsel van de moderne elektromotor. In 1831 bouwde de Amerikaanse natuurkundige 
Joseph Henry een elektromotor die gebruikmaakte van mechanismen van de stoom
machine. 
Vooral na 1850 ontstaat een spectaculaire stroom van uitvindingen en verbeteringen, 
vertaald in een scala van nieuwe producten en daaruit voortkomende mogelijkheden: 
zoals dynamo's, kabe ls, gloeilampen, transformatoren. schakelaars, meetinstrumenten. 
De belangrijkste doorbraak voor de overgang van geli jkstroom naar draaistroom trad 
op in 1891 met de elektriciteitstentoonstelling te Frankfurt. Toen kwam AEG met een 
bruikbare draaistroommotor en transformator. Daarnaast maakten nieuwe kabels het 
transport van draaistroom over honderden kilometers mogelijk met een verlies van 
'slechts' 30%. Hiermee was de overal in Europa woedende 'battle between the systems' 
beslecht in het nadeel van de gelijkstroom. 
Belangrijke sleutelfiguur in de vooruitgang van de elektrotechniek was de Amerikaan 
Thomas Alva Edison, die rond 1880 zijn complete systeem van lampen tot en met 
mobiele centrale toonde. 
De openbare stroomvoorziening in Nederland kwam in 1883 op gang. Na een wat 
moeizaam begin door de concurrentie met de gemeentelijke gasfabrieken was er 
pas na de eeuwwisseling sprake van algemene toepassing (Blasing 1992) . 
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Met installaties warden bedoeld de niet-bouwkundige voorzieningen - hoewel het 
verschil met bouwkundige voorzieningen op veel aspecten nog moeil ij k is te bepalen -
in gebouwen ten behoeve van onder meer: 

verwarming, koeling, luchtbehandeling en ventilatie; 
opwekking van warmte of koude; 
perifere installaties, zoals perslucht, waterbehandeling, stoom , medische gassen; 
afValtransportsystemen, zoals centrale stofzuiginstallaties ; 
energieopwekking of energieconversie. zoals zonnecellen; 
verkeer, in het bijzonder li ften en roltrappen; 
elektriciteitsvoorziening, verlichting, beveiliging en toegangscontrole; 
regelinstallaties; 
informatie- en communicatiesystemen: 
sanitair, in het bijzonder aanvoer van water en afvoer van afvalstoffen; 
(brand)veiligheid; 
'assistive technologie', ondersteunend bij de integratie van wonen en zorg. 

In de taakstelling van mijn voorganger Pierre Leijendeckers werden voor de leer
opdracht twee aandachtsgebieden genoemd: 

de wisselwerking tussen gebouw- en installat ieontwerp; 
het geintegreerde ontwerpproces, waarbij de relatie met gebouwinstallaties 
zichtbaar word! gemaakt. 

Mijn eigen leeropdracht betreft: 
het ontwerpen van gebouwinstallaties in fysische en fi•sieke samenhang met 
het gebouwontwerp en de bouwkundige voorzieningen; 
de ontwikkeling en verificatie van hulpmiddelen die de relatie gebouwontwerp -
installatieontwerp zichtbaar maken en kwantificeren. 

Dit bctckcnt een verschuiving. Waar het gebouwonrwerp en het installatieontwerp eerst 
apart werden beschouwd, wordt het ontwerpen van gebouwinstallaties nu in samenhang 
gezien met het gebouwontwerp. Er is niet !anger slechts sprake van een wisselwerking, 
nee er is een fys ische en fys ieke samenhang. Er is een integrale benadering van het 
geheel van gebouw en ins tallaties, zoals in het ons omgevende buitenland al gebruikelijk 
is. In Duitsland spreekt men daarom van Technische Gebaude Ausrtistung en in 
Engeland van Building Services. 
Toch worden in de huidige bouwpraktijk installaties in gebouwe n vaak als een 'nood
zakelijk kwaad' gezien , die je kunt proberen weg te werken. Er wordt voorbijgegaan 
aan de optie om de installat ies in het on twerp te integreren of ze er mooi te la ten 
uitspringen. Daarom is het goed nog eens naar het belang van installaties te kijken 
en ook naar de m ogelijkheden om iets met installaties in het kader van architectuur 
te doen. 
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Tachtig procent van ons bestaan brengen we door in gebouwen , onze leef- en werk
omgeving. Deze gebouwen hebben diverse voorzieningen nodig voor een goed leef- en 
werkklimaat. Verwarming, verl ichting, ventilatie, water en riolering zijn noodzakelijk. 
Daarnaast zijn tegenwoordig koeling alsmede allerlei systemen voor com municatie en 
informatieverwerking een must. Dit alles heeft geleid tot een toename van het aandeel 
installaties in gebouwen. Momenteel bestaat zo'n 35% van de waarde van een gebouw 
uit installaties . lnstallaties die uit diverse vakgebieden afkomstig zijn en tot een geheel 
gemaakt dienen te warden. Het ontwerpen en bouwen van installaties is dan ook bij 
uits tek multidisciplinair; de samenwerking met anderen is een noodzaak. 

In de installatiebranche zijn circa 95.000 mensen werkzaam, samen goed voor een 
omzet van 10 miljard Euro. Circa 5 tot ro% van de omzet gaat verloren aan faalkosten. 
Ze zijn het gevolg van allerlei fouten in de initiatie-, ontwerp- of uitvoeringsfa se. 
Om dit te verbeteren client het bouwproces te verbeteren; daarbij is de samenwerking 
tussen de bouwpartners de s leutel. Dit vraagt om een integrale aanpak van alle 
disciplines gedurende de gehele levensfase van een bouwproject. ledereen heeft we! 
ervaring met problemen rond de bouw; ik wil het slechts hebben over de kansen op 
verbetering. 

I-let academisch opgeleide kader in de bedrijfstak lnstallaties staat kwantitat iefin 
schril contrast met bijvoorbeeld bouwkunde. Er is de komende decennia sprake van 
een noodzakelij ke inhaalslag, zodat deze bedrijfstak u itstekende carriereperspectieven 
biedt voor afgestudeerde installatietechnologen. Deze kunnen met hun academisch 
perspectief wezenlijk bijdragen aan een optimale samenwerking tussen de verschillende 
disciplines in de bouw door nog bestaande hindernissen weg te nemen. 
lnsta llatietechnologen maken gebruik van kennis en vaardigheden uit d iverse vak
gebieden: bouwkunde, werktuigbouwkunde, natuurkunde. elektrotechniek, fysiologie, 
psychologie, informatica en management. Deze diverse kennisvelden komen samen 
in de gebou,werzorgende installaties. 

Maar het vakgebied reikt verder dan alleen de gebouwde omgeving. Zo is installatie
technologie van wezenlij k belang om het internet te laten functioneren. Op vele 
terre inen , varierend van offshore tot Jaboratoria , van petrochem ie tot transport, draagt 
installatietechnologie bij aan het bedri jfsproces. I-let verlangen om het bestaande te 
verbeteren en het onbekende te verkennen vormt de basis voor het streven naar 
innovatie en toptechnologie. Hierbij bepaalt het academisch vermogen om een 
probleem vanuit een breed perspectief te benaderen de meerwaarde. Samenwerking 
met verschillende disciplines en openstaan voor ideeen van anderen zijn hier belangrijk. 
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Diverse Nederlandse installatietechnologische bedrijven zitten over de hele wereld; <lit 
betekent dus oak veel internationale carriereperspectieven . Vaak hebben deze bedrijven 
een informele sfeer en een no-nonsense mentaliteit; het gaat om tech nologie van 
men sen voor mensen. Op een duurzame en verantwoorde wijze binnen het bestaande 
economisch raamwerk waarde toevoegen aan de gezonde leef- en werkomgeving van 
mensen is tenslotte de belangrijkste doelstelling van installatietechnologie. 
In de bouw wordt voortdurend gevraagd om nieuwe oplossingen voor de continu 
veranderende eisen van de samenleving. Duurzaamheid en Aexibiliteit z ijn h ierbij 
sleutelbegrippen. Een groeiend besef dat het belangrijk is om verantwoord met het 
m ilieu om te gaan binnen de economische randvoorwaarden stimuleert innovaties. 
Een voorbeeld is het gebruik van duurzame energievormen , zoals zonne- en wind
energie, klimaatgevels, energieopslag en warmtepompen. Zij vonnen clan oak 
belangri jke onderzoeksthema's voor de opleiding lnstallatietechnologie. 
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Wat is duurzaam? 

figuur 1 
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Duurzaamheid wordt vaak gebruikt in de betekenis va n 'd uurzame ontwikkeli ng '. 
Het Engelse ' sustainability' zou een beter woord zi jn . Dit betekent dat oak vei ligheid, 
gezondheid en energiegebruik onderdeel zij n van duurzaamheid (De Wit 2001). Een 
belangrijke aanvulling die echter voorbijgaat aa n ander een belangrijk element: de 
houdbaarheid (Hendriks 1994 )· In de mondiale sa menleving dienen wij te werken 
aan houdbare normen voor de verh ouding mens en natuur. Hendriks spreekt daarom 
niet over 'duurzame ontwikkeling' maar over 'houdbare ontwikkeli ng'. De armoede en 
hanger in de wereld dienen te warden teruggedrongen , anders is de situatie n iet meer 
te handhaven en dus onhoudbaar. Een gegeven da t met name de Iaatste jaren wee r te 
veel op de achtergrond is geraakt. 

Naas! de houdbaa rheid is de eindigheid van de fossiele brandstofTen een belangrijk 
item. Nu wordt de wereldenergievoorziening voor circa 80% gevoed door fossiele 
brandstoffe n. De voorraad word! uitgedrukt in de R/ P-factor (Resources/Production) , 
de verhouding tussen bewezen voorraden en het verbruik per jaar. Voor olie werd door 
BP in 1997 een R/P van 41 bepaald , dat wil zeggen nog voldoende olie voor 41 jaar. 
Deze verwachtingen wa rden steeds bi jgesteld. Zo verwachtte de World Energy Counc il 
in 200 1, da t er nog voldoende olie is voor 47 jaar, nog voldoende steenkool voor 257 jaar 
en aardgas voor 57 jaar (Brem 2001). H ierbi j is echter geen rekening gehouden met de 
jaa rl ijkse toename van de vraag en de nog te ontdek ken voorraden. Te veel optim isme 
ove r met name het laatste pun t is gevaarl ij k (Kauffeld 1999 ). Anderen menen dat de 
uite indelij ke wi n bare reserves aanzienlijk hoger mogen warden ingeschat , hetgeen 
leidt tot de verwachting dat de reserves voor steenkool, olie en aardgas samen 516 maa l 
het jaarl ijkse energieve rbru ik bedragen . Als de voorraden hydraatgas in de zeebodem 
meegenomen warden, clan zouden er nog voor meer clan 20 eeuwen voldoende foss iele 
brandstofTen zi jn. Daarom is het belangrijker om naar het schadelij ke effect van de 
fo ssiele energiedragers op ons m ilieu te kijken (B rem 2001) . 
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figuu r 2 
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ftguur 3 

Menselijke act iviteiten, zoals de u itstoot van broeigassen en ontboss ing , zijn in 
belangrijke mate de oorzaak van de warmer wordende wereld, met name vanaf 
het midden van de 2oste eeuw. De wete nschappelijke argumenten hiervoor z ij n de 
laatste jaren sterker geworden . De atmosfe rische samenstelling za l in de 21 ste eeuw 
blij ven veranderen door menselijk toedoen . De wereldgemiddelde temperatuur en het 
zeespiegelniveau zullen verder toenemen. Ook andere aspecten van het klimaat, zeals de 
hoeveelheid neerslag en de kans op extremen, zullen veranderen. Dal was de conclusie 
va n het IPPC, aan het slot van de plenaire vergadering in Shanghai, 20 janua ri 2001. 
Hier werd het eerste dee! van het derde Assessment Rapport, handelend over de 
natuurwetenschappelij ke aspecten van klimaatverandering aanvaard (Geurts 2002). 

Temperature and C02 concentralion in the atmosphere over the past 400 000 years 
(from the Vostok ice cor.e) 

Uit de analyse van de Vostok-ij sboring is het temperatuurverloop van de afgelopen 
400.000 jaa r bepaald . Dit kan warden bepaald met behulp va n isotopische fracties 
van het zwaardere wurstof-1 8 en deutr iu m en hun verval tijd , die gevoelig is voor 
de jaar lijkse gemiddelde temperatuur. Het boorwerk in het ij s, met een diepte van 
3623 meter, is in januari 1998 afgerond. De sterke correlatie tussen het atmosferisch 
broeikaseffect en de temperatuu r op An tarctica zijn bevestigd door de resultaten van de 
ijsboring (Peti te.a. 2000). Ongetwijfeld zal bij nadere bes tuderi ng nadere precisering 
van de modellen volgen, maar de resultaten ondersteu nen de conclusie van het IPCC dat 
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tabel t 

De verschillende 
duurzame energie

opties in Nederland 
en hun bijdrage 

(Min.El 1995) 

de huidige stij ging van CO, en methaan in de atmosfeer in de afgelopen 400 .000 jaa r 
nog niet eerder heeft plaatsgevonden. 
Prognoses op basis van nieuwe modelbereken ingen laten zien, dat de door de mensen 
veroorzaakte temperatuursti jging va n het wereldgemiddelde in de 21 ste eeuw zo'n 1,4 
tot 5,8' C zal bedragen (Verbeek 2002). Hoewel ik geen klimaatdeskund ige ben, ka n 
ik de gevolgen voor het binnenklimaat wel bepalen. Eerder onderzoek voor de jaren 
1992-1995 toont aan <lat het warmer en vochtiger worden van het Nederlandse klimaat 
ons noodzaakt om af te stappen van het referentie jaar 1964, dat nu voor berekeningen 
gebruikt is. De resulta ten van die berekeni ngen gaan voorbij aan de klimaatverschuiving 
en de kl imaatwisselingen die nu bekend zijn. Daardoor geven ze een verkeerd beeld 
va n het energieverbru ik va n gebouwen en leiden ze tot de bepaling van verkeerde 
capaciteiten voor verwarming en koel ing. Het is noodzakelijk om de hu idige kennis en 
inzichten rondom de historie en de prognoses van de klimaatgegeve ns mee te nemen, 
waarbij rekening gehouden dien t te wa rden met zowel globale als loka le effecten. 
Het EnergieonderzoeksCentrum Nederland heeft op 5 maart 2002 samen met de 
Duurzame Energie Federatie, het Projectbureau Duurzame Energie en TNO Bouw 
de 'verklari ng van Rotterdam' ondertekend . De organisaties zijn van mening dat 
het potentieel van duurzame energie in de gebouwde omgeving onvoldoende word t 
onderkend en benut. Hierdoor word t meer fossiele brandstofverbruikt en warden 
meer broeikasgassen geproduceerd dan wenselijk is. 
De Nederlandse overheid noemt als beleidsdoelstelling een aandeel van JO% duurzame 
energie binnen de totale energie-voorziening in 2020. Deze doelstell ing werd in 1995 
ambi tieus maar haalbaa r genoemd. Helaas wordt het gewenste n iveau nog niet gehaald _ 
In 2000 bedroeg het aandeel duurzame energie slechts 1,2%, gepland was 3%. Het 
volgende meetpunt is 2010 met 5% duurzame energie. Belangr ij ke mogelijkheden 
voor gebru ik van duurza me energie worden nog niet volledig benut. Dit kan gelukk ig 
veranderen . Met name in de gebouwde omgeving liggen grote kansen om duurzame 
energiebronnen toe te passen , zea ls therm ische zonne-energie, warmtepompen en 
zonnestroom; mogelijk is rui m een derde van de 10%-doelstelling (ECN 20 02). Bio
energie (43%) en windenergie (17%) leveren daarnaas t dan de belangr ij kste bi jdragen, 
zie tabel 1. In de Derde Energienota 1996 (MinEZ 19 95) wordt de doelstell ing per 
duurzame energieopties gegeven: 

Duurzame energiebron Bijdrage in PJ 

(verrneden fossiele brandsto ffen) 

2000 2007 2020 

Windenergie 16 33 45 
Fotovolta'i"sch e zonne-energie 1 2 10 

Thermische zonne-en ergie 2 5 10 

Aa rdwarmte 2 

Warmte-/koude-opslag 2 8 15 

Warmtepom pe n 7 50 65 
Waterkracht 1 3 3 
Afval en biomassa 54 8 5 120 

Totaal 83 186 270 

Import Noorse waterkracht 18 18 

Totaal inc. import 83 204 288 
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figuur 4 
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Mede onder invloed va n het broeikaseffect is ook de Europese Unie bezig haar beleid op 
het gebi ed van duurzame energie aan te scherpen . De EU wil de bi jd ra ge van duurzam e 
energie aan het energieverbruik in 20 10 verdubbeld hebben tot 12% (thans ci rca 6%) . 
Daarnaast zijn er afspraken vastgelegd in het Kyoto Protocol om trent de reductie van 
de broeikasgassen . De gelndustr ialiseerde landen hebben zich verplicht hun uitstoot 
van broeikasgasse n te reduceren in de periode 2008 tot 2012, en wel zodan ig dat in deze 
periode de gezamenlij ke u itstoot gem iddeld ten mi ns te 5% onder het n iveau van 1990 
komt. Per land gelden uitee nlopende reductieve rplichtingen, voor de EU en Nederla nd 
geldt een reductie van respectievelijk 8% en 6%. 

De energievraag in de gebouwde omgeving bedraagt ongevee r 40% van de tota le vraag. 
Daarnaast wordt nog circa 8% gebruikt in de bouwsector voor produche en transport 
(Hend riks 1999) . In totaa l dus bij na de helft van het energiegebruik in Nederland! 
Ruimte- en warmwaterverwarm ing vormen nu nog bi jna 70% van de energiebehoefte, 
maar in moderne gebouwen met veel betere isolatie is d it afgenomen tot circa 30%. 
De rest van de energie wordt gebruikt voor het koken en als elektriciteit voor onder 
meer verlichting, koeli ng, ventilat ie, huishoudelijke apparatuur, aud io. computers. 
Het energiegebruik van de laatste groep is met bijna 80% toegenomen in de periode 
1990-1 998. Het gebruikersafhankeli jke dee! van het energiegebruik is sterk sti jgend. 

•..... ""•·· · . 
~r ~· : ·••• · 0- . 

De vraag naar aa rdgas per huishouden is tussen 1980-1991 gedaald van 3200 m l naar 
215 0 m l (een dating va n ruim 30%). Va na f 1991 is de dali ng aanzienlij k verminderd. 
In 1999 is het verbrui k rond 1940 m 1 per huis houden. Het aandee! van warm water 
in het huishoudelijk gasverbruik is in dezelfde periode bijna verdubbeld van 21 5 naa r 
370 ml, dat is 19% va n het gasverbruik (ECN 200 2) en nog fors shj gend. Ook hier is 
sprake van een toenemende invloed van het veranderende gebruikersged rag. Dit geld t 
dus specifiek voor het gedrag va n de gebruiker dat n iet meer gerelateerd is aa n de 
thermische behaaglijkheid. 
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Naar energetiscb duurzame oplossingen 

figuur 5 

GEO-testsite terrein 

TU/e 

In de wann tebehoefte van gebouwen kan grotendeels worden voorzien door passieve en 
actieve duurzame energiebronnen te gebruiken , die op of rand gebouwen aanwezig zijn 
of aangebracht kunnen warden. Nieuwe gebouwen kunnen als integraal zonnesysteem 
warden ontworpen, zodanig dat ze in de zomer maximaal koel blijven en in de winter 
zoveel mogelijk zonnewarmte voor verwarming vangen (passieve zonne-energie). 
Actieve benutting van zonnewarmte kan door inzet van zonnecollectoren. Elektriciteit 
kan duurzaam in de gebouwde omgeving warden opgewekt met photovoltagesystemen. 
Deze mogelijkheid is bekend. Daarnaast komen nu de eerste kleine wind turbines voor 
de gebouwde omgeving op de markt. Hiernaar is al onderzoek verricht dat verder 
afgewerkt gaat worden. Met actieve klimaatgevels en natuurlijke nachtventilatie wordt 
bovendien hard gewerkt aan de directe benutting van windenergie om gebouwen 
(gedeelteli jk) te ventileren. 
Het langlopend onderzoek naar de toepassing van warmtepompen, dat in de opleiding 
installatietechnologie samen met studenten wordt uitgevoerd, heeft geleid tot een 
bruikbaar concept voor een energiedak/warmtepompsysteem: het GEO-huis, een 
testfaci liteit op het TU/e-terrein. 

Een belangrijk dee! van dit onderzoek heeft zich gericht op de ontwikkeling van een 
geschikte dakwarmte-absorber. Dat is de meest essentiele component van het systeem, 
want hiermee wordt warmte aan de omgeving onttrokken voor verwarmingsdoeleinden. 
De warmtepomp zorgt, dat deze warmte op een hoger temperatuurniveau komt waar
door deze voor verwarming of warm tapwater geschikt is. Een warmtebuffer geeft de 
mogelijkheid om deze opgewaardeerde omgevingswarmte op te slaan en op een gewenst 
moment te benutten . 
De gebouwde omgeving beslaat circa 6% van ons land. Het dak- en geveloppervlak 
zijn in principe geschikt voor duurzame energietoepassingen. Deze oppervlakken 
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label 2 

Mogeliikheden 

duurzame energie

opwekking in de 

gebouwde omgeving 

van Nederland (ECN· 

Nieuwsbrief 2002) 

kunnen worden gebruikt om thermische zon ne-energie en zonnestroom op te vangen. 
Warmtepompen kunnen daarnaast de omgevingswarmte, de bodemwarmte of de 
omgevingstemperatuur benutten . De gebouwde omgeving zou rond 2 0 50 al in bijna de 
helft van de eigen therm ische energiebehoefte kunnen voorzien met Jokaal opgewekte 
duurzame energie. De genoemde mogelijkheden dienen dan, op elkaar afgestemd in 
integrale concepten , optimaal te worden benut. Hiervoor is het nodig alle kansen te 
grijpen bij nieuwbouw, op het moment <lat het gehele ontwerp nog moet worden 
gemaakt. Met name ook in bestaande bouw dienen kansen te worden benut op de 
beslismomenten in het beheersproces. bijvoorbeeld bij re nova tie of vervanging van 
installaties (ECN-Nieuwsbrief 200 2). 

)aarl ijks worden in Nederland ruim 10 0 .0 0 0 nieuwe daken gerealiseerd en bestaande 
daken gerenoveerd ofverbeterd. Als op die daken gemiddeld 1,5 ki lowatt-pick (kWp) per 
dak aan zonne-energieinstallaties zou worden gelegd zou <lit 150 megawatt-piek (MWp) 
per jaar opbrengen. Al in 2 0 2 0 zou dan in de gebouwde omgeving ruim 60 PJ uit 
duurzame bronnen te winnen zijn. 

2010 2020 

PJprimair PJprimair 

Warmtepompen en zon-thermische systemen 12 46 
Photovoltage-systemen 2 17 

lnvulling thermisch deel: 

Nieuwbouwwoningen 5 13 

Bestaande woningvoorraad J 18 

Utiliteitsbouw 4 15 

Meer onderzoek en ontwikkeling zijn nodig om de knelpunten voor verdere benutting 
weg te nemen. Het gaat hierbij om de totale ruim tel ijke ordening; een andere steden
bouwkundige organisatie van de verschillende aspecten, vertaald in andere processen 
en andere mogelijke lay-outs/producten . H ierbij zijn verlaging van investering en 
onderhoudskosten, en een goede inpassing in het bouw- of renovatieproces van 
groot belang. Dat geldt ook voor de eis om gerichter te werken aan de acceptatie door 
gebruikers door kwali teitsverbeteringen te realiseren op het gebied van comfort en 
binnenlucht. 
De elektrisch aangedreven warmtepomp is de meest toegepaste op <lit moment. Stel, 
<lat er 6 0 .0 0 0 woningen per jaar worden uitgerust met een elektrische warmtepom p 
met een gemiddeld vermogen van 150 0 W. Dit betekent wel <lat landelijk in 202 0 

een extra elektrisch vermogen van circa 1800 MW beschikbaar moet zijn . Dat levert 
grote problemen op voor de opwekking en distributie. Dit nadeel vervalt echter bij 
de toepassing van een gasabsorptie-warmtepomp, want het gasnet is bijna overal 
aanwezig. Voor die gevallen waar geen gasdistributienet aanwezig is, is een elektrische 
warmtepomp een optie. Wei is het jam mer om aardgas. grondstof voor veel chemische 
processen, te gebruiken voor een laagwaardige toepassing als ruimteverwarming. Vanuit 
die optiek heeft een elektrische warmtepom p op duurzame of uit proceswarmte 
opgewekte elektriciteit de voorkeur. Kortom, een gebied waarin nog nader onderzoek 
client te worden uitgevoerd. 
Hoe geven wij de toekomst haar meest duurzame vorm? Dat is een onderwerp waar 
veel studenten ook hun eigen toekomst duurzaam mee kunnen vormgeven. Moderne 
architectuur kan hieraan bovendien belangrijk bijdragen. 
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Gebouw of installaties? 

Gebouw en installat ie 

(Steven Zei ler) 

figuur 6 

~- -
Vitruvi us stelde al <lat gemak, degelijkheid en genoege n de eisen voor een goed gebouw 
vormen. Deze stelling vormt door de eeuwen heen een leid raad voor het fys ische, 
intellectuele en emot ionele aspect van het bouwen. 
lnstallaties en de technologie die zi j representere n vormen een geheel ander versch ijnsel 
dan een gebouw. Zi j zouden zich niet lenen voor vers iering of vormgeving los van de 
functionaliteit (Leijdeckers 1996). Technologie zou naar onzichtbaarheid tenderen . Dat 
is wat mensen zouden verla ngen . Maar <l it is ve randerd. Dat geldt ook voor de vraag naa r 
esthetiek op component-niveau; denk maar aan de decorradiato r en ander schitterend 
gestileerd design sanitair. Ook op procesniveau is er de vraag naar de Calatrava (Santiago 
Calatrava , Spaans constructeur/architect geboren 195 1 in Valencia) van de installaties 
(Verheij en 2002). 

Klimaat, energie en comfort - en daarmee ook insta llaties - hebben op maatschap
pelijk niveau en in de gebouwde omgeving een steeds belangrijkere rol. Installaties 
zijn niet meer weg te denken uit gebouwen. Zi j voegen essentiele functies toe, zea ls 
te lecom mu nica tievoorzien ingen en computernetwerken. Daarnaast maken zij nieuwe 
bouwvormen mogeli jk. Zonder li ften geen hoogbouw, zonder koeling geen geheel 
transpa rante gevels en zonder ventilatiesystemen geen diepe gebouwen. De arch itect 
met ingenieurskwali teiten heeft meer emplooi dan ooit tevore n (Post 2 000). "We 
zitten in een tijd van vernieuwing met veel publiekelijke interesse. Ingenieu rs met 
gevoel voor architectu ur zij n ha rd nodig en onmisbaar. Hebben ze <lat gevoel nie t, dan 
zi1 n ze vaak storend in het proces; je moet da n al je eigen advi seurs bevechten," aid us 
Pos t in 2002 . Techniek of engineering hoeven niet meer !outer dienend te zij n . In plaats 
van trendvolgend kunnen zi j zich ook trendsettend profileren in de stijl van Calatrava . 
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De positie van de architect lijkt, met de verbred ing en de verdieping van het kenn is
gebied en het groeiend aantal specialisat ies en deskundigen, in het geding. Hoewel 
de archi tecten vinden da t deze andere discipli nes soms ten onrechte de plaats van de 
architect opeisen , kan de stelli ng <lat a Ileen een arch itect in staat is de consequentie 
van een helder concept tot in detai l door te voeren (Post 2 000) niet !anger wa rden 
volgehouden. Alleen een team, waa rin architect, constructeur en insta llatietechnoloog 
vanafhet begin samenwerken , is in staat de consequentie van een helder concept to t 
in deta il door te voeren . De architect is hierbij lid of !eider van het team, al naar gelang 
zij n persoon lij ke kwaliteiten . Hierb ij effen t traditiegetrouw de ingenieu r het pad van de 
archi tect (Post 2 0 0 0) . "De ingenieur ontw ikkelt en innoveert in de gebouwde omgeving, 
je ziet archi tecten deze vernieuwingen oppakken en interpreteren, wat weer tot verdere 
ontwi kkeli ngsvragen aan de ingenieur leidt," aldus Post in 2 002. "De architect is binnen 
het kader van het bouwproces een specialis t met een eigen disci pli ne, namelijk de 
ontwerper van de ruimteli jke conditie," aldus Carel Weber in de Delftse str ijd rand 
1963 (Westra 2 000) . De arch itect wordt als specialist gezien zoals er meerdere in het 
ontwerpteam deelnemen en niet als de specia list voor de totale samenhang en structuur 
van processen die erop gericht zij n om de omgeving te beinvloeden of zelfs te beheersen. 
Maar hij is in ieder geval degene die als een van de eersten met de opdrach t word t 
geconfronteerd , aid us Ja n Wes tra in zij n toelichting in 2 0 0 2 . Toch eist de arch itect een 
speci fieke leidende rol. "In mijn opinie ligt de start en de basis van een goed ontwerp bij 
de architect. De architect moet de kracht en de hardnekkigheid hebben om <lat concept 
tot in het detai l door te zetten. Hij/zi j kri jgt d it alleen maar voor elkaa r met uitstekende 
(letterl ijk) adviseurs die begrij pen en accepteren wat de consequent ies van het concept 
zij n. Ik ben het er wel mee eens dat je de adviseurs vr ijwel direct aan ta fel moet hebben. 
Wat je van ze verwacht is dat zij op hun speci fi eke gebied bijd ra gen leveren in het 
verlengde van en als het kan overstijgend aan het concept ," aldus Post in 2002. 

Het 'concept ' is echter vaak zeer moeilijk uit te leggen; wat is het concept van iets? 
Verder doet deze opvatting geen rech t aan de in tegrale gedachte van het samenwerkende 
ontwerptea m. Op deze manier wordt niet alle gemeenschappelij ke inventiviteit optimaal 
benut. Ieder lid van het ontwerpteam ka n op een bepaald moment leidend zijn bi j de 
vertaling va n het concept. Oak het concept zel f moet niet onaantas tbaar worden 
verklaard; pas na gezamenlij ke acceptatie kan echt gemotiveerd aan de verdere 
ui twerking wa rden begonnen. Als een architect niet in staat is te luisteren naar mensen 
en ze te begri jpen , wordt hij iemand die zij n creaties voor zijn eigen roem en verheer
lijki ng inzet, in plaats van voor het ech te werk.. . Als je erop staat dat er creatieve 
ontwikkelingen plaatsvi nden , clan ku n je niet zonder teamwork. Daarin ligt besloten 
dat je ku nt luisteren en dat je je wil t engageren en bereid bent tot een dialoog, vo!gens 
Renzo Piano (Westra 2000). 
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Mijn voorganger Pierre Leijendekkers begaf zich nog in het spanningsveld van gebouw 
en installaties. Hij constateerde, dat men gebouwen en installaties als geheel van elkaar 
verschillende fenomenen beschouwde met hun eigen ontwerp- en uitvoeringspraktijk. 
Gebouw en installaties waren echter tot elkaar veroordeeld, vandaar de behoefte aan 
integratie. 
Bij de zoektocht naar integratie zij n er de volgende wegen (Leijendeckers i 996): 

het overbruggen van de kenniskloof tussen bouwtechniek en installatietechniek door 
een integraal leer- en ontwikkelingsproces met een sterk interactief karakter, waarvoor 
in het onderwijs binnen de faculteit Bouwkunde steeds meer aandacht is; 
het gebouwontwerp en ins tallatieontwerp richten op de gebruiksfunctie van het 
gebouw, waarbij de mogelijkheid tot verandering, flexibiliteit en fu nctionaliteit als 
toekomstwaarden worden meegenomen; 
de integrate afstemming van de bouwfysische eigenschappen van het gebouw en 
de aard en omvang van de installatietechnische voorzieningen; 
aandacht voor de levensduur van installaties in relatie met de levensduu r van de 
verschillende gebouwniveaus. 

De Spaanse filosoof Jose Ortega y Gasset (1883-1955) is onder andere bekend om zij n 
inspirerende inzichten en stell ingen over techniekontwikkeling. Hij geeft drie vormen 
waarin techniek in de geschiedenis van de mensheid verschenen is: 

de techniek van het toeval; 
de techniek van de ambachtsman; 
de techniek van de technicus of ingenieur (Van Lente 20 01): de technologie 
(Leijendeckers 1996). 

Deze vormen komen overeen met respectieveli jk de primitieve, de am bachtelijke en 
de moderne samenleving. Pas in de industriele samen leving vindt de differentiatie 
plaats van de uitoefening van de techniek en het procede. De bedenker en uitvoerder 
worden gescheiden, terwijl ze voorheen in de ambachtsman verenigd waren. Kon 
eerst het bedenken geen beroep zijn. omdat de mens zijn vermogen van bedenken 
en uitvinden niet kende; nu kan de ingenieur aan de slag vanuit de zekerheid dat 
er uitvindingen mogelijk zijn. Hierdoor wordt de slag gemaakt van techniek naar 
technologie. Bouwkunde en installatietechniek vertonen ondanks alle ontwikkelingen 
nog steeds kenmerken van het tweede ontwikkelingsstadium. De overgang van techniek 
naar technologie is nog niet volledig. 
Ortega's visie op techniek geeft aan, dat techniek in het teken staat van het streven 
naar het goede leven, het verlangen naar welzijn. Het is dit verlangen waaraan techniek 
tegemoetkomt (Van Lente 200 1). 
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De ingenieur 
Het licht, de zon, de buitenlucht 
omgeven de droom van de ingenieur. 
De ingenieur droomt heldere dingen: 
oppervlakken, tennis, een glas water. 

Het potlood, de tekenhaak, het papier; 
de tekening, het on twerp, het getal: 
de ingenieur denkt de juis te wereld, 
een wereld die geen sluier verhult. 

(Op zekere namiddagen klommen we 
op het gebouw. De dagelijkse stad , 
als een krant die alien lazen, 
kreeg een long van cement en glas). 

Het water, de wind, het heldere licht, 
aan een kant de rivier, in de hoogte de wolken, 
plaatsen het gebouw in de natuur, 
groeiend op eigen eenvoudige krachten. 

j otio Cabral de Melo Net.o; 0 engenheiro (1945 ) 

Fabel van een architect 
De architectuur als het bouwen van deuren, 
om te openen; of als het bouwen van de openheid; 
bouwen, niet als isoleren en binden, 
even min bouwen als het wegsluiten van geheimen 
het bouwen van open deuren in deuren; 
huizen uitsluitend deuren en dak. 
De architect: hij opent voor de mens 
(alles werd gezond als de huizen open waren) 
deuren waarlangs, nimmer deuren waartegen; 
waarlangs, vrij: lucht licht juiste rede. 

Totdat hi j, geschrokken van zoveel vrijheid, 
afzwoer in helderheid en openheid te laten leven. 
Waar leegten om te openen. metselde hi j 
dofheden om te sluiten; waar glas, beton; 
totdat hij de mens weer opsloot; in de uteruskapel, 
met baarmoederlijk comfort, opnieuw foetus. 

j oao Cabral de Melo Neto; A educa,ao pela pedra (1966) 
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figuur 7 

Relatie architect 
en ingenieur, 

le Corbusier, 
'Science et vie', 

augustus 1960 

Van bouwkunde als wetenschappelijke discipline komt in de prakti jk weinig terecht (De 
Wit 2002). Bouwkunde heeft als wetenschap geen aanzien (De Vries 2ooz). Bouwkunde 
wordt pas een wetenschappel ijke discipline als er een systematisch kader aanwezig is. 
Dan wordt er voldaan aan de eisen ten aanzien van objectivi teit, verifieerbaarheid en 
reproduceerbaarheid (Bax 1996). Dit kader dient geaccepteerd en geadopteerd te warden 
door de wetenschapsbeoefenaren. lets wat tot op heden niet is bereikt. Collega De Vries 
geeft hiervoor twee mogelijke oorzaken: 
r. Er is nag onvoldoende onderzoek verricht om het bouwkundig kader te definieren. 
2. Bouwkunde, en met name bouwkundig ontwerpen, is geen wetenschap in de 

gevestigde betekenis. 

De eerst genoemde mogelijke oorzaak is niet waarschijnlijk en zou onrecht doen 
aan het werk van veel vooraanstaande en gerespecteerde mensen als Habraken, Bax, 
Trum en andere. De tweede oorzaak wijst in de richting van de essentiele verschil len 
tussen onderzoek (a -, P-. y-wetenschappen, -disciplines) en ontwerpen (toegepaste 
wetenschappen, vakgebieden). Een andere mogelij ke oorzaak die genoemd is , is dat 
het vak zelfte weinig oorspronkelijke bijdragen voortbrengt (Post 2000). Bouwkunde 
leent, interpreteert en past toe. wat in andere disciplines wordt bedacht. Dit geeft aan 
dat de difTerentie tussen uitoefening van de techniek en het procede nag onvolledig 
is uitgewerkt. In geen ander vakgebied zijn de meeste hoogleraren niet alleen als 
wetenschapper werkzaam, maar oak nog actief als uitvoerend architect, vaak binnen 
hun eigen bureau. 

De relatie van arch itecten met techniek is er altijd een geweest van wisselende inzichten, 
waarbij in de loop der jaren de techniek steeds belangrijker is geworden. Het is daarom 
interessant te ki jken hoe enkele beroemde architecten tegenover de techniek stonden . 

L - "- - fl , 
To 
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In 1923 verschijnt Vers une Architecture, waarin Le Corbusier zegt: "De ingenieur, 
ge'inspireerd door de wet der doelmatigheid en geleid door wiskundige berekeningen, 
brengt ons in overeenstem ming met de wet van het heelal. Hij brengt harmonie tot 
stand. De architect verwerkelijkt door zijn rangschikking van vormen een orde die een 
zuivere schepping van zij n geest is; door vormen en afmetingen werkt hij in sterke mate 
op onze zintuigen en wekt plastische ontroering bij ons op. De ingenieurs komen door 
berekening tot geometr ische vormen" (Van de Erve 1951). 
Le Corbusier voelt de noodzaak om de mogelijkheden van gebouw en techniek beter op 
elkaar afte stemmen. In zijn boek La Maison des Hommes uit 1942 plaatst hij in een 
relatieschets de architect en ingen ieur nog diagonaal tegenover elkaar. In een nieuwe 
vers ie van het model uit r9 60 laat hij archi tect en ingenieur de handen ineenslaan. 

Met name in het begin van de jaren zestig was er een nieuw technisch elan. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het Tomadohuis te Dordrecht van Maaskant. Dat toont 
een onwankelbaar vertrouwen in de techniek. 

"In dit gebouw hebben wij geprobeerd het niet alleen van moderne technische 
installaties te voorzien , maar de mensen die er in werken in een omgeving te plaatsen, 
die hen zal doen geloven in de mogelijkheden van het technisch kunnen van onze 
generatie" (Maaskant 1958). Het gebouw werd voorzien van de modernste techniek 
om zo de onafha nkelijkheid van het buitenklimaat en het natuurlijke licht mogelijk 
te maken. Ook de constructie werd een bepalend element voor het gebouw; het is niet 
alleen een geraamte, maar een beheersend element in de architectuur. Het gebouw was 
voor de opdrachtgever bij uitstek de mogelijkheid om zijn ambities tot uitdrukking te 
brengen; de architect was zij n instrument. "Het Tomadohuis is een nieuw gebouw, met 
de apparatuur van een nieuwe tijd en met dus een onbekende toekomst, maar gemaakt 
met de overtuiging dat de nieuwe tijd zijn eigen monumenten behoort te bezitten en ook 
werkelijk bezit, in het licht van de werkdag en in het zwevende licht van een donkere, 
feestelijke avond" (Buffinga 1962). "Elektrische verlichting is hier een bepalend onder
deel van de architectuur. Onzes inziens worden onze gebouwen nog te veeleerst 
ontworpenen daarna verlicht. De moderne verlichting is geen bijkomstigheid meer. 
Het Tomadohuis is voorzien van een speciale avondverlichting in de vensterbanken, 
die er een wonderlijk effect aan geeft. Deze kunstverlichting maakt het als het ware 
zwevend boven de straat en geeft het in sterke mate het effect van een individuele 
eenheid" (Maaskant r96 2). 
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In de 19de eeuw werd het ontwerpen van gebouwen steeds meer het terrein van 
ingenieurs. In plaats van zich bezig te houden met een architectonische sti jlenstrijd, 
verkenden ingenieurs en een paar vernieuwende architecten de mogelijkheden voor 
nieuwe constructies en materialen. Ze kwamen erachter, <la t gebouwen ook in hun 
onafgewerkte toestand mooi konden zijn. Maar de meeste architecten bleven loch hun 
bouwwerken aankleden. Door deze verschillende opvattingen bleef er in het begin van 
de 2oste eeuw een scherpe scheiding bestaan tussen architectuur en techniek, en dus 
ook tussen 'kunst' en wetenschap. 
Plotseling kwam daar verandering in met de komst van gebouwen zoals hangars, 
fabrieken, stations en sportstadions. Ze bleken ware kunstwerken te kunnen zijn. 
Historische voorbeelden zijn de hangars op Orly, Eugene Freyssinet, 19 23, Parijs en 
Orbetel\o, Piero Luigi Nervi, 1940, Toscane. Freyssinet en Nervi waren beiden ingenieur 
en kunstenaar, ontwerpers die met moderne materialen en analytische berekeningen 
van een gebouw poezie konden maken. Nervi benadrukte in zijn publicaties dan ook 
dat het proces van vormgeving voor ingenieurs en architecten hetzelfde was als voor 
kunstenaars (Clancey 2000). Dit hoewel zij n gebouwen binnen geen enkele klassieke 
indel ing pasten en ornamenten schitterden door afwezigheid. 
Architecten begonnen nu ook zelf een stijl te gebruiken waarin de techniek niet langer 
werd weggemoffeld. Aan het eind van de jaren zeventig was de h ightech door het werk 
van Richard Rogers, Renzo Piano en Norman Foster een kunst op zichzelf geworden. 
De techniek werd verheerlijkt met deze ontwerpen gebaseerd op de techniek van het 
bouwen. Op een bi jzondere manier waren hun verfijnde en a fgewerkte stalen rasters, 
pijpen, kanalen en buizen net zulke om amenten als de zuilen en gestuukte sierli jsten 
van het classicisme. Het zijn gebouwen die aantonen <lat een uiterst onconventionele 
architectuur heel betoverend kan zijn (C lancey 2000). 
Het meest bekende voorbeeld is we! het Centre Pompidou van Richard Rogers en Renzo 
Piano, 1977. Binnen het gebouw kunnen de ru imten worden veranderd, waardoor het, 
zoals ze zelf zeiden, een gigantische meccanodoos is en geen traditioneel, statisch of 
massief poppenhuis. De technologie is zichtbaar gemaakt om het gebouw zij n structuur 
en karakter te geven. 

In bijna alle high tech architectuur is het skelet ftexibel ontworpen. zodat het gebouw 
vergroot of verk.Jeind kan warden. Het Renault-gebouw van Norman Foster (Vromans 
1987), Swindon 1982, bestaat uit een reeks met aluminium beklede gewelven van gele, 
stalen masten met kabels als stutten. De hele structuur kan ontrnanteld ofuitgebreid 
warden om zo meer of m inder magazijn, kantoor of expositieruimte te la ten ontstaan. 
Rogers en Foster gebruiken kleur om de pijpen en leidingen te coderen die buiten 
aan h un gebouwen zitten. Door de voorzieningen aan de buitenkant te plaatsen 
zijn de gebouwen goedkoop, gemakkeli jk en snel te ontwerpen en te bouwen. Het 
Sainsbury Centrum voor Beeldende Kunst bij de universiteit van East Anglia, Foster 
1978, (Vromans 1987) heeft de voorzieningen niet aan de bui tenkant maar verstopt in 
een soort dubbele huid, waartussen zich de kanalen en pijpen bevinden en die !evens 
voor isolatie zorgt. Het resultaat is een glad en delicaat hightech gebouw (Peel e.a. 1992). 
Vroege voorbeelden zijn het hoofdkantoor van IBM in Cosham, Hampshire, Foster 1971, 
en de lmmos Factory in Gwent, Richard Rogers 1982 (Vromans 1987). 
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figuur 9 
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De hightech stijl is zeer geschikt voor gebouwen die bedoeld zijn als productie- of 
laboratoriumfaciliteit. Enkele voorbeelden zijn de voormalige drukkeri j van Financial 
Times in de Londense Docklands, Nicholas Grimshaw1988. de regionale studio's van de 
Osterreichischer Rundfunk in Eisenstadt en in Graz, het radiotelescoopstation in Aflenz, 
1980 van Gustav Peichl. 

De Hongkong & Shanghai Bank in Hongkong, 1986 . (Vromans 1987) van Norman 
Foster wordt wel het ultieme hightech gebouw genoemd. maar het Lloyd's-gebouw 
in Londen van Richard Rogers, 1986, (Vromans 1987) valt met zijn 'binnenstebuiten'
constructie toch eerder deze eer te beurt. 

De adembenemende creatie van een bewoonbare machine als behuizing voor het 
lnstitut du Monde Arabe bij het Ile de la Cite (Jean Nouvel, Parijs , 1987) past ook 
prachtig in de hightech stijl. Het gebouw is een fascinerende combinatie van elegante 
en traditionele referenties en avant-gardistische technologie. Nouvel gebruikt universeel 
herkenbare symbolen , die als een brug voor intercultureel begrip zouden kunnen 
dienen. 
Er is een computergestuurde, op zonne-energie werkende 'mushravbbiya'. een vertaling 
in titanium en staal van de houten panelen die in het Midden-Oosten het fe lle licht 
temperen en privacy bieden. De huidige gemechaniseerde versie beweegt continu; de 
camera-achtige lenzen sluiten of openen langzaam in relatie met de zonnestand (Steele 
1997). Het is een prachtig voorbeeld van het samenspel tussen kunst, architectuur en 
techniek (Clancey 1998). 
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De nieuwe luchthavens in Kansai, Renzo Piano 1995, Baai van Osaka en Hongkong, 
Luchthaven Chep Lap Kok, Norman Foster 1998, zijn ook mooie voorbeelden. De 
aan machines herinnerende gebouwen zijn in hun pure vorm mooi doordat architect 
en ingenieur elkaar naadloos aanvulden. Uit deze machines kan men wegvliegen, 
wegdromen. Ze stralen een openheid en eerl ijkheid uit d ie architecten uit andere 
tradities slechts zelden hebben bereikt (Clancey 2 000 ). Kansai wordt wel als een van 
de belangrijkste gebouwen van deze ti jd beschouwd. Het is een fraai voorbeeld van state· 
of-the-art-toepassingen van automatisering, zowel in het ontwerp- en productieproces 
als in het communicatieproces rond de totstandkoming. Het ontwerpproces werd 
haast organisch doorlopen. Vorm, constructie, installatie, logistiek en het bouwkundig 
detail werden niet in een c.hronologische volgorde ontwikkeld, maar lijken tijdens een 
voortdurende interactie parallel te zijn gegroeid. Dit is de wi jze waarop volgens Piano 
techniek en esthetiek in de toekomst in elkaar dienen te grijpen om uiteindelijk te 
kunnen versmelten (Ector 1999). 
Hightech is op zijn best tijdens de m issie om letterli jk verlichting te brengen. 
Door meer met m inder te kunnen doen worden natuurlijke hulpbronnen gespaard. 
Met een m inimum aan m iddelen wordt gestreefd naar een maximaal resultaat. lets 
wat meer dan ooit betekenis heeft in de opnieuw noodzakelijke bewustwording van 
de milieuproblematiek. Hightech is niet een eenvoudig voorbijgaande fase in de 
geschiedenis van de architectuur. Deze blijft de hoofdstroom van architectonische 
vindingrijkheid om vanuit de samenwerking tussen architect en ingenieur deze verder 
te verrijken (Steele 1997). 
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De TU/e voert het motto mens agitat mo/em. De geest beweegt de materie. Dit wordt 
gezien als een aanmoediging voor ingenieurs om het onmogelijke te doen; geen brug 
gaat le ver (Meijers 2 001). 

lngenieurs vervullen een brugfunctie tussen het ~·domein en het ay-domein. 
Ingenieurs ontwerpen producten of processen die menselijke handelingen mogelijk 
maken. Dit impliceert dat het sociaal-culturele domein fu nctioneel integraal gerelateerd 
is aan de technische wetenschappen. Ingenieurs ontwerpen niet alleen producten of 
processen, maar ook de bijbehorende menselijke handelingen om de beoogde functies 
te realiseren. In het ontwerpen creeren ingenieurs functies, handelingsmogelijkheden 
in het a y·domein, op basis van structuren met eigenschappen ui t het ~-domein. Tot 
de essentie van het technisch ontwerpen hoort het slaan van zo'n brug, wat geen 
eenvoudige zaak is. Er bestaan geen een-op-een relaties tussen de structuur in het 
~-domein en de functie in het a y-domein. Dezelfde functie kan nameli jk op meerdere 
manieren gerealiseerd worden. Omgekeerd kan eenzelfde structuur ook verschillende 
functies hebben. 

De brugfunctie van de techniek blijkt ook uit het feit dat technische producten op twee 
manieren kunnen falen. Ze kunnen direct fysisch falen in de zin dat er iets kapotgaat of 
de beoogde prestatie niet wordt gehaald. Daarnaast kunnen ze ook indirect functioneel 
falen in die zin dat gebruikers er niet mee kunnen omgaan en de beoogde functie dus 
helemaal niet gerealiseerd wordt. 
Techniek staat niet los van gebruik of misbruik (Meijers 2001). De producten van 
ingenieurs dienen een bepaald doe! offunctie. Hierbij is de context onlosmakeli jk ver
bonden met de functie. De afhankelijkheid van functies van een context of omgeving 
impliceert dat een zelfde object in verschillende handelingscontexten verschillende 
fu ncties kan vervullen (Meijers 1988). 

Het beeld van de ingenieur als brug vestigt ook de aandacht op een vaak onderbelicht 
aspect van het technisch handelen. Ingenieurs kunnen a!s problecmoplossers gezien 
worden, maar vaak is het probleem nog niet gedefin ieerd op het moment van starten. 
Vaak zijn wensen nog niet vertaald in technische termen op het gebied van gebruiks
vriendelijkheid, duurzaamheid, veiligheid of comfort. Dan dienen de ingenieurs het 
probleem te definieren dat ze vervolgens zelf dienen op te Jossen. Opnieuw wordt 
hier dan een brug geslagen. 

Bij het gestaltegeven aan de brugfunctie is meertaligheid het sleutelwoord: het ver
mogen om de taal van verschillende disciplines te spreken. Het gaat er dan om dat 
naast de moedertaal, geleerd als basis in het ~-domein, ook de taal van de ay-vakken 
wordt gesproken. 
Een betere profilering van de brugfunctie zou ook positieve gevolgen kunnen hebben 
voor de wervingskracht van de opleiding Installatietechnologie. Door nadrukkelijk af te 
wijken van het standaardbeeld en juist te benadrukken waarin de technologie verschilt 
van de natuurwetenschappen en de link met de ay-wetenschappen te presenteren 
ontstaat een nieuw potentieel aan studenten. De mogelijkheden om de k.Joof tussen 
deze twee culturen te overbruggen worden onderschat. De meertalig opgeleide 
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ingenieurs installatietechnologie hebben een cruciale rol te vervullen bij het ver· 
beteren van de communicatie tussen beide domeinen. lngenieurs integreren tijdens 
het ontwerpen kennis uit diverse gebieden met het expliciete doel fu ncties te realiseren 
gerelateerd aan het menselijk handelen. Die brugfunctie client duidelijk gestalte te 
kri jgen door de ingenieurs meertalig op te voeden en hen naast hun ~·moedertaal 

een goede beheersing van de ay-taal te laten ontwikkelen (Meijers 1998). 
Meijers vroeg zich af wat een ingenieur maakt. Als variant hierop vraag ik: wat maakt 
een installatietechnoloog? In beide gevallen is bet goede antwoord: een brug h1ssen twee 
culturen. De architecten zijn ons reeds voorgegaan; zij bouwden een bruggenhoofd in 
een streven een brug in onze richting te bouwen. 
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I nstallatiearch itectuur 

De hightech stromi ng heeft zich deels on twikkeld tot ecotech. Er is een groe iende 
groep archi tecten die de noodzaak inziet van een meer vanuit de actoren en processen 
geredeneerde architectuur. De waarheid ligt in het midden, tussen de high tech en 
lowtech benadering, de weg die de ecotech architecten zijn ingeslagen. Een aspect 
in de aanpak van de ecotech arch itectuur <la t nog veranderd zou kunnen worden, kan 
het feit zijn <lat er te vaak wordt uitgegaa n van een 'top-down' manier van ontwikkelen. 
In de huidige dynamische maatschappij zo u een meer 'bottom-up'-gerichte man ier 
van ontwikkelen voor de actoren, voor de natuurlij ke processen en daarmee voor de 
leefbaarheid in het algemeen tot een beter resultaat leiden . Dit zou het uiteindeli jke 
doe! van elke bouwer, planner, arch itect en ontwikkelaar dienen te zij n (Van Timmeren 
19 99 ). Dit leidt tot installa tiearchitectuur, waarbij installatie, constructie en gebouw 
integraal worden beschouwd, met oog voor het ontwerpen , bouwen en beheren van 
het geheel. 

"Wie op zoek is naar een architectuur die gebruikmaak t van de nieuwe technologieen, 
moet breken met het platonische idee va n een statische wereld, die tot uitdrukki ng komt 
in een perfect voltooid product waaraan niets kan worden toegevoegd of ontnom en. Dit 
niet-platonische concept heeft de arch itectuu r sinds haa r oorsprong beheers t. je kunt 
bijvoorbeeld nu al voorspellen dat in de toekomst de beste gebouwen in een dynamische 
interactie met de natuu r zi jn verwikkeld , zodat ze beter beantwoorden aan de behoeften 
van de gebru ikers en opti maa l gebruik van de energie maken. Deze gebouwen met hun 
'kameleontische' ruimten , eerder robots da n tempels, vereisen een n ieuwe denkwijze 
met betrekking tot de bouwkunst. Vandaag de dag weten we dat een open architectuur 
met elkaa r dekkende systemen moet uits ti jgen boven de opvatting die gebaseerd is op 
de lineaire redenering. Deze systemat ische benadering maakt het mogeli jk de wereld 
te beschouwen als een ondeelbaa r geheel. Zowel in de architectuu r als op andere 
gebieden neigt men naar een ecologische benaderi ng," Richard Rogers (de Vallee 199 6) . 
De arch itectuur wordt zo de insta llat ie. In plaats van rekening te houden met de 
omgeving en daarop te reageren maken de nieuwe gebouwconcepten gebruik van de 
klimaatomstand igheden door vanu it fysi sche verschijnselen autonoom mee te bewegen 
(Van Tim meren 1999 ). 

Bouwen en denken zijn twee wijzen om met de wereld om te gaan , een wereld te 
ontdekken en een wereld te maken. In dit denkende bouwen en bouwende denken 
wordt het wezen van de techn iek geopenbaard, haar zin en haar grens . Een grens tussen 
techn iek en bouwen, tussen techniek en ku nst, is in dit oorspro nkelijke stadium niet 
te trekken. Techn iek is geen m iddel tot bouwen, maar de wijze van bouwen zelf. Het 
Griekse begrip 'techne' veren igt in een woord de kunst en het maken, het uitvoeren. 
Het omva t het hele domei n van het voortbrengen, het in het bestaan brengen van het 
niet-bestaa nde, de 'poies is' (waa rvan poezie is afgeleid), het menselijk handelen <lat erop 
gericht is het verborgene in de onverborgen heid te brengen (Bekaert 1987). 

Michael Davis, een van de partners va n Richard Rogers, droomde in 1982 van een 
facade als een elektronisch tapij t, als een microchemische kameleon aangestuurd door 
elektronica: "All wiri ng and cabling, all cont rol engineeri ng is in the fa cade; including 
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fi guur 12 

ZED build ing 

Future Systems, 

Landen, 1995 

(niet gerealiseerd) 

(Melet 1999) 

the monitoring, the information transfer network and the decis ion makin g logic capacity. 
The amount of logic required in the average building is rea lly incredibly small. There is 
no reason why we cannot bui ld this logic, the monitoring devices, the awareness and the 
response directly into the ski n of the bu ildi ng. I would like a building sk in where one can 
change the transparency; where one can change the transparency; where one could dial 
the insulation properties and change the thermal mass. The technologies are avai lable 
fo r a bu ilding with a programmable and adaptive fa \ ade. It can be multi coloured. It 
can tra nsmit information. It can process solar energy in and out. It can play hines fo r 
the occupants" (Mele! 1999) . 

Gebouwen worden meer en meer gezien als energieopwekkers. Hierbij word t enerzijds 
de aansluiting gezocht bij natuurl ijke drijvende krachten en anderzijds wordt de energie
opwekking door de techn iek verzorgd. "Archi tecture will therefore become more 
in fo rmed by the wind, by the sun , by the earth, by the water and so on_ This does 
not mean that we wi ll not use tech nology. On the contrary, we will use technology 
even more because tech nology is the way to optimize and m inim ize the use of natura l 
resources", Richard Rogers (Melet 1999). Dit is dus de bas is van installatiearch itectuu r: 
een werkelijke symbiose tussen vormgeving en techniek. 
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Tom igaya 11-t aren , 

Richard Rogers. 

Tokio, 1992 

(niet gerealiseerd) 

(Mele! 1999) 

fi guur 13 

Mooie voorbeelden zi jn het ontwerp uit 1995 voor het ZED- (Zero Emission 
Development-)ka ntoorgebouw te La nden van Future Systems en de Tom igaya 11-toren, 
Tokio 1992, van Richard Rogers . Hierbi j laten de architecten de vorm van het gebouw 
voor een deel extern bepalen in samenspraak met de tech nologen. Dat Fu ture Systems 
en Richard Rogers hedendaagse tech niek tot het wezen maakten van hun ontwerpen , 
is niet verrassend. Zi j gebruikten al jaren constructieve elementen en installatie
onderdelen aJs expressiemiddel va nuit de hightech archi tectuur. Nu warden vooral door 
de computer zich tbaar gemaakte natuurlijke elementen als windstrom ingen en zonlicht 
gebruikt om de externe vorm te bepalen (Melet 1999). 

Hoe kun je een bestendige, duurzame ruimte creeren voor een maatschappij die eeuwig 
verandert? Toyo Ito probeert hierop een antwoord te vinden door voorra ng te verlenen 
aan het vergankelijke en de fictie en door op zoek te gaa n naar een 'nirwana' van 
extreme technologische controle. Hij on twikkelt een zwevende en immaterieel ogende 
architectuur die gevoelig is voor de elementen en de productie va n beelden en geluiden 
annexeert (de Vallee 1996). In de mediatheek van Sendai wa rden oorspronkelij k en 
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figuur 14 

links: Mediatheek 

Toyo Ito, 

Sendai 200 1 

Toren der winden 

Toyo Ito , Yokohama 

1986 (Steele 1997) 

virtueel lichaam gecombineerd en georganiseerd in reactie op de elektron ische Aux. 
De opeenstapeling van zeven vlakken, waarbi j ieder vlak overeenkomt met een speciaal 
gebied van de comm unicatie en dus zijn eigen Aux, ofwe l u itstra li ng heeft, vorme n 
het gebouw. Twaalfbuizen controleren en organ iseren de vlakken. Het zijn soepele 
structuren . waarin allerle i soorten energie en informatie, licht en geluid stromen , en 
een vloeibare ruimte. Het omhulsel van het gebouw regelt het kli maat (de Vallee 19 96 ). 
Een ander mooi voorbeeld is de Toren van de Winden , Yokohama. Het is de reconstructie 
van een bestaande watertoren. Deze is nu bekJeed met een laag geperforeerd 
aluminium , bedekt met reAecterende acrylplaten. Een computer stuu rt zo'n 2 0 00 

lampen. afhankelijk van de wind, het lawaai en de temperatuur. Overdag wordt het 
licht weerkaatst door de aluminium panelen die de cilindervorm van de structuur 
accentueren. 's Nachts wordt de structuu r doorschijnend door de lampen en verandert 
het geheel in een virtueel beeld. 

Er is een stormachtige ontwikkeling van mogelijkheden op het gebied van ICT
toepassinge n in de bouw. Door de steeds verder ontwikkelende technieken worden 
gebouwen 'intelligent ' gemaakt. Via allerlei sensoren worden computersystemen 
aangestuurd die de bediening van alle systemen afhan kelijk va n externe en interne 
invloeden automati sch regelen. De gebouwen gaan doelmatig, adaptief gedrag ver-
tonen onder wisselende omstandigheden, een definitie van intelligent ged rag. Deze 
intell igente systemen registreren zelf. maar de reacties gaan uit van vaste van tevoren 
ingevoerde parameters of algoritrnes, waardoor ze am per intelligent ge noemd kunnen 
worden. Door de ontwikkeling op het gebied van de kunstrnatige inte ll igentie wordt 
nieuwe adaptieve software ontwikkeld met leermechan ismen of redeneermechan is men, 
zoals kennissystemen , neurale netwerken , genetische algoritmes, in telligen t agents . 
Door een continue feedback tussen ontwerp, onderzoek en toepassing in de prakti jk 
worden 'intelligente' systemen voor het gebouw ofhet bouwen steeds verder ontwikkeld. 
De weerbarstige prakti jk remt de doorvoering. Maar tegelij k omarmen jonge, virtuoze 
ontwerpers de nieuwe visualisatiemiddelen. ldeeen en concepten worden zo realistisch 
gepresenteerd , dat men vergeet dat ze slechts een vi rtuele weergave betreffen die nog in 
de uitwerking en deta il lering zijn we rkeli jke vorm dienen te kri jgen. 
Hier spreekt het geheime verlangen naar ultieme vormvrijheid, de ul tieme persoonlijke 
uitdrukking in ru imten met omhullingen va n onregelmatig gekromde vlakken . De 
architect Greg Lyn n genereert geheel n ieuwe gebouwconcepten en in Nederland zijn 
Lars Spuybroek en Kas Oosterhuis de zoekers naar vrijheid. Maar juist d it streven vorm t 
een bedreiging; verleid door de architectonische betovering van het virtue le beeld la ten 
de makers de verdieping van het concept na . Een volgordelijke ontwerpmethode is het 
gevolg, waarin het vervolgens moeilijk is om in de bouwtechn ische uitwerking alle 
praktische problemen adequaat te lossen om ten slotte het gewenste beeld te bereiken. 
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Het li jkt of de toekomst van de bouw beheerst gaat worden door de kalligrafie van 
het design, met een duizelingwekkende aaneenschakeling van sch itterende virtuele 
elementen. Maar daarmee verwijdert ze zich van de werkelijkheid en ervaring van de 
mens die zich in die gebouwen beweegt (Chemetov 2002). 

Het proces stopt niet bij het ruimtelijk concept; ontwerpen is teamwork waarbij de 
inbreng van anderen nodig is voor de verantwoorde materialisatie en de detaillering. 
Maar dat niet a Ileen; ook in de conceptuele fase dienen de constructeur en installatie
ontwerper een bijdrage te leveren aan de toetsing van het virtuoze virtuele concept. 
Voorwaarde is dan dat ook zij voldoende abstract kunnen denken voor de omgang met 
de onzekerheid in de beginfase van het ontwerpproces. Sommigen spreke n dan van 
'Ongeveer-kunde', maar inzicht en ervaring zijn meer de basis om met onzekerheden 
om te gaan. Belangrij k is dat de architect zich realiseert dat ontwerp en uitvoering 
in de praktijk gescheiden zijn en dat ieder zijn eigen wetten en gewoontes heeft. 
Zo zijn bouwconAicten, aanlopers, in de bouw m eer het gevolg van de onmogelijkheid 
tot coordinatie dan van onwil. Het gevolg is een geweldig instantaan vermogen om tot 
oplossingen op de werkvloer te komen, die vaak een architecton ische horreur opleveren 
(Verheijen 200 2 ) . De Babylonische spraakverwarringen leiden to t deze architectonische 
ongelukken bij de uitvoering. 
Daarom is er behoefte aan meer begrip tussen de partijen. Deskundige 'tolken' zijn 
gewenst, mensen die een brede, multidisciplinaire opleiding hebben gehad. Hierbij kan 
de architect als gangmaker optreden, maar afhankelij k van de fase van het project of 
de specifieke problematiek kan ook een ander lid van het ontwerpteam het voortouw 
nemen. Het volwaardige ontwerpteam vormt de bas is voor het lntegraal Ontwerpen. 

Hiermee is een aantal perspectieven in onderling samenhang besproken die van invloed 
zijn op een integrale aanpak/ benadering. Een traject waarin de perspectieven zich zullen 
uitbreiden en veranderen, nodig voor een verbetering van de samenwerking tussen 
disciplines, nodig voor een kwalitatiefbetere en duurzamere gebouwde omgeving. 
Een aanpak die alleen maar tot stand kan komen door mensen met inspirerende ideeen 
die vanuit een breed perspectief naar de wereld en de gebouwde omgeving willen en 
kunnen kijken. Dit gebeurt vanuit een nieuw type projectorganisatie: een lerende 
projectorganisatie. Het is een zoektocht naar veranderingstrategieen, een trektocht. 
Anders dan in de m eer traditionele benadering vanui t de bureaucratie wordt er nu 
gedacht richting een klantencratie. Van een belerende organisatie naar een lerende. 
Waar structuur en cultu ur het interne gedrag regelen, schrijft de strategie het gewenste 
externe gedrag voor. 

Waar de cultuur dient te passen bi1 de structuur, d ient de structuur te passen bi j de 
strategie: 'Structure follows strategy' (Swieringa & Eimers 1996). In dit alles bl ijft echter 
'Form follows funtion' gehandhaafd. Kern is de fu nctie die het gebouw heeft te vervullen 
op poetische wijze vorm te geven. Er is niet veel nodig voor een goed ontwerp. Het 
moet vanaf het eerste idee ontdaan warden van al het overbodige. Terug naar het naakt, 
simpel, functioneel en harmon ieus. 'La passoine per la belleza': een passie voor het mooie. 
Vaak vergeet men het detai l, maar juist details maken het verschil en maken van ieder 
product iets unieks. Aan de details is te zien of een ontwerp in orde is . Experts zien 
het direct. De gemiddelde consument herkent het dikwijls niet onmiddelli jk, maar voelt 
in zij n onderbewustzij n dat het mooi en goed is, aldus Giorgetto Giugiaro (Beusekamp 
2002 ) . 

lntegraal Ontwerpen waarbij mensen vanuit diverse structuren met verschillende 
strategieen hun visie en stijl ontwikkelen, expressief. onzichtbaar of poetisch. De 
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installatiearchitect heeft n iet )anger slechts een derde ender zi jn directe invloedsfeer; 
oak het aandeel install aties en constructies , ieder oak een derde, vallen nu weer ender 
zijn invloedsfeer. Door de integrale ontwerpgedachte in de ins tallatiearch itectuur wordt 
de vri jheid van de architect weer aanzien lij k grater. Als de afs tand tusse n architecten 
en installatiewereld verkleind wordt, wa rden de ins tallat ies onderdeel va n, in plaats va n 
gevolg van, de architecton ische vormgeving. 
Deze invalshoek is destijds door collega Luscuere , hoogleraar lnstallaties aan de TU 
Delft, gekozen om de nieuwe bloedgroep 'l nstallaties' binnen de fac ulteit Bouwkunde 
veilig te stellen (Luscuere 1992) . Mijn bedoeling is n iet om de afstand te verkleinen, 
maar om een brug te slaan. Een goede invull ing van het onderwijs is hierbij van groat 
belang. 
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figuur 15 
lnstallaties spelen een steeds belangrij kere rol bij de totstand kom ing van gebouwe n. 
Di t komt doordat er steeds hogere eisen aa n comfort en gezondheid worden gesteld . 
Daarnaast is er het belang van duurzame ontwikkeling op het gebied van energie
besparing en de inzet van alterna tieve, duurzame energiebronnen. Ook de nieuwe 
installatietechn ische mogelijkheden, met name op het gebied van inte ll igente regel
systemen, zorgen voor nieuwe bou wkundige mogeli jkheden, zeals actieve klimaatgevels 
ofklimaatplafonds. Het is daa rom van groat belang dat installaties vanaf het begin van 
de ontwerpfase geintegreerd worden in het tota le gebouwconcept. lntegraal ontwerpen 
en de ins tallatietechnoloog die al s volwaardig Jid van een multidisciplinair ontwerptea m 
funct ioneert zijn hiervoor vereist. Daarom is in 1993 een opleiding Jnstallatietechniek 
gevestigd aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e. 
Sinds september 199 9 bestaat er een duale variant van deze opleiding: een experiment 
dat in nauwe samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven is opgezet. In deze 
duale variant werken de studenten in een drie ta! perioden in een bedrijf. Vanaf het 
begi n van de opleiding heeft Pierre Leijendeckers de leidende rol verzorgd. Mede door 
ini tiatiefvanuit het bedrijfsleven heeft de opleiding lns tallatietechniek een fo rmeel 
vervolg gekregen met de opleid ing Insta llatietechnologie, die in septem ber 2 0 02 

officieel van start zal gaan onder leid ing van Rin us van Houten . 
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De leerstoel Installaties voelt zich nauw verbonden met deze opleiding Installatie
technologie. Een goede samenwerking met de faculteiten Werktuigbouw, Elektro
techniek. Technologie Management schept een basis voor een brede opleiding tot 
installatietechnoloog. Het is een sterke symbiose die aansluit bij de onderwijsopzet 
van de faculteit Bouwkunde om breed opgeleide ins tallatietechnologische ingenieurs 
afte leveren. 
Kernpunt van de opleiding is het stand punt dat het ontwerpen van installaties nooit 
een doe! op zichzelf is, maar noodzakelijk is in de samenhang van mens. natuur en 
gebouw. Nieuwe vakken als Telematica & Gebouwbeheersystemen , Gebouwveiligheid, 
lntelligente Gebouwen en Ontwerpmethodologie warden ontwikkeld. 

Prof. J. Hamaker, de aartsvader van FAGO (fysische aspecten van de gebouwde 
omgeving), startte in 1970 met de specifieke aandacht voor de bi nnenmilieu-ingenieur, 
d ie gezonde omstandigheden binnen gebouwen moest creeren en behouden. Naast het 
zien (ver!ichting), horen (akoestiek), voelen (thermisch comfort) zijn de ademhaling en 
de huid menselijk kernelementen, waarmee rekening gehouden dient te warden bij het 
ontwerpen van gebouwen (Van Bronswijk 1991). Inm iddels is er via onderzoek naar het 
'Sick Building Syndroom' meer inzicht in nag vele andere aspecten die een belangrijke 
rol spelen in het welbevinden van bewoners en gebruikers van de gebouwde omgeving. 
Met name de mogelijkh eid voor de gebruiker en bewoner om zelf in te grijpen op 
zijn binnenklimaat is van grate betekenis. Behalve voor de ademhaling zijn de geur 
en kwaliteit van de lucht in meerdere opzichten van belang. 
De opleiding is meer gericht op de mens dan op het gebouw. In de ontwerpbenadering 
is dit dan ook als ui tgangspunt genomen; de mens staat centraal en niet het gebouw. 

De verschillende partijen, van architect tot installateur, rond een tafel brengen om 
daardoor het gebouw en de uiteindelij ke installatie ervan zo optimaal mogelijk te 
laten verlopen. Het Ji jkt zo simpel, maar in de praktijk van de bouwprojecten bli jkt 
het fenomeen ' in tegrale ontwikkeling' n iet tot de prioriteiten te behoren. De opleiding 
installatietechnologie van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven moet zorgen voor een brug tussen wetenschap en techniek. 

De kerncompetenties van de vakken bouwkunde, werktuigbouwkunde, informatica, 
elektronica en management, een breed geheel, zijn de eigenli jke basis om de brug 
te laten functione ren. Daarbij is het belangrijk niet direct in oplossingen te denken; 
men dient zich eerst goed te verdiepen in de behoeftes. Er moet een vertaals lag gemaakt 
warden van theorie naar praktijk, zodat er op alle bouwniveaus een beter begrip ontstaat. 
Ook het installatiebedrij f kan zo meer invloed krijgen binnen het allereerste denkproces, 
maar men moet dan wel dezelfde ' taal' gaan spreken als de architect. 
In het ka rt is dit de denkwijze binnen de opleiding Installatietechnologie in Eindhoven. 
De drie kernbegrippen zij n kunst, cultuur en emotie; deze dienen uiteindelijk tot een 
optimale trias verweven te warden. Allereerst draait de kunst oa k om de kunde, cultuur 
hangt vooral samen met de culturele invalshoek van de benadering. Vooral het begrip 
emotie is belangrijk; de mens s taat centraal. het gaat niet alleen maar om de strikte 
uitvoering van een project. 
Van de ingenieur wordt verwacht, dat hij of zi j een oplosser is van technische problemen 
(Van Bronswijk 1991). Deze doen zich bijna nooit monodisciplinair voor. Daarom is de 
opleiding multid isciplinair van opzet. Dit impliceert, dat een afgrenzing va n vakgebieden 
voor onderwijs en onderzoek moeilijk is. Door nu te kiezen voor een m ultifacultaire 
opzet is er echter oak geen noodzaak tot afgrenzing. Juist de integrale benadering is de 
meerwaarde, vandaar dat het lntegraal Ontwerpen de bas is vormt van het onderwijs, dat 
voor een groat gedeelte Ontwerp Gerich! Onderwijs is. 
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figuur 16 
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figuur 17 

Visie TU/e; Science 

based Technology 

driven Design 

oriented 

Zonder onderzoek zal het onderwijs zijn wetenschappel ij k niveau niet kunnen 
waarmaken. "Science based Technology driven Design oriented," <lat is de basis 
van het onderzoek aan de TU/e. Zowel in onderwijs als in onderzoek is een 
methodologische aanpak essentieel. Dit vorm t de basis voor ee n optimale training 
in probleemoplossende methodologie, waarin de cycli van vraagstelling, hypothese, 
experimentele (of computational) test. theorievorm ing, verificatie en wetenschappelijk 
debat de kernkwaliteit vormen (Yan Santen 2 0 01) . 
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figuur 18 

Analyse·synthese·vlak 

van het onderzoeks· 

veld lnstallatietechno· 

logie 

Wetenschap wordt gedefinieerd door de methodiek. Belangrijk is daarom de verdere 
methodologische uitbouw van het lntegraal Ontwerpen. Het gebouw wordt niet meer 
als een op zichzelf staand fenomeen beschouwd maar in de samenhang met zijn 
gebruiker. Flexibiliteit is hierbij een sleutelbegrip. Voor wisselend gebruik gedurende 
de verschillende levensfasen van een gebouw moet economisch, ecologisch, esthetisch 
en sociaal maatschappelijk verantwoord ontworpen te worden. De steeds complexer 
wordende probleemstellingen vragen om een multidisciplinaire benadering, waarbij 
juist de interactie tussen de disciplines le idt tot de meest innovatieve en creatieve 
doorbraken in wetenschap en technologie (De Wilt 2000) . 

Duurzame energieconversie 
Gezond binnenmilleu l I j j • : 
Modelvorming/simulatie ---+--'l'+---------t---+-----+---i>. 
lntegraal ontwerpen: omgeving gebruiker i nven_t_• _ris _ _ g_e_b_ou_w_ ...... in s_tallatie I 

Multidisciplinair onderzoek is noodzakelijk; daarin dient de hele levenscyclus van een 
gebouw - van ontwerp, realisatie tot onderhoud en uiteindelijke sloop - integraal en 
vanuit de gezondheid van de gebmikers van het gebouw te worden bekeken (Van 
Bronswijk 1991). Het creeren van een gezond binnenmilieu is clan ook niet voor 
niets de eerste doelstelling van de leerstoel installaties. Verder onderzoek is nodig 
naar de benodigde luchtverversing voor een gezond binnenmilieu. De "Wet van 
behoud van ellende' geldt voor geen vakgebied zo zwaar als voor dat van installaties. 
Het luchtbehandelingssysteem wordt ontworpen om het comfort en de gezondheid van 
de mensen in het gebouw te verbeteren en zeker niet om ze er ziek te maken. Helaas 
gebeurt dit toch vaak. De verse buitenlucht wordt door het systeem veranderd in een 
mengsel met stof. allergenen en verontreinigde, gerecirculeerde binnenlucht. Vaak zijn 
de filters voor de binnenlucht van dermate slechte kwaliteit dat recirculatie moet worden 
afgeraden. 
Warmteterugwinning door recirculatie dient ve1vangen te worden door indirecte 
systemen waarin de retourlucht zi jn warmte kan afstaan aan de toevoerlucht zonder 
hiermee in verband te staan. Nieuwe systemen. waarbij directe warmteterugwinning 
in de raamsystemen zelfkan worden toegepast, dienen ontwikkeld te worden. 

He! gevaar van de veteranenziekte, Legionella, is in Nederland fors onderschat en krijgt 
nu steeds meer aandacht van arisen. Het gemiddeld aantal ziektegevallen per 100.0 00 
inwoners verviervoudigde vanaf 1999 van 42 naar 171 in 2000. Hiervan overlijden 
circa 12.)% oftewel gemiddeld circa 20 mensen per jaar (ANP 16 februari 2002). 
Toch mag verwacht worden dat dit slechts een topje van de ijsberg is. Zo worden voor 
Duitsland getallen genoemd van circa 30.000 zieken en circa 4.000 doden (V D! 2001), 
respectieveli jk 12.000 zieken en circa 2.50 0 doden (SBZ 20 0 1). Waarsch ijnli jk wordt 
slechts in 1 tot 5% van de ziektegevallen de Legionella-Pneumonie geconstateerd. 
lndien deze cijfers voor Nederland gelden dan is de verwachting <lat er jaarli jks in 
Nederland zo'n 900 mensen overlijden aan Legionella. Hoewel aanvankeli jk alleen 
warm water als hoofdoorzaak werd aangewezen is met name nu het inzicht gegroeid 
<la t specifiek koud water met vaak ongewenste of onverwachte incidentele opwarming 
de grootste problemen geeft. Voor een goede ris icoanalyse zi jn temperatuu r- en verblijfs-
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ti jdsimulat ie nodig om de gemiddelde kwaliteit van zowel het koud als het warm water 
in gebouwen te ku nnen berekenen. Om voor voldoende doors trom ing van de water
leidingsystemen zorg te dragen zullen waarschijnlijk nieuwe concepten dienen te 
worden bedacht . 

Een betere en actuelere ve rwerking van de kli matologische veranderingen door de 
opwarm ing va n de aarde is van groot belang. Alleen zo kun nen verkeerd gedi me nsio
neerde insta llaties worden voorkomen. Onderzocht client te worden hoe dit optimaal 
kan worden gedaan. 

Het gebruikersged rag wordt nog onvoldoende meegenomen in de huidige ontwerp
berekeni ngen . Hiervoor dienen rcgelalgoritmes en modelleringen afgele id te worden . 
Een voorbeeld is energiecomfortopt imalisatie, waarbij middel en doel in relatie met 
elkaar worden geoptima li seerd. Dit vormt het onderzoek waarmee gepa rt ici peerd gaat 
worden in de onderzoekschool USO-BUILT (USer-Oriented BUILT environ ment). 

Voor de ontwikkeli ng van duurzame energiesystemen in gebouwen is fun damentele 
kennis noodzakelij k over de invloed van gebouwontwerp en installatieontwerp op de 
kwalitei t van het binnenmilieu en het energiegebruik . Installaties en gebouwen kun nen 
zowel experimenteel als door middel van simula ties geanalyseerd worden . Op deze 
manier wordt inzicht verworven in de samenhang tussen de voor het binnenmilieu 
relevante fys ische processen. Deze ken nis kan verder toegepast worden bij de 
ontwikkeling van beslisinstrumen ten om de pres taties va n het gebouw en de installaties 
te optimali seren. H iermee kan de ge'integreerde toepassing van bouwkundige en 
installatietechn ische energietechnieken worden gestu urd, zodat bouw en installaties 
samenvloeien tot installatiearch itectuur. Di t thema is onderdeel van de onderzoekschool 
in oprichting voor Bouwfys ica en lns tallat ietechnologie. 
Het toepassen van duurzame energie in de gebouwde omgeving is een belangrijk 
ondervverp, <lat vanuit de leerstoel ook zal worden ingebracht in het kenniscentrum 
Buildi ng & Systems , de samenwerk ing tussen TU/e en TNO-Bouw. Met name de 
integrat ie van duurzame technologie met de architectuur en het gebruik gelden als 
belangrij ke thema's. Op het gebied van de Aexibele optimalc in passing va n duurza me 
energieopties binnen bestaande of nieuwe infrastructuren zullen op basis van de 
openbouwen-methodiek nieuwe Aexibele, optimale energie-in fra structu ren (F.O.E.I.) 
onderzocht worden om zo te komen tot vervanging van het hu id ige beperkte 
beleidsi nstrumen t EPL (Energie Prestatie op Loca tie). 
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In de toekomst dreigt het aanbod van adequaat opgeleide werknemers steeds schaarser 
te worden. De animo voor de studie installatietechnologie staat in geen verhouding 
met de maatschappelijke behoefte. De Iandelijke bekendheid van de opleiding dient 
daarom meer en meer vergrool te worden. Er zijn te weinig potentiele studenten die 
weten dat deze opleidingsrichting bestaat binnen Bouwkunde. Daarom wordt ook elke 
mogelijkheid aangegrepen om te vertellen over deze opleiding. Vooral op m iddelbare 
scholen wordt e nthousiast uitgelegd hoe deze opleiding in elkaar steekt. 
Maar er is meer nodig. Het belang van installatietechnologie is essentieel voor het 
beroepenveld. De bedrijfstak heeft te leiden onder een slecht imago. Met deze opleiding 
hopen we de bedrij fstak in de toekomst op een hoger niveau te la ten functioneren , zodat 
de vertegenwoordigers als volwaardig !eden aan het ontwerpteam kunnen deelnemen , 
met een proactieve benaderingswijze. 
Een belangri jk onderdeel van de opleiding lnstallatietechnologie is het duale leertraject. 
Hie r kunnen HBO-ers doorstromen naar WO-niveau, ook werkenden kunnen deel
nemen aan dit duale traject. 

De wereld is in beweging en de bouw volgt. Traditionele verhoudingen tussen 
participanten worden steeds vaker doorbroken . Opdrachtgevers vragen om meer 
integrale aanbiedingen . Aanbieders willen zich meer profileren met integrale 
oplossingen en minder met productiecapaciteit. De juiste inzet van ontwerp-, bouw-
en informatietechnologie word! daardoor steeds belangrijker. Tegelijkertijd warden de 
randvoorwaarden waarbinnen oplossingen gerealiseerd cl ienen te warden voortdurend 
scherper gesteld. Te noemen zijn: veranderende wet- en regelgeving, verkorte bouwtijd, 
meer nadruk op geschiktheid voor gebruik, op maakbaarhe id en op duurzaamheid. 
Oak is er meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid . Vanuit deze 
ontwikkelingen is de behoefte ontstaan aan een groter en breder integraal zicht op 
de ontwikkeling, realisatie en het beheer van infrastructuur en gebouwde objecten 
in de bedri jfsmatige en maatschappelijke context. De aandacht richt zich hierbij 
op het bouwproces en de life cycle-aspecten van bouwkundige objecten. Vamii t een 
procesanalyse wordt er in het bijzonder gekeken naar de integratie en samenhang 
van planvorm ings-. ontwerp- en productieprocessen. Beperkten zich de eisen van de 
klant vroeger tot de primaire gebruiksfase; nu warden het onderhoud, de service, de 
mogelijkheid tot upgrading, hergebruik en de belasting voor het milieu belangrijke 
beoordelingscriteria. Dit maakt het voor bedrijven noodzakelijk al deze aspecten 
integraal in het ontwerp mee te nemen. 
De toenemende gerichtheid op de hele levenscyclus vereist nieuwe concepten voor 
benaderingswijzen. Hierbij geldt als belangrijkste uitgangspunt de levenscyclus
benadering met een optimale primaire functionaliteit . De traditionele, statische markt 
is in vrijwel alle branches verdwenen. De mark! is dynamisch en vraaggestuurd, met de 
klant als koning. Dit zal in de toekomst alleen maar sterker warden. De zakelijke en de 
particuliere klant is mondiger en deskundiger. Hij verwacht producten 'op maat' zonder 
daar meer voor te willen betalen. De omslag van de aanbod- naar de vraaggestuurde 
markt heeft tot gevolg <lat de markt continu in beweging is. Ondernemingen dienen in 
de toekomst in staat te zijn om in een permanent onvoorspelbare markt winstgevend 
te opereren. Dit stelt hoge eisen aan de flexibilitei t van bedri jven en hun toekomstige 
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producten (Korbijn 1999) . De vraag naa r producten op maat zal bedrij ve n dwingen 
te flexibi liseren, zowel in organisatie als in het aanbod van producten. 

Begin november 200 1 beoordeelde de beroepsveldcommissie de opzet van de 
opleiding lnstallatietechnologie positief. Deze beoordelingscommiss ie bestaa t uit 
voorzitters van de VNI (Vereniging van Nederlandse installatiebedrijven). de Uneto 
(Unie van elektrotechnische ondernemingen), de WO ! (stichting ter bevordering 
van wetenschappelij k onderwijs en onderzoek insta llatietechniek) en de TVV L 
(Technische Vereniging voor installaties in gebouwen). Een belangrijk meetpunt in 
het ontwikkel ingstraject; de positieve beoordeling is een stap in de goede rich tin g. 
Hulde voor het werk van Rinus van Houten, de opleidingsd irecteur Install atie· 
technologie. We dienen te zorgen , dat studenten n iet meer 'monod iscipli nai r' 
wa rden opgeleid. Zo ontstaat ui teindel ijk de brug tussen alle partij en. De architecten 
hebben hun bruggenhoofd gebouwd en bouwen verder in onze richting. Nu is de 
installatietechnoloog aan de beurt om vanuit zijn kant te gaa n bouwen. Ik zal een 
brugfunctie vervullen als bruggenbouwer. Belangrij k is de brug te vormen om te 
komen van gebouw & instal latie naar installatiearchitectuur. Een opt imale sym biose 
tussen ingenieur en architect die elkaar op de brug ontmoeten . Dan wordt de kloof 
werkelij k overbrugd. 
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