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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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1. Inleiding 
 
Sinds de jaren negentig is de bouwsector nauw betrokken bij het te voeren milieubeleid door de overheid. Het 
hergebruiken van materialen, afval beperking en energiebesparing zijn doelstellingen, die door de bouwsector 
gerealiseerd moeten worden. Om de gestelde doelstellingen te halen is de bouwsector een project duurzaam 
bouwen gestart. Bij duurzaam bouwen draait het vooral om drie hoofdlijnen: 

1. Het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen van grondstoffengebruik in de bouw. 
2. Het voorkomen van restafvalstromen en het bevorderen van het hergebruik van het bouw- en 

sloopafval. 
3. Het verminderen van restemissies naar het milieu bij de productie van bouwmaterialen bij het 

productieproces bouwen 
Duurzaam bouwen zal vooral invloed hebben op het ontwerp en de aard van het gebouw en de daaruit 
volgende samenstelling van de bouwmaterialen. We zijn nu ruim 10 jaar verder en duurzaam bouwen is een 
begrip geworden, het is de trend in de bouw. 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 (=75 jaar en langer). 
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 aan de eisen voldoen 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 levensduur 
op de technische levensduur wordt onder invloed van de genoemde ecologische ontwikkelingen steeds 
wenselijker. 
 
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 ongeveer 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 mooiste zou zijn als het gebouw tot stof uiteen zou vallen. De onderdelen die hierbij vrijkomen 
worden hergebruikt, gerecycled of teruggegeven aan de natuur. 
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Voordat er een complex gebouw kan worden ontwikkeld gaan we eerst kijken naar de oorzaak van duurzaam 
bouwen en het vervolg daarop, het bouwen volgens de XX-gedachte, namelijk bouwafval. Vanuit deze 
gedachte zijn er voor project XX een aantal scenario’s geschreven die de hoeveelheid afval moeten beperken. 
Deze scenario’s worden bestudeerd en beoordeeld voor mogelijke toepassing voor het complex gebouw. 
Vanuit de scenario’s wordt het materiaalonderzoek specifiek gericht op het complex gebouw. Het uiteindelijke 
doel is het vormen van een materiaallijst die kan dienen als leidraad voor het ontwikkelen van details. Vanuit de 
materiaallijst kan men materialen zoeken die beoordeeld zijn op leeftijd en afvalscenario.  
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2. Bouwafval 
 

2.1 Inleiding 
Uit de algemene inleiding blijkt dat duurzame materialen worden gebruikt voor functies die een relatief korte 
gebruikslevensduur hebben. Dit ondanks het feit dat de materialen niet aan hun technische levensduur zijn. Het 
idee achter duurzaam bouwen is het beperken van de hoeveelheid materiaal dat in de bouw wordt gebruik. 
Daarnaast heeft het gevolgen voor de hoeveelheid bouwafval. Minder materiaal betekent minder afval. 
Ondanks het feit dat de duurzame materialen nog niet aan hun technische einde zijn verdwenen, kunnen veel 
van deze materialen na sloop niet meer gebruikt worden. De materialen verdwijnen op de afvalberg. In 
Nederland werd er in het jaar 2000 12,6 miljoen ton bouwafval geproduceerd. Van die 12,6 miljoen ton is 8,9 
miljoen ton sloopafval. Het blijkt dus dat ruim 2/3 van het totaal aan bouwafval gerelateerd is aan de sloop.  
 
Het doel van onze opdracht is het ontwikkelen van een multifunctioneel gebouw dat moet voldoen aan de eis: 
functionele levensduur gebruiksfunctie = technische levensduur materialen. We proberen te voorkomen dat 
technisch goede materialen, op de afvalberg belanden. We proberen dus verspilling van duurzame materialen 
te voorkomen. Dit betekent niet dat we het probleem van bouwafval, zoals dit bij duurzaam bouwen geprobeerd 
wordt te voorkomen, uit het oog moeten verliezen.  

2.2 Voorkomen bouwafval 
Het is belangrijk om te weten hoe we bouwafval kunnen voorkomen en of er raakvlakken zijn met ons 
onderzoek. In de onderstaande opsomming staan een aantal maatregelen die bouwafval voorkomen c.q. 
beperken.  
1. Verantwoord ontwerpen: 
 maatvoering afstemmen op handelsmaten; 
 modulair en demontabel ontwerpen; 
 gebruik maken van prefab elementen; 
 type en maten afstemmen op de te leveren prestaties. 

 
2. invloed architect 
 compacte vormgeving, niet complex; 
 bouwmethodiek, meer prefab; 
 materiaalkeuze; 
 maatvoering; 
 detaillering. 

sloopafval

overige afval

 
Taartdiagram Bouwafval 
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De bovenstaande oplossingen hebben allen invloed op de hoeveelheid bouwafval. Uit de bovenstaande lijst 
blijkt ook dat materiaalkeuze grote invloed heeft op het beperken van bouwafval. Want wordt er materiaal 
gebruikt, dat na de sloop of demontage van een gebouw geen afval is maar grondstof voor een toekomstig 
gebouw of natuur, dan hebben we het probleem bij de wortels aangepakt. Architectonische beperkingen die 
afvalbesparend werken, zoals bijvoorbeeld modulebouw worden dan minder belangrijk. In dit verslag wordt er 
alleen gekeken naar de materiaalkeuze en de daaruit volgende detaillering. 
 

2.3 Conclusie 
Voor het materiaalonderzoek komen een aantal punten naar voren. Voor het gelijkstellen van de technische 
levensduur aan de functionele levensduur van een gebouw, is het van belang te weten wat de levensduur van 
verschillende bouwmaterialen is. Nu is het niet mogelijk een compleet gebouw te vormen uit materialen die 
dezelfde levensduur hebben als de gebruiksduur. Veel materialen en bouwdelen hebben een langere 
levensduur. 
 
In het onderzoek moeten we ons dus richten op:   
 enerzijds het bepalen van de technische levensduur van materialen; 
 en anderzijds het onderzoeken welke materialen hergebruikt of gerecycled kunnen worden. 
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3. Scenario’s 
 

3.1 Inleiding 
Zoals al eerder in het verslag naar voren is gekomen, is ons referentieproject voor de ontwikkeling van een 
complex gebouw, project XX van Jouke post. Bij het bepalen van de materiaalkeuze voor project XX zijn er vier 
scenario’s ontwikkeld. 

1. De materialen / bouwdelen lossen op. 
2. De materialen / bouwdelen worden direct hergebruikt. 
3. De materialen / bouwdelen worden na bewerking hergebruikt. 
4. De materialen / bouwdelen worden gerecycled. 

 

3.2 Omschrijving 
Scenario 1: de materialen / bouwdelen lossen op 
Als materiaal na het eindigen van de gebruiksduur zou oplossen, dan was het probleem van afval opgelost. In 
theorie zou het heel erg mooi zijn, maar in praktijk kan het niet. Er zijn natuurlijke materialen, die composteren 
en langzaam oplossen. De materialen moeten aan bepaalde minimum eisen voldoen, zodat een bepaalde 
kwaliteit gehandhaafd kan worden. Daarnaast moet deze kwaliteit tot het einde van de levensduur van het 
gebouw worden gehandhaafd. Daarnaast is het composteergedrag van natuurlijke materialen veranderlijk door 
verschillende invloeden. Hierdoor is het moeilijk te voorspellen wanneer een materiaal verdwenen is. 
 
Toch is het scenario wel te benaderen door gebruik te maken van natuurlijke materialen, die niet oplossen maar 
wel direct aan de natuur kunnen worden teruggegeven. Bijvoorbeeld zand.  
We kunnen het scenario herschrijven in: na beëindiging levensduur gaan de materialen retour naar de natuur. 
 
De vragen die dan bij scenario 1 naar boven komen zijn: 
 welke materialen kunnen na gebruik meteen aan de natuur worden terug gegeven; 
 zijn er esthetische eisen waaraan het ontwerp moet voldoen. Willen we een plaggenhut? 
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Scenario 2: de materialen / bouwdelen worden hergebruikt 
Het hergebruiken van materialen vindt al plaats op kleinschalig niveau, maar toch is het de vraag of hergebruik 
van materiaal op grootschalig niveau van de grond komt. Er zijn een aantal problemen/vraagstukken die het 
hergebruik van materialen en bouwdelen in de toekomst in twijfel brengt.  
 Wie kan en wil de vrijkomende materialen en bouwdelen hergebruiken? 
 Als bouwdelen direct moeten worden hergebruikt, dan moet het gebouw voldoen aan bepaalde 

modulematen om hergebruik te vergemakkelijken. Het proces van modulematen is in het verleden al 
vaker naar voren gekomen. Maar het is nog steeds geen regel om te ontwerpen volgens een bepaalde 
standaard. Daarnaast is het ontwerpen volgens modulemaatvoering en het hergebruiken van materialen 
een bepaalde beperking van de architectonische ontwerpvrijheid. 

 Ook de toekomstverwachting heeft invloed op de mogelijkheid tot hergebruik. Kunnen materialen nog 
wel gebruikt worden door veranderingen in de wetgeving? Is er nog wel vraag naar materialen als de 
mode in de toekomst verandert? 

 
Scenario 3: de materialen / bouwdelen na bewerking hergebruiken 
Door het aanpassen van materialen en bouwdelen is men minder afhankelijk van modulematen. Maar de 
vragen, wie wil er materialen hergebruiken en wat is de toekomstverwachting, zorgen ervoor dat hergebruik een 
onzeker scenario is. 
 
Scenario 4: de materialen / bouwdelen worden gerecycled. 
Recyclen is een proces dat al veel wordt toegepast buiten de bouw. Enkele simpele voorbeelden zijn het 
recyclen van papier en van glas. Ook in de bouw kunnen veel materialen worden gerecycled. Het voordeel van 
recyclen is dat de architectonische vrijheid blijft gehandhaafd. De belangrijkste vraag bij dit scenario is: 
 welke materialen kunnen worden gerecycled?  

3.3 Conclusie 
De materialen uit scenario 1 en 4 ondergaan een gedaanteverandering en bieden de mogelijkheid om de 
architectonische vrijheid te handhaven. Dit in tegenstelling tot scenario 2 en 3. Hier blijven de materialen / 
bouwdelen volledig of grotendeels  hun eigen uiterlijk behouden. Mede hierdoor ontstaan er grote vraagtekens 
over de vraag naar hergebruikte materialen in de toekomst. De toekomst bepaald de haalbaarheid van de 
scenario’s 2 en 3 en dus de onzekerheid. Voordat we volledig met scenario 4 aan de slag kunnen, is het van 
belang om te achterhalen wat er precies wordt verstaan onder recyclen. 
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4. Materiaalonderzoek 
 

4.1 Inleiding 
Het materiaalonderzoek gaat als basis dienen voor de verdere technische uitwerking van het complex gebouw. 
Nu is een materiaalonderzoek een heel breed iets. Voordat er begonnen kan worden aan het onderzoek moet 
er richting gegeven worden aan het onderzoek om zo een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Uit 
bovenstaande stukken zijn een aantal randvoorwaarden naar voren gekomen die bepalen waarop het 
materiaalonderzoek zich moet richten. De belangrijkste randvoorwaarden zijn: 
 de XX-gedachte zo zuiver mogelijk benaderen; 
 het in kaart brengen van de hedendaagse bouwmaterialen; 
 beoordelen van materialen op leeftijd, retour natuur en recyclebaarheid; 
 de architect de mogelijkheid te geven zijn architectonische ontwerpvrijheid te handhaven; 
 niet afhankelijk zijn van toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot hergebruik; 
 aanvullen van de materiaallijst met niet standaard bouwmaterialen, maar die juist naar voren komen 

door de gestelde eisen. 
 

4.2 Uitwerking 
Om de XX-gedachte “functionele levensduur = technische levensduur” zuiver te benaderen is het eerst van 
belang om materialen te beoordelen op hun levensduur. Pas als de technische levensduur van een materiaal 
bekend is, kan er gekeken worden of het mogelijk is om een gebouw te detailleren met materialen die voldoen 
aan de vergelijking “technische levensduur = functionele levensduur”. 
Nu zijn er beperkingen die ervoor zorgen dat het niet altijd haalbaar is om optimaal gebruik te maken van de 
technische levensduur van materialen. Esthetische eisen stellen voorwaarden aan hoe een materiaal eruit moet 
zien. Zo kan bijvoorbeeld een onbehandeld vurenhouten kozijn 10 jaar mee. Maar na 5 jaar zijn er al duidelijk 
sporen van slijtage te zien. De vraag is natuurlijk willen we dit of niet? 
 
Het is niet altijd mogelijk om materialen te vinden die aan het levensduurcriterium voldoen. Er moeten daarom 
materialen gebruikt worden die langer meegaan. De materialen die niet voldoen worden beoordeeld op het 
veroorzaken van afval. De eerste gedachtegang draaide om het feit dat bij duurzaam bouwen onnodig 
duurzame materialen op de afvalstapel belanden. Nu is niet alles te ondervangen door materialen te gebruiken 
waarvan de technische levensduur gelijk is aan de functionele levensduur. Daarom maken we gebruik van twee 
scenario’s die afvalvorming voorkomen. 
 



complex gebouw materiaalonderzoek  februari 2003 

Joost Assmann & Kevin Bender    P13 

Scenario 1: het gebruik gaan maken van materialen die na het beëindigen van de levensduur retour gaan naar 
het milieu. Materialen lossen niet zo maar op. Maar teruggeven aan de natuur heeft ook als resultaat dat er 
vrijwel geen afval is. Nu is het probleem dat het aantal beschikbare materialen, die vallen in scenario 1, beperkt 
is. Dit betekent dus dat er verder gekeken moet worden naar andere scenario(s) die de beste aansluiting vinden 
met de bovengenoemde uitgangspunten. Materialen zoals glas, die noodzakelijk zijn in een ontwerp, kunnen 
niet aan de natuur teruggegeven worden. Glas kan worden hergebruikt of gerecycled. Bij hergebruiken zijn er 
nog al wat vraagtekens naar voren gekomen, die de haalbaarheid in de toekomst in twijfel trekken. Daarom 
zullen we het uiteindelijk resultaat van het materiaalonderzoek richten op scenario 1 en 2. 
 
Scenario’s complex gebouw: 
Scenario 1: na beëindiging levensduur gaan de materialen retour naar de natuur. 
Scenario 2: na beëindiging levensduur worden de materialen gerecycled. 

 

4.3 Scenario 1: natuurlijke materialen 
 
Materialen uit de natuur, die tijdelijk gebruikt worden bij het vormgeven en construeren van een gebouw. Na het 
beëindigen van de functionele levensduur van een gebouw c.q. functie, worden de materialen teruggegeven 
aan de natuur. De materialen vormen geen afval, maar welke materialen voldoen aan dit criterium? Om te 
kunnen beoordelen of een materiaal na gebruik geretourneerd kan worden naar de natuur moeten er een aantal 
eisen worden gesteld aan de materialen. Deze staan omschreven in de onderstaande randvoorwaarde. 
 
De belangrijkste randvoorwaarde is dat: 
de gebruikte bouwmaterialen moeten dezelfde vorm en hoedanigheid behouden, als toen ze uit de natuur 
kwamen. Dit betekent dat materialen geen mechanische en chemische veranderingen mogen ondergaan.  

4.3.1 Voorbeelden 
Aan de hand van een aantal voorbeelden willen we duidelijkheid geven over welke materialen vallen onder 
scenario 1 en welke niet. 
 
Voorbeeld zand: 
Zand is een natuurgevormd product. Het kan gebruikt worden als werkvloer of vulling voor een houten vloer om 
zo de massa te vergroten. Na einde levensduur gebouw kan het zand terug naar de natuur zonder enige 
bewerkingen. 
 
 
 

 
Zand 

 
Glas 
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Voorbeeld stro/riet 
Stro is een zelfvernieuwend materiaal dat uitstekend gebruikt kan worden voor het isoleren van wanden en 
daken. Stro hoeft verder niet bewerkt te worden en kan na het gebruik als isolatiemateriaal terug naar de 
natuur. Daar kan het composteren en dienen als voedingsmateriaal voor de natuur (humus). 
 
Voorbeeld hout: 
Hout is een natuurlijk product. Alleen als er balken en planken van worden gezaagd, wordt de hoedanigheid zo 
drastisch veranderd dat het niet zomaar terug kan naar de natuur. Hout valt dan onder scenario 2. 
 
Scenario omschrijving voorbeeld 
1 Natuurlijke stoffen die dezelfde vorm en hoedanigheid 

houden als toen ze uit de natuur kwamen. 
Geen mechanische en chemische veranderingen. 

Zand, grind, schelpen, riet, vlas, 
hennep,  stro 

 

4.4 Scenario 2: recyclebare materialen 
 
In scenario 2 wordt er gesproken over materialen die gerecycled kunnen worden. Nu materiaal recyclebaar is, 
zijn er twee vragen waar een antwoord op moet worden gezocht. 

1. Wanneer zijn materialen recyclebaar?  
2. In welke toestand is een materiaal nog recyclebaar? 

Om een antwoord op het eerste vraagstuk te geven zijn er verschillende onderzoeken gedaan. Een van deze 
onderzoeken is gedaan door Hans Löfflad. In zijn proefschrift ‘Das globalrecyclingsfähige Haus’, gaat hij uit van 
een recyclebaar huis. Zijn onderzoek wordt behandeld in het eerste deel en is een basis voor het antwoord op 
de eerste vraag. In het tweede deel wordt er een antwoord gezocht op de tweede vraag.   
 

4.4.1 Welke materialen zijn recyclebaar 
Samengevat gaat het proefschrift over:  
“Het recyclebare huis maakt een toekomstige herintegratie van de bouwstoffen in de biologische en 
geologische omgeving mogelijk, die alleen maar tijdelijk door de menselijke ingrepen verandert. In die zin kan 
het recyclebare huis als een tijdelijk bewoonbare composthoop geïnterpreteerd worden. In wetenschappelijke 
termen wordt gesteld: het recyclebare huis is een gebouw, geconstrueerd uit materialen, afkomstig uit de 
natuur, die na gebruik bij wijze van spreken met niet meer schade dan bijvoorbeeld veroorzaakt door een 
gevallen boom of een mierenhoop aan de natuur weer teruggegeven kunnen worden. Dit ideaal van een 
recycling gebouw wordt in het onderhavige onderzoek in een praktische maakbaarheid vertaald, om onder 

 
Hout 

 
Rietbundel voor isolatie 
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andere voor ontwerpers en ontwikkelaars aan te tonen, dat de  voorgestelde principes niet alleen voor 
implementatie geschikt zijn, maar ook duidelijke voordelen ten aanzien van duurzame ontwikkelen.” 
(proefschrift ‘Das globalrecyclingsfähige Haus’ door hans Löfflad, blz. 13-6) 
In het onderzoek van Löfflad zijn er randvoorwaarden gesteld aan de materialen. De randvoorwaarden bepalen 
waaraan de materialen moeten voldoen om het predikaat “recyclebaar” te verkrijgen. Om dit overzichtelijk te 
krijgen is er niet een lijst gemaakt met alle recyclebaar materialen, maar zijn er eisen geformuleerd die 
aangeven waaraan een recyclebaar materiaal moet voldoen. Deze eisen staan verwerkt in het onderstaande 
overzicht. Aan de hand van een tabel kan men materialen in 3 categorieën indelen, die aangeven of een 
materiaal recyclebaar is of niet. 
 
4.4.1.1 Categorie 1  
De materialen uit categorie 1 komen nogal overeen met de materialen uit scenario 1 van het materialisatie 
onderzoek. Het verschil zit vooral in de mogelijkheid dat de recyclebare stoffen uit categorie 1 mechanisch 
kunnen worden veranderd. Hierbij moet er gedacht worden aan het verzagen van hout in planken of het 
polijsten van natuursteen. Materialen in categorie 1 zijn gemaakt van minerale of zelfvernieuwende 
grondstoffen. Zolang deze materialen in de natuurlijk toestand blijven zijn ze recyclebaar. 
 
4.4.1.2 Categorie 2 
De materialen uit categorie 1 ondergaan vaak ook een verandering. Zo wordt bijvoorbeeld klei gebruikt bij de 
vorming van baksteen. Zolang de bewerking mechanisch of chemisch tot stand komt, zonder toevoeging van 
materialen uit categorie 3, vallen de materialen in categorie 2.  
Voorbeeld: 
een chemische verandering van materialen is bijvoorbeeld de structuurverandering van klei door verwarming of 
het mengen van cement met water waardoor deze een reactie aangaan, die tot verharding leidt van het cement. 
De materialen uit categorie 2 zijn geen pure recyclebare materialen, maar zij zijn wel opgebouwd uit 
recyclebare materialen. De materialen zijn niet meer in hun natuurlijke toestand. Hierdoor vallen ze onder 
conditioneel (voorwaardelijk) recyclebaar. 
 
4.4.1.3 Categorie 3 
De grondstoffen uit categorie 3 zijn niet zelfvernieuwend en vallen daarom buiten de categorie recyclebaar. 
Zodra er een materiaal is waarin invloeden zitten van grondstoffen uit categorie 3, dan valt deze in categorie 3.  
Materialen in categorie drie hebben een organische oorsprong. Hierbij moet gedacht worden aan aardolie 
producten. 
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4.4.1.4 Voorbeelden 
Hieronder staan een aantal voorbeelden die aangeven wanneer en waarom een materiaal in een bepaalde 
categorie  valt. 
 
Voorbeeld beton: 
Beton is gemaakt van kalk, grind, zand en water. Dit zijn grondstoffen die vallen onder categorie 1. Door de 
toevoeging van cement (categorie 2) ontstaat beton. Het eindproduct beton valt dus onder categorie 2. Wordt er 
aan het beton een reactieversneller (categorie 3) toegevoegd dan valt het eindproduct in categorie 3. 
Voor alle duidelijkheid, een materiaal valt alleen onder categorie 3 als er bouwstoffen uit categorie 3 in zijn 
verwerkt. Als er grondstoffen uit categorie 3 zijn gebruikt voor het productieproces dan hebben deze geen 
invloed op het wel of niet recyclebaar zijn van een materiaal. 
 
Voorbeeld Houten balken: 
Wanneer onbehandelde houten balken van een dakconstructie worden verwijderd dan vallen deze onder 
categorie 1 (hout is een zelfvernieuwend materiaal en wordt mechanisch bewerkt tot balken) 
Als deze balken worden verwerkt tot grondstof voor houtvezelplaten, dan moet er opnieuw worden gekeken tot 
welke categorie deze behoort. Als de houtvezels met een natuurhars worden verlijmd dan valt de 
houtvezelplaat in categorie 2, omdat voor een deel de chemische structuur veranderd is. Wordt er in plaats van 
natuurlijke hars een synthetische hars gebruikt dan valt de houtvezelplaat in categorie 3. Dit komt doordat 
synthetische harsen onder categorie 3 vallen. 
(proefschrift ‘Das globalrecyclingsfähige Haus’ door hans Löfflad, blz. 6-4 
 
Samengevat categorie-indeling: 
Scenario 2 Omschrijving voorbeeld 
categorie 1 Recyclebare stoffen 

Zelfvernieuwende  grondstoffen 
Mineralen, natuurlijk of mechanisch veranderd 

Hout, klei, kurk, schapenwol, 
natuursteen, leem, natuurlijke verven. 

categorie 2 Voorwaardelijke recyclebare stoffen 
Zelfvernieuwde grondstoffen 
Mineralen, mechanisch en/ of chemisch veranderd 

Houtzaagsel, baksteen (leem), 
portlandcementklinker, kalkzandsteen en 
metaal. 
(opm. materialen zonder toevoeging van 
materialen uit categorie 3) 

categorie 3 Niet recyclebare stoffen 
Organische, niet zelf vernieuwende grondstoffen 

Producten uit aardolie, kolen, aardgas, 
kunststof, synthetische verven en lakken, 
synthetische lijmen 

(proefschrift ‘Das globalrecyclingsfähige Haus’ door hans Löfflad, blz. 6-3) 
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Het onderverdelen van een materiaal in één van de drie categorieën is soms een precaire aangelegenheid. Er 
moeten daarom een aantal randvoorwaarden worden omschreven, om de onderverdeling eenduidig te krijgen. 
 
Samengevat randvoorwaarden recyclebaarheid: 
Twijfelgevallen Aannamen 
Chemische structuurverandering Het veranderen van materiaalstructuur door het verwijderen van water is 

geen chemische structuurverandering.  
- Materiaal valt in categorie 1 
bijvoorbeeld: Perlite wordt verhit tot 1000 graden, water verdampt en het 
materiaal zwelt op. (Argexkorrels) 

Secundaire grondstoffen met 
verontreinigingen 

Secundaire grondstoffen met niet recyclebare verontreinigingen, die niet 
voor het eigenlijke product nodig zijn vallen in categorie 1. 
Bijvoorbeeld: kranten voor pulpisolatie (inkt categorie 3). 
Productieproces moet wel mechanisch zijn. 

Gebruik maken van grote 
hoeveelheden niet 
zelfvernieuwende organische 
grondstoffen voor de 
energiewinning. 

Grondstoffen, die nodig zijn voor het opwekken van warmte/ energie 
gedurende het productieproces, beïnvloeden de recyclebaarheid van een 
materiaal niet. 
- Materiaal valt in categorie 1. 
bijvoorbeeld:kolen verbranden voor energie. 

Welk percentage niet 
recyclebare grondstoffen mag 
een materiaal bevatten zonder in 
een andere categorie te komen? 

Het geringste aandeel niet recyclebare grondstof in een materiaal 
beïnvloedt de recyclebaarheid van een materiaal. Alle materialen met 
bestanddelen van organische en niet zelfvernieuwende materialen vallen 
onder categorie 3. 

Helderheid bij 
productiemethoden 

Bij het ontbreken van helderheid over de gebruikte grondstoffen in het 
materiaal valt het materiaal onder categorie 3 

Discussie over de herkomst van 
de hulpmaterialen 

Productie met hulpstoffen met onbekende herkomst worden in categorie 3 
ingedeeld.  

(proefschrift ‘Das globalrecyclingsfähige Haus’ door Hans Löfflad, blz. 6-10) 
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4.4.5 wanneer recyclebaar 
Nu bekend is welke materialen recyclebaar zijn, komt de tweede vraag naar boven. Wanneer zijn recyclebare 
materialen nog recyclebaar? Deze vraag is vooral van belang omdat materialen in de materiaallijst beoordeeld 
zijn op levensduur. Als materialen aan het einde zijn van hun levensduur, zijn ze dan nog recyclebaar of 
verdwijnen ze op de afvalberg? 
 
Onder de definitie recyclen wordt verstaan: ‘(grond)stoffen terugwinnen uit bouwafval cq bouwmateriaal en 
opnieuw voor gebruik geschikt maken.’  
 
Het materiaal moet dus nog een bepaalde fysieke toestand hebben, zodat het geschikt is om als grondstof te 
dienen voor toekomst bouwmateriaal. Door de gestelde fysieke toestand zullen materialen die aan het einde 
zijn van hun levensduur niet voldoen aan de gestelde eisen. Hieruit kan men dus concluderen dat materialen 
alleen gerecycled kunnen worden als hun technische levensduur nog niet verstreken is. 
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4.5 Conclusie 
 
Ons doel is het ontwerpen van een complex gebouw volgens de XX-gedachte. Zoals eerder is aangegeven, is 
volgens ons de meest zuivere XX-gedachte het gelijkstellen van de technische levensduur aan de functionele 
levensduur. Dit wordt mogelijk gemaakt door het samenstellen van een materiaallijst met daarop vermeld de 
materiaallevensduur. Omdat het niet voor 100% mogelijk is materialen te vinden die goed aansluiten op de 
functionele levensduur zijn er scenario’s geïntroduceerd die de hoeveelheid bouwafval beperken. De scenario’s 
geven de mogelijkheid, materialen te beoordelen op hun toekomstige afvalvorming. 
 
Scenario 1: na beëindiging levensduur gaan de materialen retour naar de natuur.  
Scenario 2: na beëindiging levensduur worden de materialen gerecycled.  
 
Om te kunnen bepalen welke materialen onder recyclebaar vallen hebben we de gegevens van het proefschrift 
van Hans Löfflad gebruikt. Materialen in de eerste en tweede categorie hebben een zelfvernieuwende 
eigenschap. In categorie drie van scenario twee vallen materialen die niet recyclebaar zijn. Deze materialen 
hebben een organische basis. Toch betekent dit niet dat het mogelijk is om materialen uit categorie 3 uit te 
sluiten. Sommige materialen zijn nodig voor een juiste detaillering en kunnen dus niet worden genegeerd.  
 
Doel: zoveel mogelijk materialen te gebruiken die de XX-gedachte benaderen. 
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5. Materialisatietabel 
 

5.1 Inleiding 
 
De lay-out en opzet van de tabel is gebaseerd op de SBR publicatie “levensduur van bouwproducten”. De 
materialen zijn aan de hand van NL/SfB-codering ingedeeld. Binnen de codering zijn bouwmaterialen 
opgenomen en beoordeeld op levensduur.  

5.1.1 Begrippenlijst 
Om verwarring te voorkomen over het gebruik van bepaalde begrippen zijn er een aantal definities vastgelegd 
die de randvoorwaarden bepalen. 
 
Einde materiaal levensduur: 
Het bouwproduct kan niet meer aan de eisen voldoen, hetzij door degradatie van het bouwdeel, hetzij door 
verandering van de eisen. 
 
Functionele levensduur: 
Is de duur waarin het gebouw op eniger wijze kan beantwoorden aan functionele doelen. De functionele 
levensduur bestaat meestal uit enkele gebruiksperioden. 
 
Materiaal levensduur: 
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. 
 
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. 
 
Naast het feit dat een materiaal een technische levensduur krijgt toebedeeld, staat er vermeld in welke scenario 
(mbt afvalbeperking) het materiaal hoort. Als het materiaal in scenario 2 valt dan staat er aangegeven binnen 
welke categorie het materiaal valt. Valt een materiaal in categorie 1 of 2 dan is het recyclebaar. Categorie 3 
betekent niet recyclebaar. 
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5.1.2 Invloedsfactoren 
Het begrip levensduur in de context van de bouw is uitermate complex en veelomvattend. Er is een variatie van 
invloeden die de levensduur bepalen. Er zijn vier groepen invloedsfactoren die hun werking hebben op de 
uiteindelijke levensduur van een materiaal c.q. bouwdeel. De vier invloedsfactoren staan hieronder 
omschreven. 
 

1. Materiaal/ bouwdeel gebonden factoren. 
Deze factoren hebben betrekking op het materiaal / bouwdeel als voorwerp of product. 
 
2. Materiaal/bouwdeel ongebonden factoren. 
Deze factoren hebben betrekking op de omgeving waarin het materiaal/bouwdeel toegepast is. 
 
3. Direct op de levensduur ingrijpende factoren. 
Deze factoren hebben betrekking op de zaken welke direct inwerken op de prestatie/kwaliteit en het 
prestatieverloop van het materiaal./bouwdeel. 

 
4. Indirect op de levensduur ingrijpende factoren. 
Deze factoren zijn van invloed op de levensduur zonder van invloed te zijn op de prestatie en kwaliteit en 
het prestatieverloop van het materiaal/bouwdeel. 
 
Voorbeelden veld 1 zijn: toegepaste materiaal (kwaliteit), kwaliteit detaillering. 
Voorbeelden veld 2 zijn: klimaat (wind, regen), gebruik (belasting), biologisch (schimmels). 
Voorbeelden veld 3 zijn: onderhoud (bereikbaarheid, kosten, historische waarden) 
Voorbeelden veld 4 zijn: onderhoudsniveau, beheerder. 
 

Uit de bovenstaande invloedsfactoren is duidelijk op te maken dat er nogal wat factoren invloed hebben op de 
uiteindelijk te verwachten levensduur van een materiaal. Door de verschillende situaties is er dus ook een 
spreiding tussen de verwachte levensduur van een materiaal. Invloeden zoals onderhoud, detaillering en 
weersinvloeden zijn per gebouw verschillend. Om toch tot een gemiddelde levensduur te komen heeft de SBR 
de levensduur bepaald aan de hand van kennis en praktijkervaring. Er is dus geen theoretisch grondslag.  
 

Invloeds- 
Factoren Gebonden ongebonden 

Direct 1 2 

indirect 3 4 

Tabel: invloedsfactoren levensduur 
(levensduur van producten blz 60) 
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5.1.3 Referentiekader praktijk 
Bij de beoordeling van materialen in de praktijk wordt ervan uitgegaan dat: 
 de materialen periodiek worden onderhouden. Dus dat betekent dat geschilderde kozijnen worden 

geschilderd als dat nodig is. Zodra er sprake is van een situatie dat onderdelen moeten worden 
vervangen, bijvoorbeeld een onderdorpel van een kozijn, dan geldt dat de technische levensduur van 
het hele kozijn ten einde is; 

 gebruik wordt toegepast op de materialen die toegepast worden. Oneigenlijk gebruik laten we buiten 
beschouwing; 

 omgevingscondities gelden voor stedelijke gebieden in Nederland. Extreme situaties worden buiten 
beschouwing gelaten; 

 de materialen in de juiste detaillering worden toegepast. 
 
Bij het uiteindelijk bepalen van de levensduur van een materiaal zijn dus van invloed: 
 de mate van degradatie; 
 en de acceptatie van degradatie. 

 
Voordat men het niveau van degradatie kan bepalen moet eerst worden vastgelegd welke conditieniveaus er 
zijn. De SBR hanteert 6 niveaus.  
 
Conditie omschrijving 
1: uitstekende onderhoudstoestand De aanvangskwaliteit van een materiaal na oplevering. 
2: goede onderhoudstoestand Invloeden van gebruik, weer en wind manifesteren zich in beperkte 

mate. De nieuwigheid is er af maar het product functioneert goed. 
3: redelijke onderhoudstoestand Invloeden van gebruik, weer en wind manifesteren de eerste 

gebreken, zoals houtrot, corrosie.  
4: matige onderhoudstoestand Het verouderingsproces is duidelijk zichtbaar, De beste tijd is voorbij, 

het einde nadert. Gebreken komen geregeld voor. 
5: slechte onderhoudstoestand Verouderingsproces is onomkeerbaar geworden, Regelmatig komen 

ernstige gebreken voor. Functievervulling is niet meer gewaarborgd. 
6: zeer slechte onderhoudstoestand Het materiaal kan zijn functie niet meer vervullen.  
Tabel: conditie beoordeling materiaal       (SBR levensduur van bouwproducten blz. 64) 
 

 
Onbehandeld staal: Conditie 5 



complex gebouw materiaalonderzoek  februari 2003 

Joost Assmann & Kevin Bender    P23 

5.1.4 Uitbreiding materiaallijst 
De lijst van het SBR dienst als basis voor het materiaal onderzoek. De daarin vermelde materialen worden veel 
toegepast in de bouw. Het nadeel van de bestaande lijst is dat alternatieve materialen, zoals biologische 
materialen, niet in de lijst zijn opgenomen. Een tweede nadeel is dat veel materialen zijn behandeld met een 
beschermende laag in de vorm van verf. Staal, aluminium en hout zijn geschilderd en worden periodiek 
onderhouden. Door het schilderen van materialen gaan deze langer mee. Het nadeel is dat er een laag wordt 
aangebracht die moeilijk na het beëindigen van de levensduur kan worden gescheiden van het materiaal. 
Hierdoor zullen veel materialen niet gerecycled kunnen worden. Veel verfsoorten vallen in categorie 3 van 
scenario 2. Om de lijst meer bruikbaar te maken voor het ontwikkelen van details voor het complex gebouw, is 
de lijst verder aangepast, door meer niet standaard bouwmaterialen toe te voegen. Daarnaast zijn standaard 
geschilderde materialen beoordeeld op een behandelde levensduur en een onbehandelde levensduur. 

5.1.5 Levensduur onbehandelde materialen 
Bij het bepalen van de levensduur van onbehandeld hout, staal en aluminium zijn er geen praktijkervaringen 
voor handen. Daarom is er gekeken naar de algemene cyclus voor het verouderingsproces van een materiaal 
en de daarbij horende onderhoudscyclussen. De levensduur van een behandeld houten kozijn is bekend. 
Daarnaast is bekend wat de gemiddelde levensduur van een verfsysteem is en wat de onderhoudsperiode is. 
 

 
figuur: prestatieverloop behandeld materiaal 

 
Cocolok: een biologisch materiaal   
kan gebruikt worden voor isolatie 

 
Treeplast: Biologisch afbreekbaar profiel 

 
Wellboard: Biologisch afbreekbaar 
boardmateriaal 
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De tabel prestatieverloop laat een duidelijk verloop zien hoe de prestatie van een materiaal, onder invloeden 
van het dagelijks gebruik, afneemt. In de tabel zijn ook de invloeden te zien van wat onderhoud doet met de 
geleverde prestatie van het materiaal. Uit de tabel van het prestatieverloop blijkt dat na een onderhoudsbeurt 
van een materiaal/bouwdeel, het geleverde prestatieniveau toeneemt maar niet zijn oude niveau haalt. Hieruit 
kunnen we concluderen dat tussen de twee onderhoudspunten niet alleen de verflaag wordt aangetast maar 
ook het onderliggende materiaal.  
 

 
figuur:prestatieverloop onbehandeld materiaal 
 
Het is niet bekend na hoeveel jaar de verflaag zo is aangetast, dat het niet meer voorkomen kan worden dat het 
onderliggende materiaal wordt aangetast. Toch moeten we bepalen in welke mate het materiaal wordt 
aangetast om uiteindelijk de levensduur te kunnen bepalen van een onbehandeld materiaal. We kunnen dit niet 
berekenen, dus doen we een aanname. 
 
De meest toegepaste verfsystemen hebben een onderhoudscyclus van 5 jaar. We hebben aangenomen dat na 
3 jaar de verflaag zo ver is aangetast dat de onderliggende laag bloot wordt gesteld aan de schadelijke 
elementen. Dus na een periode van 5 jaar is de levensduur van het houten kozijn met twee jaar afgenomen.  
 

 
Grenenhout: onbehandeld 

 
Vurenhout: onbehandeld 
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Voorbeeld:  Vuren houten kozijn, niet verduurzaamd. Levensduur 25 jaar. 
  Kozijn, behandeld met een dekverf op alkydbasis, vervolg systeem 5 jaar. 
  Maximale beschermde levensduur verflaag 2 jaar (zie tekst) 
  Levensduur onbehandeld materiaal? 
 

25 jaar / 5 jaar = 5 periodes, 
dus dat betekent dat het onbehandeld kozijn is levensduur wordt gekort met 5 x 3 jaar. 
25 jaar – 5 x 3 jaar = 10 jaar 

 
Dus een vuren houten kozijn, niet verduurzaamd en onbehandeld gaat 10 jaar mee. 
 
 

5.1.6 Toekomstige ontwikkelingen 
De basis van de materiaallijst is gelegd met de huidige materialen die door de bouw gebruikt worden. Maar de 
ontwikkelingen staan niet stil. Over het algemeen lopen ontwikkelingen van nieuwe materialen en technieken in 
de bouwsector achter ten opzichte van de ruimte- en luchtvaartsector. Maar sectoren zoals de auto-industrie 
houden zich ook druk bezig met het zoeken naar andere materialen. Vooral in deze tijd waar de 
milieuproblematiek een grote druk legt op vervuilende sectoren, wordt er gezocht naar milieuvriendelijke 
oplossingen. Zo is Ford Motor Company bezig met een concept Car waarin materialen zijn verwerkt die ook in 
de toekomst in de bouw kunnen worden toegepast. Voorbeelden van nieuwe materialen zijn: 

- polyesters die oneindig kunnen worden gerecycled/hergebruikt zonder kwaliteitsverlies; 
- een speciale polyactide (op basis van mais) dat onder andere gebruikt worden voor canvas 

matten. Het voordeel van dit materiaal is dat het volledig door de natuur kan worden afgebroken; 
- een handvol andere kunststoffen en smeermiddelen op plantbasis (soja en zonnebloemen) 

kunnen plastics op aardolie vervangen. Hierdoor zullen deze materialen niet meer in categorie 3 
vallen van scenario 2 maar in categorie 2.  

Door deze toekomstige ontwikkelingen wordt de keuze uit de materiaallijst alleen maar groter en dat heeft 
gevolgen voor de ontwerpvrijheid en de mogelijkheid om een complex gebouw te detailleren. 

5.2 Materialisatietabel 
In de bijlage van het verslag is de materialisatietabel toegevoegd.  

 

 
Concept Car op basis van nieuwe materialen 
ontwikkelt door de Ford Motor Company 



complex gebouw materiaalonderzoek  februari 2003 

Joost Assmann & Kevin Bender    P26 

6. Detaillering 
 

6.1 Inleiding 
 
Het materialisatieonderzoek dient als basis voor de definitieve uitwerking, de detaillering! Bij de detaillering 
draait het om het knooppunt. Het punt waar de verschillende bouwelementen samenkomen. De elementen zijn 
gebaseerd op de materialen uit de materiaallijst. Kijkend naar het knooppunt is het van belang dat de 
verschillende elementen droog bevestigd kunnen worden. Het knooppunt moet demontabel zijn zodat 
materialen na het beëindigen van de gebruiksduur van het gebouw goed gescheiden kunnen worden.  
 
Randvoorwaarden detaillering: 

1. Demontabel ontwerpen (droge montage). 
2. Materialen volgens materiaallijst (levensduur en scenario 1&2). 
3. Ontwerpvrijheid behouden (geen ecogebouw). 
4. Detaillering afhankelijk per functie (functie scheiding). 

 

6.2 Detailopbouw 
 
Op de locatie van het bestaande beursgebouw komt het complex gebouw te staan. Hier willen we een gebouw 
ontwerpen waar verschillende functies zijn geïntegreerd. Verschillende functies hebben verschillende 
functionele levensduren. Door dit gegeven in het ontwerp op te nemen creëren we een dynamisch gebouw dat 
qua vormgeving reageert op ontwikkelen ten gevolgen van de tijd. Functies zullen aan hun einde komen en 
vervangen worden door nieuwe functies. Dit gegeven heeft grote gevolgen voor de detaillering. Een aantal 
gevolgen zijn: 
 de esthetische eisen bepalen het uiterlijk. Moet het complex gebouw één uiterlijk krijgen? Het kan ook 

dat elke functie een individueel karakter en uiterlijk krijgt. Bij een individueel uiterlijk worden er veel meer 
gevelmaterialen toegepast. Per functie moeten we ons dus beperken in materiaalkeuze, om toch een 
rustig gevelbeeld te krijgen; 

 een tweede esthetisch vraagstuk is: wil je voldoen aan de eisen die horen bij scenario 1 en 2, dan 
betekent dat, dat materialen zoals hout en staal niet geschilderd kunnen worden. Hierdoor wordt vooral 
voor hout (vuren en grenen) de levensduur verkort. Materialen zullen worden aangetast en dat is visueel 
zichtbaar. De keuze is nu: het feit accepteren dat hout rot en visueel zichtbaar is of gebruiken we 

 
Variërend uiterlijk benadrukt de individuele 
functies (landschappen). De verschillende 
landschappen vragen om verschillende 
detaillering 
MVRDV Expo 2000 

 
Variërend uiterlijk suggereert een variëteit 
in functies en creëert een vorm van 
dynamica. 
MVRDV  
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hardhout, met een langere levensduur maar recyclebaar, of schilderen we hout en verlengen we de 
levensduur maar kunnen we het niet meer recyclen? Wellicht komen hier vernieuwende ideeën uit; 

 in de randvoorwaarden hebben we gesteld dat er materialen gebruikt worden die aansluiten op de 
functionele levensduur van de functie. Het gevolg hiervan is dat er per functie verschillende details 
kunnen ontstaan; 

 door het creëren van een dynamisch gebouw kunnen er verandering ontstaan in de vormgeving. Zo kan 
het gebeuren dat door het wegvallen van een functie een binnengevel veranderd in een buitengevel of 
een functiescheidende vloer een dak wordt. 

Zoals eerder is vermeld kan men de detaillering stapsgewijs benaderen.  
Kijkend van groot naar klein:  een technisch detail, ook wel het knooppunt, is opgebouwd uit verschillende 
bouwelementen die samen komen. De bouwelementen zijn opgebouwd uit individuele materialen. Deze 
materialen zijn afkomstig uit de materiaallijst. Aan de hand van de materiaallijst kan men materialen selecteren 
die voldoen aan de eisen. 

6.2.1 Materiaalselectie 
In het programma van eisen voor het complexgebouw zijn er 8 gebruiksfuncties aanwezig met een variërende 
levensduur. De levensduren variëren van 10 jaar voor een restaurant tot en met 75 jaar voor een 
parkeergarage. De parkeergarage is een onderdeel van de stedenbouwkundige situatie en dus niet puur een 
onderdeel van het complex gebouw. De langst voorkomende levensduur van een gebruiksfunctie is 40 jaar voor 
een conferentiegebouw. Kortom de levensduren van de verschillende gebruiksfuncties variëren van 10 tot en 
met 40 jaar. 
 
De materialen uit de materiaallijst zijn beoordeeld op leeftijd en afvalscenario’s. De te detailleren functies 
bepalen de te gebruiken materialen. Naarmate de functionele levensduur korter is, is het aantal beschikbare 
materialen kleiner. Hierdoor is het moeilijker met de beschikbare materialen volgens de XX-gedachte te 
detailleren. Uit verschillende proeven blijkt dat voor een periode van 10 jaar (restaurant) er onvoldoende 
materialen beschikbaar zijn om een bepaalde gebruiksfunctie te detailleren. In deze situatie moet er gebruik 
worden gemaakt van materialen die een langere levensduur hebben en beoordeeld worden volgens de 
afvalscenario’s. Scenario 1 heeft de meeste raakvlakken met de XX-gedachte. Maar het aantal geschikte 
materialen die voldoen aan de eis, na gebruik retour natuur, zijn beperkt. Daar komt dus het denkniveau  op 
bouwelement naar voren. 
Naarmate de levensduur van een gebruiksfunctie toeneemt, wordt de keuze uit materialen met een 
overeenkomstige technische levensduur groter. Toch blijven er voor de verschillende functies problemen. 
Materialen die constructief zijn, of isolerende materialen zijn tot een levensduur van 40 jaar maar beperkt 
aanwezig. Het is dus nog niet mogelijk om volledig functies te detailleren die voldoen aan de eis technische 
levensduur = functionele levensduur. 
 

 
Kinderkunsthal is opgebouwd uit units  en 
heeft een functionele levensduur van 5jaar. 
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6.2.2 Bouwelementen 
Het komt dus voor dat materialen gebruikt moeten worden, die vallen binnen de afvalscenario’s, dan kunnen 
bepaalde bouwtechnische oplossingen worden toegepast, die het mogelijk maken om zoveel mogelijk 
materialen te gebruiken die vallen onder scenario 1. In het ontwerp van Sarah Wigglesworth heeft ze gebruik 
gemaakt van natuurlijke materialen. Zo heeft ze constructieve buitenwanden gemaakt van stalen schanskorven 
gevuld met brokken steen. Het voordeel is dat na de beëindiging van de functionele levensduur de  stenen 
retour naar de natuur kunnen en het staal kan worden gerecycled. Een ander voorbeeld is te vinden bij Project 
XX. Daar zijn de vloeren gemaakt van hout. Om ze toch voldoende massa te geven zijn ze verzwaard met 
zand. Ook hier kan na het beëindigen van de functionele levensduur, het hout worden gerecycled en het zand 
terug gegeven worden aan de natuur. 
Naast het feit dat materialen niet vallen in scenario 1, zijn er veel bouwelementen die niet recyclebaar zijn. Zo 
zijn er ook bouwelementen die door de samenstelling niet recyclebaar zijn. Dubbelglas bijvoorbeeld is voorzien 
van een sluitende kitnaad. Glas op zichzelf valt in categorie 2 van scenario 2. Dit betekent dus dat het 
gerecycled kan worden. Alleen door de toevoeging van kit is dubbelglas moeilijk te ontleden in losse materialen. 
Men zou dit kunnen ondervangen door ipv dubbelglas toe te passen, verschillende lagen enkelglas te 
detailleren. Na beëindiging functionele levensduur kan dit eenvoudig worden gedemonteerd. Het is dus mogelijk 
om materiaal  en bouwelement problemen door middel van de bouwtechniek op te lossen.  
 
In het proces van ontwikkeling van bouwelementen komt de vormgeving van de uiteindelijke bouwknoop naar 
voren. Belangrijk bij de ontwikkeling van de bouwknoop is, hoe deze vormgegeven wordt bij de ontmoeting van 
twee of meerdere gebruiksfuncties. 

6.2.3 Bouwknoop 
De laatste stap van het proces van materiaal tot bouwknoop is de uitwerking van het detail. Het detail is een 
technische uitwerking van de gemaakte keuzes met betrekking tot techniek en esthetica.   
 
Het grootste probleem bij de technische ontwikkeling van het detail is het punt waar verschillende functies 
elkaar ontmoeten. Functies met een kortere functionele levensduur zullen eerder verdwijnen. Als we kijken naar 
een eventuele vormgeving waarin verschillende functies zijn gestapeld en naast elkaar zijn geplaatst, dan kan 
het voorkomen dat een gebruikfuncties van 15 jaar bovenop of naast een functies 30 jaar is geplaatst. Nu is de 
vraag, hoe de constructie wordt vormgegeven. Wat gebeurt er met de vloer of muur tussen de twee functies?  
 
Het is de bedoeling dat na het beëindigen van de functionele levensduur de totale gebruiksfunctie verdwijnt, 
dus ook de constructie. Een mogelijkheid is de functies te zien als twee aparte units’ met een eigen constructie, 
dak en gevel. Je kan het dan zover doorvoeren dat het dak al volledig is afgewerkt. Het voordeel hiervan is dat 
de tijd dat het gebouw in de steigers staat wordt beperkt tot het minimum. Een nadeel is dat de kosten veel 

 
Dragen constructie van stalen 
schanskorven en stenen. 
Kantoor Sarah Wiggelsworth 

 
Functie stapeling: is de vloer ook dak? 
 
 
 
 
 
 

 
nevenschikking: is de functie scheidende gevel 
ook buitengevel? 
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hoger liggen. Vooral als de gebruiksfunctie van 15 jaar na het verdwijnen meteen wordt opgevuld door een 
nieuwe gebruiksfunctie. Hierdoor is het aanwezige dak niet nodig en dus kost het onnodig geld.  
 
Een tweede mogelijkheid is dat er een constructie wordt ontworpen voor alle functies. Bij dit principe zijn er veel 
raakvlakken met het drager-inbouw-principe.. Een voordeel is dat er minder constructie materiaal nodig is. Het 
nadeel is dat de leeftijd van de langste gebruiksfunctie maatgevend is voor de levensduur van de constructie. 
Dit zou dus betekenen dat als een gebruiksfunctie zou verdwijnen, dan verdwijnt er ook een stukje ‘duurzame 
constructie’ en dat is nou precies niet de bedoeling. 
 

6.3 Conclusie 
Kijkend naar het voorgaande heeft de uiteindelijke detaillering veel invloed op het uiteindelijk wel of niet 
realiseren van een complex gebouw. De ontwikkeling en samenstelling van het detail begint al bij de 
materiaalkeuze. Door het streven dat de materialen dezelfde levensduur hebben als de gebruiksfunctie komen 
er naast de bestaande bouwmaterialen een aantal niet alledaagse materialen naar voren. Samen met de keuze 
uit verschillende technische oplossingen om een detail vorm te geven, maakt het detailleren voor een complex 
gebouw een complexe opgave.  
 
Vooral de te volgen configuratie van de verschillende functies bepaalt uiteindelijk de richting van het detailleren. 
In het ontwerpproces is naar voren gekomen dat de levensduur van een gebruiksfunctie maatgevend is voor de 
uiteindelijk configuratie. Functies met een lange levensduur zullen de basis vormen van het complex gebouw. 
Deze zullen samen met de functies die een kortere levensduur hebben het uiteindelijke gebouw vormgeven. Uit 
de te volgen configuratie blijkt wel dat elke functie een zelfstandig gebouw is. Variaties die daarbij naar voren 
komen zijn, dat er gestapeld wordt en functies op poten worden geplaatst, zodat er tijdelijke functies onder 
geplaatst kunnen worden. 
 
Maar in hoofdlijnen heeft elke functie zijn eigen draagconstructie en afwerking. Hierdoor is het mogelijk om 
functies in de loop van de tijd van elkaar te scheiden.  
 
 
 
 
 

 
Combinatie rangschikking 
 
 
 
 
 
 

 
Vervlechting 
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7. Conclusie 
Het doel van het materiaalonderzoek is het vormen van een materiaallijst die gebruikt kan worden voor het 
materialiseren van “tijdelijke” gebruiksfuncties. Daarnaast kan de lijst gebruikt worden om materialen te 
selecteren die gebruikt kunnen worden in de uitwerking van de detaillering.  
 
Uit het materiaalonderzoek is een lijst gekomen die gebaseerd is op een lijst van de Stichting Bouw Research. 
De lijst omvat de standaard bouwmaterialen, die zijn aangevuld met milieuvriendelijke bouwmaterialen. De 
materialen zijn beoordeeld op levensduur en afvalscenario’s.  De eerste selectiecriteria voor een materiaal is de 
levensduur. Bij de beoordeling van de levensduur van een materiaal is er onderscheid gemaakt tussen 
behandeld en onbehandeld materiaal. Hierdoor is de variëteit en dus de keuzemogelijkheid tussen materialen 
groter. Als er na de levensduurselectie nog materialen te kort zijn om een gebruiksfunctie te materialiseren, is 
er de mogelijkheid materialen te selecteren die beoordeeld zijn op het veroorzaken van afval. 
 
De materiaallijst is een handvest om te kunnen voldoen aan de eis: “technische levensduur materiaal = 
functionele levensduur gebruiksfunctie”. Daarnaast zal men veel aandacht moeten besteden aan de manier van 
detailleren. Bepaalde detailleringoplossingen maken het mogelijk om materialen van elkaar te scheiden. 
Daarnaast kunnen door bepaalde detailoplossingen voorkomen worden dat materialen gebruikt worden die 
vallen in categorie 3 van scenario 2. Het wordt daarom een uitdaging om in het laatste deel van het afstuderen 
details te ontwikkelen die nauwkeurig aansluiten bij de doelstellingen van het complex gebouw. 
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8. Definities 
 
Behandeld materiaal 
Een materiaal is behandeld als er aan het basismateriaal een materiaal is toegevoegd. Dit kan zijn dat een 
houten kozijn is geschilderd of dat staal is verzinkt. In beide gevallen is er aan het basismateriaal een materiaal 
toegevoegd om de levensduur te verlengen.  
 
Duurzaam bouwen: 
Bouwen op  een zodanige manier dat aan de huidige vraag voldaan wordt, zonder de mogelijkheden voor 
andere volkeren en toekomstige generaties te beperken. Hiertoe dienen de milieu- en gezondheidsaspecten in 
alle fasen van de inrichting van de gebouwde omgeving, de bouw en het gebruik (inclusief sloop) zodanig te 
worden betrokken, dat een draagkracht van het milieu in ieder geval behouden blijft of wordt verbeterd. 
 
Einde materiaallevensduur: 
Het bouwproduct kan niet meer aan de eisen voldoen, hetzij door degradatie van het bouwdeel, hetzij door 
verandering van de eisen. 
 
Functionele levensduur: 
Is de duur waarin het gebouw op eniger wijze kan beantwoorden aan functionele doelen. De functionele 
levensduur bestaat meestal uit enkele gebruiksperioden. 
 
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. 
 
Onbehandeld materiaal: 
Zijn basismaterialen waaraan geen beschermende en / of levensduur verlengende producten zijn toegevoegd 
  
Recyclen: 
(Grond)stoffen terugwinnen uit bouwafval cq bouwmateriaal en opnieuw voor gebruik geschikt maken. De 
recyclebare materialen zijn alleen geschikt voor recycling als deze nog niet aan het einde zijn van hun 
technische levensduur. 
 
Scenario: 
Omschrijving die richting geeft aan de te volgen gedachtegang. 
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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. 
 
XX-gedachte: 
Een gedachtegang waarbij men ervan uit gaat dat de levensduur van de bouwmaterialen gelijk wordt gesteld 
aan de levensduur van een gebruiksfunctie bepalend. 
functionele levensduur gebruiksfunctie = technische levensduur materialen 
 
Zelfvernieuwend Materiaal: 
De eigenschap van een materiaal die inhoudt dat de natuur het materiaal zelf weer produceert binnen een 
bepaald gestelde termijn. 
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