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A design that fixes beforehand all functions and the 
structure to house them, is absurd. It would fail to 
plug into the new life rhythm of the new metropolis. 
This calls for other designs and new ways of 
making them, but also for new relations between 
design and scheme…. Such designs embrace the 
time factor as the constituent element in urban 
analysis and urban planning.  
 
Bernard Tschumi, architect. 
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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is goed om zich er van bewust te zijn wat er vandaag de dag al gerealiseerd is aan gebouwen, die te 
maken hebben met functieverdichting en levensduur. Gebouwen die meerdere functies huisvesten, of 
gebouwen die maar van tijdelijke aard zijn. Door zo’n onderzoek is het  mogelijk een beter beeld te vormen van 
de hedendaagse bouwtechniek en stromingen waar ze onder vallen. Voorbeelden zijn: 
 De meer traditionele bouw waarbij het gebouw een star gegeven is.  
 Het Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen waarbij uitgegaan wordt van een drager en inbouw, of 

een gebouw dat in het geheel te demonteren is.  
 Ook kunnen meerdere gebouwen die een korte gebruiksduur hebben, in kaart gebracht worden. Zijn 

deze gebouwen gebaseerd op het uitgangspunt “gebruiksduur=levensduur”, of zijn de gebouwen meer 
vanuit de IFD gedachte gebouwd? 

Het referentieonderzoek wordt een goed uitgangspunt voor het verdere onderzoek naar materialen en functies 
en de architectuur die dit samenbrengt. Tijdens het referentieonderzoek komen een aantal termen naar voren 
die niet altijd voor zichzelf spreken. Wat verstaan we precies onder een multifunctioneel gebouw of binnen 
welke grenzen bepalen we de levensduur van een materiaal. Om gedurende het onderzoek onduidelijkheden te 
voorkomen worden er in het hoofdstuk “Definities”de belangrijkste termen verklaard. 
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Definities 
 
Demontabel bouwen 
Het eenvoudig kunnen demonteren van gebouwen en/of verwijderen van bouwelementen en bouwdelen zonder 
daarbij de drager of het opnieuw te gebruiken bouwdeel te beschadigen. 
 
Economische levensduur 
Is de duur waarin het banenstelsel van functioneel systeem en technisch systeem beantwoorden aan de 
economische eisen, die men in de tijd stelt aan het gebouw en/of terrein waarop het gebouw staat. M.a.w. het 
tijdstip waarop een alternatieve oplossing (om dezelfde functie te vervullen) op economische gronden de 
voorkeur gaat krijgen. Het is daarbij niet van belang of iets technisch versleten is. 
 
Einde materiaallevensduur 
Het bouwproduct kan niet meer aan de eisen voldoen, hetzij door degradatie van het bouwdeel, hetzij door 
verandering van de eisen. 
 
Flexibel bouwen 
Het produceren van gebouwen waarvan de indeling eenvoudig en zonder beschadigingen veranderd kan 
worden.  
 
Functionele levensduur 
Is de duur waarin het gebouw op eniger wijze kan beantwoorden aan functionele doelen. De functionele 
levensduur bestaat meestal uit enkele gebruiksperioden.  
 
Industrieel bouwen 
De literatuur is niet eenduidig over de betekenis van het begrip industrieel bouwen. Sommigen beperken de 
betekenis tot projectonafhankelijke, mechanische geproduceerde producten in de fabriek. Veelal worden ook 
prefab producten (die dus niet projectonafhankelijk zijn) als industrieel getypeerd. 
 
Materiaallevensduur 
De periode die verstrijkt tussen het moment van oplevering van een bouwproduct en het moment waarop dit 
niet meer voldoet aan de eisen van de gebruiker. Het gaat hier om een gemiddelde levensduur waarbij de 
werkelijke waarden een spreiding rond dit gemiddelde zullen vertonen. 
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Productongebonden projectontwikkelinggesloten bouwsysteem. 
Dit wil zeggen dat het ontwerp uitgangspunt is en de geprefabriceerde bouwdelen c.q. componenten  speciaal 
voor dat ontwerp ontwikkeld worden. Deze werkwijze wordt ook wel een gesloten bouwsysteem genoemd.  
Deze benadering is kostbaar. Door schaalvergroting en standaardisatie probeert men grotere series van 
standaardproducten c.q. componenten te produceren en zo de kosten te drukken. 
 
Actuele situatie: 
Het ontwerpen van gebouwen als een totaal gesloten bouwsysteem is aan slechts enkelen voorbehouden. Het 
merendeel van de ontworpen gebouwen is echter samengesteld uit gesloten deelsystemen. Een mooi 
voorbeeld van een geheel gesloten bouwsysteem is het Institute du monde d’Arab in Parijs van Jean Nouvel. 
Het gebouw is geassembleerd uit elementen die specifiek voor het Institute ontwikkeld zijn; zoals een vliegtuig 
in elkaar geschroefd. 
 
Projectonafhankelijke productontwikkelingopen bouwsystemen. 
Aandacht voor de randvoorwaarden van het industriële bouwen. De randvoorwaarden hebben als doel de 
toepassing van geprefabriceerde bouwdelen zo universeel mogelijk te maken. De standaard bouwdelen c.q. 
componenten moeten dus geschikt zijn voor verschillende gebouwen.  
 
Technische levensduur 
Is de duur waarin het technisch systeem voldoet aan de prestatie-eisen die eraan ten grondslag liggen. M.a.w. 
de periode dat een gebouw of bouwproduct voldoende betrouwbaar de gewenste functies kan blijven vervullen.  
 
Multifunctioneel gebouw (voorlopig) 
Een gebouw of complex waarin een variëteit aan functies zijn gehuisvest. Het is een combinatie van openbare 
functies voor bijvoorbeeld recreatie, educatie en huisvesting. Standaard combinaties als wonen, winkels en 
parkeren worden daar niet onder verstaan.  

 
Institute du monde d’Arab, Parijs; 
Jean Nouvel 
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Inleiding in het onderwerp Complex Gebouw 
 
 
 
 
Met Delirious New York schreef Rem Koolhaas een ode aan de stad New York en in het bijzonder Manhattan. 
Een schiereiland zo groot als Terschelling waar vandaag de dag 1,5 miljoen mensen wonen.  
Het verhaal gaat, na de geschiedenis van de ontdekkingsreizigers, verder met het ontstaan van een grid van 
straten die opgevuld werden met gebouwblokken. De uitvinding van de lift kan geplaatst worden in de drang 
van de stad, om uit te kunnen breiden door de bevolkingsgroei. Er was door de starheid van het grid alleen nog 
maar uitbreiding in de lucht mogelijk. De skyscraper werd geboren.  
Er werd daarna gezocht naar een modern Venetië. In een zee van gemotoriseerd verkeer ontstaan gebouwen 
die verder ontwikkelen tot steden binnen de stad, verbonden met bruggen en arcades: “The Culture of 
Congestion”. 
Deze steden binnen Manhattan bevatten meerdere functies die hier alleen maar boven elkaar gesitueerd 
konden worden. Complexe gebouwen van honderden meters hoog met een systeem van liften die elkaar 
ontmoetten op plaza’s op verschillende verdiepingen in het gebouw.  
Salvador Dali verwonderde zich over het feit dat zo veel impressies, die hij zag, een kopie waren die vanuit 
Europa zijn overgenomen. Deze impressies sterkten hem in zijn Kritisch Paranoïde Methode: voorwerpen of 
impressies uit de bestaande context halen en ergens anders plaatsen. Le Corbusier, die ook een bezoek aan 
New York bracht, deed met zijn plan Voisin in feite hetzelfde. Hij verafschuwde de wolkenkrabbers en de 
afwezigheid van licht en lucht, maar gebruikte de wolkenkrabber om Parijs stedenbouwkundig te veranderen. 
Iets typisch Manhattiaans werd in plan Voisin gekopieerd, waarbij drie verschillen aan te wijzen zijn. Het eerste 
verschil was dat de gebouwen verder uit elkaar stonden, waardoor er meer ruimte gecreëerd werd voor groen, 
licht en lucht. Het tweede verschil was dat de stedenbouwkundige plattegrond geen gegeven was. De 
infrastructuur werd aangepast aan de gebouwen. In Manhattan was dat andersom. Het laatste verschil is dat 
plan Voisin, dat in 1925 gepresenteerd werd, nooit gerealiseerd is.  
De aanwezige stedenbouwkundige situatie zal voor een complex gebouw van belang zijn. De bestaande 
wegen, gebouwen en voorzieningen en de mogelijkheid hierop aan te kunnen sluiten.  
 

 
Delirious New York 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan Voisin 1925, Le Corbusier 



Complex gebouw   Referentieonderzoek   November 2002 

Joost Assmann & Kevin Bender    P10 

Schematisering referenties 
 
 
 
Om een start te maken met het referentieonderzoek heeft dhr. Post een tabel gegeven waarin een aantal 
projecten op basis van functionele levensduur, materialisatie en bouwsysteem staan gerangschikt. Tijdelijke 
projecten waarvan men alleen weet dat ze er maar voor een kort tijdsbestek zijn. De standaard levensduur van 
maximaal vijftig jaar en gebouwen die een andere bestemming krijgen of worden gerenoveerd en dus oneindig 
lang mee kunnen. Voor ons minder interessante projecten. 
 

Levensduur Materialisatie Systeem Project/Referentie
Tijdelijk Speciaal Gesloten bouwsysteem Japans paviljoen Expo 2000

Speciaal Gesloten bouwsysteem Kartonconstructies Shigeru Ban
Elementen Open bouwsysteem A-markt Amsterdam
Elementen Open bouwsysteem Mac Bike
Elementen Open bouwsysteem Kinderkunsthal Rotterdam

Vastgestelde Traditioneel Gesloten bouwsysteem XX- project
levensduur _ _ XXn- masterclass

Traditioneel Gesloten bouwsysteem Stadhuis Fulco theater
Speciaal Gesloten bouwsysteem Woonhuis kantoor Islington
Traditioneel Gesloten bouwsysteem Multifunctioneel gebouw Huizen
Demontabel Open bouwsysteem Houtskeletgebouw Oostenrijk

Oneindig Demontabel Combinatie Nederlands paviljoen Expo 2000

 
 
 

Tabel 1: Referentieprojecten 
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XXn gebruiksduur=levensduur 
Samenvatting 
Op de Universiteit van Eindhoven is een masterclass gehouden als een vervolg op de realisatie van het XX- 
project in Delft van dhr. Post. De gebruiksduur is de levensduur als motto voor een project op een locatie in 
Heerlen. De belangrijkste vraag die gesteld werd: wat is er nodig om daadwerkelijk woon-, werklocaties met 
een eindige levensduur te realiseren? In groepen heeft men geprobeerd deze vraag te beantwoorden. 
 
EXXposed:  
De fundering van het XX- project wordt als een struikelblok gezien voor een eindige levensduur van een functie 
op een gegeven locatie. Het storten van de fundering wat bij het XX- project vanuit bezuinigingsoverwegingen 
is doorgevoerd, is een permanente ingreep geweest. De groep heeft gezocht naar een oplossing voor een 
lichte beganegrond vloer met een spaceframe met dek, die zijn belastingen afdraagt naar dragende grondlagen 
door betonplaten. Zowel de beganegrond vloer alsook de betonplaten zijn respectievelijk te demonteren en te 
hergebruiken. De grond wordt niet voorzien van permanente funderingen waardoor de infrastructuur van de 
locatie variabel blijft. 
 
SinXX: 
Deze groep veronderstelt een bestuurlijk scenario waarbij initiatieven in een gebied door een dynamisch soort 
bestemmingsplan aangestuurd worden. Uitgangspunt is dat ontwikkelingen korttijdiger kunnen zijn waardoor 
informelere samenstellingen van functies en volumes toegelaten kunnen worden. 
 
Reaxxy: 
Zij maken een groot onderscheid tussen tijdelijke voorzieningen en voorzieningen voor een langer termijn. 
Onder dat eerste valt de architectuur van een gebied. Onder het tweede vallen de stedenbouwkundige ingrepen 
en de reeds aanwezige natuur.  
 
CompleXX: 
Complexx veronderstelt een netwerk zoals op een camping. Een “full hookup” voor gebouwen die slechts één 
functie huisvesten. Een rationele infrastructuur waarbij gebouwen een plek en een aansluiting op gas, water, 
licht en riolering kunnen krijgen. 
 
Dhr. Van der Kooij werkzaam bij de gemeente Amsterdam en de TU Delft houdt een pleidooi voor een 
“duurzame stedenbouw + lichte architectuur”. Lichte stedenbouw heeft geen zin omdat infrastructuur niet aan te 
passen is. Dit geldt zeker voor de centra van bestaande steden. De bestaande infrastructuur moet dan als de 
context voor het gebouw worden gezien. Als een gebied dan toch groot genoeg is, om er een raster overheen  
 

 
Locatie XXn Heerlen 
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te leggen, dan moet de maatvoering van dat raster worden aangepast aan de aanpasbare architectuur die het 
grondvest. Als voorbeeld noemt hij de rasters van Philadelphia en Las Vegas. In Philadelphia laat het raster 
aanpasbare of tijdelijke architectuur. In Las Vegas is het raster te groot, en laat het alleen mega gebouwen toe. 
Dhr. Post geeft zelf nog een kritische noot ten aanzien van deze aanpasbare architectuur. De omgeving 
verandert steeds wat een onstabiel situatie geeft. Een persoon kan zich niet meer met de omgeving waarin 
hij/zij opgroeide, identificeren.  

Conclusies 
De infrastructuur of de stedenbouwkundige situatie zijn in sterke mate bepalend voor de verdere ontwikkeling 
van woon- werklocatie met een eindige levensduur. In de eerste plaats de infrastructuur. Tijdelijke gebouwen 
moeten ook aansluiten op de netwerken van wegen, riolering, water, gas en elektra. Bij bestaande steden is 
deze infrastructuur niet of nauwelijks meer aan te passen. Bij nieuwe locaties kan men de netwerken 
meenemen in de structuur zodat gebouwen hierop aan kunnen sluiten. Men houdt daar dan wel een soort 
vakantiegevoel aan over. In de tweede plaats, de stedenbouwkundige situatie. De grootte van het gebied waar 
een woon- werklocatie met een eindige levensduur komt, bepaalt de flexibiliteit die met de tijdelijke architectuur 
bewerkstelligd kan worden. 
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IFD Projecten 
 
IFD heeft een nauwe verwantschap met de XX- gedachte. Om die XX- overpeinzing zo helder en zuiver 
mogelijk te houden, is een goede analyse van Industrieel Flexibel Demontabel bouwen noodzakelijk.  
Flexibel bouwen zou moeten zijn dat een gebouw meerdere functies kan huisvesten waarbij de drager over een 
langere tijdsbestek een universele inbouw mogelijk maakt. De inbouw zou op een andere plaats weer kunnen 
worden hergebruikt. Dit vraagt om een grote mate van standaardisering en Industrialisering van open 
bouwsystemen. 
Demontabel bouwen zou moeten zijn dat een gebouw op een locatie wordt gemonteerd en na de functionele 
levensduur kan worden gedemonteerd om elders weer gemonteerd te worden. Deze aanpak vraagt ook weer 
om een grote mate van standaardisering en industrialisering van open bouwsystemen. 
Als het gaat om de “zuiverheid van het bouwkundige concept” is het dus niet mogelijk dit te combineren met 
een gesloten bouwsysteem. 
 

Kinderkunsthal Rotterdam 

Beschrijving 
De Kinderkunsthal is het resultaat van een workshop georganiseerd door de stichting “Rotterdam 2001, 
Culturele Hoofdstad van Europa”. De ontwerpopgave was het creëren van een semi- permanent gebouw in het 
Museumpark dat maximaal 5 jaar mee mag gaan. Het is een gebouw waar kinderen hun creativiteit kwijt 
kunnen. Met een hellingbaan die door het gehele gebouw loopt, kunnen de kinderen verschillende ruimtes 
bezoeken waar verschillende vormen van creativiteit kunnen worden ontdekt. 
Er is gebruik gemaakt van het WB Accom systeem van stalen units die langs en boven elkaar gerangschikt 
kunnen worden. Deze units staan op een fundering van stelconplaten op een mortellaag boven op de 
bestaande asfaltlaag. De stalen units worden opgevuld met underlayment platen. Voor de vloeren werd gebruik 
gemaakt van kanaalplaten. Tussenwanden werden gerealiseerd met metalstud wanden. De wanden en 
plafonds zijn verder niet afgewerkt.  
De opbouw van de gevel is ook terug te vinden op het dak. Hierbij zijn polycarbonaat golfplaten gemonteerd op 
standaard dakelementen. Alle units en panelen zijn op de fabriek gemaakt en konden in het werk eenvoudig 
gemonteerd worden.  
De units kunnen na een termijn van vijf jaar worden hergebruikt in andere gebouwen. De opvullingen kunnen 
eventueel worden hergebruikt, afhankelijk van de levensduur van de materialen. 
 

 
Kinderkunsthal Rotterdam 
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Conclusies 
De Kinderkunsthal is opgezet als een voorbeeldproject van het Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen. De 
opzet is gedeeltelijk geslaagd. De stelconplaten kunnen worden hergebruikt. De units van WB Accom en de 
kanaalplaatvloeren zijn wederom te gebruiken. De vraag die je daar altijd bij kan stellen, wie wil en kan deze 
units gebruiken? De gevels zijn echter projectafhankelijk. Het gebouw krijgt zo zijn eigen identiteit zonder te 
vervallen in het bouwkeetuiterlijk. De gevel in zijn geheel kan niet worden hergebruikt. Demontage van de gevel 
in losse delen kan wel weer tot hergebruik leiden, of de rest moet worden gerecycled.   
 

A-markt, Amsterdam 

Beschrijving 
De A-markt is gebouwd op een kavel aan de Nieuwe Foeliestraat, tegenover de IJ-tunnel. Bemoeienis van de 
gemeentelijke overheid zorgde ervoor  dat de A-markt de bestaande noodoplossing moest vervangen. De 
locatie moest een meer hoogwaardige architectonische uitstraling krijgen. De architect Thijs Verburg van 
Verburg en Hoogevest Architecten heeft met behulp van moderne technieken en materialen een nieuwe 
oplossing bedacht. De A-markt kent een aantal beperkingen c.q. uitdagingen. Zo kan er slechts over een 
periode van vijf jaar over het bouwterrein worden beschikt. Daarnaast mocht er niet worden geheid, in verband 
met kabels en leidingen. 
 
Het ontwerp bestaat uit twee lagen. De ruimte op de begane grond wordt gebruikt door de plaatselijke buurt 
super. Op de eerste verdieping zijn twee ruimtes die gebruikt kunnen worden als bedrijfsruimte. Op dit moment 
wordt het gebruikt als expositieruimte. Opvallend aan het ontwerp is het grote uit strekmetaal gevormde scherm 
dat de overgang vanuit het lelijk afgekapte negentiende-eeuwse naar de stad vormt. Het scherm wordt door de 
architect Thijs Verburg ook wel een stedenbouwkundige pleister genoemd 
 
Uit de randvoorwaarden dat er niet geheid kan worden, is er gekozen voor staalframebouw. Staalframebouw is 
een mindere bekende techniek. Als eerste worden uit verzinkte dunnen staalplaat door middel van 
koudvervormen C- en U-profielen gewalst. Deze worden daarna geassembleerd tot vlakvormige frames waarop 
beplating kan worden geschroefd. Voor gevelbeplating op de begane grond is er gebruikt gemaakt van 
golfplaten met een zilvermetallic coating. De bedrijfsunits op de eerste verdieping zijn afgewerkt met kunststof 
planken (Stokvis Plastics). Het grote scherm aan de zijkant van het gebouw is gemaakt uit thermisch verzinkt 
strekmetaal geprefabriceerde elementen die op metalen buisprofielen zijn bevestigd. 
 
 
 

 
A-markt Amsterdam 
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De bijzondere randvoorwaarden waaraan de A-markt moest voldoen, brachten het project in de experimentele 
sfeer. Met de kenmerken industrieel, flexibel en demontabel past A-markt in het promotie-initiatief  van de 
stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Flexibel bouwen impliceert het vermogen om in te spelen op 
uiteenlopende wensen, vandaag, maar ook volgend jaar en elke keer weer opnieuw. Een flexibel gebouw zal 
voor lange tijd en vele gebruikers als gegoten zitten. Om flexibiliteit te kunnen bereiken moet een gebouw in 
beginsel ook demontabel zijn. Demontabel bouwen op bouwdeelniveau is dan de eerste stap, die het mogelijk 
maakt om bijvoorbeeld een gevelelement te vervangen. De volgende stap bestaat uit de mogelijkheid van 
volledige demontage en hergebruik van de onderdelen op een andere plek in een ander bouwwerk. 

Conclusie 
De A-markt is een typisch voorbeeld van een IFD project, waarbij de nadruk ligt op de beperkte gebruiksduur 
van de locatie. Deze eis zorgt ervoor dat het totale gebouw over 5 jaar gedemonteerd kan worden en geen 
litteken overlaat op de locatie. De materialen die gebruikt zijn hebben een levensduur die veel groter is dan de 
levensduur van de A-markt. De materialen kunnen dus gerecycled of hergebruikt worden voor andere 
projecten. De kanttekening hierbij is dat de materialen ontworpen zijn voor de A-markt en dus niet toepasbaar 
op elk andere willekeurig project. Hergebruik wordt dus moeilijk. 
 

MacBike, Amsterdam 

Beschrijving 
In opdracht van MacBike heeft het architectenbureau Verburg en Hoogendijk een tijdelijk paviljoentje 
ontworpen. Het ontwerp moest een gebouwtje zijn waar fietsen konden worden verhuurd, verkocht, 
gerepareerd en gestald. Opvallend aan het ontwerp is dat er gebruik gemaakt is van een grote kelder onder de 
bestaande straat. De kelder is te betreden via een grote trap. Er vanuit gaande dat het gebouwtje maar vijf jaar 
mee zou gaan, lijkt dit meer op een permanente ingreep in plaats van een tijdelijke ingreep. Hierin ligt de grap 
van het ontwerp. De kelder was vroeger onderdeel van een bestaande route onder de bestaande straat. Een 
aantal van deze zijn nog terug te vinden in het huidige straatbeeld van Amsterdam. De meeste zijn nu dicht 
gemetseld. Kijkend naar het bovenstaande is de MacBike dus een beperkte ingreep, die een meer tijdelijk 
karakter heeft.  
Over de kelder is een demontabele staalconstructie geplaatst. Het dak is afgewerkt met een lichte beplating. 
Onder een deel van het afdak is een transparant hokje gemaakt dat is opgetrokken uit glazenbouwstenen.  In 
dit hokje staan nieuwe fietsen te koop en is er een trap naar de werkplaats in de kelder. 

 
IFD aanpak A-markt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MacBike Amsterdam 
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Conclusie 
De opdracht voor het paviljoentje had een tijdelijk karakter. Aan het tijdelijke karakter valt wel het een en het 
ander op te merken. Ten eerste de gestelde gebruikstermijn, 5 jaar. Dit is natuurlijk een fictief getal, want 
anders had het paviljoentje begin dit jaar gedemonteerd moeten worden.  
Ten tweede roept de detaillering wat vraagtekens op. De kelder zorgt ervoor dat het ontwerp een permanent 
karakter heeft. Maar losstaand van dat, is er gebruik gemaakt van glazen bouwstenen. Deze zijn onderling 
gemetseld en dus niet eenvoudig te demonteren.  Het IFD karakter is hier dus minder van toepassing dan bij 
het ontwerp van de A-markt. Kijkend naar de eventuele invloed van het project op ons afstuderen is dat er 
consequent moeten worden gecontroleerd of het te volgen concept blijft gehandhaafd in het uiteindelijke 
ontwerp. 

Houtskeletbouw in Oostenrijk  
 
“Het in weer en wind stapelen van kleine elementen met een levensduur van “tot in de eeuwigheid” past niet 
meer in de huidige tijd van snelheid, efficiëntie en ergonomie”. 
Met deze gedachte hebben de Oostenrijkse architecten Kathan en Strolz in de Tiroolse Alpen een woonhuis 
gebouwd. Het huis is opgebouwd volgens een door hun ontwikkeld bouwsysteem. 
Dit systeem is volgens de houtskeletbouwmethode onder de naam Holzbox Tirol ontwikkeld en kenmerkt zich 
door een hoge mate van prefabricage. 

Pilot project 
De eerste versie van de montagewoning is te vinden op een bergrug in Tirol. Na een voorbereiding van twee 
weken op de bouwplaats, werden de prefabelementen in één dag tot een sleutelklare woning samengesteld. De 
twee verdiepingen hoge houten kubus rust op een kelder van prefab betonelementen. Een lichtstrook onder het 
kelderdek maakt dat het gebouw boven de grond lijkt te zweven. De plattegronden zijn eenvoudig en compact. 
Om een centrale, compacte kern, waarin keukenblok, bad en trappenhuis zijn ondergebracht, ontwikkelt zich 
een open plattegrond, die naar keuze kan worden ingedeeld. 

Industrieel, Flexibel en Demontabel 
Het systeem is flexibel, demontabel en dus uitbreidbaar. De kopwanden op de verdieping kunnen in hun geheel 
worden verwijderd. Nieuwe elementen zijn vervolgens eenvoudig aan de bestaande toe te voegen, waarna de 
verwijderde kopwanden weer aan de nieuw geplaatste elementen kunnen worden toegevoegd. 
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Conclusie 
Toepassing van milieuvriendelijke materialen en de recyclebaarheid daarvan, maar ook de hoge mate van 
demontabelheid sluiten aan bij de overtuiging dat bouwwerken niet meer voor de eeuwigheid hoeven worden 
ontworpen. Net als bij Project XX van Jouke Post, gaan ze er van uit dat de gebruiksduur van een project de 
duurzaamheid bepalen. Het grote verschil is dat Project XX theoretisch in stof op moet gaan, terwijl het Holzbox 
systeem vooral is gericht op aanpasbaarheid en hergebruik.  Hieruit valt ook op te maken dat het ontwikkelen 
van een gebouw dat in stof uiteenvalt, een onmogelijke opgave is. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er voor de 
ontwikkeling van project XX vier strategieën zijn verzonnen. Het Holzbox systeem heeft veel overeenkomsten 
met de 2de (de delen worden hergebruikt) en 3de strategie (de delen worden gerecycled).  

 
Project Holz box Tirol 
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Multifunctionele gebouwen 
 
Een onderzoek naar multifunctionele gebouwen kan ons een beter inzicht geven in de positionering van de 
functies onderling in het gebouw en het kan ons een beter inzicht geven over de relatie van een multifunctioneel 
gebouw en de stedenbouwkundige omgeving. Het gebouw kan een sociale condensator van de gehele stad 
worden of kan eventueel ook woonfuncties huisvesten. Het gebouw heeft ook een invloed op de infrastructuur 
van de locatie. Bijvoorbeeld extra parkeergelegenheden omdat de dichtheid van mensen op die locatie van de 
stad is toegenomen. 

De Graaf Wichman 
 
In het centrum van Huizen in een voormalig park, is een multifunctioneel gebouw geplaatst. Het gebouw is 
ontworpen door O3 architecten. Het gebouw omvat een scala aan openbare functies en woningen. Waarom op 
die locatie? Door de centrale ligging. Ten eerste is het gesitueerd aan de rand van het centrum. Daarnaast zijn 
er in de omgeving een aantal belangrijke openbare gebouwen. Het gemeentehuis en politiebureau liggen 
rondom het gebouw Graaf Wichman. 

Functies 
De hoofdvorm bestaat uit een groot blok dat een dynamische vorm heeft.  Deze dynamische vorm komt door 
een wand die haaks loopt t.o.v de kopgevel. De vorm van het gebouw is mede ingegeven door de wens de 
samenhang van de omgeving te versterken en het centrum van de gemeente meer betekenis te geven. Door de 
horizontale gebogen wand aan oost -en noordzijde wordt de nu nog wat rommelige openbare ruimte geordend. 
Aan de westzijde wordt op de kleinschaligheid van het historische dorp gereageerd.  
In het dynamische deel zijn opgenomen: 
 bibliotheek;  
 poolcentrum; 
 bioscoop;  
 muziekcafé; 
 theater; 
 bowling.  

 
 
 
 

 
Multifunctioneel gebouw: 
De Graaf Wichman 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stedenbouwkundige locatie 
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In  de kopgevel en in de daaraan grenzende wand  zijn winkels op de begane grond en woningen op de 
daarboven gelegen verdiepingen geplaatst. Onder het gebouw is er een openbare parkeergarage en op het 
daarboven gelegen binnenterrein is er een privé parkeerterrein voor de bewoners van het complex. Doordat het 
dynamische blok door de wand heen komt ontstaat er een los blok. In dit blok is een Grandcafé geplaatst. 

Ontwerp 
Opvallend aan het ontwerp is dat  er een duidelijke scheiding is tussen de (semi) openbare functies en de 
winkels/woningen. De grootste integratie van functies is in het grote dynamische blok. Hier ontstond ook 
meteen het grootste probleem van het ontwerp: “De bouwfysica”. 
Een voorbeeld daarvan is dat de bowling op de bovenste verdieping is geplaatst. Boven het theater en 
bioscoopzalen. Hier moesten dus speciale maatregelen worden genomen om contactgeluid te voorkomen.  

Conclusie 
Ook hier is het voor ons afstuderen interessant om te zien dat de verschillende functies zijn geïntegreerd in één 
gebouw. Als we het ontwerp vergelijken met het ontwerp van het stadhuis in IJsselstein, dan zijn er een aantal 
overeenkomsten. Beide gebouwen hebben openbare functies in zich. Alle functies zijn gericht op de bewoners 
van de betreffende stad. Naast de overeenkomst in functies, is er een overeenkomst in de bouwwijze. In beide 
gevallen betreft het een traditionele bouwmethode. Het zijn “starre” ontwerpen die niet kunnen reageren op 
veranderingen in de omgeving. Het gebouw is ontworpen voor een periode van 50 jaar, terwijl de omgeving 
sneller verandert. Niet op korte termijn  (5 tot 10 jaar) maar wel op een periode van 15-20 jaar. Veranderingen 
kunnen de vraag naar bepaalde functies doen verdwijnen. Bijvoorbeeld door vergrijzing in Huizen zal de drang 
voor een poolcafé verdwijnen. Daarnaast kunnen modeverschijnselen ervoor zorgen dat bioscopen uit zijn of 
bowlen volkssport nummer 1 wordt. Binnen het gebouw is er binnen de vaste structuur weinig ruimte om op 
zulke veranderingen te reageren.  
Kortom een dynamische gebouw van vorm en functie, doch star gebouwd.  
 

 
Grandcafé gespitst van de wand 
door het dynamisch blok 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Woning in de wand 
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Stadhuis en Fulcotheater IJsselstein 

Beschrijving 
Het aantal gebouwen in Nederland dat meerdere functies huisvest, is gering. Een project dat uitgevoerd is, is 
het stadhuis en Fulcotheater in IJsselstein. Het multifunctionele gebouw naar ontwerp van Ben van Berkel 
huisvest het stadhuis en het Fulcotheater met een bioscoop, grand café en een ondergrondse parkeergarage. 
Door de specifieke plattegrond kan het gebouw alleen de genoemde functies huisvesten. Het gebouw is dus in 
beginsel niet ontworpen om te worden herbestemd. De toegepaste materialen en constructiemethoden geven 
geen aanleiding tot een mogelijkheid voor demontage of hergebruik. Het is dus een voorbeeld van een star 
gebouw, dat er vijftig of meer jaren zal staan, met een gesloten bouwsysteem.  
 
De functies zijn naast elkaar geplaatst in een soort lus. De ruimte was er ook voor aanwezig. 
Stedenbouwkundig is het gebied eromheen ook aangepakt. Een looproute langs het gebouw die het tramstation 
met het oude centrum van IJsselstein verbindt en een fietspad evenwijdig aan de oude stadspoort. Alleen de 
parkeergarage is met de auto te bereiken zodat het gehele autoluwe gebied rond het gebouw een domein voor 
voetgangers en fietsers wordt. Er waren dus stedenbouwkundig weinig obstakels.  

Conclusies 
Ook dit ontwerp is een typisch voorbeeld van een star gebouw. Afgezien van het feit dat de gevels interessant 
zijn en het gegeven hoe functies gecombineerd zijn, is het gebouw voor ons afstudeeronderzoek niet van 
toegevoegde waarde. De functies zijn hier allemaal langs elkaar geplaatst, wat mogelijk was omdat er geen 
stedenbouwkundige obstakels zijn. Andere multifunctionele gebouwen zijn wat betreft functieplaatsing wellicht 
interessanter. Het is wel een bevestiging voor het feit dat het ook op een andere manier kan worden aangepakt. 
Eigenlijk de probleemstelling waarop met het afstuderen een antwoord gezocht moet worden. 
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Gemeentehuis IJsselstein, Fulcotheater 
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Projecten voor materialisatie 
 
Het XX- kantoor is een van de weinige, zo niet een van de eerste gebouwen, dat gebaseerd is op het concept 
waarbij de functionele levensduur gelijk wordt gesteld aan de technische levensduur. Daarnaast zijn ook nog 
andere projecten bekeken die wat materialisering betreft, iets kunnen bijdragen aan het “complex gebouw”. 
Nieuwe alternatieve bouwmaterialen die alleen voor een korte levensduur geschikt zijn, eenvoudig kunnen 
worden gerecycled of eenvoudig kunnen worden hergebruikt. 

Project XX  

De Filosofie 
Duurzaam bouwen is de trend. Zo min mogelijk milieuvervuiling door gebruik van onschadelijk en duurzaam 
materiaal. Een mooi streven. De dagelijkse praktijk is echter anders. De trend naar een kortere levensduur van 
gebouwen wordt het duidelijkst weerspiegeld in de kantorenmarkt. Gebouwen – en met name kantoren – zijn 
vaak een veel korter leven beschoren dan de materialen waaruit zij zijn opgebouwd. Veel van de huidige 
bouwmaterialen kennen een levensduur van 75 jaar. De gebruiksduur van een kantoorgebouw is in de praktijk 
echter veel korter. Maar hoe duurzaam is ‘duurzaam bouwen’ als objecten die bijna een eeuw mee kunnen al 
heel snel niet meer voldoen aan de eisen van de gebruiker?  
 
Het kantoorpand wordt daarom veel eerder dan bouwkundig gezien noodzakelijk is, drastisch verbouwd of zelfs 
gesloopt. Het gevolg is milieu- en materiaalverspilling. Deze kosten zullen ook in de economische afschrijving 
van gebouwen opgenomen worden. De afstemming van de economische op de technische levensduur wordt 
onder invloed van de genoemde ecologische ontwikkelingen steeds wenselijker. 

Beschrijving 
Met deze wetenschap in het achterhoofd is op initiatief van Jouke Post, Project XX ontstaan. Een tweelaags 
kantoorgebouw met een functionele en economische levensduur van om en nabij de twintig jaar. Het 
uitgangspunt bij het realiseren van zo’n gebouw is dat het object na twintig jaar zonder al teveel milieuschade 
kan worden ontmanteld. Het mooist zou zijn als het gebouw tot stof uiteen zou vallen. De onderdelen die hierbij 
vrijkomen worden hergebruikt, gerecycled of teruggegeven aan de natuur. 
Bij Project XX is het onderzoek vooral gericht op het screenen van materialen naar levensduur en de 
mogelijkheid tot hergebruik. In dit licht is ook onderzoek verricht naar de haalbaarheid van ecologische 
bouwtechnieken en hoofddraag-constructiesystemen.  
Naast de milieudoelstelling moet het ontwerp helder en kwalitatief hoogwaardig van architectuur en detaillering 
zijn en moet het ontwerp aantrekkelijk bruikbaar en flexibel voor de gebruikers zijn.  

 
XX-Kantoor Delft 
 
 
 
 
 
 

 
XX-Kantoor Delft 
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Het kantoorontwerp kenmerkt zich door een hybride draagconstructie van hout en staal. Stalen 
funderingspalen, een begane grondvloer uit gerecycled beton op stalen liggers en een spaanplaten 
verdiepingsvloer gevuld met zand. Het dak bestaat uit een mevriet plaat met een bedekking van sedum-mos. 
Bij de uitwerking van het ontwerp heeft men de stalen fundering en het sedum-mos-dak in verband met kosten, 
moeten schrappen. Een betonnen fundering en een dak van gewapende betonvezelplaten met recyclebare 
dakbedekking. Kartonnen kanalen zijn de basis voor de luchtbehandelinginstallatie. Om de installatie voor de 
klimaatbeheersing te beperken zijn aan de binnenzijde van de gevel doorzichtige rolgordijnen voor de dubbele 
beglazing gemonteerd. Deze klimaatgevel zorgt voor een minimale installatie. 

Conclusies 
Het XX-project is niet industrieel en de flexibiliteit wordt enkel verkregen door het toepassen van een 
kantoortuin die vrij indeelbaar is. Het gebouw kan niet uitgebreid worden. De verbindingen van de bouwdelen 
zijn geschroefd, en dus te demonteren. Er is per materiaal een afweging gemaakt of het moet worden 
gerecycled, of dat het kan worden hergebruikt. In principe kunnen alle materialen worden gerecycled en is 
standaardisering en levensduur van bouwdelen van belang voor hergebruik. Vanuit milieutechnisch oogpunt is 
het een goede ontwikkeling de materiaalkeuze af te laten hangen van de invloeden die het heeft op het milieu.  
Zowel de functionele levensduur als de technische levensduur zijn arbitrair. Het is moeilijk te schatten hoe lang 
een functie gewenst is. 
In het geval van de functionele levensduur kan met de gebruiker besproken worden hoelang men het gebouw 
wil gebruiken of kan men met de gemeente overleggen hoelang zij een functie op een locatie willen hebben. De 
toekomst voor zowel de gebruiker als de gemeente is in deze niet te voorspellen.  
In het geval van de technische levensduur is het bijvoorbeeld moeilijk te voorspellen hoe lang een houten kozijn 
mee gaat. De technische levensduur moet dus altijd samen met de economische levensduur beschouwd 
worden. Er is dan een betere beoordeling te geven van de technische levensduur van een houten kozijn, 
voordat deze opnieuw geschilderd moet worden. Het onderhoud of gehele renovatie van het gebouw bepalen in 
feite de economische levensduur. Wellicht is het gebouw al afgeschreven voor dat de functionele levensduur 
verstreken is.    
Ten aanzien van kosten en ontwikkelingstijd moesten een aantal concessies gedaan worden. De fundering en 
het dak moesten gewijzigd worden. De permanente fundering kan dus niet hergebruikt worden op dezelfde 
plek. Het vormt dus een stedenbouwkundige belemmering. De houten constructie van Swedlam LVL moest 
worden versterkt met een staalconstructie. Misschien was een geheel houten constructie een meer zuivere 
oplossing. Dit geldt eigenlijk ook voor de stalen glaslatten bij de houten kozijnen. De keuze voor stalen 
glaslatten is gemaakt vanuit architectonisch oogpunt, maar de keuze is dus weer niet zo sterk voor het 
“gebruiksduur=levensduur” uitgangspunt. 
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 Peter Zumthor 

Beschrijving 
De Zwitserse architect Peter Zumthor is bekend geworden met het ontwerp van de thermaalbaden in Vals 
Zwitserland. Zuiver en innovatief materiaalgebruik dat hij doorzet in het ontwerp van de Sound Box, het 
paviljoen van Zwitserland voor de Expo 2000 in Hannover. Het concept achter het gebouw is dat de Sound Box 
een plaats is om te uit te rusten van de hectiek van zijn directe omgeving. Een gesamtkunstwerk van alles wat 
met Zwitserland te maken heeft. Muziek, kunst, poëzie, gastronomie, kleding en de architectuur van het 
gebouw.  
Het gebouw kan in zijn geheel worden hergebruikt met uitzondering van de vloer. Drie centimeter asfalt op een 
stenen ondergrond met uitstekende stalen I- vormige profielen die dienen als basement voor de wanden. De 
wanden worden gevormd door een stapeling van houten Douglas Fir balken die vormvast worden gehouden 
door stalen trekstaven, die op hun beurt weer op spanning worden gehouden door schroefveren. De wanden 
kunnen dus gedemonteerd worden en de balken kunnen in Zwitserland weer worden verkocht.  
Alleen ruimten waar het publiek na hun omzwervingen samenkomt in het gebouw, zijn overdekt. De in de 
wanden verweven houten balken dragen gezet verzinkt stalen profielen waarbij de afwatering via het asfalt op 
de vloer gerealiseerd wordt. Het gebouw is dus van boven en van de zijkanten voor een groot gedeelte open.  

Conclusies 
Gastspreker voor de Technische Universiteit Eindhoven, dhr. C Kieckens, zei over Zwitserse architectuur: 
”Gebouwen ontworpen met de precisie van een uurwerk, rationeel, schijnbaar emotieloos, gebruik makend van 
nieuwe technieken en een onorthodox gebruik van materiaal”. Niet zo zeer het concept is van belang bij deze 
vorm van architectuur, maar het materiaalgebruik en de zuiverheid van het ontwerp zijn van belang. Derhalve 
wordt al in een vroeg stadium van het ontwerpproces overgegaan op de uitwerking van het ontwerp. Een 
zuivere maatvoering en een afgewogen materialisering wekken de indruk van een rationeel, schijnbaar 
emotieloos gebouw.  
Dit kan als een goed uitgangspunt voor het complexe gebouw dienen. Immers, als de materiaalkeuze 
afgewogen is ten aanzien van technische levensduur en eventueel ten aanzien van het karakter van de functie, 
is het XX- concept al zuiver. Als nu ook de maatvoering zuiver is, kan men een goed uitgangspunt creëren voor 
materiaalhergebruik.   
 

 
Swiss Sound Box, Expo 2000 
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Woonhuis en kantoor in Islington (Engeland) 

Beschrijving 
Sarah Wigglesworth is geïnteresseerd in het maken van gebouwen met behulp van kant en klaar beschikbare 
materialen. Haar ethos noopt haar tot het gebruik van materialen die ecologisch en energiezuinig zijn, maar ook 
een robuust karakter hebben. Haar woning en kantoor is haar meest bekende ontwerp. Het gebouw maakt 
gebruik van onorthodoxe materialen, zoals met cement gevulde zakken, strobalen en gestikt doek. 
Doordat het onder andere het doel was om onorthodoxe materialen te gebruiken, is er voor dit project een 
diepgaand onderzoek gedaan naar nieuwe materialen en technologieën. 
 
Bouwtechniek 
De muren van het kantoordeel zijn ondersteund door schanskorven, gevuld met gerecyclede betonsteen 
brokken.  De gevel van het kantoor is bekleed met zakken, die gevuld zijn met zand, cement en kalk. Deze 
oplossingen geven naast een militair ogende gevel, voldoende massa om het geluid van de naastliggende 
spoorlijn te dempen. De overige gevels zijn bekleed met doek. Bestaande uit twee lagen geplastificeerd 
glasvezel en een isolerende tussenlaag. Het doek heeft een lange levensduur, maar kan worden verwijderd en 
worden vervangen door een nieuwe. Om het huis te isoleren is er gebruikt gemaakt van strobalen. Normaal zou 
dit kunnen worden afgewerkt met pleisterwerk. Dit systeem is alleen niet geschikt voor een vochtig klimaat. 
Daarom is er gebruik gemaakt van gegalvaniseerde golfplaten met een achterliggende spouw voor de 
ventilatie.  

Conclusie 
Het woonhuis c.q. kantoor heeft een aantal raakvlakken met project XX. Ze gebruiken beide materialen om hun 
doel te bereiken. Bij het project van Sarah Wigglesworth is de doelstelling alleen veel beter benaderd. 
Misschien bevat het wel teveel ideeën in een. De reden waarom het woonhuis/kantoor zijn doel veel beter heeft 
bereikt is dat het echt een visitekaartje is. Economische invloeden zoals bij project XX waren minder aanwezig.  
Het grote verschil tussen de projecten is dat de doelstelling bij het woonhuis/kantoor gericht is op duurzaam 
bouwen. De gebruikte materialen moeten dus een lange levensduur hebben. Misschien wel veel langer dan de 
functionele levensduur. Toch kan het project van Sarah Wigglesworth bijdragen bij het onderzoek naar de 
materialen voor het complex gebouw. Bijvoorbeeld stro, dat een materiaal is dat direct uit de natuur komt en 
ook zo weer terug kan. De schanskorven kunnen worden hergebruikt. De vulling kan terug de natuur in en de 
korven kunnen ergens anders ingezet worden. In bestrating of in een andere gevel. 
 
 
 

 
Woonhuis/ kantoor, Londen 
Schanskorven met beton 
 
 
 
 
 
 

 
Woonhuis/ kantoor, Londen 
Militaire muur 
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Shigeru Ban 

Samenvatting 
Shigeru Ban genoot zijn opleiding eerst aan de Universiteit voor de Kunsten in Tokio waar hij ook deel nam aan 
workshops waarbij met alternatieve materialen, zoals bamboe, papier en hout, bruggen en torens moesten 
worden gebouwd. Hij zag ook het werk van Hejduk en wist wat hem te doen stond. Verder opgeleid aan de 
Cooper Union, is Shigeru Ban beïnvloed door de New York five. Drie van hen, Hejduk, Peter Eissenman en 
Richard Meier, doceerden daar. Uit zijn werk komt zijn opleiding duidelijk naar voren.  
Hij is een van de weinige architecten die veelvuldig papier heeft gebruikt als bouwmateriaal. Papieren kokers 
worden gebruikt als muren die ruimtes scheiden. Een van de projecten waarbij dit toegepast is het “Papierhuis” 
in Yamanako. Een slinger van kartonnen kokers verdeelt de vierkante plattegrond in de gebruiksruimten.  
Ook bij publieke ruimten wordt papier toegepast in de vorm van vakwerken en boogstructuren. De 
toegangspoort voor het Odawara festival in Kanagawa is een vakwerk van kartonnen buizen die met elkaar 
verbonden zijn door kubusvormige stalen verbindingen. Stalen windverbanden verbinden de stalen 
verbindingen en de constructie wordt een vormvast geheel.  
 
In de Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden bij het Museum of Modern Art in New York stond in het kader 
van de “Making Choices”-expositie een tijdelijk gebouw met een kartonnen boogstructuur. Kartonnen kokers 
werden nu als drukbogen gebruikt in een dakconstructie waar met kruisverbanden een vormvast dak werd 
gerealiseerd. Ook hier werden de kartonnen kokers vormvast met elkaar verbonden door stalen trekstangen die 
de stabiliteit in het vlak van de boog bewerkstelligden.  
 
Een minder complexe constructie is gebruikt bij het paviljoen van Japan voor de Expo 2000. Een combinatie 
van een kartonnen boogconstructie met een houten raamwerk vormt een dakconstructie waarbij het daglicht 
door papieren doeken naar binnen valt. De hoeveelheid staal om de kartonnen constructie in het vlak stabiel te 
houden, is verminderd.  

Conclusies 
Het referentieonderzoek geeft een houvast voor reeds gerealiseerde projecten. Materiaalgebruik, de tijdelijke 
aard en het complex gebouw worden onderzocht. Papier is zonder meer een materiaal waar in het kader van 
het afstudeeronderwerp rekening mee gehouden kan worden. De gebruiksmogelijkheden van het materiaal zijn 
divers, maar in het geval van de boogconstructies en de vakwerken, minder zuiver. Stalen hulpconstructies zijn 
noodzakelijk om de stabiliteit en de knopen te realiseren.  
 
De vakwerken zijn gerealiseerd door windverbanden op locatie aan de stalen verbindingen te lassen. Als deze 
verbindingen waren gerealiseerd met trekstaven met schroefverbingen, was de gehele constructie eenvoudig te 
demonteren. 

 
“Papierhuis” Yamanoko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toegangspoort Odawara 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paviljoen Japan Expo 2000 
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De kartonnen kokers, die gebruikt worden om wanden te realiseren, kunnen goed gebruikt worden. De 
aansluiting van wanden en vloeren is van belang. Als het gaat om vloeren die verschillende functies met 
verschillende gebruiksduren scheiden, kan dat een kritisch punt worden. Afhankelijk van de levensduur van de 
kartonnen kokers kan het een onderdeel worden van een open bouwsysteem. Als de lengtes 
gestandaardiseerd worden, en worden aangepast aan het bouwbesluit, kunnen de kokers in meerdere 
gebouwen op meerdere plaatsen worden ingezet. 
Zowel het staal als karton zijn goed te recyclen. Het zal afhangen van de levensduur van het materiaal karton in 
hoeverre het kan worden toegepast in een ontwerp van een complex gebouw. Ook brandvoorschriften worden 
belangrijk. De keuzes die moeten worden gemaakt nadat de functie niet meer gewenst is, zijn ook van belang 
voor de toepassing van papier als bouwmateriaal. Het kan gerecycled worden, maar kan het ook hergebruikt 
worden, en zijn de constructies te demonteren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paviljoen Japan Expo2000 
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Materialisatie referentieprojecten 
Om een overzicht te krijgen in de toegepaste materialen en om een brug te kunnen slaan naar het 
materiaalonderzoek is een tabel opgezet, waarin per project het bouwsysteem wordt beschreven en waar per 
bouwdeel de materialisering staat vermeld. Er is nu een overzicht waarmee in een later stadium een betere 
materiaalkeuze gemaakt kan worden. 
 

PROJECT Systeem Bouwdeel Materialisatie
Japans paviljoen Expo 2000 Gesloten bouwsysteem Fundering Fundering op staal
(boogconstructies) Constructie Kartonnen boogstructuur met staal gestabiliseerd

Gevels Houten frames met geinpregneerd papier
Dak Idem

(Wandconstructies) Constructie Kartonnen kokers als dragende wanden
A- markt Amsterdam Gesloten bouwsysteem Fundering Fundering op staal

Constructie Verzinkt stalen frames met houten vloer
Gevels Minerale wol met kunststof golfplaten en geextrudeerde panelen

Binnen een kunststof afwerking.
Dak Geextrudeerde panelen

MacBike Amsterdam Open bouwsysteem Fundering Fundering op staal
Constructie Verzinkt stalen constructie als drager van dak en ruimte en 

I- profielen voor vloer boven tunnelingang
Gevels Bij de ruimte opvullingen van beglazing en glazen bouwstenen
Dak Stalen Dejo roosters en op de ruimte een houten balklaag met

underlayment en bitumen.
Kinderkunsthal Rotterdam Open bouwsysteem Fundering Stelconplaten op een mortellaag boven bestaand asfalt

Constructie Verzinkt stalen frames van het WB Accom bouwsysteem met
kanaalplaatvloeren en metalstud wanden

Gevels Polycarbonaat platen met isolatielaag en binnenafwerking
Dak Polycarbonaat platen 

Tabel 2: Materialisering referenties 
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PROJECT Systeem Bouwdeel Materialisatie
Stadhuis/ Fulcotheater Combinatie open- & Fundering Fundering op staal
IJsselstein Gesloten bouwsysteem Constructie Betonconstructie en betonnen vloeren

Gevels Beglazing met U-profiel en betonpanelen met houten kozijnen
Dak Beton met isolatielaag en Bitumen met of zonder balast

Woonhuis en kantoor Gesloten bouwsysteem Fundering Fundering op staal
in Islington (Engeland) Constructie Dragende muren van schanskorven met betonsteenbrokken voor

het kantoor en een stalen draagstructuur voor de woning
Gevels Strobalen met daarvoor gegalvaniseerde platen en zakken gevuld

met zand cement en kalk.
Dak Masonite balklaag, beplating, EPDM folie, een drainagenet en 

aarde met gravel voor waterafvoer
De Graaf Wichman, Huizen Combinatie open- & Fundering Fundering op palen

gesloten bouwsysteem Constructie Staalconstructie dynamisch deel
Betonkconstructie woningen/winkels

Gevels (Glazen)vliesgevel en geprofileerde stalenplaten dynamisch deel
Metselwerk woningen/winkels

Dak Geprofileerde stalen dakplaten dynamisch deel
Platdak, kunsstof dakbedekking woningen/winkels

Houtskeletbouw Oostenrijk Open bouwsysteem Fundering Prefab betonnen kelder
Constructie Houtskelet
Gevels Houtskelet prefab module elementen
Dak Houtskelet prefab module elementen  

Tabel 3: Materialisering referenties (vervolg) 
 



Complex gebouw   Referentieonderzoek   November 2002 

Joost Assmann & Kevin Bender    P30 

Eindconclusie 
 
 
 
Zoals al eerder is aangegeven is het referentieonderzoek een basis voor het materiaal- en functieonderzoek. 
Tijdens de bestudering van de projecten zijn een aantal vragen, kanttekeningen,  en ideeën ontstaan die ervoor 
zorgen dat er kritisch gekeken wordt naar het vormgeven van de materiaal- en functieonderzoeken.  
 
 De gedachtengang van project XX dient als basis voor de ontwikkeling van het Complex gebouw. Bij 

project XX is er gekeken naar vier strategieën, die vormgeven aan het uiteindelijke materiaalgebruik 
binnen de XX-gedachte.  
Strategie 1: de delen lossen na 20 jaar op.  
Strategie 2: de delen worden hergebruikt. 
Strategie 3: de delen worden omgevormd/ aangepast. 
Strategie 4: de delen worden gerecycled. 
 
De zuiverste gedachte bij project XX is strategie 1. Dat is alleen in theorie haalbaar. Daarnaast zijn er bij 
project XX conssesies gedaan in verband met tijdsdruk en financiële beperkingen. 
De vraag is: is een zuivere XX-gedachte dan wel te bereiken via deze 4 strategieën? Misschien moet 
strategie 1 voor het XX- gebouw worden herschreven in: de delen worden na 20 jaar teruggegeven aan 
de natuur. 

 
 In welke mate heeft de IFD-aanpak te maken met het Complex gebouw? Per onderdeel kan men kijken 

en zich afvragen of de gedachtegang van toepassing is, en of het haalbaar is. 
- Is het mogelijk om een complex gebouw te ontwikkelen als bouwdelen industrieel vervaardigd worden? 
- Is een FD-aanpak beter van toepassing? 

 
 De doelstelling is om functies van verschillende levensduren te combineren. Maar is dat wel haalbaar? 

Wat maakt een gebouw multifunctioneel en welke functies moeten kunnen worden gecombineerd? 
Welke invloed hebben de functies op de vormgeving van het complexgebouw. Is de beste manier om 
functies te verenigen om ze te stapelen of naast elkaar te plaatsen? 

 
 Niet alleen de materialen zijn belangrijk. Ook het uiterlijk van het gebouw. Er zijn verschillende 

mogelijkheden. Het is niet de bedoeling dat het een plaggenhut wordt. Esthetische eisen zijn dus van 
belang. Laten we ons leiden door de huidige trends in de architectuur of zijn we toekomstgericht bezig 
en ontwikkelen we een “Complex gebouw” architectuur? 
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 De technische levensduur van materialen is gedefinieerd door de Stichting Bouw Research. Aan de 

hand van vastgestelde grenzen en kennis heeft men de levensduur van verschillende materialen 
bepaald. Maar hoe bepalen we de functionele levensduur van gebruiksfuncties? 

 
 Wat is de invloed van de economische levensduur op het bepalen van de functionele levensduur? 
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