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Pioneers of the Past Professionals of the Present 

INLEIDING 

Juist in een tijd die wordt gekenmerkt door een onverbloemde vraag naar betaalbare, aanpasbare 

en duurzame woningen voor nijpende doelgroepen lijkt een bezinning op wat was en een kennis
making met wat is bijzonder zinvol. Want we zijn hardleers, onwetend en naïef: zonder historisch 

besef stappen we keer op keer in -zo lijkt het- een experiment dat na enige tijd een geruisloos einde 

vindt in de collegedictaten van de universiteit of in het gunstigste geval het stadium van prototype 

haalt en daarmee zeer waarschijnlijk wordt bijgezet in de annalen van de industriële bouwwijze, 

die als de tijd er rijp_ voor lijkt door steeds wisselende partijen wordt aangeprezen als toekomstig heil. 

Wij hebben het plan opgevat om de geschiedenis van het prototype als exemplaar van een ver

nieuwde bouwwijze en een aangepaste woonvorm te laten herleven en te voorzien van een 

commentaar dat past in deze tijd. Een confrontatie met de pioniers van het jonge verleden waarin 
opmerkelijke pogingen zijn ondernomen om het tij te keren. Deze pogingen genieten nog steeds veel 

aanzien en respect bij hen die vandaag de dag de moed niet hebben laten zinken en met onver

schrokken ijver nog immer en steeds opnieuw een onderneming opzetten om tot een bevredigend 

resultaat te komen. 

Ontwerpers van interessante bouwwijzen, ontwikkelaars van bijzondere woningen en onderzoekers 

van historische exemplaren timmeren niet aan de weg. Het antwoord dat mondjesmaat wordt gege
ven als antwoord op een permanente vraag naar elegante huisvesting is weinig verbreid. 

De casestudies zijn vaak gekleurd of verkleurd terwijl de authentieke gegevens nog te achterhalen 

zijn bij degenen die verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling. Tegenwoordige pogingen worden 

zelden in verband gebracht met de historische exemplaren. 
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Pioneers of the Past Professionals of the Present 

Wanneer het goed gaat met de samenleving wordt de bouwwijze bevroren. 
De drong naar vernieuwing ontbreekt. De noodzaak om te experimenteren met andere bouwwijzen 
en woonvormen verstomt. Er is geen reden voor prototypen. Er is nauwelijks ruimte voor hobbyisten, 
laat staan voor pioniers. De regels worden angstvallig bewaakt, de subsidies verdeeld en iedereen 
lijkt gelukkig. Wanneer de nood hoog is en de gevestigde verhoudingen zijn ontregeld, vindt elke 
suggestie die wijst in de richting van een oplossing een gewillig oor. Voor ontwerper en ontwikkelaar 
zijn barre tijden gouden tijden. Illustere voorbeelden uit perioden waarin de maatschappelijke pro
blemen als gevolg van oorlog of notuurramp moeten worden opgelost, loten zien dot onder druk van 
de context het experiment wordt gewaardeerd. 

In Nederland zijn we niet bepaald verwend met prototypen. 
De pogingen van Shell, DSM en Fokker in de jaren zestig waren buitengewoon interessant, maar luid
den eveneens met het experiment ook de beëindiging van de ontwikkeling in. Het is nu 30 jaar loter. 
De massawoningbouw is voorbij. De aanbodmarkt is een vraagmarkt geworden. De bewoner wordt 
als een volwassen consument beschouwd. 
Maar tegelijkertijd treedt gezinsverdunning, dubbele vergrijzing en herintreding op. De nieuwbouw 
voor zwakke partijen in de markt, zoals asielzoekers, ouderen en minder valide mensen is onbetaal
baar. De VINEX-lokaties staan voor de deur en nu al waart het spook van onafzienbare rijen twee
koppers en hiphoppers met veel stoepgroente door de polder. De roep om een anders georganiseer
de bouwproduktie of een produkt uit een andere sfeer wordt regelmatig gehoord. 
Flexibiliteit, aonpasboorheid, kwaliteit, hergebruiksgericht bouwen, variatie, duurzaamheid, levens
duur en concurrerende prijzen zijn volgens deskundigen de 'nieuwe' sleutelwoorden. 
Tijd voor nieuwe prototypen? 



Pioneers of the Past Professionals of the Present 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft de industrialisatie van de bouw en daarmee de 

belangstelling voor de bijzondere bouwwijze een belangrijke rol gespeeld. 

Dat komt onder andere tot uiting in het onderwijs waar de spraakmakende exemplaren uit het ver

leden een prominente plaats innemen. Veel afstudeerders kiezen momenteel (weer) voor een onder

werp dat terug te voeren is op de nimmer aAatende speurtocht van de professionals naar een verbe

terde, vernieuwende bouwwijze. Zij treden daarmee in het voetspoor van illustere voorgangers die 

als Pionier een poging deden de aanval op de gangbare vaak versteende bouwwijze voor de woning 

in te zetten. Gropius, Wright, Le Corbusier, Prouvé, Wachsmann, Eames en later Piano, Ritchie, 

Hopkins en anderen hebben hoogstandjes gerealiseerd. Maar evenals Benthem & Crouwel, CEPE
ZED, Passchier, van der Stoep, van Zuuk en anderen in Nederland was het oogmerk in eerste instan

tie het produkt zelve, niet de aftrap naar een nieuwe produktie voor een grootscheeps vervolg. De 
prototypen die hier worden geëtaleerd en besproken doen dat nadrukkelijk wel. Ze verwijzen eigen

lijk minder naar zichzelf, dan naar het effect dat ze zouden kunnen bewerkstelligen. Het blijkt uiter

aard dat de student als eerste aanzet de lijn van de ontwerpers kiest en minder of pas later de lijn 

van de ontwikkelaars. Zelden zijn ze te bewegen de rol van de onderzoeker aan te meten om op 

onderdelen de potentie en de prestatie tot op het bot te meten of te waarderen . Het prototype is ook 

in het onderwijs een ongemakkelijk stiefkindje gebleken dat zich nauwelijks laat benaderen. 

De stichting bOOOsting is opgericht om in projecten en produktontwikkeling met bouwkundige en 

industriële ontwerpers in samenwerking met de industrie te laten zien dat het (wel} kan. 

Op bescheiden schaal in eerste instantie, maar langzamerhand is er door de natuurlijke uitbreiding 

van de activiteiten en door een groeiende belangstelling en waardering voor bijzondere produkten 

en constructies sprake van een structurele vergroting van de bedding. De oprichters van de stichting 

bOOOsting behoorden tot de ontwerpers die de techniek niet op zijn beloop lieten. Daar waar vroe

gere pogingen in formele structuren stuk liepen op het vraagstuk van de positieverbetering van de 

bouwproduktie wordt binnen bOOOsting getracht vanaf de basis de partijen tot meer begrip voor 

elkaar te brengen. 



Pioneers of the Past Professionals of the Present 

Prototypen zijn eenmalig, maar bedoeld om uiteindelijk een gedegen produktie te bewerkstelligen. 

De geschiedenis leert dat een tweede (deftero) laat staan meerdere exemplaren in onze markt niet 

haalbaar bleken. Hoe staan de pioniers van destijds en de ontwikkelaars van tegenwoordige bouw

wijzen en prototypen daar tegen over?. 

Immers, pioniers, prototypen en onvervalste experimenten vieren geen hoogtij meer. Langzamerhand 
dreigen de prototypen van destijds te verdwijnen in plichtmatige opsommingen in verhandelingen die 

opnieuw het industriële bouwen aankaarten. En dat terwijl de geestelijke vaders nog vrij rondlopen 

en sommige prototypen nog steeds in gebruik zijn. Zij zouden in hun toelichting kunnen terug kijken 
op het experiment en de uitgangspunten en beweegredenen kunnen evalueren. 

Tegenwoordig wordt het experiment keurig in een bouwstroom van meer buitenissige uitingen 
geplaatst. En soms steekt de onderzoeksinstelling de nek uit met een pleidooi voor een andere bouw

wijze. Het beeld is uiterst verwarrend. Technologie staat hoog in het vaandel. 

Milieu en toekomst worden aan elkaar geknoopt. Eenvoudige aanpasbaarheid en demontage wor

den gepropageerd. Tegelijkertijd lijkt er onder druk van de omstandigheden een nieuwe lichting 

andere bouwwijzen aangedragen te worden. Het zijn pogingen van een andere aard, hetgeen al ras 

blijkt uit de naamgeving van de projecten waarin de naam van de industriële onderneming ontbreekt. 

Deze nieuwkomers op de markt zouden hun tegenwoordige aspiraties kenbaar kunnen maken. 

Het kan een bijeenkomstworden waarvan de uitkomst als lesmateriaal voor volgende pogingen dient, 

waarin de intrinsieke waarde van de experimenten wordt getoetst, die bovenal het fenomeen waar

deert en koestert en die verbroedert in de strijd voor een welsprekende oplossing. 

Déja Vu? 

Back to the Future? 

Het verleden te verhelderen, de verwachtingen te toetsen. 

Het leek me een interessante confrontatie. 

Jan Westra 
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PROGRAMMA 

Op dinsdag 25 iuni 1996 in Eindhoven 

09:00 Koffie en registratie 
09:30 Welkom 

Back to the Future 
09:35 J. Westra: pregnante pogingen 

Fokker vs Shell 
10:00 J. Schepers: de Fokker woning 

1 0:30 M. Zwarts: de Shell woning 

11:00 pauze 

Wyb-unit vs ISB 
11 :30 J. Wybauw: de Wyb-unit woning 

12:00 J. Lichtenberg: de ISB-woning 

12:30 Intermezzo: Bezoek aan de ISB-woning 
Openluchtlunch onder de koepel in/rond de woning 
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Déja Vu 
14.30 J. Englebert 

CECA vs Heiwo 
15:00 J. Pesman/M. Cohen: de Heiwo woning 

15:30 Willy v.d. Meeren /R. Mordijk: de CECA woning 

16:00 pauze 

Het Perspectief 
16.15 Waar blijft het defterotype? 

Prototypen zijn eenmalig, maar bedoeld om uiteindelijk een gedegen produktie te bewerkstelligen. 
De geschiedenis leert dat een tweede (deftero)laat staan 

meerdere exemplaren in onze markt niet haalboor bleken en lijken. 
Hoe staan de pioniers van destijds en de ontwikkelaars van 
tegenwoordige bouwwijzen en prototypen daar tegenover? 

17:15 Einde symposium 
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Project: 
Architect: 
Start onderzoek: 
Prototype: 

CECA 
Willy v.d. Meeren 
1954 
1955 in Tervuren 
België 
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Pioneers of the Past Professionals of the Present 

Het initiatief 

In de naoorlogse context is de woningnood in België enorm en het onvermogen van de traditionele 
bouw dit probleem op te lossen wordt geleidelijk zichtbaar. Hiermee is er een uitstekende maat
schappelijke voedingsbodem gelegd voor de ontwikkeling van een nieuw woonconcept. In 1954 
wordt Willy van der Meeren door leon Palm benaderd om deel te nemen aan een tentoonstelling in 
het kader van de zoektocht naar de goedkope woning. Tijdens de tentoonstelling onthult het duo het 
principe van de CECA-woning en de interesse is enorm. Na de realisatie van een proefwoning op de 
Internationale Jaarbeurs zijn er 4500 inschrijvingen voor de woning. 

Het concept 

Het uitgangspunt is een ideaal woonvolume van 250 m3. Dit resulteert in een plattegrond van 7x7 m 
en een hoogte van twee bouwlagen van elk 2,5 m hoog. Dit uitgangspunt verwerpt de jarenlange tra
ditie van architecten om buitenwanden om een woningplattegrond te plaatsen. Een consequente ratio
nalisatie van bouwelemerten en constructiemethoden vereist een goede coördinatie met de industrie. 
Het veelvuldig gebruik van geprefabriceerde elementen is hiervan het resultaat. Een afgestemde men
selijk maat (-voering) en gebruikslogica verhogen het sociaal wooncomfort. De persoonlijkheid van 
de bewoner krijgt voldoende vrijheid door variaties in afwerking en inrichting. 

Het prototype 

De Nationale Maatschappij, dé Belgische bouwonderneming, weigert de CECA-woning te bouwen, 
ondanks de extreme woningnood en de enorme belangstelling. De produktie van de volledig gepre
fabriceerde CECA-woning ondergraaft namelijk de bestaansreden van de Nationale Maatschappij. 
Een particulier neemt toch het initiatief voor de realisatie van acht woningen. De verwezenlijking van 
deze prototypen is een zwijgende demonstratie van een oplossing die het probleem van de extreme 
woningnood overstijgt. 



Pioneers of the Past Professionals of the Present 

De opbouw 

Een stalen portiek is het karakteristieke dragende element van deze woning. Het portiek bestaat uit 
twee helften, die op de bouwplaats na het aanbrengen van de elektriciteitsleidingen tegen elkaar wor
den geschroefd. Het portiek is opgebouwd uit 3 mm dikke geplooide staalplaten en is volledig gepre
fabriceerd. Het staat op de middellijn tussen twee dragende zijmuren in, maar het legt ondanks haar 
aanwezigheid de verdeling van de binnenruimte niet vast. 
De zijmuren bestaan uit 20 cm dikke isolerende betonblokken. De vloeren zijn geprefabriceerde 
gewapende bimsbetonplaten, die aan de boven- en onderkant volledig zijn afgewerkt. Het dak loopt 
schuin af naar achter en de vereiste de warmteisolatie wordt verzorgd door een luchtlaag van 15 tot 
50 cm. De binnenwanden zijn monolithplaten in gewapend bimsbeton. 
De gevelpanelen hebben een vaste moduulmaat van 1,13 x 1,13 m en zijn door de bewoner naar 
eigen keuze in te delen met vaste en opengaande vensters en met isolerende panelen. 
Het gehele huis wordt verwarmd door één centrale verwarmingsbuis. Beneden wordt het woonver
trek door warmteuitstraling van een kachel verwarmd en de opgewarmde lucht wordt vervolgens via 
luchtkonalen boven verspreid. De sanitaire inrichting is ook geheel geprefabriceerd en behoeft op de 
bouwplaats alleen te worden gemonteerd. 

11 
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Pion~rs of the Past Professionals of the Present 

Anno 1996: citaten Willy van der Meeren 

Door volledige prefabricage waren er op de bouwplaats geen vaklieden meer vereist. Er was geen 
elektricien, metselaar of dakbedekker meer nodig. Alles kwam rechtstreeks uit de fabriek en werd in 
vier dagen gemonteerd. Als zodanig ondermijnde deze woning voor de Nationale Maatschappij 
en voor de gehele Belgische bouwindustrie de basisreden van haar bestaan. 
De Nationale Maatschappij kon het zich daarom niet permitteren dit experiment in massaproduktie 
te vervaardigen. ' 

11 



Pioneers of the Past Professionals of the Present 

Project: 
Architect: 
Start onderzoek: 
Prototype: 

Shell 
Moshé Zwarts 
1963 
1 968 in Assen 
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Het initiatief 

De toenemende mogelijkheden van synthetische materialen opent in 1963 perspectieven voor Shell 

om hoor afzetmarkt te verbreden door de bouwsector te veroveren. De intentie is een verdubbeling 

van het aandeel kunststoffen in de bouwmarkt. De net in Delft afgestudeerde Moshé Zwarts geeft 
leiding aan een uitgebreid researchprogramma in het Koninklijk Shell Polymeren Laboratorium te 

Delft. Met de bouw van een proefwoning in het laboratorium wordt begonnen om de mogelijkhe

den van het gebruik van plastics in de bouw te evolueren. 

Het concept 

Het idee is een integraal bouwsysteem te ontwikkelen, waarbij alle onderdelen op elkaar zijn aan
gepast. De dragende constructie bestoot uit staal en het gepropageerde kunststof heeft een isole
rende, afsluitende en beschermende functie. De elementen worden in grote series industrieel ver

vaardigd en het aantol verschillende elementen is geminimaliseerd. Elke bewoner behoudt zijn per
soonlijke vrijheid door zijn eigen indelingsvariant te creëren. Vanwege de gemakkelijke uitwissel

baarheid van de elementen kan de woning eenvoudig aangepast worden aan veranderende 
behoeften. 

Het prototype 

Het gehele researchwerk leidt tot een flexibel gevel- en binnenwandsysteem, dot verschillende 

molen wordt toegepast. Eerst wordt het systeem toegepast in een loboratorium van Shell en daarna 

bij de bouw van twee bungalows in Assen in 1966. De twee bungalows hebben verschillende plat

tegronden, maar zijn opgebouwd volgens hetzelfde raster met identieke elementen. De prototypen 

worden bewoond en het systeem voldoet uitstekend. Later wordt het systeem toegepost in een Shell 

benzinestation in Delft en als gevel- en binnenwandsysteem bij verschillende laboratoria van Shell. 

Vervolgens verhuist het laboratorium vanuit Delft naar Amsterdam en wordt Zwarts benoemd als 

hoogleraar in Eindhoven. 
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Pioneers of the Past Professionals of the Present 

De opbouw 

De draagstructuur van de woning bestaat uit stalen kolommen en een overspannend ruimtevakwerk 

gebaseerd op een raster van 1,2 m. 

Er zijn twee verschillende typen kolom ontwikkeld met elk een aparte wandaansluiting. Voor de bui
tenwanden zijn er al dan niet dragende kruisprofielen ontwikkeld en voor de binnenwanden zijn er 

speciale kokerprofielen ontwikkeld. De kolommen bestaan uit dunne koud gewalste staalplaat. 

De overspanningsconstructie is eenspaceframe !Unistrut), opgebouwd uit een groot aantal identieke 
elementen. Het vakwerk heeft een gunstige gewicht-overspanningsverhouding en zorgt voor een 

gelijkmatige verdeling van de belasting over de kolommen. De indelingsvrijheid blijft behouden door 

dit vrijdragende ruimtevakwerk en de binnenwanden zijn als niet dragende elementen vrij uitwissel

baar. Het enige criterium bij de indeling van de plattegrond is de afstemming op het raster van 

1,2 meter. 

Na montage van de stalen draagstructuur worden de gevelelementen tussen de kolommen geklemd 

en worden de binnenwanden naar keuze geplaatst. De gevelpanelen zijn opgebouwd uit een kern 

van harde polyurethaanschuim met een beplating van asbestcement. Tussen de speciale binnen

wandkolommen worden de binnenwandelementen bevestigd, die zijn opgebouwd uit polystyreen

schuim met spaanplaatbeplating. De natte cellen worden geheel geprefabriceerd en zijn opgebouwd 
uit met glasvezel versterkte polyester hars elementen. 

De voor dit systeem typerende verbindingsstrips, plintprofielen en afdichtingselementen zijn opge

bouwd uit geëxtrudeerde kunststofprofielen. 
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Eli 
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Pioneers of the Past Professionals of the Present 

Anno 1996: citaten Moshé Zwarts 

De ideologie van de wereld in welvaart brengen is verdwenen en daarmee tevens de illusie. Toen was 
er armoede en nu is er genoeg geld en bestaat er geen echte armoede meer in Nederland. De wereld 
is veel complexer geworden en de ideaalbeelden zijn veranderd. Pogingen hebben in maatschappe
lijk opzicht geen betekenis meer. Slechts vanuit het oogpunt van de techniek is het nog een ideaal
beeld. 

De bouw heeft zich fantastisch ontwikkeld. Aannemers hebben geleerd goedkoop te bouwen. Het 
aantal uren per woning is gedaald van 2100 naar 600. De diverse specialisaties hebben zich op een 
zodanige wijze georganiseerd dat de bouw relatief goedkoop is geworden. 

Als er ooit iets van de grond komt moet het gebaseerd zijn op een waanzinnig goed concept. Het 
moet lef hebben en laten zien wat het werkelijk wil. In deze maatschappij speelt kwaliteit een grote 
rol bij mensen. Ontwerpers moeten iets doen vanuit overtuiging. 
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Project: 
Architect: 
Start onderzoek: 
Prototype: 
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Fokker 
Johan Schepers 
1963 
1971 in Dordrecht 
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Pioneers of the Past Professionals of the Present 

Het initiatief 

Vliegtuigfabrikant Fokker ontwikkelt in 1963 een woningbouwsysteem, dat de functie van het wonen 
gaat vervullen, zoals een vliegtuig de functie van het transport vervult. Het onderzoek start in 1963 
met de bouw van een experimenteel prototype om de bewonings- en gebruikskwaliteiten van een 
kunststof sandwichopbouw te beproeven. In 1967 wordt architect Johan Schepers uit Enschede bena
derd om deel te nemen aan het experiment. Zijn afstudeerplan voor industrieel te vervaardigen kunst
stof woningen sluit perfect aan bij de filosofie van Fokker. 

Het concept 

De intentie is een ui~reidbare Aexibele stedelijke structuur te ontwikkelen, die aangepast kan worden 
aan wijzigende persoonlijke en stedebouwkundige behoeften. Kenmerken zoals veranderbaarheid, 
uitbreidbaarheid en verplaatsbaarheid hebben zowel betrekking op de woning als op de gehele ste
debouwkundige context. De Aexibiliteit openbaart zich in een uitbreidbare structuur, verschillende 
woningtypes en diverse indelingsvarianten. Elke bewoner heeft de vrijheid zich te identifceren binnen 
het gehele complex. 

Het prototype 

In 1971 wordt het prototype gerealiseerd boven de portiersloge van de Fokker vestiging in Dordrecht. 
Het prototype bestaat uit een frame waar ruimtelijke elementen als woonmodulen in worden gescho
ven. In de gedaante van het prototype is het systeemdenken van de vliegtuigfabriek duidelijk te ont
waren. De produktie van zo groot mogelijke elementen met een minimaal aantal delingen is recht
streeks afgeleid van de vliegtuigindustrie. 
De proefwoning wordt een jaar met goed resultaat bewoond en men besluit in 1975 een predikaat 
experimenteel, met een ontwikkelingssubsidie van Economische Zaken, aan te vragen. Nadat de sub
sidie is toegekend heft de directie het woningbouwproject op vanwege een grote order voor de pro
duktie van vliegtuigen. 
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De opbouw 

Het prototype bestaat uit een lichte stalen drager, waar industrieel vervaardigde modulen in worden 
geschoven. De woning is opgebouwd uit drie verschillende structuren, die onafhankelijk van elkaar 
functioneren. 
De primaire structuur is een demontabele staalconstructie die eindeloos uitbreidbaar is met een maxi
male hoogte van 7 lagen. De stalen drager kan worden aangepast aan wijzigende stedebouwkun
dige behoeften. Het frame bestaat uit kolommen 150x150x5, hoofdliggers UNP 240, secundaire tra
lieliggers en stabiliteitskruizen voor het windverband. Het cor ten en patinex staal is onderhoudsvrij, 
vanwege de aan het oppervlakte gevormde ondoorlaatbare oxidelaag. 
De secundaire structuur bestaat uit industrieel vervaardigde woonmodulen, opgebouwd uit sand
wichpanelen. De kunststof sandwichpanelen, dik 55 mm, zijn opgebouwd uit 2 mm dikke glasvezel
versterkte polyesterplaten met en kern van harde polyurethaanschuim. Er kunnen verschillende typen 
woningen worden gegenereerd door de modulen in diverse samenstellingen te rangschikken. 
De modulen, 5750x5750x2700, worden in twee helften geprefabriceerd, vervoerd en in de staal
constructie verlijmd tot woonceL 
De tertiaire structuur is de technische uitrusting die naar eigen behoefte wordt ingevuld. Het inbouw
pakket, bestaande uit sanitaire cellen, binnenwanden en technische installaties kan eenvoudig wor
den gewijzigd en op gelijk niveau worden gehouden met nieuwe technische ontwikkelingen. 
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Anno 1996: citaten Johan Schepers 

De ontwikkeling van het sandwichpaneel heeft zich wel doorgezet in andere industrieën. Daar wordt 
dan ook veel onderzoek verricht, maar in het denken van de traditionele systeembouwers is voorlo
pig nog geen vernieuwing te ontdekken. De bouw is namelijk niet gericht op de lange termijn. 

Waarom bouwt men nog traditioneel? De traditionele bouw kan geen oplossing creëren voor de 
schreeuwende behoefte aan goedkopere woningen. En de sloop van oude traditioneel gebouwde 
wijken resulteert in een onverwachte energieverspilling. Een manier om tegemoet te komen aan de 
huidige opgave voor energiezuinig bouwen is demontabel bouwen, waarbij de diverse onderdelen 
na gebruik gerecycled worden. 

Dertig jaar later is de kneuterigheid toegeslagen en worden steenstrips op de buitenkant geplakt. 
De status van een woning blijft een gegeven, maar ondertussen verandert het beeld van de woning 
wel. 

ED 
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Ploneers of the Past Professionals of the Present 

Het initiatief 

In 1978 start Jacques Wybauw het researchwerk voor de ontwikkeling van een bouwsysteem. 
Het streven van zijn architectenbureau is de architectuur te industrialiseren met een innovatief bouw
systeem. Het systeem is universeel toepasbaar voor utiliteits- en woningbouw van 2 tot 7 bouwlagen 
hoog. Met het systeem kan een grote variatie aan gebouwtypes worden gerealiseerd en is integratie 
in elke stedebouwkundige context mogelijk. 

Het concept 

Het concept is een grote diversiteit aan gebouwtypes realiseren met weinig verschillende componen
ten. Het probleem van de leidingdoorvoer is als uitgangspunt genomen bij de ontwikkeling van het 
systeem. Het ontwerp is opgebouwd uit modulen, waarbij de hoeken van elke moduul worden 
gebruikt voor de vertikale leidingdoorvoer. De herverdeling met de horizontale leidingen vindt plaats 
onder de verdiepingsvloeren. 

Het prototype 

Na de ontwikkeling van diverse proefmodellen wordt in 1980 het prototype gerealiseerd. Het is opge
bouwd uit 30 modulen, waarvan de badkamer en de keuken volledig zijn geprefabriceerd. 
Als demonstratie van de multi-functionele toepassing van het systeem, fungeert het prototype als kan
toor- en woongebouw. Het prototype voldoet perfect aan alle voorwaarden en aan de binnenkant is 
er in de beleving geen verschil merkbaar met een traditioneel gebouw. 
Wybunit Building Systems is nu op zoek naar bedrijven, die het prototype wereldwijd verder willen 
ontwikkelen. 
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Pioneers of the Past Professionals of the Present 

De opbouw 

De basis van het prototype zijn 30 geschakelde modulen. Het skelet van een moduul is opgebouwd 
uit stalen profielen. De hoeken van een moduul zijn speciale v-vormige kolommen, waardoor de lei
dingen worden gevoerd. Voor de aansluiting van de modulen is een sparing opgenomen ten behoe
ve van de vertikale leidingdoorvoer. 
Alle onderdelen zijn modulair, uitwisselbaar en industrieel vervaardigd. Het resultaat daarvan weer

spiegelt zich op een ander niveau in verwisselbare erkers en balkons. 
De bouwtijd van het systeem is afhankelijk van het te prefereren bouwproces. De bestaansreden van 
verschillende bouwprocessen is een variabele mate van prefabricage: 
- alle onderdelen worden op de bouwplaats gemonteerd. 
- de modulen zijn gedeeltelijk gemonteerd voor de plaatsing. 
-de modules zijn volledig geprefabriceerd 
De buitenafwerking van het systeem "is variabel en afhankelijk van het gebouwtype en de stede
bouwkundige context. 
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Anno 1996: citaten Jaques Wybauw 

Door de diversiteit van dit systeem kan er een grote variatie aan gebouwtypes worden gerealiseerd. 
Vanwege de Aexibiliteit van het volume en de gevelopbouw blijft de architectonische diversiteit behou
den en is integratie in elke stedebouwkundige omgeving mogelijk. 
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Het initiatief 

Architectenbureau CEPEZED ontwikkelt in 1980 een systeem, dat de woningbouw industrialiseert en 
het bouwproces vernieuwt. Het traditionele bouwproces kenmerkt zich door een slechte afstemming 
van werkzaamheden en een grote beïnvloeding van variabelen. Industriële, seriematige produktie 
wordt verkozen boven dit nagenoeg onbetaalbare bouwproces. De verdeelde organisatiestructuur 
van architecten, aannemers en toeleveranciers wordt vervangen door een gesloten industrialisatie
systeem, waarbij het ontwerp, de fabricage en de montage de verantwoordelijkheid is van één pro
ducent. 

Het concept 

Een functionele zonering is de basis van dit verfrissende woonconcept De onderlegger-van de plat
tegrond is een verdeling van de woning in verblijfsruimtes, verkeersruimtes en gebruiksruimtes. 
De gebruiksruimtes bevatten de voorzieningen en zijn geconcentreerd in twee marges aan de gevel
zijden. Deze voorzieningen zijn als geprefabriceerde units verwisselbaar. De variatie van een groot 
aantal verschillende units resulteert in een eindeloos aantal verschillende woningtypes. Het technisch 
concept ondergraaft de stereotiepe woning als stelsel van hokjes. 

Het prototype 

In 1983 wordt met de realisatie van het prototype de verschijningsvorm van een nieuw woonconcept 
geïntroduceerd. Een functionele, neutrale uitstraling karakteriseert de intentie van het bouwsysteem. 
De verwisselbare units veroorzaken een variatie in het gevelbeeld, die afgeleid is van de functie. 
Na de produktie van het prototype weerhoudt de bestaande woningbouwtraditie een verdere ont
wikkeling van het systeem. De Heiwo-woning is wel de aanzet voor de verdere ontwikkeling van het 
werk van architectenbureau CEPEZED. . 

11 
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Pioneers of the Past Professionals of the Present 

De opbouw 

De draagconstructie bestaat uit kolommen, die in de lengterichting worden verbonden doorZ-en U 
profielen. De Z-profielen verzorgen de stabiliteit in de lengterichting en functioneren als oplegvlak 
voor de vloer- en dakelementen. Aan de U profielen worden de geprefabriceerde units bevestigd. 
Aan de gevels worden naar keuze tussen de kolommen in verwisselbare units met voorzieningen 
geplaatst. De geprefabriceerde units zijn onderverdeeld in 3 verschillende standaardtypes: een unit 
voor de sanitaire voorzieningen, een unit met een trapelement en eeri unit met sparingen voor stand
leidingen. De units zijn 1,2 m breed en in de lengterichting is de maat afgeleid van de maatreeks van 
Fibonacci. De units zijn opgebouwd uit een sandwichconstructie van PVC-schuim. 
De opbouw van het vloer- en dakelement is identiek. Houten ribpanelen gevuld met minerale wol 
overspannen de 5,4 m tussen de Z-profielen. De montage van het vloer- en dakelement aan het 
Z-profiel verzorgt, samen met de momentvaste inklemming van de kolom aan de funderingsstrook, de 
stabiliteit in de dwarsrichting. 
De binnenwanden en de kopgevels zijn opgebouwd uit een sandwichconstructie van PVC-schuim met 
een gelijmde beplating van spaanplaat. Een kastenwand belichaamt de scheiding tussen de verblijfs
en verkeersruimtes en wordt naar keuze van de bewoner ingevuld. 
De vereenvoudiging van de traditionele leidingproblematiek is zichtbaar in de prefabricage van het 
leidingpakket en de standaardisatie van de aansluitplaatsen. Een leidingprint met horizontale leidin
gen hangt onder de units waardoor reparaties en wijzigingen van buitenaf worden uitgevoerd. 
De in zones ondergebrachte leidingen passeren de bouwdelen wel, maar doorsnijden ze niet. 
De werkzaamheden op de bouwplaats beperken zich tot de montage van de geprefabriceerde 
gebouwelementen en demonstreren als zodanig de vereenvoudiging van het bouwproces. 
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Pioneersof the Past Professionals of the Present 

Anno 1996: citaten Miehiel Cohen en Jan Pesman (Architectenbureau CEPEZED) 

Industrialisatie van de woningbouw is achterhaald. Niemand zit erop te wachten. Overal in het land 
dezelfde woningen neerzetten is waanzin. Industrialisatie is ook niet meer nodig, want de opdeling 
van een woning in elementen creëert voldoende vrijheid voor de uitputtende toeleveranciers. 

Heiwo was een poging om de woningbouw te industrialiseren. Theoretisch was het experiment goed 
geformuleerd met een functionele zonering en een opdeling in geprefabriceerde onderdelen. 
Alleen de architectuur is in het gedrang gekomen. Bij Heiwo lagen de mogelijkheden en daarna had 
het moeten beginnen. 

Het probleem ligt bij de structuur van het bouwen. Er moet goedkoper worden gebouwd, maar dat 
is niet haalbaar met de traditionele bouwtechnieken. Grote ontwikkelaars waren niet geïnteresseerd 
in een slim gebouw, maar nu komt de tijd van het besef. Mensen beginnen nu te begrijpen, dat het 
niet allemaal baksteen hoeft te zijn. 
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Het initiatief 

Het prototype 

Pioneers of the Past Professionals of the Present 

\Ir. J. 0. Bats het Innovatief Systeem van Bouwen aan 

~ikkeling van ISB komt tot stand in het kader van de 

Het geïndustrialiseerde bouwsysteem is gebaseerd op 

SAR filosofie van Habraken. Het is vergelijkbaar met 

onderverdeling in dragend, scheidend en ondersteu
I 

>ningbouw met als einddoel industrialisatie. 

1e maximale invloed van de bewoner op de indeling 

biliteit zijn de woningen eenvoudig aanpasbaar aan 

tructuur is opgebouwd uit een klein aantal verschil

·an massaproduktie te benutten. De drager zelf is in 

c onderwerp van industrialisering geworden. 

Eind 1994 verschijnt er op het terrein van de TU een prototype van twee woningen onder één kap. 

Bij één woning wordt de gehele stalen drager onzichtbaar verhuld achter bekledingsmaterialen en bij 

de andere onthult de draagstructuur haar specifieke karakter. Binnen 1 0 dagen monteren twee men

sen de gehele draagstructuur van dunwandige staalplaatelementen. 

Het onderzoeksprogramma bereikt de laatste Fase en ondertussen zoekt men onophoudelijk verder 

naar participanten voor de financiering van de eerste massaproduktie. 
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De opbouw 

De drager bestaat uit gewalste dunwandige staalplaatelementen. Deze geprofileerde staalplaten zijn 
in verschillende configuraties te rangschikken binnen een maatraster. De leidingen in wanden en vloe
ren worden door de cannelures gevoerd en als zodanig vindt de scheiding tussen drager en leidin
gen plaats in deielfde zonering. Het maatvaste staal schept optimale voorwaarden voor een effectief 
industrieel te vervaardigen draagsysteem. Hoedprofielen positioneren de horizontale en vertikale 
draagelementen ten opzichte van elkaar en begeleiden tevens de onafhankelijke leidingdoorvoer. 
Stabiliteitsschotten, verbindingsstrips en koppelelementen complementeren de staalstructuur. 
Deze maatvaste omgeving creëert veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van de afbouwsystemen. 
De binnenkant wordt afgewerkt met gangbare bekledingsmaterialen, zoals metal stud, gipsplaten en 
semi-verwijderbare plafonds en vloeren. Aan de buitenkant wordt de afwerking op klantenspecifica
tie besteld en gemonteerd. Dit impliceert dat de uitstraling van de woning niet afwijkend zal zijn van 
de traditionele verschijningsvorm. De technische uitrusting zal zich niet tentoonstellen in het gevel
beeld van de woning. 
Er is een speciaal CAD systeem ontwikkeld dat de voorbereiding systematiseert door de draagstruc

. tuur in elementen uiteen te leggen. Verbouwscenario's worden gebruiksvriendelijk gevisualiseerd en 
de financiële gevolgen daarvan worden weergegeven. Tevens bevat dit systeem hoge potenties voor 
de ontwikkeling van het logistieke management van het complexe bouwproces. 

11 
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Anno 1996: citaten Jos Lichtenberg (Advies buro A+) 

Het kip-ei verhaal bestaat bij elk industrieel systeem. De voorfinanciering moet worden gedaan, zon
der enige garantie over het eindresultaat. Het risico van een financiering is dat het rendement zich 
zal moeten uitwijzen. Na een produktie van 50 woningen is het economisch interessant, omdat dan 
het prijsvoordeel ten opzichte van de traditionele bouw merkbaar wordt. 

Doordat elke industrie zich beperkt tot zijn eigen segment, bestaat er geen afstemming en systema
tiek tussen de verschillende segmenten. Grote ontwikkelingen van afzonderlijke producenten zijn 
slechts kleine stapjes in het geïntegreerde systeem. 
De markt bepaalt wat er gebeurt en als zodanig wordt er voor de markt gebouwd. De klant bepaalt 
dus ook welke variant het skelet gaat bekleden .. Als de woning verkocht moet worden zijn dat de 
markttechnische voorwaarden. 

De meeste producenten willen de produktielijn verbreden, maar verkleinen daardoor hun oorspron
kelijke afzetgebied. Hierdoor ondergraven ze de zekerheid van hun eigen afname en is de concur
rentie dodelijk. Alleen een buitenstaander zonder afzetmarkt in de bouwsector, kan dit machtspel 
doorbreken en een woningbouwsysteem ontwikkelen. 
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ZWARTS SHELL 

ontwjkkeling van het systeem het aandeel 

~~e~~~~~~~~~l~~~~~·~~~~·~·~· De constructie bestond uit sta-
... "'"'"&.<q.n·n•• '!-..a[l... te..Y.:a l<'We.Ji:~~,.t;en .. """''"""' gevel-

creëerde 

M. Zwarts: 'De ideologie van de 
daarmee tevens de illusie. In mtzatscl'lal'P"ê:l'l'J,!t 
haald, omdat de noodzaak niet meer bestaat. 
concept zal het technisch ideaalbeeld ooit veJ:w~~zenh~frP§t 'UI!::t""'<>" 

SCHEPERS FOKKER 

Met de gedachte dat een sy~teem de functie van het wonen zou gaan vervullen, 
zoals een vliegtuig de functie van het transport vervulde, ontwikkelde Fokker 
een woningbouwsysteem. De kenmerken van deze flexibele stedelijke struc
tuur waren veranderbaa~heid, uitbreidbaarheid en verplaatsbaarheid. 
Geprefabriceerde kunststof capsules werden in stalen frames geschoven. 

f. Schepers: 'Dertig jaar later worden steenstrips op de buitenkant geplakt en 
is de kneuterigheid weer toegeslagen. n andere industrieën verricht men veel 
onderzoek, maar in het denken van de tradition 1e y teembouwers zit voor
lopig nog geen verandering. De bouw is namelijK niet g richt op de lange ter
mijn. Maar ondertussen verandert het beeld van de woning wel.' 
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TOT EEN NIEUWE BOU IJZE 

MICHIEL COHEN 

JOS LICHTENBERG 

ROBEIR MORDIJK 

JOHAN SCHEPERS 

JAQUES WYBAUW 

JEAN ENGLEBERT 

WILLY VAN DER MEEREN 

JAN PESMAN 

JAN WESTRA 

MOSHE ZWARTS 

SYMPOSIUM 25 JUNI TUE EINDHOVEN 





r 

L 

--~--------------------------------~----~-, 

WEST RA PIONIERS 

Gebruiksgoederen worden aangeprezen om wat je er mee kunt doen, bouw
werken worden aangeprezen om wie je er mee kunt zijn. Maar de maatschap
pelijke onderlegger blijft in het uiteindelijke resultaat verborgen. 
Dat kan als een reden worden gezien voor de discrepantie tussen de markt en 
het aanbod dat gecreëerd wordt door de stand van de techniek. 

f. Westra: 'Wat heet experiment. Het is de ironie van de werkelijkhei,d dat 
voortrekkers zoals Paxton, Prouvé, Piano n Poster worden bewonderd om 
hun experimenten, terwijl een zwakke afspiegeling van hun werk niet door de 
plaatselijke Bouw en Woning Toezichten zal worden goedg keurd. Als glas nu 
zou worden uit evonden zou het door de meeste bouwinstanties direct wor
den verboden. 

V.D. MEEREN CECA 
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WYBAUW WYBUNIT 

Het probleem van de leidingdoorvoer w~~<!;~li~cgn,ceJ,t genomen bij de ont-
wikkeling van dit systeem. modulen waren 
beste voor de uti-

CEPEZED HEIWO 

Een functionele zonering was de basis van het verfrissende woningconcept, 
waarbij twee marges aan de gevelzijden de voorzieningen bevatten. Deze voor
zieningen waren al geprefabriceerde elementen inwisselbaar. Het technisch 
concept ondergroef de stereotiepe woning als stelsel van hokjes. 

M. Cohen: 'Industrialisatie van de wonitlgbouw is achterhaald. Het probleem 
ligt bij de structuur van het bouwen. Grote ontwi elaars ijn niet geïnteres
seerd in een slim huis. leehts door de grotev.raag naar goeakope woningbouw 
gaat men er anders over nadenken. De traditionele- bouwtechniek kan niet 
meer goedkoper worden uitgevoerd. Dus komt nu de tijd van het besef.' 
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