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Voor u ligt mijn masterthesis, getiteld ‘Toekomstbestendig bouwen: Ontwerprichtlijnen voor een functieneutraal 
gebouw’. Mijn thesis is het resultaat van een afstudeeronderzoek naar functieneutraal bouwen. Dit onderzoek vormt de 
afsluiting van de mastertrack Building Technology van de master Architecture, Building and Planning aan de Technische 
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over het gebruik van flexibiliteit en functieneutraliteit in de praktijk. Mijn dank gaat dan ook uit naar:

- Jan Lebbink van Paul de Ruiter Architecten voor het interview over de bouw en het ontwerp van het nieuwe  
 hoofdkantoor van Fluor in Hoofddorp
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 Ziekenhuis in Groningen
- Eric Vreedenburgh van Archipelontwerpers voor het gesprek over de toepassing van flexibiliteit in de praktijk
- Inigo Cleton van de Technische Universiteit Eindhoven voor het gesprek over de inrichting van het bouwproces

Verder wil ik mijn familie, vrienden en alle genoten bedanken voor de steun die zij hebben getoond tijdens mijn studie en 
voor een onvergetelijke studententijd hebben gezorgd. De Huisvestingscommissie wil ik bedanken voor de mogelijkheid 
om een transformatieproject in de praktijk mee te maken, wat niet alleen een leuke en leerzame afwisseling was van 
dit afstudeerproject, maar ook voor nieuwe inzichten heeft geleid die ik in dit project heb kunnen gebruiken. Tot slot 
wil ik Joost, René, Joey, Joeri en Yorick bedanken voor het advies en de feedback die zij mij hebben gegeven tijdens dit 
afstudeerproject.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag,
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Summary

Constructing is a means to an end, not an end in itself. The meaning of a building is to give the building users an asset 
to accomplish their goals. The desires and needs of its users are changing continuously and therefore it is important 
that a building meets the requirements continuously as well. Indeed, buildings that no longer meet the building users’ 
requirements, have a growing chance to become vacant. In the Netherlands, more than 8 million square meters of office 
space is vacant, of which half is structural, meaning that a building is vacant for more than 3 years. Structural vacancy 
can lead to premature demolition of buildings in a good technical condition. The transformation of vacant buildings to 
another function, is way to prevent structural vacancy and premature demolition. However, not every building is suitable 
for a successful transformation. The set of functions a building can transform into is called the functional bandwidth. 
This is determined by the supply and demand in the real estate market, building characteristics and the location of the 
building. This study gives insight in how different building aspects influence the ability for a building to transform into 
another function. By gaining insight into the building aspects regarding the transformation of a building, it is possible to 
design new buildings which are suitable for potential transformation. 

The ability of a building to transform into another building function with no or few alterations is called functional neutrality. 
To develop a functionally neutral building, it is important to know which building characteristics are of importance to 
undergo a successful transformation. A building consists of multiple building layers, having its own lifespan. This research 
makes a distinction between six building layers: site, structure, skin, services, space plan and stuff. Functional neutrality 
is a relatively new building concept. Therefore this study proposes a new definition of functional neutrality.

‘Functional neutrality is the ability of a building to undergo a transformation, adapted to the specific and personal desires and 
needs of future building users, with no or less alterations by adapting the skin, services, space plan and/or stuff.’

Functional neutrality is a special type of flexibility. 

‘Flexibility is the ability of a building or building product to facilitate changes of building users’ desires and needs’ (SEV 
Realisatie, 2007)

The ability to facilitate changes in space is called spatial flexibility. The ability to facilitate changes in function is called 
functional flexibility. Adaptability is a way to create changes in space or function and is also called active flexibility. 
Building layers which facilitate the adaptability in other layers are called passive flexible. The site and structure are 
passive flexible. The other layers can be both passive and active flexible. A functionally neutral building has to be spatial 
flexible to undergo a transformation with no or less alterations.

Every building has to meet the regulations described in the national building code. In case of a transformation, the 
regulations regarding existing buildings are sufficient. However, it is unclear how the building code and the regulations 
regarding existing buildings will change over time. Therefore it is recommended to apply the current regulations for 
new buildings for functions to the set of functions in the functional bandwidth.

The building characteristics for a functionally neutral building can be divided into three types of characteristics: decoupling 
of layers, excess in space and excess in dimensions. Decoupling of layers is not functional dependent, whereas the other 
two characteristics are functional dependent. 

A design tool for designers, consultants and project managers is developed on the basis of the three characteristics. 
This study divides these characteristics into non-functional dependent indicators and functional dependent indicators. 
Performance requirements for each indicator are valued. 

The functional dependent indicators are elaborated for residential buildings, office buildings and lodging buildings.
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Non-functional dependent indicators are related to the decoupling of building layers. The decoupling of the structure is 
divided into the typology of the structure, form of columns and positioning of the entrance and shafts. The best score 
on adaptability can be reached by applying a column-based structure combined with square columns and a combined 
entrance and shaft in every building section.

The decoupling of the skin is divided into self-supporting façade and the demountability of the façade. A self-supporting 
façade which is also demountable has a positive effect on adaptability.

Services are divided into electrical installations, gas installations, water supply, ventilation and interior sewer system. 
The best way to be able to adapt the services, is to apply a hollow-core floor.

Movable inner walls can be used to maximize the adaptability of the space plan.

Functional dependent indicators are only applicable to the structure. Functional dependent indicators are based on excess 
in space and excess in dimensioning. The space refers to the height, length and width of a building. The dimensioning 
refers to the requirements of building components. Functional dependent indicators referring to excess in space are:

- Building depth
- Column spacing in the building length
- Column spacing in the building depth
- Floor height

Functional dependent indicators referring to excess in dimensioning are:

- Load bearing capacity
- Fire resistance
- Vertical access

The ability to add a balcony is an extra indicator and only applicable to residential buildings.

The design tool is tested on a case. Martini Ziekenhuis is a hospital in Groningen and is built functionally neutral. First, 
the original building design was analyzed by transforming the original hospital building into a residential building, an office 
building and a lodging building to find bottlenecks. Secondly, the original building design was tested in the design tool. 
The differences between the bottlenecks from the design analysis and the score of the design tool where compared. 
The comparison showed that lowest scoring indicators in the tool where equal to the bottlenecks founded in the 
design analysis. By applying high valued performance requirements of low scoring indicators into the original design, an 
alternative design for the hospital is made.
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Samenvatting

Bouwen is geen doel op zich, maar een middel om de doelen van gebouwgebruikers te verwezenlijken. Het is van 
belang dat een gebouw blijft voldoen aan de steeds veranderende eisen en wensen van gebouwgebruikers. Gebouwen 
die niet meer voldoen aan de eisen en wensen van de gebouwgebruikers lopen kans op leegstand. In de Nederlandse 
kantorenmarkt stond in 2014 meer dan acht miljoen vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak leeg, waarvan de helft 
meer dan 3 jaar leeg stond. Structurele leegstand kan leiden tot vroegtijdige sloop, terwijl het gebouw nog in goede 
technische staat verkeert. Het transformeren van leegstaande gebouwen naar een marktconforme functie, is een manier 
om structurele leegstand en vroegtijdige sloop te voorkomen. Toch zijn lang niet alle bestaande gebouwen geschikt voor 
een succesvolle transformatie. De verzameling functies waar een functieneutraal gebouw naar kan transformeren, wordt 
de functionele bandbreedte genoemd. Deze is afhankelijk van de grootte van het marktsegment, de verwachte vraag 
naar gebouwfuncties, bouwtechnische eigenschappen van het gebouw en de locatie van het gebouw. Dit onderzoek 
geeft inzicht in de verschillende gebouweigenschappen die betrekking hebben op de mate waarin een gebouw geschikt 
is om te transformeren naar een andere gebouwfunctie. Door inzicht te krijgen in de gebouwaspecten die betrekking 
hebben op de potentiële transformeerbaarheid van een gebouw, kan bij de ontwikkeling van nieuwbouw in de praktijk 
rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een toekomstige transformatie. 

De eigenschap van een gebouw om met weinig bouwkundige ingrepen te transformeren naar een andere gebouwfunctie 
wordt functieneutraliteit genoemd. Om een functieneutraal gebouw te ontwikkelen is het van belang om te weten welke 
eigenschappen een functieneutraal gebouw moet hebben om een succesvolle transformatie te ondergaan. Een gebouw is 
onder te verdelen in verschillende gebouwlagen met een eigen levensduur. Dit onderzoek maakt onderscheid tussen de 
volgende zes gebouwlagen: locatie, hoofddraagstructuur, schil, installaties, enscenering en inrichting. Functieneutraliteit 
is een relatief nieuw begrip in de bouwsector waar nog maar weinig onderzoek naar is gedaan. Dit onderzoek geeft een 
nieuwe definitie van het begrip functieneutraliteit.

‘Functieneutraliteit is het vermogen van een gebouw om met beperkte bouwkundige maatregelen de inrichting, enscenering, 
installaties en/of schil aan te passen om een functieverandering te ondergaan, afgestemd op de specifieke en persoonlijke 
wensen en eisen van de toekomstige gebruikers(s).’

Functieneutraliteit is een vergaande vorm van flexibiliteit. De gehanteerde definitie van flexibiliteit in dit onderzoek is:

‘De eigenschap van een gebouw of bouwproduct die aanpassing aan de eisen en wensen van de gebruikers mogelijk maakt.’ 
(SEV Realisatie, 2007)

Aanpassingen aan de ruimte in een gebouw of de functie van een gebouw wordt gebruiksflexibiliteit genoemd en is 
onder te verdelen in respectievelijk ruimtelijke flexibiliteit en functionele flexibiliteit. Aanpasbaarheid is een middel om 
flexibiliteit in een gebouw te realiseren. Aanpasbaarheid wordt ook wel actieve flexibiliteit genoemd. Gebouwlagen 
die aanpasbaarheid van andere gebouwlagen faciliteren zijn passief flexibel, terwijl gebouwlagen die zelf het vermogen 
hebben om blijvend een fysieke verandering te ondergaan actief flexibel zijn. De locatie en hoofddraagstructuur zijn 
passief flexibel. De schil, installaties en enscenering kunnen zowel actief als passief flexibel zijn. Om functieneutraliteit te 
realiseren, moet gebruik worden gemaakt van de verschillende vormen van ruimtelijke flexibiliteit. Een functieneutraal 
gebouw is niet enkel functioneel flexibiel, maar moet ook ruimtelijk flexibel zijn om geen of weinig bouwkundige 
ingrepen een transformatie te ondergaan.

Ieder nieuw te bouwen gebouw moet voldoen aan het geldende Bouwbesluit. Bij de transformatie van een gebouw, 
voldoen in de meeste gevallen de eisen die aan bestaande bouw worden gesteld. Aangezien een transformatie van een 
functieneutraal gebouw over tientallen jaren kan plaatsvinden, is het niet bekend welke eisen aan bestaande gebouwen 
worden gesteld. Daarom wordt aanbevolen om de functionele bandbreedte van een functieneutraal gebouw te laten 
voldoen aan het huidige Bouwbesluit.
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De bouwtechnische eigenschappen van een functieneutraal gebouw kunnen worden onverdeeld in drie karakteristieken: 
ontkoppelen van gebouwlagen, overmaat in ruimte en overmaat in dimensionering. De ontkoppeling van gebouwlagen 
is een functieonafhankelijke karakteristiek, terwijl de twee andere karakteristieken afhankelijk zijn van de functionele 
bandbreedte. 

Aan de hand van de karakteristieken van functieneutraliteit is een ontwerpondersteunend model ontwikkeld die 
ontwerpers, consultants en projectmanagers in het bouwproces helpt bij de realisatie van een functieneutraal gebouw. 
De karakteristieken voor functieneutraliteit zijn uitgesplitst in functieonafhankelijke indicatoren en functieafhankelijke 
indicatoren. De functieafhankelijke indicatoren zijn uitwerkt voor woongebouwen, kantoorgebouwen en logiesgebouwen.
Functieonafhankelijke indicatoren hebben betrekking op de ontkoppeling van gebouwlagen. De ontkoppeling van de 
hoofddraagstructuur is onderverdeeld in de typologie van draagstructuur, vorm van kolommen en de positionering van 
de entree en kern. Het toepassen van een kolomstructuur in combinatie met vierkante kolommen en een combineerde 
entree en kern in iedere gebouwvleugel, faciliteert het beste de aanpasbaarheid van overige gebouwlagen.

De ontkoppeling van de schil is onderverdeeld in de indicatoren: zelfdragende gevel en demontabele gevel. Een volledig 
zelfdragende en demontabele gevel zorgt ervoor dat de schil aangepast kan worden, zonder wijzigingen te hoeven doen 
aan andere gebouwlagen.

Door installaties te ontkoppelen van andere gebouwlagen, blijven leidingen, kanalen en aansluitpunten bereikbaar. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen: data- en elektra-installaties, gasinstallaties, waterleidingen, ventilatie en 
binnenriolering. Bij de toepassing van een holle vloer, in combinatie met een verlaagd plafond, wordt de aanpasbaarheid 
van installaties en aanpasbaarheid van overige gebouwlagen gemaximaliseerd.

De ontkoppeling van de enscenering van overige gebouwlagen zorgt ervoor dat de plattegrond van een gebouw 
gemakkelijk gewijzigd kan worden. Door systeemwanden toe te passen die eenvoudig verplaatsbaar zijn, wordt de 
enscenering ontkoppeld van andere gebouwlagen en wordt de ruimtelijke flexibiliteit gemaximaliseerd.

Functieafhankelijke indicatoren zijn enkel van invloed op de hoofddraagstructuur. De functieafhankelijke indicatoren zijn 
gebaseerd op de karakteristieken ‘overmaat in ruimte’ en ‘overmaat in dimensionering’. De ruimte heeft betrekking op 
lengte, breedte en hoogte van een gebouw. Dimensionering heeft betrekking op de eisen die aan gebouwcomponenten 
worden gesteld. De functieafhankelijke indicatoren die betrekking hebben op overmaat in ruimte zijn:

- Gebouwdiepte
- Beukmaat
- Kolomplaatsing in gebouwdiepte
- Verdiepingshoogte

De functieafhankelijke indicatoren die betrekking hebben op overmaat in dimensionering zijn:

- Nuttig draagvermogen
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie
- Verticale ontsluiting

Daarnaast is de mogelijkheid om buitenruimte toe te voegen een extra indicator. De aanwezigheid van buitenruimte is 
voornamelijk van toepassing op woonfuncties in de functionele bandbreedte.

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is een voorbeeld van een functieneutraal gebouw. Het ontwerpondersteunend 
model is getoetst aan het ontwerp van het Martini Ziekenhuis. Er is in eerste instantie gezocht naar knelpunten bij de 
transformatie van het gebouw naar functies die in de functionele bandbreedte van het ontwerpondersteunend model 
zijn opgenomen. De laag scorende indicatoren die uit het model naar voren zijn gekomen zijn vergeleken met de 
knelpunten die vooraf zijn opgesteld. Aan de hand van de casestudy is te concluderen dat de meeste knelpunten die 
vooraf zijn opgesteld overeenkomen met de laag scorende indicatoren uit het model. Daarnaast levert de toepassing 
van hoger gewaardeerde meetwaarden een aanzienlijke verbetering van de transformeerbaarheid op in een alternatief 
ontwerp van het Martini Ziekenhuis.
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1. Inleiding

1.1 AANLEIDING
Bouwen is geen doel op zich, maar een middel om doelen van gebouwgebruikers te verwezenlijken. Het is van 
belang dat een gebouw voldoet aan de eisen en wensen van de gebouwgebruikers. Zowel de eisen als de wensen 
van gebouwgebruikers veranderen gedurende de levensduur van het gebouw, terwijl het gebouw niet mee 
verandert. Flexibiliteit is de eigenschap van een gebouw of bouwproduct die aanpassing aan de eisen en wensen van 
de gebouwgebruikers mogelijk maakt (SEV Realisatie, 2007). Er zijn veel producten, concepten en visies ontwikkeld 
rondom het onderwerp flexibiliteit. Slimbouwen is een voorbeeld van een visie op het bouwproces, waarin een 
integrale inrichting van het proces zorgt voor de mogelijkheid om het gebouwontwerp tijdens de bouwfase én de 
gebruikersfase aan te passen aan de eisen en wensen van gebouwgebruikers (Lichtenberg, 2005). Daarnaast wijzigen 
niet alleen de eisen en wensen van gebouwgebruikers, maar ook de gebouwgebruikers zelf. Het is mogelijk dat een 
gebouw van functie wijzigt waardoor de verandering van wensen en eisen extremer is dan op het moment dat er geen 
functiewijziging optreedt. Om structurele leegstand te voorkomen, worden leegstaande gebouwen getransformeerd 
naar marktconforme gebouwfuncties. Lang niet alle bestaande gebouwen zijn geschikt voor een succesvolle 
transformatie (Geraedts & van der Voordt, 2003). Door inzicht te krijgen in de gebouwaspecten die betrekking hebben 
op de potentiële transformeerbaarheid van een gebouw, kunnen ontwikkelaars en ontwerpers bij de ontwikkeling van 
nieuwbouw rekening houden met de mogelijkheid van een toekomstige transformatie. 

1.2 PROBLEEMVELD

FLEXIBILITEIT

‘Everything changes and nothing stands still’ (Heraclitus, trans. 65 BC)

De Griekse filosoof Heraclitus stelde dat alles in het leven aan veranderingen onderhevig is. Wensen en eisen 
van consumenten veranderen door de tijd, bedrijven proberen hierop in te spelen door constant te innoveren. 
Consumentengoederen met een relatief korte levensduur worden snel vervangen als ze niet meer voldoen aan de 
behoeftes van de consument. De wensen en eisen van gebouwgebruikers veranderen ook voortdurend. Aangezien de 
constructies van gebouwen een levensduur van tientallen tot honderden jaren hebben, zal een de veranderende vraag 
van gebouwgebruikers ingepast moeten worden binnen de mogelijkheden die het casco biedt. (Brand, 1994)

De levensduur van gebouwen is te onderscheiden in de technische levensduur, functionele levensduur, economische 
levensduur en de ecologische levensduur (Gijsbers, 2011).

De technische levensduur is de periode dat een gebouw voldoet aan de technische prestatie-eisen die aan het gebouw 
worden gesteld. De technische levensduur is onder andere afhankelijk van materialisatie en de regulering zoals het 
bouwbesluit. Als de prestatie de ondergrens heeft bereikt, voldoet het gebouw niet meer aan de technische levensduur. 
Gedurende de levensduur van het gebouw kunnen investeringen worden gedaan om de technische levensduur te 
verlengen. Figuur 1 geeft weer dat de technische levensduur afhankelijk is van onderhoudsplannen. (Vijverberg, 2003)
De functionele levensduur is de periode dat een gebouwgebruiker gebruik kan maken van het gebouw zonder 
wijzigingen aan te brengen aan het gebouw (Jonge, 1999). Van den Dobbelsteen (2004) stelt de functionele levensduur 
de periode is waarin het gebouw voldoet aan de functionele eisen die aan het gebouw worden gesteld. Het verloop 
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van de functionele levensduur is vergelijkbaar met de technische levensduur, maar loopt niet gelijk. Door de steeds 
veranderende wensen en eisen van gebouwgebruikers zal de functionele levensduur vaak korter zijn dan de technische 
levensduur van gebouwen.

De economische levensduur wordt door Huffmeijer (1998) gedefinieerd als: ‘Het tijdstip waarop een alternatieve 
oplossing, om dezelfde functie te vervullen, op economische gronden de voorkeur gaat krijgen’. De economische 
levensduur is afhankelijk van vraag en aanbod. Als er veel vraag is binnen een marktsegment, worden alle beschikbare 
vierkante meters benut, zelfs als deze niet meer voldoen aan de functionele eisen. Als er meer aanbod is dan vraag, zijn 
gebruikers geneigd op zoek te gaan naar alternatieve huisvesting dat aansluit bij de gestelde functionele eisen.

De ecologische levensduur van een gebouw wordt door Van den Dobbelsteen (2004) gedefinieerd als ‘de periode dat 
sloop en herbouw op ecologische gronden de voorkeur verdient boven renovatie en hergebruik.’ 
Al in de jaren ’20 van de 20e eeuw constateerden architecten dat constructieve wanden in woningen monofunctionele 
ruimtes tot gevolg hadden. Hierdoor waren veel gebouwen slechts geschikt voor een van te voren gedefinieerd 
huishouden (Schneider & Till, 2005). Mies van der Rohe ontwierp, samen met andere architecten en interieurarchitecten, 
in 1927 een van de eerste flexibele woningen: een appartementencomplex in de Duitse modelwijk Weissenhofsiedlung, 
waarbij door middel van een kolomstructuur de mogelijkheid is gecreëerd de woning op veel verschillende manieren 
in te delen (Kirsch, 1987).

Gijsbers (2011) maakt een onderscheid tussen procesflexibiliteit en gebruikersflexibiliteit. Procesflexibiliteit wordt 
gedefinieerd als: ‘Keuzevrijheid en zeggenschap voor de eerste gebruiker(s) ten aanzien van het gebouwontwerp tijdens 
de ontwerpfase en de uitvoeringsfase van het gebouw.’ (SEV Realisatie, 2007) Gebruikersflexibiliteit betreft het adaptief 
vermogen van een gebouw om aan de veranderende vraag van gebouwgebruikers te voldoen.

Hoewel gebruikersflexibiliteit in de jaren ’20 is ontstaan, is het flexibel bouwen de daaropvolgende jaren niet volledig 
geaccepteerd. Uniforme woningen die hun maximale technische levensduur nog niet hebben bereikt, voldoen niet 
meer aan de steeds veranderende vraag. Ieder jaar worden steeds meer woningen uit de landelijke woningvoorraad 
onttrokken, waarvan 94% is gebouwd vóór 1971. In 2007 bedroeg dit bijna 24.000 gesloopte woningen. (Gijsbers, 
2011) Momenteel is 49% van de woningen vóór 1971 gebouwd. Een groot deel van deze woningen zullen in de nabije 
toekomst niet meer voldoen aan de eisen en wensen die bewoners stellen. Het woningtekort in 2012 bedroeg 160.000 
woningen en dit zal naar verwachting met 80% stijgen naar 290.000 woningen in 2020, waarbij vooral in de Randstad 
de woningmarkt onder druk komt te staan (ABF Research, 2013). Bij een woningmarkt die onder druk staat, vinden 
huishoudens met een laag inkomen moeilijk een geschikte woonruimte. Over het algemeen gaat het hierbij om ouderen, 
alleenstaanden, jongeren en starters. Goedkope (nieuwbouw)woningen zijn vaak van lagere kwaliteit. Hierdoor wordt 
het risico gelopen dat de functionele levensduur van deze nieuwbouwwoningen lager is dan de technische levensduur 
van de woning. Dit zal in de toekomst leiden tot vroegtijdige sloop.

Binnen de kantorenmarkt is er, in tegenstelling tot de woningmarkt, sprake van leegstand (Figuur 2). De gemiddelde 
leegstand is de afgelopen vier jaar sterk gegroeid en bedraagt in 2014 bijna 17%. Dit komt neer op meer dan acht 
miljoen vierkant meter verhuurbaar leegstaand vloeroppervlak, waarvan meer dan de helft structurele leegstand (drie 
jaar en meer) is (CBS, PBL, Wageningen UR, 2014). De Vastgoedmarkt (2011) geeft aan dat de structurele leegstand 
in de kantoormarkt de financiële sector gaat raken, aangezien het de banken en eigenaren zal dwingen tot forse 
afwaarderingen.

Prestatie-eis

Ondergrens

Tijd

Pr
es

ta
tie

Figuur 1 De technische levensduur is de periode waarin een gebouw voldoet aan de technische prestatie-eis die aan het gebouw wordt gesteld. Deze eis 
gaat omhoog, terwijl de gebouwprestatie afneemt. Bij een bouwkundige ingreep, zoals het vernieuwen van het dak, verhoogt de prestatie en neemt vervol-
gens weer af. (Aangepast van: Vijverberg, 2003)
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Figuur 2 Leegstand van de kantoormarkt. Het percentage leegstaande kantoren is de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld (CBS, PBL, Wageningen UR, 
2014)

Het verschil tussen vraag en aanbod is een belangrijke oorzaak van de structurele leegstand in de kantoormarkt. De 
gebouwkwaliteit voldoet niet aan de eisen die gebruikers stellen aan het gebouw. De gebruikerseisen hebben een sterk 
dynamisch karakter, terwijl het aanbod statisch van karakter is. Door onvoldoende capaciteit van kantoorgebouwen 
die mee veranderen met de dynamische vraag, zijn organisaties gedwongen te verhuizen. Een kwalitatief tekort is de 
oorzaak geweest van een kwantitatief overschot. (Gijsbers, 2011)

Binnen zowel de woningmarkt als de kantorenmarkt is een mismatch tussen dynamische gebruikerseisen en een statisch 
aanbod de oorzaak van een uit balans geraakte markt. Het mogelijk maken om gebouwen aan te passen aan wensen en 
eisen, oftewel het toepassen van gebruikersflexibiliteit, is een van de oplossingen om de balans terug te vinden.

De mogelijkheid om een gebouw met beperkte bouwkundige ingrepen aan te passen aan een andere functie wordt 
functieneutraliteit genoemd (Gijsbers, 2011). Functieneutraliteit is een vorm van gebruiksflexibiliteit. Functieneutrale 
gebouwen kunnen gebouwd worden om verschillende functies in één gebouw te kunnen accommoderen. Een voorbeeld 
hiervan is Solids in Amsterdam (figuur 3) waar een casco is gerealiseerd waar veel verschillende functies in gehuisvest 
kunnen worden: van hotel tot kantoor, van woning tot discotheek. 
 
Daarnaast kunnen functieneutrale gebouwen voor een specifieke functie gerealiseerd worden, waarbij rekening is 
gehouden met de mogelijkheid dat het gebouw gedurende de tijd van functie zal wijzigen. Een voorbeeld is het Martini 
Ziekenhuis in Groningen (figuur 4). Dit gebouw is ontworpen en gebouwd als ziekenhuis, maar er is rekening gehouden 
met de mogelijkheid dat het gebouw, of een gedeelte daarvan, gedurende de levensduur van het gebouw zal worden 
afgestoten waarna het gebouw een andere functie krijgt.

1.3 PROBLEEMSTELLING
Functieneutraliteit is een relatief nieuw begrip in de bouwwereld en is een vergaande vorm van functionele flexibiliteit 
van een gebouw. Een functieneutraal gebouw heeft de eigenschap om, met weinig bouwkundige aanpassingen, naar een 
andere gebouwfunctie te transformeren. Het is daarom van belang dat in de definitiefase van het bouwproces al een keuze 
wordt gemaakt over de mate waarin het gebouw getransformeerd kan worden naar een andere gebouwfunctie, zodat 
de juiste ontwerpkeuzes gemaakt kunnen worden. Om een keuze te kunnen maken over de mate waarin het gebouw 
functieneutraal is, is het van belang inzicht te hebben in de effecten van functieneutraliteit op het gebouwontwerp. Het 
is niet bekend aan welke bouwtechnische eisen een gebouw moet voldoen om het succesvol te kunnen transformeren 
naar vooraf bepaalde gebouwfuncties. Het is daarom van belang om te weten wat de indicatoren van functieneutraliteit 
zijn en welke waarde deze indicatoren hebben bij verschillende gebouwfuncties. Een overzicht van indicatoren, met de 
bijbehorende waarden die bij verschillende functies horen, draagt bij aan de besluitvorming rondom functieneutraliteit.
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Figuur 3 Solids in Amsterdam is gebouwd om meerdere functies te kunnen huisvesten binnen het casco. (Baumschalger Ebeler, 2011)

Figuur 4 Het Martini Ziekenhuis Groningen is als ziekenhuis gebouwd, maar heeft de mogelijkheid om in de toekomst een andere functie te hebben 
(Deerns, n.d.)
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1.4 DOELSTELLING
De doelstelling van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in de verschillende variabelen van functieneutraliteit en 
de waarde van verschillende variabelen bij verschillende functies om zodoende een beslissing te kunnen maken over de 
mate van functieneutraliteit.

DOELSTELLING VAN DIT ONDERZOEK

“Met het onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de succesvolle ontwikkeling en realisatie van functieneutrale gebouwen 
in de praktijk.”

DOELSTELLING IN DIT ONDERZOEK

“Het ontwikkelen van een ontwerpondersteunend model dat stakeholders in het bouwproces helpt bij de ontwikkeling van een 
functieneutraal gebouw dat getransformeerd kan worden naar een andere gebouwfunctie uit een vooraf bepaalde verzameling 
van functies”

1.5 CONCEPTUEEL MODEL
Functieneutraliteit is geen bouwkundig concept dat kant-en-klaar toepast kan worden in een ontwerp. Om een 
gebouw functieneutraal te maken moet er gekeken worden naar verschillende variabelen van een gebouw die een 
functieverandering mogelijk maken. Een verandering in functie is een verandering aan de vraagzijde, waarbij een 
verandering aan de aanbodzijde hoort. Door rekening te houden met een verandering van de vraag (wensen/eisen) in 
het aanbod (het ontwerp), kan een gebouw op den duur een andere functie huisvesten. Het verband tussen vraag en 
aanbod gedurende de tijd van het bouwproces is uitgezet in een conceptueel model (Figuur 5). 
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Figuur 5 Conceptueel model: Aan de vraagzijde worden functionele eisen gedurende de definitiefase opgesteld. De functionele eisen zijn de wensen en 
eisen die aan het gebouw worden gesteld. Aan de aanbodzijde staan de prestatie eisen. De prestatie eisen betreffen de vertaling van de functionele eisen 
in een technische oplossing. De functionele eisen en de prestatie eisen veranderen door de tijd. Het conceptueel model geeft de verandering van vraag en 
aanbod door te tijd in het bouwproces weer.

 De bovenkant van het model geeft de functionele eisen die aan het gebouw worden gesteld weer. De vraagzijde van 
het model beschrijft het ‘wat’ en ‘waarom’. De functionele eisen worden gedurende de definitiefase opgesteld door 
de opdrachtgever. Functionele eisen geven de wensen/eisen van de opdrachtgever aan zonder een specifieke oplossing 
hierbij te beschrijven. Voorbeelden van functionele eisen zijn: De esthetiek of het aantal werkplekken in een kantoor. 
Functionele eisen kunnen ook in de vorm van scenario’s beschreven worden. Alle functionele eisen worden verzameld 
in een Programma van Eisen.
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De onderkant van het model beschrijft de prestatie die het gebouw levert. Het betreft de aanbodzijde van het model, 
waar wordt aangegeven in hoeverre het gebouw voldoet aan de vraag die stakeholders stellen. De prestatie-eisen 
worden gedurende de ontwerpfase bepaald. De prestatie-eisen zijn de (technische) uitwerkingen van de functionele 
eisen. 

De tijd tussen het opstellen van de functionele eisen en de oplevering van het gebouw, is dusdanig de functionele 
eisen mogelijk zijn veranderd. Daarnaast kunnen gebruikers en functies gedurende de tijd veranderen, waardoor de 
functionele eisen veranderen en de prestatie-eisen ook veranderen. Het is van belang dat de component ‘tijd’ wordt 
meegenomen in het conceptuele model.

PE1 is de prestatie-eis die aan een gebouw wordt gesteld op het moment dat het gebouw wordt ontwikkeld op basis van 
de functionele eisen (FE1). Gedurende de tijd zullen de functionele eisen die aan het gebouw worden gesteld veranderen. 
De functionele eisen die op een nog onbekende moment in de toekomst worden gesteld (FEN) worden getoetst aan de 
prestatie-eisen waaraan het gebouw na oplevering voldoet. Als de prestatie-eisen bij oplevering (PE1) voldoen aan de 
functionele eisen die in een later stadium worden gesteld (FEN), zullen er weinig aanpassingen aan het gebouw hoeven 
worden gedaan om aan de toekomstige prestatie-eisen te voldoen. PE1 is dan gelijk aan PEN. Als bij de ontwikkeling van 
een gebouw rekening wordt gehouden met de toekomstige functionele eisen van een andere gebouwfunctie (FEN) en 
de hierbij corresponderende prestatie eisen (PEN), dan is er sprake van een functieneutraal gebouw.

1.6 ONDERZOEKSVRAGEN
De hoofdvraag van het onderzoek is:

MQ1: “Welke eigenschappen moeten nieuw te ontwikkelen gebouwen hebben om in de toekomst getransformeerd te 
kunnen worden naar een andere gebouwfunctie uit een vooraf bepaalde verzameling van functies?”

Om deze vraag te beantwoorden moeten er een aantal deelvragen beantwoord worden. De antwoorden van 
onderstaande deelvragen zorgen ervoor dat de hoofdvraag uiteindelijk beantwoord kan worden.

SQ1: Wat is de definitie van functieneutraliteit?

SQ2: In welke gebouwlagen dient rekening gehouden te worden met functieneutraliteit?

SQ3: Voor welke gebouwfuncties is functieneutraliteit toepasbaar? 

SQ4: Wat zijn de randvoorwaarden om een functieneutraalgebouw te realiseren?

SQ5: Wat zijn de functieonafhankelijke indicatoren van functieneutraliteit?

SQ6: Wat zijn de functieafhankelijke indicatoren van functieneutraliteit?

SQ7: Op welke manier kan een ontwerpondersteunend model worden ontwikkeld die bijdraagt aan de   
 realisatie van een functieneutraal gebouw?

SQ8: Voldoen de indicatoren van functieneutraliteit bij functieneutrale gebouwen in de praktijk aan de    
 vooraf opgestelde prestatie-eisen?

1.7 ONDERZOEKSMODEL
Het onderzoeksmodel (figuur 6) is opgedeeld in zes fases: probleemveld, literatuuronderzoek, data verzameling, case 
studies, analyse en afronding. Het onderzoek zal gedurende de eerste fase een erg breed probleemveld beschrijven: 
Flexibiliteit in de praktijk. Door middel van exploratief literatuur- en veldonderzoek wordt het probleem afgebakend. 
Het resultaat van de eerste fase is het daadwerkelijke onderwerp van dit onderzoek: toepasbaarheid van flexibiliteit. 
Gedurende het literatuuronderzoek wordt het begrip functieneutraliteit gedefinieerd. Vanuit deze begripsbepaling 
wordt de toepasbaarheid voor verschillende gebouwfuncties en de variabelen van functieneutraliteit besproken. 

Na het literatuuronderzoek worden data verzameld voor een te ontwikkelen ontwerpondersteunend model. De data 
die worden verzameld hebben betrekking op de variabelen van verschillende functies zoals die in het literatuuronderzoek 
zijn geselecteerd. De resultaten worden gevalideerd door middel van case studies. Vervolgens wordt, op basis van de 
beschikbare data, een ontwerpondersteunend model gemaakt. De resultaten vormen de basis om de hoofdvraag van 
het onderzoek te beantwoorden. Conclusies worden getrokken en er worden aanbevelingen gedaan. Tot slot wordt 
het gehele onderzoek gerapporteerd en gepresenteerd.
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Figuur 6 Het onderzoeksmodel is opgedeeld in 6 fases. De eerste fase betreft een exploratief literatuur onderzoek. Vervolgens wordt een literatuuronder-
zoek uitgevoerd en data verzameld. Data wordt gevalideerd door case studies waarna een beslismodel wordt opgesteld. Tot slot wordt het onderzoek 
gerapporteerd en gepresenteerd. 
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1.8 ONDERZOEKSMETHODE
Aan de hand van een exploratief onderzoek wordt inzicht verkregen in de flexibiliteit in de bouwpraktijk. Het doel 
is daarbij een model te ontwikkelen dat stakeholders in het bouwproces kan helpen bij de ontwikkeling van flexibele 
gebouwen. Er wordt binnen het onderzoek vooral gekeken naar de eigenschappen, interacties en situaties; oftewel 
de aard van het verschijnsel in plaats van het aantal keren dat een verschijnsel voorkomt. Hierdoor betreft het een 
kwalitatief onderzoek. (Maso, 1987)

De aanleiding van het onderzoek is het geringe gebruik van flexibele concepten in de praktijk. Bij veel nieuwbouwprojecten 
wordt geen gebruik gemaakt van flexibiliteit, worden flexibele concepten niet in het gehele ontwerp doorgetrokken, 
of wordt de flexibiliteitseis gedurende het bouwproces naar beneden bijgesteld om een kostenbesparing te realiseren 
(Lebbink, 2015). Dit afstudeeronderzoek is opgesteld om een bijdrage te leveren aan een succesvolle toepassing van 
flexibele bouwconcepten om daarmee de toekomstwaarde van gebouwen te vergroten. Het is van belang om het 
onderwerp ‘flexibiliteit in de praktijk’ af te kaderen om zodoende de haalbaarheid van het onderzoek te vergroten. 
Hiervoor is gekozen om gebruik te maken van ‘onderzoeksloops’. 

De ‘onderzoeksloops’ zijn gebaseerd op Action Research Design. Action Research Design is een exploratieve kwalitatieve 
onderzoeksmethode, waarbij een onderzoeker als participant functioneert volgens een van te voren bepaalde theorie, 
waarna de effecten van de acties van de onderzoeker worden geëvalueerd en de theorie wordt bijgesteld (Gill & 
Johnson, 1997). Binnen dit onderzoek is er geen sprake van participatie van de onderzoeker in het veld, maar wordt 
door middel van loops een richting gegeven aan het onderzoek. 

De eerste loop van het onderzoek betreft een exploratief literatuuronderzoek- en veldonderzoek dat het probleemveld 
beschrijft. De focus ligt hierbij op de inrichting van het bouwproces en de definitie van flexibiliteit. Open interviews met 
twee architecten creëren een beeld van flexibiliteit in de praktijk (bijlage 4). Aan de hand van de eerste loop wordt het 
onderzoek afgekaderd en wordt het daadwerkelijke probleem beschreven dat door middel van dit onderzoek opgelost 
wordt. 

Uit de eerste loop is gebleken dat flexibiliteit in de praktijk voornamelijk wordt toepast als de opdrachtgever hier expliciet 
om vraagt. Daarnaast blijken technische oplossingen om flexibiliteit te faciliteren duurder dan standaardoplossingen. 
Daarnaast blijken opdrachtgevers vaak in investeringskosten te denken in plaats van de meerwaarde van flexibiliteit te 
onderschrijven op basis van exploitatiekosten. Het begrip functieneutraliteit bleek een bijzondere vorm van functionele 
flexibiliteit te zijn, omdat er vormen van ruimtelijke flexibiliteit nodig zijn om functieneutraliteit te faciliteren. De 
geïnterviewde architecten bleken niet volledig op de hoogte te zijn van het begrip functieneutraliteit, hoewel ze wel 
gebouwen hebben ontworpen met functieneutrale eigenschappen. Alle drie de architecten gaven als aanbeveling dat in 
een vroeg stadium het belang van flexibel bouwen moet worden uitgelegd. Daarnaast werd er een aanbeveling gedaan 
om toekomst scenario’s op te stellen om te bepalen in hoeverre het gebouw flexibel moet worden. 

De overige fases van het onderzoek worden, net als het probleemveld, iteratief benaderd. Het literatuuronderzoek 
heeft een continue terugkoppeling op het probleemveld om te zorgen dat de afbakening van het onderzoek betrekking 
blijft hebben op een probleem dat in de praktijk speelt. De case studies hebben een terugkoppeling op de data 
verzameling uit de literatuur om na te gaan of alle benodigde data zijn verzameld. Het ontwerpondersteunend model 
wordt vervolgens aan de case-studies getoetst om het model te valideren. Bij het toepassen van Action Research 
Design, wordt er constant zicht gehouden op het eindpunt (het onderzoeksresultaat) en kan het eindpunt herdefinieerd 
worden of de onderzoeksloops worden aangepast.

1.9 MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
De leegstand op de kantorenmarkt neemt fors toe. Een groot deel van de leegstand is structureel, omdat de vraag 
vanuit de gebruiker niet aansluit bij het kantooraanbod. Daarnaast is er in de woningmarkt sprake van een woningtekort. 
Ook van het publiek gefinancierd maatschappelijk vastgoed wordt verwacht dat de leegstand zal toenemen tot 20 
miljoen m2 in 2030 (Bouwstenen voor Sociaal, 2013). Transformatie van een gebouw naar een marktconforme functie 
is een duurzame manier van omgaan met structurele leegstand, omdat hiermee de levensduur van gebouwen wordt 
verlengd (Remøy, 2010). In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om kantoorgebouwen te transformeren naar 
een marktconforme functie, zoals een woonfunctie, omdat veel gebouwen niet de juiste eigenschappen hebben om 
getransformeerd te worden.

Dobbelsteen (2004) beschrijft de impact van bouwen op het milieu. Ieder bouwproces belast het milieu, waarbij de 
milieubelasting van bouwmaterialen bij gebouwen met een hoge levensduur over meerdere jaren wordt verspreidt. 
Als een gebouw met een hoge technische levensduur wordt gesloopt heeft dit een grotere impact op het milieu, dan 
wanneer een dergelijk gebouw niet voortijdig wordt gesloopt. 

Flexibiliteit is een manier om de levensduur van een gebouw te verlengen, door het gebouw aan te passen aan de wensen 
en eisen van de gebouwgebruikers (Gibson, 2000). Functieneutraliteit is een vorm van flexibiliteit en is de eigenschap 
van een gebouw dat een wijziging in functie faciliteert. Functieneutrale gebouwen zijn dus gemakkelijk te transformeren 
naar een marktconforme functie, waardoor de functionele levensduur wordt verhoogd. Functieneutraliteit heeft daarom 
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een positief effect op de duurzaamheid van het gebouw. 

Het is maatschappelijk relevant om te zorgen dat gebouwen zich kunnen aanpassen aan veranderende eisen en wensen 
vanuit de gebruiker door nieuwe functies te kunnen huisvesten. Door inzicht te krijgen op welke manier functieneutraliteit 
toegepast kan worden in de praktijk, kan de Nederlandse gebouwvoorraad duurzamer ontwikkeld worden. 

1.10 WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
Bestaande onderzoeken naar transformaties van gebouwen, richten zicht sterk op de bestaande gebouwvoorraad. 
Voorbeelden van meetinstrumenten en rapporten die zich richten op bestaande gebouwen zijn: de 
transformatiepotentiemeter van Geraedts en Van der Voordt (2003), ABT-Quickscan van Hofmans, Schopmeijer, 
Klerkx en van Herwijnen (2007) en het rapport ‘Zorg voor leegstand: Herbestemming van bestaande kantoren naar 
zorgfunctie’ van Remøy en van der Voordt (2011). Er ontbreekt echter een ontwerprichtlijn voor de ontwikkeling van 
gebouwen die in de toekomst geschikt zijn voor een succesvolle transformatie. 

Daarnaast is er veel onderzoek verricht naar flexibele bouwprocessen-en concepten, zoals Slimbouwen, IFD en 
Conceptueel Bouwen. Daarnaast resulteert veel onderzoek tot flexibele bouwproducten, waarvan de Slimline-vloer, 
het FlexCasco-bouwsysteem en de Cablestud-wand voorbeelden zijn. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar 
de manier waarop dergelijke concepten en producten een rol kunnen spelen bij het geschikt maken van toekomstige 
transformaties. Tot slot is er nog weinig onderzoek gedaan naar het begrip functieneutraliteit. Het begrip wordt veel 
genoemd, maar er is nog geen eenduidige definitie. Dit onderzoek geeft een definitie van het begrip functieneutraliteit 
en de bijbehorende variabelen.

1.11 LEESWIJZER
Hoofdstuk twee beschrijft wat volgens de literatuur de definities van de begrippen flexibiliteit en functieneutraliteit 
zijn. Daarnaast wordt er ingegaan op de gelaagdheid van gebouwen. Tot slot zal in hoofdstuk twee de definitie van 
functieneutraliteit beschreven worden die in dit onderzoek gehandeerd wordt.

Hoofdstuk drie behandelt het toepassingsgebied van functieneutraliteit. Er wordt ingegaan op de motieven om 
functieneutrale gebouwen te realiseren en de motieven om in functieneutraliteit te investeren. Tot slot zal in hoofdstuk 
drie worden ingegaan op de verschillende gebouwfuncties.

In hoofdstuk vier worden de algemene randvoorwaarden behandeld waar functieneutrale gebouwen aan moeten 
voldoen. Eisen met betrekking tot de gebouwlocatie worden behandeld. Tot slot wordt in hoofdstuk vier de wet- en 
regelgeving behandeld waar gebouwen aan moeten voldoen.

Hoofdstuk vijf beschrijft de drie hoofdkarakteristieken waar functieneutrale gebouwen aan moeten voldoen. Hoofdstuk 
zes beschrijft de afbakening van het onderzoek en geeft een beschrijving van het ontwerpondersteunend model dat 
wordt ontwikkeld.

Hoofdstuk zeven en acht beschrijven de eisen waar functieneutrale gebouwen aan moeten voldoen. In hoofdstuk zeven 
worden de functieonafhankelijke indicatoren behandeld, terwijl in hoofdstuk acht de functieafhankelijke indicatoren 
worden beschreven.

In hoofdstuk negen wordt de casestudie behandeld. In dit hoofdstuk wordt eerst een algemene beschrijving van de case 
gegeven, waarna een terugkoppeling wordt gemaakt naar eerdere hoofdstukken.

Hoofdstuk tien bevat de algemene conclusie van het onderzoek en in hoofdstuk elf wordt de discussie behandeld en 
worden aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoek.

De leeswijzer van het ontwerpondersteunend model is terug te vinden in bijlage 6 op pagina 126.
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2. Flexibiliteit en functieneutraliteit

2.1 DEFINITIE VAN FLEXIBILITEIT
Het begrip functieneutraliteit heeft veel raakvlakken met het begrip flexibiliteit. Beide begrippen spelen in op het 
vermogen van gebouwen om wijzigingen te ondergaan om zodoende het gebouw af te stemmen op wensen en 
eisen van de gebouwgebruiker. Toch is er in de literatuur geen eenduidige definitie van de begrippen flexibiliteit en 
functieneutraliteit. Om het begrip functieneutraliteit te definiëren is het van belang om allereerst een beeld te krijgen 
van het begrip flexibiliteit en het daarbij behorende begrip aanpasbaarheid.

Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn twee verschillende begrippen die met elkaar zijn verbonden, maar waar in de literatuur 
geen eenduidige definitie van is en waar onduidelijkheid is over de onderlinge samenhang. Hornby et al. (1998) maakt 
onderscheid tussen deze twee begrippen en geeft voor beide begrippen een algemene definitie. Aanpasbaarheid wordt 
door Hornby et al. gedefinieerd als: ‘the ability to adapt oneself or itself to something.’ en flexibiliteit als ‘the ability to be 
easily changed to suit new conditions.’ 

Rongen (1994) maakt eveneens onderscheid tussen aanpasbaarheid en flexibiliteit, maar betrekt beide begrippen op 
een gebouw. Rongen stelt dat aanpasbaarheid betrekking heeft op de aanpassingen van het gebouw en flexibiliteit 
heeft betrekking op aanpassingen in het gebouw. Van den Dobbelsteen (2004) bekritiseert deze definitie, aangezien 
de scheiding tussen interieur en casco discutabel is en daarmee het onderscheid tussen beide begrippen discutabel is.
 
Arge (2005) en Blakstad (2001) hanteren beide dezelfde definitie van flexibiliteit en aanpasbaarheid (Bongers, 2014). 
Arge deelt het begrip aanpasbaarheid op in de begrippen generaliteit, flexibiliteit en elasticiteit. Blakstad noemt deze 
begrippen respectievelijk multifunctionaliteit, flexibiliteit en verdeelbaarheid. Flexibiliteit is dus volgens Arge en Blakstad 
een onderdeel van het begrip van aanpasbaarheid. 

• Generaliteit/multifunctionaliteit: De mogelijkheid om een gebouw aan te passen aan de functionele eisen die de 
gebruiker stelt, zonder bouwkundige ingrepen te doen.

• Flexibiliteit: De mogelijkheid om een gebouw aan te passen aan de functionele eisen die de gebruiker stelt, door 
gebouwonderdelen aan te passen.

• Elasticiteit/verdeelbaarheid: De mogelijkheid om een gebouw aan te passen aan de functionele eisen die de 
gebruiker stelt, door het gebouw uit te breiden of te splitsen.

De definitie die SEV Realisatie (2007) hanteert voor flexibiliteit is gebaseerd op de algemene definitie die Hornby et 
al. (1998) hebben opgesteld, waarbij ‘new conditions’ worden beschouwd als veranderende eisen en wensen van de 
gebouwgebruikers en waarbij de definitie zich toespitst op een gebouw of bouwproduct. In tegenstelling tot Arge 
(2005) en Blakstad (2001), geeft SEV Realisatie een algemene definitie van flexibiliteit door de manier waarop het 
gebouw wordt aangepast aan de functionele eisen niet in de definitie op te nemen. 

 ‘Flexibiliteit is de eigenschap van een gebouw of bouwproduct die aanpassing aan de eisen en wensen van de gebruikers 
mogelijk maakt.’ (SEV Realisatie, 2007)

Aanpasbaarheid wordt door Gijsbers (2011) beschreven al een technische kwaliteit die ten dienst staat van het flexibel 
gebruik van het gebouw. Aanpasbaarheid is dus een middel om flexibiliteit in een gebouw te realiseren. 

‘Het vermogen van een gebouwonderdeel om blijvend fysieke veranderingen te kunnen ondergaan ten dienste van de 
gebruiksflexibiliteit, zonder of met slechts kleine gevolgen voor de overige gebouwonderdelen.’ (Gijsbers, 2011)
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Binnen dit onderzoek wordt de definitie van flexibiliteit van SEV Realisatie (2007) gebruikt omdat deze definitie 
algemeen is, zodat de manier waarop het gebouw zich aanpast aan de veranderende eisen en wensen nader te bepalen 
is. Daarnaast wordt de bijbehorende definitie van aanpasbaarheid van Gijsbers (2011) in dit onderzoek gebruikt.

Gijsbers (2011) deelt het begrip flexibiliteit op in twee hoofdvormen van flexibiliteit: procesflexibiliteit en 
gebruiksflexibiliteit. Gebruiksflexibiliteit kan vervolgens opgedeeld worden in ruimtelijke flexibiliteit en functionele 
flexibiliteit. Vervolgens kan ruimtelijke flexibiliteit in vier flexibiliteitvormen worden onderverdeeld en kan functionele 
flexibiliteit in drie flexibiliteitsvormen worden onderverdeeld. De opsplitsing van het begrip flexibiliteit in de verschillende 
flexibiliteitsvormen is weergegeven in figuur 7.

Figuur 7 Gebruiksflexibiliteit is, samen met procesflexibiliteit, een vorm van flexibiliteit in gebouwen. Gebruiksflexibiliteit kan 
worden opgedeeld in ruimtelijke flexibiliteit en functionele flexibiliteit. (Gijsbers, 2011)

 
PROCESFLEXIBILITEIT
Als de gebouwgebruiker gedurende de ontwerp- of uitvoeringsfase als bekend is, is het mogelijk dat de gebouwgebruiker 
invloed uitoefent op het ontwerp of de realisatie zodat het gebouw voldoet aan de eisen en wensen die gebouwgebruiker 
stelt. De keuzevrijheid en zeggenschap voor de eerste gebouwgebruikers ten aanzien van het gebouwontwerp tijdens de 
ontwerpfase en de uitvoeringsfase van het gebouw wordt door SEV Realisatie (2007) procesflexibiliteit genoemd. Binnen 
het begrip procesflexibiliteit kan onderscheid gemaakt worden tussen keuzevrijheid en zeggenschap gedurende de 
ontwerpfase en gedurende de uitvoeringsfase. SEV Realisatie deelt het procesflexibiliteit op in ontwerpflexibiliteit en 
realisatieflexibiliteit.

• Ontwerpflexibiliteit: De ontwerpfase biedt ruimte voor keuzes van de gebruiker

• Realisatieflexibiliteit: Het ruw- of afbouwproces biedt ruimte voor keuzes voor de gebruiker (SEV Realisatie,  
 2007)

Door procesflexibiliteit toe te passen sluit een gebouw beter aan op de eisen en wensen van de eerste gebouwgebruiker, 
waardoor de noodzaak om op zoek te gaan naar nieuwe huisvesting wordt vertraagd.

GEBRUIKSFLEXIBILITEIT
In tegenstelling tot procesflexibiliteit gaat het bij gebruiksflexibiliteit om het mogelijk maken van veranderingen 
tijdens de gebruik- en beheerfase, dus nadat het gebouw is gerealiseerd. Keuzevrijheid gedurende de ontwerp- en 
uitvoeringsfase zorgt ervoor dat de eerste gebruiker tevreden is met het eindresultaat en dat de noodzaak om te 
verhuizen afneemt. Maar om de levensduur van een gebouw te verlengen is het essentieel om toekomstige gebruikers, 
gedurende de gebruik- en beheerfase, de mogelijkheid te bieden het gebouw te laten voldoen aan hun wensen en eisen. 
Gebruiksflexibiliteit wordt door Gijsbers (2011) gedefinieerd als:

‘Het vermogen van een gebouw om tijdens de gebruiksfase (met beperkte bouwtechnische ingrepen) ruimtelijke en functionele 
veranderingen te ondergaan, afgestemd op de specifieke en persoonlijke wensen en eisen van de gebruiker(s).’ 
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Een gebouw kan gedurende de gebruik- en beheerfase op verschillende manieren worden aangepast aan de wensen en 
eisen van gebouwgebruikers. Gijsbers (2011) onderscheidt gebruiksflexibiliteit in ruimtelijke flexibiliteit en functionele 
flexibiliteit.

RUIMTELIJKE FLEXIBILITEIT
Ruimtelijke flexibiliteit betreft het aanpassen van de vorm, afmetingen en/of uitstraling van een ruimte (Gijsbers, 
2011). Als het gebouwvolume verandert is er sprake van een vorm van ruimtelijke flexibiliteit: volumeflexibiliteit. De 
verandering van het gebouwvolume hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het gebouw wordt uitgebreid, ook 
de mogelijkheid om gebouwvolume af te stoten wordt volumeflexibiliteit genoemd.

Als het gebouwvolume gelijk blijft kan er ook sprake zijn van ruimtelijke flexibiliteit: ruimtes kunnen anders worden 
ingericht, anders worden ingedeeld of afmetingen kunnen worden aangepast, zonder dat dit van invloed is op het totale 
gebouwvolume. Bij een gelijkblijvend gebouwvolume kan er onderscheid worden gemaakt tussen:

• Inrichtingsflexibiliteit: De afwerking en/of inrichting van een ruimte wordt veranderd, zonder dat de vorm en de 
afmetingen van de ruimte worden gewijzigd.

• Indelingsflexibiliteit: De mogelijkheid om de indeling van ruimten, waarbij de vorm en afmetingen van ruimten 
veranderbaar zijn binnen de gebruiksruimte van één gebruiker.

• Verkavelingsflexibiliteit: De mogelijkheid om de plattegrond te verkavelen. Het gaat hierbij niet om de indeling 
in de gebruiksruimte van één gebruiker, maar om de ruimteverdeling tussen alle afzonderlijke gebouwgebruikers.
(Gijsbers, 2011)

Geraedts (2013) deelt volumeflexibiliteit op in uitbreidingsflexibiliteit en afstotingsflexibiliteit. In het geval van 
uitbreidingsflexibiliteit wordt het gebouwvolume uitgebreid. Bij afstotingsflexibiliteit wordt een deel van het gebouw 
afgestoten (sloop) of verplaatst. Geraedts gebruikt het begrip herindelingsflexibiliteit om de begrippen inrichtings,- 
indelings,- en verkavelingsflexibiliteit te combineren. 

FUNCTIONELE FLEXIBILITEIT
Functionele flexibiliteit zorgt ervoor dat het gebruik van de gebruiksruimte kan worden gewijzigd, zonder dat daarbij de 
ruimtelijke structuur verandert (Gijsbers, 2011). Er wordt binnen functionele flexibiliteit onderscheid gemaakt tussen 
polyvalentie, opwaarderingsflexibiliteit en functieneutraliteit.

• Polyvalentie: De functie van een ruimte kan worden veranderd zonder dat er sprake is van een andere 
ruimtegebruiker. Er worden geen bouwkundige aanpassingen gedaan en aanpassingen zijn meestal voor de korte 
termijn. Een voorbeeld van polyvalentie in een woning is een woonkamer die ’s avonds als slaapkamer functioneert.

• Opwaarderingsflexibiliteit: De mogelijkheid om de ruimte met beperkte aanpassingen te verbeteren. 
Opwaarderingsflexibiliteit heeft vaak betrekking op installaties. De aanpassingen zijn meestal voor de middellange 
termijn.

• Functieneutraliteit: De mogelijkheid van een gebouw of bouwdeel om een andere functie te huisvesten, zonder 
of met beperkte bouwkundige aanpassingen. Bij functieneutraliteit is er vaak sprake van overdimensionering van 
constructieve of installatietechnische elementen. Een voorbeeld van functieneutraliteit is de mogelijkheid om van een 
kantoorgebouw een woongebouw te maken. (Gijsbers, 2011)

2.2 FUNCTIENEUTRALITEIT IN DE LITERATUUR
Functieneutraliteit wordt door Gijsbers (2011) onder het begrip functionele flexibiliteit geplaatst. Functieneutrale 
gebouwen hebben volgens de definitie van Gijsbers de eigenschap om zonder of met beperkte bouwkundige aanpassingen 
van functie te kunnen wijzigen. De, door Gijsbers beschreven, betekenis van het begrip functieneutraliteit is gebaseerd 
op de definitie van SEV Realisatie (2007). SEV Realisatie (2007) definieert functieneutraliteit als: ‘Functieneutraliteit is het 
vermogen van een gebouw om met beperkte bouwtechnische ingrepen wijzigingen te ondergaan en functieveranderingen in 
zich op te nemen, afgestemd op de specifieke en persoonlijke wensen en eisen van de gebruiker(s).’

Niet ieder gebouw dat de mogelijkheid heeft te transformeren naar een andere functie is per definitie functieneutraal. 
Volgens de definitie van SEV Realisatie is het van belang dat er geen of weinig bouwkundige ingrepen nodig zijn om een 
gebouw van functie te laten veranderen. Als er weinig tot geen bouwkundige ingrepen gedaan worden om een gebouw 
van functie te laten wisselen, betekent dit niet automatisch dat alle functies in het gebouw gehuisvest kunnen worden 
omdat de functionele eisen van iedere functie anders zijn. Een ziekenhuis kan gevoelsmatig gemakkelijker gewijzigd 
worden naar een woonfunctie dan naar een parkeergarage. Wagemans (2008) noemt de verzameling van functies die 
mogelijk gehuisvest kunnen worden de functionele bandbreedte. De definitie van functionele bandbreedte is: 'Een vooraf 
vastgestelde combinatie van verschillende functiegroepen voor een functieneutraal gebouw. '
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2.3 GELAAGDHEID VAN GEBOUWEN
Om flexibiliteit, en daarmee ook functieneutraliteit, goed te kunnen begrijpen is het van belang om het gebouwonderdelen 
te classificeren in een aantal verschillende lagen. Er zijn verschillende manieren waarop de gelaagdheid van gebouwen 
kan worden onderverdeeld.

HABRAKEN
Habraken (1961) publiceerde: ‘De drager en de mensen, het einde van de massawoningbouw’. Habraken maakt 
onderscheid tussen de drager en de inbouw. Het drager-inbouw principe stelt dat een architect slechts een permanent 
casco ontwerpt, waarna bewoners vrij om het casco naar eigen wens in te vullen. De drager wordt door Habraken 
gedefinieerd als: ‘Een constructie waarin zich een aantal woningen laat samenstellen, die ieder voor zich – onafhankelijk van 
de andere woningen erin gebouw, verbouwd of afgebroken kunnen worden.’ De publicatie van Habraken was een van de 
eerste classificaties van gebouwlagen om zodoende een gebouw de eigenschap te geven zich aan te kunnen passen aan 
de wensen en eisen van gebruikers. 

DUFFY
Waar Habraken onderscheid maakt tussen enkel de drager en de inbouw, 
deelt Duffy (1990) een gebouw op in vier lagen: Shell (drager), Services 
(installaties), Scenery (indeling) en Set (inrichting). De indeling van Duffy is 
gebaseerd op de functionele levensduur van de verschillende lagen (figuur 
8). De ‘shell’ heeft volgens Duffy een levensduur van 50 jaar, installaties 15 
jaar, indeling 5 jaar en de inrichting kan dagelijks veranderingen ondergaan. 
Duffy maakt een koppeling tussen de gebouwlagen, de verschillende 
levensduren en de exploitatiekosten van het gebouw. Als het gebouw wordt 
gebouwd voor een levensduur van 50 jaar, hoeft de ‘shell’ slechts één keer 
gefinancierd te worden. De installaties moeten na oplevering twee keer 
worden vernieuwd, waardoor er in totaal drie keer een investering moet 
worden gedaan op het gebied van installaties. De inrichting verandert om 
de vijf jaar, waardoor er gedurende de levensduur van het gebouw tien 
keer een investering voor de inrichting moet worden gemaakt. Installaties 
en inrichting hebben hierdoor een grote invloed op de exploitatiekosten 
van het gebouw. 

Figuur 8 Gelaagdheid van een gebouw: 
Shell, Service, Scenery en Set. (Duffy, 1990)BRAND

De gebouwlagen die Duffy onderscheidt, zijn vooral toepasbaar in de 
utiliteitsbouw en in het bijzonder zorg-, onderwijs- en kantoorgebouwen. 
Brand (1994) hanteert een algemenere classificatie. (figuur 9) Brand deelt 
de ‘shell’ op in ‘structure’ (casco) en ‘skin’ (gevel). Brand voegt de laag 
‘Site’ (locatie) toe aan zijn model. Daarnaast wordt de ‘scenery’ uit het 
model van Duffy door Brand ‘space plan’ genoemd en ‘set’ wordt door 
Brand ‘stuff’ genoemd. Net als Duffy geeft Brand ook per gebouwlaag een 
levensduur aan. ‘Site’ is de locatie van het gebouw. Brand stelt dat de locatie 
van een gebouw niet zal veranderen, waardoor de levensduur ‘eeuwig’ 
is. ‘Structure’ betreft de draagconstructie van het gebouw: fundering, 
kolommen, structurele wanden, vloeren en dakconstructie. Waar Duffy 
(1990) de gebouwlagen een specifieke levensduur toekent, geeft Brand 
(1994) iedere gebouwlaag een bereik aan waartussen de levensduur zich 
bevindt. De ‘structure’ heeft, afhankelijk van het ontwerp en materialisatie, 
een levensduur tussen de 30 en 300 jaar. De ‘skin’ heeft volgens Brand een 
levensduur van ongeveer 20 jaar en bestaat ui de gevel en het dak. Waar 
Duffy de gevel onder het casco schaarde met een levensduur van 50 jaar, is 

Figuur 9 Gelaagdheid van een gebouw volgens 
Steward Brand (Brand, 1994)

door de opkomst van onder andere vliesgevels de schil in steeds meer gevallen losgekoppeld van het casco, waardoor 
het geen onderdeel meer vormt van de constructie. De ‘services’ (dienende elementen) hebben een levensduur van 
7 tot 15 jaar. Waar Duffy enkel de installaties onder ‘services’ schaarde, deelt Brand ook de trappen en liften in onder 
‘services’. Het ‘Space-plan’ heeft een levensduur van 3 tot 30 jaar. De ‘stuff’ (inrichting) kan, net als de ‘set’ in het model 
van Duffy, iedere dag veranderen. 

LEUPEN
De onderverdeling van gebouwlagen van Leupen (2002) is gebaseerd op de classificatie van Brand. Leupen stelt dat 
er een extra laag moet worden toegevoegd om de hedendaagse (woon)gebouwen te beschrijven. Leupen voegt aan 
het model van Brand een laag ontsluiting toe. Onder de ontsluiting vallen de trappenhuizen, gangen en liften. Daarbij 
worden de lagen ’stuff’ en ‘site’ uit de verdeling van Leupen gehaald, omdat het onderzoek van Leupen zich beperkt 
tot het gebouw zelf.
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Aan de hand van de verschillende verdelingen van gebouwlagen, kan een tabel worden opgesteld om overzicht te 
krijgen van de verschillende gehanteerde lagen (figuur 10). 

Habraken (1961) Duffy (1990) Brand (1994) Leupen (2002)

Site

Drager Shell
Structure Hoofddraagstructuur

Skin Schil

Inbouw

Ontsluiting

Services Services Dienende elementen

Scenery Space plan Enscenering

Set Stuff

Figuur 10 Overzicht van de verschillende gebouwlagen

2.4 GELAAGDHEID EN FUNCTIENEUTRALITEIT
Als verschillende functieneutrale gebouwen worden bestudeerd, valt het al snel op dat functieneutrale gebouwen niet 
zonder wijzigingen een functieverandering kunnen ondergaan. Aanpassingen aan verschillende bouwlagen faciliteert 
functieneutraliteit. Bij het bestuderen van de aanpasbaarheid van gebouwlagen wordt de gelaagdheid van Leupen 
gebruikt, omdat het onderzoek van Leupen zich beperkt tot het gebouw zelf.

Solids in IJburg is een voorbeeld van een functieneutraal gebouw, waar alle functies kunnen worden gehuisvest. De 
enige uitzonderingen vormen functies die maatschappelijk aanstootgevend zijn en functies die gerelateerd zijn aan MER-
richtlijnen (milieueffectrapport). Het gebouw heeft een overmaat aan verdiepingsruimte, overspanning, vloersterkte, 
schachtruimte en ontsluitingsmogelijkheden (Platform31, 2013). Als een er een nieuwe functie in het gebouw wordt 
gehuisvest betekent dit dat de inrichting, indeling en/of verkaveling wordt aangepast. Als er wordt gekeken naar de 
verschillende gebouwlagen die worden aangepast is dat voornamelijk de enscenering en een deel van de installaties. 
Solids is zo gebouwd dat installaties gemakkelijk toegankelijk en te verleggen zijn. Ruime schachten en verhoogde 
vloeren zorgen ervoor dat bijna iedere functie gehuisvest kan worden in Solids. De inrichting en indeling van de ruimtes 
veranderen bij iedere functiewijziging. Het gebouw is daarom niet alleen functioneel flexibel, maar ook ruimtelijk 
flexibel. Om het Solids functieneutraal te laten zijn, wordt er, afhankelijk van de functiewijziging, gebruik gemaakt 
van inrichtingsflexibiliteit, indelingsflexibiliteit en verkavelingsflexibiliteit. De lagen ‘enscenering’ en ‘installaties’ zijn 
aanpasbaar, terwijl de lagen ‘ontsluiting’, ‘schil’ en ‘hoofddraagstructuur’ onveranderd blijven. De niet-aanpasbare lagen 
faciliteren aanpassingen van andere gebouwlagen zonder zelf aangepast te hoeven worden. 

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is als een functieneutraal gebouw gerealiseerd om in te spelen op de onzekerheid 
van de toekomst van de zorgsector. De zorgsector ontwikkelt zich erg snel, waardoor het goed mogelijk is dat een 
ziekenhuis bij oplevering al niet meer voldoet aan de functionele eisen die van te voren zijn gesteld. De zorg is, als 
gevolg van opkomst van automatisering, de afgelopen 40 jaar al sterk veranderd en de verwachting is dat de zorg blijft 
veranderen zonder dat wij kunnen voorspellen op welke manier dit gaat gebeuren. Arnold Burger, de architect van 
het Martini Ziekenhuis, heeft een flexibel ziekenhuis ontworpen om de functionele levensduur van het gebouw te 
verlengen. In het ziekenhuis is gebruik gemaakt van flexibele binnenwanden die op een moduulmaat van 300mm op een 
flexibele gevel kunnen aansluiten. De gevel van het gebouw is aan één zijde opgebouwd uit flexibele elementen zodat 
binnenwanden gemakkelijk zijn te verplaatsen. Daarnaast is het mogelijk om het gebouw in de gevel uit te breiden om 
afdelingen te vergroten, zonder dat dit consequenties heeft voor naastgelegen afdelingen. Door sommige zones in het 
gebouw over te dimensioneren op het gebied van installaties en schachten, is het mogelijk om installaties van locatie 
te laten wijzigen of om afdelingen uit te breiden. Naast een groeiscenario heeft de architect ook rekening gehouden 
met een krimp-scenario. Er is rekening gehouden met de mogelijkheid dat het gebouw of een deel van het gebouw 
in de toekomst een woon-zorg functie of een kantoorfunctie kan krijgen. Het gebouw is flexibel in de lagen: ‘Schil’, 
‘Installaties’, ‘Ontsluiting’ en ‘Enscenering’. Om het gebouw functieneutraal te maken, wordt er gebruik gemaakt van 
vormen van ruimtelijke flexibiliteit. De vormen van ruimtelijke flexibiliteit die in het Martini Ziekenhuis zijn toegepast 
zijn: inrichtingsflexibiliteit, indelingsflexibiliteit, verkavelingsflexibiliteit en volumeflexibiliteit. 
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Een totale classificatie van gebouwlagen wordt gebruikt in dit onderzoek naar toepasbaarheid van functieneutraliteit 
(figuur 11). Onderstaande classificatie is aan de hand van bovengenoemde cases tot stand gekomen. De gebouwlaag 
‘Locatie’ van Brand wordt niet meegenomen in een eigen onderverdeling voor functieneutraliteit, omdat de locatie geen 
bouwkundige laag betreft. Toch zijn de functies die in een gebouw gehuisvest kunnen worden afhankelijk van de locatie 
waar een gebouw zich bevindt. Daarnaast worden ontwerpbeslissingen genomen op basis van locatie-eigenschappen. 
Zo kan uitzicht en situering bepalend zijn voor het ontwerp van een gevel. De eisen met betrekking tot de locatie 
vormen randvoorwaarden voor de toepassingen van functieneutraliteit.

De inrichting (stuff) wordt in dit onderzoek niet als aparte gebouwlaag meegenomen, omdat de inrichting geen 
bouwkundige laag betreft. Toch bepaalt de dimensionering van de inrichting in grote mate de ruimtelijke indeling. Een 
voorbeeld hiervan is de dimensionering van een slaapkamer, die in grote mate wordt bepaald door de afmetingen de 
slaapkamerinrichting zoals een bed. In dit onderzoek zullen dan ook geen eisen aan de inrichting worden gesteld, maar 
bepaalt de inrichting de eisen die aan andere gebouwlagen worden gesteld.

Waar Leupen de ontsluiting als een aparte gebouwlaag hanteert, wordt de ontsluiting als aparte laag buiten beschouwing 
gelaten. De ontsluiting wordt namelijk bepaald door de hoofddraagstructuur en de enscenering. Liftschachten en 
trappenhuizen worden in veel gevallen gecombineerd met dragende elementen of stabiliteitsvoorzieningen. Daarnaast 
wordt de interne ontsluiting direct gevormd door de manier waarop individuele units geschakeld zijn, waardoor de 
interne ontsluiting valt onder de enscenering. 

Habraken (1961) Duffy (1990) Brand (1994) Leupen (2002) Eigen verdeling

Site Locatie

Drager Shell
Structure Hoofddraagstructuur Hoofddraagstructuur

Skin Schil Schil

Inbouw

Ontsluiting

Services Services Dienende elementen Dienende elementen

Scenery Space plan Enscenering Enscenering

Set Stuff Inrichting

Figuur 11 Verschillende gebouwlagen aangevuld met de lagen die van invloed zijn op de functieneutraliteit van een gebouw. De lagen locatie en inrichting 
betreffen geen bouwkundige laag, maar hebben wel invloed op andere gebouwlagen.

2.5 TRANSFORMATIE EN FUNCTIENEUTRALITEIT
Uit de twee cases is gebleken dat er vormen van ruimtelijke flexibiliteit worden toegepast om functieneutraliteit te 
realiseren. Ruimtes met verschillende functies hebben slechts zelden dezelfde plattegrond, omdat aan ruimtes voor 
de ene functie andere eisen gesteld worden dan voor een andere functie. Een woning heeft bijvoorbeeld een andere 
indeling dan een kantoor, waardoor er binnenwanden verplaatst moeten worden en de inrichting gewijzigd wordt.

Als er wordt gekeken naar de gelaagdheid van een gebouw volgens de definitie van Brand (1994), worden er geen 
aanpassingen gedaan aan de locatie (site) en de hoofddraagstructuur (structure). De schil is semi-permanent. Er kan 
voor gekozen worden de schil flexibel of demontabel te maken, zoals dat gebeurd is bij het Martini Ziekenhuis. Maar 
er kan ook worden gekozen om een permanente schil te gebruiken zoals dat is toegepast bij Solids. De installaties bij 
beide gebouwen kunnen gemakkelijk worden gewijzigd door rekening te houden met de ruimte die installaties innemen 
binnen het casco. De enscenering is in beide gebouwen flexibel. Door gebruik te maken van lichte scheidingswanden 
zonder constructieve functie, kunnen de gebouwen gemakkelijk van indeling en functie veranderen. Gijsbers (2011) 
schaart functieneutraliteit onder functionele flexibiliteit, zonder een koppeling te maken met ruimtelijke flexibiliteit. 
Solids en het Martini Ziekenhuis laten zien dat functieneutraliteit niet toegepast kan worden zonder één of meerdere 
vormen van ruimtelijke flexibiliteit (figuur 12).

De definitie die SEV Realisatie (2007) hanteert vormt het uitgangspunt van de definitie van functieneutraliteit dat in dit 
onderzoek wordt gehanteerd. SEV Realisatie (2007) definieert, zoals in paragraaf 2.2 beschreven, functieneutraliteit als: 
‘Functieneutraliteit is het vermogen van een gebouw om met beperkte bouwtechnische ingrepen wijzigingen te ondergaan en 
functieveranderingen in zich op te nemen, afgestemd op de specifieke en persoonlijke wensen en eisen van de gebruiker(s).’ 
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De definitie van SEV Realisatie lijkt erg op multifunctioneel, waarbij aan een gebouw of ruimte geen wijzigingen 
worden aangebracht om een functieverandering te ondergaan. Multifunctionele gebouwen hebben meerdere functies 
die gelijktijdig vervuld kunnen worden (Heijne & Vink, 2001). Daarnaast worden gebouwen die gedurende korte tijd 
een andere functie vervullen ook multifunctioneel genoemd. Deze gebouwen hebben de eigenschap om gedurende 
enkele uren tot weken een andere functie te vullen, zonder dat er bouwkundige aanpassingen worden verricht. Deze 
gebouwen vallen niet onder de categorie functieneutraal, omdat de functiewijzigingen de functionele levensduur van 
het gebouw niet verhogen.

Een ander begrip dat verwant is aan functieneutraliteit is transformatie. Transformeren is het geschikt maken 
van een gebouw naar een marktconforme functie. Transformatie is een proces dat een gebouw ondergaat, terwijl 
functieneutraliteit een eigenschap van een gebouw is. De mate waarin een gebouw geschikt is voor transformatie is 
afhankelijk van de locatie, de financiële waarde en de bouwtechnische eigenschappen van het gebouw (Remøy, 2010). 
Een functieneutraal gebouw is, mits de locatie geschikt is voor een functiewijziging, gemakkelijker te transformeren 
dan een functiespecifiek gebouw. Door de structuur en de schil van het gebouw geschikt te maken voor meerdere 
gebouwfuncties, zijn functieneutrale gebouwen ontworpen om toekomstige transformaties mogelijk te maken met 
beperkte bouwkundige maatregelen en daardoor met beperkte verbouwkosten. Als uitgangspunt van dit onderzoek 
wordt gesteld dat de hoofddraagstructuur geen wijzigingen ondergaat, zodat een transformatie kan plaatsvinden 
binnen een bestaand casco. In de praktijk zal het voorkomen dat het gebouwvolume wordt aangepast door optoppen 
of aanbouwen, maar dit wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Functieneutraliteit heeft voornamelijk 
betrekking op herindelingsflexibiliteit, waar inrichtings,- indelings,- en verkavelingsflexibiliteit onder vallen.

In dit onderzoek wordt functieneutraliteit gedefinieerd als: 

‘Functieneutraliteit is het vermogen van een gebouw om met beperkte bouwkundige maatregelen de inrichting, enscenering, 
installaties en/of schil aan te passen om een functieverandering te ondergaan, afgestemd op de specifieke en persoonlijke 
wensen en eisen van de toekomstige gebruikers(s).

Figuur 12 Functieneutrale gebouwen maken gebruik van een of meerdere vormen van ruimtelijke flexibiliteit om een transformatie te realiseren.
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3. Toepassingsgebied 
 van functieneutraliteit

3.1 MOTIEVEN TOEPASSING FLEXIBILITEIT
Om de vraag te kunnen beantwoorden in welke gevallen functieneutraliteit toegepast dient te worden, is het van belang 
om allereerst te onderzoeken waarom flexibiliteit wordt toegepast in gebouwen.

Het toepassen van flexibiliteit geeft een gebouw de mogelijkheid om de functionele levensduur te verlengen. Zo wordt in 
de zorgsector flexibiliteit toegepast, omdat zorgvisies de laatste jaren snel veranderen, waardoor gebouwen ongeschikt 
worden om cliënten te huisvesten volgens deze laatste zorgvisies (Bouwcollege, 2004). Flexibiliteit zorgt er dus voor 
dat de functionele levensduur wordt verlengd, zodat een zorginstelling langer in een gebouw gehuisvest kan blijven.

In de woningbouw is er sprake van een woningtekort, vooral op het gebied van goedkope huurwoningen. Er is meer 
vraag dan aanbod. De economische levensduur van woningen is daarom relatief lang, ook al voldoen woningen niet 
meer aan functionele eisen. Het grootste deel van de woningen die wordt gesloopt, is gebouwd vóór 1971. Deze 
woningen voldoen niet meer aan de prestatie-eisen, waardoor de technische levensduur is verstreken. In de koopsector 
staan, ondanks een woningtekort, veel woningen lang te koop. Vooral (half-)vrijstaande woningen hebben een lange 
verkooptijd (Calcasa, 2014). Een belangrijke reden om te verhuizen is het verschil tussen functionele eisen en wensen 
die aan de woning worden gesteld en de prestatie-eisen waar de woning aan voldoet. Vooral ouderen geven aan dat ‘de 
woning’ een van de belangrijkste motieven is om te verhuizen. Van alle verhuisgeneigende tussen de 50 en 64 jaar gaf 
30% aan dat de woning niet voldoet aan de eisen en wensen en dat het verschil tussen vraag en aanbod de belangrijkste 
reden was om te verhuizen. Bij verhuisgeneigende 65-plussers was dit percentage ongeveer 25%. (ABF Research, 
2008) Flexibiliteit in woningen kan daarom toegepast worden om de woning aan te passen aan de wensen en eisen van 
bewoners en zodoende de functionele levensduur van de woning te verlengen. 

In de kantoormarkt is er sprake van een overschot. Gebouwen die niet voldoen aan de functionele eisen die 
gebouwgebruikers stellen, staan leeg. De helft van alle leegstaande gebouwen staat al meer dan 4 jaar leeg. In veel 
gevallen zal de economische levensduur zijn verstreken. Flexibele kantoorgebouwen hebben de eigenschap dat ze 
zich kunnen aanpassen aan de wensen en eisen van gebouwgebruikers en dat de functionele levensduur kan worden 
verlengd. Daarnaast zijn nieuwe gebruikers eerder geneigd een flexibel gebouw te betrekken omdat dit gebouw de 
mogelijkheid heeft zich aan te passen aan de functionele eisen die worden gesteld.

Zowel in de zorg, woningmarkt als in de kantoormarkt kan flexibiliteit worden toegepast. De voornaamste reden om 
flexibiliteit toe te passen is om de functionele levensduur te verlengen. De functionele levensduur wordt verlengd door 
in te spelen op het verschil tussen vraag (functionele eisen) en aanbod (prestatie-eisen). Flexibele eigenschappen van het 
gebouw kunnen ervoor zorgen dat de prestatie-eisen weer aansluiten bij de functionele eisen die een gebouwgebruiker 
stelt. Daarnaast kunnen flexibele eigenschappen van gebouwen ervoor zorgen dat de prestatie-eisen van gebouwen 
aansluiten bij functionele eisen van toekomstige nieuwe gebruikers.

3.2 MOTIEVEN TOEPASSING FUNCTIENEUTRALITEIT
Flexibele eigenschappen van gebouwen zorgen ervoor dat gebouwen gemakkelijk aangepast kunnen worden aan 
veranderende wensen en eisen van (toekomstige) gebouwgebruikers. Functieneutrale gebouwen hebben daarbij de 
bijzondere eigenschap dat de toekomstige gebouwfunctie anders kan zijn dan de initiële functie.

Flexibele gebouwen spelen in op een veranderende vraag binnen een sector van de vastgoed. Functieneutrale 
gebouwen hebben de mogelijkheid in te spelen op een veranderende vraag binnen verschillende vastgoedsectoren. Als 
er binnen een bepaalde sector weinig tot geen vraag is en er kans is op structurele leegstand, kan een gebouw worden 
getransformeerd naar een gebouwfunctie waar meer vraag naar is. 
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Gebouwen met een specifieke functie kunnen moeilijk afgestoten worden, omdat er weinig tot geen vergelijkbare 
gebruikers zijn die dezelfde functionele eisen stellen aan het gebouw. Door in een vroeg stadium van het bouwproces 
rekening te houden met de mogelijkheid dat het gebouw in de toekomst kan transformeren, kan er ingespeeld worden 
op de actuele vraag binnen andere vastgoedsectoren. Functieneutraliteit kan dus een positief effect hebben op de 
vastgoed waarde van gebouwen met een specifieke functie of met een kleine afzetmarkt.

3.3 INVESTEREN IN FUNCTIENEUTRALITEIT
De stichtingskosten van Solids in Amsterdam zijn naar schatting twee keer hoger dan de stichtingskosten van een regulier 
nieuwbouwcomplex (Platform31, 2013). Deze kosten zijn voornamelijk te verklaren dat Solids op veel vlakken is over 
gedimensioneerd, waardoor het gebouw voldoet voor de meest zware gebouwfuncties. Remøy en van der Voordt 
(2009) stellen dat de stichtingskosten van functieneutraal gebouw over het algemeen hoger zijn dan de stichtingskosten 
van een regulier nieuwbouwcomplex.

Een investering in een functieneutraal gebouw wordt in een vroeg stadium van het bouwproces gemaakt, terwijl deze 
investering pas na tientallen jaren kan worden terugverdiend. Daarnaast is het mogelijk dat het gebouw gedurende 
de gehele levensduur geen transformatie zal ondergaan. Op het moment dat een gebouw na tientallen jaren wordt 
getransformeerd, kan het gebouw een nieuwe eigenaar hebben. De baten van de investering komen dan ten goede 
van een nieuwe eigenaar in plaats van de eigenlijke investeerder, hierdoor zijn veel investeerders terughoudend om in 
functieneutraliteit te investeren (Remøy & Van der Voordt, 2009). 

Remøy en Van der Voordt (2009) geven aan dat een lage bezettingsgraad en de verwachting dat de bouwkosten in 
de toekomst gaan stijgen positieve factoren zijn om in functieneutraliteit te investeren. Als de eerste eigenaar van 
plan is het gebouw voor een lange periode in eigendom te houden, vergroot dit de bereidheid om te investeren 
in functieneutraliteit. Hogere investeringskosten die functieneutraliteit met zich mee brengt, zorgt voor een lager 
rendement en een langere tijd om de investering terug te verdienen, maar zorgt voor een kleinere kans op structurele 
leegstand en vergroot de mogelijkheden om het gebouw af te stoten. De overheid, woningbouwcoöperaties en 
pensioenfondsen zijn voorbeelden van investeerders die een gebouw lang in eigendom houden en eerder bereid zijn 
om te investeren in functieneutraliteit dan een investeerder die een hoog rendement wil behalen om een investering 
snel terug te verdienen. (Remøy & Van der Voordt, 2009)

Gibson (2001) deelt gebouwen in een vastgoedportefeuille op in drie niveaus: Kernportfolio, 1e periferie portfolio en 
2e periferie portfolio. Gebouwen in de kernportfolio zijn voor een langere termijn in bezit van dezelfde organisatie. 
Organisaties zijn bereid in de kernportfolio te investeren en zijn flexibel om veranderingen in de organisatie op te kunnen 
vangen (Cleton, 2013). Gebouwen in de 1e periferie portfolio zijn voor de middellange termijn in de vastgoedportefeuille 
opgenomen. Gebouwen in de 1e periferie portfolio worden door een organisatie eerder afgestoten dan gebouwen in de 
kernportfolio. Een organisatie zal minder snel bereid zijn om te investeren in flexibiliteit van gebouwen in de 1e periferie 
portfolio, omdat bij wijzigingen in de organisatie eerder naar alternatieve huisvesting wordt gezocht. Gebouwen in de 2e 
periferie portfolio worden voor zeer korte duur door organisaties gebruikt. Voorbeelden zijn opslagfaciliteiten, training 
faciliteiten en tijdelijke huisvesting om verschil in capaciteit op te vangen (Cleton, 2013). Voor een vastgoedbelegger 
kan een gebouw dat wordt verhuurd aan een organisatie in de kernportfolio vallen, terwijl datzelfde gebouw voor de 
huurder (de organisatie) in de 1e periferie portfolio zit. Als de overheid, woningbouwcoöperaties of pensioenfonds als 
vastgoedbelegger in een functieneutraalgebouw investeren, valt dit gebouw voor de belegger in de kernportfolio terwijl 
dit gebouw voor een huurder in de 1e of 2e periferie portfolio valt.

Om ervoor te zorgen dat functieneutraliteit wordt toegepast in gebouwen die voor vastgoedbeleggers in de 1e 
of 2e periferie portfolio vallen, is het aan te bevelen om te onderzoeken of het mogelijk is om een functieneutraal 
gebouw te realiseren waarvan de initiële stichtingskosten gelijk zijn als die van een regulier nieuwbouwcomplex. Als 
functieneutraliteit positief wordt gewaardeerd door beleggers, zullen beleggers eerder bereid zijn om te investeren in 
functieneutraliteit in de 1e en 2e periferie portfolio. Het is dan ook aan te bevelen de mogelijkheden te onderzoeken 
om functieneutraliteit te waarderen.

3.4 GEBOUWFUNCTIES VOOR FUNCTIENEUTRALITEIT
Volgens het bouwbesluit zijn er twaalf verschillende functies die een gebouw kan hebben:
- Woning en woongebouw
- Woonwagen en standplaats
- Kantoorgebouw
- Logiesverblijf en logiesgebouw
- Bijeenkomstgebouw
- Gezondheidszorggebouw
- Industriegebouw
- Onderwijsgebouw
- Sportgebouw
- Winkelgebouw
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- Cel- en cellengebouw
- Horecagebouw
- Overige gebouwen (Stichting Bouwresearch, 2000)

Functieneutraliteit is interessant om toe te passen bij gebouwen met een specifieke gebouwfunctie, waarvoor weinig 
vraag en aanbod is. Daarnaast kan het interessant zijn om functieneutraliteit toe te passen binnen een markt waar 
kans op structurele leegstand hoog is, zoals de kantoormarkt. Voor een vastgoedmarkt met een grotere vraag dan 
aanbod, zoals de woningmarkt, ligt het niet voor de hand het gebouw functieneutraal te maken, vanwege de hogere 
investeringskosten terwijl het onwaarschijnlijk is dat het gebouw in de toekomst een transformatie zal ondergaan.

Om te bepalen of een gebouwfunctie geschikt is om functieneutraliteit toe te passen, is het van belang om inzicht 
te krijgen in de grootte van het marktsegment en de vraag naar gebouwfuncties binnen het marktsegment. Als het 
marktsegment voor een gebouwfunctie klein is en/of er wordt voorspeld dat er in de toekomst weinig vraag is naar 
een gebouwfunctie, is het aan te bevelen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een functieneutraal 
gebouw te realiseren. De uitkomst van een onderzoek naar de toepassing voor functieneutraliteit is afhankelijk van de 
gebouwlocatie. Zo is bijvoorbeeld de vraag naar winkelgebouwen groter in stadscentra (A1-locaties), dan op plekken 
waar weinig passenten aanwezig zijn (B-locaties en C-locaties), waardoor de winkelgebouwen op een B-locatie of 
C-locatie eerder in aanmerking komen voor een transformatie dan winkelgebieden op A1-locaties.

'Een vooraf vastgestelde combinatie van verschillende functiegroepen voor een functieneutraal gebouw’ wordt de 
bandbreedte van functieneutraliteit genoemd (Wagemans, 2008). De bandbreedte voor functieneutraliteit is afhankelijk 
van de grootte van het marktsegment, de verwachte vraag naar gebouwfuncties, de bouwtechnische eigenschappen 
van het gebouw en de locatie.

Functieneutraliteit is een manier om de functionele levensduur van een gebouw te vergroten. Door een gebouw 
te transformeren wordt een gebouw dat niet voldoet aan de functionele eisen die de gebruiker stelt, behoed voor 
structurele leegstand en vroegtijdige sloop. Bij de transformatie van functieneutrale gebouwen zijn wijzigingen aan 
de enscenering, installaties, ontsluiting en/of schil noodzakelijk. De gebouwstructuur is passief flexibel en faciliteert 
wijzigingen aan de overige gebouwlagen. Door gebouwfuncties in een groot marktsegment of gebouwfuncties met een 
hoge vraag in de bandbreedte op te nemen, kan gemakkelijker een nieuwe partij gevonden worden die bereid is het 
gebouw te transformeren.

Een transformatie van een functieneutraal gebouw vindt plaats binnen een passief flexibele gebouwstructuur. 
Gebouwfuncties in de bandbreedte van functieneutraliteit worden opgenomen, moeten daarom passen binnen de 
gebouwstructuur. In hoofdstuk 7 wordt beschreven aan welke bouwtechnische eigenschappen een gebouw moet 
voldoen, ongeacht de gekozen bandbreedte. In hoofdstuk 8 worden voor drie verschillende gebouwfuncties de 
bouwtechnische eigenschappen bepaald, waaraan een functieneutraal gebouw moet voldoen om naar deze functies te 
kunnen worden getransformeerd. In hoofdstuk 5 worden de verschillende locatie-eisen beschreven.

Een functieneutraal gebouw heeft de eigenschap een transformatie te kunnen ondergaan, maar dit betekent niet dat het 
gehele gebouw naar dezelfde gebouwfunctie wordt getransformeerd. Het is ook mogelijk dat een monofunctioneel, 
functieneutraal gebouw na transformatie meerdere functies huisvest.
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4. Algemene randvoorwaarden voor   
 transformaties

Om een gebouw te transformeren moet er worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Allereerst moet een 
toekomstige gebouwfunctie passen binnen het bestemmingsplan. Daarnaast moet worden voldaan aan het Bouwbesluit. 
De mate waarin een locatie geschikt is voor een functieneutraal gebouw, bepaalt of het is aan te bevelen om een 
functieneutraal gebouw te ontwikkelen.

4.1 LOCATIE
Meer dan 70% van de structureel leegstaande kantoren zijn gelegen op monofunctionele locaties en komen uit de tijd 
dat er groei zat in de kantorenmarkt (Remøy, 2010). Deze kantoorgebieden zijn veelal niet geschikt voor woningen, 
vanwege de afwezigheid van goede voorzieningen, slechte bereikbaarheid met het openbaar vervoer en omdat het 
veelal zichtlocaties langs snelwegen betreffen. (Rodenhuis, 2012) Het is daarom aan te bevelen om een functieneutraal 
gebouw te realiseren op een locatie waar een mix van gebouwfuncties voorkomt. Afhankelijk van de doelgroep 
waarvoor men transformeert, vindt een transformatie van een bestaand gebouw naar een woongebouw doorgaans 
plaats in een stedelijke omgeving met veel voorzieningen of juist in een rustig suburbaan woonmilieu met veel groen 
(Geraedts & van der Voordt, 2007). 

Remøy en Van der Voordt (2009) noemen naast een mix van functies en de aanwezigheid van voorzieningen in de 
buurt nog zes andere criteria voor de locatie van een functieneutraal gebouw: gezondheid, geluidsbelasting om de 
gevel, veiligheid, zicht en parkeerplaatsen. Onder gezondheid valt een gezonde omgeving waarbij vervuiling, stank en 
geluidsoverlast minimaal is. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de geluidsbelasting op de gevel, zodat 
deze voldoet aan de wet- en regelgeving. Het is aan te bevelen om het gebouw te realiseren in een veilige omgeving 
waar criminaliteit en vandalisme weinig voorkomt. De aanwezigheid van andere (hoge) gebouwen kan leiden tot een 
belemmerend uitzicht of een belemmering van daglichtinval. Voldoende parkeerruimte in de nabije omgeving van het 
gebouw.

Naast de functionele randvoorwaarden voor een gebouwlocatie, moet er ook rekening gehouden worden met het 
bestemmingsplan. Als een gebouwfunctie niet past binnen het vigerende bestemmingsplan, moet een verzoek tot 
afwijking van het bestemmingsplan worden aangevraagd in de Omgevingsvergunning. Deze procedure kost minimaal 6 
maanden, waarbij er de kans bestaat dat de gemeente geen toestemming geeft om af te wijken van het bestemmingsplan. 
Als de gebouwfuncties waarnaar het gebouw kan transformeren passen binnen het geldende bestemmingsplan, is het 
niet nodig om een verzoek tot afwijking van het bestemmingsplan in te dienen bij de gemeente. Als gedurende de eerste 
fases van het bouwproces blijkt dat geschikte toekomstige gebouwfuncties niet passen binnen het bestemmingsplan, 
kan er vooraf een wijziging van het bestemmingsplan worden ingediend. Nadat de gemeente een besluit heeft genomen 
over de aanvraag, kan een besluit worden genomen over het al dan niet meenemen van toekomstige functies in de 
bandbreedte van functieneutraliteit.

In een vroeg stadium van het bouwproces is het dus aan te bevelen om te kijken naar welke functies het gebouw te 
transformeren is zonder hiervoor het bestemmingsplan aan te hoeven passen of om te kijken naar alternatieve locaties 
waar toekomstige gebouwfuncties overeenkomen met het vigerende bestemmingsplan. 

4.2 BOUWBESLUIT
Ieder nieuw te bouwen gebouw moet voldoen aan het bouwbesluit. Als een gebouw een functiewijziging ondergaat, 
hoeft het gebouw niet per definitie te voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften voor de nieuwe gebruiksfunctie 
(Agentschap NL, 2013). Om te toetsen of het te transformeren gebouw voldoet aan het Bouwbesluit, is het van belang 
een aantal stappen te doorlopen. Deze stappen worden in het Bouwbesluit 2012 beschreven.
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• In het bestemmingsplan moet de nieuwe bestemming mogelijk zijn
• De bestaande gebruiksfunctie krijgt ‘administratief’ de nieuwe gebruiksfunctie
• De nieuwe gebouwfunctie wordt getoetst aan de voorschriften voor bestaande bouw (inclusief het gelijkwaardigheidsartikel)
• Bij strijd met de voorschriften voor bestaande bouw moeten de aspecten die de strijdigheid veroorzaken worden verbouwd.
• Gedeelten van een gebouw met een ‘nieuwe’ gebruiksfunctie die worden verbouwd (veranderd, vernieuwd of   

vergroot) moeten voldoen aan de voorschriften die gelden voor verbouw:
 - Het rechtens verkregen niveau
 - Een beperkt aantal voor verbouw genoemde specifieke eisen; en
 -De nieuwbouweis, voor een enkel artikel, waarvoor geen verbouwvoorschrift is gegeven 
 (Overveld, Graaf, Eggink-Eilander, & Berghuis, 2011)

Allereerst moet de nieuwe bestemming in het bestemmingsplan passen. Als bestemmingen volgens het bestemmingsplan 
niet mogelijk zijn, moet er een uitzondering op het bestemmingsplan worden aangevraagd in de omgevingsvergunning. 
Gedurende de initiatieffase van het bouwproces, waar de locatie wordt bepaald, is het uiteraard nog niet bekend hoe 
een gebied zich zal ontwikkelen en welke effecten dit heeft op toekomstige besluitvorming van de verantwoordelijke 
overheidsinstantie.

Om te bepalen welke wijzigingen het gebouw moet ondergaan voor een transformatie, krijgt het gebouw ‘administratief’ 
de nieuwe gebruiksfunctie, waarna het gebouw wordt getoetst aan de voorschriften voor bestaande bouw die voor de 
nieuwe functie gelden.

Als het gebouw voor een deel of geheel wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, geldt dat het kwaliteitsniveau er door 
de verbouwing niet op achteruit mag gaan. In het Bouwbesluit wordt dit het rechtens verkregen niveau genoemd en 
wordt gedefinieerd als:

‘Het niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante, op dat moment van toepassing zijde, 
technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk 
en niet hoger ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk.’ (Overveld, Graaf, 
Eggink-Eilander, & Berghuis, 2011)

Het rechtens verkregen niveau heeft dus als ondergrens het niveau van de bestaande bouw en is niet hoger dan het 
niveau van nieuwbouw. De drie situaties die zich kunnen voordoen zijn:

• Het actuele kwaliteitsniveau ligt lager dan het niveau van de bestaande bouw dat geldt voor de nieuwe functie. De 
ondergrens van het rechtens verkregen niveau is het niveau van de bestaande bouw, waardoor het niveau geldt 
voor bestaande bouw.

• Het actuele kwaliteitsniveau ligt hoger dan het niveau voor nieuwbouw dat geldt voor de nieuwe functie. Het 
kwaliteitsniveau mag worden teruggebracht tot de nieuwbouweis dat geldt voor de nieuwe functie.

• Er worden nieuwe voorzieningen aangelegd, waardoor er geen sprake is van een actueel kwaliteitsniveau. De 
nieuwe voorzieningen moeten voldoen aan de ondergrens voor het rechtens verkregen niveau, oftewel het niveau 
voor bestaande bouw van de nieuwe functie. (Agentschap NL, 2013)

UITZONDERINGEN BINNEN HET BOUWBESLUIT
Voor de meeste aspecten wordt het rechtens verkregen niveau gehanteerd, maar het bouwbesluit heeft uitzonderingen 
waar specifieke eisen voor zijn opgesteld of die aan de nieuwbouweisen moeten voldoen. Installaties moeten bij 
transformatie van gebouwen in veel gevallen in zijn geheel worden vernieuwd, waardoor nieuwbouweisen van toepassing 
zijn. Als bestaande installaties worden uitgebreid of gedeeltelijk worden vernieuwd geldt het rechtens verkregen niveau. 
(Agentschap NL, 2013)

Vluchtwegen kennen eveneens een uitzondering in het bouwbesluit. Vluchtwegen dienen in principe te voldoen aan het 
rechtens verkregen niveau, maar als er een extra vluchtweg wordt opgeheven dienen de overgebleven vluchtwegen 
wel te voldoen aan de nieuwbouweisen. (Agentschap NL, 2013)

De thermische isolatie van het gebouw moet volgens het Bouwbesluit een minimale waarde hebben van 1,3 m2K/W. Als 
de thermische schil niet aan de minimale waarde voor bestaande gebouwen voldoet, dient de thermische schil te worden 
vernieuwd waarna het moet voldoen aan de nieuwbouweisen voor de nieuwe gebouwfunctie die het bouwbesluit stelt. 
Ook bij vernieuwing of uitbreiding van de thermische schil gelden de nieuwbouweisen.

In het Bouwbesluit 2012 zijn daarnaast waardes gegeven voor het rechtens verkregen niveau voor brandveiligheid 
en minimale hoogtes voor verdiepingen. Bij de transformatie van gebouwen naar woongebouwen moeten woning 
scheidende wanden een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) hebben die voldoet aan het 
rechtensverkregen niveau van 30 minuten. De nieuwbouweisen voor WBDBO liggen voor woningen, afhankelijk van de 
hoogte van het hoogste verblijfsgebied en de hoogte van de vuurbelasting, tussen 60 en 120 minuten. Het bouwbesluit 
geeft een nieuwbouweis voor de vrije hoogte van een verblijfsruimte voor woon-, kantoor-, gezondheidszorg-, logies-, 
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en onderwijsfuncties. Deze nieuwbouweis is voor al deze functie 2,6 meter. De eis voor bestaande bouw is voor deze 
functies 2,1 meter. Een verlaagd plafond mag bij de bepaling van de verdiepingshoogte niet buiten beschouwing worden 
gelaten (Overveld, Graaf, Eggink-Eilander, & Berghuis, 2011).

Gebouwen die momenteel een transformatie ondergaan, zijn vaak tientallen tot honderden jaren oud. Het 
kwaliteitsniveau van gebouwen die tegenwoordig een transformatie ondergaan is over het algemeen lager dan het 
kwaliteitsniveau van nieuwbouw. Het rechtens verkregen niveau toetst het gebouw aan eisen van bestaande bouw, 
omdat het vaak technisch en/of financieel niet haalbaar een bestaand gebouw te laten voldoen aan de nieuwbouweisen 
zoals deze in het bouwbesluit zijn beschreven. Een nieuw te realiseren gebouw zal pas over enkele tientallen jaren in 
aanmerking komen om een functieverandering te ondergaan. Het is niet mogelijk om aan te geven welke eisen het 
bouwbesluit in de toekomst stelt aan bestaande gebouwen. Daarnaast is het onzeker welke uitzonderingen er in het 
bouwbesluit worden opgenomen ten aanzien van transformaties. Zo konden projectontwikkelaars in de jaren ’70 en 
’80 niet weten dat de eisen betreffende thermische isolatie tegenwoordig erg hoog zouden liggen, laat staan dat er bij 
vernieuwing van de thermische schil het nieuwbouwniveau wordt vereist. In dit onderzoek wordt aangenomen dat het 
huidige kwaliteitsniveau voor nieuwbouw voldoende is om voor iedere gebruiksfunctie het rechtens verkregen niveau 
over tientallen jaren te behalen. 
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5. Karakteristieken
 voor functieneutraliteit

Een functieneutraal gebouw moet een transformatie kunnen ondergaan met zo min mogelijk bouwkundige wijzigingen 
aan het casco. De drie belangrijkste karakteristieken van functieneutraliteit zijn op te delen in algemene karakteristieken 
en functieafhankelijke karakteristieken. Algemene karakteristieken betreffen de gebouweigenschappen die aan het 
gebouw worden gesteld, ongeacht de gebouwfunctie na de toekomstige transformatie. Aan de hand van algemene 
karakteristieken kunnen algemene indicatoren worden bepaald. Algemene indicatoren zijn de gebouweigenschappen 
waar het gebouw in ieder geval aan moet voldoen, ongeacht de gebouwfunctie na transformatie. Functieafhankelijke 
indicatoren zijn de gebouweigenschappen die afhankelijk zijn van de toekomstige gebouwfunctie en worden afgeleid uit 
de functieafhankelijke karakteristieken.

5.1 ALGEMENE KARAKTISTIEKEN VOOR FUNCTIENEUTRALITEIT
Om een functieneutraalgebouw te realiseren moet een gebouw aan een aantal eigenschappen voldoen. De belangrijkste 
karkarakteristiek van een functieneutraal gebouw is de ontkoppeling van gebouwlagen om voldoende ruimtelijke 
flexibiliteit te kunnen faciliteren. (Wagemans, 2008)

ONTKOPPELING GEBOUWLAGEN
Iedere gebouwlaag heeft een eigen levensduur. Zoals aangegeven in paragraaf 1.2 wordt er onderscheid gemaakt tussen 
technische, functionele, economische en ecologische levensduur. De levensduur van een gebouwlaag wordt bepaald 
door de kortste vorm van levensduur en is per gebouw verschillend.
 
Het vermogen van een gebouwlaag om veranderingen aan andere gebouwlagen te faciliteren wordt passieve flexibiliteit 
genoemd (Blok & Oudenaarden, 2007). Passieve flexibiliteit wordt gerealiseerd door gebouwlagen te ontkoppelen. 
Om een functieneutraal gebouw te realiseren is het van belang om gebouwlagen te ontkoppelen,  het mogelijk is om 
een laag te vernieuwen zonder dat andere gebouwlagen grote bouwkundige veranderingen hoeven te ondergaan. De 
aanpasbaarheid van gebouwlagen wordt door Blok & Oudenaarden (2007) actieve flexibiliteit genoemd.

Bij de ontwikkeling van een functieneutraal gebouw is het van belang om een passief flexibel casco te ontwerpen, 
zodat de overige gebouwlagen aangepast kunnen worden zonder grote bouwkundige aanpassingen aan het casco te 
hoeven doen. Figuur 13 geeft aan dat de schil en de ontsluiting een levensduur hebben van tussen de 20 en 50 jaar. 
Installaties hebben een levensduur van 5 tot 20 jaar en de enscenering wordt gemiddeld tussen de 1 en 5 jaar gewijzigd. 
Dit betekent dat de schil en de ontsluiting twee tot vier keer vernieuwd worden voordat de levensduur van het casco 
is bereikt. Installaties en de ruimten worden nog vaker vernieuwd voordat de maximale levensduur van het casco is 
bereikt.

Bij de ontwikkeling van een functieneutraal gebouw is het van belang dat verschillende gebouwlagen zijn ontkoppeld en 
zowel passief als actief flexibel zijn, zodat de indeling en inrichting van een gebouw kan veranderen met de veranderende 
eisen en wensen van de gebruikers. 
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5.2 FUNCTIEAFHANKELIJKE KARAKTERISTIEKEN VOOR FUNCTIENEUTRALITEIT
De ontkoppeling van gebouwlagen is een algemene aanbeveling voor functieneutrale gebouwen, ongeacht naar welke 
functie het gebouw wordt getransformeerd. Wagemans (2008) voegt daaraan toe dat overmaat aan ruimte en een 
overmaat aan dimensionering de twee overige hoofdkarakteristieken zijn waaraan functieneutrale gebouwen moeten 
voldoen. De mate van overmaat van ruimte en dimensionering is voor een groot deel afhankelijk van de toekomstige 
gebouwfuncties. 

OVERMAAT IN RUIMTE
Iedere functie heeft andere ruimtelijke eisen. Het is van belang om voldoende ruimte te reserveren voor mogelijke 
gebouwfuncties. De variabelen voor overmaat zijn hoogte, breedte en diepte. Functieneutrale gebouwen kunnen 
hierdoor in de ruimte marges en overgangszones hebben om toekomstige gebouwfuncties te faciliteren.

OVERMAAT IN DIMENSIONERING
Gebouwonderdelen hebben per gebouwfunctie verschillende afmetingen. Gedurende de ontwerpfase moeten 
beslissingen worden genomen over de dimensionering van verschillende gebouwonderdelen. Als gebouwonderdelen 
te licht worden gedimensioneerd, kan dit ervoor zorgen dat het gebouw niet getransformeerd kan worden naar een 
toekomstige gebouwfunctie zonder dat hier een grondige verbouwing aan ten grondslag ligt. Het is waarschijnlijk dat 
verschillende gebouwonderdelen worden over gedimensioneerd om een transformatie te kunnen faciliteren. 
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Figuur 13 Een indicatie van de maximale levensduur per gebouwlaag (aangepast van Gijsbers, 2011)
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6. Afbakening en uitganspunten

6.1 DOELGROEP MODEL
In paragraaf 1.4 is de doelstelling in dit onderzoek beschreven als: “Het ontwikkelen van een ontwerpondersteunend model 
dat stakeholders in het bouwproces helpt bij de ontwikkeling van een functieneutraal gebouw dat getransformeerd kan worden 
naar een andere gebouwfunctie uit een vooraf bepaalde verzameling van functies”

De doelgroep die het ontwerpondersteunend model gebruikt en de fase in het bouwproces wanneer het model wordt 
gebruikt, bepaalt de manier waarop het ontwerpondersteunend model wordt ontworpen. 

In bijlage 1 is de inrichting van het bouwproces beschreven. Het bouwproces kan worden beschreven als een tijd-
fase schema of als een bouworganisatiestructuurschema. Het tijd-fase schema is over het algemeen opgebouwd uit 
zes fases die als een lineaire hoofdketen met elkaar verbonden zijn. Afhankelijk van de mate van integratie van het 
proces, hebben de afzonderlijke fases een meer of minder iteratief karakter. Naast het uitvoeren van procestaken, is de 
projectbeheersing van belang. De overgang tussen verschillende fases wordt gekenmerkt door een beslispunt, waarop 
wordt besloten of met de volgende fase kan worden aangevangen. 

Het bouworganisatiestructuurschema geeft aan welke rollen er zijn binnen het bouwproces en hoe deze verschillende 
rollen zich tot elkaar verhouden. Het basis bouworganisatieschema is gebaseerd op de klassieke driehoek van 
opdrachtgever, ontwerper en uitvoerder. Door de rollen van financier, consultant, ontwerp/project/uitvoeringsmanager 
en adviseurs toe te voegen is een overzicht gemaakt van het bouwproces tot en met de realisatie. Door de 
gebouwgebruiker en de beheerder aan het schema toe te voegen ontstaat een compleet beeld van de verschillende 
rollen in het bouwproces.

In een tijd-fase schema is het proces beschreven op basis van de variabelen tijd en procestaak, terwijl 
organisatiestructuurschema’s zijn beschreven op basis van stakeholders en de procestaken. De tijd is dus een variabele 
die niet in een bouworganisatie structuurschema wordt beschreven, terwijl de verhoudingen tussen stakeholders niet 
in een tijd-fase schema worden beschreven.

Door het tijd-fase schema met het bouworganisatiestructuurschema te combineren, kunnen de variabelen tijd, rollen 
en procestaken met elkaar worden gecombineerd.

Er is gekozen om een tool te ontwikkelen die ontwerprichtlijnen geeft voor stakeholders met een rol van ontwerper 
(architecten). Een ontwerper kan het ontwerpondersteunend model gebruiken om het schetsontwerp of voorlopig 
ontwerp te controleren op de mate van functieneutraliteit die door de opdrachtgever gewenst wordt. 

Daarnaast wordt de tool ontworpen voor stakeholders die de rol van consultants op zich nemen. De consultant adviseert 
in de initiatieffase of definitiefase van het bouwproces de opdrachtgever over de toepassing van functieneutraliteit. Met 
behulp van het ontwerpondersteunend model kan de consultant de voorwaarden van de toepassing van functieneutraliteit 
en de gewenste mate van functieneutraliteit inzichtelijk maken. Het ontwerpondersteunend model heeft dan de functie 
van een communicatietool tussen de consultant en opdrachtgever. 

Voor de stakeholder met de rol van projectmanager, wordt het ontwerpondersteunend model gebruikt om tijdens 
beslispunten in het bouwproces de gewenste mate van functieneutraliteit te monitoren. De monitoring van de gewenste 
mate van functieneutraliteit valt onder het beheersaspect ‘kwaliteit’. Voor de projectmanager is het van belang om de 
gewenste mate van functieneutraliteit op alle beslispunten te monitoren, zodat bezuinigingen tijdens de bouw geen 
negatief effect hebben op de transformeerbaarheid tijdens de exploitatiefase.
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6.2 BANDBREEDTE MODEL
In hoofdstuk 2 is het begrip functieneutraliteit gedefinieerd als: ‘Het vermogen van een gebouw om met beperkte 
bouwkundige maatregelen de inrichting, indeling, ontsluiting en/of installaties aan te passen om een functieverandering 
te ondergaan, afgestemd op de specifieke en persoonlijke wensen en eisen van de toekomstige gebruikers(s).

Daarbij is door Wagemans (2008) het begrip bandbreedte beschreven dat wordt gedefinieerd als: 'Een vooraf vastgestelde 
combinatie van verschillende functiegroepen voor een functieneutraal gebouw’. In hoofdstuk 3 is vervolgens beschreven 
dat de bandbreedte afhankelijk is van de volgende aspecten: de grootte van het vastgoedmarktsegment, de vraag in het 
vastgoedmarktsegment, locatie en bouwtechnische eigenschappen van het gebouw.

Om een eerste aanzet voor een ontwerpondersteunend model voor functieneutraliteit te ontwikkelen is het onderzoek 
afgebakend. De bouwtechnische eigenschappen van de gebouwstructuur bepalen de mogelijke functies waarnaar het 
gebouw getransformeerd kan worden. Het uitgangspunt bij de afbakening voor dit ontwerpondersteunend model is 
een langwerpig gebouw met meer dan 4 verdiepingen. Er is gekozen voor een langwerpig gebouw met rechthoekige 
plattegrond, omdat langwerpige gebouwen een repeterende doorsnede hebben, waardoor de ontwerprichtlijnen voor 
een groot deel van het gebouw gelden. Voor gebouwen met een vierkante plattegrond geldt dat hoekoplossingen een 
groter percentage van de plattegrond vormen, waardoor er voor een groter percentage van de plattegrond andere 
ontwerprichtlijnen gelden. Daarnaast hebben rechthoekige plattegronden een positiever effect op de mate waarin 
een gebouw aanpasbaar is, in vergelijking met gebouwen met een vierkante of ronde plattegrond (Geraedts & Remøy, 
2013). Gebouwen met meerdere verdiepingen hebben in de meeste gevallen andere functies in de plint gehuisvest, 
dan in de rest van het gebouw (de Nijs, 2015). De plint wordt in dit onderzoek dan ook buiten beschouwing gelaten. 
In dit onderzoek is uitgegaan van een gebouw met meer dan vier verdiepingen omdat volgens Bouwbesluit 2012 de 
aanwezigheid van een lift verplicht is. Daarnaast zorgt een gebouw met meer dan 4 verdiepingen voor repeterende 
plattegronden, wat de toepasbaarheid van het ontwerpondersteunend model vergroot.

De functionele bandbreedte voor functieneutrale gebouwen in dit onderzoek bestaat uit woongebouwen, 
kantoorgebouwen en logiesgebouwen. Een functionele bandbreedte zal in de praktijk uit andere functies kunnen 
bestaan dan de functies die in dit onderzoek zijn opgenomen.

Op de woningmarkt is er sprake van een woningtekort, dat de komende jaren toe gaat nemen. Naar verwachting in 
de periode tussen 2025 en 2029 meer dan 300.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd (ABF Research, 2013). De 
grootte van de woningmarkt en de hoge vraag naar woningen in de toekomst maakt het logisch om woonfuncties op te 
nemen in de bandbreedte van een functieneutraal gebouw. 

De huidige leegstand op de kantorenmarkt in Nederland bedraagt 14%. Er zijn grote verschillen in leegstand tussen 
locatietypen: op formele kantoorlocaties is de leegstand groter dan in binnenstedelijke locaties. Daarnaast is de leegstand 
sterker geconcentreerd in de lagere prijsklassen. Toch blijft er ook in de toekomst vraag naar nieuwe, hoogwaardige 
kantoorruimte die een aantrekkelijke toevoeging zijn in relatie tot bestaande kantoren en locaties. (Zuidema, 2012) 
Kantoorfuncties worden in de bandbreedte van functieneutraliteit opgenomen vanwege de blijvende vraag naar 
hoogwaardige kantoorruimte in binnenstedelijke locaties.

Logiesfuncties worden, ondanks een klein marktaandeel, toch opgenomen in de bandbreedte voor functieneutraliteit. 
De logiessector is erg conjectuurgevoelig en sterk verbonden met de ontwikkeling van het bruto nationaal product. 
In een periode van hoogconjunctuur is de vraag naar een hotelkamer groter dan in laagconjunctuur. De hotelmarkt 
is daarnaast afhankelijk van de regionale locatie en locatietype. De bandbreedte voor het ideale marktevenwicht in 
de Metropoolregio Amsterdam is vastgesteld op een gemiddelde bezettingsgraat van 70% tot 75% voor de gehele 
hotelmarkt. Een lagere bezettingsgraad zou ervoor zorgen dat hotels niet genoeg omzet kunnen genereren om hun 
financiële verplichtingen te kunnen voldoen, terwijl een hogere bezettingsgraad zou leiden tot hoge prijsstijgingen met 
als gevolg dat dat de prijs-kwaliteit verhouding onder druk komt te staan. Met een bezettingsgraad tussen 70% en 75% 
procent zorgt voor een theoretische marktruimte tussen 5500 en 10700 nieuwe hotelkamers in 2020 ten opzichte van 
het hotelaanbod in 2012. (Buck Consultants International & Horwath HTL, 2013)  
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In dit hoofdstuk wordt beantwoord aan welke prestatie-eisen een functieneutraal gebouw moet voldoen, onafhankelijk 
van de functie waarin het gebouw getransformeerd gaat worden. In hoofdstuk 5 zijn de functieonafhankelijke 
karakteristieken van functieneutraliteit beschreven. Door het verschil in levensduur van verschillende gebouwlagen, 
is het van belang de lagen te ontkoppelen. Door het ontkoppelen van gebouwlagen kunnen componenten aangepast 
worden (actief flexibel) of aanpassingen van andere lagen faciliteren (passief flexibel). Functieonafhankelijke indicatoren 
hebben betrekking op de ontkoppeling van gebouwlagen en herindelingsflexibiliteit. De indicatoren krijgen elk een 
meetwaarde waaraan een waardering is gekoppeld. De waardering ligt tussen 0 en 4.

Waardering Betekenis

0 Meetwaarde leidt ertoe dat functieneutraliteit niet toegepast kan worden.

1 Meetwaarde levert een negatieve bijdrage aan de mogelijkheid om 
functieneutraliteit toe te passen

2 Meetwaarde levert geen positieve of negatieve bijdrage aan de mogelijkheid 
om functieneutraliteit toe te passen

3 Meetwaarde levert een positieve bijdrage aan de mogelijkheid om 
functieneutraliteit toe te passen

4 Meetwaarde levert een zeer positieve bijdrage aan de mogelijkheid om 
functieneutraliteit toe te passen

Functieonafhankelijke indicatoren (figuur 14) zijn geselecteerd aan de hand van het rapport ‘Adaptief Vermogen’ van 
Geraedts en Remøy (2013), de DGCB Rekentool Gebouwflexibiliteit van Dansen & Van der Zanden (2012) en de REN 
1992. Daarnaast functioneren deze meetinstrumenten als eerste validatie, zie bijlage 2, voor de compleetheid van de 
lijst en de waarderingen van de meetwaarden.

De indicatoren die worden genoemd in bovengenoemde meetinstrumenten zijn gecategoriseerd naar karakteristieken 
van functieneutraliteit en flexibiliteitsniveau. Daarnaast zijn enkel indicatoren geselecteerd die betrekking hebben 
op nieuwbouw. Indicatoren die betrekking hebben op de mate waarin bestaande gebouwen geschikt zijn voor een 
transformatie zijn buiten beschouwing gelaten. 

De functieonafhankelijke indicatoren zijn ingedeeld op basis van gebouwlaag. Iedere laag wordt gelijkwaardig beoordeeld. 
Er is ervoor gekozen om iedere laag gelijkwaardig te waarderen, omdat iedere gebouwlaag ontkoppeld moet zijn 
van andere gebouwlagen om het gebouw een functiewijziging te kunnen laten ondergaan. Als een gebouw, met een 
goed gewaardeerde draagstructuur, slecht wordt gewaardeerd op de schil, zijn er alsnog ingrijpende maatregelen 
nodig om een functiewijziging te ondergaan. De waardering van iedere gebouwlaag wordt dus berekend door de 
opgetelde waardering van bijbehorende indicatoren te delen door het aantal indicatoren die horen bij de betreffende 
gebouwlaag. De totale score voor functieonafhankelijke indicatoren wordt berekend door de waardering voor vier 
gebouwlagen bij elkaar op te tellen en te delen door vier (het aantal gebouwlagen). Door de totale waardering voor de 
functieonafhankelijke indicatoren te vermenigvuldigen met 25, wordt het percentage berekend.

7. Functieonafhankelijke indicatoren
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Figuur 14 Overzicht van de functieonafhankelijke indicatoren gekoppeld aan de bijbehorende bouwlaag

7.1 TYPOLOGIE VAN DE HOOFDDRAAGSTRUCTUUR
Bij de transformatie van een gebouw verandert de plattegrond van het gebouw, omdat een nieuwe gebouwgebruiker 
andere eisen stelt aan het gebouw. De typologie van de hoofddraagstructuur bepaalt de mate waarin het gebouw vrij in 
te delen is en is daarom een belangrijke indicator van functieneutraliteit. De hoofddraagconstructie is onder te verdelen 
in drie verschillende typen: kolommenstructuur, schijvenstructuur en massieve structuur zie figuur 15. (Spierings, van 
Amerongen, & Millekamp, 2005)

Massieve structuren komen tegenwoordig veel voor bij kleinschalige bouwprojecten zoals vrijstaande woningen, waarbij 
de vloeren op de scheidingswanden afdragen. Massieve structuren leggen de plattegrond in twee richtingen vast en zijn 
daarom niet flexibel te in delen. (Spierings, van Amerongen, & Millekamp, 2005)

In de seriematige woningbouw, zoals appartementencomplexen of rijtjeshuizen, wordt veel gebruik gemaakt van 
dragende schijven. Vloeren dragen in één richting af op dragende schijven die eveneens functioneren als woning 
scheidende wanden. Schijfstructuren leggen de plattegrond in één richting vast en zijn daarom in de andere richting vrij 
in te delen en uit te breiden. (Spierings, van Amerongen, & Millekamp, 2005)
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Figuur 15 Drie verschillende soorten dragers, met enkele tussenvormen. Boven: kolomstructuur, rechtsonder: schijvenstructuur, linksonder: massieve 
structuur. (Y. Cuperus, n.d.)

De kolomstructuur wordt vooral gebruikt in de utiliteitsbouw waar open ruimtes en vrije indeelbaarheid van de ruimte 
gewenst is. Kolomstructuren laat de plattegrond in twee richtingen vrij en geeft hierdoor een grotere indelings- en 
verkavelingsflexibiliteit dan massieve- en schijfstructuren. (Spierings, van Amerongen, & Millekamp, 2005)

Naast bovengenoemde structuren kan er ook worden gekozen voor een tussenvorm, zoals een open-schijfstructuur. In 
een open-schijfstructuur is een koppeling tussen verschillende units mogelijk, maar dit is beperkt tot de geprefabriceerde 
openingen. Een open-schijfstructuur is flexibeler dan de (gesloten) schijfstructuur, maar minder flexibel dan de 
kolomstructuur. (Jorritsma, 2008) 

Woningen, logiesgebouwen en kantoren hebben elk een verschillende plattegrond met verschillende afmetingen. 
Units in logiesgebouwen zijn smaller dan units in kantoren of in woongebouwen. Daarnaast zijn er verschillen in de 
manier waarop gebouwen ontsloten worden. Binnen massieve structuren en schijfstructuren is het niet mogelijk om 
zonder ingrijpende verbouwing een inpandige corridor te maken. Massieve structuren zijn hierdoor ongeschikt om 
functieneutraliteit toe te passen binnen een gebouw. 

Open schijfstructuren hebben, in tegenstelling tot gesloten schijfstructuren en massieve structuren, wel de eigenschap 
dat een inwendige corridor aangebracht kan worden. Daarnaast is er sprake van verkavelingsflexibiliteit vanwege de 
mogelijkheid om schijven in de plattegrond van een unit te hebben, zonder dat dit de ontsluiting in de weg hoeft te 
staan. Een open-schijvenstructuur zorgt echter wel voor beperkte mogelijkheden om plattegronden toe te passen.

Kolomstructuren leveren een positieve bijdrage aan functieneutraliteit omdat de plattegrond in twee richtingen 
aanpasbaar is. Portaalconstructies en vakwerken vallen, net als ligger- en kolomconstructies, onder raamwerken. 
(NEN-EN 1993-1-1, 2014) Constructies met een vrije overspanningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van portalen 
of vakwerkliggers, vallen eveneens onder gebouwen met een kolomstructuur. Gebouwen met vrije overspanningen 
hebben als voordeel dat er geen kolommen in de functionele ruimte zijn gepositioneerd, wat de verkavelingsflexibiliteit 
maximaliseert. Gebouwen met kolomstructuren en/of vrije overspanningen leveren een zeer positieve bijdrage aan de 
mogelijkheid om functieneutraliteit toe te passen.

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Structuur
Typologie van de 
draagstructuur

Massieve structuur 0

Schijfstructuur 0

Open-schijfstructuur 2

Kolomstructuur/vrije overspanning 4
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7.2 VORM VAN KOLOMMEN
Bij het toepassen van een kolomstructuur of een open-schijfstructuur kunnen de dragende elementen verschillende 
vormen hebben. Geraedts (2013) maakt onderscheid tussen ronde, achthoekige, rechthoekige en vierkante vormen. 
Geraedts stelt dat als een kolom vierkant is, dit de herindeelbaarheid van een gebouw vergroot omdat gestandaardiseerde 
binnenwandelementen gemakkelijker aangesloten kunnen worden op een kolom. Ronde kolommen of kolommen die in 
verticale richting een afwijkende vorm verslechteren het adaptief vermogen van een gebouw. Achthoekige kolommen 
hebben volgens Geraedts een neutrale invloed op het adaptief vermogen terwijl rechthoekige en vierkante kolommen 
een positieve en zeer positieve invloed hebben op het adaptief vermogen van een gebouw.

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Structuur Vorm van kolommen

Enkel dragende wanden toegepast 0

Rond/ afwijkende verticale vorm 1

Achthoekig 2

Rechthoekig 3

Vierkant 4

7.3 POSITIONERING ENTREE EN KERN
Het aantal posities waar het gebouw ontsloten wordt in combinatie met het aantal liftschachten en trappenhuizen, 
is bepalend voor het aantal verschillende units dat het gebouw kan huisvesten. Daarnaast is het aan te bevelen om 
installatieschachten te combineren met de locatie voor schachten ten behoeve van verticale ontsluiting. Naarmate de 
ontsluiting van het gebouw zich meer leent voor onafhankelijk gebruik voor verschillende gebruikers is het gebouw 
beter te verkavelen en kunnen verschillende functies gehuisvest worden (Geraedts, 2013). Aan de hand van de Real 
Estate Norm 1992 heeft Geraedts onderscheid gemaakt tussen manieren waarop het gebouw ontsloten kan worden. 
Dit onderscheid wordt zowel gemaakt in de MAT8 Rekentool dat de Breeam score voor gebouwflexibiliteit berekent 
als het onderzoek naar Adaptief Vermogen dat door CPI & Brinkgroep is uitgevoerd.

Geraedts (2013) deelt een gebouw op in verschillende vleugels met een gecombineerde entree en kern voor installaties 
en verticale ontsluiting. Een gebouw met een decentrale entree en kern heeft een negatief effect op de aanpasbaarheid, 
omdat het gebouw moeilijk verkaveld kan worden. Als er verschillende gebouwfuncties in het gebouw zijn gehuisvest, 
loopt de routing langs of door verschillende units met verschillende gebruiksgroepen. De verkavelingsflexibiliteit is 
neutraal door een centrale entree en kern toe te passen, omdat aan weerzijden van de kern verschillende gebruiksgroepen 
gepositioneerd worden. Door het gebouw op te delen in twee vleugels met elk een centrale entree geeft een positieve 
bijdrage aan de verkavelingsflexibiliteit en daarbij de mogelijkheid functieneutraliteit toe te passen. Een gebouw dat is 
opgedeeld in drie of meer vleugels met elk een centrale entree en kern zorgt voor een zeer positieve bijdrage aan de 
verkavelingsflexibiliteit. Een entree per vleugel geeft verschillende functiegroepen de mogelijkheid een eigen entree te 
hebben.

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Structuur
Positionering entree en 

kern

Enkele decentraal gepositioneerde entree en kern 1

Enkele centraal gepositioneerde entree en kern 2

Twee vleugels met elk een centraal gepositio-neerde 
entree en kern

3

Drie of meer vleugels met elk een centraal 
gepositioneerde entree en kern

4
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7.4 ZELFDRAGENDE GEVEL
Brand (1994) maakt onderscheid tussen de lagen ‘structure’ en ‘skin’ met beide een verschillende levensduur. De 
levensduur van de schil van het gebouw wordt door Brand gesteld op een levensduur dat ligt tussen de 20 en 50 jaar, wat 
aanzienlijk lager is dan de levensduur van de gebouwstructuur. De schil en structuur van het gebouw kunnen worden 
ontkoppeld door een zelfdragende gevel toe te passen die kan worden vernieuwd of aangepast zonder ingrijpende 
maatregelen te hoeven doen aan de gebouwstructuur. De gevel kan om meerdere redenen niet meer voldoen aan 
de gestelde functionele eisen: architectonisch (ongewenste/gedateerde uitstraling), functioneel (daglichttoetreding) of 
technisch (slechte bouwfysische eigenschappen). (Remøy & van der Voordt, 2011)

Zelfdragende gevels zijn ontkoppeld van de hoofddraagstructuur en hebben de eigenschap om aangepast te kunnen 
worden zonder ingrijpende maatregelen aan de hoofddraagstructuur. Een zelfdragende gevel heeft een zeer positief 
effect op het adaptief vermogen van een gebouw (Geraedts & Remøy, 2013). Gevels die volledig onderdeel uitmaken 
van de hoofddraagconstructie hebben daarentegen een negatief effect op het adaptief vermogen van een gebouw 
omdat het gebouw niet kan worden uitgebreid zonder ingrijpende maatregelen. Daarnaast zijn er geen aanpassingen 
mogelijk aan lossen gevelelementen, omdat deze aanpassingen van invloed zijn op de draagkracht of stabiliteit van 
het gebouw. Als de gevel onderdeel is van de hoofddraagstructuur, hoeft dat niet automatisch te betekenen dat het 
gebouw een massieve draagstructuur heeft en daardoor ongeschikt is voor het toepassen van functieneutraliteit. De 
Witte Dame in Eindhoven is een voorbeeld van een gebouw met een kolomstructuur én een gevel die deel uitmaakt 
van de hoofddraagstructuur. Bij de realisatie van een functieneutraal gebouw is het niet te voorspellen welke eisen 
over tientallen jaren worden gesteld aan de uitstraling, functionaliteit en bouwfysische eigenschappen van de gevel. De 
onzekerheid betreffende de toekomstige functionele eisen leidt ertoe dat wordt afgeraden om een gevel toe te passen 
die deel uit maakt van de hoofddraagconstructie.

De gevel van een gebouw is onder te verdelen in verschillende gevelvlakken. Als alle gevelvlakken onderdeel zijn van 
de hoofddraagconstructie heeft dit een negatief effect op het adaptief vermogen. Als alle gevelvlakken zelfdragend zijn, 
heeft dit een zeer positief effect op het adaptief vermogen (Geraedts & Remøy, 2013). Niet alle gebouwen hebben een 
rechthoekige plattegrond en daarmee vier gevelvlakken, waardoor het niet mogelijk is om meetwaarden te baseren 
op het aantal gevelvlakken dat zelfdragend is. De percentages van de meetwaarden zijn gebaseerd en aangepast naar 
aanleiding van het onderzoek naar Adaptief Vermogen van Hermans, Geraedts, van Rijn en Remøy (2014). Als de 
gevel tussen 10% en 50% zelfdragend is, kan het gebouw op enkele gevelvlakken uitgebreid of vernieuwd worden. 
Er wordt gesteld dat dit een neutraal effect heeft op het adaptief vermogen van het gebouw en de toepassing van 
functieneutraliteit. Als 50% tot 90% van de gevel onderdeel is van de hoofddraagstructuur, heeft dit een positief effect 
op het adaptief vermogen en de mogelijkheid om functieneutraliteit toe te passen.

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Schil Zelfdragende gevel

Gevel is voor 0% tot 10% zelfdragend, in
zeer grote mate onderdeel van de 
hoofddraagstructuur

1

Gevel is voor 10% tot 50% zelfdragend, in grote 
mate onderdeel van de hoofddraagstructuur

2

Gevel is voor 50% tot 90% zelfdragend, in kleine 
mate onderdeel van de hoofddraagstructuur

3

Gevel is voor 90% tot 100% zelfdragend, in zeer 
kleine mate onderdeel van de hoofddraagstructuur

4

7.5 DEMONTABELE GEVEL
De mate waarin een gevel kan worden aangepast heeft niet enkel te maken de koppeling tussen de schil en de 
gebouwstructuur, maar ook met de mate waarin gevelelementen demontabel zijn. De steeds hoger wordende 
duurzaamheidseisen resulteren in hogere eisen ten aanzien van bouwfysische eigenschappen (Stoop, 2015). De 
mogelijkheid om gevelelementen te demonteren zorgt ervoor de bouwfysische prestaties verhoogd kunnen worden 
zonder dat de gevel geheel wordt vernieuwd. Daarnaast zorgt een demontabele gevel dat de gevel aangepast kan 
worden aan eisen ten aanzien van esthetiek en functionaliteit (Remøy & van der Voordt, 2011)

Een demontabele gevel zorgt voor passieve flexibiliteit ten aanzien van de installaties, ontsluiting en enscenering. 
Leidingen, galerijen en/of binnenwanden kunnen gemakkelijk op andere posities in de gevel aansluiten als gevelelementen 
demontabel zijn. Een gevel waarbij minder dan 20% van de gevelelementen niet demontabel is, heeft een negatief effect 
op het adaptief vermogen van een gebouw (Geraedts & Remøy, 2013). Als een klein deel van de elementen (tussen 20 
en 50%) van de elementen demontabel is, heeft dit volgens Geraedts & Remøy een neutraal effect. Als het grootste deel 
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van de elementen demontabel is (tussen 50% en 90%) heeft dit een positief effect. Als nagenoeg alle gevel elementen 
demontabel zijn, is het zeer goed mogelijk om de gehele gevel aan te passen of te vernieuwen zonder ingrijpende 
maatregelen te hoeven nemen. Dit heeft dan ook een zeer positief effect op het adaptief vermogen en daarmee ook op 
de mogelijkheid om functieneutraliteit toe te passen.

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Schil Demontabele gevel

Minder dan 20% van de gevelelementen zijn 
demontabel

1

Een klein deel van de gevelelementen zijn 
demontabel (tussen 20 en 50%)

2

Een groot deel van de gevelelementen zijn 
demontabel (tussen 50 en 90%)

3

Gevelelementen zijn voor meer dan 90% 
demontabel

4

7.6 AANPASBAARHEID INSTALLATIECOMPONENTEN
De eisen die aan installaties worden gesteld verschillen per gebouwfunctie, waardoor wordt aangenomen dat bij de 
transformatie van een gebouw de installaties vernieuwd worden. Woningen verschillen erg van utiliteitsgebouwen, 
zoals kantoren, ziekenhuizen en onderwijsgebouwen. De leefbaarheidseisen en comforteisen voor utiliteitsgebouwen 
verschillen van de eisen die gelden voor woningen. Een kantoor heeft meestal een gezamenlijke installatieopzet 
voor klimaatinstallaties en sanitair, terwijl woningen van individuele installaties zijn voorzien. Daarnaast hebben 
utiliteitsgebouwen minden sanitaire voorzieningen zoals douches en baden, zijn er minder toiletten nodig en is de 
installatiecapaciteit van de rioleringen en waterleidingen geringer in vergelijking met woningen. (Zeiler, 2007) 

Als een gebouw voor één specifieke functie wordt ontworpen, voldoet het na oplevering aan de functionele eisen die de 
gebouwgebruiker stelt. Na enkele tientallen jaren kan het zo zijn dat het gebouw niet meer voldoet aan de functionele 
eisen die gebouwgebruiker stelt of dat een gebruiker andere huisvestingswensen heeft. Een gebouweigenaar zal een 
gebouw pas transformeren als er structurele leegstand dreigt en de boekwaarde van het pand is afgenomen. (Remøy 
& Van der Voordt, 2009) Er wordt dan ook aangenomen dat een functieneutraal gebouw pas na enkele tientallen jaren 
zal transformeren. Installaties hebben een levensduur van 5-20 jaar, waardoor de kans bestaat dat veel installaties 
aan vervanging toe zijn als een gebouw getransformeerd gaat worden. Er wordt dan ook aangenomen dat installaties 
en leidingverloop bij de transformatie van een gebouw vernieuwd worden. Het is dan ook van belang dat installaties 
bereikbaar zijn en dat installaties zijn ontkoppeld van overige gebouwlagen.

Installaties zijn onder te verdelen in verschillende type installaties zoals klimaatinstallaties, sanitaire installaties 
verlichtingsinstallaties. Elk type installatie kan worden beschouwd als een systeem dat is opgebouwd uit subsystemen. 
Deze subsystemen zijn opwekkingsystemen, distributiesystemen en afgifte systemen. Subsystemen bestaan uit 
componenten. Componenten die horen bij de distributie van een verwarmingssysteem zijn bijvoorbeeld: leidingen, 
isolatie, kleppen en pompen. (Rutten & Zeiler, 2005)

De ontkoppeling van installaties heeft voornamelijk betrekking op de distributiesystemen van installaties. De manier 
waarop distributiesystemen zijn geïntegreerd met de gebouwstructuur, bepaalt de mate waarin de installaties 
aanpasbaar zijn. Da Conceição (2011) maakt onderscheid tussen vijf verschillende benaderingen om distributiesystemen 
te integreren met vloeren en plafonds: het capacitieitsmodel, gootmodel, holle vloer model, verlaagd plafond model 
en verhoogde vloer model. Kendall (2005) voegt hier het inbouw model aan toe, waarbij de leidingen en kanalen met 
de binnenwanden worden geïntegreerd. Daarnaast voegt Vreedenburgh (1990) het kokermodel toe dat ook wel het 
schachtmodel wordt genoemd. In het schachtmodel wordt de horizontale distributie zoveel mogelijk gemeden en 
zijn installaties direct op een verticale schacht aangesloten. Het verhoogde vloermodel wordt in dit onderzoek niet 
meegenomen, vanwege de grote gelijkenis met het holle vloer model. I

• Capaciteitsmodel: leidingen en kanalen worden opgenomen in de constructieve laag van de vloer, waarna de 
vloer wordt afgestort. Loze leidingen en/of over gedimensioneerde leidingen zorgen ervoor dat een hogere 
installatiecapaciteit gehaald kan worden tijdens de gebruiksfase.

• Gootmodel: leidingen en kanalen worden aangebracht in speciaal aangebrachte goten die tijdens de afbouw kunnen 
worden volgestort met bijvoorbeeld schuimbeton of kunnen worden afgedicht met tegels.

• Holle vloer model: de dragende constructieve delen hebben holle en bereikbare ruimten waar leidingen en kanalen 
liggen. De holle vloer kan worden afgedekt met een gietvloer of met demontabele tegels. 

• Verlaagd plafond model: De leidingen en kanalen worden onder de vloer aangebracht en indien gewenst weggewerkt 
doormiddel van een verlaagd plafond. Een verlaagd plafond wordt voornamelijk gebruikt voor het wegwerken van 
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ventilatiekanalen, elektra, gasleidingen en waterleidingen.
• Inbouwmodel: kanalen en leidingen worden in holle ruimtes van de binnenwanden aangebracht.
• Schachtmodel: het schachtmodel wordt ook wel het kokermodel genoemd en bestaat uit centrale leidingkokers 

waardoor leidingen en kanalen lopen. Afgiftesystemen zijn direct op de schacht aangesloten. De schachten 
kunnen variëren in grootte, zo zijn er smalle schachten en langwerpige schachten die door binnenwanden worden 
weggewerkt (Vreedenburgh, 1990).

capaciteitsmodel gootmodel holle vloer model opbouw model verlaagd plafond 
model

inbouwmodel

capaciteitsmodel gootmodel holle vloer model

verlaagd plafond model inbouwmodel schachtmodel
Figuur 16 6 verschillende benaderingen om leidingen en kanalen te integreren met de draagstructuur

Voor ieder type installatie kan een ander installatie-integratiemodel gebruikt. Daarnaast kunnen bepaalde modellen 
voor het ene type installatie beter scoren dan voor een ander type installatie.

AANPASBAARHEID DATA EN E-INSTALLATIES
Het toepassen van het capaciteitsmodel om de data- en elektraleidingen weg te werken, zorgt ervoor dat er gedurende 
de exploitatiefase geen wijzigingen meer in het leidingverloop toegepast kunnen worden. Het verplaatsen van een 
aansluitpunt kan enkel gedaan worden door aanpassingen te doen aan constructieve elementen. Het toepassen van het 
capaciteitsmodel voor data en elektra is een ongeschikte integratiemethode voor de toepassing van functieneutraliteit.
De toepassing van een gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel zorgt ervoor dat leidingen bereikbaar zijn en 
dat aansluitpunten verplaatsbaar zijn. Geraedts en Remøy (2013) maken onderscheid tussen het aantal richtingen waarin 
de aansluitpunten te verplaatsen zijn. De toepassing van een gootmodel of verlaagd plafond model of inbouwmodel 
waarbij de aansluitpunten in slechts 1 richting verplaatsbaar zijn, heeft een negatief effect op de aanpasbaarheid en 
dus op de toepasbaarheid van functieneutraliteit. Indien de aansluitpunten in twee richtingen aanpasbaar zijn, heeft dit 
een neutraal effect op de aanpasbaarheid. Als er zowel gebruik wordt gemaakt van een gootmodel of verlaagd plafond 
model in combinatie met inbouwmodel waarbij de aansluitpunten in 2 of meer richtingen aanpasbaar zijn, heeft dit een 
positief effect op de aanpasbaarheid.

De integratie van data- en elektraleidingen in een holle vloer heeft volgens Geraedts en Remøy (2013) een zeer 
positieve invloed op de aanpasbaarheid en op de toepasbaarheid van functieneutraliteit. Aansluitpunten kunnen naar 
iedere gewenste positie verplaatst worden.
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Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Installaties
Aanpasbaarheid data- en 

E-installaties

Capaciteitsmodel toegepast: leidingen zijn niet 
bereikbaar en aanpasbaar.

0

Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel 
toegepast en aansluitpunten zijn in 1 richting 
verplaatsbaar.

1

Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel 
toegepast en aansluitpunten zijn in 2 richtingen 
verplaatsbaar.

2

Gootmodel of verlaagd plafond model in combinatie 
met inbouwmodel toegepast en aansluitpunten zijn in 
2 richtingen verplaatsbaar.

3

Holle vloer model toegepast. Distributiesystemen 
geïntegreerd met constructie, maar goed bereikbaar. 
Aansluitpunten kunnen naar iedere gewenste positie 
verplaatst worden.

4

AANPASBAARHEID GASINSTALLATIES
Voor gasinstallaties geldt een vergelijkbare verdeling als voor de data en elektra. 

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Installaties
Aanpasbaarheid 

gasinstallaties

Capaciteitsmodel toegepast: leidingen zijn niet 
bereikbaar en aanpasbaar.

0

Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel 
toegepast en aansluitpunten zijn in 1 richting 
verplaatsbaar.

1

Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel 
toegepast en aansluitpunten zijn in 2 richtingen 
verplaatsbaar.

2

Gootmodel of verlaagd plafond model in combinatie 
met inbouwmodel toegepast en aan-sluitpunten zijn in 
2 richtingen verplaatsbaar.

3

Holle vloer model toegepast. Distributiesystemen 
geïntegreerd met constructie, maar goed bereikbaar. 
Aansluitpunten kunnen naar iedere gewenste positie 
verplaatst worden.

4

AANPASBAARHEID WATERLEIDINGEN
De verdeling die is gebruikt voor de aanpasbaarheid van elektra- data- en gasinstallaties, kan ook voor waterleidingen 
worden gebruikt. Waterleidingen, met uitzondering van leidingen ten behoeve van sprinklers, worden veelal niet boven 
een verlaagd plafond geplaatst. 
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Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Installaties
Aanpasbaarheid 
waterleidingen

Capaciteitsmodel toegepast: leidingen zijn niet 
bereikbaar en aanpasbaar.

0

Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel 
toegepast en aansluitpunten zijn in 1 richting 
verplaatsbaar.

1

Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel 
toegepast en aansluitpunten zijn in 2 richtingen 
verplaatsbaar.

2

Gootmodel of verlaagd plafond model in combinatie 
met inbouwmodel toegepast en aan-sluitpunten zijn in 
2 richtingen verplaatsbaar.

3

Holle vloer model toegepast. Distributiesystemen 
geïntegreerd met constructie, maar goed bereikbaar. 
Aansluitpunten kunnen naar iedere gewenste positie 
verplaatst worden.

4

AANPASBAARHEID VENTILATIE
Klimaatinstallaties zijn installaties die het binnenklimaat van een ruimte regelen en zijn onder te verdelen in 
ventilatiesystemen, verwarmingssystemen en koelsystemen. Voor klimaatinstallaties geldt een vergelijkbare verdeling 
als voor data en elektra, alleen zijn bij luchtdistributie de kanalen een stuk groter. Er zijn verschillende manieren om 
een gebouw te ventileren. Een gebouw kan natuurlijk geventileerd worden, waarbij roosters in de gebouwschil zorgen 
dat door middel van drukverschil de lucht circuleert. Daarnaast is het mogelijk om de toevoer of afvoer mechanisch 
te verversen. Ook kan er gekozen worden voor balansventilatie, waar de lucht mechanisch wordt toegevoerd en 
afgevoerd. Dit onderzoek zal zich op het gebied van ventilatie richten op balansventilatie, omdat balansventilatie de 
zwaarste eisen heeft met betrekking tot de integratie met het casco.

Ventilatiekanalen kunnen worden ingestort, zodat wordt voorkomen dat een verlaagd plafond toegepast hoeft te 
worden. Vooral in de woningbouw, waar ventilatiekanalen een geringere doorsnede hebben, wordt dit veel toegepast. 
Het toepassen van het capaciteitsmodel leidt ertoe dat het leidingverloop gedurende de exploitatiefase niet meer 
gewijzigd kan worden. Binnenwanden kunnen moeilijk verplaatst worden als de ventilatie niet gewijzigd kan worden, 
omdat de benodigde verse lucht per ruimte verschilt. Daarnaast kunnen units niet vergroot of verkleind worden als 
ventilatie individueel per unit regelbaar is. Het toepassen van het capaciteitsmodel leidt ertoe dat bij een transformatie 
aanpassingen aan de gebouwstructuur gemaakt moeten worden, waardoor dit integratiemodel niet geschikt is voor de 
toepassing van functieneutraliteit. 

Verse lucht kan zowel via de wanden, plafond en vloer worden toegevoegd, terwijl de afvoer veelal in het plafond of 
hoog in de wand is gepositioneerd. 

Het schachtmodel wordt ook wel het kokermodel genoemd en bestaat uit centrale leidingkokers waardoor leidingen en 
kanalen lopen. De ventilatie toevoer en afvoer zijn direct op een verticale ventilatieschacht aangesloten zonder gebruik 
te maken van ventilatiekanalen voor de horizontale distributie. De schachten kunnen variëren in grootte, zo zijn er 
smalle schachten en langwerpige schachten die door binnenwanden worden weggewerkt (Vreedenburgh, 1990). Het 
schachtmodel beperkt de verkavelingsflexibiliteit, omdat iedere unit een aansluiting op een schacht nodig heeft. Door 
in de constructieve vloeren fontanelconstructies toe te passen, kan het aantal schachten worden aangepast of kunnen 
schachten worden verplaatst. Het nadeel van het wijzigen van schachten is dat een wijziging in positie of in aantal, 
effect heeft op alle onderliggende en bovenliggende verdiepingen. Daarnaast wordt de inrichtingsflexibiliteit beperkt 
bij de toepassing van het schachtmodel. Om ventilatieafvoeren direct aan te sluiten op de ventilatieschacht, is het van 
belang om sanitaire ruimtes of keukens rondom een schacht te positioneren. Indien deze ruimtes niet direct aan een 
schacht zijn gepositioneerd, zijn ventilatiekanalen noodzakelijk. Eventuele ventilatiekanalen kunnen vervolgens worden 
weggewerkt in een ventilatiekoof, onder een verlaagd plafond of er kan worden gekozen om kanalen in het zicht te 
houden. De toepassing van enkel een schachtmodel, waar geen horizontale ventilatiekanalen worden toegepast, heeft 
een negatief effect op verkavelingsflexibiliteit en indelingsflexibiliteit van een gebouw en heeft daarom een negatief 
effect op de mate waarin een gebouw geschikt is voor de toepasbaarheid van functieneutraliteit.
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Bij de toepassing van het inbouwmodel worden kanalen en leidingen geïntegreerd met de binnenwanden. Door de 
relatief grote afmetingen van ventilatiekanalen in vergelijking met de dikte van een binnenwand, worden ventilatiekanalen 
in de praktijk niet in wanden geplaatst. De toepassing van een ventilatiekoof, die de binnenwand volgt, valt onder het 
inbouwmodel.

De toepassing van het gootmodel of inbouwmodel voor ventilatie toevoer in combinatie met het inbouwmodel voor 
ventilatieafvoer heeft een neutraal effect op de toepasbaarheid van functieneutraliteit, omdat de ventilatietoevoer 
op meerdere locaties gepositioneerd kan worden. De afvoer is weggewerkt in binnenwanden of ventilatiekoven die 
naar verticale ventilatieschachten leiden. De toepassing van een gootmodel of inbouwmodel voor ventilatietoevoer 
in combinatie met een inbouwmodel voor ventilatieafvoer zorgt dat de plattegrond vrijer kan worden ingedeeld, 
omdat sanitaire ruimtes niet direct aan een schacht hoeven te grenzen. De binnenwanden kunnen daarentegen minder 
gemakkelijk verplaatst worden zonder aanpassingen aan installaties te hoeven doen. Dit heeft een neutraal effect op de 
mogelijkheid om functieneutraliteit toe te passen. 

De toepassing van het gootmodel voor ventilatietoevoer in combinatie met een verlaagd plafond model heeft een 
positief effect op het toepassen van functieneutraliteit in een gebouw, omdat installaties zijn losgekoppeld van de 
enscenering. Daarnaast is het mogelijk om de afvoer op iedere gewenste locatie in een ruimte te positioneren. Als er 
wordt gekozen voor ventilatiekanalen in leidinggoten, is er een beperking van de posities waar toevoercomponenten 
gepositioneerd kunnen worden.

De integratie van toevoerkanalen in een holle vloer of verlaagd plafond en afvoer in een verlaagd plafond zorgt voor 
de mogelijkheid om leidingen in iedere gewenste richting aan te passen zonder dat er ingrijpende aanpassingen gedaan 
hoeven te worden aan andere gebouwlagen. Toe- en afvoercomponenten kunnen op iedere gewenste positie in de 
plattegrond geplaatst worden, wat aanpassingen aan de enscenering mogelijk maakt. Het holle vloer model en het 
verlaagd plafond model hebben een zeer positief effect op het adaptief vermogen van het gebouw en op te toepassing 
van functieneutraliteit (Geraedts, 2013).

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Installaties Aanpasbaarheid ventilatie

Capaciteitsmodel toegepast: ventilatiekanalen zijn niet 
bereikbaar en aanpasbaar.

0

Schachtmodel voor ventilatie toe- en afvoer. 1

Gootmodel of inbouwmodel toegepast voor ventilatie 
toevoer. Inbouwmodel voor afvoer.

2

Gootmodel toegepast voor ventilatie toevoer. Verlaagd 
plafond model voor afvoer.

3

Holle vloer model of verlaagd plafond model toegepast 
voor ventilatie toevoer. Verlaagd plafond model 
voor afvoer. Distributiesystemen geïntegreerd met 
constructie, maar goed bereikbaar.

4

AANPASBAARHEID BINNENRIOLERING
De binnenriolering is het stelsel van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen, inclusief hulpstukken, dakafvoer, 
stankafsluiters, afdichtingen en bevestigingen die zich in een gebouw bevinden (van Veelen & Harteloh, 2005). Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen hemelwaterafvoer en de afvoer van huishoudelijk afvalwater. In gebouwen met meerdere 
verdiepingen wordt het huishoudelijk afvalwater via aansluitleidingen naar verzamelleidingen afgevoerd. Verzamelleidingen 
zijn vervolgens aangesloten op standleidingen, waarna er een aansluiting is op de straataansluiting.

De verzamelleiding kan in vloeren of wanden zijn geplaatst, die leiden naar de standleidingen in verticale schachten. Om 
gedurende de exploitatiefase een functiewijziging te faciliteren, is het van belang dat aansluitleidingen toegevoegd of 
verplaatst kunnen worden. Het is daarom van belang dat verzamelleidingen bereikbaar zijn.

De minimale afmeting voor een aansluitleiding van een closet is 110mm, om verstoppingen te voorkomen. Verzamelleidingen 
hebben in veel gevallen dan ook een diameter van 110mm, zodat aansluitleidingen van closets op de verzamelleidingen 
kunnen worden aangesloten. Closets hebben van alle afvoeren ook de grootste afvoer in liters per seconde. De afvoer 
van een closet wordt, conform NEN 3215, gesteld op 2 l/s. Onderstaand tabel laat de basisafvoer en de minimale 
diameter van aansluitleidingen voor veelvoorkomende lozingstoestellen zien conform NEN 3215.
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Lozingstoestel Basisafvoer (l/s) Diameter aansluitleiding (mm)

Lekwaterafvoer 0 40

Wastafel 0.5 50

Wasautomaat 0.75 75

Vaatwasmachine 0.75 75

Urinoir 0.75 75

Keukengootsteen 0.75 75

Badkuip 1 75

Douche met opstand 1 75

Spoelbak (inhoud groter dan 30L) 1 75

Vloerput ø 50 mm 1 75

Vloerput ø 70 mm 1.5 75

Vloerput ø 100 mm 2 75

Watercloset 2 110

Een verzamelleiding van 110mm kan 40 l/s verwerken, waardoor er op een verzamelleiding gemakkelijk 20 toiletten 
kunnen worden aangesloten. In dit onderzoek zal dan ook worden uitgegaan van een verzamelleiding met een diameter 
van 110mm. Een verzamelleiding ligt conform NEN 3215 op een afschot van 1:50 tot 1:200.

Vanwege de grote diameter van rioleringsbuizen wordt de binnenriolering in de praktijk vaak ingestort in de dragende 
vloeren. Het nadeel van de toepassing van het capaciteitsmodel leidt ertoe dat aansluitleidingen en verzamelleidingen 
niet aanpasbaar zijn bij een transformatie. De toepassing van het capaciteitsmodel is dan ook niet geschikt om toe te 
passen in een functieneutraal gebouw. 

Lozingstoestellen kunnen direct op een verticale leidingschacht worden aangesloten, waardoor geen lange 
verzamelleidingen nodig zijn. Aansluitleidingen worden direct aangesloten op de standleidingen. Het schachtmodel 
beperkt de verkavelingsflexibiliteit, omdat ieder lozingstoestel een aansluiting op een schacht nodig heeft. Door in 
de constructieve vloeren fontanelconstructies toe te passen, kan het aantal schachten worden aangepast of kunnen 
schachten worden verplaatst. Het nadeel van het wijzigen van schachten is dat een wijziging in positie of in aantal, effect 
heeft op alle onderliggende en bovenliggende verdiepingen. Daarnaast wordt de inrichtingsflexibiliteit beperkt bij de 
toepassing van het schachtmodel. Om lozingstoestellen direct aan te sluiten op de ventilatieschacht, is het van belang 
om sanitaire ruimtes of keukens rondom een schacht te positioneren. Indien deze ruimtes niet direct aan een schacht 
zijn gepositioneerd, zijn horizontale verzamelleidingen noodzakelijk. Eventuele verzamelleidingen kunnen vervolgens 
worden weggewerkt in binnenwanden of onder een verhoogde vloer. De toepassing van enkel een schachtmodel, 
waar geen horizontale verzamelleidingen worden toegepast, heeft een negatief effect op verkavelingsflexibiliteit en 
indelingsflexibiliteit van een gebouw en heeft daarom een negatief effect op de mate waarin een gebouw geschikt is 
voor de toepasbaarheid van functieneutraliteit.

Het inbouwmodel kan worden gebruikt om verzamelleidingen weg te werken in de binnenwanden. Het inbouwmodel 
ontkoppelt hierdoor de lagen ‘service’ en ‘enscenering’ niet, waardoor installaties worden aangepast als de ruimtelijke 
indeling verandert. Er zijn relatief dikke binnenwanden nodig om verzamelleidingen weg te werken, de diameter van 
de aansluitleidingen van closets en verzamelleidingen kunnen worden gereduceerd door een fecaliënvermaler op het 
closet aan te sluiten. Het toepassen van een fecaliënvermaler kan de diameter van de leidingen terugbrengen van 
110mm naar 22 tot 32mm (Sanibroyeur, 2015) . Het verloop van leidingen van een centrale schacht via wanden naar de 
afgiftesystemen zorgen voor een belemmering van de indeelbaarheid van de ruimte, omdat wijzingen in de plattegrond 
niet gedaan kunnen worden zonder wijzigingen aan installaties door te voeren. Het toepassen van het inbouwmodel als 
installatie-integratiemodel heeft een neutraal effect op de aanpasbaarheid. 

Tabel 1 Per lozingstoestel aangegeven wat de afvoer in l/s bedraagt en daarbij de minimale diameter van de aansluitleiding. De diameter van een verzam-
elleiding is minimaal de grootste diameter van aanwezige aansluitleidingen. (aangepast naar: Dyka, 2005)
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Voor de binnenriolering kan tevens gebruik worden gemaakt van het verlaagd plafond model. Leidingen worden via 
sparingen in de constructieve vloer naar de onderliggende verdieping geleid. Het voordeel van het verlaagd plafond 
model is dat de verzamelleidingen bereikbaar zijn. De nadelen van een verlaagd plafond model zijn de doorvoeren in de 
constructieve vloer die gemaakt moeten worden en de consequenties voor onderliggende verdiepingen. Onderliggende 
verdiepingen kunnen geluidshinder ondervinden door stroming (horizontale leidingen) en valgeluid (verticale leidingen). 
Daarnaast is het noodzakelijk om bij aanpassingen aan de binnenriolering toegang te hebben tot onderliggende 
verdiepingen en zijn onderliggende verdiepingen gebonden aan een verlaagd plafond (of leidingen die in zicht liggen). 
Als er wordt gekozen voor de toepassing van een verlaagd plafond model, is het van belang dat de constructieve vloer 
geschikt is voor het maken van sparingen. Indien er gedurende de exploitatiefase geen sparingen in de vloeren gemaakt 
kunnen worden, zou overwogen kunnen worden om fontanelconstructies in vloeren te maken. De toepassing van het 
verlaag plafondmodel heeft een negatief effect op de inrichtingsflexibiliteit en verkavelingsflexibiliteit van onderliggende 
verdiepingen, maar een positief effect op de (her)indeelbaarheidsflexibiliteit van bovenliggende verdiepingen. Er wordt 
aangenomen dat de toepassing van een verlaagd model, voor de integratie van de binnenriolering, een neutraal effect 
heeft op de aanpasbaarheid van een gebouw en de toepassing van functieneutraliteit. 

De toepassing van een gootmodel zorgt voor een ontkoppeling tussen installaties en overige gebouwlagen, maar 
beperkt het leidingverloop tot de richting waarin de goot loopt. In de praktijk bevinden alle lozingstoestellen zich vrijwel 
noot direct boven de goot. Het zou voor een badkamer bijvoorbeeld betekenen dat zowel de wastafel, de douche 
als het bad op één lijn zouden moeten liggen. Aanvullende voorzieningen zijn nodig om de actieradius te vergroten, 
zoals aansluitleidingen die door keukenblokken lopen of in wanden zijn geïntegreerd (Vreedenburgh, 1990). Een 
gootmodel voor verzamelleidingen, in combinatie een inbouwmodel voor aansluitleidingen, heeft een positief effect op 
de aanpasbaarheid van een gebouw en de toepassing van functieneutraliteit.

De integratie van verzamelleidingen in een holle vloer zorgt voor de mogelijkheid om het leidingverloop in iedere 
gewenste richting aan te passen zonder dat er ingrijpende aanpassingen gedaan hoeven te worden aan andere 
gebouwlagen. Daarnaast kunnen lozingstoestellen op iedere gewenste positie in de plattegrond geplaatst worden en 
kan het verloop van aansluitleidingen gewijzigd worden. In de praktijk zal het holle vloer worden gecombineerd met het 
inbouwmodel. De verzamelleidingen zijn geïntegreerd in de holle vloer, terwijl de aansluitleidingen via binnenwanden met 
de lozingstoestellen zijn verbonden. Het holle vloer model, in combinatie met een inbouwmodel voor aansluitleidingen, 
heeft een zeer positief effect op het adaptief vermogen van het gebouw en op te toepassing van functieneutraliteit 
(Geraedts, 2013).

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Installaties
Aanpasbaarheid 
binnenriolering

Capaciteitsmodel toegepast: binnenriolering is niet 
bereikbaar en aanpasbaar.

0

Schachtmodel toegepast 1

Verlaagd plafond model toegepast. Of in-
bouwmodel toegepast, eventueel in combina-tie met 
fecaliënvermaler.

2

Gootmodel toegepast voor verzamelleidingen. Voor 
aansluitleidingen eventueel beperkte toepassing van 
inbouwmodel

3

Holle vloer model toegepast voor verzamelleidingen. 
Voor aansluitleidingen eventueel beperkte toepassing 
van inbouwmodel. Distributiesystemen geïntegreerd 
met constructie, maar goed bereikbaar.

4

7.7 VERPLAATSBARE BINNENWANDEN
De enscenering van gebouwen is op verschillende flexibiliteitsniveaus aan verandering onderhevig door een 
constante verandering van functionele eisen. De inrichting van ruimtes kan als gevolg van trends dagelijks veranderen 
(inrichtingsflexibiliteit). Binnenwanden worden na 5 jaar verplaatst (indelingsflexibiliteit) en ruimtes worden na 15 jaar 
verkaveld (verkavelingsflexibiliteit). Wanden en plafonds hebben naast een korte functionele levensduur ook een korte 
technische levensduur die ligt tussen 5 en 25 jaar, afhankelijk van de gekozen systemen, materialen en afwerkingsniveaus. 
(Gijsbers, 2011)

Om veranderingen aan de ruimte te faciliteren, is het van belang dat binnenwanden actief flexibel zijn. Als binnenwanden 
onderdeel uitmaken van de hoofddraagstructuur of zijn geïntegreerd met installatieonderdelen, dan zijn ruimtes 
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moeilijker aan te passen zonder dure bouwkundige ingrepen te hoeven doen (Dansen & van der Zanden, 2012). 
Ontkoppeling van de enscenering met andere gebouwlagen is noodzakelijk voor het toepassen van functieneutraliteit. 
Binnenwanden die moeten worden afgebroken en niet opnieuw op te bouwen zijn, hebben een negatief effect op het 
adaptief vermogen van een gebouw. Binnenwanden die gemakkelijk demonteerbaar en opnieuw op te bouwen zijn, 
vergroot de indelings- en verkavelingsflexibiliteit wat een positief effect heeft op de aanpasbaarheid. Binnenwanden 
die zonder bouwkundige maatregelen verplaatsbaar zijn, zoals systeemwanden, hebben een zeer positief effect op de 
aanpasbaarheid van het gebouw. (Dansen & van der Zanden, 2012) (Geraedts, 2013)

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Enscenering Verplaatsbare 
binnenwanden

Binnenwanden zijn gekoppeld met andere 
gebouwlagen (bijv. onderdeel hoofddraag-structuur of 
aanwezigheid installaties)

0

Binnenwanden zijn wel afbreekbaar, maar niet 
opnieuw op te bouwen

1

Binnenwanden zijn demontabel en opnieuw op te 
bouwen.

3

Binnenwanden zijn eenvoudig verplaatsbaar (bijv. 
systeemwanden)

4
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8. Functieafhankelijke indicatoren

In hoofdstuk 5 zijn de functieafhankelijke karakteristieken van functieneutraliteit beschreven: overmaat in ruimte 
en overmaat in dimensionering. De ruimte heeft betrekking op de lengte, breedte en hoogte van een gebouw. 
Dimensionering heeft betrekking op de eisen die aan gebouwcomponenten worden gesteld. In dit hoofdstuk worden de 
indicatoren beschreven waarvan de prestatie-eisen afhankelijk zijn van de functie. Aan de hand van de functieafhankelijke 
indicatoren kan een besluit worden genomen betreffende extra investeringen of wijzigingen in het gebouwontwerp, om 
functieneutraliteit toe te kunnen passen.

Afmetingen van gebouwen worden bepaald aan de hand van een programma van eisen, waarin de afmetingen van 
iedere gebruikersunit staat beschreven. Bij de ontwikkeling van een functieneutraal gebouw wordt de bandbreedte 
van te voren bepaald. Aan de hand van de afmetingen van units van verschillende gebouwfuncties, kan worden bepaald 
welke afmetingen een functieneutraal gebouw kan hebben. De afmetingen van een gebouw worden bepaald aan de 
hand van de diepte, hoogte en breedte van iedere gebruiksunit. De functieafhankelijke indicatoren die betrekking 
hebben op overmaat in ruimte zijn:

- Gebouwdiepte
- Beukmaat
- Kolomplaatsing in gebouwdiepte
- Verdiepingshoogte

Componenten van gebouwdelen worden eveneens gedimensioneerd aan de hand van een vooraf opgesteld programma 
van eisen. In het programma van eisen zijn de functionele eisen beschreven, die worden vertaald in specifieke prestatie-
eisen. De functieafhankelijke indicatoren die zijn gebaseerd zijn op overmaat in dimensionering, hebben betrekking 
op de passieve flexibiliteit van de gebouwstructuur. De eisen die aan de schil, installatiecomponenten en enscenering 
worden gesteld worden niet meegenomen, aangezien deze lagen aangepast worden tijdens de transformatie naar de 
prestatie-eisen die gelden voor een nieuwe gebouwfunctie. Functieafhankelijke indicatoren die betrekking hebben op 
overmaat in dimensionering zijn:

- Nuttig draagvermogen
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie
- Verticale ontsluiting

Een uitzondering die wordt toegevoegd is de toevoeging van buitenruimte, deze functieafhankelijke indicator heeft 
zowel betrekking op de passieve flexibiliteit van de draagstructuur als de passieve en/of actieve flexibiliteit van de schil.
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8.1 GEBOUWDIEPTE
De vorm van de plattegrond is bepalend voor de mate waarin een gebouw getransformeerd kan worden. Gelijkzijdige en 
diepe gebouwen hebben het voordeel dat het geveloppervlak wordt geminimaliseerd, maar de directe daglichttoetreding 
is daarbij niet optimaal. Het gebruik van een atrium of patio is een veelvoorkomende oplossing om daglichttoetreding 
te realiseren in gelijkzijdige en/of diepe gebouwen. Binnen dit onderzoek zal worden uitgegaan van een langgerekt 
gebouw, waarbij de diepte bepalend is voor de mate van functieneutraliteit.

DIEPTE WONINGEN
In dit onderzoek wordt uitgegaan van een gebouw van meerdere verdiepingen, waardoor studio’s en appartementen 
in dit onderzoek worden beschouwd als woningen. Appartementen gebouwen kunnen worden onderverdeeld in vier 
verschillende gebouwstructuren die zijn gebaseerd op de ontsluiting van woningen. Er kan een verdeling worden gemaakt 
tussen portiekontsluiting, galerij ontsluiting, interne corridor en interne ontsluiting (figuur 17). Portiekontsluitingen en 
interne ontsluitingen worden binnen dit onderzoek niet meegenomen, omdat woningen met een portiek elk een eigen 
trappenhuis heeft en woningen met een interne ontsluiting een geringe lengte heeft, wat niet past binnen de kaders van 
dit onderzoek.

Woningen hebben een gevel nodig om verblijfsruimtes te voorzien van daglicht en uitzicht. Niet-verblijfsruimtes kunnen 
inpandig worden gesitueerd om een diepere woning te realiseren. Sanitaire ruimtes en bergingen worden daarom vaak 
inpandig gesitueerd. De maximale diepte van een woning met aan één zijde daglichtinval bedraagt ongeveer 8 meter. 
Een woonblok met een dubbele geveloriëntatie heeft dus een maximale diepte van 16 meter. De grens voor de ervaring 
van een prettig vertrek, met aan één zijde daglichtinval, wordt bereikt bij een verhouding tussen woningbreedte en 
diepte van 1,5 en maximaal 2. Voor woningen met aan één zijde daglichtinval geldt dat de minimale breedte 6,8 meter 
bedraagt voor 2-kamerappartementen en 9 meter voor 3-kamerappartementen. Bij een lagere breedte wordt een 
dubbele geveloriëntatie geadviseerd en wordt de woning dieper. (Liebregts & Arts, 2012).

Bij de realisatie van een functieneutraal gebouw bepaalt de diepte van het gebouw het type woning. Een woongebouw 
met een corridorontsluiting hebben aan slechts één zijde daglichttoetreding. Dit type woningen hebben een beperkte 
diepte van maximaal 8 meter per woning, maar zijn breder dan woningen met een galerijontsluiting. Woningen aan 
een corridor zijn door de beperkte diepte verdeeld over twee beukmaten. De diepte van een woonblok met een 
corridorontsluiting ligt tussen 12,5 en 18,5 meter (Liebregts & Arts, 2012).

Woningen met een galerijontsluiting hebben aan twee zijden daglichtinval en zijn het meest geschikt voor 
3-kamerappartementen. Dit type woning heeft meer indelingsvrijheid omdat verblijfsgebieden aan twee zijden 
gesitueerd kunnen worden. De breedte van een galerijwoning is lager dan een woning met een interne corridor. De 
diepte maat ligt tussen de 8 en 16 meter. (Liebregts & Arts, 2012)

DIEPTE LOGIES
Een gebouw met logiesfunctie, zoals hotels, hebben een gebouwstructuur dat vergelijkbaar is met woningen en bestaan 
over het algemeen uit een corridor-ontsluiting zodat gasten zich comfortabel door het gebouw kunnen verplaatsen. De 
minimale en maximale diepte van een logiesgebouw wordt bepaald door de afmetingen van hotelkamers. Bouwbesluit 
2012 geeft aan dat verblijfsruimtes in een hotel minimaal 5m2 moeten zijn. Indien 250m2 van het gebouw een logiesfunctie 
betreft, liggen 5% van de logiesruimten in een toegankelijkheidssector. De minimale oppervlakte van een verblijfsruimte 
van een hotelkamer in een toegankelijkheidssector bedraagt 14m2, welke in de praktijk ruimschoots behaald worden. 
Naast de minimale oppervlakten uit het Bouwbesluit zijn er geen eisen met betrekking tot afmetingen van hotelkamers. 
Wegens de benodigde ruimte in een hotelkamer zal 14 m2 

De afmetingen van hotelkamers worden bepaald door de marktvraag, mate van luxe, aantal en afmetingen van bedden 
en meubilair (Lawson, 2002). In figuur 18 zijn verschillende configuraties van kamers afgebeeld, waarbij de breedte 
en diepte wordt geminimaliseerd. De breedte van de kamer is de meest kritieke afmeting van een hotelkamer. In de 
meeste gevallen wordt deze gesteld op 3,6 meter, zodat er achter een bed genoeg loopruimte en ruimte voor meubilair, 
zoals een kast, over blijft. De minimale diepte bij een dergelijke kamer is 5,7 meter bij een tweepersoonsbed (a) en 
6,7 meter bij twee losse bedden (b). De breedte van de kamer kan van 3,6 meter worden gereduceerd naar 3,0 meter 
(c), als er geen meubilair tegen de scheidingswanden worden geplaatst. In dit geval wordt de kamer met 7,5 meter 
aanzienlijk dieper. De diepte kan worden geminimaliseerd door kamers dieper te maken en de badkamers tussen 
kamers te schakelen (d). De minimale diepte van een hotelkamer komt hierdoor uit op 4,0 meter met een minimale 
beukmaat van 5,5 meter. (Lawson, 2002) (Neufert, 2000)

Figuur 17 Portiek-, galerij-, corridor- en interne ontsluiting
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 Voor de maximale diepte van een hotelkamer gelden dezelfde vuistregels als voor woningen: een maximale diepte van 
6 meter van de gevel bij daglichtinval vanuit één enkele zijde. De maximale diepte van een gebouw met logiesfunctie 
komt hierdoor uit op de 18,5 meter. De minimale diepte wordt bereikt bij hotelkamers van 4,0 meter diep waarbij de 
badkamers geschakeld tussen kamers zijn gesitueerd. De minimale diepte van een logiesgebouw komt hierdoor uit op 
10,5 meter.

DIEPTE KANTOREN
De vorm van plattegronden van kantoren is de afgelopen decennia sterk veranderd. Van ondiepe cellenkantoren in de 
jaren 50 naar diepe kantoortuinen met atriums in de jaren 70. (Van Meijel, 2013)

Hedendaagse kantoren hebben in essentie een eenvoudig doosvormig volume. De plint en de schil hebben daarbij 
vaak een uitdrukkingsvolle vorm. De plattegrond is een plan libre op een ruim stramien. De vloeren zijn diep om grote 
werkvelden te creëren. Om diepe vloeren van daglicht te voorzien zijn er in veel gevallen patio’s en atria toegepast. Deze 
ruimten worden ook gebruikt om stijgpunten en (sanitaire) installaties op aan te sluiten. (Van Meijel, 2013) Daarnaast 
functioneert een atrium als een verblijfsruimte waar mensen elkaar ontmoeten. Het voordeel van diepe werkvelden 
is een meer vierkante bouwvorm, wat het geveloppervlak minimaliseert en daardoor zorgt voor lagere bouwkosten 
en een energetisch voordeel. Gezien een atrium niet verwarmd hoeft te worden, is een atrium per kubieke meter 
goedkoper in de uitvoering en in het gebruik (Lubbink, 2015).
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4.0 m
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Figuur 18 Verschillende plattegronden van hotelkamers. De minimale beukmaat van hotelkamers kan worden verkregen door badkamers in de lengteri-
chting ruglings te schakelen.

Figuur 19 Een hedendaags kantoor met grote open werkvelden op een ruim stramien. Daglicht komt via verschillende atriums waar tevens de verticale 
stijgpunten en voorzieningen zijn gepositioneerd (Van Meijel, 2013)
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In gebouwen met een grote diepte kunnen gemakkelijker innovatieve kantoorconcepten ingepast worden. Bij de 
afwezigheid van een atrium of patio is de maximale diepte meer beperkt door de afwezigheid van daglicht. De diepte 
van kantoorgebouwen kan daarom worden beschreven als ‘window-to-window’, ‘window-to-atrium’ of ‘window-to-
core’. Het bouwbesluit hanteert een minimale daglichtoppervlakte waaraan een gebouw moet voldoen, maar er zijn 
geen normen of eisen die de maximale diepte van een kantoorgebouw beschrijven. De maximale diepte kan worden 
bepaald aan de hand van ervaringen van beleggers en gebruikers. Het Moscow Research Forum (2013) stelt aan de 
hand van ervaringen van de vijf grote vastgoedbedrijven in Moskou dat de totale vloerdiepte niet meer dan 20 meter 
van gevel naar gevel mag bedragen. De maximale afstand van gevel tot gebouwkern wordt gesteld op 10 meter en de 
vloerdiepte mag niet dieper zijn dan 12 meter voor gebouwen met een atrium. 

De minimale diepte van een kantoor is afhankelijk van de afmetingen van individuele werkplekken die worden bepaald 
aan de hand van NEN 1824. Door de opkomt van flexibele werkplekken, wordt de minimale oppervlakte van een 
werkplek bepaald aan de hand van onderdelen die op flexibele werkplekken aanwezig zijn: 4 m2 voor één werknemer, 
1m2 voor een plat beeldscherm, 1m2 voor een lees/schrijfvlak en 1m2 voor een (laden)kast. (NEN 1824, 2010) De 
minimale kantoordiepte wordt door Van den Broek (2001), aan de hand van interviews met beleggers, gesteld op 
12,6 meter. Binnen deze maat kunnen zowel cellenkantoren als kantoren met open vloervelden worden gerealiseerd. 
Een ondieper kantoor is uit energetisch oogpunt onrendabel en verschillende kantoorconcepten zijn moeilijk in te 
passen. Langdon (1996) stelt dat de diepte van een kantoorgebouw tussen de 12 en 15 meter hoort te zijn, zodat er 
verschillende kantoorconcepten gehuisvest kunnen worden. 

CONCLUSIE MEETWAARDEN
De diepte van woningen is afhankelijk de manier waarop afzonderlijke woonunits worden ontsloten. Galerijwoningen 
hebben een diepte die ligt tussen 8,0 en 16,0 meter. Woningen die middels een interne corridor worden ontsloten 
hebben een diepte die tussen 12,5 en 18,5 meter ligt. De maximale diepte van logiesgebouwen staat gelijk aan de 
maximale diepte van woongebouwen met een corridorontsluiting en ligt op 18,5 meter. De minimale diepte van een 
logiesgebouw is 10,5 meter. De minimale en maximale diepte van kantoorgebouwen is het grootst en ligt tussen 12,6 
en 20,0 meter. 

Gebouwlaag Indicator Gebouwfunctie Minimale 
waarde

Maximale 
waarde

Structuur Gebouwdiepte

Woning 8.0 m 18.5 m

Logies 10.5 m 18.5 m

Kantoor 12.6 m 20.0 m

Gebouwen met een diepte die kleiner is dan 8,0 meter of groter dan 20,0 meter, hebben een ongeschikte diepte 
voor de gestelde bandbreedte van functieneutraliteit. Als een gebouw enkel geschikt is voor logies of woningen heeft 
dat een negatief effect op de toepassing van functieneutraliteit, omdat de vraag en het marktsegment lager zijn voor 
logies en kantoren, dan voor woningen. Als de gebouwdiepte enkel geschikt is voor een woonfunctie heeft dit een 
neutraal effect op de toepassing van functieneutraliteit, omdat de vraag en het marktsegment voor woningen hoog 
zijn. Een gebouwdiepte die geschikt is voor twee gebouwfuncties heeft een positief effect op de transformeerbaarheid. 
Als de gebouwdiepte geschikt is voor drie toekomstige gebouwfuncties, heeft dit een zeer positief effect op de 
transformeerbaarheid. In dit onderzoek zou de diepte tussen 12,6 en 18,5 meter moeten liggen om als zeer positief 
gewaardeerd te worden. Als de bandbreedte van functieneutraliteit wordt uitgebreid kunnen deze waarden uiteraard 
gewijzigd worden.
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Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Structuur Gebouwdiepte

Gebouwdiepte is kleiner dan 8 meter of groter dan 
20 meter

0

Gebouwdiepte is geschikt voor één toekomstige 
gebouwfunctie (niet zijnde woonfunctie)

1

Gebouwdiepte is enkel geschikt voor enkel 
woonfunctie

2

Gebouwdiepte is geschikt voor twee toekomstige 
gebouwfuncties

3

Gebouwdiepte is geschikt voor drie (of meer) 
toekomstige gebouwfuncties

4

8.2 BEUKMAAT
Naast de diepte van het gebouw is het van belang om rekening te houden met de beukmaat. Verschillende gebouwfuncties 
hebben verschillende beukmaten die de verkavelbaarheid en indelingsvrijheid in grote maten bepalen. Een kolom 
midden in de ruimte zorgt voor een belemmering van de indeelbaarheid van de ruimte. In hoofdstuk 6 is beschreven dat 
het gebruik van kolommen in combinatie met een ruim stramien de verkavelingsflexibiliteit vergroot en onafhankelijk is 
van de bandbreedte van functieneutraliteit. Het toe te passen stramien is daarentegen wel functieafhankelijk en bepaalt 
daarmee de bandbreedte van functieneutraliteit.

BEUKMAAT WONINGEN
De minimale beukmaat voor meervoudig bruikbare of aanpasbare appartementen wordt gesteld op 6,6 meter. 
Beukmaten vanaf 6,6 meter bieden voldoende indelingsflexibiliteit, maar een grotere beukmaat is wenselijker. De 
optimale beukbreedte voor appartementen ligt tussen 6,6 en 8,4 meter. Een grotere beukmaat is economisch niet 
aantrekkelijk (Stichting VACpunt Wonen, 2010). Beukmaten zijn in de bouw over het algemeen n x 300mm, waardoor 
de beukmaten die een veelvoud zijn van 300mm geschikt zijn voor appartementen met een minimum beukmaat van 
6,6 meter. De verschillende indelingsvarianten voor appartementen met beukmaten tussen 6,3 en 8,4 meter zijn 
weergegeven in figuur 20.
 
BEUKMAAT LOGIES
In tegenstelling tot woningen zijn geschikte beukmaten voor logiesfuncties beperkter. De breedte van een hotelkamer is 
afhankelijk van de mate van luxe en is minimaal 3000 mm. Een standaard breedtemaat voor een hotelkamer is 3600mm. 
Luxere hotelkamers hebben een breedte van rond de 4000mm. Vanwege de geringe breedte van een hotelkamer is het 
aan te bevelen om twee kamers binnen het stramien te realiseren. Logiesgebouwen worden over het algemeen gebouwd 
op een afwijkend stramien, dat ligt tussen ca. 7,5 tot 9 meter (Rademacher, 2010). De dikte van de scheidingswand is 
afhankelijk van het type wand dat wordt gebruikt. Het Gyproc SoundBloc wandsysteem is een dun type binnenwand 
met een dikte van 125mm. Bij de ontwikkeling van een functieneutraal gebouw is het niet bekend welk wandsysteem 
in de toekomst wordt gebruikt. Het is raadzaam om per kamer ca. 150mm ruimte voor binnenwanden te rekenen om 
toekomstige gebruikers een brede keuze in wandsystemen te geven.

Gangbare beukmaten zijn gebaseerd op een moduulmaat van 3M (300mm). De minimale beukmaat voor logiesgebouwen 
ligt op 6,3 meter, wat er toe leidt dat binnen één beuk twee kamers van 3000mm breed gerealiseerd kunnen worden. 
Als er wordt gekozen voor een gangbare beukmaat van 7,2 meter, hebben de kamers een breedte van ca. 3450 mm. Een 
beukmaat van 8100 leidt tot kamers van ca. 3900 mm. De exacte breedte is afhankelijk van het type scheidingswand. 
De maximale beukmaat wordt gesteld op 9 meter, wat resulteert in kamers van ca. 4350 mm. Een grotere beukmaat 
leidt tot grotere kamers, wat moeilijk is te verhuren.

BEUKMAAT KANTOREN
De beukmaat van de hoofddraagconstructie in kantoorgebouw is vaak een veelvoud van 1,8 meter. Maten van 5.4, 7.2 
en 9.0 meter komen veel voor in kantoorgebouwen (Remøy & van der Voordt, 2011). Inbouw, afbouw en inrichting 
is op een veelvoud van 1,8 meter afgestemd. Door standaard maatvoering toe te passen, kunnen materiaalkosten 
tot wel 2x goedkoper zijn dan wanneer er wordt gekozen voor afwijkende maatvoering (Mondeel, 2011). Geschikte 
beukmaten van kantoren zijn 5.4, 7.2 en 9.0 meter. Beukmaten van kantoorgebouwen zijn harde maten, waar in de 
praktijk nauwelijks van wordt afgeweken. 
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Figuur 20 Verschillende woningplattegronden. Voor verschillende beukmaten zijn er goede mogelijkheden om een gebouw in te delen

6.9 m

13
  m

6.6 m

11
.7

5 
m

7.2 m

12
.,6

 m

7.5 m

12
.,6

 m

7.8 m

12
.,3

 m

Tuinhof Utrecht type F Concept house - prototypeNieuw dorpshart Neck

8.1 m

16
.5

 m

6.6 m

7.
2 

m

6.6 m 6.9 m

7.
2 

m

6.9 m 7.2 m

7.
2 

m

7.2 m

7.5 m

5.
2 

m

7.5 m 7.8 m

5.
2 

m

7.8 m 8.1 m

5.
2 

m

8.1 m

6.9 m

13
  m

6.6 m

11
.7

5 
m

7.2 m

12
.,6

 m

7.5 m

12
.,6

 m

7.8 m

12
.,3

 m

Tuinhof Utrecht type F Concept house - prototypeNieuw dorpshart Neck

8.1 m

16
.5

 m

6.6 m

7.
2 

m

6.6 m 6.9 m

7.
2 

m

6.9 m 7.2 m

7.
2 

m

7.2 m

7.5 m

5.
2 

m

7.5 m 7.8 m

5.
2 

m

7.8 m 8.1 m

5.
2 

m

8.1 m



57

6.9 m

13
  m

6.6 m

11
.7

5 
m

7.2 m

12
.,6

 m

7.5 m

12
.,6

 m

7.8 m

12
.,3

 m

Tuinhof Utrecht type F Concept house - prototypeNieuw dorpshart Neck

8.1 m

16
.5

 m

6.6 m

7.
2 

m

6.6 m 6.9 m

7.
2 

m

6.9 m 7.2 m

7.
2 

m

7.2 m

7.5 m

5.
2 

m

7.5 m 7.8 m

5.
2 

m

7.8 m 8.1 m

5.
2 

m

8.1 m

6.9 m

13
  m

6.6 m

11
.7

5 
m

7.2 m

12
.,6

 m

7.5 m

12
.,6

 m

7.8 m

12
.,3

 m

Tuinhof Utrecht type F Concept house - prototypeNieuw dorpshart Neck

8.1 m

16
.5

 m

6.6 m

7.
2 

m

6.6 m 6.9 m

7.
2 

m

6.9 m 7.2 m

7.
2 

m

7.2 m

7.5 m

5.
2 

m

7.5 m 7.8 m

5.
2 

m

7.8 m 8.1 m

5.
2 

m

8.1 m

6.9 m

13
  m

6.6 m

11
.7

5 
m

7.2 m

12
.,6

 m

7.5 m

12
.,6

 m

7.8 m

12
.,3

 m

Tuinhof Utrecht type F Concept house - prototypeNieuw dorpshart Neck

8.1 m

16
.5

 m

6.6 m

7.
2 

m

6.6 m 6.9 m

7.
2 

m

6.9 m 7.2 m

7.
2 

m

7.2 m

7.5 m

5.
2 

m

7.5 m 7.8 m

5.
2 

m

7.8 m 8.1 m

5.
2 

m

8.1 m

6.9 m

13
  m

6.6 m

11
.7

5 
m

7.2 m

12
.,6

 m

7.5 m

12
.,6

 m

7.8 m

12
.,3

 m

Tuinhof Utrecht type F Concept house - prototypeNieuw dorpshart Neck

8.1 m

16
.5

 m

6.6 m

7.
2 

m

6.6 m 6.9 m

7.
2 

m

6.9 m 7.2 m

7.
2 

m

7.2 m

7.5 m

5.
2 

m

7.5 m 7.8 m

5.
2 

m

7.8 m 8.1 m

5.
2 

m

8.1 m

6.9 m

13
  m

6.6 m

11
.7

5 
m

7.2 m

12
.,6

 m

7.5 m

12
.,6

 m

7.8 m

12
.,3

 m

Tuinhof Utrecht type F Concept house - prototypeNieuw dorpshart Neck

8.1 m

16
.5

 m

6.6 m

7.
2 

m

6.6 m 6.9 m

7.
2 

m

6.9 m 7.2 m

7.
2 

m

7.2 m

7.5 m

5.
2 

m

7.5 m 7.8 m

5.
2 

m

7.8 m 8.1 m

5.
2 

m

8.1 m

6.9 m

13
  m

6.6 m

11
.7

5 
m

7.2 m

12
.,6

 m

7.5 m

12
.,6

 m

7.8 m

12
.,3

 m

Tuinhof Utrecht type F Concept house - prototypeNieuw dorpshart Neck

8.1 m

16
.5

 m

6.6 m

7.
2 

m

6.6 m 6.9 m

7.
2 

m

6.9 m 7.2 m

7.
2 

m

7.2 m

7.5 m

5.
2 

m

7.5 m 7.8 m

5.
2 

m

7.8 m 8.1 m

5.
2 

m

8.1 m



58

CONCLUSIE MEETWAARDEN
Geschikte beukmaten woningen zijn gebaseerd op een moduulmaat van 3M (300mm) met een minimum van 6.6 meter 
en een maximum van 8.4 meter. Voor logiesgebouwen geldt dat dat veelal wordt afgeweken van een moduulmaat van 3M, 
maar dat kamers altijd ingepast kunnen worden in beukmaten die een veelvoud zijn van 300mm. De minimumbeukmaat 
voor logiesgebouwen is 6.3 meter en een maximale beukmaat voor logiesgebouwen wordt gesteld op 9.0 meter. Voor 
kantoren gelden harde maten, waar nauwelijks van wordt afgeweken. Geschikte beukmaten voor kantoorgebouwen 
zijn 5.4, 7.2 en 9.0 meter.

Als de beukmaat van een functieneutraal gebouw enkel samen valt met de beukmaat van kantoorgebouwen of 
logiesgebouwen, heeft dit een negatief effect op de mate waarin een gebouw transformeerbaar is. Geschikte beukmaten 
voor woningen vallen samen met geschikte beukmaten voor logiesgebouwen, maar niet per definitie met de geschikte 
beukmaten voor kantoorgebouwen. Als de beukmaat op een 3M moduulmaat is gebaseerd en tussen 6.6 en 8.4 meter 
ligt, heeft dit een positief effect op de mate waarin een gebouw transformeerbaar is. Een beukmaat van 7.2 meter is de 
enige beukmaat die samen valt met een 3M moduulmaat tussen 6.6 en 8.4 meter. Daarmee is dit de enige beukmaat 
die geschikt is voor zowel woningen, logies en kantoorgebouwen. Beukmaten die niet samen valt met een geschikte 
beukmaat voor woningen, logies of kantoorgebouwen, leiden ertoe dat een gebouw niet geschikt is voor de toepassing 
van functieneutraliteit.

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Structuur Gebouwdiepte

Beukmaat komt niet overeen met geschikte beukmaten 
voor woningen, logies of kantoorgebouwen.

0

Beukmaat komt enkel overeen met geschikte 
beukmaten voor logies of kantoorfuncties

1

Beukmaat is gebaseerd op een moduulmaat van 3M en 
ligt tussen 6.6 en 8.4 meter

3

Beukmaat is 7.2 meter 4

8.3 KOLOMPLAATSING IN GEBOUWDIEPTE
De aanwezigheid van kolommen binnen de gevels in de diepte van het gebouw kunnen obstakels vormen voor een 
andere indeling (Dansen & van der Zanden, 2012). De positionering van kolommen dient zorgvuldig gekozen te worden, 
zodat de aanwezigheid van kolommen geen belemmering vormen voor een toekomstige gebouwfunctie.  Naast de 
positionering van kolommen, heeft ook het aantal middenkolommen invloed op de (her)indelingsflexibiliteit. Zo kan de 
vloeroverspanning van een gebouw van 16.2 meter diep worden opgedeeld in 3 delen van 5.4 meter of 2 delen van 8.1 
meter. Een gebouw dat is opgedeeld in 3 delen heeft dus 2 kolommen in de diepte van het gebouw. Een gebouw dat 
is opgedeeld in 2 delen heeft 1 middenkolom. Gebouwen met een vrije overspanning hebben geen kolommen in de 
diepte van het gebouw, wat een zeer positief effect heeft op de (her)indelingsflexibiliteit van het gebouw. (Geraedts & 
Remøy, 2013)

POSITIONERING KOLOMMEN WONINGEN
Appartementen in een langgerekt functieneutraal gebouw kunnen op twee manieren ontsloten worden: door middel 
van een interne corridor of een galerij. Om beide vormen van ontsluiting mogelijk te maken, is het van belang dat 
kolommen die in de diepte van het gebouw zijn gepositioneerd, de doorgang niet versperren. Het wordt aanbevolen 
om kolommen niet in het midden van de gebouwdiepte te plaatsen, omdat hier een interne corridor is gepland. Om 
te voorkomen dat kolommen de routing van een galerij versperren, is het ook af te raden om nabij de gevelzone 
kolommen te positioneren. De minimale breedte van een galerij of corridor is conform Bouwbesluit 2012 gesteld op 
1.20 meter. Toch wordt aanbevolen om te kiezen voor bredere doorgangen, zodat bewoners die afhankelijk zijn van 
een scootmobiel elkaar kunnen passeren en er de mogelijkheid is om scootmobielen te stallen (Kruithof & Brekelmans, 
2012). Er wordt een galerij- en corridorbreedte van 1.80 meter aangehouden, zonder versmallingen door kolommen. 
Bij de positionering van kolommen dient de middenzone te worden vermeden. Kolommen die zijn gepositioneerd in de 
gevelzone, moeten geen belemmering opleveren voor verkeersruimtes en worden daarom zoveel mogelijk in de gevel 
gepositioneerd. Om een eenvoudige koppeling met de enscenering te realiseren, wordt aanbevolen een moduulmaat 
van 3M (300mm) aan te houden.
 
POSITIONERING KOLOMMEN LOGIES
Hotelkamers worden enkel door middel van een interne corridor ontsloten met een breedte van 1.8 meter, waar 
kolommen de doorgang niet versperren. Kolommen kunnen hierdoor in de gevelzone zijn gepositioneerd, omdat 
kamers niet door middel van een galerij worden ontsloten. Kolommen in scheidingswanden tussen hotelkamers dient te 
worden vermeden. Dikte van kolommen zorgen namelijk voor inspringen in binnenwanden, wat leidt tot een smallere 
doorgang nabij bedden en kasten. Daarnaast leiden inspringen in wanden ertoe dat sanitaire ruimtes versmald worden. 
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Figuur 21 Locaties waar middenkolommen gepositioneerd kunnen worden

Figuur 22  Locaties waar middenkolommen gepositioneerd kunnen worden

Figuur 23  Locaties waar middenkolommen gepositioneerd kunnen worden

Om een vrije indeling van hotelkamers mogelijk te maken, wordt aanbevolen om de diepte van hotelkamers in zijn 
geheel kolomvrij uit te voeren en kolommen enkel in de wand die de kamer met de corridor scheidt te positioneren. 
Om een eenvoudige koppeling met binnenwanden en vloeren te realiseren, wordt aanbevolen een moduulmaat van 3M 
(300mm) aan te houden.
 
POSITIONERING KOLOMMEN KANTOREN
Kolommen in de diepte richting worden, net als kolommen in de lengterichting, op een stramien van 1,80 meter 
geplaatst. Middenkolommen kunnen in kantoorgebouwen dus op 1.8, 3.6, 5.4, 7.2 of 9.0 meter uit de gevel zijn 
gepositioneerd. Individuele werkplekken in cellenkantoren hebben een diepte van 5.4 meter, die worden ontsloten aan 
een interne corridor van 1.8 meter. Cellenkantoren hebben één rij middenkolommen. Coconkantoren hebben twee 
rijen middenkolommen die 5.4 of 7.2 meter uit de gevel zijn gepositioneerd. De totale kantoordiepte is groter dan de 
diepte van cellenkantoren, omdat de middenzone als werkplek wordt gebruikt. (Mondeel, 2011) Bij de positionering van 
kolommen in kantoren moet worden voorkomen dat kolommen in gangzones worden gepositioneerd om problemen 
met routing te voorkomen. Er wordt aanbevolen om kolommen in de gevel of op een veelvoud van 1.8 meter uit 
de gevel te positioneren, omdat kolommen dan niet midden in een gang kunnen staan. Kolommen die niet op een 
moduulmaat van 1,8 meter zijn gepositioneerd, kunnen tot 5.4 meter uit de gevel vrij worden gepositioneerd. Tussen 
5.4 en 7.2 meter uit de gevel kunnen geen kolommen worden geplaatst, omdat in deze zone verkeersruimtes van 1.8 
meter breed zijn voorzien.



60

 CONCLUSIE MEETWAARDEN
De kolomplaatsing in de gebouwdiepte is een indicator dat kan worden opgedeeld in twee sub-indicatoren: het aantal 
middenkolommen in de gebouwdiepte en De positionering van kolommen in de gebouwdiepte. Om te voorkomen 
dat de kolomplaatsing een dubbele weging krijgt in de mate van toepasbaarheid van functieneutraliteit, krijgen de 
meetwaarden van de sub-indicatoren de helft van de waardering voor overige indicatoren.

De positionering van kolommen in de gebouwdiepte is afhankelijk van de gebouwfunctie. Het is aan te bevelen om 
kolommen samen te laten vallen met te verwachten posities van binnenwanden. Daarnaast moet worden voorkomen 
dat kolommen de doorgang van de verkeersruimtes versperren. Voor woningen en logies gebouwen geldt dat wordt 
afgeraden kolommen in de middenzone te positioneren om doorgangen te versperren. Voor kantoren geldt dat wordt 
afgeraden om kolommen te positioneren tussen 5.4 en 7.2 meter meter. Indien de positie van kolommen binnen de 
gevel niet samenvallen met een geschikte kolompositie voor toekomstige gebouwfuncties of slechts samenvalt met 
een geschikte positie voor logies of kantoor, heeft dit een negatief effect op de (her)indelingsflexibiliteit. Indien de 
kolompositie slechts samenvallen met de geschikte kolompositie voor woningen heeft dit een neutraal effect, omdat 
de transformatie naar een woongebouw waarschijnlijker is door de grootte van het marktsegment de toenemende 
woningnood. (ABF Research, 2013) Indien de kolompositie samen valt met twee toekomstige gebouwfuncties, 
heeft dit een positief effect op de (her)indeelbaarheid. Een gebouw met een vrije overspanning of een gebouw met 
middenkolommen die op geschikte kolomposities staan voor drie (of meer) toekomstige gebouwfuncties, heeft een 
zeer positief effect op de herindeelbaarheid.

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Structuur Positionering kolommen 
gebouwdiepte

Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen 
niet binnen geschikte posities voor toekomstige 
gebouwfuncties

0.5

Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen 
binnen geschikte posities voor één toekomstige 
gebouwfuncties (niet zijnde woonfunctie)

0.5

Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen 
binnen geschikte posities voor enkel woonfunctie

1

Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen 
binnen geschikte posities voor twee toekomstige 
gebouwfuncties

1.5

Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en 
vallen binnen geschikte posities voor drie (of meer) 
toekomstige gebouwfuncties

2

Dragende schijven vormen grotere obstakels binnen de gebouwplattegrond dan kolommen. De aanwezigheid van 
dragende schrijven in een open-schijvenstructuur heeft dan ook een negatief effect op de verkavelingsflexibiliteit. De 
aanwezigheid van twee of meer middenkolommen, afgezien van kolommen in het gevelvlak, heeft een neutraal effect 
op de verkavelingsflexibiliteit, omdat kolommen kleinere obstakels vormen dan schijven, waardoor dit minder effect 
heeft op de routing en plattegrond. Als er slechts 1 middenkolom in de diepterichting is gepositioneerd, afgezien van 
kolommen in het gevelvlak, heeft dit een positief effect op de aanpasbaarheid. De afwezigheid van middenkolommen heeft 
een zeer positief effect op de verkavelingsflexibileit, omdat er geen obstakels aanwezig zijn die de (her)indeelbaarheid 
beïnvloeden. (Geraedts & Remøy, 2013)

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Structuur
Aantal kolommen 

gebouwdiepte

Dragende schijven binnen de gevel 0.5

Twee of meer kolommen binnen de gevel op 
een stramien loodrecht op de gevel (afgezien van 
kolommen in het gevelvlak)

1

één kolom binnen de gevel op een stramien loodrecht 
op de gevel (afgezien van kolommen in het gevelvlak)

1.5

Geen kolommen binnen de gevel. Vrije overspanning: 
kolommen staat in de gevel of buiten de gevel.

2
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8.4 NETTO VERDIEPINGSHOOGTE
De netto verdiepingshoogte is de hoogte tussen de bovenkant van de constructieve vloer tot de onderkant van 
bovenliggende constructieve vloer. De constructieve hoogte van de vloer of de aanwezigheid van een eventueel verlaagd 
plafond wordt in deze maat dus niet meegenomen. Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat de vrije verdiepingshoogte 
minimaal 2600mm moet bedragen. De vrije hoogte is de hoogte tussen de bovenkant van de constructieve vloer tot de 
onderkant van het plafond. De ruimte tussen het verlaagd plafond en de onderkant van de constructieve vloer wordt 
plenum genoemd en telt dus niet mee in de vrije hoogte.

Bij de transformatie van een gebouw, veranderen veelal de eisen met betrekking tot installaties. Onder constructieve 
vloeren kunnen ventilatiekanalen, waterleidingen en/of elektrabekabeling zijn bevestigd, die al dan niet worden 
weggewerkt door middel van een verlaagd plafond. De netto verdiepingshoogte is de vrije hoogte van 2,60 meter plus 
de hoogte van het plenum. De hoogte van het plenum is dus bepalend voor de netto verdiepingshoogte. De hoogte 
van het plenum wordt voornamelijk door de afmetingen van ventilatiekanalen bepaald, omdat dat deze groter zijn dan 
waterleidingen en bekabeling.

NETTO VERDIEPINGSHOOGTE WONINGEN
Verlaagde plafonds worden in woningen veel toegepast om verlichting weg te werken, denk hierbij aan inbouwspotjes. 
Daarnaast kunnen ventilatiekanalen in verlaagde plafonds worden opgenomen. In woningen kan op meerdere 
manieren worden geventileerd. Verse lucht kan op een natuurlijke of een mechanische manier worden toegevoegd. 
In nieuwbouwwoningen wordt vervuilde lucht vrijwel altijd mechanische afgevoerd. Er kan dus worden gekozen voor 
natuurlijke toevoer in combinatie met mechanische afvoer, of voor balansventilatie waar lucht mechanisch wordt 
toegevoegd en afgevoerd. Bij natuurlijke ventilatie wordt verse lucht toegevoerd via ventilatieopeningen in de gevel 
of door ramen te openen. De mechanische afvoer zorgt voor onderdruk in de woning, waardoor verse lucht van 
buiten wordt aangevoerd. Bij mechanische ventilatie wordt verse lucht doormiddel van een mechanische ventilator 
aangezogen en door mechanische ventilatie afgevoerd. Als er verticale leidingschachten door de woning lopen, bestaat 
de mogelijkheid om de ventilatieafvoer direct op de schacht aan te sluiten, waardoor een verlaagd plafond niet toegepast 
hoeft te worden. Als er een grotere afstand zit tussen ventilatieafvoeren en verticale schachten, kunnen kanalen via een 
ventilatiekoof of onder een verlaagd plafond naar de schacht worden geleid. Bij de toepassing van balansventilatie wordt 
verse lucht op verschillende locaties in de woning toegevoerd en veelal in de sanitaire ruimtes en keuken afgevoerd. 
Om te voorkomen dat ventilatiekanalen in het zicht komen te liggen kunnen ze worden weggewerkt in het plafond. 
In nieuwbouwwoningen worden kanalen doorgaans ingestort in de constructieve vloer om hoogte te besparen, maar 
zoals beschreven in hoofdstuk 6, gaat dit ten koste van de mate waarin het gebouw kan worden getransformeerd. 
Omwille van de aanpasbaarheid, wordt aanbevolen om ventilatiekanalen onder het verlaagd plafond aan te brengen. De 
diameter van ventilatiekanalen in woningen variëren tussen 100 en 180mm. De exacte diameters zijn afhankelijk van 
het benodigde ventilatievoud, vorm van kanalen en het aantal afgigtepunten. Er wordt dan ook aanbevolen om voor 
woningen een minimale netto verdiepingshoogte van 2800mm aan te houden.

NETTO VERDIEPINGSHOOGTE LOGIES
Logiesgebouwen hebben een vergelijkbaar ventilatiesysteem als woningen. Hotelkamers worden in veel gevallen niet 
alleen geventileerd, maar ook gekoeld. Er wordt aanbevolen om een netto verdiepingshoogte van minimaal 3200mm toe 
te passen, zodat er voldoende ruimte is voor kanalen en leidingen boven hotelkamers en boven gangzones. De minimale 
netto verdiepingshoogte van logiesgebouwen wordt hoger gesteld, dan de netto verdiepingshoogte van woningen, 
omdat de diameter van luchtkanalen groter zijn als er gebruik wordt gemaakt van luchtgekoelde airconditioning. Daikin 
heeft speciaal voor hotels luchtverversingssystemen ontwikkeld met een hoogte die varieert tussen 300 tot 500 mm. 
(Daikin, 2015) Indien er geen gebruik wordt gemaakt van luchtgekoelde airconditioning en er enkel ventilatiekanalen 
worden geplaatst in het verlaagde plafond, voldoet een hoogte die ligt tussen 3000 en 3200mm. Net als bij woningen 
geldt dat de exacte dimensionering van kanalen afhankelijk is van het benodigde ventiliatievoud, vorm van kanalen en 
het aantal afgiftepunten.

NETTO VERDIEPINGSHOOGTE KANTOREN
Remøy stelt dat (2010) stelt dat de minimale netto vrije hoogte in kantoorgebouwen 3000mm moet zijn, zodat er 
ruimte is om een verlaagd plafond voor elektra, ventilatie en waterleidingen toe te passen. Neufert (Neufert, 2000) 
beveelt een netto verdiepingshoogte van minimaal 3200 (plenum van 600mm) aan, zodat ventilatiekanalen onder een 
verlaagd plafond geplaatst kunnen worden in combinatie met afgiftecomponenten voor luchtgekoelde airconditioning. 
De REN 1992 hanteert als uitgangspunt dat ruimte voor een verlaagd plafond reserveert dient te worden van ongeveer 
600mm hoog, om in de toekomst de installaties uit te breiden. Dit komt overeen met de afmetingen die Neufert 
hanteert. Er wordt aanbevolen om een netto vrije hoogte van 3200mm aan te houden voor kantoorgebouwen. De 
exacte dimensionering van kanalen is afhankelijk van de benodigde ventilatievoud, vorm van kanalen en het aantal 
afgiftepunten.

CONCLUSIE MEETWAARDEN
Een gebouw waarvan de netto verdiepingshoogte tussen 2600 en 2800 mm ligt, is ongeschikt om getransformeerd 
te worden naar logies of kantoren, omdat er geen verlaagd plafond toegepast kan worden. Het is mogelijk om een 
gebouw met een netto verdiepingshoogte die ligt tussen 2600 en 2800 mm te transformeren naar woningen, maar 
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de afgiftepunten voor balansventilatie zijn beperkt te positioneren. Indien de netto verdiepingshoogte lager is dan 
2800 mm, leidt dit tot een negatief effect op het adaptief vermogen en daarbij levert dit een negatieve bijdrage aan de 
mogelijkheid om functieneutraliteit toe te passen. (Geraedts & Remøy, 2013)

Een gebouw waarvan de netto verdiepingshoogte tussen 2800 en 3000mm ligt, kan gemakkelijk getransformeerd 
worden naar woningen wat leidt tot een neutrale bijdrage aan de mogelijkheid om functieneutraliteit toe te passen.

Een gebouw waarvan de netto verdiepingshoogte tussen 3000 en 3200mm ligt, kan zowel naar woningen als naar 
kantoorgebouwen en logiesgebouwen getransformeerd worden. De toepassing van luchtgekoelde airconditioning 
is gelimiteerd. Toch heeft een netto verdiepingshoogte die ligt tussen 3000 en 3200mm een positief effect op de 
aanpasbaarheid en de toepassing om functieneutraliteit toe te passen.

Een netto verdiepingshoogte van meer dan 3200mm geeft de mogelijkheid kanalen met een grotere diameter toe te 
passen, dit reduceert het geluidsniveau en geeft de mogelijkheid airconditioningsunits in het plafond te verwerken. Dit 
levert een zeer positieve bijdrage aan de mogelijkheid om functieneutraliteit toe te passen.

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Structuur Netto verdiepingshoogte

Netto verdiepingshoogte 2600-2800mm 1

Netto verdiepingshoogte 2800-3000mm 2

Netto verdiepingshoogte 3000-3200mm 3

Netto verdiepingshoogte ≥ 3200mm 4

8.5 NUTTIG DRAAGVERMOGEN
Een functieneutraal gebouw heeft de eigenschap dat doornmiddel van relatief weinig bouwkundige aanpassingen een 
transformatie plaats kan vinden. De bouwkundige aanpassingen die worden gedaan dienen dan ook zo weinig mogelijk 
betrekking te hebben het casco van het gebouw. Een nieuwe gebouwfunctie zorgt voor een nieuwe verzameling aan 
(variabele) belastingen die op de constructie werken. Het bouwbesluit 2012 geeft aan dat alle gebouwfuncties moeten 
voldoen aan de eisen die zijn opgesteld in de NEN-EN 1991-1-1+C1 (Inclusief Nationale Bijlage).De variabele belastingen 
waarmee wordt gerekend in de woningbouw zijn aanzienlijk lager dan de variabele belastingen waar in openbare 
ruimtes in logiesgebouwen of ziekenhuizen mee wordt gerekend. De waarden voor de functionele bandbreedte in dit 
onderzoek zijn aangegeven in tabel 2.

Gebouwfunctie Variabele belasting (Prep)

Woonfunctie 1,75 kN/m2

Logiesfunctie
- Met bedfunctie
- Openbare ruimtes

1,75 kN/m2

5,0   kN/m2

Tabel 2 NEN-EN 1991-1-1+C1 tabel NB1 – 6.2: Waarden voor variabele belastingen toege-
past op de gebouwfuncties: wonen, logies en kantoren (NEN-EN 1991-1-1+C1, 2011)

Gebouwfunctie Variabele belasting (Prep)

Kantoorfunctie 2,5   kN/m2

Bij de bepaling van de bandbreedte van functieneutraliteit dient rekening gehouden te worden met de constructieve 
sterkte van de eerste functie en de latere functies. De transformeerbaarheid van een gebouw wordt vergroot als de 
rekenwaarde van de veranderlijke vloerbelasting hoog is. Als het nuttig draagvermogen van een constructie lager is 
voor de oorspronkelijke gebouwfunctie dan voor een toekomstige gebouwfunctie, zijn er aanpassingen nodig aan de 
draagstructuur om een transformatie mogelijk te maken.

Gebouwen waarvan de variabele vloerbelasting maximaal 1,75 kN/m2 bedraagt, kan enkel getransformeerd worden 
naar woningen. De DGCB Rekentool Gebouwflexibiliteit (Dansen & van der Zanden, 2012) beoordeelt gebouwen 
waarvan meer dan 75% van het vloeroppervlak een maximaal nuttig draagvermogen van 1,75 kN/m2 bedraagt negatief 
op transformeerbaarheid. Een gebouw waarvan minimaal 75% van het vloeroppervlak een nuttig draagvermogen 
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van 2,5 kN/m2 bedraagt, kan zowel naar woningen als kantoren worden getransformeerd zonder aanpassingen aan 
de gebouwstructuur te hoeven doen. Gebouwen waarvan minimaal 75% een maximaal draagvermogen van 2,5 
kN/m2 bedraagt, heeft een neutraal effect op de mate waarin het gebouw getransformeerd kan worden. Een nuttig 
draagvermogen van 4,0 zorgt voor de mogelijkheid om een gebouw te transformeren naar een winkelruimten of 
gebouwen met een bijeenkomstfunctie met tafels of vaste zitplaatsen. Een nuttig draagvermogen van 4,0 kN/m2 heeft 
conform de DGCB Rekentool Gebouwflexibiliteit een positief effect op mate waarin een gebouw getransformeerd kan 
worden. Gebouwen waarvan minimaal 75% van de vloeroppervlakte een nuttig draagvermogen van minimaal 5,0 kN/
m2 bedraagt, heeft een zeer positief effect op de mate waarin het gebouw naar toekomstige functies getransformeerd 
kan worden. 

Voor gebouwen met een logiesfunctie geldt dat enkel voor openbare ruimtes met een veranderlijke vloerbelasting van 
5,0 kN/m2 wordt gerekend. Omdat de posities van openbare ruimtes en hotelkamers vooraf niet bekend zijn, wordt 
aanbevolen om voor gebouwen met een logiesfunctie met een variabele vloerbelasting van 5,0 kN/m2 te rekenen voor 
de gehele vloeroppervlakte.

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Structuur Nuttig draagvermogen

Minimaal 75% van het vloeroppervlak heeft een nuttig 
draagvermogen van 1,75 kN/m2 Enkel geschikt voor 
woningen. 

1

Minimaal 75% van het vloeroppervlak heeft een nuttig 
draagvermogen van 2,5 kN/m2 Geschikt voor kantoor 
en woningen

2

Minimaal 75% van het vloeroppervlak heeft een nuttig 
draagvermogen van 4,0 kN/m2 Geschikt voor kantoor, 
woningen (en overige gebouwfuncties)

3

Minimaal 75% van het vloeroppervlak heeft een nuttig 
draagvermogen ≥ 5,0kN/m2 Geschikt voor woningen, 
logies, kantoor. (en overige gebouwfuncties)

4

8.6 WEERSTAND TEGEN BRAND
Betreffende brandveiligheid wordt er onderscheid gemaakt tussen de brandwerendheid van een constructie op 
bezwijken en de weerstand op doorslag en overslag van brand. De tijd die een brand erover doet om een ander 
brandcompartiment te bereiken wordt WBDBO gemoed. De afkorting WBDBO staat voor Weerstand tegen 
BrandDoorslag en BrandOverslag. De tijd dat een bouwconstructie niet bezwijkt als er brand is in een ander, niet 
aangrenzend, brandcompartiment wordt de brandwerendheid van de hoofddraagstructuur genoemd. Het Bouwbesluit 
2012 stelt aan gebouwen waar mensen overnachten, zoals woningen en logiesgebouwen, strengere eisen op het gebied 
van weerstand tegen brand dan aan kantoor gebouwen. Daarnaast zijn eisen voor de weerstand tegen brand afhankelijk 
van de hoogte van het hoogste verblijfsgebied en de hoogte van de permanente vuurbelasting. 

In enkele gevallen mag de mate van brandwerendheid worden gereduceerd indien de permanente vuurbelasting lager 
is dan 500 MJ/m2. De hoogte van de permanente vuurbelasting kan worden berekend aan de hand van NEN 6090. In de 
praktijk komt het er op neer dat een brandcompartiment dat voornamelijk is opgebouwd uit beton, staal, metselwerk, 
minerale wol isolatie en aluminium kozijnen een permanente vuurbelasting heeft dan 500 MJ/m2. Voor gebouwen die 
gebouw met een houtskeletbouw systeem in gevels en binnenwanden en voorzien zijn van een houten dakconstructie, 
is de permanente vuurbelasting kritischer en wordt de noodzaak voor een berekening volgens NEN 6090 groter 
(Eggink-Eilander, 2012).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen met woonfunctie, overige gebruiksfuncties met logiesfunctie en 
overige gebruiksfuncties zonder logiesfunctie. Onder overige gebruiksfuncties met logiesfunctie vallen oa. andere 
hotels, gevangenissen en ziekenhuizen. Onder overige gebruiksfuncties zonder logiesfunctie vallen oa. kantoren, 
onderwijsgebouwen, restaurants en winkels.

De brandwerendheid van een constructie kan relatief gemakkelijk verhoogd worden, door bijvoorbeeld brandwerende 
verf of coating toe te passen. Vanwege de vele opties op de brandwerendheid te verhogen, is de mate van brandwerendheid 
geen kritieke indicator voor functieneutraliteit en zullen lage meetwaarden ook niet gewaardeerd worden met 0 
punten. Het verdient de voorkeur om bij de transformatie geen aanpassingen te doen aan de brandwerendheid van de 
hoofddraagstructuur, om kosten te besparen.

BRANDWERENDHEIDSEISEN WONINGEN
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De basiseis voor woningen waarvan het hoogste verblijfsgebied op een hoogte van maximaal 7 meter bevindt, bedraagt 
60 minuten. Bij een permanente vuurbelasting van lager dan 500 MJ/m2 mag de mate van brandwerendheid gereduceerd 
worden met 30 minuten. Voor woningen waarvan het hoogste verblijfsgebied op minimaal 7 meter of maximaal 13 meter 
ligt, geldt een eis van 90 minuten en mag de mate van brandwerendheid niet gereduceerd worden als de permanente 
vuurbelasting lager dan 500 MJ/m2 is. De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie voor Woningen, waarvan 
het hoogste verblijfsgebied op minimaal 13 meter ligt, bedraagt minimaal 120 minuten. Deze eis mag niet worden 
gereduceerd met 30 minuten.

De WDBDO in brandcompartiment binnen een woongebouw wordt, ongeacht de hoogte, gesteld op 60 minuten. De 
WDBDO mag met 30 minuten worden gereduceerd als de permanente vuurbelasting lager is dan 500 MJ/m2.

BRANDWERENDHEIDSEISEN LOGIES
Logiesgebouwen vallen onder gebouwen met overige gebruiksfuncties met logiesfunctie. Als het hoogste verblijfsgebied 
onder 5 meter is gesitueerd, mag een brandcompartiment niet binnen 60 minuten bezwijken. Voor logiesgebouwen 
waar het hoogst gelegen verblijfsgebied tussen 5 en 13 meter hoogte ligt, geldt een brandwerendheid van de 
hoofddraagstructuur van 90 minuten. De brandwerendheid van de hoofddraagstructuur voor logiesgebouwen, waarvan 
het hoogste verblijfsgebied op minimaal 13 meter ligt, bedraagt minimaal 120 minuten. De brandwerendheid van de 
hoofddraagstructuur mag voor logiesgebouwen met 30 minuten worden gereduceerd als de permanente vuurbelasting 
minder dan 500 MJ/m2 bedraagt.

De WDBDO in brandcompartiment binnen een logiesgebouw wordt, ongeacht de hoogte, gesteld op 60 minuten. De 
WDBDO mag met 30 minuten worden gereduceerd als de permanente vuurbelasting lager is dan 500 MJ/m2.

BRANDWERENDHEIDSEISEN KANTOREN
Kantoorgebouwen vallen onder ‘overige gebruiksfuncties zonder logiesfunctie’. Voor kantoorgebouwen waarvan het 
hoogste verblijfsgebied lager dan 5 meter ligt, worden geen eisen aan de constructie van het brandcompartiment gesteld. 
Voor kantoorgebouwen waarvan het hoogste verblijfsgebied hoger dan 5 meter ligt, geldt een brandwerendheid van de 
hoofddraagstructuur van 90 minuten. Als de permanente vuurbelasting lager is dan 500 MJ/m2 mag een reductie van 30 
minuten worden toegepast. 

De WDBDO in brandcompartiment binnen een woongebouw wordt, ongeacht de hoogte, gesteld op 60 minuten. De 
WDBDO mag met 30 minuten worden gereduceerd als de permanente vuurbelasting lager is dan 500 MJ/m2.

CONCLUSIE MEETWAARDEN
De mate van brandwerendheid van de hoofddraagstructuur is bepalend voor de mate waarin een gebouw getransformeerd 
kan worden. De brandwerendheidseis waaraan de scheidingsconstructie van een brandcompartiment moet voldoen, is 
afhankelijk van de gebouwfunctie en hoogte van het hoogst gelegen verblijfsgebied. In dit onderzoek wordt uitgegaan 
dat het hoogste verblijfsgebied in een functieneutraal gebouw op een minimale hoogte van 13 meter.

Een gebouw van waarvan het hoogste verblijfsgebied minimaal 7 meter boven het meetniveau ligt, zal een minimale 
brandwerendheid van 60 minuten hebben. Een brandwerendheid van 30 minuten zal enkel zijn toegestaan bij woningen 
waarvan de vloer van het hoogste verblijfsgebied lager ligt dan 7 meter, logies waar het hoogste verblijfsgebied op 
maximaal 5 meter ligt, of kantoren waar het hoogste verblijfsgebied op maximaal 5 meter ligt. In dit onderzoek wordt 
uitgegaan dat de vloer van het hoogste verblijfsgebied op minimaal 7 meter boven meetniveau ligt, waardoor een 
hoofddraagstructuur die slechts 30 minuten brandwerend is, niet voldoet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit 
2012. De minimale waarde die in dit onderzoek wordt meegenomen wordt dan ook gesteld op 60 minuten.

Een gebouw waarvan de hoofddraagstructuur 60 minuten brandwerend is kan enkel getransformeerd worden naar een 
kantoorgebouw zonder aanpassingen te doen aan de hoofddraagstructuur en als de permanente vuurbelasting lager is 
dan 500 MJ/m2. Dit heeft een negatieve bijdrage aan de mogelijkheid om functieneutraliteit toe te passen.

Een gebouw waarvan de hoofddraagstructuur 90 minuten brandwerend is, kan naar zowel kantoren (permanente 
vuurbelasting mag hoger zijn dan 500 MJ/m2) als naar logiesfuncties (als de permanente vuurbelasting lager is dan 500 
MJ/m2) getransformeerd worden. Aangezien een transformatie naar woningen niet mogelijk is, wordt het effect op de 
toepasbaarheid van functieneutraliteit als neuraal gewaardeerd.

Een gebouw waarvan de hoofddraagstructuur 120 minuten brandwerend is, kan naar zowel kantoren als naar 
logiesfuncties als woningen getransformeerd worden. Daarnaast hoeft geen rekening te worden gehouden met het al 
dan niet bepalen van de waarde van de permanente vuurbelasting.
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8.7 VERTICALE ONTSLUITING
De functie van een gebouw heeft invloed op de manier waarop het gebouw toegankelijk is. Om een functieneutraalgebouw 
te realiseren moet daarom gekeken worden naar de centrale ontsluiting en de verticale ontsluiting in het gebouw. 
De centrale ontsluiting en de locatie van liftschachten zijn functieonafhankelijke indicatoren van functieneutraliteit. 
Het aantal liften is daarentegen wel functieafhankelijk. De vervoerscapaciteit van de verticale ontsluiting wordt onder 
gebouwstructuur gerekend, omdat deze indicator in grote mate afhankelijk is van het aantal liftschachten en de 
dimensionering van lichtschachten. 

Per gebouwfunctie zijn er eisen die worden gesteld aan de liften. Het bouwbesluit geeft enkel de minimale afmetingen 
van liftkooi voor rolstoelliften. Rolstoelliften moeten volgens het bouwbesluit voor iedere gebouwfunctie minimaal 
1,05 m. x1,35 m. zijn. Een uitzondering op deze regel is voor woongebouwen met meer dan 6 woonfuncties waar een 
brandcardlift van minimaal 1,05 m. x 2.05 m wordt voorgeschreven. In dit onderzoek wordt aangenomen dat er in een 
te transformeren gebouw meer dan 6 wooneenheden worden gerealiseerd, waardoor een brandcardlift noodzakelijk 
is. Voor woon-zorggebouwen en gezondheidszorggebouwen wordt een beddenlift aanbevolen om bed gebonden 
patiënten te vervoeren, deze liftcabines zijn in de meeste gevallen bij een hefvermogen van 1600 (kg) 1400x2400mm.

Het Bouwbesluit beschrijft de minimale wettelijke eisen waaraan liften moeten voldoen. Naast de wettelijke eisen zijn 
er NEN normen die een adviserende rol hebben en op sommige punten hogere eisen stellen dan de minimale wettelijke 
eisen uit het Bouwbesluit. NEN 5080 geeft de functionele eisen voor de toepassing van personenliften. (KONE, 2007)
Om te bepalen aan welke functionele eisen liften moeten voldoen wordt een liftconfiguratie (zie bijlage 3) gemaakt. 
Aan de hand van de liftconfiguratie kan het aantal liften, de afmetingen van schacten, het hefvermogen en de liftsnelheid 
worden bepaald. De liftconfiguratie is afhankelijk van het aantal verdiepingen en de vervoerscapaciteit (personen/uur). 
Aan de hand van de NEN 5080 wordt de vervoerscapaciteit per m2 bepaald om te bepalen welke gebouwfunctie de 
zwaarste eisen heeft met betrekking tot het aantal liften.

De vervoerscapaciteit van een woongebouw is afhankelijk van het aantal kamers, de woningoppervlakte en de gewenste 
mate van luxe in een woongebouw. In de praktijk zal de vervoerscapaciteit in een woongebouw tussen de 0.02 en 0.05 
m2 pers/uur liggen.

Voor kantoren wordt het aantal personen dat gebruik maakt van een lift vermenigvuldigd met 1,6 om de vervoerscapaciteit 
te berekenen. Bij een bezetting van 0,05 personen per m2 wordt een vervoerscapaciteit gehanteerd van 0,08 m2 pers/
uur.

Voor gebouwen met een logiesfunctie ligt de vervoerscapaciteit tussen 0,15 en 0,375 m2 pers/uur. Voor overige 
gebouwfuncties zonder bijeenkomstfunctie ligt de vervoerscapaciteit tussen 0.06 en 0,15 m2 pers/uur.

De feitelijke vervoerscapaciteit is afhankelijk van diverse factoren zoals flexibele werktijden, te verwachten 
piekmomenten, aanwezigheid openbaar vervoer en het ambitieniveau van de opdrachtgever. (KONE, 2007)

Als een functieneutraalgebouw een vervoerscapaciteit heeft die lager is dan 0,08 m2 pers/uur, kan dit gebouw binnen 
de gestelde functionele bandbreedte enkel naar woningen worden getransformeerd. Dit heeft een negatief op de mate 
waarin een gebouw geschikt is voor de toepassing van functieneutraliteit.

Als een functieneutraalgebouw een vervoerscapaciteit heeft die tussen 0,08 en 0.15 m2 pers/uur kan het gebouw 
worden getransformeerd naar kantoorgebouwen, woongebouwen. Dit heeft een neutraal effect op de mate waarin 
een gebouw geschikt is voor de toepassing van functieneutraliteit. Als de vervoerscapaciteit boven 0.15 m2 pers/uur 
ligt, wordt gesteld dat dit een zeer positief effect heeft op de toepassing van functieneutraliteit, omdat de verticale 
ontsluiting voor iedere gewenste functie voldoet. Daarnaast kunnen overbodige liftschachten worden gebruikt als 
installatieschacht.

Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Structuur Vervoerscapaciteit

Vervoerscapaciteit < 0,08 m2 pers/uur 1

Vervoerscapaciteit ≥ 0,08 < 0,15 m2 pers/uur 2

Vervoerscapaciteit ≥ 0,15 m2 pers/uur 4
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8.8 TOEVOEGEN BUITENRUIMTE
Het Bouwbesluit 2012 maakt onderscheid tussen nieuwbouw eisen en verbouweisen ten aanzien van buitenruimte. In 
hoofdstuk 4 is beschreven dat in dit onderzoek wordt uitgegaan van nieuwbouw eisen, omdat het onbekend is in welke 
mate de eisen voor bestaande bouw gaan veranderen en wordt aangenomen dat de huidige nieuwbouw eisen ten tijden 
van een transformatie zullen voldoen aan de dan geldende eisen voor bestaande bouw of verbouw. Onder de huidige 
nieuwbouweisen worden de eisen conform Bouwbesluit 2012 verstaan.

De huidige nieuwbouweis, conform Bouwbesluit 2012, ten aanzien van de aanwezigheid van een buitenruimte 
beschrijft dat een te bouwen woonfunctie, anders dan een woonfunctie voor studenten of een woonfunctie voor zorg, 
een rechtstreeks bereikbare buitenruimte moet hebben. Een woonfunctie met een oppervlakte van meer dan 50 m2 
moet daarbij een niet-gemeenschappelijke buitenruimte hebben die bereikbaar is vanuit een niet-gemeenschappelijk 
verblijfsgebied van die woonfunctie. De afmetingen van een buitenruimte is minimaal 4 m2 met een breedte van 1.5 m. 
Woningen met een oppervlakte van minder 502 mogen een gemeenschappelijke buitenruimte hebben die rechtstreeks 
vanuit de woning of via gemeenschappelijke ruimten bereikbaar is. 

Bouwbesluit 2003 stelde geen eisen aan de aanwezigheid van buitenruimte. Het is dan ook niet te voorzien welke eisen 
voor bestaande bouw er in de toekomst gaan gelden met betrekking tot de verplichte aanwezigheid van buitenruimte. 
Op grotere hoogte zijn balkons en terrassen al minder bruikbaar, zelfs bij een lichte windkracht. Ondanks dat bewoners 
die op grote hoogte wonen weinig gebruik maken van een buitenruimte, hebben meerdere ontwikkelaars en beleggers 
ervaren dat een hoogbouwwoning zonder balkon iets wezenlijks mist en dus moeilijker te verkopen of te verhuren is 
(Zandbelt, van den Berg, Bokkers, & Witteman, 2008).

Om een woonfunctie in de bandbreedte voor functieneutraliteit op te nemen, is het aan te bevelen dat er een mogelijkheid 
is om een individuele buitenruimte toe te kunnen voegen in of aan een gebouw. Een individuele buitenruimte in een 
gebouw met meerdere verdiepingen kan in de vorm van een inpandig balkon of een uitwendig worden gerealiseerd. 
Het later toevoegen van een inpandig balkon heeft als consequentie dat de gevel voor een gedemonteerd moet worden 
en de thermische schil verlegd moet worden. Het toevoegen van een uitwendig balkon heeft als consequentie dat de 
een deel van de gevel gedemonteerd moet worden om toegang aan een balkon te kunnen verschaffen. Daarnaast zorgt 
het toevoegen van een uitwendig balkon voor een groter moment hoofddraagstructuur.

Indien het niet mogelijk is om een buitenruimte toe te voegen, heeft dit een negatief effect op de mate waarin het 
gebouw naar een woonfunctie getransformeerd kan worden. De transformatie naar woningen is wel mogelijk, maar blijft 
afhankelijk van de toekomstige bouwbesluiteisen, de doelgroep en de wensen van de opdrachtgever. Een transformatie 
naar een kantoorgebouw of logiesgebouw is mogelijk, aangezien er in Bouwbesluit 2012 geen eisen ten aanzien van de 
aanwezigheid van buitenruimte worden gesteld aan andere functies dan aan woonfuncties.

Een demontabele gevel is een voorwaarde om een buitenruimte te realiseren aan of in de gevel. De mogelijkheid 
om inpandige balkons toe te voegen heeft een neutraal effect op de mate waarin een gebouw naar een woonfunctie 
getransformeerd kan worden. Het nadeel van een inpandig balkon is het verlies aan ruimte in het gebouw. Daarnaast 
zijn bouwkundige voorzieningen nodig om thermische schil te verleggen. Het toepassen van een inwendig balkon kan 
esthetisch wenselijk zijn, omdat het oorspronkelijke gevelbeeld gemakkelijker behouden kan blijven in tegenstelling tot 
het toepassen van uitwendige balkons.

Een uitwendig balkon leidt, in tegenstelling tot een inpandig balkon, niet tot ruimteverlies binnen het gebouw. De 
constructie van een balkon kan doormiddel van een isokorf worden bevestigd aan de hoofddraagstructuur, zonder dat 
er een koudebrug ontstaat. Het is van belang om gedurende de ontwerpfase te controleren of de hoofddraagstructuur 
is gedimensioneerd op een grotere momentbelasting die wordt veroorzaakt door het toevoegen van balkons.

Er wordt aangenomen dat de mogelijkheid om gedurende exploitatiefase een uitwendig balkon toe te voegen de 
voorkeur geniet boven het toevoegen van een inpandig, omdat er geen sprake is van ruimteverlies binnen het gebouw. 
Er geldt dat voor beide oplossingen (beperkte) bouwkundige ingrepen nodig zijn. De mogelijkheid om met beperkte 
bouwkundige maatregelen een uitwendige buitenruimte te realiseren heeft daarom een positief effect op de mate 
waarin een gebouw naar een woonfunctie gerealiseerd kan worden. De mogelijkheid om met beperkte bouwkundige 
maatregelen een inpandige buitenruimte te realiseren heeft daarom een neutraal effect op de mate waarin een gebouw 
naar een woonfunctie gerealiseerd kan worden. De toevoeging van balkons aan de gevel kan om esthetische redenen 
ertoe leiden dat het toepassen van inpandige balkons toch te voorkeur geniet.

Als er geen tot zeer weinig bouwkundige aanpassingen nodig zijn om een buitenruimte te realiseren heeft dit een zeer 
positief effect op de mate waarin een gebouw getransformeerd kan worden naar een woonfunctie. Het toepassen 
van een tweede huid façade, met een minimale breedte van 1.5 meter, is een manier om een buitenruimte te creëren 
zonder bouwkundige aanpassingen te hoeven doen. Daarnaast kan een deel van de draagstructuur thermisch worden 
geïsoleerd, zodat enkel een deel van de gevel gedemonteerd hoeft te worden om een inpandig balkon te realiseren.
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Gebouwlaag Indicator Meetwaarden Waardering

Structuur Toevoegen buitenruimte

Het is niet mogelijk om, zonder ingrijpende 
verbouwing, een buitenruimte toe te voegen. 

1

Het is mogelijk om met beperkte bouwkundige 
ingrepen een inpandige buitenruimte toe te voegen

2

Het is mogelijk om met beperkte bouwkundige 
ingrepen een uitwendige buitenruimte toe te voegen

3

Een buitenruimte kan met geen of zeer weinig 
bouwkundige aanpassingen gerealiseerd worden.

4
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9. CASE: MARTINI ZIEKENHUIS

In hoofdstuk 6 en 7 zijn de verschillende indicatoren van functieneutraliteit beschreven. Deze indicatoren zijn opgedeeld 
in functieonafhankelijke indicatoren en functieafhankelijke indicatoren. Door meetwaarden aan de indicatoren te 
koppelen, kan de mate waarin het gebouw geschikt is voor de toepassing van functieneutraliteit worden bepaald en kan 
worden bekeken naar welke gebouwfuncties het gebouw getransformeerd kan worden. 

Aan de hand van de indicatoren, die zijn opgesteld op basis van literatuuronderzoek, is een voorlopig model ontwikkeld 
dat de mate waarin het gebouw geschikt is om functieneutraliteit toe te passen inzichtelijk maakt. Het voorlopig model 
is toegepast op een bestaand gebouw waarbij functieneutraliteit een van de uitgangspunten in het bouwproces is 
geweest. Er wordt getoetst in hoeverre het gebouw functieneutraal is en naar welke functies het gebouw het beste 
getransformeerd kan worden. Aan de hand van het voorlopige model worden verbeteringen doorgevoerd en worden 
ontwerpen gemaakt voor een transformatie. Aan de hand van knelpunten die in het ontwerp van de transformatie 
worden gevonden, kan het voorlopige model worden uitgebreid naar een definitief model.

Er zijn een aantal functieneutrale gebouwen in Nederland gerealiseerd. In hoofdstuk 1 en 2 zijn Solids en het Martini 
Ziekenhuis al kort behandeld. Andere voorbeelden van functieneutrale gebouwen zijn De Rode Haan in Delft, De 
Schiecentrale in Rotterdam, MultiFunk in Amsterdam en LaFenetre in Den Haag. Het Martini Ziekenhuis in Gronignen 
wordt als gebruikt om het ontwerpondersteunend model te valideren, omdat het een langgerekt gebouw met een 
uniforme doorsnede is. Daarnaast is het Martini Ziekenhuis een voorbeeld van een functieneutraal gebouw die ontworpen 
is als ziekenhuis, maar de eigenschap heeft om met relatief weinig bouwkundige ingrepen te transforeren naar een 
andere gebouwfunctie. Solids is daarentegen ontworpen om veel verschillende functies te huisvesten binnen een casco 
dat uit meerdere gebouwlagen bestaat. Het Martini Ziekenhuis sluit daarom beter aan bij het ontwerpondersteunend 
model dan andere functieneutrale gebouwen zoals Solids. Daarnaast heeft het Martini Ziekenhuis dezelfde functionele 
bandbreedte als in het model wordt aangehouden, waardoor het mogelijk is een vergelijking te maken.

9.1 BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE
Het Martini Ziekenhuis in Groningen is een voorbeeld van een functieneutraal gebouw dat voor een specifieke functie is 
ontworpen, maar waarbij rekening is gehouden met de mogelijkheid om het gebouw te transformeren naar een andere 
gebouwfunctie.

UITGANGSPUNTEN GEBOUWONTWERP
Het Martini Ziekenhuis in Groningen is een topklinisch ziekenhuis 
dat bestaat uit een bestaand ziekenhuis, waar nieuwe bouwdelen 
aan zijn verbonden. De nieuwe bouwdelen zijn ontworpen door 
Burger Grunstra Architecten en zijn opgeleverd in 2007. De 
nieuwbouw van het Martini Ziekenhuis bestaat uit acht verschillende 
bouwdelen, die als geheel lijken op een chromosoompaar (figuur 24). 
In de kooppunten zijn de centrale voorzieningen zoals de verticale 
ontsluiting en vergaderruimtes opgenomen (Martini Ziekenhuis, 
Burger Grunstra Architecten Adviseurs & AT Osborne, 2005). De 
onzekerheid betreffende de ontwikkeling van de gezondheidszorg 
vormde het uitgangspunt voor het ontwerp van het ziekenhuis. 
Architect Arnold Burger nam hierbij de algemene behoefte van de 
mens als uitgangspunt, omdat deze de komende 40 jaar niet zullen 
veranderen. Mensen blijven behoefte houden aan veiligheid, daglicht, 
uitzicht, oriëntatie en geborgenheid. Uit het interview met Arnold 
Burger op pagina 69 blijkt dat de concepten ‘Healing Environment’ 
en flexibiliteit in het ontwerp van het Martini resulteren in 

Figuur 24: De nieuwe bouwdelen lijken op een chromo-
soompaar. Op de knooppunten zijn de centrale voorzie-
ningen opgenomen. (Martini Ziekenhuis, Burger Grunstra 
Architecten Adviseurs & AT Osborne, 2005)
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‘UNCERTAINTY IS THE ONLY CERTAINTY’

Als architect kreeg ik de opdracht om een gebouw te ontwerpen met een levensduur van minimaal 
40 jaar. Het eerste wat ik vroeg was: ‘over 5 jaar moet het gebouw opgeleverd zijn. Nadat het 10 
jaar in gebruik is moet het natuurlijk ook functioneren. En 20 jaar later ook nog. Dus vertel eens 
even, hoe gaat die gezondheidszorg eruit zien over 25 jaar?’ Toen kamen grote vraagtekens naar 
boven. ‘Ja, het kan alle kanten op.’ 

Als we terugkijken naar 40 jaar geleden, hoe zag de wereld er toen uit? De drie items waarop het 
huidige ziekenhuis is gebaseerd zijn: ‘Car, Computer en Care.’ Van deze drie items lijkt de auto van 
toen nog het meest op de auto van nu: 4 wielen en een stuur. Maar de gezondheidszorg heeft een 
immense ontwikkeling ondergaan. Als de ontwikkeling van de afgelopen 40 jaar in de toekomst wordt 
doorgezet, gaat er ongelofelijk veel gebeuren. Conclusie: ‘we weten het niet en we weten ook niet 
hoe het gaat lopen, maar dat het gaat veranderen weten we wel zeker’. ‘Uncertainty is the only 
cenrtainty.’

Het kan zo zijn dat er over 20 jaar wordt gezegd: ‘Dit gebouw voldoet niet meer als ziekenhuis’. We 
hebben gezegd: ‘Er gaat zoveel veranderen, je moet een gebouw maken waar een ziekenhuis in kan.’ 
Omdat we het gebouw niet op een organisatie of specifieke zorgvisie konden oriënteren, hebben 
we als uitgangspunt ‘de mens’ genomen. De behoefte van de mens gaat de komende 40 jaar niet 
veranderen. Mensen houden behoefte aan veiligheid, daglicht, uitzicht, oriëntatie en geborgenheid. 
Als je het gebouw weet te baseren op de mensen, dan weet je zeker dat het over 20, 30 of 40 jaar 
nog steeds voldoet. Misschien is het gebouw dan niet helemaal geschikt voor een ziekenhuis, maar 
wel voor woningen, kantoren of een school. Vanuit deze gedachtegang kom je bijna automatisch bij 
functieneutraliteit uit. (Burger, 2015)

ragment uit een interview met architect Arnold Burger van SEED Architects, voormalig Burger Grunstra Architecten, over de 
ontwikkeling van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

A

B
C

D

E

F
G

H

Figuur 25: De delen A t/m D en de delen F t/m H van het Martini Ziekenhuis in Groningen. De case richt zich voornamelijk op deel B van het ziekenhuis.

functieneutraliteit. Deze casestudy zal zich voornamelijk richten op bouwdelen A t/m D van het Martini ziekenhuis, 
omdat deze bouwdelen, in tegenstelling tot de delen E t/m H, grote gelijkenis met elkaar hebben. Op unitniveau 
zal bouwdeel C worden uitgewerkt, omdat dit bouwdeel aan twee zijden wordt ontsloten en het een repeterend 
bouwdeel is. (zie figuur 25)
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Figuur 26: Doorsnede van het Martini Ziekenhuis

GEBOUWSTRUCTUUR
Bouwdelen A en B zijn opgebouwd uit 6 verdiepingen, bouwdelen C en D uit 7 verdiepingen. Op de begane grond 
van bouwdeel C is de polikliniek neurologie. Op de 1e verdieping is een afdeling voor dagverpleging. Op de 2e, 3e 
en 4e verdieping zijn verpleegafdelingen. Op de 5e verdieping is een pathologisch anatomisch laboratorium en de 7e 
verdieping is gereserveerd voor technische ruimtes.

Bouwdelen A t/m D hebben een diepte van 15.8 meter met een vliesgevel op 1 meter buiten de gevel (figuur 26). In 
het gebouw is een horizontale beukmaat van 7.2 meter aangehouden. Het gebouw heeft een kolommenstructuur met 
betonnen vloeren en betonnen, vierkante kolommen. De draagstructuur is van beton gemaakt, zodat de levensduur 
van het gebouw wordt vergroot. Kolommen in de diepterichting zijn op een afstand van 6.6 en 9.0 van elkaar 
gepositioneerd en liggen op het hoofdstramien. De noordgevel en beide zijgevels van bouwdelen A t/m B hebben 
dragende prefab-betonnen. De prefab- betonnen binnenspouwbladen van 200mm dik verlenen het gebouw stabiliteit. 
De overige zuidgevel bestaat uit een dubbele huid façade. 

De 300mm dikke breedplaatvloeren zijn berekend op een variabele vloerbelasting van 4,0 kN/m2, terwijl een 
veranderlijke belasting van 2,5 kN/m2 geëist werd door de NEN 6702. Tegenwoordig schrijft het Bouwbesluit 
2012 voor gezondheidszorggebouwen een veranderlijke vloerbelasting van 5,0 kN/m2 voor. De brandwerendheid 
van de hoofddraagstructuur is conform het Bouwbesluit 2003 gesteld op 90 minuten. De brandwerendheid van 
brandcompartimenten (WDBDO) bedraagt 60 minuten.

Netto vrije verdiepingshoogte is in verblijfsgebieden 2.7 meter en in verkeersruimten 2.4 meter. De netto 
verdiepingshoogte bedraagt 3.5 meter, waardoor er boven de verkeerruimte een plenum is van ca. 1100mm en boven 
verblijfsgebieden een plenum is van ca. 800mm.

SCHIL
3 van de 4 gevels zijn opgebouwd uit prefab betonnen elementen die onderdeel zijn van de hoofddraagstructuur. 
De zuidzijde van het Martini Ziekenhuis grenst aan een drukke weg, waardoor is gekozen voor een zelfdragende 
dubbele huidfacade die functioneert als een geluidsbuffer en warmtebuffer. De buitenzijde bestaat uit een vliesgevel 
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met enkel glas. Daarnaast functioneert de zuidgevel ook als regenwering, waardoor kiepramen in de binnengevel met 
een van boven naar buiten vallend mechanisme uitgevoerd konden worden (Crone, 2007). De binnenzijde bestaat uit 
HSB gevelelementen die demontabel en verplaatsbaar zijn, zodat binnenwanden op een stramien van 300mm kunnen 
aansluiten op de gevel. De HSB-elementen zijn aan de buitenzijde afgewerkt met houten lamellen. 

Het volume van het gebouw kan eenvoudig worden vergroot door aan de buitenzijde van het gebouw extensies van 
2.4 bij 7.2 meter toe te voegen, waardoor het totale vloeroppervlak van een bouwdeel met 10% kan worden vergroot 
(Thiadens & Kriek, 2009). 

ONSLUITING
Delen A t/m D vormen een langgerekte bouwmassa waarbij op de knooppunten van ieder bouwdeel een centrale kern. 
Op twee posities, tussen bouwdeel A en B en tussen C en D zijn liften voor de verticale ontsluiting en is een loopbrug 
verbinding met delen E t/m H. De hoofdentree is in deel F, die door middel van liften en loopbruggen is verbonden met 
andere bouwdelen. Tussen bouwdeel B en C en aan de zijgevels zijn secundaire trappenhuizen aanwezig, maar geen liften. 
De centrale kernen kunnen afzonderlijk als gebouwentree functioneren als een gebouwdeel wordt getransformeerd 
naar een andere gebruiksfunctie.

In bouwdelen A, B, C, D, E en H is de interne ontsluiting een corridorontsluiting. Per afdeling is het verschillend 
of er een enkele corridor is toegepast, of een dubbele corridor. In bouwdelen F en G is de interne ontsluiting een 
galerijontsluiting, waarbij de galerij is afgesloten door een vliesgevel.

INSTALLATIES
In de utiliteitsbouw worden stabiliteitskernen vaak gecombineerd met liftschachten en installatieschachten, terwijl in 
bouwdelen A t/m D van het Martini Ziekenhuis de stabiliteitskernen zijn gescheiden van de lift- en installatieschachten 
om de flexibiliteit te vergroten (Wassenaar Ingeneurs, n.d.). De scheiding van schachten heeft tot gevolg dat er minder 
perforaties door betonnen stabiliteitswanden nodig zijn voor de doorvoer van leidingen en kanalen. De liftschachten 
zijn in het Martini in de knooppunten tussen bouwdelen gelegen, terwijl de installatieschachten in het midden van de 
bouwdelen zijn gesitueerd. 

Hoofdleidingen en kanalen lopen vanuit de centrale installatieschacht boven een verlaagd plafond van de centrale corridor. 
Vanuit de corridor lopen aftakkingen in een plenum boven verschillende verblijfsruimtes, naar systeemwanden De 
leidingen boven het verlaagde plafond zijn op een raster van 300mm geplaatst, zodat binnenwanden gemakkelijk op dit 
zelfde raster te verplaatsen zijn (Wagemans, 2008). Vanuit de verlaagde plafond lopen leidingen naar de systeemwanden. 
In de systeemwanden zijn verticale leidinggoten van 300mm breed ingebouwd. In deze goten bevinden zich leidingen 
voor elektra, data, water en medische gassen (Crone, 2007).

De toepassing van breedplaatvloeren heeft als voordeel ten opzichte van kanaalplaatvloeren dat het de mogelijkheid 
geeft om nieuwe doorvoeren te maken in de vloeren (Crone, 2007). De binnenriolering wordt door sparingen in de 
betonnen vloer naar verzamelleidingen onder het verlaagd plafond van de ondergelegen verdieping geleid. Door de 
binnenriolering onder een verlaagd plafond te plaatsen, is het mogelijk om de posities van lozingstoestellen te wijzigen 
gedurende de exploitatiefase. Bij de toepassing van het capaciteitsmodel zouden aansluitleidingen niet gekoppeld 
kunnen worden aan verzamelleidingen.

In de bouwdelen F en G zijn de zwaarste medische functies gesitueerd, zoals chirurgie, nucleaire geneeskunde en 
beeldvormende technieken. De grote kanalen en leidingen van deze afdelingen lopen boven een verlaagd plafond naar 
centrale leidingschachten. De centrale leidingschachten lopen hier buiten de gebouwschil om de vrije indeelbaarheid te 
vergroten.

ENSCENERING
De enscenering in het Martini Ziekenhuis is zo veel mogelijk gestandaardiseerd, zodat onderlinge uitwisselbaarheid 
mogelijk is (Thiadens & Kriek, 2009). Een speciaal ontwikkelde systeemwand die demontabel en verplaatsbaar is. In 
deze systeemwanden zijn leidinggoten aangebracht, waar leidingen voor elektra, data, water en medische gassen zijn 
gepositioneerd. De wastafels zijn ingebouwd en de afvoer van de wastafels lopen door de wanden naar een centrale 
afvoer in de betonnen vloer. De gebruikte systeemwand heeft een brandwerendheid van 60 minuten, zodat de wand 
kan worden gebruikt als afscheiding van een brandcompartiment. Daarnaast heeft de wand een geluidsisolatie van 50 
dB. De afwerkpanelen kunnen afzonderlijk gedemonteerd worden, zonder dat dit effect heeft op de andere zijde van 
de wand. Op deze manier kunnen wijzigingen in bijvoorbeeld installaties worden aangebracht aan de ene ruimte, terwijl 
de naastgelegen ruimtes kunnen functioneren.
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Figuur 29 Door de interne corridor om de schacht heen te leggen, ontstaat de mogelijkheid een woongebouw te ontsluiten, 
maar leidt tot ruimteverlies in woningen

Figuur 30 Het stramien van het Martini is geschikt voor een logiesfunctie, maar het is niet mogelijk om hotelkamers nabij de 
schachten in te passen

Figuur 31 Voorbeelden om een gangenkantoor en coconkantoor (aangepast van Wagemans, 2008)

Figuur 27 De centrale schacht leidt ertoe dat een interne corridor niet ingepast kan worden

Figuur 28 Bij de toepassing van een galerij ontsluiting, is de centrale leidingschacht niet bereikbaar
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9.2 KNELPUNTEN TRANSFORMATIE BESTAANDE SITUATIE
De installaties in het Martini Ziekenhuis zijn in centrale leidingschachten gepositioneerd, die in het midden van iedere 
gebouwvleugel zijn gesitueerd. De centrale leidingschachten zijn losgekoppeld van de stabiliteitsvoorzieningen om de 
betonnen stabiliteitswanden zo slank mogelijk en vrij van perforaties te houden. Dit zorgt ervoor dat de flexibiliteit 
wordt vergroot. Het nadeel van de positionering van de centrale leidingschacht in het midden van de ruimte is dat de 
verkavelingsflexibiliteit negatief wordt beïnvloed. Figuur 27 laat zien dat een woongebouw met een corridoraansluiting 
niet doorgezet kan worden wegens de aanwezigheid van de centrale leidingschacht. Het omleggen van de interne 
ontsluiting leidt tot veel ruimteverlies binnen woningen. Een gebouw met logiesfunctie is ook moeilijk in te passen, 
omdat hier ook een centrale corridor voor benodigd is. In de situatie dat er wordt gekozen voor een galerij of centrale 
corridor als interne ontsluiting zijn de ruimtes rondom de centrale schacht moeilijk te verkavelen, omdat de schacht 
niet bereikbaar is of omdat de ontsluiting wordt afgesneden. Figuur 30 geeft twee verschillende kantoorconcepten 
weer die ingepast kunnen worden. De centrale installatieschacht leent zich goed voor de positionering van de sanitaire 
voorzieningen. 

De binnenriolering is gepositioneerd in het verlaagd plafond van onderliggende verdiepingen. Door de toepassing 
van het verlaagd plafond model voor de binnenriolering is het mogelijk om aanpassingen te doen aan de posities van 
lozingstoestellen, wat de aanpasbaarheid van het gebouw ten goede komt. Het verlaagd plafond zorgt er echter voor 
dat er geluidsoverlast ontstaat bij de transformatie naar woningen door valgeluid en stromingsgeluid. Daarnaast leidt het 
verlaagd plafond model ertoe dat er in onderliggende verdiepingen altijd een verlaagd plafond toegepast moet worden. 

De noordgevel van het Martini Ziekenhuis draagt bij aan de stabiliteit van het gebouw en is niet uit te breiden of aan te 
passen. De zuidgevel is zelfdragend en demontabel, waardoor het enkel aan de zuidgevel mogelijk is om buitenruimtes 
toe te voegen en het volume uit te breiden. De zuidgevel betreft een tweede hui façade, met een geventileerde 
luchtspouw die een diepte van 600mm heeft. De gevel is aan de zuidzijde dus wel uit te breiden, maar niet direct te 
gebruiken als buitenruimte vanwege de geringe diepte. Aan de noordzijde is het mogelijk om inpandige balkons te 
realiseren, maar het volledig thermisch isoleren van de buitenruimte is hierbij de consequentie. Daarnaast zal de inval 
van daglicht negatief worden beïnvloed bij het aanbrengen van een inpandig balkon.

9.3 TOETSING CASESTUDY
Om te bepalen in hoeverre het oorspronkelijke ontwerp voor het Martini Ziekenhuis geschikt is voor de toepassing 
van functieneutraliteit en om de bandbreedte van functieneutraliteit te bepalen, worden de gegevens van het Martini 
Ziekenhuis ingevoerd in het ontwerpondersteunend model (zie bijlage 5). De ontwikkeling van het ontwerpondersteunend 
model is een iteratief proces, waardoor de tool gedurende de casestudy nog is aangepast. De validatie van het 
ontwerpondersteunend model door middel van de casestudy heeft ertoe geleidt dat er onderscheid wordt gemaakt 
tussen verschillende typen installaties bij de beoordeling van de aanpasbaarheid van installaties. 

Het Martini Ziekenhuis heeft een kolomstructuur met vierkante kolommen. Daarnaast is het gebouw opgedeeld in 
meerdere gebouwvleugels met elk een eigen kern ten behoeve van de verticale ontsluiting. Het Martini scoort dan ook 
maximaal op de drie functieonafhankelijke variabelen. 

De schil van het Martini is slechts aan één zijde demontabel en zelfdragend. Aanpassingen aan de prefab-betonnen 
gevels kunnen niet zonder ingrijpende verbouwing worden doorgevoerd. De gevels van het Martini Ziekenhuis hebben 
een neutraal effect op de mate waarin het gebouw schikt is om functieneutraliteit toe te passen op de indicatoren ‘mate 
waarin de gevel demontabel is’ en ‘de mate waarin de gevel zelfdragend is’.

In het Martini zijn speciale systeemwanden ontwikkeld die gemakkelijk aanpasbaar zijn. Het Martini Ziekenhuis scoort 
dan ook hoog op de mate van aanpasbaarheid van de enscenering. Verschillende installaties zijn geïntegreerd met de 
binnenwanden. De ventilatie, in combinatie met overige klimaatinstallaties, zijn met het verlaagd plafond geïntegreerd. 
De binnenriolering is geïntegreerd in het plafond van onderliggende verdiepingen. Aangezien er in het Martini Ziekenhuis 
veel gebruik is gemaakt van inbouwmodellen en verlaagde plafonds voor de integratie van leidingen in plaats van holle 
vloeren in combinatie met een verlaagd plafond, scoort het Martini Ziekenhuis niet optimaal op het gebied van installaties. 
Het Martini Ziekenhuis scoort erg goed op de functieafhankelijke indicatoren. De enige indicator die niet voldoet is 
positionering van kolommen in de diepte van hotels. Daarnaast is de gevel slechts aan één zijde demontabel, waardoor 
aan slechts één zijde van het gebouw uitwendige balkons toegepast kunnen worden.

De knelpunten die vooraf zijn opgesteld komen ook als knelpunten naar voren bij de toetsing van de tool. De positionering 
van de centrale leidingschacht komt niet als knelpunt naar voren bij de toetsing van de tool. De positionering van de 
entree en kernen is een functieonafhankelijke indicator van functieneutraliteit waar het Martini Ziekenhuis hoog op 
scoort. De hoge score is te verklaren door het vele aantal gebouwvleugels met ieder een eigen kern ten behoeve 
van de verticale ontsluiting. De scheiding tussen installatieschachten en liftschachten wordt in de vooraf opgestelde 
meetwaarden niet gemaakt. Het is aan te bevelen om de positionering van de leidingschacht nader te onderzoeken. Aan 
de hand van literatuur- en ontwerpstudies kan een voorlopige lijst met meetwaarden worden opgesteld, waarna deze 
kan worden gevalideerd aan de hand van expertmeetings en casestudies.
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9.4 VOORSTEL AANPASSINGEN MARTINI ZIEKENHUIS
Aan de hand van de eerder genoemde knelpunten in het Martini Ziekenhuis wordt een voorstel gedaan voor een 
alternatief ontwerp dat ertoe leidt dat het Martini Ziekenhuis in de toekomst gemakkelijker getransformeerd kan 
worden naar een woongebouw, kantoorgebouw of logiesgebouw.

Door de centrale leidingschacht met de centrale trappenhuizen en liftschachten te combineren, kunnen gebouwvleugels 
vrij verkaveld worden. Om vrije indeelbaarheid in de gebouwvleugels te realiseren, kunnen de leidingschachten naar 
de ‘knooppunten’ van vleugels worden verplaatst of kunnen schachten ten behoeve van ontsluiting worden verplaatst 
naar het midden van iedere gebouwvleugel. Om de vrije indeelbaarheid van gebouwvleugels te maximaliseren, wordt 
geadviseerd de centrale installatieschachten te combineren met de kernen van de verticale ontsluiting. 

De noordgevel van het Martini Ziekenhuis draagt bij aan de stabiliteit van het gebouw en is niet uit te breiden of aan te 
passen. De zuidgevel is zelfdragend en demontabel, waardoor het aan de zuidgevel mogelijk is om buitenruimtes toe 
te voegen en het volume uit te breiden. Om buitenruimte aan de noordgevel de realiseren, is het noodzakelijk om de 
stabiliteitswanden de verplaatsen. Er wordt gekozen om de stabiliteitsvoorzieningen naar de verkeersknooppunten te 
verplaatsen.

Door het holle vloer model toe te passen, is het mogelijk om op iedere gewenste positie aansluitleidingen te koppelen 
met verzamelleidingen. Daarnaast hoeven er geen sparingen in de constructieve vloer gemaakt te worden en behouden 
blijven de verdiepingen akoestisch ontkoppeld. Een voorbeeld van een holle vloer is een infra+ vloer. Overige leidingen 
kunnen worden geïntegreerd in de vloer, waardoor data, elektra, gas en water op iedere gewenste positie aangesloten 
kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk om een kookeiland (bij de transformatie naar een woonfunctie) of een open 
werkvloer (bij de transformatie naar een kantoorfunctie) toe te passen.
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10. Conclusie

Dit hoofdstuk bevat de conclusies van het onderzoek met de beantwoording van onderstaande onderzoeksvraag:

“Welke eigenschappen moeten nieuw te ontwikkelen gebouwen hebben om in de toekomst getransformeerd te kunnen worden 
naar een andere gebouwfunctie uit een vooraf bepaalde verzameling van functies?”

Om antwoord te geven op de hoofdvraag is het onderzoek opgedeeld in acht deelvragen. De antwoorden op de 
deelvragen maken het mogelijk om de vooraf gestelde doelstelling, die is beschreven in paragraaf 1.4, te behalen. De 
doelstelling in dit onderzoek is geformuleerd als:

“Het ontwikkelen van een ontwerpondersteunend model dat stakeholders in het bouwproces helpt bij de ontwikkeling van een 
functieneutraal gebouw dat getransformeerd kan worden naar een andere gebouwfunctie uit een vooraf bepaalde verzameling 
van functies.”

In dit onderzoek is op basis van de bevindingen uit de literatuur en een casestudy een eerste opzet voor een 
ontwerpondersteunend model gemaakt die ontwerpers, consultants en projectmanagers in het bouwproces inzicht 
geeft in de gebouweigenschappen waar een functieneutraal gebouw aan moet voldoen om een transformatie naar een 
andere gebouwfunctie uit een vooraf bepaalde verzameling functies mogelijk te maken. Om de gebouweigenschappen 
te bepalen waar een functieneutraal gebouw aan moet voldoen, is eerst een definitie van functieneutraliteit gegeven en 
de randvoorwaarden te beschrijven waar een functieneutraal gebouw aan moet voldoen.

Om een functieneutraal gebouw te realiseren is het noodzakelijk om aanpassingen te doen aan verschillende gebouwlagen. 
De gebouwlagen kunnen zelf aanpasbaar zijn of aanpassingen aan andere lagen faciliteren. Er kan worden geconcludeerd 
dat er verschillende vormen van ruimtelijke flexibiliteit benodigd zijn om functieneutraliteit toe te passen. Het begrip 
functieneutraliteit is in dit onderzoek gedefinieerd als: 

‘Het vermogen van een gebouw om met beperkte bouwkundige maatregelen de inrichting, enscenering, installaties en/
of schil aan te passen om een functieverandering te ondergaan, afgestemd op de specifieke en persoonlijke wensen en 
eisen van de toekomstige gebruikers(s).

Om de aanpasbaarheid van verschillende lagen aan te kunnen spreken, is het van belang dat aanpassingen in of van 
gebouwlagen geen invloed hebben op andere gebouwlagen. De aanpasbaarheid van gebouwlagen staat los van de 
verzameling functies waar een gebouw naar kan transformeren. De ontkoppeling van verschillende gebouwlagen is 
een functieonafhankelijke karakteristiek van functieneutraliteit. De functieonafhankelijke karakteristiek is opgedeeld 
in functieonafhankelijke indicatoren die zijn gekoppeld aan de bouwkundige gebouwlagen: hoofddraagstructuur, schil, 
installaties en enscenering. Functieonafhankelijke indicatoren voor functieneutraliteit zijn:

- Typologie van de hoofddraagstructuur
- Vorm van kolommen
- Positie entree en kern
- Zelfdragende gevel
- Demontabele gevel
- Aanpasbaarheid installatiecomponenten
- Verplaatsbaarheid binnenwanden

Afmetingen van ruimtes en de eisen die aan gebouwcomponenten zijn afhankelijk van de vooraf bepaalde verzameling 
functies. Een vooraf bepaalde verzameling functies wordt de functionele bandbreedte van functieneutraliteit genoemd. 
De functieafhankelijke indicatoren die betrekking hebben op overmaat in ruimte zijn:
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- Gebouwdiepte
- Beukmaat
- Kolomplaatsing in gebouwdiepte
- Verdiepingshoogte

De functieafhankelijke indicatoren die betrekking hebben op overmaat in dimensionering zijn:

- Nuttig draagvermogen
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie
- Verticale ontsluiting

Daarnaast is de mogelijkheid om buitenruimte toe te voegen een extra indicator. De aanwezigheid van buitenruimte is 
voornamelijk van toepassing op woonfuncties in de functionele bandbreedte.

Er kan worden geconcludeerd dat de eigenschappen waaraan een gebouw moet voldoen om een transformatie naar 
een andere gebouwfunctie afhankelijk is van de mate waarin afzonderlijke gebouwlagen zijn ontkoppeld en de eisen 
die aan de afmetingen van ruimtes en componenten worden gesteld. De gebouweigenschappen die betrekking hebben 
op de mate waarin afzonderlijke gebouwlagen zijn ontkoppeld zijn onafhankelijk van de functionele bandbreedte. De 
gebouweigenschappen die te maken hebben met de afmetingen van ruimtes en de dimensionering van componenten 
worden bepaald door functionele bandbreedte van functieneutraliteit. 

Aan de hand van de functieafhankelijke en functieonafhankelijke indicatoren van functieneutraliteit is een eerste opzet 
voor een ontwerpondersteunend model gemaakt dat ontwerpers, consultants en projectmanagers kunnen gebruiken 
bij de ontwikkeling en realisatie van een functieneutraal gebouw. Het model geeft voor iedere indicator aan, aan welke 
prestatie-eisen het moet voldoen om de aanpasbaarheid in functie te maximaliseren. Het ontwerpondersteunend model 
is opgesteld voor een functionele bandbreedte die bestaat uit woonfunctie, kantoorfunctie en logiesfunctie.

Het voorlopig model is getoetst aan de hand van het ontwerp van een functieneutraal gebouw. Er is in eerste instantie 
gezocht naar knelpunten bij de transformatie van het gebouw naar functies die in de functionele bandbreedte van 
het ontwerpondersteunend model zijn opgenomen. De laag scorende indicatoren die uit het model naar voren zijn 
gekomen zijn vergeleken met de knelpunten die vooraf zijn opgesteld. Aan de hand van de casestudy is te concluderen 
dat de meeste knelpunten die vooraf zijn opgesteld overeenkomen met de laag scorende indicatoren uit het 
model. Daarnaast levert de toepassing van hoger gewaardeerde meetwaarden een aanzienlijke verbetering van de 
transformeerbaarheid op in een alternatief ontwerp van het Martini Ziekenhuis. In dit onderzoek is een aanzet gemaakt 
voor een ontwerpondersteunend model. Het resultaat is een voorlopig model dat een bijdrage kan leveren aan een 
succesvolle toepassing van functieneutraliteit in de praktijk.
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11. Discussie en aanbevelingen

Dit onderzoek naar richtlijnen voor het ontwerpen van functieneutrale gebouwen is zorgvuldig en nauwkeurig opgezet. 
Er zijn echter kanttekeningen te plaatsen en kunnen er aanbevelingen worden gedaan voor vervolgonderzoek.

11.1 DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN LITERATUURONDERZOEK
Functieneutraliteit is een relatief nieuw begrip in de bouwsector, waarover nog maar weinig literatuur beschikbaar is. 
De definitie van functieneutraliteit die door SEV Realisatie is geformuleerd, vormt het uitgangspunt voor de definitie van 
functieneutraliteit in dit onderzoek. Functieneutraliteit wordt door SEV Realisatie (2007) gedefinieerd als: ‘Het vermogen 
van een gebouw om met beperkte bouwtechnische ingrepen, wijzigingen te ondergaan en functieveranderingen in zich op te 
nemen, afgestemd op de specifieke en persoonlijke wensen en eisen van de gebruiker(s).’ De definitie van SEV Realisatie 
impliceert dat er bouwtechnische ingrepen nodig zijn om een functiewijziging te ondergaan. De mate waarin ingrepen 
nodig zijn is echter arbitrair. 

Aan de hand van de definitie van SEV Realisatie is een koppeling gemaakt met verschillende benaderingen van 
gebouwlagen. Vervolgens is er van twee functieneutrale gebouwen onderzocht welke gebouwlagen gewijzigd moeten 
worden om een functiewijziging te ondergaan. De definitie van SEV Realisatie wordt aangescherpt door toe te voegen 
dat een functieneutraal gebouw ‘het vermogen heeft om met beperkte bouwtechnische maatregelen de inrichting, 
enscenering, installaties en/of schil aan te passen om een functieverandering te ondergaan.’ De hoofddraagstructuur 
faciliteert in dit onderzoek enkel de aanpasbaarheid van de overige gebouwlagen, met uitzondering van de locatie. Dit 
houdt in dat er in dit onderzoek vanuit wordt gegaan dat er ingrijpende of kostbare verbouwingen nodig zijn om de 
hoofddraagstructuur aan te passen. Toch zijn er mogelijkheden om de hoofddraagstructuur met beperkte bouwkundige 
maatregelen aan te passen, die in dit onderzoek niet zijn meegenomen. Gijsbers (2011) heeft bijvoorbeeld verplaatsbare 
kolommen ontwikkeld, waardoor de hoofddraagstructuur met beperkte bouwkundige maatregelen aangepast kan 
worden. 

Het is te bediscussiëren in hoeverre de schil aanpasbaar of permanent zou moeten zijn in een functieneutraal gebouw. 
Een belangrijke reden om een gebouw te transformeren is het behoud van karakteristieke gebouwen met een eigen 
identiteit of een bijzondere architectonische kwaliteit (Remøy & van der Voordt, 2007). De gevel bepaalt voor een 
groot deel de uitstraling van een gebouw. Een gebouw zonder identiteit of architectonische kwaliteit zal wellicht minder 
snel worden getransformeerd dan een karakteristiek gebouw. De Witte Dame in Eindhoven is een voorbeeld van 
een karakteristiek gebouw waarvan de schil onderdeel uit maakt van de hoofddraagstructuur. De Witte Dame heeft 
een succesvolle transformatie ondergaan, waarbij in de schil de kozijnen zijn vervangen en extra thermische isolatie 
is aangebracht. Technische uitdagingen met betrekking tot de isolatie, bijvoorbeeld koudebruggen, zijn hierbij op de 
koop toegenomen. Geraedts en de Vrij (2004) hebben aan de hand van 11 transformatieprojecten onderzocht wat 
de grootste kostenposten binnen deze projecten waren. Zij beschrijven dat het vernieuwen van de gevel een van 
de grootste kostenposten is bij de transformatie van een gebouw, waardoor het financieel aantrekkelijk lijkt om een 
gebouw te transformeren waar weinig aanpassingen aan de gevel nodig zijn. Solids is een functieneutraal gebouw 
waarbij veel aandacht is besteed aan de vormgeving van de gevels, zorgvuldige detaillering en materialen die mooi 
verouderen. Solids is een gebouw waarmee huurder, bezoekers en omwonende zich zullen identificeren en langdurig 
verbonden blijven. Onder het casco worden alle constructieve delen, stijgpunten, collectieve ontsluitingen, schachten 
en de schil verstaan (Platform31, 2013). De schil is dan ook niet zelfdragend of aanpasbaar, maar voldoet aan de eisen 
die verschillende functies stellen. Platform31 (2013) erkent dat het dierbaarheidsgehalte van bestaande gebouwen niet 
moeilijk te beoordelen is, maar dat wel moeilijk is om er consequenties aan verbinden voor nieuwbouw. Platform31 
voegt hieraan toe dat er genoeg voorbeelden zijn van historische gebouwen met aantrekkelijke gevels, fraaie en ruim 
gemeten ontsluitingen, zorgvuldige detaillering, mooi verouderende materialen en duurzame uitstraling die helemaal 
niet dierbaar blijken te zijn. Dit onderzoek is er, in navolging van het rapport Adaptief Vermogen en de DGCB Rekentool 
Gebouwflexibiliteit, van uitgegaan dat aanpasbaarheid van de schil een positief effect heeft op het toepassen van 
functieneutraliteit.
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Binnen dit onderzoek is er vanuit gegaan dat overmaat in ruimte en overmaat in dimensionering enkel van toepassing 
is op de hoofddraagstructuur. De hoofddraagstructuur is als enige gebouwlaag enkel passief flexibel terwijl andere 
gebouwlagen ook actief flexibel zijn. De functieafhankelijke indicatoren hebben dan ook enkel betrekking op de 
hoofddraagstructuur. Voor een vervolgonderzoek wordt aanbevolen om de functieafhankelijke indicatoren van de overige 
gebouwlagen te onderzoeken. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwerpen en ontwikkelen van functieneutrale 
gevels of functieneutrale installaties.

In hoofdstuk 3 wordt beschreven dat de bandbreedte van functieneutraliteit afhankelijk is van drie aspecten: de 
grootte en verwachte vraag naar de nieuwe gebouwfunctie in het marktsegment, bouwtechnische eigenschappen van 
het gebouw en de locatie van het gebouw. Dit onderzoek focust zich op de bouwtechnische eigenschappen van het 
gebouw. De grootte van het marktsegment en de verwachte vraag naar de nieuwe gebouwfunctie zijn gebouwaspecten 
die heel moeilijk te voorspellen zijn. Het lijkt logisch een woonfunctie in de functionele bandbreedte op te nemen 
vanwege de hoge vraag en de grootte van het marktsegment. Toch is het niet te voorspellen hoe de woningmarkt zich 
over enkele decennia zal ontwikkelen. Daarnaast zijn er veel verschillende typen gebouwen binnen een gebouwfunctie 
die elk betrekking hebben op een ander marktsegment. Het is aan te bevelen om onderzoek te doen naar verschillende 
functies en typen gebouwen in relatie tot de verschillende vastgoedmarkten, zodat ontwikkelaars een gerichte keuze 
voor de functionele bandbreedte kunnen maken.

11.2 DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN MODEL

Figuur 32: Het productontwikkelingsproces 
is een iteratief proces, waardoor teruggegre-
pen wordt op eerdere beslissingen (Löhnert, 
2003)

Binnen dit onderzoek naar ontwerprichtlijnen om functieneutraliteit toe te passen is 
een ontwerpondersteunend model ontwikkeld. Een productontwikkelingsproces 
kan opgedeeld worden in verschillende stappen. De eerste stap is het bedenken 
van een strategie. Vervolgens wordt een concept bedacht en een product 
ontworpen. Nadat een product is ontworpen wordt een product uitvoerig 
getest en geanalyseerd waarna een eindproduct op de markt gebracht kan 
worden. De ontwikkeling van het ontwerpondersteunend model voor 
functieneutraliteit heeft gedurende dit afstudeerproject de eerste twee fases van 
het productontwikkelingsproces doorlopen. De test- en ontwikkelingsfase en de 
realisatiefase zijn niet opgenomen in dit afstudeeronderzoek omwille van de beperkte tijd wat voor dit afstudeerproject 
beschikbaar is. Een productontwikkelingsproces is een iteratief proces. In dit onderzoek is een eerste aanzet gemaakt, 
maar dit betekent niet dat in een vervolgonderzoek verder kan worden gegaan met de volgende processtappen. De de 
stappen die in dit ondezoek zijn gedaan moeten in een vervolgonderzoek vanuit andere invalhoeken worden benaderd 
om een betrouwebaar model te ontwikkelen. Voor een vervolgonderzoek wordt aangeraden experts in de bouwsector 
de indicatoren op compleetheid te laten valideren, zodat een compleet overzicht van indicatoren ontstaat. Daarnaast 
wordt aangeraden om experts uit de bouwsector de waardering van de meetwaarden te laten valideren.

De indicatoren van functieneutraliteit zijn op compleetheid gevalideerd aan de hand van het rapport Adaptief Vermogen 
van Geraedts en Remøy (2013) Het rapport Adaptief Vermogen combineert bestaande instrumenten voor flexibilteit 
en creëert daarmee een zeer complete lijst met inciatoren voor verschillende vormen van flexibiliteit. Andere 
instrumenten die betrekking hebben op transformeren, zoals de transformatiepotentiemeter en de ABT-Quickscan,  
zijn ontwikkeld om bestaande gebouwen te beoordelen. Toch is het aan te bevelen om in een vervolgonderzoek het 
ontwerpondersteunend model te valideren aan de hand van meerdere instrumenten die zich richten op transformaties 
en flexbiliteit. Door het model te valideren aan de hand van meerdere instrumenten die betrekking hebben op flexibiliteit 
en transformaties wordt de betrouwbaarheid van het model vergroot. 

Dit onderzoek heeft het model getoetst aan slechts één case. Het is aan te bevelen om het model op meerdere 
gebouwen te toetsen en voorstellen voor een alternatief ontwerp tot in detail uit te werken. De voorstellen die in dit 
onderzoek zijn gedaan, zijn niet uitgewerkt waardoor consequenties voor het totale ontwerp onduidelijk zijn. 

De lijst met indicatoren is uitgebreid de hand van een casestudy. Zo is uit de casestudy naar voren gekomen dat de 
indicator ‘aanpasbaarheid van de installatiecomponenten’ uitgesplitst moet worden naar verschillende typen installaties. 
Daarnaast is uit de casestudy naar voren gekomen dat de positionering van de centrale installatieschacht een negatief 
effect heeft op mate waarin het Martini Ziekenhuis vrij te verkavelen is. Binnen dit onderzoek is de keuze gemaakt om 
enkel een aanbeveling te doen over de positionering van de schachtruimte in combinatie met de kernen ten behoeve 
van de verticale ontsluiting.

De meetwaarden van indicatoren worden gewaardeerd met een cijfer dat ligt tussen 1 en 4. De waardering is 
gebaseerd op het rapport Adaptief Vermogen, waar ook een aantal indicatoren op is gebaseerd. De waardering heeft 
een numerieke schaal, omdat de verhoudingen tussen verschillende meetwaarden niet zijn onderzocht. De waardering 
van meetwaarden kan gedurende de tijd veranderen. Technologische ontwikkelingen op bouw- en installatietechnisch 
gebied, kunnen zorgen voor een verschuiving in de schaalverdeling (Hermans, Geraedts, van Rijn, & Remøy, 2014). 
Expertmeetings of workshops met experts kunnen worden gebruikt om te onderzoeken of de schaalverdeling aangepast 
dient te worden. Expertmeetings of workshops kunnen er ook toe leiden dat de waardering van de meetwaarden 
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wordt aangepast.

In dit onderzoek is er vanuit gegaan dat er geen gebouwlagen zijn die meer prioriteit hebben dan andere gebouwlagen. 
Er zijn veel variabelen afhankelijk van de mate waarin bepaalde lagen een hogere of lagere prioriteit moeten krijgen. 
Hierbij kan gedacht worden aan kosten, mate van effect van meetwaarden op andere gebouwlagen en frequentie waarin 
gebouwlagen aangepast worden. De prioriteit van de waardering van gebouwlagen kan worden bepaald aan de hand 
van case studies en expertmeetings. Er dient opgemerkt te worden dat de totale waardering van functieonafhankelijke 
indicatoren slechts een indicatie geeft over de mate waarin een gebouw daadwerkelijk functieneutraal is. De architect kan 
namelijk besluiten dat een lager gewaardeerde meetwaarde beter toegepast kan worden dan een hoger gewaardeerde 
meetwaarde. Als een architect besluit om een karakteristieke gevel te ontwikkelen met een hoog dierbaarheidsgehalte, 
zal de mate waarin de gevel zelfdragend en demontabel is minder van belang zijn. Het uiteindelijke percentage dat de 
mate van functieneutraliteit aangeeft moet dan ook worden gezien als een indicatieve beoordeling.

Er zijn nog weinig gebouwen gerealiseerd die vanuit het concept ‘functieneutraliteit’ ontworpen zijn. De reeds 
gerealiseerde functieneutrale gebouwen zijn dus nog relatief nieuw, waardoor transformaties nog niet hebben 
plaatsgevonden. Het is niet te voorspellen of ontwerpmaatregelen die zorgvuldig zijn opgesteld en gevalideerd ook in de 
praktijk zorgen voor een succesvolle transformatie. Als functieneutrale gebouwen, die zijn ontworpen met behulp van 
het ontwerpondersteunend model, worden getransformeerd is het aan te bevelen om de knelpunten in het bouwproces 
te documenteren zodat de tool in een later stadium bijgewerkt kan worden.

Dit onderzoek is een exploratief onderzoek naar de indicatoren van functieneutraliteit. Om indicatoren en meetwaarden 
te beschrijven is het onderzoek afgebakend. Het onderzoek richt zich enkel op langwerpige gebouwen met meerdere 
verdiepingen. In de praktijk zal het niet vaak voorkomen dat gebouwen op iedere positie een vergelijkbare doorsnede 
hebben en dat iedere verdieping hetzelfde is. Naast het type gebouw is ook de functionele bandbreedte afgebakend. 
Voor een vervolgonderzoek is het aan te bevelen om de functieafhankelijke en functieonafhankelijke indicatoren te 
beschrijven voor verschillende gebouw typologieën en meerdere gebouwfuncties. Daarnaast is het aan te bevelen 
om functies uit te splitsen naar gebouwsoort. Een woonfunctie zou bijvoorbeeld uitgesplitst kunnen worden in 
studentenwoningen, zorg-woningen en woningen voor ouderen.

De tool is ontwikkeld voor ontwerpers, consultants en projectmanagers binnen het bouwproces. De tool geeft 
ontwerprichtlijnen voor het ontwerp van een functieneutraal gebouw. Aan de hand van meetwaarden en bijbehorende 
waardering kunnen stakeholders in het bouwproces controleren of het gebouw functieneutraal is en of het ontwerp 
voldoet voor de gewenste bandbreedte. De tool is gebaseerd op een langwerpige gebouwvorm, waar in de realiteit 
sprake zal zijn van uitzonderingen op deze gebouwvorm. Het is aan te bevelen om scenario’s voor iedere functie, die 
in de functionele bandbreedte is opgenomen, uit te werken. Het ontwerpondersteunend model dient gebruikt als een 
hulpmiddel voor het opstellen en uitwerken van verschillende scenario’s.

Functieafhankelijke indicatoren bepalen de functionele bandbreedte. Als een indicator niet voldoet voor de gewenste 
functionele bandbreedte kan er worden gekozen om die indicator te overdimensioneren. Het overdimensioneren 
van een indicator kan leiden tot hogere kosten en hogere milieubelasting. Het verhogen van de draagkracht van de 
constructieve vloeren leidt niet alleen tot dikkere vloeren, maar dit werkt ook door in de kolommen, onderliggende 
vloeren en de fundering. Extra materiaal leidt dan niet alleen tot hogere kosten, maar ook tot een hogere milieubelasting. 
Het is aan te bevelen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een functieneutraal gebouw te ontwikkelen, 
waarbij de stichtingskosten lager of gelijk zijn aan de stichtingskosten van een regulier nieuwbouwcomplex. Aan de 
hand van het ontwerpondersteunend model kunnen de hoogst gewaardeerde meetwaarden van functieafhankelijke- 
en functieonafhankelijke indicatoren worden vergeleken met bouwtechnische oplossingen van reguliere nieuwbouw. 
Eenzelfde soort vergelijking kan worden gemaakt voor de milieubelasting. Door verschillen van kosten en milieubelasting 
tussen functieneutrale gebouwen en regulieren nieuwbouw inzichtelijk te maken, kan een besluit worden genomen 
over het toepassen van functieneutraliteit en de functionele bandbreedte. Het is voor opdrachtgevers waardevol om 
de life cycle costing inzichtelijk te maken, zodat een weloverwogen besluit kan worden gevormd over de toepassing 
van functieneutraliteit. De besluitvorming rondom het toepassen van functieneutraliteit wordt genomen in de 
initiatieffase door de opdrachtgever. De opdrachtgever kan hierbij worden geadviseerd door de consultant. Daarnaast 
kan een financier eisen stellen aan de mate van functieneutraliteit. Het ontwerpondersteunend model wordt dan 
doorontwikkeld naar een besluitvormingstool. Het is hierbij wel aan te bevelen om in eerst het productontwikkelproces 
van het ontwerpondersteunend model af te ronden, voordat een besluitvormingstool wordt ontwikkeld. In een 
beoordelingsmodel zal het percentage dat aangeeft in hoeverre een gebouw geschikt is om functieneutraliteit toe te 
passen belangrijker zijn dan in een ontwerpondersteunend model.
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Bijlage 1: Deelonderzoek bouwproces

Een bouwproces kan op verschillende manieren worden ingericht. Over het algemeen wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen twee basisschema’s die de positie van stakeholders in het bouwproces weergeven. Het bouwproces 
kan worden beschreven als een aaneenschakeling van verschillende fases in een tijd-fase processchema of als een 
bouworganisatie structuurschema.

TIJD-FASE PROCESSCHEMA
Bouwprojecten worden opgedeeld in verschillende fases. Verschillende activiteiten worden gescheiden, zodat het 
mogelijk is om een complex project beheersbaar en begrijpelijk te maken en het mogelijk maken om gedurende het 
project besluiten te nemen. Door te faseren worden mijlpalen gecreëerd waar het projectteam naartoe kan werken 
(Groote, 2008).

Wijnen (1984) deelt concrete projecten op in zes fases:
1. Initiatieffase
2. Definitiefase
3. Ontwerpfase
4. Voorbereidingsfase
5. Realisatie
6. Nazorgfase

Fasering van concrete projecten (Wijnen, Storm, & Renes, 2010)

Bij bouwprojecten is het mogelijk dat er sprake is van deelprojectenfasering. Hierbij wordt na de afronding van de 
definitiefase het project opgedeeld in verschillende deelprojecten die elk een ander tijdspad kennen. Zo kan het zijn 

Deelprojecten fasering

dat de fundering door een ander bedrijf wordt ontworpen en 
gerealiseerd dan bijvoorbeeld de binnenwanden. 

Ondanks dat bouwprojecten bestaan uit deelprojecten, lijkt 
het proces lineair te verlopen omdat er pas aan een volgende 
fase wordt begonnen als de voorgaande fase is afgerond. In de 
praktijk lijken fases parallel aan elkaar uitgevoerd te worden 
(SBR, 1996). Traditionele bouwprojecten verlopen in principe 
lineair, waarbij beslissingen uit eerdere fases niet worden 
heroverwogen in latere fases (Harvey, 2006).

Naast de traditionele benadering van het ontwerpproces 
bestaat er ook een geïntegreerd ontwerpproces (Integrated 
Design Process). Dit proces is door het onderzoeksteam Task-
23 opgesteld om ervoor te zorgen dat de duurzaamheid van 
gebouwen wordt geïntegreerd in het ontwerpproces (Lewis, 
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2004). Integrated Design Process wordt door Lewis (2004) gedefinieerd als: ‘a process in which all of the design variables 
that affect one another are considered together and resolved in an optimal fashion’. Het verschil tussen een geïntegreerd 
ontwerpproces en een traditioneel proces is de benadering van de afzonderlijke fases die bij een geïntegreerd 
ontwerpproces verre van lineair verlopen. Afzonderlijke fases verlopen iteratief, waarbij het projectresultaat wordt 
geoptimaliseerd. (Löhnert, 2003) De combinatie van een lineaire aaneenschakeling van iteratieve fases wordt door 
Löhnert (2003)een geïntegreerd proces genoemd.

Iedere fase is een iteratief proces. De fases worden gescheiden door beslismomenten waarbij wordt gecontroleerd of het 
project nog voldoet aan de oorspronkelijke uitgangspunten. (Löhnert, 2003)

 
De lineaire aaneenschakeling van fases vormen, net bij als de traditionele benadering, de ruggengraad van het bouwproces. 
De, al dan niet iteratief verlopende, fases worden van elkaar gescheiden door strategische momenten waarop wordt 
gecontroleerd of er nog aan de oorspronkelijke uitgangspunten wordt voldaan en of er bijsturing nodig is (SBR, 1996). 
Deze momenten worden beslispunten genoemd en zijn essentieel om het bouwproces beheersbaar te houden. Een 
beslispunt is een moment in het bouwproces waarbij de beheersplannen met de faseringsplannen worden geïntegreerd 
(Wijnen, Storm, & Renes, 1984). Deze beslispunten leveren een aantal documenten op, waardoor de opdrachtgever 
besluiten kan nemen over de voortgang van het project. 

De beslispunten die het geïntegreerd proces haar lineaire ruggengraat geeft kunnen zowel betrekking hebben op het 
project (het te bouwen object) als op het proces. De object gerelateerde beheersaspecten zijn volgens Wijnen (1984):

- Kwaliteit
- Geld
- Tijd

De proces gerelateerde beheersaspecten zijn

- Organisatie
- Informatie en communicatie 

Naar mate het project zich verder vordert, zal er meer informatie beschikbaar zijn over het project, maar neemt de 
beslisruimte af omdat er gedurende het proces al besluiten genomen zijn. 
 

De combinatie van een lineair proces en een 
iteratief proces wordt een geïntegreerd proces 
genoemd. (Löhnert, 2003)
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Roelof & Reinderink (2005) geeft in een schematisch overzicht het basisproces weer dat kan dienen voor de beschrijving 
van bijna alle bekende processen en contractvormen. Dit overzicht is, net als het overzicht dat Wijnen hanteert, 
opgedeeld in verschillende fases. Roelof en Reinderink delen het proces op in een initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, 
realisatiefase en de gebruik- en onderhoudsfase. De voorbereidingsfase, waarin het bestek wordt opgesteld, valt in dit 

De drieslag faseren, beheersen en beslissen. De besluiten die op basis van de beheersplannen worden 
gemaakt zorgen door het geïntegreerde karakter van het bouwproces. (Wijnen, Storm, & Renes, 2010)

Het tijd-fase schema van het bouwproces. De opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk voor de projectdefinitie en het programma van eisen waarbij 
advies kan worden ingewnnen van consultants. Het ontwerp, de uitvoering en het beheer kan commercieel worden uitbesteed aan commerciële partijen. 
(Roelof & Reinderink, 2005)

overzicht onder de ontwerpfase. 
 

De opdrachtgever is in bovenstaand overzicht altijd verantwoordelijk voor de projectdefinitie en het conceptuele 
programma (conceptueel ontwerp, functionele specificatie). De opdrachtgever kan hierbij worden bijgestaan 
door adviseurs die op basis van ervaring en vertrouwen gecontracteerd worden. Het ontwerp, uitvoerings- en 
facilitairmanagement kan op commerciële basis gecontracteerd worden. De fase waarop de verantwoordelijkheid van 
de opdrachtgever wordt overgedragen naar andere stakeholders bepaalt het niveau van integratie en de contractvorm 
die wordt gehanteerd (Roelof & Reinderink, 2005).
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DNR-STB 2009
In de DNR-STB 2009 is een tijd-fase schema opgenomen dat eveneens is gebaseerd op de fasering van Wijnen (1984). 
De fasering uit de standaard taakbeschrijving (STB) is een van de meest gebruikte overzichten van het bouwproces.

INITIATIEF/HAALBAARHEID
De eerste fase uit het STB is de initiatieffase. Het doel van deze fase is het analyseren van de huisvestingsbehoefte of, 
in het geval dat het gaat om projectontwikkeling, de marktvraag. Vervolgens wordt de haalbaarheid van het project 
geanalyseerd. De taken die gedurende de initiatieffase uitgevoerd moeten worden zijn:

• Het analyseren van de huisvestingsbehoefte of marktvraag
• Het vaststellen van de ambities van de opdrachtgever
• Onderzoek doen naar het gewenste gebouwtype en locatietype
• Onderzoek doen naar de haalbaarheid van het project (BNA, ONRI, 2008)

De overgang naar de volgende fase wordt gekenmerkt door een beslispunt, waarbij een beslissing over start van het 
project wordt gemaakt op een bepaalde locatie.

PROJECTDEFINITIE
Het doel van de definitiefase is het inventariseren van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van 
de opdrachtgever en/of eindgebruikers in een Programma van Eisen. Aan de hand van het Programma van Eisen kan het 
ontwerpproces worden gestart (BNA, ONRI, 2008). De projectdefinitie bestaat uit twee taken:

• Het analyseren van de te huisvesten organisatie en de processen/activiteiten die moeten worden    
 geaccommodeerd
• Het opstellen van prestatie-eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden in het Programma van Eisen.   
 (BNA, ONRI, 2008)

STRUCTUURONTWERP
De hoofdvorm, de hoofdindeling en stedenbouwkundige schaal worden in het structuurontwerp bepaald. In deze fase 
wordt, aan de hand van een PvE, een globale voorstelling van het project opgesteld. De belangrijkste taken in deze fase 
zijn:

• Het maken van een stedenbouwkundig plan
• Het ontwerpen van de hoofdvorm en de hoofdindeling
• Concept van de hoofddraagstructuur bepalen
• Advies betreffende de energievoorziening en installatieconcepten (BNA, ONRI, 2008)

VOORONTWERP
In de DNR-STB 2009 wordt het doel van het voorontwerp beschreven als ‘het ontwikkelen van een globale voorstelling 
van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, 
bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en 
installatietechnische aspecten’ (BNA, ONRI, 2008). Er is een lange lijst van taken die onder het structuurontwerp vallen, 
zoals het bepalen van de enscenering, het inwinnen en verwerken van bouwfysische adviezen, het ontwerpen van de 
hoofdopzet van de draagconstructie enz.

DEFINITIEF ONTWERP
In het definitief ontwerp wordt het voorontwerp verder uitwerkt, zodat er een goed beeld ontstaat van de 
verschijningsvorm, structuur en materialisatie. Daarnaast wordt het ontwerp uitgedetailleerd en is de constructieve 
opbouw bekend. Naast het verder uitwerken van het voorontwerp wordt aan in deze fase ook vaak een bouwvergunning 
aangevraagd.

TECHNISCH ONTWERP
Het technisch ontwerp is een uitwerking van het definitief ontwerp, zodat een definitieve prijsvorming voor de uitvoering 
kan plaatsvinden. Enkele belangrijke taken van het technisch ontwerp zijn:
• Het uitwerken van het definitief ontwerp in technische tekeningen
• Het uitwerken van het constructief ontwerp in een palenplan en exacte dimensionering van constructiedelen
• Het uitwerken van gedetailleerde installatieberekeningen en het dimensioneren van alle leidingen en installaties.
• Het opstellen van een bestekomschrijving (BNA, ONRI, 2008)

PRIJS- EN CONTRACTVORMING
Het doel van de prijs- en contractvorming is het selecteren van een uitvoerende partij. Traditioneel wordt een contract 
met een uitvoerende partij pas opgesteld nadat het technisch ontwerp is opgesteld, maar bij sommige contractvormen 
kan deze fase ook direct na de initiatief- of definitiefase plaats vinden waarna de uitvoerende partij ook zorg draagt voor 
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de ontwerpfases, mogelijke momenten waarop de prijs- en contractvorming plaats vindt, is te zien in onderstaande 
figuur. De belangrijkste stek van de prijs- en contractvorming zijn:

• Het verstrekken van bestedingsstukken
• Het verstrekken van inlichtingen aan potentiele aanbieders
• Het beoordelen van de plannen van uitvoerende partijen
• Het voeren van onderhandelingen met aanbieders over prijs en kwaliteit
• Het adviseren van de opdrachtgever omtrent de gunning
• Het voorbereiden van de contractvorming (BNA, ONRI, 2008)

UITVOERING - UITVOERING GEREED ONTWERP
Het uitvoering gereed ontwerp wordt gemaakt zodat de bouw- en installatiecomponenten geproduceerd kunnen 
worden en dat de uitvoering en assemblage kan plaats vinden. De DNR-STB 2009 geeft aan dat adviseurs in deze 
fase de taak hebben werktekeningen te maken en ervoor te zorgen dat de uitwerkingen van leveranciers worden 
gecontroleerd. (BNA, ONRI, 2008)

UITVOERING – DIRECTIEVOERING
Het doel van de directievoering is het begeleiden van en toezien op de uitvoering van het bouwproject. De DNR-STB 
2009 geeft beschrijft enkel de taken voor de ontwerpers en adviseurs in de directievoeringsfase. Deze taken zijn onder 
andere:

• Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever tijdens de uitvoering
• Het houden van toezicht op de uitvoering conform het contract
• Zorg dragen voor de oplevering (BNA, ONRI, 2008)

GEBRUIK/EXPLOITATIE
Na oplevering gaat de gebruiks- en exploitatiefase in. Het doel van deze fase is het zorg dragen voor het facility 
management van de huisvesting. De werkzaamheden tijdens de gebruiks- en exploitatiefase zijn:

• Adviseren in de onderhoudstermijn van het project
• Opstellen van beheersplannen
• Opstellen van onderhoudsplannen

Fasering volgens de DNR-STB 2009. Het definitief ontwerp uit andere schema's wordt in dit overzicht on-
ververdeeld in een definitief ontwepr en een technisch ontwerp. Daarnaast wordt de uitvoering opgedeeld in 
een technische uitwerking en de daadwerkelijke realisatie (BNA, ONRI, 2008).
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• Uitvoeren van onderhoud (BNA, ONRI, 2008)

BOUWORGANISATIE STRUCTUURSCHEMA’S
De basis van elke bouworganisatievorm bestaat, sinds begin 20e eeuw, uit een zeer gangbare, klassieke contractvorm 
waarbij drie partijen betrokken zijn: De opdrachtgever, de ontwerper en de uitvoerder (Roelof & Reinderink, 2005). 
Deze samenwerkingsvorm wordt ook wel de ‘Klassieke driehoek’ genoemd. Omdat een opdrachtgever in veel 
gevallen niet in staat is om zelf een bouwwerk te ontwerpen en te realiseren, gaat de opdrachtgever een contractuele 

overeenkomst aan met een ontwerper en met een uitvoerder. De ontwerper en de uitvoerder hebben slechts een 
functionele relatie. (Welling, 2006)
Roelof & Reinderink (2005) hebben een bouworganisatiestructuurschema voor huidige bouwprocessen ontwikkeld 
door de ‘klassieke driehoek’ uit te breiden met drie nieuwe rollen voor participanten in het bouwproces: de 
projectmanager, financier en consultant. Waar in de klassieke driehoek de ontwerpzijde enkel uit een architect bestond, 

Schematische weergave van de klassieke driehoek waarbij de opdrachtgever een contractuele 
overeenkomst aangaat met een ontwerper (architect) en een uitvoerder (aannemer). De ont-
werper en uitvoerder hebben slechts een functionele relatie. (Welling, 2006)

Bouworganisatie schema volgens Roelofs en Reinderink (2005), waarbij de functies van consultant, financier en projectmanag-
er worden toegevoegd aan de klassieke driehoek
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zijn er tegenwoordig vele specialistische adviseurs en ontwerpers die Roelof en Reinderink hebben toegevoegd in de 
advieskolom. De uitvoeringszijde is uitgebreid met gespecialiseerde aannemers.
In ieder bouwproces moeten volgens Maas en Van Eekelen (2012) zes onafhankelijke procesfuncties worden uitgevoerd 
om een bouwwerk te realiseren. Deze functies zijn: initiatief nemen, grond beschikbaar stellen, geld beschikbaar stellen, 
ontwerpen, uitvoeren en beheren.

Een bijzondere functie in het bouwproces die Maas en Van Eekelen (2012) niet benoemen is het gebruiken van het 
gebouw. Het gebruiken van het gebouw is een essentiële functie binnen het bouwproces, omdat het de mate waarin 
het gebouw voldoet aan de wensen en eisen van de gebouwgebruiker voor een groot deel de manier hoe het gebouw 
beheert wordt bepaalt. 

Procesfunctie Taken

Initiatief nemen Analyseren huisvestingsbehoefte, verrichten haalbaarheidsstudie, beslissen 
tot huisvesting, opstellen PvE, coördineren

Grond beschikbaar stellen Locatie beschikbaar stellen

Geld beschikbaar stellen Geld beschikbaar stellen, verrichten van betalingen

Ontwerpen Maken van ontwerp, maken van bestek, maken van werktekeningen, 
aanvragen vergunningen

Uitvoeren Voorbereiden en plannen, uitvoeren bouwwerk, leveren garanties

Gebruiken Het gebruiken van het gebouw, toetsen van prestatie-eisen

Beheren Maken onderhoudsplannen, herindelen gebouw, faciliteren
De zeven procesfuncties die noodzakelijk zijn om een bouwwerk te realiseren. (Aangepast van: Maas & Van Eekelen, 2012)

De taken die onder de zeven procesfuncties vallen kunnen toegekend worden aan de rollen die participanten in het 
bouwproces op zich nemen. 

OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever heeft als functie om initiatief te nemen voor het project. De opdrachtgever analyseert de 
huisvestingsbehoefte, verricht haalbaarheidsstudies, neemt een huisvestingsbeslissing en zorgt voor het opstellen van 
een programma van eisen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van projectlocatie. De 
projectlocatie kan een bouwkavel of een bestaand gebouw betreffen. Daarnaast is de opdrachtgever in veel gevallen 
verantwoordelijk voor het zoeken naar financiers.

CONSULTANT
Een consultant heeft als functie om de opdrachtgever te adviseren over de financiering, projectkosten en 
projectmanagement. Daarnaast geeft de consultant advies over de selectie van de projectlocatie, programma van eisen 
en draagt zorg voor noodzakelijke onderzoeken die gedurende de eerste twee fases van het project uitgevoerd moeten 
worden. (Ip, 2009) De rol van consultant kan door een projectmanagementadviseur, bouwconsultant of architect 
vervuld worden. De opdrachtgever kan ervoor kiezen om de consultant gedurende latere fasen bepaalde activiteiten te 
continueren (Roelof & Reinderink, 2005). Als een architect de rol van consultant op zich neemt, zal deze in veel gevallen 
ook de rol van ontwerpmanager op zich nemen. 

FINANCIER
De financier is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van het geld dat benodigd is om het project te realiseren 
en zal de betalingen verrichten. In veel gevallen is er niet één stakeholder verantwoordelijk voor de financiering van het 
project, maar wordt de rol van financier vervult door een combinatie van bijvoorbeeld banken, particuliere beleggers 
en de opdrachtgever. In bepaalde contractvormen is een projectontwikkelaar verantwoordelijk voor de financiering van 
het project. De projectontwikkelaar kan hierbij zoeken naar financiers of zelf (een gedeelte van) de rol van financier 
vervullen.

PROJECTMANAGER
De stakeholder die de rol van projectmanager op zich neemt, heeft als taak het bouwproces te coördineren (Maas & 
Van Eekelen, 2012). De projectmanager kan dezelfde stakeholder zijn als de consultant, hoewel het ook vaak voorkomt 
dat de projectmanager tevens de ontwerpmanager en/of uitvoeringsmanager is. De projectmanager is het eerste 
aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
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ONTWERPMANAGER
De ontwerpmanager heeft als taak de inbreng van alle specialistische ontwerpers en adviseurs tot een samenhangend 
plan te integreren. In veel gevallen wordt de rol van ontwerpmanager door een architect vervult. De ontwerpmanager 
is verantwoordelijk voor het maken van een ontwerp en het maken van bestek en tekeningen. In veel gevallen is de 
ontwerpmanager verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.

SPECIALISTEN
In het bouwproces zijn er verschillende specialistische ontwerpers en adviseurs zoals een constructeur, installateur of 
een bouwfysicus. Specialisten worden door de ontwerpmanager ingeschakeld op basis van de benodigde expertise dat 
voor ieder project verschillend is.

UITVOERINGSMANAGER
De uitvoeringsmanager is verantwoordelijk voor de realisatie van het ontwerp. De taak van uitvoeringsmanager wordt 
vaak door een aannemer uitgevoerd. De uitvoeringsmanager is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitwerken 
van de plannen die de architect heeft gemaakt, het uitvoeren van het werk en leveren van garanties. 

UITVOERDER/LEVERANCIER
De gespecialiseerde uitvoerders en de leveranciers hebben de taak om deelaspecten van het ontwerp te realiseren. De 
uitvoerders zijn, net als de uitvoeringsmanager, verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitwerken van onderdelen 
van het ontwerp. Daarnaast hebben zij de taak het werk uit te voeren. Als er binnen bouwprojecten gebruik wordt 
gemaakt van geprefabriceerde bouwonderdelen zijn de leveranciers ook verantwoordelijk voor de uitwerking van het 
ontwerp en de realisatie van de bouwonderdelen.

BASIS BOUWORGANISATIESCHEMA
De procesfunctie ‘beheren’ is niet onder te verdelen onder één van de rollen in het bouworganisatieschema die Roelof 
en Reinderink hebben ontwikkeld. De verantwoordelijkheid voor het onderhouden en faciliteren van een gebouw 
gedurende de gebruiksfase hoeft niet noodzakelijkerwijs bij de gebouwgebruiker of opdrachtgever te liggen waardoor 
meerdere stakeholders de rol van beheerder op zich kunnen nemen.

Een bijzondere functie in het bouwproces die Maas en Van Eekelen (2012) niet benoemen is het gebouw gebruiken. 
Het gebruiken van het gebouw wordt gedaan door de gebouwgebruiker. De rol van gebouwgebruiker wordt daarom 
toegevoegd aan het basis bouworganisatie structuurschema. De gebouwgebruiker is niet altijd de opdrachtgever, 
maar kan ook een huurder zijn. Als de gebouwgebruiker tijdens de definitiefase bekend is, kan de gebouwgebruik ook 
een rol spelen bij het opstellen van het programma van eisen. Als de gebouwgebruiker pas na de oplevering van het 
gebouw bekend is, heeft gebouwgebruiker geen rol gespeeld in het ontwerpproces. De gebouwgebruiker bepaalt of 
de prestatie die het gebouw levert overeenkomt met de functionele eisen die de gebouwgebruiker aan het gebouw 
stelt (Cain, 2004).

Onderstaand basis bouworganisatie structuurschema wordt in dit onderzoek dan ook als uitgangspunt gebruikt. Dit 
structuurschema kan gebruikt worden om iedere contractvorm te beschrijven omdat iedere rol door verschillende 
stakeholders uitgevoerd kan worden.

Het basis bouworganisatiestructuurschema geeft de verhoudingen aan tussen verschillende rollen in het bouwproces
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 CONCLUSIE
Het bouwproces is te beschrijven als een tijd-fase schema en als een bouworganisatiestructuurschema. 
Het tijd-fase schema is over het algemeen opgebouwd uit zes fases die als een lineaire hoofdketen verbonden zijn. 
Afhankelijk van de mate van integratie van het proces, hebben de afzonderlijke fases een meer of minder iteratief 
karakter. Naast het uitvoeren van procestaken, is de projectbeheersing van belang. De overgang tussen verschillende 
fases wordt gekenmerkt door een beslispunt, waarop wordt besloten of de opvolgende fase kan worden aangevangen. 
Het bouworganisatiestructuurschema geeft aan welke rollen er zijn binnen het bouwproces en hoe deze verschillende 
rollen zich tot elkaar verhouden. Het basis bouworganisatieschema is gebaseerd op de klassieke driehoek van 
opdrachtgever, ontwerper en uitvoerder. Door de rollen van financier, consultant, ontwerp/project/uitvoeringsmanager 
en adviseurs toe te voegen is een overzicht gemaakt van het bouwproces tot en met de realisatie. Door de 
gebouwgebruiker en de beheerder aan het schema toe te voegen ontstaat een compleet beeld van de verschillende 
rollen in het bouwproces.
In een tijd-fase schema is het proces beschreven op basis van de variabelen tijd en procestaak, terwijl 
organisatiestructuurschema’s zijn beschreven op basis van stakeholders en de procestaken. De tijd is dus een variabele 
die niet in een bouworganisatie structuurschema wordt beschreven, terwijl de verhoudingen tussen stakeholders niet 
in een tijd-fase schema worden beschreven.
Door het tijd-fase schema met het bouworganisatiestructuurschema te combineren, kunnen de variabelen tijd, rollen 
en procestaken met elkaar worden gecombineerd. 
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Bijlage 2: Validatie indicatoren

Aan de hand van het rapport Adaptief Vermogen is het ontwerpondersteunend model op compleetheid gevalideerd. 
De indicatoren uit het rapport Adaptief Vermogen zijn beoordeeld op de vorm van flexibiliteit waar de indicator 
betrekking op heeft. Aangezien dit onderzoek zich richt op transformaties binnen het casco, worden indicatoren 
die betrekking hebben op volumeflexibiliteit niet meegenomen. Daarnaast zijn een aantal indicatoren in het rapport 
Adaptief Vermogen enkel van toepassing op bestaande gebouwen. De indicatoren die betrekking hebben op 
herindelingsflexibiliteit zijn opgesplitst in de functieafhankelijke indicatoren en functieonafhankelijke indicatoren. 

Laag Sub Nr. Flexibiliteit Performance Indicator
Herindeelbaarheid 

flexibiliteit
Volume-flexibiliteit

Van toepassing op 
bestaande bouw

Ontkoppelen van 
gebouwlagen

Overmaat in ruimte/ 
dimensionering

Opmerking

a. Bestemmingsplan: afwijking x Algemene uitgangspunten

b. Bestemmingsplan: uitbreidingen x Algemene uitgangspunten

c. Bouwbesluit x Algemene uitgangspunten

d. Algemene technische conditie gebouw x

e. Laatste renovatie gebouw x

f. Leeftijd gebouw x

g. Type (voormalige) gebruiker x

1. Multifunctionele locatie x Algemene uitgangspunten

2. Overmaat aan locatieruimte x

3. Uitbreidbare locatie x

4. Afstootbaar (deel van) locatie x

5. Overmaat aan gebouwruimte x x
Een te algemene indicator. Doel is geen overmaat, maat een 
maat die voldoet voor meerdere functies.

6. Beschikbaar vloeroppervlak gebouw x x Valt buiten het onderzoekskader, dit is afgekaderd om een 
model op te kunnen stellen

7. Grootte verdieping x x Valt buiten het onderzoekskader, dit is afgekaderd om een 
model op te kunnen stellen

8. Aantal bouwlagen x x Valt buiten het onderzoekskader, dit is afgekaderd om een 
model op te kunnen stellen

10.
Verticale uitwisselbaarheid 
verdiepingen

x x Valt buiten het onderzoekskader, dit is afgekaderd om een 
model op te kunnen stellen

11.
Gebouwontsluiting 
(centraal/decentraal)

x x
Valt onder positionering entree en kern

12. Aanwezigheid trappen en liften x x
Valt onder positionering entree en kern

13. Verticale uitbreiding: ontsluiting x x
Valt onder liftcapaciteit

14. Uitbreiden hergebruik liften x x
Valt onder liftcapaciteit

15.
Draagvermogen x x

Functieafhankelijke indicator

16.
Opbouw dragende vloeren x x

Valt onder ontkoppeling installaties

17.
Zelfdragende gevel x x

Functieonafhankelijke indicator

18.
Vorm van kolommen x x

Functieonafhankelijke indicator

19.

Positionering obstakels/kolommen 
draagstructuur

x x
Valt onder stramienmaat diepte

20.
Aanwezigheid fontanelconstructies x x Betreft een combinatie van 'typologie van de draagstructuur' en 

'aansluiting binnenwanden'

21.
Positionering leidingzones x x Uitgangspunt is het vernieuwen van leidingen. Valt daarom 

onder aanpasbaarheid installaties

22.

Brandwerendheid 
hoofddraagconstructie

x x
Functieafhankelijke indicator

23.
Uitbreidbaar gebouw/unit, 
horizontaal

x

24. Uitbreidbaar gebouw/unit, verticaal
x

27.
Verticale uitbreiding: draagcapaciteit 
constructie/fundering

x

28. Horzontale uitbreiding constructie
x

29. Onderbreken draagstructuur
x

Betreft de mogelijkheid het gebouw af te stoten

31.
Bouwtechniek voor de 
hoofddraagconstructie

x Betreft de maarin het gebouw is opgebouwd uit prefab 
elementen ivm verplaatsbaarheid.

32. Isolatie tussen verdiepingen units
x x Geen indicator, want dit is afhankelijk van de toekomstige eisen 

in het Bouwbesluit. Valt dus onder een demontabele gevel.

33. Vrije verdiepingshoogte
x x

Functieafhankelijke indicator

34. Maatsysteem plattegrond
x x

Valt onder 'beukmaat'

35. Maatsysteem gevel
x x Betreft een functieafhankelijek indicator met betrekking op de 

schil.

36. Horizontale stramienmaten
x x

Valt onder 'beukmaat'

37. Horizontal zone-indeling
x x

Valt onder 'beukmaat'

38. Vorm van de plattegrond
x x

Valt onder 'diepte'

39. Zichtbaarheid hoofdentree
Indicator heeft betrekking op de plint. Deze wordt niet 
meegenomen in dit onderzoek.

40. Sociale veiligheid Algemene uitgangspunten

41. Mogelijkheid balkons aan gevel
x x

Functieafhankelijke indicator

42. Demontabele gevel
x x

Functieonafhankelijke indicator
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Laag Sub Nr. Flexibiliteit Performance Indicator
Herindeelbaarheid 

flexibiliteit
Volume-flexibiliteit

Van toepassing op 
bestaande bouw

Ontkoppelen van 
gebouwlagen

Overmaat in ruimte/ 
dimensionering

Opmerking

a. Bestemmingsplan: afwijking x Algemene uitgangspunten

b. Bestemmingsplan: uitbreidingen x Algemene uitgangspunten

c. Bouwbesluit x Algemene uitgangspunten

d. Algemene technische conditie gebouw x

e. Laatste renovatie gebouw x

f. Leeftijd gebouw x

g. Type (voormalige) gebruiker x

1. Multifunctionele locatie x Algemene uitgangspunten

2. Overmaat aan locatieruimte x

3. Uitbreidbare locatie x

4. Afstootbaar (deel van) locatie x

5. Overmaat aan gebouwruimte x x
Een te algemene indicator. Doel is geen overmaat, maat een 
maat die voldoet voor meerdere functies.

6. Beschikbaar vloeroppervlak gebouw x x Valt buiten het onderzoekskader, dit is afgekaderd om een 
model op te kunnen stellen

7. Grootte verdieping x x Valt buiten het onderzoekskader, dit is afgekaderd om een 
model op te kunnen stellen

8. Aantal bouwlagen x x Valt buiten het onderzoekskader, dit is afgekaderd om een 
model op te kunnen stellen

10.
Verticale uitwisselbaarheid 
verdiepingen

x x Valt buiten het onderzoekskader, dit is afgekaderd om een 
model op te kunnen stellen

11.
Gebouwontsluiting 
(centraal/decentraal)

x x
Valt onder positionering entree en kern

12. Aanwezigheid trappen en liften x x
Valt onder positionering entree en kern

13. Verticale uitbreiding: ontsluiting x x
Valt onder liftcapaciteit

14. Uitbreiden hergebruik liften x x
Valt onder liftcapaciteit

15.
Draagvermogen x x

Functieafhankelijke indicator

16.
Opbouw dragende vloeren x x

Valt onder ontkoppeling installaties

17.
Zelfdragende gevel x x

Functieonafhankelijke indicator

18.
Vorm van kolommen x x

Functieonafhankelijke indicator

19.

Positionering obstakels/kolommen 
draagstructuur

x x
Valt onder stramienmaat diepte

20.
Aanwezigheid fontanelconstructies x x Betreft een combinatie van 'typologie van de draagstructuur' en 

'aansluiting binnenwanden'

21.
Positionering leidingzones x x Uitgangspunt is het vernieuwen van leidingen. Valt daarom 

onder aanpasbaarheid installaties

22.

Brandwerendheid 
hoofddraagconstructie

x x
Functieafhankelijke indicator

23.
Uitbreidbaar gebouw/unit, 
horizontaal

x

24. Uitbreidbaar gebouw/unit, verticaal
x

27.
Verticale uitbreiding: draagcapaciteit 
constructie/fundering

x

28. Horzontale uitbreiding constructie
x

29. Onderbreken draagstructuur
x

Betreft de mogelijkheid het gebouw af te stoten

31.
Bouwtechniek voor de 
hoofddraagconstructie

x Betreft de maarin het gebouw is opgebouwd uit prefab 
elementen ivm verplaatsbaarheid.

32. Isolatie tussen verdiepingen units
x x Geen indicator, want dit is afhankelijk van de toekomstige eisen 

in het Bouwbesluit. Valt dus onder een demontabele gevel.

33. Vrije verdiepingshoogte
x x

Functieafhankelijke indicator

34. Maatsysteem plattegrond
x x

Valt onder 'beukmaat'

35. Maatsysteem gevel
x x Betreft een functieafhankelijek indicator met betrekking op de 

schil.

36. Horizontale stramienmaten
x x

Valt onder 'beukmaat'

37. Horizontal zone-indeling
x x

Valt onder 'beukmaat'

38. Vorm van de plattegrond
x x

Valt onder 'diepte'

39. Zichtbaarheid hoofdentree
Indicator heeft betrekking op de plint. Deze wordt niet 
meegenomen in dit onderzoek.

40. Sociale veiligheid Algemene uitgangspunten

41. Mogelijkheid balkons aan gevel
x x

Functieafhankelijke indicator

42. Demontabele gevel
x x

Functieonafhankelijke indicator
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Laag Sub Nr. Flexibiliteit Performance Indicator
Herindeelbaarheid 

flexibiliteit
Volume-flexibiliteit

Van toepassing op 
bestaande bouw

Ontkoppelen van 
gebouwlagen

Overmaat in ruimte/ 
dimensionering

Opmerking

a. Bestemmingsplan: afwijking x Algemene uitgangspunten

b. Bestemmingsplan: uitbreidingen x Algemene uitgangspunten

c. Bouwbesluit x Algemene uitgangspunten

d. Algemene technische conditie gebouw x

e. Laatste renovatie gebouw x

f. Leeftijd gebouw x

g. Type (voormalige) gebruiker x

1. Multifunctionele locatie x Algemene uitgangspunten

2. Overmaat aan locatieruimte x

3. Uitbreidbare locatie x

4. Afstootbaar (deel van) locatie x

5. Overmaat aan gebouwruimte x x
Een te algemene indicator. Doel is geen overmaat, maat een 
maat die voldoet voor meerdere functies.

6. Beschikbaar vloeroppervlak gebouw x x Valt buiten het onderzoekskader, dit is afgekaderd om een 
model op te kunnen stellen

7. Grootte verdieping x x Valt buiten het onderzoekskader, dit is afgekaderd om een 
model op te kunnen stellen

8. Aantal bouwlagen x x Valt buiten het onderzoekskader, dit is afgekaderd om een 
model op te kunnen stellen

10.
Verticale uitwisselbaarheid 
verdiepingen

x x Valt buiten het onderzoekskader, dit is afgekaderd om een 
model op te kunnen stellen

11.
Gebouwontsluiting 
(centraal/decentraal)

x x
Valt onder positionering entree en kern

12. Aanwezigheid trappen en liften x x
Valt onder positionering entree en kern

13. Verticale uitbreiding: ontsluiting x x
Valt onder liftcapaciteit

14. Uitbreiden hergebruik liften x x
Valt onder liftcapaciteit

15.
Draagvermogen x x

Functieafhankelijke indicator

16.
Opbouw dragende vloeren x x

Valt onder ontkoppeling installaties

17.
Zelfdragende gevel x x

Functieonafhankelijke indicator

18.
Vorm van kolommen x x

Functieonafhankelijke indicator

19.

Positionering obstakels/kolommen 
draagstructuur

x x
Valt onder stramienmaat diepte

20.
Aanwezigheid fontanelconstructies x x Betreft een combinatie van 'typologie van de draagstructuur' en 

'aansluiting binnenwanden'

21.
Positionering leidingzones x x Uitgangspunt is het vernieuwen van leidingen. Valt daarom 

onder aanpasbaarheid installaties

22.

Brandwerendheid 
hoofddraagconstructie

x x
Functieafhankelijke indicator

23.
Uitbreidbaar gebouw/unit, 
horizontaal

x

24. Uitbreidbaar gebouw/unit, verticaal
x

27.
Verticale uitbreiding: draagcapaciteit 
constructie/fundering

x

28. Horzontale uitbreiding constructie
x

29. Onderbreken draagstructuur
x

Betreft de mogelijkheid het gebouw af te stoten

31.
Bouwtechniek voor de 
hoofddraagconstructie

x Betreft de maarin het gebouw is opgebouwd uit prefab 
elementen ivm verplaatsbaarheid.

32. Isolatie tussen verdiepingen units
x x Geen indicator, want dit is afhankelijk van de toekomstige eisen 

in het Bouwbesluit. Valt dus onder een demontabele gevel.

33. Vrije verdiepingshoogte
x x

Functieafhankelijke indicator

34. Maatsysteem plattegrond
x x

Valt onder 'beukmaat'

35. Maatsysteem gevel
x x Betreft een functieafhankelijek indicator met betrekking op de 

schil.

36. Horizontale stramienmaten
x x

Valt onder 'beukmaat'

37. Horizontal zone-indeling
x x

Valt onder 'beukmaat'

38. Vorm van de plattegrond
x x

Valt onder 'diepte'

39. Zichtbaarheid hoofdentree
Indicator heeft betrekking op de plint. Deze wordt niet 
meegenomen in dit onderzoek.

40. Sociale veiligheid Algemene uitgangspunten

41. Mogelijkheid balkons aan gevel
x x

Functieafhankelijke indicator

42. Demontabele gevel
x x

Functieonafhankelijke indicator
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43. Hergebruik ramen
x Verkrijgen monumentenstatus en toekomstige eisen niet te 

voorspellen.

44. Te openen ramen
x x Indicator heeft betrekking op de functieafhankelijke 

eigeschappen van de schil. Niet opgenomen in dit onderzoek.

45. Plaatsing onderkant ramen
x x Indicator heeft betrekking op de functieafhankelijke 

eigeschappen van de schil. Niet opgenomen in dit onderzoek.

46. Plaats en vorm daglichtopeningen
x x Indicator heeft betrekking op de functieafhankelijke 

eigeschappen van de schil. Niet opgenomen in dit onderzoek.

47. Daglichttoetreding
x x Indicator heeft betrekking op de functieafhankelijke 

eigeschappen van de schil. Niet opgenomen in dit onderzoek.

48. Isolatie van de gevel
x Geen indicator, want dit is afhankelijk van de toekomstige eisen 

in het Bouwbesluit. Valt dus onder een demontabele gevel.

49.
Aansluitdetaillering 
(kop)gevelcomponenten

x
Beschrijft uitbreidbaarheid van het gebouw

50. Buitenruimte op dak

Dit onderzoek gaat uit van een eigen buitenruimte voor ieder 
appartement. Indicator is wel als optie mee te nemen als wordt 
gekozen voor gezamelijke buitenruimte

51. Eigen identiteit op gevel Niet van toepassing op karakteristieken

52. Meet- en regeltechniek Vernieuwing installaties als uitgangspunt

53.
Instel- en regelbaarheid van 
installaties Vernieuwing installaties als uitgangspunt

54. Bediening zonwering Vernieuwing installaties als uitgangspunt

55. Aanpasbaarheid van liften Vernieuwing installaties als uitgangspunt

56.
Overdimensionering 
leidingkanalen/schachten

x x Uitgangspunt is het vernieuwen van leidingen. Daarom valt dit 
onder de aanpasbaarheid van installaties

57.
Overdimensionering capactiteit 
installaties

x x Uitgangspunt is het vernieuwen van leidingen. Daarom valt dit 
onder de aanpasbaarheid van installaties

58.
Overdimensionering capaciteit 
openbare voorzieningen

x x Uitgangspunt is het vernieuwen van leidingen. Daarom valt dit 
onder de aanpasbaarheid van installaties

59.
Aantal aansluitpunten E en ICT-
installaties

x x Uitgangspunt is het vernieuwen van leidingen. Daarom valt dit 
onder de aanpasbaarheid van installaties

60.
Verdeling/modulariteit 
installatievoorzieningen

x x Uitgangspunt is het vernieuwen van leidingen. Daarom valt dit 
onder de aanpasbaarheid van installaties

61.
Mate van universeel zijn 
installatiecomponenten

x x Uitgangspunt is het vernieuwen van leidingen. Daarom valt dit 
onder de aanpasbaarheid van installaties

62. Zelfstandige gebruikunit
x x Uitgangspunt is het vernieuwen van leidingen. Daarom valt dit 

onder de aanpasbaarheid van installaties

63.
Specifiek distributiestelsel W+E 
installaties Niet van toepassing op karakteristieken

64. Locatie van voedende voorzieningen Niet van toepassing op karakteristieken

65.
Ontkoppelbaarheid 
installatiecomponenten

x x
Valt onder ontkoppeling installaties

66. 
Bereikbaarheid 
installatiecomponenten

x x
Valt onder ontkoppeling installaties

67. Zelfstandigheid gebruikunit Niet van toepassing op karakteristieken

68. Multifunctioneel gebouw
Geen indicator voor functieneutraliteit. Mulitifunctioneel ≠ 
functieneutraal

69. Multifunctionele units
Geen indicator voor functieneutraliteit. Mulitifunctioneel ≠ 
functieneutraal

70. Onderscheid drager-inbouw
x x

Valt onder de typologie van de draagstructuur

71.
Uitwisselbaarheid 
(in)bouwcomponenten

x x
Valt onder onkoppeling binnenwanden

72. Grootte gebruiksunit
x x

Valt onder beukmaat en diepte

73.
Horizontale routing, corridors, 
ontsluiting

x x
Valt onder beukmaat en diepte

74. Unitontsluiting
x x

Valt onder beukmaat en diepte

75. Eigen unitentree/ontvangstruimte
x x

Valt onder beukmaat en diepte

76. Verplaatsing gebouw/unit-ontsluiting
x

77. Verplaatsbaarheid units
x

78. Verplaatsbare binnenwanden
x x

Valt onder verplaatsbare binnenwanden

79. Aansluitdetaillering binnenwanden
x x Valt onder ontkoppeling binnenwanden en vorm van 

kolommen

80. Mogelijkheid verlaagd plafond
x x

Valt onder verdiepingshoogte

81. Mogelijkheid verhoogde vloer
x x Toepassen van een verhoogde vloer leidt tot aanpassingen in 

andere lagen, daarom niet meegenomen in het onderzoek

82. Individuele inbouw/afwerking
x Valt buiten kader van het onderzoek. Inbouw door architect op 

het moment van transformatie te bepalen.

83. Drempelvrije toegang
x Valt buiten kader van het onderzoek. Inbouw door architect op 

het moment van transformatie te bepalen.
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Bijlage 3: Liftconfiguratie

De eerste stap om de liftconfiguratie te bepalen is het bepalen van het aantal bewoners dat gebruik maakt van de lift. 
Voor woningen en woon-zorggebouwen kan onderstaand tabel worden gebruikt om de rekenwaarde voor het aantal 
bewoners per woning te bepalen. Bij een 3-kamer appartement geldt dat er wordt uitgegaan van 2 bewoners per 
woning. Door het aantal woningen per verdieping (exclusief de begane grond) te vermenigvuldigen met de rekenwaarde 
uit tabel 1, kan het aantal personen worden bepaald dat gebruik maakt van de lift.

 
Tabel 1 Rekenwaarde voor het aantal bewoners per woning, afhankelijk van het aantal kamers ( (NEN 5080, 1998)
Voor kantoren, gezondheidzorggebouwen, onderwijsgebouwen en hotels geldt dat het aantal personen dat gebruik 
maakt van de lift kan worden bepaald door het aantal m2 verblijfsgebied te vermenigvuldigen met een functieafhankelijke 
factor dat is beschreven in het Bouwbesluit artikel 1.2.2 (tabel 2).

Gebouwfunctie Aantal personen per m2 verblijfsgebied

Gezondheidszorgfunctie
a. Met bedfunctie
b. Overige functies

0.125
0.05

Kantoorfunctie 0.05

Logiesfunctie 0.05
Tabel 2 Rekenwaarde voor het aantal personen dat gebruik maakt van de lift voor verschillende gebouwfuncties

Rekenvoorbeeld:
Als er wordt uitgegaan van een 3-kamer appartement van 100m2 (exclusief verkeersruimte), betekent dit dat er bij een 
woonfunctie een rekenwaarde gebruikt wordt van 2 personen die gebruik maken van de lift per 100m2. Als deze 100 m2 
wordt getransformeerd geldt voor gezondheidszorgfuncties, kantoorfuncties en logiesfuncties een rekenwaarde van 5 personen 
en voor gezondheidszorgfunctie met bedfunctie en onderwijsfuncties geldt een rekenwaarde van 12,5 personen per 100m2.

Als bekend is hoeveel personen gebruikmaken van de lift, kan de minimale vervoerscapaciteit worden berekend aan 
de hand van tabel 3. De minimale vervoerscapaciteit wordt uitgedrukt in personen per uur. De P5-waarde in tabel 3 
beschrijft welk percentage van de bewoners (liftgebruikers) per 5 minuten gebruik kan maken van de lift. Onderstaande 
formule bepaalt de minimale vervoerscapaciteit per uur:

Vervoerscapaciteit (pers./uur)=aantal liftgebruikers ×P5-waarde×  60/5   

Voor woningen gelden verschillende lift-klassen, waarbij klasse 1 geldt voor woon-zorggebouwen, klasse 2 t/m 4 voor 
in afnemende mate luxe van woningen. Voor kantoren geldt dat het aantal liftgebruikers vermenigvuldigd wordt met 
gemiddeld 1,6 om de vervoerscapaciteit te bereken. Voor overige functies, zoals logies, geldt een P5-waarde tussen de 
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10-25% afhankelijk van het aantal mensen dat gelijktijdig van de liften gebruik maakt en de wensen van de opdrachtgever. 
(Calduran, 2011)

De vervoerscapaciteit van woongebouwen is afhankelijk van de gewenste mate van luxe en de afmetingen van individuele 
woningen. De hoogste capaciteit wordt bereikt in een situatie waarbij woningen met een kleine oppervlakte meer dan 
5 kamers hebben en waarbij wordt gekozen voor een lift met een hoge vervoerskwaliteit. Op basis van Bouwbesluit 
2012 wordt aangenomen dat één tot twee kamer appartementen een minimale oppervlakte hebben van 20 m2. De 
oppervlakte van een woning bestaat hierbij uit het minimale woonoppervlak van 18m2 en 2m2 toiletruimte. (van der 
Graaf, 2013) De maximale vervoerscapaciteit van woningen komt hierdoor uit op 0,094 m2 pers/uur. De minimale 
vervoerscapaciteit bedraagt ongeveer 0,01 in het geval er wordt gekozen voor liften met een lage vervoerskwaliteit in 
combinatie met zeer grote appartementen van meer dan 250+ m2 met 4 of meer slaapkamers.

 

Tabel 3 Klasse-indeling voor woningen voor de gewenste vervoerskwaliteit (NEN 5080, 1998)

Aan de hand van tabel 4 kan met behulp van de vervoerscapaciteit de juiste liftconfiguratie of combinaties van 
liftconfiguraties worden bepaald.

Tabel 4 Liftconfiguratie aan de hand van het aantal bouwlagen en de vervoerscapaciteit (NEN 5080, 1998)
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Bijlage 4: Interviews

Naam interviewer: Marc Sprengers
Naam geïnterviewde: Arnold Burger, SEED Architects/ Dutch Hospital Designers
Functie geïnterviewde: Architect
Hoe lang werkzaam op functie: Instelling / bedrijf: in 1988 afgestudeerd 25 jaar architect
Datum: 17 maart 2015
Plaats: Eindhoven (Skype)
Duur: 54 minuten

Kunt u het project (Martini Ziekenhuis) in 4 kernpunten omschrijven?
Algemeen ziekenhuis, bijna alle functies, top klinisch ziekenhuis, flexibel

Het is een algemeen ziekenhuis met bijna alle functies erin. Een top klinisch ziekenhuis, maar ik weet niet of je dat wat 
zegt. Topklinisch is bovenregionaal, daar zitten meer functies in. Er zit bijvoorbeeld een brandwonden centrum in. Dat 
heeft niet ieder ziekenhuis, dat bedoel ik ermee. 

Als gebouw hebben wij geprobeerd hem ultiem flexibel te maken. Dat gaat voor een groot deel ook samen met healing 
environment. Dat was ook de grap. We hebben twee dingen gewild. Aan de ene kant heel technisch, zo flexibel, zo 
aanpasbaar mogelijk. Aan de andere kant hebben we aandacht besteed aan healing environment. Dat bleek ook heel 
goed samen te gaan. 

Kunt u een korte beschrijving geven van de rol die u heeft gespeeld in het bouwproces?
Traditionele rol gehad, PvE geschreven, structuurplan gemaakt. Schetsplan t/m bestek, directievoering. 

We hebben een redelijk traditionele rol gehad. We hebben een programma van eisen geschreven, dat is wat is wel 
bijzonder. Dat gebeurt niet altijd meer. We hebben een soort structuurplan gemaakt. Een schetsplan en dat helemaal 
doorgewerkt tot bestektekeningen en bestekstukken. Daarna hebben we de directievoering gedaan. Dus toezicht 
gehouden. Dat is een vrij volledige opdracht wel die we gehad hebben. 

Op welk moment bent u bij het project betrokken geraakt?
Heel vroeg. Is gestart al in 1992. In 2001 gestart met geüpdatet PvE. ATOsborne als second opinion voor plan voorganger. 
Eerdere ontwerp was niet toekomstbestendig. Dat heeft al een hele voorgeschiedenis. Ik denk dat het al gestart is 
ergens in 1992. Toen werkte ik nog bij een ander bureau. Dat bureau is toen geselecteerd. Toen werkte ik onder een 
andere architect. Die heeft toen een ontwerp gemaakt en dat ontwerp is na verloop van tijd afgeschoten. En toen 
hebben zij mij gevraagd of ik een nieuwe start wilde maken. Dat is ook een moment dat ik een eigen bureau startte. Zo 
is het een beetje gelopen. Het heeft een soort dubbele geschiedenis maar dat hebben wel meer ziekenhuisprojecten. 
Wij zijn toen gestart in 2001 met een geüpdatet van het programma van eisen. Toen zijn we in maart/april gestart met 
het maken van een structuurplan. 

Heeft u ook een adviserende rol gespeeld in de huisvestingsanalyse?
AT Osborne is er toen bijgehaald om een soort second opinion te geven over het plan van mijn voorganger. Die hebben 
toen geconstateerd dat het niet zo’n handig plan was. Het is niet toekomstbestendig. Toen hebben ze gezegd: We gaan 
er niet mee verder. Toen is er een nieuwe directeur bij gekomen, die heeft gezegd: ‘we stoppen met dit’. Terwijl er 
een planning lag dat er in 2007 opgeleverd zou moeten worden van het oude plan. Dat schetsplan lag er al, dat was 
al goedgekeurd door de overheid. Dus ze waren al op schetsplanniveau, goedgekeurd schetsplanniveau. Dan ben je 
eigenlijk al een paar jaar opdreef. Daarna heeft men gezegd: ‘we gaan het toch anders doen, en we gaan ook nog eens 
in 2007 opleveren’. Er zat meteen een enorme tijdsdruk op. Thiadens is er toen bijgekomen. Die heeft wel lef gehad 
om dat te doen.
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Bent u bekend met het begrip functieneutraliteit? Kunt u een beschrijving geven van dit begrip?
Nee niet zo. Het kwam wel naar voren op een gegeven moment. Laat ik vertellen hoe het gegaan is. Er zat natuurlijk 
een enorme tijdsdruk op het project en dat zet je natuurlijk ook wel aan het nadenken over ‘wat voor een gebouw moet 
ik nou gaan maken?’ De grootste tijdswinst is te halen in de bouw. Dus ik zal al snel aan prefab achtige dingen te denken, 
modulairiteit en ik wat affiniteit met automatiseren en in het verleden heb ik ook wel in een CAD-programma dingen 
geautomatiseerd. Toen was ik ook al over dat soort dingen systematisch aan het nadenken. Daar kwamen oplossingen 
naar voren die ik hier in de praktijk gebracht heb. Dus vanuit die automatisering was ik al heel systematisch aan het 
denken. En dat denken heb ik wel doorgezet om in een gebouw om te zetten. Ik was vrij jong moet ik zeggen. Er kwam 
een krantje uit van het ziekenhuis met daarin ‘deze architect gaat het doen’. Ik weet nog dat iemand zei ‘moet die 
jongen dat ziekenhuis ontwerpen’. Men was het niet gewend om zo’n jong iemand te hebben. Ik heb wel gedacht ‘goh, 
hoe gaan we dit nou doen’. Ik heb wel wat verstand van ziekenhuizen, altijd wel wat aan ontwerpen gedaan. Maar niet 
extreem veel. Dan krijg je een opdracht om voor 40 jaar een gebouw te maken, dan moet je wel weten: ‘hoe gaat dat 
nou lopen met die gezondheidszorg’. Het eerste wat ik vroeg was ‘over 5 jaar moet het gebouw opgeleverd zijn, nadat 
het 10 jaar in gebruik is moet het natuurlijk ook functioneren. En 20 jaar later ook nog. Dus vertel eens even, hoe gaat 
die gezondheidszorg eruit zien over 25 jaar?’ Toen kamen grote vraagtekens naar boven. ‘Ja, het kan die kant op, het 
kan die kant op’. Maar ja, jullie vragen mij nu een gebouw te ontwerpen wat 40 jaar moet blijven staan. Dat moet blijven 
functioneren, dus over misschien wel 45, 50 jaar moet het nog voldoen. De vragen over de gezondheidszorg over 50 jaar 
kunnen jullie niet eens beantwoorden. Dus doe dan maar over 15 jaar, wat is er dan mogelijk? Toen zei het management 
ook: ‘Jeetje, wat een vraag.’ Ik zei: ‘Dat is natuurlijk wel belangrijk, want het met blijven functioneren.’ Toen hebben we 
de medische staf geraadpleegd. Dezelfde vraag gesteld en die zeiden: ‘Ja, dat kan die kant op, dat kan die kant op.’ Ze 
waren het oneens, ze konden het niet zeggen. Ik wist natuurlijk het antwoord al, dat ze het niet konden zeggen. Ik had 
wel van te voren gekeken van, wat gaat er uit komen. Er was natuurlijk van alles denkbaar. Als we terugkijken naar 40 
jaar geleden, hoe zag de wereld er toen uit? Dan zie je hele gekke beelden als je naar 1960 gaat kijken. Toen hebben 
we niet alleen naar het ziekenhuis gekeken. We hebben gezegd: ‘we hebben drie items: Car, computer en care.’ Dan 
zie je dat de auto nog het meest lijkt op wat het nu is. Nog steeds 4 wielen met een stuur erin. Dat gaat de komende 
tijd natuurlijk ook veel veranderen. Maar over de gezondheidszorg, dat is natuurlijk een immense ontwikkeling. Als je 
die ontwikkeling van de afgelopen 40 jaar in de toekomst doorzet dan gaat er ongelofelijk veel gebeuren. De conclusie 
die wij toen getrokken hebben van: ‘we weten het niet en we weten ook niet hoe het gaat lopen, maar dat het gaat 
veranderen weten we zeker.’ De term ‘uncertainty is the only certainty’, dus je weet zeker dat het gaat veranderen 
weten we zeker. Dan kom je bijna automatisch bij functieneutraliteit uit. Het kan ook zo zijn dat je over 20 jaar zegt: 
‘Dit gebouw voldoet aan geen kanten meer.’ Daar kan gewoon een ziekenhuis niet in, dat is ook een scenario. Dus 
laten we ook op die manier ermee omgaan, dus al je het gebouw niet op gezondheidszorg kan baseren. Dat zeggen we 
eigenlijk, er gaat zoveel veranderen. Je moet eigenlijk een gebouw maken waar een ziekenhuis in kan. In 2007 moest er 
wel een ziekenhuis staan uiteraard, maar laten we dan kijken of we het ergens anders op kunnen baseren. Toen hebben 
we gezegd: ‘Als het niet op organisatie en zorgvisie kunnen baseren, er moeten veel meer zorgvisies in kunnen, dan 
moeten we misschien een ander uitgangspunt pakken en dat is de mens.’ De behoefte van de mens gaat de komende 
40 jaar niet veranderen. Mensen houden behoefte aan veiligheid, daglicht uitzicht, oriëntatie, geborgenheid. Allemaal 
dat soort dingen, die blijven gewoon hetzelfde. We zijn wel wat veranderd in de afgelopen tijd, we zijn wat langer 
geworden. Maar in wezen zijn we natuurlijk niet echt veranderd. In de presentatie had ik ook een voorbeeld zitten van 
een neanderthaler van 100.000 jaar geleden. Met wild haar en zo. Als je nu naar Amsterdam gaat en je kijkt onder de 
bruggen, dan zie je dat soort mensen nog steeds. Die veranderen niet zoveel. Dus als je daarop het gebouw weet te 
baseren, dan weet je dat het over 20, 30, 40 jaar nog steeds voldoet. Misschien niet helemaal voor een ziekenhuis, maar 
dat geschikt is voor woningen, kantoren of een school. En dan kom je automatisch op functieneutraliteit uit.

Wat we gedaan hebben is zeggen: ‘We moeten niet dikke blokken maken, dat helpt niet in je oriëntatie. We moeten 
smalle blokken maken waar veel daglicht in komt, waar je regelmatig uitzicht hebt.’ Waar je ook kan zeggen, ik heb een 
berging zitten, maar die zit aan de gevel. En dat hoeft niet per se, maar als ik dozen uit die berging haal en ik zet daar 
een bureau en stoel in, dan kan ik daar werken omdat ik daglicht heb. Dus aanpasbaarheid ga je maken. Terwijl als je het 
gebouw breder maakt, dan hou je een midden zone over die je eigenlijk alleen maar als berging kan gebruiken. Want 
daar komt geen daglicht in, die kan je niet op een andere manier inzetten. Dus we hebben naar smalle bouwblokken 
toegewerkt en ook uniform qua maat. We hebben heel wat studies gedaan en toen zijn we op een bepaalde maat 
uitgekomen waarbij een verpleegafdeling erin past, een polikliniek, er kan een laboratorium in en er kunnen kantoren 
in. Dat is wel aardig als je dat dan baseert op maten die niet afhankelijk zijn van hun functie maar veel meer gebaseerd 
op de mens. Dan kan je opeens veel meer ermee. En dan kom je op een soort functieneutraliteit uit. 

Natuurlijk zijn er ook andere eisen die hoog zijn. Zoals dat je die bouwblokken op een gestructureerde wijze aan elkaar 
verbindt. Zodat je van de een naar de andere kan komen, een goeie structuur in het gebouw, dat het overzichtelijk is, 
dat je de weg gemakkelijk kan vinden ect. Daar hebben we naar gezocht. En veel relaties. Ziekenhuizen kenmerken zich 
heel veel door vele afdelingen, organisatie en logistieke dingen aan elkaar gekoppeld zijn. Je hebt hele dure apparaten, 
die heb je soms op een polikliniek nodig en soms ook op een kliniek. Als die polikliniek en kliniek vlak bij elkaar brengt, 
dan heb je misschien maar één apparaat nodig, terwijl als je ze uit elkaar plaatst je misschien wel 2 apparaten nodig 
hebt. Hetzelfde geldt voor een arts. Als je verschillende functies bij elkaar kan combineren, en dat kan, in een uniform 
bouwblok kan een polikliniek in, kan een functieafdeling in, maar er kan ook een verpleegafdeling in. Dan kan je ze ook 
aan elkaar schakelen. En dan heb je opeens een heel gebiedje rondom bijvoorbeeld cardiologie. Dus er zaten ineens 
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allerlei interessante voordelen aan. Dat hebben we toen aan het begin gepresenteerd en dat was even wennen. Maar 
men was er wel enthousiast over, het was getoetst, we hebben bezoek gehad van het bouwcollege (een soort ziekenhuis 
politie) die alle plannen beoordeelt. Die zeiden allemaal: ‘We hebben al heel vaak gesproken over flexibiliteit, maar dit 
is de eerste keer dat we dat echt zien.’ Dat was natuurlijk een heel positief signaal. Toen zijn we daarop doorgegaan 
en daarna naar de uitwerking gegaan. We hebben het principe uitgelegd en artsen in een workshop meegenomen. De 
artsen hebben we gezegd: ‘Dit is het schema, we hebben het blank gemaakt, gaan jullie maar jullie eigen ziekenhuis 
intekenen en zet je eigen functie maar waar je wilt. Want dat kan!’ Dan merk je ook dat ze daar niet meteen uitkomen 
en dat het best wel lastig is om dat goed te doen. Maar daar zijn we heel goed uit gekomen. De feedback die we kregen 
was: ‘Dat is toch wel een lastig klusje’, want dat doe je niet zomaar, je moet allerlei dingen afwegen. Ze kwamen niet 
verder dan hun eigen fabriekje. Cardiologen kwamen niet verder dan cardiologie, maar er zitten zoveel andere functies 
omheen. Dat heeft toen heel goed gewerkt. Toen is het in sneltreinvaart gegaan. We zijn toen in april begonnen. In 
januari hadden we een schetsplan ingediend. Dus dat is super snel gegaan, normaal doe je daar dik twee jaar over of zo. 
Dat is razendsnel gegaan. Dus zo zijn we eigenlijk op functieneutraliteit uit gekomen. Het moet ook zo zijn dat je over 
20 jaar een gebouw moet kunnen verkopen, omdat het niet meer als ziekenhuis voldoet. En misschien is de plek ook 
wel niet meer geschikt. Misschien moet je wel naar een andere plek toe, omdat je daar bijvoorbeeld beter bereikbaar 
bent. Maar wil je het kunnen verkopen, moet het ook een stukje neutraliteit in zich hebben. Want anders is het alleen 
als ziekenhuis geschikt. Kijk maar om je heen, als je een ziekenhuis ziet, zelfs nieuwe, die zijn alleen als ziekenhuis 
inzetbaar. Je kunt je niet voorstellen dat daar ooit iets anders in komt. Dat zet je vastgoedwaarde ook hard onder druk. 
Als je daar uit wilt, dan zit je met een boekverlies. Heel veel ziekenhuizen zitten nu met een boekwaarde probleem. 
Ik wil eigenlijk wel naar nieuwbouw, maar het houdt ze alleen maar tegen. In Alkmaar zijn ze al jaren bezig met dit 
probleem, daar komen ze maar niet uit. In het bestaande gebouw hebben ze iedere keer geïnvesteerd, maar eigenlijk 
moeten ze wachten totdat het afgeschreven is. Dan pas kunnen ze een stap naar elders maken. Ze willen eigenlijk naar 
Heerhugowaard toe, maar dat duurt maar en duurt maar. Er zijn wel plannen gemaakt, maar de banken willen niet 
financieren: ‘Dat geeft zoveel problemen, dus blijf maar een tijdje in het bestaande zitten.’ Maar dat komt omdat het 
niet functieneutraal is. Er komt geen ander ziekenhuis in, dus je moet er zelf in blijven zitten. Er wordt heel weinig over 
vastgoedwaarde nagedacht. Men is gefocust op ‘Ik wil een ziekenhuis, dan gaan we naar zorgvisie kijken.’ Vervolgens ze 
dat in beton om. Na tien jaar zeggen ze: ‘Goh, we willen het veranderen.’ Maar dat hebben we toch wel een probleem, 
je kan er nooit meer weg. Er zit zoveel geld in het gebouw, dat is hartstikke duur. Dus het is best wel een probleem, 
maar het wordt niet gezien.   

Welke ontwerpkeuzes heeft u gemaakt om dit gebouw flexibel/functieneutraal te maken?
Ja, er werd toen der tijd ook gesproken over flexibiliteit. Ik heb toen op een congres gestaan en er stond iemand voor 
mij. Die liet een gebouw zien, ook een zorg gebouw, die zei: ‘Kijk, wel hebben allemaal dezelfde spreekkamers. En we 
hebben magneetbordjes en je kan je naam zo veranderen. Dus het is hartstikke flexibel.’ Dan mag je wel even achter je 
oren krabben als je kijkt naar de rest van het gebouw. Gelukkig kwam ik daarna. Wij hebben gezegd: die flexibiliteit gaan 
we niet in functionele zin doen. Dat zie je wel eens meer terug: ‘We gaan allemaal dezelfde spreek-onderzoekkamers 
maken.’ Daar is wat voor te zeggen, maar iets anders daartussen hebt. Dus als een andere functie daartussen komt, iets 
anders nodig hebt of het moet iets groter zijn, dan heb je een probleem. 

We hebben het technisch opgelost. Hebben gezegd dat we het niet gaan oplossen door overal dezelfde functies toe 
te passen. Het nadeel van uniformiteit, hoewel het wel flexibel is, maar als het niet past in bijvoorbeeld 16 m2 en je 
hebt 18 nodig, dan zit je dus krap. Maar degene die eigenlijk 12 of 14 m2 nodig heeft zit te ruim. Dan functioneert. 
En je gebouw moet je organisatie ondersteunen. Het moet het functioneren van je organisatie faciliteren. Dus we 
hebben gezegd dat we het technisch gaan oplossen. Een belangrijk aspect daarvan is dat we een systeemwand hebben 
ontwikkeld samen met een leverancier. Daar heb je vast wel over gelezen, want dat komt eigenlijk in ieder artikel 
terug. De basis van die wand bestond al wel enigszins. We wilden twee halve wanden hebben die ruglings tegen elkaar 
staan en die onafhankelijk van elkaar staan. Die samen wel een wand vormen, maar waarbij de indeling van de ene 
kamer onafhankelijk is van de andere kamer en die uit componenten bestaat. Dus die kan je gewoon losschroeven en 
in elkaar schroeven. Het was dus een soort systeemwand, die bestond niet voor ziekenhuizen. In ziekenhuizen moet je 
denken aan hoge geluidseisen van minimaal 50 dB. Je moet denken dat er lood in kan kunnen hangen, brandwerendheid 
moet geregeld zijn tot 60 minuten, je hebt hygiënische eisen, het moet goed schoongemaakt kunnen worden, noem 
maar op. Je vindt de hoogste combinatie van kwalitatieve eisen in een ziekenhuis. Vaak zijn het ook hoge ruimtes. Wij 
zijn in gesprek gegaan met een leverancier. Hebben gezegd dat we een idee hebben voor een systeemwand met de 
vraag of ze daar over mee willen denken zonder dat je garantie krijgt dat je ook in het bestek komt. Dat moest van de 
Raad van Bestuur, zei zeiden dat het prima is om iets te bedenken, maar je moet wel concurrentie houden tijdens de 
aanbesteding. Dat wilden wij ook, want we willen wel een wand maken die overeind blijft, ook al gaat de aannemer 
failliet. Dan moet hij ook door een ander gemaakt kunnen worden, die zekerheid willen we wel hebben. Dat was 
best wel een uitdaging binnen de tijdsdruk die er stond. Maar het is wel gelukt, we hebben hem toen ontwikkeld. De 
leverancier zei: ‘We vinden de gedachte heel interessant. We denken graag mee en van elkaar kunnen we leren. En 
als het hier niet wordt in dit ziekenhuis zien we zoveel potentieel dat we ook elders kunnen gaan produceren.’ Dat 
hebben ze ook gedaan. Ze hebben hier niet geleverd, maar wel ergens anders. Ze zijn op allerlei plekken bezig geweest. 
Ondertussen is die ook al veel meer verbeterd. Dat was een systeemwand ontworpen op een ontwerpstramien van 30 
cm. Dat is best wel bijzonder, want als je naar een kantoor kijkt is het 1,20 m. Daarmee bouw je ruimtes van 2,40, 3,60, 
4,80 breed enzovoort. Dat is veel te grof. Daar kunnen we nooit dat programma van eisen op een efficiënte manier 
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vertalen. Want er zitten allemaal verschillende ruimtes in. Die waren allemaal verschillend qua maat 12, 14, 16 vierkante 
meter. Dat moesten we allemaal kunnen maken, dus wij zijn naar 30cm gegaan. We hebben een soort moduulwand 
opgezet die bestaat uit panelen van 30, 60, 90 cm, maar er zitten ook deuren in inclusief kozijnen van 1,20 en 1,50. 
Die zitten allemaal op een moduulmaat van 30. Dat was nog wel een hele klus. Dat betekent ook iets voor je gevel, 
want een 30cm stramien betekent ook dat je moet aan kunnen sluiten op je gevel. Je kunt je voorstellen dat dit best 
wel ingewikkeld is. Dus we hebben ook heel erg over de gevel moeten nadenken. We hadden twee soorten gevels. 
We hadden een bouwblok van ongeveer 60 meter breed en 16 meter diep. Die moesten stabiel zijn, dus we hadden 
3 stabiliteitswanden erin zitten. Een kant was helemaal open. Die open zijde hebben we met uitwisselbare panelen 
gemaakt, dus dan kan je de gevel losschroeven en panelen uitwisselen. Zo kan je open elementen en dichte elementen 
verwisselen. Dus als een wand gaat verplaatsen, kan je ook de gevel loshalen en verwisselen. Dus kan je aansluiten op 
een dicht element. Daarnaast hebben we ook extensies gebouw, elementen die je er aan kan hangen. Zodat je het 
oppervlak kan vergroten. We hadden een bouwblok gemaakt van 960m2, maar er waren ook programma’s die zeiden 
zo’n  afdelingen past eigenlijk in 1000 of 1050m2, dus we hadden af en toe ook extra ruimte nodig. Maar ook als er een 
arts bij komt op een afdeling, is het heel vervelend om dit aan het einde toe te voegen. Zeker als je op een verdieping 
zit. Dus als je nou aan de gevel een soort extensie kan hangen zodat je een aantal modules aan kan hangen. Zodat je bij 
verruiming ter plekke het gebouw kan uitbreiden?

Wordt er ook gebruik gemaakt van deze vorm van aanpasbaarheid?
Het is nog niet gebeurd, maar het heeft ook niets extra’s gekost. Als je een fundering iets moet verzwaren, drukt dat 
zich nauwelijks uit in de kosten. We hebben het zodanig gedetailleerd dat dit kan. Dat moet je gewoon slim doen. We 
hebben ze al tijdens de bouw toegepast. Dus er hangen er al een aantal in. Het is nog niet gebeurd omdat het programma 
van eisen wat ruimer is opgezet dan eigenlijk nodig was. Er was wel groei verwacht, dus men had wel de verwachting 
dat dit ging gebeuren. Tegenwoordig gaat dit niet meer zo hard, er dingen ook uit het ziekenhuis. Daar hebben we 
trouwens ook rekening mee gehouden. Wij zeiden dat één van de scenario’s ook een krimpscenario zou kunnen zijn. 
Toen werden we hard uitgelachen, want men dacht alleen nog maar in termen van groei. Maar een ziekenhuis kan ook 
zo veranderen dat misschien wat randzaken uitbesteed worden of niet meer in het ziekenhuis gedaan worden. Of 
dat apparaten komen die dingen vervangen. Nou, dat was bijna ondenkbaar. ‘Die groei is nog zo sterk enzo.’ Op dit 
moment is het zo dat men echt aan het nadenken is om iets te gaan sluiten. We hebben die structuur ook zo gemaakt 
dat je kan zeggen dat je een deel van een vleugel kan verhuren. Er zijn best bedrijven die midden in dat ziekenhuis willen 
zitten. Bijvoorbeeld een kantoor of winkel. Een thuiszorgorganisatie of een verpleeghuis die een afdeling gaan runnen in 
het ziekenhuis. Dus die huren dat dan van het ziekenhuis. Dat soort organisaties hebben echt wel interesse om daar te 
gaan zitten. Een zorgverzekeraar, die zit er al geloof ik. Dat was toen weer even wennen. Dat was wel een interessant 
scenario. Als het niets extra kost is het altijd interessant. 

Ook de installaties zijn modulair opgebouwd. We hadden meteen een probleem door lange smalle bouwblokken te 
maken, omdat er 30% meer gevel zit dan een breder bouwblok. Er zit een behoorlijk verschil in gevel tussen vierkante 
en smalle bouwblokken. Dat levert ook meer daglicht en uitzicht op, maar het levert ook meer kosten op. Want een 
gevel is best een duur component. We kunnen dat alleen terugverdienen als we het modulair gaan oppakken, met prefab, 
herhalingen, repetitie. Dus zo hebben we ook de gebouw helemaal ontwikkeld. Dat wandensysteem bestaat ook maar 
uit 12, misschien 15 elementen. Als je die elementen goed hebt uitgedacht en je kunt dat in grote getalen maken… De 
leverancier had dat goed begrepen, ook allemaal verschillende kleuren toegepast, die hebben dat helemaal gepland. Als 
een logistiek bedrijf opgepakt. Er kwamen ook complete sets met wanden genummerd op de bouw. Als je een andere 
layout krijgt schroef je het uit elkaar, verandert dit en schroeft het weer in elkaar. Hoe vaak is dat gebeurd? De komende 
tijd gaat dit gebeuren, maar we hebben het ook tijdens de bouw gehad. De afdeling nucleaire geneeskunde, niet de 
gemakkelijkste afdeling, die hadden samen met ons een afdeling ontworpen. Daar kwam toch iets tussen. Er kwamen 
andere apparaten. Tijdens de bouw is het dus stilgelegd, materiaal stond er al. Dus de systeemwanden stonden er al. 
Ik heb tegen de uitvoerder gezegd: ‘Stop maar, we gaan het toch anders doen, zet het materiaal maar in de hoek we 
zullen het wel zien.’ Ze hebben uiteindelijk 80 tot 90% van die systeemwanden kunnen gebruiken. Een deel is de kelder 
in gegaan en een ander deel is uit de reservevoorraad gehaald. Zo hebben we de nieuwe layout kunnen maken. Dat 
bewijst ook een beetje dat we dit goed kunnen doen. Ook de installaties zijn op die manier opgezet. Er kwamen mensen 
met pijpen van 2,4 meter lengte en een afsluitkraan en die hebben we achter elkaar gekoppeld en zo zijn ze eigenlijk 
ook heel modulair gemaakt. Dat ging razend snel. We hebben ook heel wat tijd verdient in de uitvoeringsfase, omdat 
het heel erg modulair was. En prefab, terwijl het beton gestort werd, werden de binnenwanden al geproduceerd. Dat 
kan normaal gesproken niet. Je kan niet je gipswanden buiten je bouwplaats gaan maken. Dat ging hier wel. Die dingen 
werden allemaal al geproduceerd. Binnen een week tijd was zo’n heel inbouwpakket gemaakt van een hele afdeling. 
Dat is waanzinnig snel. 

Bent u van mening dat het gebouw, op het gebied van flexibiliteit, voldoet aan de eisen die van te voren 
zijn gesteld?
We hebben het voordeel gehad dat je als architect je plan gewoon heel goed uitwerkt en goed ontwerpt. We hebben 
de opgave gehad om een competitie element erin te houden, voor bijvoorbeeld de wanden. Maar we hebben ook 
een hele voorzetgevel gemaakt, we hebben ook wat principes aangegeven enzo daar mocht ook met alternatieven 
komen. Ook voor dat wandsysteem heeft men aangegeven: goh, dat kunnen we wel anders doen. Maar wij hebben 
wel gezegd: ‘We toetsen het wel op een aantal criteria.’ Als je dat er niet in hebt zitten, dan gaat dat mis. Dan komen 
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andere voordelen, dan komen andere drijfveren naar boven. Dat vind ik het voordeel van een traditioneel proces: je kan 
zeggen dat je het blijft toetsen aan criteria. Wij blijven toetsen voor de opdrachtgever en de opdrachtgever beslist of hij 
het wel of niet doet. Als je een contract tekent met een aannemer in een voorlopig stadium waarbij allerlei belangrijke 
dingen vastgelegd zijn, dan zie dat gebeuren. Dan zegt die aannemer: ‘Dit voldoet ook.’ Maar je kan niet in detail al 
die prestaties beschrijven. Neem de systeemwand, je bent al een heel eind als je dat beschreven hebt, maar wat dat 
allemaal gaat doen. Dan heb je zo een contract liggen. Dat betekent dat je op een gegeven moment aan het kortste 
eind trekt. Je hebt dat zekerheid over je geld, maar over kwaliteit heb je totaal geen zekerheid. Dat moet je helemaal 
gaan omschrijven. Als je gaat kijken: hoe omschrijf je kwaliteit, dan je dat in bestektekeningen en bestekomschrijvingen. 
Omdat je daar op een bepaald detailniveau mag blijven, van dit wil ik hebben. Het is anders ook heel moeilijk. Als je een 
auto koopt dan kan je zeggen ik wil hem zo kopen, maar als je hem speciaal laat maken dan zeg je daar ook bij wat je 
wilt hebben. In de bouw maken we natuurlijk altijd een soort proefmodel, we gaan dus iedere keer iets nieuws maken. 
Ieder gebouw is eigenlijk weer anders. Je kan dus niet precies zeggen: ik wil zo’n soort gebouw hebben, met dit soort 
kwaliteiten. Dat is heel lastig. En dan moet je dat fijn gedetailleerd omschrijven als zeker wil zijn van de kwaliteit. Als het 
je niet uitmaakt of er zitten heel veel normen op zoals bij woningbouw dan maakt het niet uit. Woningen zijn redelijk 
dichtgetimmerd. Maar een ziekenhuis is natuurlijk een heel ander verhaal. Die zijn allemaal weer anders, dus als je zo’n 
ingewikkeld gebouw gaat maken, ik vind het een kunst als je dat gaat doen met een contract waar je in een veel te vroeg 
stadium een keuze maakt. 

Ik zie de voordelen van een design and build niet zo in. Zeker als het dan nog uitgebreid wordt met maintainance. Voor 
de installaties kan ik me dat voorstellen, voor het bouwkundige deel is dat eigenlijk onzin. Onderhoud is eigenlijk maar 
zo’n dingetje in vergelijking met het contract voor de bouw zelf. De aannemer heeft er eigenlijk helemaal geen belang 
bij. Het is vergelijkbaar met een auto. Als je een auto onderscheid in het casco en de motor. Het casco poets je na een 
jaartje nog een keer, na twee jaar nog een keer. Maar voor de rest blijft die hartstikke goed. Interieur blijft over het 
algemeen heel goed, maar het onderhoud zit in de motor. Als je zegt ik wil een motor die onderhoudsvrij is, dat levert 
wel geld op. Dat kan met een ziekenhuis ook. Als de onderhoudskosten over de levensduur van installaties net zo duur 
zijn als de aanschaf, dan zit je in een verhouding waarmee je met onderhoud het kan aanbesteden. Maar bij een gebouw 
is dat totaal niet zo. Die kosten zijn zo onevenwichtig dat het bijna zinloos is. Qua interieur zit je met beschadigingen, 
ga dat maar eens afvangen. Ik geloof niet zo in zo’n soort contract.

Als ik ooit uw functie zou bekleden en ik zou bij een vergelijkbaar, flexibel, project betrokken worden, wat 
zijn aandachtspunten en valkuilen?
Flexibiliteit moet je heel erg letten op de zwakste schakel. Daar hebben wij ook wel gedoe over gehad. We hebben heel 
erg nagedacht over schachten bijvoorbeeld. Want schachten zijn blokkades. Als je zegt: ik wil functieneutraal dan gaat 
dat ding verticaal. Dat is heel lastig. Is het een smal bouwblok, dan kan je hem nog redelijk slim positioneren. Want je 
hebt niet zoveel keuzes voor gangen in een smal bouwblok, die zit altijd wel ergens in het midden. Heb je een breder 
bouwblok, dan wordt dat ingewikkelder. Bij de ene afdeling kom die hier goed uit, bij een andere afdeling zit die op een 
andere plek. Daar hebben we heel erg over nagedacht. We hebben ook over functieverandering nagedacht. Als er een 
functie verandert, heb ik misschien wel een andere schachtafmeting nodig. Want er komen meer leidingen of dat soort 
dingen. Je moet altijd met dát in je achterhoofd na blijven denken over het gebouw. Je moet in die toekomstscenario’s 
blijven denken en continu toetsen. Dan wordt er continu de vraag gesteld: ‘Ben ik niet teveel aan het investeren voor 
iets wat misschien nooit gaat komen?’ Die vraag is natuurlijk continu aan de gang. Dus je zit altijd in je achterhoofd met: 
‘Is mijn gebouw wel slim genoeg?’ Je wilt misschien niet teveel gaan investeren in zaken die misschien nooit voorkomen. 
Dat is vaak wel een argument. 

Om terug te komen op die schachten. De adviseur installaties zei: ‘Als alles overal moet kunnen, ga ik uit van de 
zwaarste afdeling. Dat is de verpleegafdeling, waar dikke luchtleidingen nodig zijn. Dus dan heeft zo’n schacht zulke 
afmetingen nodig.’ Dus ik zeg: ‘Dat gaat nooit gebeuren, dat er overal een verpleegafdeling zit.’ Dat zal nooit zo zijn. Je 
hebt altijd een mix van functies. Je kan wel een bandbreedte opzoeken: Het aantal verpleegafdelingen worden iets meer 
of iets minder. Ga dan aan het eind van die bandbreedte zitten in plaats van het hele ziekenhuis geschikt maken voor 
verpleegafdelingen. Ga slim nadenken over wat er werkelijk gaat gebeuren. Als je meer verpleegafdelingen hebt, moet 
je ook meer liftschachten maken. Je moet continu realiteitszin houden: zijn we nu de juiste dingen aan het doen. Je kan 
je flexibiliteit overal in stoppen. Maar dan ben je meer geld aan het investeren dat nooit meer terugverdient wordt. Dus 
je moet continu spiegelen: zijn we wel reëel bezig of niet. Hoe groot is de kans dat het geld dat je erin stopt terug komt 
etc. Die binnenwand was bijvoorbeeld duurder dan een traditionele binnenwand. Maar we hebben meteen gezegd: ‘Ja, 
hoe kunnen we dat dan betalen? Ik heb nog geen idee hoe dat gaat lopen in de exploitatie.’ Ze wisten wel dat het gingen 
veranderen. Toen zei ik: ‘Dan haal ik het uit een ander budget.’ ‘Waar betaal je het dan van?’ Dus ik zei: ‘Ik betaal het wel 
uit de isolatie van het gebouw. We halen gewoon alle isolatie van het gebouw af. ’ ‘Maar dan stook ik me straks helemaal 
wild!’ Ik zeg: ‘Ja, dat gaat dus ook over die exploitatiefase. Je moet dus niet alleen maar in investeringen denken. Je moet 
ook over die exploitatie gaan nadenken.’ Dat was ook wel een trigger bij de Raad van Bestuur. Die zagen toen ook in 
dat de investeringskosten potentiele exploitatiekosten zijn. Je moet dus vooral kijken hoe je de organisatie kan blijven 
ondersteunen. Dus we hebben het ook over dat soort dingen gehad, in plaats van alleen over de investeringskosten. We 
hadden wel een plafond, want het werd getoetst door de ziekenhuispolitie. Maar we hebben het wel kunnen inbrengen. 
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We hebben een beetje met boerenverstand nagedacht over die fase. Als je alleen gaat focussen op investeringskosten 
en dat gebeurd vaak. Ik heb ook een stukje geschreven, een soort blog is dat. Dat staat op de website van Dutch 
Hospital Design. Het heet Penny Wise Pound Foolish omdat er door het projectmanagement vaak wordt gefocust 
op die projectfase. En dan gaan ze bezuinigen op het ontwerp enzo. Maar je doet het allemaal om er gedurende de 
exploitatiefase er beter vanaf te zijn. Dus daarin speelt flexibiliteit een hele belangrijke rol. Dus je moet slim investeren.
Is flexibiliteit alleen toepasbaar voor opdrachtgevers die een gebouw ook voor langere termijn exploiteert?

Nee, dat wil ik niet zeggen. Als je een ontwikkeling aanbindt. En je zegt: ‘Ik heb een kantoorgebouw (hoewel niet 
meer aan de orde), zou het dan niet handig zijn om een extra lift aan te brengen zodat je ook kleinere units aan kan 
bieden?’ Dat was niet nodig. Het was nog niet geopend, toen was er een verhuurprobleem. En toen was er al wel vraag 
naar kleinere units. Dat was er niet voor geschikt. Toen hebben ze moeten investeren om het alsnog te doen. Dat 
vind ik niet slim. Er is nu wel een markt voor kleinere units. Als je niet open staat voor allerlei scenario’s, als je geen 
scenariononderzoek doet, dan wordt het heel…. We hebben een verpleeghuis gemaakt, die worden tegenwoordig veel 
minder gemaakt, men was heel erg gefocust op het verplegen. Toen hebben we gezegd: ‘Dat moet je niet doen, je moet 
je focussen op wonen.’ Je kunt een verpleeghuis maken waar gewoond wordt, maar je kunt ook een woonhuis maken 
waar verpleegd wordt. Die mindset hebben we daar ingebracht. Gelukkig hebben we 3 maanden de tijd gehad om 
daarover te filosoferen. Het is ook een verpleeghuis geworden dat helemaal om te toveren is tot woongebouw waar 
ook een leuk restaurant in zit. Dat heeft wel hele duidelijke keuzes met zich meegebracht. Ook vrij smal gemaakt. Dus 
als je uit je kamer stapt, kijk je in je tuin. Wel eerst in een gang, maar je kijkt in een tuin in plaats van in de ellende van je 
overbuurman. Dat betekent ook dat je meer gevel moet maken. We hebben ook uitgerekend: Dat kost je zoveel. Maar 
de verwachting is, dat het ’t ook weer oplevert. Dus zij hebben die keuze ook wel bewust gemaakt. Je moet slim blijven 
nadenken. Als je niet over je exploitatiefase nadenkt, ga je het altijd verliezen en komt de functieneutraliteit er nooit in.
Als je alleen zegt: het wordt functieneutraal. Punt. Dan komt je geen stap verder. Je moet scenario’s en je moet lange 
termijn denken. Als dat niet binnen het team zit, dan gaat het fout. Er zat bij ons bijvoorbeeld een installateur bij, die 
zat totaal nog niet in die mindset. Die hebben we een heel eind moeten bijpraten om hem zover te krijgen. Andersom: 
een constructeur zegt: ‘Hé, dat is interessant. Ik ga eens goed over die flexibiliteit nadenken.’ Die heeft gewoon 16 
verschillende vloertypes onderzocht. 

Zijn de kosten niet erg hoog om een constructeur 16 verschillende vloeren te onderzoeken?
Valt mee. Je moet die dingen alleen wel op tijd doen. Hij heeft gewoon een matrix gemaakt en al die systemen uitgewerkt. 
Hij was natuurlijk bekend met die systemen. Laat zijn constructeur daar nou 2 dagen mee bezig zijn, dat is bijna niets. 
Maar dat zijn hele belangrijke keuzes. Daar zijn hele goeie afwegingen gemaakt, qua kosten. 

Zou u adviseren om adviseurs vroeg bij het proces te betrekken?
Ze moeten de tijd krijgen. Als je meteen de tijdsklem erop zet: ‘Het moet over 2 weken af’. En je knijpt ze uit. Een 
constructeur is een typisch geval van iemand die moet je 5 keer moet laten rekenen. Want elke keer als hij rekent, 
wordt het goedkoper. Want het wordt er alleen maar beter van. Eerst komt hij nog met een hele dikke kolom, maar na 
nog een keer rekenen kan hij dat weer optimaliseren en uit eindelijk krijg je misschien een staalkolom die demontabel is 
ect. Tsja, je moet wel de tijd krijgen om daar aan te rekenen. Ik heb dat eens terug gerekend vanuit de exploitatie. Neem 
bijvoorbeeld een ziekenhuis. De exploitatie is 100% elk jaar. 7 á 8% daarvan is gebouwgebonden. Dat is vastgoed, dat 
zit vast gebakken. Dat zijn afschrijvingen, rente en zo.  Mar 7% procent van de totale exploitatie, maar het beïnvloed 
wel heel erg de rest. 50% is personeelskosten. Van die 7% is ongeveer 14% voor allerlei management kosten: 
ontwerpkosten, projectmanagement dat soort dingen. Dat is dus 1% van de totale exploitatie. Van die 1% wordt 1/3 
aan ontwerpen besteed. Je praat dus over 0,33% wat terug te voeren is op nadenken over je ontwerp. Als je 1,5x zoveel 
kan nadenken over je ontwerp, dan zit je nog maar op 0.5%. Dat is bijna niets. Maar dat verdient zich terug. Want 
50% is personeelskosten. Als je iets slims kan maken, je kan je organisatie efficiënt laten werken omdat een gebouw 
aanpasbaar is en je kan het aanpassen aan de wensen van je organisatie zodat ze efficiënt kunnen werken, dan heb je dat 
kleine verschil zo terugverdient. Maar het probleem zit vaak aan het begin. Ze willen de goedkoopste architect vinden, 
de goedkoopste architect. Die gaan echt niet hard nadenken, want die prikkel is er niet meer. Vervolgens gaan ze kijken 
hoe ze dat gebouw kunnen managen. Dus vroeg in het traject gaan ze een aannemer selecteren en kwaliteit laten ze 
los, dus ook weer geld. Dan is het lijden bij lasten, omdat het opeens niet 7% blijkt te zijn, maar 8 of 9%. Alleen omdat 
ze niets kunnen veranderen en ze constant moeten verbouwen. Dan loopt het geheid verkeerd. 

Wie zouden er betrokken zijn gedurende de initiatief fase?
Ik denk dat je heel snel moet gaan nadenken. Je moet iemand hebben die kan nadenken over scenario’s voor de 
lange termijn. Die een afweging ook kan maken en continu een maatlat kan stellen. Bij Martini hebben we de rode 
draad gevonden, flexibiliteit, en daar hoort ook een soort kapstok/maatlat bij waarbij je ontwerpbeslissingen aan kan 
ophangen. ‘Dit vinden wij belangrijk.’ In het begin is ook continu die vraag gesteld. Ook aan de opdrachtgever: ‘Wat 
vind je belangrijk en wat niet?’ Die heeft dat ondersteund en op een gegeven moment wordt dat een soort maatlat. 
Dat wordt een kapstok waarbij je zegt: ‘Hé, we moeten een beslissing maken. Voldoet het? Voldoet het niet? Dan 
gaat het niet door. Dan gaan we een andere oplossing bedenken.’ Dan lukt het wel. Het ei wordt gelegd in het begin. 
Daar moet je goed over nadenken. Veel architecten doen het anders en zo hadden wij het ook kunnen doen. ‘Dit is 
het programma van eisen, die tekenen we erin en zo wordt het.’ Er zijn nu zat dingen in het ziekenhuis, die zou je nu 
allang niet meer zo doen. Dan zou je naar een andere soort polikliniek gaan. En ze moeten ook wel, want er komt 
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wat druk op. De computer heeft zijn intrede gedaan. Papieren dossier is niet meer de leidraad van de logistiek. Dus 
je kunt een andere polikliniek bouwen die efficiënter werkt. Dat kan allemaal. We hebben toen ook een discussie 
gehad over eenpersoonskamers of meerpersoonskamers. Het aardige is, is dat we hebben laten zien dat als we een 
verpleegafdeling zoals die toen ontworpen was, waarvan was laten zien: zo kunnen we het exploiteren, hoe je dat zou 
kunnen ombouwen tot alleen maar eenpersoonskamers. De consequentie was dat je van 32 bedden per vleugel terug 
ging naar 20 of hooguit 22 bedden. Dat betekent: of je moet meer vleugels maken, dus meer gebouwen, of je moet 
minder bedden maken. Dat zat er nog niet in. Er was wel een tendens merkbaar dat er minder bedden zouden komen 
en dat er meer behoefte is aan privacy en dat men naar eenpersoonskamers wilde. Toen hebben we laten zien: Zo gaat 
di eruit zien. Dat betekent: als je er aan toe bent, aan het exploiteren, dan doe je dat gewoon voor één verpleegafdeling. 
Daarna doe je er nog eens een, en nog eens een. Want we hebben het zo gemaakt dat het verandert kan worden. 
En toen viel er een hele last af. Dus zo gaan we het doen. We gaan het nu zo doen, omdat we het kunnen betalen. 
En als die tendens zich doorzet doen we die veranderingen. Met ons ontwerp hebben we dat gefaciliteerd. Dus die 
veranderingen hebben we gefaciliteerd. Er zijn ook ziekenhuizen die meteen hebben gekozen voor eenpersoonskamers 
en die hebben meteen een exploitatieprobleem gehad. Die gingen bijna failliet om onder meer die reden. Dat is toen 
in Sittard geweest. Dat is niet zo handig. Dan heb je er niet goed over nagedacht. Heel erg ambitieus en voor patiënten 
prima. Maar niet betaalbaar. Het gaat allemaal samen. Dus als je zegt wie moet ik hebben om dat te ondersteunen, dan 
moet je mensen hebben die dat allemaal begrijpen. Die in de exploitatie kunnen meedenken. We zijn architecten hoor, 
we zijn geen boekhouder of zo, maar je moet wel kunnen nadenken over hoe dingen zitten en hoe dingen werken. En 
hoe zit dat financieel. En waar haal ik mijn voordeel uit etc. Dus dat is heel belangrijk.
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Naam interviewer: Marc Sprengers
Naam geïnterviewde: Jan Lebbink
Functie geïnterviewde: Projectarchitect
Hoe lang werkzaam op functie: hier 2,5 jaar. 3 jaar als project architect. Daarna 2 jaar als assistent ontwerper bij 
architectenbureau
Instelling / bedrijf: Paul de Ruiter architecten
Datum: 16 maart 2015
Plaats: Amsterdam
Duur: 1:07:12

Kunt u het project (Fluor) in 4 kernpunten omschrijven?
Flexibiliteit, Duurzaamheid, Representatief en Veilig

Die laatste, veilig, is heel belangrijk. Fluor is een onderneming die bouwt voor Shell, BP en andere petrochemische 
giganten. Daarvoor bouwen ze alle plans en boorplatformen (offshore). Dus de veiligheid is bij dat soort bedrijven bizar. 
Op zo’n boorplatvorm waai je gewoon in zee als je niet goed vast zit. Maar bij die hoofdkantoren moet je die safety 
ook doorlopen. Als je mensen die op zo’n hoofdkantoor te gast zijn niet wijst op safety, dan kan je ontslagen worden. 
Dus elke keer als je een vergadering ingaat, wordt je verteld waar de vluchtuitgang is, wat de routing is bij brand enz. 
Dat gebeurt daar iedere keer opnieuw, ook als je er al 15 keer geweest bent. Dat is hun bedrijfsfilosofie om een zo 
veilig mogelijk gebouw te maken. Veiligheid is dus echt in het ontwerp op allerlei vlakken meegenomen. Bijvoorbeeld 
de hoogte van de borstwering en trapopgangen. Maar ook of je de fiets moet vasthouden tijdens het ingaan van de 
parkeergarage en de scheiding van verkeersstromen. Dat zie je eigenlijk niet terug in de architectuur, maar dat was een 
van de belangrijkste uitgangspunten geweest.

Wat hebt u gedaan op het gebied van flexibiliteit?
We hebben veel gedaan op het gebied van flexibiliteit, want Fluor werkt wereldwijd met projectteams die de hele 
wereld over vliegen. Net als dat een Heineken in China hetzelfde smaakt als in Nederland, wil ook Fluor de werkvloeren 
op dezelfde manier georganiseerd hebben rondom hun projectteams. Het is volgens een Amerikaans model, het is een 
Amerikaans bedrijf, dus dat betekent cubicles met hele grote werkvloeren. Wij zijn als Nederland het enige afwijkende 
land daarin, omdat dit van de Arbo in Nederland niet mag. In Nederland geldt namelijk een maximale afstand mbt 
daglichttoetreding tot de gevel en daar kun je helemaal geen cubicles instoppen want daar is gewoon geen ruimte voor. 
Wij moesten een truc hiervoor verzinnen en dat was hier het atrium. Door aan twee kanten daglicht binnen te laten 
konden we onze vloeren veel breder maken en die cubicles daarin stoppen. 

Waarom is dat nou heel flexibel? Iedere 2 maanden veranderen zij hun projectteam. De hele layout van het kantoor 
moet aangepast kunnen worden. Dan gaan alle binnenwanden weer op de schop. Wij hebben nooit een project gedaan 
waar dat zo intens gebeurd. Als architect zeg je meestal ‘het is hartstikke flexibel enzo’, en de opdrachtgever wil dat 
ook altijd, maar feitelijk laten ze gewoon die wanden 10 jaar staan. In dit project gaan ze dus heel vaak die wanden 
verschuiven. 

De cubicles zelf hebben we niet ontworpen, maar wel de projectteam wanden. Die cublicles zijn er gewoon ingezet. 
Het gaat vooral om de veiligheidsschillen. Want team BP concurreert feitelijk met team Shell. Ze zijn dus beide aan 
het pitchen op hetzelfde boorplatform, dus die teams mogen niet met elkaar in contact komen. Er moet dus best een 
serieuze beveiligingsschil tussen liggen en dat zijn de wanden die we wel mee hebben genomen. 

Zijn die wanden wel flexibel?
Ja, die wanden kunnen ook meegaan. In die wanden zitten wel deuren, maar daar kan je alleen met een pasje doorheen. 
Het zou zomaar kunnen dat die wand over 2 maanden ergens anders staat. Die worden daadwerkelijk verschoven. 

Wat voor systeem is daarvoor gekozen?
Dat is gewoon een standaard wandsysteem dat je los krikt en verschuift. Lijkt een beetje op metal-stud. Dat zijn 
gewoon reguliere systemen, niets bijzonders.

Wat Fluor wil is dat alle afdelingen naast elkaar kunnen bestaan, dat ze elkaar kunnen zien, maar dat ze niet bij elkaar 
kunnen komen. Maar dat er wel een plek is dat ze elkaar, op persoonlijk vlak, kunnen ontmoeten. Anders ontmoet 
je je collega’s nooit en dat is wel zuur. Daarom hebben we het atrium aan het ontwerp toegevoegd. Je hebt dus een 
atrium nodig, anders komt niemand elkaar tegen. Dat hebben we geïnterpreteerd als een hele fijne verblijfsplek. En 
dat is het ook, je wilt hier best wel graag zitten. Tussen de twee werkvloeren hebben we alle voorzieningen getrokken 
zoals vluchtroutes, vergaderruimtes, pantry’s, en andere gedeelde functies. Die vanaf twee kanten bereikbaar zijn. Dus 
zonder juiste pasje kan niet naar de andere werkvloer komen. Er zijn dus 4 mogelijke indelingen per verdieping. Dat 
maal 4 verdiepingen levert 16 mogelijke afscheidingen. In theorie zou nog een derde ruimte per werkvloer gemaakt 
kunnen worden, maar die moet dan buitenlangs naar de gemeenschappelijke ruimtes. Het kan wel, wordt ook wel 
gedaan, maar zo is het eigenlijk niet bedoeld. Je moet er dus altijd met pasjes rondlopen. Omdat het vrij indeel baar is, 
heb je dus ook geen brandwerende wanden. Dat wil je niet hebben, want je komt er niet mee weg in je bouwaanvraag. 
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Er zit dus eigenlijk tussen de werkvloeren en het atrium een brandscheidende schil. Normaal gesproken zet je deze 
scheiding met een metal stud wand dicht, maar we wilden natuurlijk zo transparant mogelijk gebouw. Om dit voor 
elkaar te krijgen, en dat had de opdrachtgever ook gevraagd, hebben we structurele beglazing toegepast om het op 
die manier brandwerend te maken. Dat was eigenlijk nog nooit gedaan. Dat hebben we helemaal moeten testen bij 
effectis en dat is leuk om te doen. We hebben hier, door saint gobain ontwikkelde, structurele glas pui voor 30 minuten 
ew, om maar dat vrije vloerveld naast dat atrium (wat dus ook als vluchtroute dient) te kunnen gebruiken. Dat is dus 
een technische innovatie die we hebben moeten doen om die flexibiliteit, met behoud van architectonische kwaliteit, 
voor elkaar te krijgen. Als ze hadden gezegd: ‘zet die wanden maar dicht’, was dat natuurlijk allemaal geen probleem 
geweest. Maar je moet wel voor ambitie gaan en de boel transparant willen maken. 

Kunt u een korte beschrijving geven van de rol die u heeft gespeeld in het bouwproces?
Het programma van eisen heeft fluor helemaal zelf opgesteld. Ze hebben als eerst een interieur architect ingehuurd 
D+Z architecten. Zij hebben het imago in referentiebeelden weten uit te drukken. En een bollenschema gemaakt. Dat 
was ook al in Amerika gedaan. Ze bouwen wel vaker nieuwbouw. Er zit heel veel kennis in de organisatie als het om 
nieuwbouw gaat. En wat wij kregen was eigenlijk al een ver ui gespecificeerd programma van eisen, dat alleen nog geen 
vorm had. Alleen een bollenschema en de locatie. Toen werd ons gevraagd om een VO te draaien. 

De 4 punten (veiligheid, flexibiliteit, duurzaamheid, representativiteit) zijn in samenspraak met D+Z met fluor opgezet?
Ja, dat denk ik wel. Dat waren de uitgangspunten waaraan het ontwerp aan moest voldoen. We kregen een presentatie 
en een uitgebreid PvE. Je krijgt dus een uitgebreid document, dat wil nog eens verschillen. We hebben ook voor de 
postcodeloterij pitch gedaan, niet gewonnen. Dat was een heel bizar, niet kwantitatief, programma van eisen. Daar 
werden veel meer zachte waarden benoemd. We willen graag op deze en deze manier samen werken. Over hoeveel 
vierkante meters het ging wisten ze niet. Fluor heeft dat in een heel contractueel document vast gelegd. Echt tot op de 
breedte van de deuren hebben ze bepaald wat ze willen hebben.

Beperkt dat niet de creativiteit?
Nee, het is een andere manier van ontwerpen. Ik vind dat altijd wel erg fijn, van die erg ver uitgeschreven vraagstukken. 
Dan heb je in ieder geval een klant die weet wat hij wil. Je hebt met duizenden elementen te maken, dus je kan altijd 
duizenden configuraties samenstellen. Je zag dat ook in de prijsvraag. De een doet dat, de ander dit. Dus je kunt het op 
je eigen manier interpreteren. 

Maar het heeft ook te maken met je contractvorm. Zij hebben met Dura Vermeer hebben ze een Amerikaanse versie 
van het UFRC-contract zijn ze aangegaan. Dat is een contract waarbij je eigenlijk alle verantwoordelijkheden bij de 
bouwende partijen neerlegt. Dat is hartstikke handig als opdrachtgever want dan heb je nergens omkijken naar en je 
hebt geen gezeik van meerwerk en dergelijke. Maar dat betekent wel dat je je uitvraagdocument zo helder mogelijk 
moet schrijven. Je kan dus niet zo’n contractvorm kiezen en dan niet je vraagspecificatie zo enorm ver uitwerken. 

Zodra je een handtekening zet onder zo’n contract wordt het één groot onderhandeltraject tot aan het einde, waar 
je als architect ook een rol in hebt. Formeel hangen we onder de aannemer, dus eigenlijk was dat mijn opdrachtgever. 
Maar ik luisterde natuurlijk naar Fluor. Je zat dus heel bizar in het midden. Dura Vermeer wilde dus dat we bijvoorbeeld 
product X gingen hangen aan de gevel en Fluor wil product Y, wat natuurlijk veel duurder is, waar ga je dan voor kiezen? 
Dan kies je daar zelf je positie in, zonder al te veel schepen te verbranden. Een beetje sociaal experiment op die manier. 

Hebben jullie dit als positief ervaren?
Ik weet niet. In het begin waren we er niet heel erg positief over, omdat de architectuur wel echt minder wordt op die 
manier. Omdat je werkt voor een aannemer, gaan die in een heel vroeg stadium op de uitvoering toetsen. Dan wordt 
je wel heel beperkt in je vrijheden. Dan is het al heel snel: ‘dit kan niet, want dan moet het zo’. Maar ik merk dat we 
daar wel steeds handiger in worden. Door ook gewoon te zeggen je richt je proces anders in, je zorgt dus dat je in 
je beginstadium veel duidelijker specificeert. In je aanbesteding waar je mee bezig bent ‘dit zijn de kernwaarden van 
ons ontwerp: we willen een transparant gebouw hebben. Daarin gaan we geen concessies doen, ook niet in het DO 
en bestek.’ Dat spreek je dan ook af met je bouwende partij. Dus waar je ambitiepunten liggen en dan snappen zij dat 
ook en weten ze ook dat ze daar niet al te moeilijk moeten gaan zitten doen. Maar echt allround iconische gebouwen 
bouwen, ik denk dat dat moeilijk is in design en build. Je hebt nu het nationaal militair museum, dat is pps. Dat is weer 
een andere opdracht. Daar wordt ook echt op architectuur beoordeeld. En als opdrachtgever koop je eigenlijk een 
bestek en kun je gelijk gaan bouwen. Daar wordt wel echt het hoogste niveau geëist met betrekking tot architectuur. Of 
het positief of negatief is, we zijn nog een beetje aan het twijfelen. We zijn er wel goed in moet ik zeggen. We hebben 
hele goeie relaties met adviseurs en de bouwende partij, omdat we niet al te moeilijk doen. Ik snap ook dat als zij iets 
goedkopers willen, dan snap ik dat prima. Dan ga ik wel opzoek naar een goedkoper alternatief, maar het moet niet 
karig worden. Maar dat snappen zij ook, dat wij geen karige producten afleveren. 

Op welk moment bent u bij het project betrokken geraakt?
Wij werken veel met Dura Vermeer samen. Dit was ook een Design and Build opgave. Wij vragen hun of zij vragen 
ons. Dit was een besloten aanbesteding volgens mij, maar dat stukje heb ik net niet meegemaakt. Dura Vermeer werd 
gevraagd een voorstel te doen en Dura Vermeer heeft ons daarbij gevraagd. Omdat zij dachten: ‘Paul de Ruiter is een 
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goeie partij om dit mee te doen’. Bij dit soort aanbestedingen willen wij de volledige opdracht, dus niet van dat soort 
VO+ ellende. 

Bent u bekend met het begrip functieneutraliteit?
Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ken natuurlijk wel flexibiliteit in gebouwen. Ik heb het woord nog nooit zo benoemd 
gehoord. Je krijgt wel vaak de vraag: ‘in de toekomst moet het ook dit en dit kunnen worden’, maar nooit functieneutraal.

Kunt u een beschrijving geven van dit begrip?
Letterlijk wat jij zegt. Er moet gewoon een andere functie in kunnen komen. Ik vind het wel belangrijk dat een 
opdrachtgever moet weten wat dit betekent tot vloerbelastingen. Het is best wel heftig om te bedenken hoeveel 
duurder een gebouw kan worden als je er een functieneutraal gebouw van wilt maken. Dat merk je ook met BREEAM 
labels en dergelijke. Als we dat krijgen denk je ook soms, dit is echt copy+paste. Ze beseffen zich echt niet hoeveel 
duurder een gebouw gaat worden om dat langs de assessor te halen. Dan verdwijnt uiteindelijk die eis ook gedurende 
het proces en dan wordt een laffe variant GPR gebruikt voor de score. En ik denk ook dat met functieneutraliteit, dat 
gaat natuurlijk een heel hip begrip worden, want het slaat helemaal aan bij de haat jegens kapitaalvernietiging. Dat is ook 
gewoon zo, wij trekken dat ook niet al die leegstaande kantoren die hier overal staan. Daar moet je wel echt rekening 
mee houden. Hoe ga je met je klimaatsystemen om, hoe ga je met vloerbelastingen om. Je zit natuurlijk altijd het 
minimum eruit te persen. Dit is bestemming X en wordt het een bijeenkomstruimte, dan moet het in een keer omhoog. 
Als je zegt: dit moet in één keer een bijeenkomstfunctie kunnen worden, dan moet je wel wat dikkere vloeren hebben. 
Dat moet wel duidelijk zijn bij een opdrachtgever. 

Ik wel echt met minimale middelen iets doen. Functieneutraal zou ik beschouwen, dat je de binnenwanden eruit sloopt, 
dat je aantal toiletten goed zijn, dat je logistiek goed is, dat je toegangen en vluchtroutes gecoverd zijn. Dat je dan met 
hele minimale middelen, vooral met binnenwanden verplaatsen je functie kan veranderen. Als je echt je bestemming 
ook nog gaat veranderen, dan moet je wel ergens heel makkelijk een trappenhuisje kunnen inplannen. Het gaat volgens 
mij heel erg om het gemak dat je niet extreem hard in de schil hoeft in te grijpen. Of als je in de schil ingrijpt dat je dus 
je hulpstaal makkelijk kan laten zitten. En alleen een extra glaspartij kan toevoegen. Dus dat soort dingen. 

Dus er komen wel bouwtechnische ingrepen bij kijken?
Jawel, wat mij betreft wel. Zo min mogelijk in je casco en je schil in dat geval. Zo zou ik functieneutraal zien. En ik vind 
ook slim in een gebouw om een 1,80 stramien toe te passen. Dat was dus vroeger 1,20 maar omdat dat inmiddels 
veranderd is omdat de minimale maat van een kantoor 3,60 is geworden. Fluor is volledig doorgeëngineerd op een 
1,80 maat. Dat betekent dus dat die wanden die verplaatst kunnen worden, dat die worden op een bandraster van 1,80 
gezet. Dat betekent dat die glaspui een 1,80 maat heeft. De gevel heeft een veelvoud van 1,80. Constructies, installaties 
dat is allemaal 1,80. En op die manier nadenken: je hebt flexibiliteit in je gebruik en dat moet op 1,80 allemaal kunnen, 
dan ben je al een heel eind. Als je daarna je functie gaat veranderen, dan speelt dat eigenlijk niet meer zo’n rol. Dan gaat 
het veel meer over de interne logistiek van je gebouw denk ik. De vluchtroutes enzo. Wil je er op een of andere reden 
hoogbouw van willen maken, dan moet je in je schil en casco al heel goed hebben nagedacht.

Wij ontwerpen niet op basis van de maat van parkeergarages. Dat doet iedereen, maar wij niet. Het gaat om de 
werkvloer, daar worden wij voor gevraagd. Zo dat je echt zo prettig mogelijk zit te werken. Dat wordt dan ook het 
uitgangspunt. De rest moet daar dan ook omheen gepast worden. Die parkeergarage hier, dat is best wel kut. Ik heb 
echt heel veel tijd aan die parkeergarage besteed omdat die constructie niet helemaal lekker uit kwam. Dus dat is ook 
niet echt moeders mooiste parkeergarage. Maar goed, het is ook maar een parkeergarage denk ik dan persoonlijk. 
Waarom zou je dat als uitgangspunt nemen voor het gebouw? Want wat is nou belangrijk, dat is hoe je werkt. Dus daar 
moet je beginnen vind ik persoonlijk. 

Wat was het doel van flexibiliteit/functieneutraliteit in dit project?
Het is wel heftig, want dat is nooit zo gedaan in Nederland. Want als je hier een hokje neer wilt zetten van 3,60 bij 3,60 
moet de lucht wel aangevoerd en afgezogen kunnen worden. En dat gaan ze ook doen.

Lopen de installaties door de vloer of plafond?
Door het plafond, maar dat is echt super heftig. Normaal stuur je een hele vloer in één keer aan, maar dit is dus per grid 
aansturen. Er hangt dus 3x zoveel aan installatie. 

We hebben niet overwogen de installaties in de vloer te integreren. Vanaf het begin af aan is dat volgens mij nog 
nooit gedaan om dat zij vloeren gebruiken voor alle elektra. Je kunt wel via de vloer aansturen. Maar ik vraag me af, 
omdat het vol hangt met hele flinke kanalen. Ik zie je eigenlijk nog niet zo snel in een vloer wegstoppen eigenlijk. Of 
je gaat door de vloer. Eigenlijk wel een goeie vraag waarom ik dat niet gedaan heb. Een klimaatplafond is eigenlijk een 
standaardoplossing. 

Bent u van mening dat het gebouw, op het gebied van flexibiliteit, voldoet aan de eisen die van te voren 
zijn gesteld?
Het gebouw is zelfs nog flexibeler. Normaal heb je een vraagstuk: we hebben een gebouw voor deze functie en dan 
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wordt secundair nog opgelegd. Maar dat is puur vanuit de economie in de toekomst beredeneerd. We willen het over 
15 jaar weer kunnen afstoten, maar we weten het nog niet zeker. Dat is secundair en wordt een flexibiliteitseis omheen 
gefietst. Hier was de flexibiliteitseis de primaire uitvraag. Dit is een green field ontwikkeling, dat wil je eigenlijk niet in 
deze tijd. Je wilt binnenstedelijk bouwen, kantoren hergebruiken en duurzaam doen. Dus je wilt eigenlijk geen nieuw 
kantoor bouwen in deze tijd. De reden dat ze dat moesten doen, is omdat hun organisatie opzet zo bizar is. Dat ga je 
niet vinden in bestaand vastgoed. Dus zij moesten gewoon nieuwbouw plegen. Met als enige reden dat die flexibiliteit 
nodig werd gevonden. Het is dus even flexibel geworden als dat beoogd is. Bouwkundig gezien dan.

Qua installaties net niet helemaal. Het grid is net niet op 1,80 aanstuurbaar. We hebben een iets slimmere verdeling voor 
gekregen. Want je gaat dus sowieso geen hokjes maken van 1,80 bij 1,80. Daar kun je natuurlijk helemaal niet in zitten. 
Dus dat heeft sowieso al een minimummaat van 3,60 bij 3,60. En daar hebben we het klimaatconcept op uitgelegd. Dus 
we hebben Fluor overtuigd van het feit dat dit moest. Dat is een hele onderhandeling geweest, want dat was afwijkend 
van hun uitvraag. Zij zeggen: ‘nee, we willen 1,80 bij 1,80’. Toen hebben wij ze moeten overtuigen van dat als je dit 
gebouw wilt, op deze locatie, met deze afmetingen, dan kun je toch geen 1,80 bij 1,80 maken. Dat kan gewoon niet, 
dan kom je niet met je deuren, dan kun je niet meer vluchten en dat soort dingen. Toen zijn ze overstag gegaan. Daar 
willen ze dan wel weer andere dingen voor terug hebben. Als je een opdrachtgever hebt, die echt als primaire eis heeft 
‘dit moet flexibel zijn’, dan lukt dat ook. Dat is volledig doorgevoerd in het ontwerp.

Als ik over een paar jaar uw functie zou bekleden en ik zou bij een vergelijkbaar, flexibel, project betrokken 
worden, wat zijn aandachtspunten en valkuilen?
Eigenlijk is een flexibel gebouw, een gebouw duurder maken. Je hebt het over bandbreedte en je moet bovenaan de 
bandbreedte gaan zitten. Alle andere partners, en jezelf ook, hebben neiging te zeggen: ‘dit is een andere bezetting, 
er gaan toch nooit iets anders komen, dus laten we daar even afstappen van onze flexibiliteitseis’. Dus zeker ook je 
ontwerpteam, want mijn primaire doel is niet flexibiliteit in een product. Ik wil gewoon een goed gebouw maken. Ik 
heb wel de ambitie om een gebouw te maken die een lange tijd meegaat. Dus het moet wel een gebouw zijn waarvan 
ik van overtuigd ben dat het over 15 jaar nog steeds een prettig gebouw is. Dus zodat als zij hem in de verkoop gooien, 
dat daar heel makkelijk een nieuwe huurder voor te vinden is. Omdat het kwaliteit heeft. En over 50 jaar, want zij gaan 
er ook 50 jaar zitten, dat het afgestoten naar een andere functie, dat dit ook heel makkelijk te doen is. Of dat er in het 
geval van sloop ook demontabel is. 

Concessies worden heel veel gedaan. In zo’n proces komt heel veel ruis binnen. Hier was dat bijvoorbeeld met dB 
eisen, omdat die beveiliging ertussen zit. Dus het ene projectteam mag het andere projectteam niet horen. Sluit maar 
eens zo’n systeemwand aan met een 50dB geluidswering op de gevel: veel succes. Daar zijn wel concessies gedaan, dat 
hebben ze later wel nagemeten. Dit is echt een heel vreemd gebouw. Hier lagen de eisen zo hoog!

Wij zijn eigenlijk een vrij technisch architectenbureau. Wij zijn systeemdenkers. Dus als hier gezegd wordt ‘flexibiliteit’, 
dan pakken wij dus een strategie van flexibiliteit die hier in deze layout zit en het 1,80 stramien dat erop zit. En dan gaan 
we daar rücksichtsloos mee door en daar maken we ook esthetiek van. Dat is dus het ritme van het gebouw, dat zie je 
ook wel terug in de gevels. Dat communiceert ook echt die 1,80 maat. We zien het overal terugkomen. In de balustrades, 
de gevel laat heel eerlijk zien wat de maartvoering. Alle stijlen zijn zo ontworpen dat je er een klimaatgeveltje op aan kan 
sluiten. Als flexibiliteit je doel is, zorg dan ook dat dit strookt met het type architectuur dat je gemaakt hebt. 

Ik zou het eerder tactiek noemen en doelstelling. Zorg dat de architectuur die je kiest ook 1 op 1 aansluit bij wat de 
opdrachtgever eist. Dus in dit geval flexibiliteit. Dat vind ik dus hier heel goed gelukt. En dat vinden zij zelf ook. Het voelt 
ook echt als een ultra flexibel gebouw voor dit type onderneming. 

Voor de rest zijn het allemaal pragmatische dingen waar je op moet letten. Dus bezetting. Regels gaan over 15 jaar 
weer over de kop. Dan heb je weer een nieuw bouwbesluit, dan is dat ook weer anders. Ik weet niet hoe je daarop 
kan anticiperen.

Vooral het klimaat. Even twee kanalen erbij hangen of even een extra luchtbehandelingskast op het dak zetten. Dat 
zijn super prijzige dingen. Als jij bijvoorbeeld aan de andere kant van de tafel gaat zitten, dus aan de opdrachtgevers 
kant, dan zou ik daar niet in mee gaan. De ontwerper kan nog wel mee gaan, het kan ook wel leuk zijn om daar mee 
te ontwerpen. Voor iedereen die financieel betrokken is bij de uitvoering van het project de ontwikkelaar en aannemer 
zullen dus altijd dat soort dingen eruit proberen te slopen. Meer dan logisch: dat zijn extra’s. Die zullen alles ter discussie 
stellen. Dat zou ik zelf ook doen. Sterker nog, ik doe er zelf aan mee. Iedere euro die ik daarin win, krijg ik terug in 
de vorm van architectuur. Dat is dus echt zo’n spel met z’n allen, waar iedereen zijn eigen doelstellingen heeft. En dat 
vind ik echt leuk aan een design and build. Aannemer zit er voor het geld. Alle andere adviseurs zitten daar om hun 
eigen doelstellingen te behalen. En ik wil gewoon een heel mooi, goed gebouw maken. De opdrachtgever wil de beste 
prestatie van zijn gebouw geven, dus dat die functioneel het beste werkt. Iedereen zit zo te trekken aan dat ding en 
je hebt hele felle discussies met elkaar. Dat is soms ook echt niet leuk, dat zijn soms best wel heftige processen. Maar 
uiteindelijk heb je iets waar iedereen voldoende uit heeft gehaald en dan is het dus een goed werk. Het is functioneel 
goed, is niet over budget gegaan, binnen planning opgelost, het ziet er goed uit enzovoort.
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Heeft u een bepaalde voorkeur voor een contractvorm als het gaat om functieneutraal bouwen?
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Ik weet wel dat als er in de uitvraag al een soort prestatie wordt geëist, dus 
bij indiening van je offerte, dat daar ook aan gehouden moet worden. Dus als je zegt we doen een VO aanbesteding, in 
dit geval met een Amerikaanse variant van een UFRC-contract, dan heb je een document en daar moet het aan voldoen. 
Dus de uitvoerende partij, waar wij ook in zitten: zorg maar dat het geregeld wordt. Dan kan ik mij voorstellen dat 
dit aan de opdracht gevende kant handig is, maar ik weet niet hoe zich dat verhoud tot traditionelere design and build 
contracten of überhaupt traditioneel aanbesteden. Onderhoud erbij nemen is sowieso altijd goed om erbij te pakken 
vind ik. Dan gaat ook iedereen over kwaliteit nadenken. “Oja, na 15 jaar moet het ook nog rechtop staan, anders zijn 
wij de lul”. Dan merk je dat iedereen in een keer heel anders gaat nadenken over verbouwen. Dan is het niet meer die 
2 jaar garantie die je afgeeft. Dus dat is sowieso echt wel een goed idee vind ik altijd. 

Is het verstandig om gedurende initiatieffase bepaalde stakeholders bij het project te betrekken?
Vaak laat een opdrachtgever al een studie doen door een architectenbureau. Dat levert al iets op, dan kunnen ze zelf 
al hard gaan nadenken over ‘wat krijgen we nou’. En daar leren ze heel veel van. Het is ook altijd even het opvoeden 
van je opdrachtgever. Want zij snappen nog helemaal niets ervan. Die hebben dan iets, dat wordt van volledig terug 
geabstraheerd naar een uitvraag. Die voldoende kaders schept om te zorgen dat het niet geheel wat anders wordt. 
Je wilt natuurlijk een product kopen wat je natuurlijk ook echt wil. En als architect heb je voldoende vrijheid om te 
ontwerpen. 

Je kunt er als architect dus wel bij betrokken zijn, dat kan. Is ook heel erg goed. Maar dan ga je niet daarna nog eens 
tenderen. Dat kan wel, maar dan heb je ook de kans dat het naar een andere architect toe gaat. Tjsa, hoe die initiatiefase 
eruit ziet? Ze werken vaak met een architect en dan hoop je dat je als architect mee wordt genomen in het proces, 
maar dat gebeurt dan niet altijd. 

In dit geval is dus door de interieurarchitect en volgens mij, dat weet ik niet zeker, werden zij op het gebied van klimaat 
werden zij geadviseerd door Deerns. Dat weet ik niet zeker, maar volgens mij zat die te toetsen of ons ontwerp 
constant nog aan hun uitvraag nog voldeed. Terwijl wij DBA aan bood hadden om te adviseren op klimaat. Maar bij 
zo’n grote integrale opgave, moet je wel aan de opdrachtgevers kant ook alle kennis hebben. Anders wordt je gewoon 
genaaid. Dat is logisch, je moet weten wat je koopt. 

Wanneer is het verstandig je specialisten bij het proces te betrekken? 
Als architect gezien? Ik vind het zelf heel fijn dit is een Design and Build VO. Dus in 3 maanden moet je een VO eruit 
knallen. Dat betekent dus dat zeker na een maand de constructeur er al bij moet zitten. De aannemer moet ook al zijn 
kostencalculatie weer opstarten, dus dat je weer constant weet wat het gebouw gaat kosten. Dat zij ook weten, dat als 
er bijvoorbeeld binnenstedelijk gebouw gaat worden, dat ze het ook met hun planning gaan redden. Dat je dus een casco 
gaat kiezen dat op een slimme manier snel gebouwd kan worden. Dus al die partijen moeten heel snel aan boord, maar 
wat ik persoonlijk heel erg fijn vind in dit soort processen, en dan heb ik het alleen over die integrale ontwerptenders, 
dat eerst de architect even een maandje gaat nadenken, want stedenbouwkundig hebben alle andere partners geen kaas 
van gegeten over hoe zo’n gebouw dient te staan. Wij laten onze stedenbouw altijd heel erg bepalen door de stand van 
de zon en dergelijke om zoveel mogelijk energieneutraal te kunnen bouwen. Dus onze installatieadviseur hebben wij 
graag al na 2 weken ofzo al aan boord. Dus wij starten op, 2 weken. Dan 2 weken installatieadviseur erbij. Dan 3 weken 
later aannemer en constructeur erbij en dan al zelfs met een installateur gaan praten of wat er nog bij komt. Dus vrij 
vroeg al. Ik vind dat heel erg fijn. Dan hoef ik zelf ook niet helemaal moeilijk te doen over een vakgebied waar ik eigenlijk 
minder vanaf weet, want ik ben gewoon geen constructeur. 

Merk je vaak dat er concessies worden gemaakt?
Innovatie om het innovatie. We hadden hier ook een andere vloer in kunnen hangen (wijst naar de vloer van het kantoor, 
dat is opgebouwd uit C-liggers met houten afwerking en anhydriet vloer). Maar dit was gewoon een nieuwe oplossing 
en dat wilden we onderzoeken en dat is ook leuk geworden. Dat was anders niet gelukt natuurlijk, dat zou ik ook niet 
doen. Er wordt alleen nog maar geïnnoveerd heb ik het idee met ontwerpconstructies, wanneer de opdrachtgever daar 
expliciet om eist. Anders wordt er vrij snel naar traditionelere systemen gegrepen. 

Is het bevorderlijk om zo’n constructeur in een laat stadium te betrekken als het type vloer bijvoorbeeld al bekend is? 
Ik vind dat een hele moeilijke. Ik weet dat zelf ook nog niet helemaal. Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Vroeger had 
je kreeg je dus als architect een ontwerpopdracht, dan besloot je zelf wel wanneer die adviseurs erbij kwamen kijken. 
En dan ging je eerst je ruimtelijke ambitie geeft je uit. Zal je er waarschijnlijk al wat dingen in zetten die helemaal niet 
kunnen, dus moet er sowieso al geïnnoveerd worden. Ik kan me herinneren, we hebben een keer een theater gedaan. 
Hadden we besloten van: De Foyer en de zaal en dat moeten allemaal open kunnen met elkaar. Dat kan natuurlijk niet, 
want je zit met enorme geluidseisen. Dus moeten we bij lakokragro (?), die maken voor fregatten van die schuifdeuren 
die helemaal stealth en radar dicht zijn, gaat kijken of zij een toepassing in de bouw konden gaan maken. Dan ben je dus 
wel hardcore aan het innoveren. Dan heb je je ambitieeis al zo hoog gesteld samen met de opdrachtgever, dat adviseurs 
daar wel in mee moeten omdat het er een eis ligt. Daar staat de opdrachtgever ook achter. En als zij al eerder aan boord 
zitten, dan ga je dat soort dingen niet eens meer voorstellen.
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Een opdrachtgever weet ook niet wat die wil. Je kunt die drang tot innoveren, dat kun je niet zo in een project schuiven 
als opdrachtgever. Tenzij de eisen dus belachelijk hoog zijn, dan moet het wel. 
Dus de opdrachtgever moet door een consultant snel overtuigd worden van het nu van functieneutraliteit 
en dit als kernpunt meenemen?
Ja, en er ook echt keihard en het hele proces door op blijven hameren. Dan komt het er wel in. Dan is het leuk. Dat 
vind ik ook leuk aan architect zijn, dan wordt je ook uitgedaagd tot iets wat je normaal niet doet. Dat is interessant. 

Gaat ook fout gedurende de uitvoeringsfase?
Ja, maar dat ligt dus aan je aannemer of ze het kunnen of niet. Het is best wel specifiek zoiets. Wij willen vaak wel 
dat soort systemen erin hangen. Ik wordt er altijd wel happy van om nieuwe systemen toe te passen. Maar je merkt 
natuurlijk wel heel veel conservatief gedrag aan de eindkant van het project. Niet iedereen kan dat, dat soort dingen 
maken. Als je aan de opdrachtgevers kant adviseert, zorg gewoon dat je ook je aannemers kiest die ook daadwerkelijk 
wat kunnen. Of de ambitie hebben tot innovatie. We hebben wel eens projecten waar een hele kleine lokale aannemer 
op komt te zitten, die zien dat wel in het project maar die houden daar geen rekening mee wat er allemaal bij komt 
kijken.

Dus zij kunnen zelf geen goede prijs specificeren?
Ja, juist. Dan schrijven ze te laag in. Dan weet je al weer wat voor ellende er gaat ontstaan. 

Is dat niet het gevaar van aanbesteden?
Ja, daarom moet je ook niet op de laagste prijs selecteren. Je hebt bijvoorbeeld MVI, dat vind ik een heel fijn 
kwaliteitscriteria. Architectonische kwaliteit maar ook bepaalde prestatieeisen van het gebouw, mbt flexibiliteit, dat 
is heel makkelijk in MVI te vatten. Die worden omgerekend naar geld en dat wordt van je inschrijfsom afgetrokken.  
En zo kun je er natuurlijk voor kiezen om 40, 50, 60 of, wat ik zelf wel eens tegen kom, tot wel 70% van je ontwerp 
rondom prestatieeisen te laten draaien. Dan is de prijs nog maar 30%. Dat vind ik dus echt super fijn, want dan zie je 
dus transparant hoe er beoordeeld is. En als ze goed geschreven zijn, krijgt de opdrachtgever ook precies wat hij wil. 

Hebben jullie wel eens een functieneutraal gebouw gerealiseerd? 
Dat is een goeie vraag. Wij komen pas net de renovatiemarkt in, pas sinds vorig jaar ofzo. We zijn nu wel dingen van 
kantoren naar woningen aan het renoveren, maar niet dat het in de toekomst weer kantoor kan worden ofzo. Even 
denken, volgens mij niets. Maar ik kan ernaast zitten. 

Heb je zelf nog iets toe te voegen?
Ik vind het wel grappig dat je zelf bij een project dat ultra toegepast is op een opdrachtgever, want zo zien wij dit echt. 
De enige reden dat dit er zo uitziet, is omdat zij zo’n vreemde uitvraag hebben gedaan. Anders hadden we het nooit zo 
flexibel gemaakt. Dat dat misschien zelfs als toonvoorbeeld kan gaan dien voor functieneutraliteit.

Ik vraag me af, ook al is een gebouw flexibel, als het gebouw afgeschreven is over 30 jaar. En het ziet er niet uit, dan gaat 
de sloopkogel er tegenaan. Omdat de buurt het geen porum vindt om tegenaan te kijken. De grond kan prima voor iets 
anders ingezet worden. Ben je dan ook echt bezig met de lange termijn? Ik denk dat je juist met tijdloze materialen een 
slag kan maken op de lange termijn

Ik vraag me wel eens af hoe lang die kunststof gevel panelen echt mooi blijven
Steenachtig materiaal. Ik wil dat ook toepassen. Ik wil dat echt. Maar het budget laat het echt nooit toe. Zeer zelden 
heb je de mogelijkheid om iets anders dan een alubond achtige plaat aan te hangen, wat natuurlijk het goedkoopste van 
het goedkoopste is. Iedereen is best wel enthousiast over dat product omdat je er alles mee kan, maar het blijft een 
veredelde plastic plaat natuurlijk. Dat is een composiet paneel. Echt alle nieuwbouw wordt daar nu mee gedaan. Dan 
denk ik, hoe ziet dit eruit… … ik vind ook, die spullen die in de jaren ’90 gebouwd zijn met een bepaald type panelen 
die eraan hangen, ik denk echt niet dat dit nog 10 jaar blijft staan. Ik weet zeker dat dit gesloopt gaat worden. 

Dus eigenlijk zou er in de initiatieffase een verwachting van de levensduur worden gemaakt, mede op basis 
van de esthetiek van het gebouw.

Ja klopt. Dit gebouw (architectenkantoor) is natuurlijk nooit ontworpen als een flexibel gebouw. Maar gewoon als een 
simpele loods. Het was het initiatief van Lemming, die hadden zoiets van: misschien kunnen we daar wel een kantoor 
van maken. Toen heeft Paul dat op een bepaalde manier weten vorm te geven, waarvan ik vind dat het kwalitatief 
genoeg is dat dit ding wel 20, 30 jaar prima als kantoor kan functioneren. Of het daarna nog bestaansrecht heeft weet 
ik niet. Er hangt natuurlijk ook goedkoop materiaal en een demontabele schil in. 

Het Nederlands bouwklimaat is zo vreemd vind ik. We zitten steeds meer standaardisatie systemen en flexibiliteit 
daardoor krijgen gelijker tijd de gebouwen steeds meer een uitstraling van plastic. Tsja dat krijg je als je dat soort ideeën 
gaat uitwerken in ruimte en vorm, dan ga je dus met hanggevels denken. Dus gewoon platen die je eraan hangt. Want 
je hele constructie daarachter is ook al demontabel en van staal. Mensen voelen dat automatisch gelijk of het geplakte 
baksteen is of niet. Ik vind het prima om plakstrips toe te passen, daar heb ik totaal geen principiële bezwaren tegen, 
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maar ik weet wel dat mensen het merken. En ik weet ook dat er veel minder waardering voor is over 20 jaar dan voor 
echt massief. 

Dus monumentaliteit is toekomstbestendig?
Dat deelt niet iedereen binnen dit bureau. Maar dat is echt mijn heilige mening. Monumentaal heeft natuurlijk in de jaren 
’40 een nare bij klank gekregen, maar alles wat in de binnenstad staat heeft een bepaalde mate van monumentaliteit. En 
daarmee tijdloosheid en daarmee toekomstbestendigheid. Achter de gevels wordt alles gesloopt en gevel laten ze staan 
en zetten iets helemaal nieuws achter. Ja, dat zegt wel wat dat er zoveel waarde wordt gehecht aan de detaillering van 
materiaalgebruik.

Je kan je afvragen of die monumentaliteit (toekomstwaarde) ook geldt voor de periferie van de stad. In Amstelveen 
staan zo’n betonnen bakbeest. Iedereen wil daar zitten, al die toonaangevende reclamebureaus zitten daarin. Dat is 
gewoon zo’n vet ding. 

Strijp S bijvoorbeeld. Wist je bijvoorbeeld dat ze de lichttoren nooit hebben gesloopt omdat het gewoon te duur is om 
te slopen? Er zit daar zoveel beton en wapeningsstaal in. Nou goed, we gaan wel renoveren. Daar wordt ik wel vrolijk 
van. Dat is gewoon kwaliteit, iedereen ziet dat als een mooi stuk Eindhoven. In tegenstelling tot al dat plastic dat ernaast 
staat. Er is zo’n heel gek schisma tussen de ideeën rondom flexibiliteit en eigenlijk ook wel de architectuur die Paul de 
Ruiter maakt, want dat is heel erg systeembouwen, heel erg gefocust op techniek. En wat mensen echt als ‘dit vind ik 
echt een heel fijn gebouw’ beschouwen.

Ik vind het ook zo bizar dat het ook alleen van de laatste jaren nu is dat levensduur. Dat je je bouwkosten dus niet gaat 
berekenen over je bouwkosten maar je exploitatie dus ook mee neemt. Dat is ongeveer 80% van de totale som die 
je meeneemt. Aan stoken en onderhoud. Dat dát besef er dus 10 jaar geleden nog niet was. Daar kan ik echt met de 
kop niet bij. Zo kun je dus waarschijnlijk over 20 jaar denken van ‘oke, we hebben een economische afschrijving van 15 
jaar of 30 jaar. Maar we willen gewoon dat dit 100 jaar blijft staan. Dat wordt nu dus nog totaal niet gedaan omdat het 
gebouw wordt afgeschreven over 15 jaar. Alle garanties, alles wordt geëngineerd op basis van een bepaalde termijn. 
En daarna dondert het of wel of niet in elkaar. Als je Duitse product gebruikt blijft het langer goed dan Chinese. Best 
interessant altijd.  
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Bijlage 5: Toetsing Martini Ziekenhuis
Voer de gebouweigenschappen in zodat de meetwaarden van functieafhankelijke indicatoren kunnen worden bepaald

Project: Martini Ziekenhuis Groningen
Datum: 15-dec-15
Versie: EC

Variabele Opmerkingen
Gebouwfunctie
Wat is de originele gebouwfunctie?

selecteer de originele gebruiksfunctie voor het betreffende 
gebouw of gebouwdeel

Oppervlakte
Wat is de gebruikersoppervlakte?
Gebouwdiepte
Wat is de afstand tussen de gevels in 
de diepterichting van het gebouw?

16000 mm
Voer de diepte van het gebouw in, vanaf gevelstramien 
gemeten

Beukmaat
Wat is de h.o.h. afstand tussen 
kolommen in de lengte richting?

7200 mm voer de h.o.h. afstand tussen kolommen in

Kolomplaatsing in de gebouwdiepte
Hoeveel middenkolommen zijn er 
gepositioneerd in de diepterichitng 
van het gebouw?

1 middenkolom
Selecteer het aantal middenkolommen in de diepterichting van 
het gebouw (excl. Kolommen die zich in het gevelvlak bevinden)

evt. positie 1e kolom (gevel - h.o.h) 6600 mm voer de h.o.h. afstand tussen de gevel en eerste kolom in
evt. positie 2e kolom (gevel - h.o.h) mm n.v.t.
evt. positie 3e kolom (gevel - h.o.h) mm n.v.t.
evt. positie 4e kolom (gevel - h.o.h) mm n.v.t.
Netto verdiepingshoogte
Wat is de hoogte van een verdieping, 
excl. Verhoogde vloeren of verlaagde 
plafonds?

3500 mm Voor de netto verdiepingshoogte in

Nuttig draagvermogen
Hoe hoog is de veranderlijke belasting 
waar de constructie op is berekend? standaard variabele belasting is 5,0 kN/m2

Weerstand tegen brand
WBDBO hoofddraagstructuur
Vervoerscapaciteit
Hoeveel personen nemen met uur de 
lift?
Toevoegen buitenruimte
Kan een buitenruimte worden 
toegevoegd?

Uitwendig, mits na ingrepen

360 pers/uur
De vervoerscapaciteit kan met behulp van bijlage 4 worden 
berekend

Selecteer de optie die het beste aansluit bij de huidige situatie

Invoertabel

Selecteer het aantal minuten dat de hoofddraagstructuur 
brandwerend is

120 minuten

gezondheidszorggebouw

Waarde

kN/m25

m21200 Voer gebruikersoppervlakte in van de gebouwfunctie (excl. BG)
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Voer de meetwaarden in van de functieonafhankelijke indicatoren

Project:
Datum:
Versie:

Score gebouwlaag Gebouwlaag Indicator Waardering Waarde
1. Massieve structuur: draagstructuur legt de plattegrond in twee 
richtingen vast

0 4
2. Schijvenstructuur: de draagstructuur legt de plattegrond in één 
richting vast 0
3. Open-schijfstructuur: de draagstructuur laat de plattegrond in één 
richting volledig vrij en in de andere richting beperkt vrij. 2
4. Kolomstructuur/vrije overspanning: de draagstructuur laat de 
plattegrond in twee richtingen vrij 4
1. Enkel dragende wanden als hoofddraagstructuur 0 4
2. Rond/afwijkende verticale vorm 1
3. Achthoekig 2
4. Rechthoekig 3
5. Vierkant 4
1. Enkele decentraal gepositioneerde entree en kern 1 4
2. Enkele centraal gepositioneerde entree en kern 2
3. Twee vleugels met elk een centraal gepositioneerde entree en kern 3
4. Drie of meer vleugels met elk een centraal gepositioneerde entree en 4
1. Gevel is voor 0% tot 10% zelfdragend, in zeer grote mate onderdeel 
van de hoofddraagstructuur 1 2
2. Gevel is voor 10% tot 50% zelfdragend, in grote mate onderdeel van 
de hoofddraagstructuur 2
3. Gevel is voor 50% tot 90% zelfdragend, in kleine mate onderdeel van 
de hoofddraagstructuur 3
4. Gevel is voor 90% tot 100% zelfdragend, in zeer kleine mate 
onderdeel van de hoofddraagstructuur 4
1. Minder dan 20% van de gevelelementen zijn demontabel 1 2
2. Een klein deel van de gevelelementen zijn demontabel (tussen 20 en 
50%) 2
3. Een groot deel van de gevelelementen zijn demontabel (tussen 50 en 
90%) 3
4. Gevelelementen zijn voor meer dan 90% demontabel 4
1. Capaciteitsmodel toegepast: leidingen zijn niet bereikbaar en 
aanpasbaar. 0 3
2. Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel toegepast en 
aansluitpunten zijn in 1 richting verplaatsbaar. 1

3. Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel toegepast en 
aansluitpunten zijn in 2 richtingen verplaatsbaar. 2
4. Gootmodel of verlaagd plafond model in combinatie met 
inbouwmodel toegepast en aansluitpunten zijn in 2 richtingen 
verplaatsbaar. 3

5. Holle vloer model toegepast. Distributiesystemen geïntegreerd met 
constructie, maar goed bereikbaar. Aansluitpunten kunnen naar iedere 
gewenste positie verplaatst worden. 4
1. Capaciteitsmodel toegepast: leidingen zijn niet bereikbaar en 
aanpasbaar. 0 3
2. Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel toegepast en 
aansluitpunten zijn in 1 richting verplaatsbaar. 1

3. Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel toegepast en 
aansluitpunten zijn in 2 richtingen verplaatsbaar. 2
4. Gootmodel of verlaagd plafond model in combinatie met 
inbouwmodel toegepast en aansluitpunten zijn in 2 richtingen 
verplaatsbaar. 3

5. Holle vloer model toegepast. Distributiesystemen geïntegreerd met 
constructie, maar goed bereikbaar. Aansluitpunten kunnen naar iedere 
gewenste positie verplaatst worden. 4
1. Capaciteitsmodel toegepast: leidingen zijn niet bereikbaar en 
aanpasbaar. 0 3
2. Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel toegepast en 
aansluitpunten zijn in 1 richting verplaatsbaar. 1

3. Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel toegepast en 
aansluitpunten zijn in 2 richtingen verplaatsbaar. 2
4. Gootmodel of verlaagd plafond model in combinatie met 
inbouwmodel toegepast en aansluitpunten zijn in 2 richtingen 
verplaatsbaar. 3

5. Holle vloer model toegepast. Distributiesystemen geïntegreerd met 
constructie, maar goed bereikbaar. Aansluitpunten kunnen naar iedere 
gewenste positie verplaatst worden. 4
1. Capaciteitsmodel toegepast: ventilatiekanalen zijn niet bereikbaar en 
aanpasbaar. 0 4
2. Schachtmodel voor ventilatie toe- en afvoer. 1
3. Gootmodel of inbouwmodel toegepast voor ventilatie toevoer. 
Inbouwmodel voor afvoer. 2
4. Gootmodel toegepast voor ventilatie toevoer. Verlaagd plafond 
model voor afvoer. 3

5. Holle vloer model of verlaagd plafond model toegepast voor ventilatie 
toevoer. Verlaagd plafond model voor afvoer. Distributiesystemen 
geïntegreerd met constructie, maar goed bereikbaar. 4
Capaciteitsmodel toegepast: binnenriolering is niet bereikbaar en 
aanpasbaar. 0 2
Schachtmodel toegepast. 1
Verlaagd plafond model toegepast. Of inbouwmodel  toegepast, 
eventueel in combinatie met fecaliënvermaler 2

Gootmodel toegepast voor verzamelleidingen. Voor aansluitleidingen 
eventueel beperkte toepassing van inbouwmodel 3
Holle vloer model toegepast voor verzamelleidingen. Voor 
aansluitleidingen eventueel beperkte toepassing van inbouwmodel. 
Distributiesystemen geïntegreerd met constructie, maar goed 
bereikbaar. 4
1. Binnenwanden zijn gekoppeld met andere gebouwlagen (bijv. 
onderdeel hoofddraagstructuur of aanwezigheid installaties) 0 4
2. Binnenwanden zijn wel afbreekbaar, maar niet opnieuw op te 
bouwen 1
3. Binnenwanden zijn demontabel en opnieuw op te bouwen. 3
4. Binnenwanden zijn eenvoudig verplaatsbaar (bijv. systeemwanden)

4
Score functieonafhankelijke indicatoren 81%

Meetwaarde

Martini Ziekenhuis Groningen
15-12-2015
EC
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100%

50%

75%

100%

Typologie hoofddraagstructuur
In hoeverre bepaalt de hoofddraagstructuur de 
indeelbaarheid van het gebouw?

Vorm van de kolommen
Welke vorm hebben de kolommen (i.v.m. de 
aansluiting van al dan niet gestandaardiseerde 
binnenwandelementen)?

Zelfdragende gevel
Maakt de gevel onderdeel uit van de 
hoofddraagstructuur of is de gevel constructief 
zelfdragend?

Demontabele gevel
Zijn gevelelementen afzonderlijk demonteerbaar?

Gebouw ontsluiting
Is er sprake van een centrale of een decentrale 
entree per vleugel?

Verplaatsbare binnenwanden
Kunnen binnenwanden gemakkelijk verplaatst 
worden?

Aanpasbaarheid data en E-installaties
Zijn leidingen en aansluitpunten gemakkelijk 
bereikbaar zodat deze aangepast kunnen worden 
bij een functiewijziging?

Aanpasbaarheid gas-installaties
Zijn leidingen en aansluitpunten gemakkelijk 
bereikbaar zodat deze aangepast kunnen worden 
bij een functiewijziging?

Aanpasbaarheid waterleidingen
Zijn leidingen en aansluitpunten gemakkelijk 
bereikbaar zodat deze aangepast kunnen worden 
bij een functiewijziging?

Aanpasbaarheid ventilatie
Zijn ventilatiekanalen gemakkelijk bereikbaar zodat 
deze aangepast kunnen worden bij een 
functiewijziging?

Aanpasbaarheid binnenriolering
Is de binnenriolering gemakkelijk bereikbaar zodat 
deze aangepast kan worden bij een 
functiewijziging?
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Overzicht functionele bandbreedte aan de hand van gegeven invoermodel

Project: Martini Ziekenhuis Groningen
Datum: 15-12-2015
Versie: EC

Woning Logies Kantoor

Vervoerscapaciteit liften
Wat is de vervoerscapaciteit van de liften?

Toevoegen buitenruimte
Is het mogelijk om een buitenruimte toe te 
voegen aan het gebouw?

"voldoet" "voldoet" "voldoet"

"beperkt mogelijk" nvt nvt

Brandwerendheid van de hoofddraagstructuur
Hoeveel minuten is de hoofddraagstructuur 
brandwerend? (WBDBO)

"voldoet" "voldoet" "voldoet"

"voldoet" "voldoet" "voldoet"

"voldoet" "voldoet" "voldoet niet"

Gebouwdiepte
Wat is de diepte van het gebouw, gemeten van 
gevel tot gevel?

Beukmaat
Wat is de h.o.h. afstand tussen kolommen in de 
lengte richting?

Positionering kolommen in de gebouwdiepte
Wat is de h.o.h. afstand tussen de gevel en 
kolommen in de diepte richting?

Netto verdiepingshoogte
Wat is de hoogte van een verdieping, excl. 
Verhoogde vloeren of verlaagde plafonds?

Nuttig draagvermogen
Hoe hoog is de veranderlijke belasting waar de 
constructie op is berekend?

"voldoet" "voldoet" "voldoet"

"voldoet" "voldoet" "voldoet"

"voldoet" "voldoet" "voldoet"
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Overzicht score functieafhankelijke variabelen aan de hand van gegeven invoermodel

Project: Martini Ziekenhuis Groningen
Datum: 15-12-2015
Versie: EC

Indicator Waardering Selectie Waarde
Gebouwdiepte is kleiner dan 8 meter of groter dan 20 meter 0 0 geen invoer
Gebouwdiepte is geschikt voor één toekomstige gebouwfunctie (niet 
zijnde woonfunctie) 1
Gebouwdiepte is enkel geschikt voor woonfunctie 2
Gebouwdiepte is geschikt voor twee toekomstige gebouwfuncties 3
Gebouwdiepte is geschikt voor drie (of meer) toekomstige 
gebouwfuncties 4
Beukmaat komt niet overeen met geschikte beukmaten voor woningen, 
logies of kantoorgebouwen. 0 4 4
Beukmaat komt enkel overeen met geschikte beukmaten voor logies of 
kantoorfuncties 1
Beukmaat is gebaseerd op een moduulmaat van 3M en ligt tussen 6.6 
en 8.4 meter 3
Beukmaat is 7.2 meter 4
Dragende schijven binnen de gevel 0,5 3 1,5
Twee of meer kolommen binnen de gevel op een stramien loodrecht 
op de gevel (afgezien van kolommen in het gevelvlak) 1
één kolom binnen de gevel op een stramien loodrecht op de gevel 
(afgezien van kolommen in het gevelvlak) 1,5
Geen kolommen binnen de gevel. Vrije overspanning: kolommen staat 
in de gevel of buiten de gevel. 2
Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen niet binnen 
geschikte posities voor toekomstige gebouwfuncties 0,5 3 1
Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen binnen geschikte 
posities voor één toekomstige gebouwfuncties (niet zijnde 
woonfunctie) 0,5
Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen binnen geschikte 
posities voor enkel woonfunctie 1
Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen binnen geschikte 
posities voor twee toekomstige gebouwfuncties 1,5
Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen binnen geschikte 
posities voor drie (of meer) toekomstige gebouwfuncties 2
Netto verdiepingshoogte 2600-2800mm 1 4 4
Netto verdiepingshoogte 2800-3000mm 2
Netto verdiepingshoogte 3000-3200mm 3
Netto verdiepingshoogte ≥ 3200mm 4

Veranderlijke belasting: 1,75 kN/m2 1 4 4
Veranderlijke belasting: 2,5 kN/m2 2
Veranderlijke belasting: 4,0 kN/m2 3
Veranderlijke belasting: 5,0 kN/m2 4
60 minuten brandwerend 1 3 4
90 minuten brandwerend 2
120 minuten brandwerend 4

Vervoerscapaciteit < 0,08 m2 personen/uur 1 3 4
Vervoerscapaciteit ≥ 0,08 m2 < 0,15 m2 personen/uur 2
Vervoerscapaciteit ≥ 0,15 m2 personen/uur 4
Het is niet mogelijk om, zonder ingrijpende verbouwing, een 
buitenruimte toe te voegen. 1 3 3
Het is mogelijk om met beperkte bouwkundige ingrepen een inpandige 
buitenruimte toe te voegen 2
Het is mogelijk om met beperkte bouwkundige ingrepen een 
uitwendige buitenruimte toe te voegen 3
Een buitenruimte kan met geen of zeer weinig bouwkundige 
aanpassingen gerealiseerd worden. 4

91%

Toevoegen buitenruimte
Is het mogelijk om een buitenruimte toe te voegen 
aan het gebouw?

Vervoerscapaciteit liften
Wat is de vervoerscapaciteit van de liften?

Meetwaarde

Beukmaat
Wat is de h.o.h. afstand tussen kolommen in de 
lengte richting?

Kolomplaatsing in de gebouwdiepte
Hoeveel middenkolommen zijn er gepositioneerd 
in de diepterichitng van het gebouw? (excl. 
Kolommen in de gevel)

Positionering kolommen in de gebouwdiepte
Wat is de h.o.h. afstand tussen de gevel en 
kolommen in de diepte richting?

Netto verdiepingshoogte
Wat is de hoogte van een verdieping, excl. 
Verhoogde vloeren of verlaagde plafonds?

Nuttig draagvermogen
Hoe hoog is de veranderlijke belasting waar de 
constructie op is berekend?

Brandwerendheid van de hoofddraagstructuur
Hoeveel minuten is de hoofddraagstructuur 
brandwerend? (WBDBO)

Gebouwdiepte
Wat is de diepte van het gebouw, gemeten van 
gevel tot gevel?

Percentage functieafhankelijke variabelen
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Bijlage 6: Ontwerpondersteunend 
model + leeswijzer

LEESWIJZER ONTWERPONDERSTEUNEND MODEL
Het ontwerpondersteunend model is een excel bestand dat bestaat uit vier tabbladen. De eerste twee tabbladen zijn 
invoerbladen, de laaste twee tabbladen zijn beveiligd en worden enkel gebruikt om uitkomsten te bekijken.

EERSTE TABBLAD
Het eerste tabblad bestaat uit een invoertabel. In dit tabel kunnen eigenschappen van een (voorlopig) ontwerp worden 
ingevoerd. Het invoertabel bestaat uit drie kolommen. De linker kolom geeft de variabele in het ontwerp. De waarde 
van de variabele kan in de tweede kolom worden ingevoerd. Voor sommige variabelen geldt dat een keuze uit een 
dropdown menu gemaakt moet worden, voor andere variabelen geldt dat de gebruiker zelf een waarde moet ingeven.
De rechter kolom geeft algemene opmerkingen die de gebruiker kan helpen bij de invoer van variabelen. 

TWEEDE TABBLAD
Het tweede tabblad geeft een overzicht van de functieonafhankelijke variabelen met bijbehorende meetwaarden. Door 
keuzerondjes te selectren wordt een waardering aan de meetwaarde gekoppeld. De tweede kolom geeft de scores 
die gelden voor iedere afzonderlijke gebouwlaag, zodat de gebruiker kan controleren welke laag het slechtste scoort 
voor de toepassing van functieneutraliteit. Onderaan de tabel wordt de totale score weergegeven. Deze score is het 
gemiddelde van de scores van afzonderlijke gebouwlagen.

DERDE TABBLAD
Het derde tabblad is gekoppeld aan het eerste tabblad. Aan de hand van de ingevoerde gebouwgevens worden 
meetwaarden toegekend aan functieafhankelijke indicatoren. Het tabblad is bevelidigd zodat de koppeling met andere 
tabbladen niet verloren raakt.

VIERDE TABBLAD
Het vierde tabblad maakt de functionele bandbreedte van het gebouwontwerp zichtbaar. Een functieafhankelijke 
indicator kan wel voldoen voor een functie die in de bandbreedte is opgenomen, kan niet voldoen of kan met enige 
beperking voldoen. De ontwerper kan aan de hand van het functionele overzichtstabel een keuze maken betreffende de 
functionele bandbreedte. Een projectmanager of consultant kan aan de hand van de tabel de opdrachtgever adviseren 
over de toepasbaarheid van functieneutraliteit.
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Voer de gebouweigenschappen in zodat de meetwaarden van functieafhankelijke indicatoren kunnen worden bepaald

Project: <vul projectnaam in>
Datum: <vul datum in>
Versie: <vul projectversie in>

Variabele Opmerkingen
Gebouwfunctie
Wat is de originele gebouwfunctie?

selecteer de originele gebruiksfunctie voor het betreffende 
gebouw of gebouwdeel

Oppervlakte
Wat is de gebruikersoppervlakte?
Gebouwdiepte
Wat is de afstand tussen de gevels in 
de diepterichting van het gebouw?

mm
Voer de diepte van het gebouw in, vanaf gevelstramien 
gemeten

Beukmaat
Wat is de h.o.h. afstand tussen 
kolommen in de lengte richting?

mm voer de h.o.h. afstand tussen kolommen in

Kolomplaatsing in de gebouwdiepte
Hoeveel middenkolommen zijn er 
gepositioneerd in de diepterichitng 
van het gebouw?

1 middenkolom
Selecteer het aantal middenkolommen in de diepterichting van 
het gebouw (excl. Kolommen die zich in het gevelvlak bevinden)

evt. positie 1e kolom (gevel - h.o.h) mm voer de h.o.h. afstand tussen de gevel en eerste kolom in
evt. positie 2e kolom (gevel - h.o.h) mm n.v.t.
evt. positie 3e kolom (gevel - h.o.h) mm n.v.t.
evt. positie 4e kolom (gevel - h.o.h) mm n.v.t.
Netto verdiepingshoogte
Wat is de hoogte van een verdieping, 
excl. Verhoogde vloeren of verlaagde 
plafonds?

mm Voor de netto verdiepingshoogte in

Nuttig draagvermogen
Hoe hoog is de veranderlijke belasting 
waar de constructie op is berekend? standaard variabele belasting is 1,75 kN/m2

Weerstand tegen brand
WBDBO hoofddraagstructuur
Vervoerscapaciteit
Hoeveel personen nemen met uur de 
lift?
Toevoegen buitenruimte
Kan een buitenruimte worden 
toegevoegd?

Invoertabel

Selecteer het aantal minuten dat de hoofddraagstructuur 
brandwerend is

120 minuten

woning

Waarde

kN/m25

m2 Voer gebruikersoppervlakte in van de gebouwfunctie (excl. BG)

Niet mogelijk

pers/uur
De vervoerscapaciteit kan met behulp van bijlage 4 worden 
berekend

Selecteer de optie die het beste aansluit bij de huidige situatie
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Voer de meetwaarden in van de functieonafhankelijke indicatoren

Project:
Datum:
Versie:

Score gebouwlaag Gebouwlaag Indicator Waardering Waarde
1. Massieve structuur: draagstructuur legt de plattegrond in twee 
richtingen vast

0 geen invoer
2. Schijvenstructuur: de draagstructuur legt de plattegrond in één 
richting vast 0
3. Open-schijfstructuur: de draagstructuur laat de plattegrond in één 
richting volledig vrij en in de andere richting beperkt vrij. 2
4. Kolomstructuur/vrije overspanning: de draagstructuur laat de 
plattegrond in twee richtingen vrij 4
1. Enkel dragende wanden als hoofddraagstructuur 0 geen invoer
2. Rond/afwijkende verticale vorm 1
3. Achthoekig 2
4. Rechthoekig 3
5. Vierkant 4
1. Enkele decentraal gepositioneerde entree en kern 1 geen invoer
2. Enkele centraal gepositioneerde entree en kern 2
3. Twee vleugels met elk een centraal gepositioneerde entree en kern 3
4. Drie of meer vleugels met elk een centraal gepositioneerde entree en 4
1. Gevel is voor 0% tot 10% zelfdragend, in zeer grote mate onderdeel 
van de hoofddraagstructuur 1 geen invoer
2. Gevel is voor 10% tot 50% zelfdragend, in grote mate onderdeel van 
de hoofddraagstructuur 2
3. Gevel is voor 50% tot 90% zelfdragend, in kleine mate onderdeel van 
de hoofddraagstructuur 3
4. Gevel is voor 90% tot 100% zelfdragend, in zeer kleine mate 
onderdeel van de hoofddraagstructuur 4
1. Minder dan 20% van de gevelelementen zijn demontabel 1 geen invoer
2. Een klein deel van de gevelelementen zijn demontabel (tussen 20 en 
50%) 2
3. Een groot deel van de gevelelementen zijn demontabel (tussen 50 en 
90%) 3
4. Gevelelementen zijn voor meer dan 90% demontabel 4
1. Capaciteitsmodel toegepast: leidingen zijn niet bereikbaar en 
aanpasbaar. 0 geen invoer
2. Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel toegepast en 
aansluitpunten zijn in 1 richting verplaatsbaar. 1

3. Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel toegepast en 
aansluitpunten zijn in 2 richtingen verplaatsbaar. 2
4. Gootmodel of verlaagd plafond model in combinatie met 
inbouwmodel toegepast en aansluitpunten zijn in 2 richtingen 
verplaatsbaar. 3

5. Holle vloer model toegepast. Distributiesystemen geïntegreerd met 
constructie, maar goed bereikbaar. Aansluitpunten kunnen naar iedere 
gewenste positie verplaatst worden. 4
1. Capaciteitsmodel toegepast: leidingen zijn niet bereikbaar en 
aanpasbaar. 0 geen invoer
2. Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel toegepast en 
aansluitpunten zijn in 1 richting verplaatsbaar. 1

3. Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel toegepast en 
aansluitpunten zijn in 2 richtingen verplaatsbaar. 2
4. Gootmodel of verlaagd plafond model in combinatie met 
inbouwmodel toegepast en aansluitpunten zijn in 2 richtingen 
verplaatsbaar. 3

5. Holle vloer model toegepast. Distributiesystemen geïntegreerd met 
constructie, maar goed bereikbaar. Aansluitpunten kunnen naar iedere 
gewenste positie verplaatst worden. 4
1. Capaciteitsmodel toegepast: leidingen zijn niet bereikbaar en 
aanpasbaar. 0 geen invoer
2. Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel toegepast en 
aansluitpunten zijn in 1 richting verplaatsbaar. 1

3. Gootmodel, verlaagd plafond model of inbouwmodel toegepast en 
aansluitpunten zijn in 2 richtingen verplaatsbaar. 2
4. Gootmodel of verlaagd plafond model in combinatie met 
inbouwmodel toegepast en aansluitpunten zijn in 2 richtingen 
verplaatsbaar. 3

5. Holle vloer model toegepast. Distributiesystemen geïntegreerd met 
constructie, maar goed bereikbaar. Aansluitpunten kunnen naar iedere 
gewenste positie verplaatst worden. 4
1. Capaciteitsmodel toegepast: ventilatiekanalen zijn niet bereikbaar en 
aanpasbaar. 0 geen invoer
2. Schachtmodel voor ventilatie toe- en afvoer. 1
3. Gootmodel of inbouwmodel toegepast voor ventilatie toevoer. 
Inbouwmodel voor afvoer. 2
4. Gootmodel toegepast voor ventilatie toevoer. Verlaagd plafond 
model voor afvoer. 3

5. Holle vloer model of verlaagd plafond model toegepast voor ventilatie 
toevoer. Verlaagd plafond model voor afvoer. Distributiesystemen 
geïntegreerd met constructie, maar goed bereikbaar. 4
Capaciteitsmodel toegepast: binnenriolering is niet bereikbaar en 
aanpasbaar. 0 geen invoer
Schachtmodel toegepast. 1
Verlaagd plafond model toegepast. Of inbouwmodel  toegepast, 
eventueel in combinatie met fecaliënvermaler 2

Gootmodel toegepast voor verzamelleidingen. Voor aansluitleidingen 
eventueel beperkte toepassing van inbouwmodel 3
Holle vloer model toegepast voor verzamelleidingen. Voor 
aansluitleidingen eventueel beperkte toepassing van inbouwmodel. 
Distributiesystemen geïntegreerd met constructie, maar goed 
bereikbaar. 4
1. Binnenwanden zijn gekoppeld met andere gebouwlagen (bijv. 
onderdeel hoofddraagstructuur of aanwezigheid installaties) 0 geen invoer
2. Binnenwanden zijn wel afbreekbaar, maar niet opnieuw op te 
bouwen 1
3. Binnenwanden zijn demontabel en opnieuw op te bouwen. 3
4. Binnenwanden zijn eenvoudig verplaatsbaar (bijv. systeemwanden)

4
Score functieonafhankelijke indicatoren 0%

Zelfdragende gevel
Maakt de gevel onderdeel uit van de 
hoofddraagstructuur of is de gevel constructief 
zelfdragend?

Demontabele gevel
Zijn gevelelementen afzonderlijk demonteerbaar?

Gebouw ontsluiting
Is er sprake van een centrale of een decentrale 
entree per vleugel?

Verplaatsbare binnenwanden
Kunnen binnenwanden gemakkelijk verplaatst 
worden?

Aanpasbaarheid data en E-installaties
Zijn leidingen en aansluitpunten gemakkelijk 
bereikbaar zodat deze aangepast kunnen worden 
bij een functiewijziging?

Aanpasbaarheid gas-installaties
Zijn leidingen en aansluitpunten gemakkelijk 
bereikbaar zodat deze aangepast kunnen worden 
bij een functiewijziging?

Aanpasbaarheid waterleidingen
Zijn leidingen en aansluitpunten gemakkelijk 
bereikbaar zodat deze aangepast kunnen worden 
bij een functiewijziging?

Aanpasbaarheid ventilatie
Zijn ventilatiekanalen gemakkelijk bereikbaar zodat 
deze aangepast kunnen worden bij een 
functiewijziging?

Aanpasbaarheid binnenriolering
Is de binnenriolering gemakkelijk bereikbaar zodat 
deze aangepast kan worden bij een 
functiewijziging?

Meetwaarde

<vul projectnaam in>
<vul datum in>
<vul projectversie in>
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#WAARDE!

Typologie hoofddraagstructuur
In hoeverre bepaalt de hoofddraagstructuur de 
indeelbaarheid van het gebouw?

Vorm van de kolommen
Welke vorm hebben de kolommen (i.v.m. de 
aansluiting van al dan niet gestandaardiseerde 
binnenwandelementen)?
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Overzicht score functieafhankelijke variabelen aan de hand van gegeven invoermodel

Project: <vul projectnaam in>
Datum: <vul datum in>
Versie: <vul projectversie in>

Indicator Waardering Selectie Waarde
Gebouwdiepte is kleiner dan 8 meter of groter dan 20 meter 0 0 geen invoer
Gebouwdiepte is geschikt voor één toekomstige gebouwfunctie (niet 
zijnde woonfunctie) 1
Gebouwdiepte is enkel geschikt voor woonfunctie 2
Gebouwdiepte is geschikt voor twee toekomstige gebouwfuncties 3
Gebouwdiepte is geschikt voor drie (of meer) toekomstige 
gebouwfuncties 4
Beukmaat komt niet overeen met geschikte beukmaten voor woningen, 
logies of kantoorgebouwen. 0 geen invoer geen invoer
Beukmaat komt enkel overeen met geschikte beukmaten voor logies of 
kantoorfuncties 1
Beukmaat is gebaseerd op een moduulmaat van 3M en ligt tussen 6.6 
en 8.4 meter 3
Beukmaat is 7.2 meter 4
Dragende schijven binnen de gevel 0,5 3 1,5
Twee of meer kolommen binnen de gevel op een stramien loodrecht 
op de gevel (afgezien van kolommen in het gevelvlak) 1
één kolom binnen de gevel op een stramien loodrecht op de gevel 
(afgezien van kolommen in het gevelvlak) 1,5
Geen kolommen binnen de gevel. Vrije overspanning: kolommen staat 
in de gevel of buiten de gevel. 2
Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen niet binnen 
geschikte posities voor toekomstige gebouwfuncties 0,5 4 1,5
Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen binnen geschikte 
posities voor één toekomstige gebouwfuncties (niet zijnde 
woonfunctie) 0,5
Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen binnen geschikte 
posities voor enkel woonfunctie 1
Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen binnen geschikte 
posities voor twee toekomstige gebouwfuncties 1,5
Kolommen binnen de gevel gepositioneerd en vallen binnen geschikte 
posities voor drie (of meer) toekomstige gebouwfuncties 2
Netto verdiepingshoogte 2600-2800mm 1 geen invoer geen invoer
Netto verdiepingshoogte 2800-3000mm 2
Netto verdiepingshoogte 3000-3200mm 3
Netto verdiepingshoogte ≥ 3200mm 4

Veranderlijke belasting: 1,75 kN/m2 1 4 4
Veranderlijke belasting: 2,5 kN/m2 2
Veranderlijke belasting: 4,0 kN/m2 3
Veranderlijke belasting: 5,0 kN/m2 4
60 minuten brandwerend 1 3 4
90 minuten brandwerend 2
120 minuten brandwerend 4

Vervoerscapaciteit < 0,08 m2 personen/uur 1 #DEEL/0! #DEEL/0!
Vervoerscapaciteit ≥ 0,08 m2 < 0,15 m2 personen/uur 2
Vervoerscapaciteit ≥ 0,15 m2 personen/uur 4
Het is niet mogelijk om, zonder ingrijpende verbouwing, een 
buitenruimte toe te voegen. 1 0 geen invoer
Het is mogelijk om met beperkte bouwkundige ingrepen een inpandige 
buitenruimte toe te voegen 2
Het is mogelijk om met beperkte bouwkundige ingrepen een 
uitwendige buitenruimte toe te voegen 3
Een buitenruimte kan met geen of zeer weinig bouwkundige 
aanpassingen gerealiseerd worden. 4

#DEEL/0!

Toevoegen buitenruimte
Is het mogelijk om een buitenruimte toe te voegen 
aan het gebouw?

Vervoerscapaciteit liften
Wat is de vervoerscapaciteit van de liften?

Meetwaarde

Beukmaat
Wat is de h.o.h. afstand tussen kolommen in de 
lengte richting?

Kolomplaatsing in de gebouwdiepte
Hoeveel middenkolommen zijn er gepositioneerd 
in de diepterichitng van het gebouw? (excl. 
Kolommen in de gevel)

Positionering kolommen in de gebouwdiepte
Wat is de h.o.h. afstand tussen de gevel en 
kolommen in de diepte richting?

Netto verdiepingshoogte
Wat is de hoogte van een verdieping, excl. 
Verhoogde vloeren of verlaagde plafonds?

Nuttig draagvermogen
Hoe hoog is de veranderlijke belasting waar de 
constructie op is berekend?

Brandwerendheid van de hoofddraagstructuur
Hoeveel minuten is de hoofddraagstructuur 
brandwerend? (WBDBO)

Gebouwdiepte
Wat is de diepte van het gebouw, gemeten van 
gevel tot gevel?

Percentage functieafhankelijke variabelen
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Overzicht functionele bandbreedte aan de hand van gegeven invoermodel

Project: <vul projectnaam in>
Datum: <vul datum in>
Versie: <vul projectversie in>

Woning Logies Kantoor

"voldoet" "voldoet"

"voldoet" "voldoet" "voldoet"

"voldoet" "voldoet" "voldoet"

Brandwerendheid van de hoofddraagstructuur
Hoeveel minuten is de hoofddraagstructuur 
brandwerend? (WBDBO)

"voldoet niet" "voldoet niet" "voldoet niet"

"voldoet niet" "voldoet niet" "voldoet niet"

"voldoet" "voldoet" "voldoet"

Gebouwdiepte
Wat is de diepte van het gebouw, gemeten van 
gevel tot gevel?

Beukmaat
Wat is de h.o.h. afstand tussen kolommen in de 
lengte richting?

Positionering kolommen in de gebouwdiepte
Wat is de h.o.h. afstand tussen de gevel en 
kolommen in de diepte richting?

Netto verdiepingshoogte
Wat is de hoogte van een verdieping, excl. 
Verhoogde vloeren of verlaagde plafonds?

Nuttig draagvermogen
Hoe hoog is de veranderlijke belasting waar de 
constructie op is berekend?

"voldoet"

Vervoerscapaciteit liften
Wat is de vervoerscapaciteit van de liften?

Toevoegen buitenruimte
Is het mogelijk om een buitenruimte toe te 
voegen aan het gebouw?

#DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!

"voldoet" nvt nvt


