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Voorwoord 

Voor U ligt mijn afstudeerscriptie die geschreven is in het kader van het afstudeeronderzoek 
over functieneutraal bouwen. Deze afstudeerscriptie is het product van een jaar lang hard 
werken. Een periode die heel leerzaam en interessant is geweest en waarbinnen zowel 
sterke als minder sterke momenten zegevierden. Over het algemeen is het proces echter vrij 
soepel verlopen, waardoor het afstuderen ook daadwerkelijk na een jaar afgerond kan 
worden. 
Mijn interessegebied in de bouwwereld is zeer uiteenlopend. Zowel aspecten binnen de 
herbestemming en renovatie als aspecten binnen de nieuwbouw en het flexibel bouwen 
spreken mij sterk aan. Ik heb voorafgaande aan het afstudeeronderzoek daarom veel 
artikelen gelezen over de betreffende onderwerpen. Zonder hulp en ondersteuning had ik het 
afstudeeronderzoek echter nooit tot een goed einde kunnen volbrengen. Vooral de 
allereerste brainstormsessies met de begeleiders Jas Lichtenberg en Joop Petit (extern 
begeleider van SATIJNplus architecten) hebben ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk ben 
uitgekomen op het onderwerp functieneutraal bouwen, een manier van bouwen waarmee 
naar mijn meningen vele problemen binnen de bouwwereld opgelost kunnen worden. 
De kritische blik van beide begeleiders zorgde er tevens voor dat het onderzoek haalbaar 
bleef. Daarnaast wil ik Jas Lichtenberg bedanken voor zijn hulp bij het opvragen van 
informatie over de analyseprojecten bij de bedrijven. Door deze ondersteuning kreeg ik zeer 
snel antwoord op mijn vragen. 
Daarnaast was de kritische blik van Peter Erkelens, begeleider en tevens voorzitter van de 
afstudeercommissie, van groot belang voor het eindproduct. Door zijn advies en kritische blik 
tijdens de begeleidingen en het afstudeeratelier Spirit kon het onderzoek op de juiste 
momenten worden bijgeschaafd en aangepast. 
De analysemethode binnen het onderzoek is gebaseerd op een bestaande methode uit de 
productontwikkeling. Ik ben in aanraking met deze methode gekomen, toen de promovendus 
Roei Gijsbers mij hier tijdens een gesprek op attendeerde. Ik wil hem daarom bedanken voor 
zijn enthousiasme en betrokkenheid tot het onderzoek. 
Binnen het afstudeeronderzoek zijn tevens een aantal projecten met betrekking tot het 
flexibel en functieneutraal bouwen aan een analyse onderworpen. Zonder de informatie van 
bedrijven, die ik zowel door middel van gesprekken als via de email heb verkregen, zouden 
geen betrouwbare analyses voortgekomen zijn. Veel dank gaat daarom uit naar de volgende 
personen en bedrijven: 

De heer Patriek Tielkens van woningcorporatie het Oosten voor het verschaffen van 
informatie over de Solids, 
de heren Bram van de Kaa en Co Morrien van DHV voor het verschaffen van 
constructiegegevens van de Solids en Multifunk, 
de heer Marcel van der Lubbe van ANA architecten voor het verschaffen van 
informatie over het project Multifunk, 
het bedrijf Wolf + Dikken adviseurs voor het verschaffen van zowel informatie over 
de E- als W- installaties van Multifunk, 
de heer Robert Platje van MEI architecten voor het verschaffen van informatie over 
de Schiecentrale 4b, 
de Heer Frank Braam van pbt-Delft voor het verschaffen van constructiegegevens 
van de Schiecentrale 4b, 
de heer Harry Venghaus van Energietechniek voor het verschaffen van informatie 
over de E-installaties van de Schiecentrale 4b, 
de heer Loek Hölscher van Roedenburg Installatie Bedrijf BV voor het verschaffen 
van informatie over de W-installaties van de Schiecentrale 4b, 
de heer Martijn Pietersen van Rudy Uytenhaak Architecten voor het verschaffen van 
informatie over La Fenêtre, 
de heer Henk van Harn van Adams Bouwadviesbureau BV voor het verschaffen van 
de constructiegegevens van la Fenêtre, 
de heer Koos Houtman van Woonbron Hoogvliet voor het verschaffen van alle 
informatie van het Scharnier, 
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de heer Arnold Burger van Burger Grunstra Architecten Adviseurs voor het 
verschaffen van informatie over het Martini ziekenhuis, 
de heer Peter Oudshoorn van Wassenaar BV voor het verschaffen van 
constructiegegevens van het Martini ziekenhuis, 
de heren Alex Jansen en Gerard van Ewijk voor het verschaffen van informatie over 
de W-installaties van het Martini ziekenhuis, 
de heer Kees Oasterhuis van Royal Haskoning voor het verschaffen van de E
installatie gegevens van het Martini ziekenhuis, 
en tot slot de heer Thiadens en mevrouw Rianne Schuurman voor hun toestemming 
tot het bezoeken van het Martini ziekenhuis. 

De analysemethode, geanalyseerde projecten en casestudy, die het eindproduct van dit 
afstudeeronderzoek vormen, zijn terug te lezen in deze scriptie. 

Ik wens U veel leesplezier, 

Daisy Wagemans 

Eindhoven, mei 2008 

11 



"functleneutraal öouwen, onvoorspelöaarheid ingekaderd" 

Samenvatting 

De samenleving, waarin wij leven, wordt gekenmerkt door haar dynamische karakter. 
Ontwikkelingen op sociaal, demografisch, economisch en technisch gebied volgen elkaar in 
razend tempo op. Deze veranderingen hebben een sterke invloed op het 
consumentengedrag, dat gekenmerkt wordt door meerdere megatrends. De belangrijkste 
megatrend is het individualisme. De vraagzijde van de consumentenmarkt wordt sterk 
bepaald door eigen ideeën en niet meer zozeer door wat de samenleving opdraagt. Door 
deze gedifferentieerde vraagzijde kunnen doelgroepen steeds moeilijker worden 
aangewezen, waardoor vervaging van grenzen rondom deze doelgroepen ontstaat. Binnen 
de huidige bouwwereld ontstaan hierdoor grote problemen, aangezien voornamelijk wordt 
gebouwd voor specifieke doelgroepen. Een grote leegstand op de kantorenmarkt en een 
tekort aan woningen voor starters en ouderen zijn hier goede voorbeelden van. Het is 
daarom belangrijk om gebouw en doelgroep los van elkaar te koppelen. Een goed voorbeeld 
van een concept, waarbij het gebouw en de doelgroep worden gescheiden, is het 
functieneutraal bouwen. 
Functieneutraal bouwen is echter geen geheel nieuwe ontwikkeling. Het kan in de lijn van 
ontwikkelingen op gebied van flexibiliteit worden geplaatst. Het loskoppelen van gebouw en 
doelgroep is echter wel een nieuwe benadering. Het bekendste concept dat gebaseerd is op 
functieneutraal bouwen is het Solids concept van woningcorporatie Het Oosten te 
Amsterdam. Toch zijn er ook andere projecten die in de literatuur als functieneutraal worden 
aangeduid. Er is echter sprake van geheel verschillende projecten, waardoor geen duidelijk 
beeld van functieneutraal bouwen kan worden verkregen. Voor verdere ontwikkelingen op 
gebied van functieneutraal en flexibel bouwen is het daarom belangrijk een duidelijke definitie 
van het begrip functieneutraliteit op te stellen. Tevens is het belangrijk een analysemethode 
te ontwikkelen, waarmee deze diversiteit aan projecten vergelijkbaar wordt. 

De begrippen flexibel en functieneutraal bouwen hebben vele overeenkomsten. 
Functieneutraal bouwen komt wat definitie betreft overeen met de productflexibiliteit, een 
onderdeel van flexibel bouwen. De definitie van functieneutraal bouwen luidt daarom: 

'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). '[Heijne en Vink, 2001 
en SEV realisatie, 2007] 

Binnen de analysemethode van een functieneutraal gebouw dient de flexibiliteit van het 
gebouw meetbaar te worden gemaakt, aangezien functieneutraliteit wordt bepaald door de 
ruimtelijke en technische flexibiliteit van een gebouw. Wat de analysemethode betreft, kan 
een gebouw als product worden gezien. Hierdoor kunnen ook methodes uit de 
productontwikkeling als basis dienen voor een analysemethode. Het gebouw kan worden 
opgedeeld in de technische bouwdelen constructie, ontsluiting, gebouwschil, installaties, 
inbouw en het ruimtelijke bouwdeel ruimtelijk plan. Door middel van de Coupling Index, een 
index uit de Design For Variety methode, kan aan de hand van het toekennen van een 
waardering aan de gebouwdelen de mate van koppeling en daarbij de mate van flexibiliteit 
van het gebouw inzichtelijk worden gemaakt. Deze Coupling Index kan onderverdeeld 
worden in een Coupling Index Supplying en een Coupling Index Receiving. 
Tevens is het voor de toetsing van de functieneutraliteit noodzakelijk een referentieproject 
betreffende het functieneutrale gebouw op te stellen. Dit referentieproject is een aanname 
van het functieneutrale gebouw binnen een functionele bandbreedte, die bestaat uit de 
functies wonen, werken en zorg. Er zijn daarom meerdere varianten mogelijk. 

De projecten die aan de analysemethode onderworpen zijn, zijn binnen de literatuur bekend 
om hun flexibiliteit. De projecten zijn geselecteerd binnen de functionele bandbreedte wonen, 
werken en zorg. Bij alle projecten is gekeken naar de flexibiliteit van de afzonderlijke 
gebouwlagen en naar de functieneutraliteit van de projecten. De Coupling Index Supplying is 
maatgevend voor de toetsing van flexibiliteit en functieneutraliteit De Coupling Index 
Supplying wordt bepaald door de waardering van de gebouwlagen constructie, ontsluiting, 

lil 
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gebouwschil, installaties en inbouw. Het ruimtelijke plan maakt hier geen deel van uit. Wat 
gebouwlagen betreft scoren de lagen constructie, ontsluiting, installaties en inbouw bij één of 
meerdere projecten goed tot maximaal. De gebouwschil blijft echter wat flexibiliteit betreft 
achter. Wat functieneutraliteit betreft, behaalt het Martini ziekenhuis, een project met de IFD 
demonstratiestatus, de hoogste score. 

Binnen de casestudy is het Martini ziekenhuis getoetst op de functies wonen, werken en 
zorg. Uit deze toetsing blijkt dat alle drie de functies goed gedijen binnen de kaders van het 
Martini ziekenhuis. De twee belangrijkste aanpassingen die binnen het gebouw dienen plaats 
te vinden, zijn het verplaatsten van de stabiliteitswanden van de gebouwschil naar de 
hoofdontsluiting en hoofdleidingschachten en het vervangen van de betonnen vloeren en het 
verlaagde plafond door leidingvloeren, zodat leidingen integraal toegankelijk worden voor 
meerdere functies en een efficiënter gebruik van verdiepingshoogtes wordt bereikt. 

De gebouwschil van het Martini ziekenhuis wordt gekenmerkt door meerdere soorten gevels. 
De meest belangrijke gevel van het project is de tweede huidfaçade. Ter plaatse van deze 
gevel kan volume-uitbreiding plaatsvinden. Het nadeel van de gevel is echter dat er geen 
buitenruimte kan worden toegevoegd. Tevens heeft het ziekenhuis een sterk industrieel 
karakter, waardoor het niet snel de erkenning als woongebouw zal ontvangen . De levensduur 
en daarmee de functieneutraliteit van het gebouw wordt echter tevens bepaald door de 
esthetica van de gevel. 
Binnen het Solids concept is beter nagedacht over de esthetische levensduur. Binnen dit 
concept maakt de gebouwschil echter deel uit van het onaantastbare casco. Er kan daarom 
geen volume-uitbreiding plaatsvinden. 
Het concept van een functieneutrale gebouwschil dient voor een goede werking opgebouwd 
te zijn uit zowel flexibele als vaste elementen, zodat volume-uitbreiding mogelijk wordt, maar 
het esthetische beeld van het gebouw wordt behouden. 

De aanpassingen aan de gebouwlagen van het Martini ziekenhuis, die hebben 
plaatsgevonden binnen de casestudy, hebben geleid tot een gebouw met een hogere 
functieneutraliteit Tevens is de ruimtelijke flexibiliteit, die afgeleid wordt uit deCI-Rindex van 
het ruimtelijk plan, fors gestegen. 

Het onderzoek heeft geleidt tot een definiëring van het begrip functieneutraliteit Tevens heeft 
het onderzoek geleid tot een analysemethode, waarmee flexibiliteit en functieneutraliteit 
inzichtelijk wordt gemaakt. Het onderzoek heeft daarmee een sterk wetenschappelijk 
karakter. Tevens is het concept functieneutraal bouwen aan de hand van een casestudy 
tastbaar gemaakt. 

Het onderzoek kan op verschillende wijzen worden voortgezet. De vervolgstudies hebben 
vooral betrekking op het geschikt maken van de analysemethode voor meerdere 
onderwerpen. 

IV 
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"functieneutraal bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 

1 Inleiding 

Binnen de bouwwereld zijn vele problemen op te merken, zoals de vele leegstaande 
kantoren en het tekort aan woningen voor ouderen en starters. Deze problemen zorgen er 
vaak voor dat gebouwen niet de technische levensduur, waarvoor zij zijn gebouwd, behalen. 
Vaak voldoen zij om functionele redenen niet meer aan de vraag, maar ook esthetisch komt 
het vaak voor dat een gebouw wat uitstraling betreft niet meer aan de vraag voldoet. 
Flexibel bouwen is een wijze van bouwen, waarbij gebouwen flexibel worden ontworpen, 
zodat zij eenvoudig aan te passen zijn aan toekomstige veranderingen. Het is een manier 
van denken over de toekomst. Binnen dit toekomstige beeld vormen doelgroepen vaak nog 
een groot aandeel in het opstellen van het Programma van Eisen voor een gebouw. Door 
huidige ontwikkelingen binnen doelgroepen zoals het individualisme, ontstaan vaak echter 
grote verschillen tussen consumenten. Hierdoor verandert de vraagzijde voortdurend. Binnen 
de gedachtegang van het flexibel bouwen is het daarom zeer belangrijk gebouwen te 
ontwikkelen waarbij doelgroepen zoveel mogelijk worden losgelaten. Een goed voorbeeld 
hiervan is het functieneutraal bouwen. Dit is een concept, dat in de afgelopen jaren 
ontwikkeld is en vooral uitgewerkt is binnen het Solids concept van Frank Bijdendijk, 
directeur van woningcorporatie Het Oosten. Aangezien er maar weinig informatie over dit 
concept voor handen is en gebouwen met de concepten functieneutraal en flexibel bouwen 
vaak zeer divers zijn, is het belangrijk een oplossing te vinden voor het vergelijken van 
dergelijke projecten. Het onderzoek richt zich daarom op het opstellen van een 
analysemethode en het vormen van een gedachtegang over het concept functieneutraal 
bouwen. Allereerst komt in deze scriptie het onderzoek aan bod, waarna wordt overgegaan 
tot een vorming en visualisering van het concept. 
In hoofdstuk 2 van deze scriptie wordt daarom ingegaan op de achtergronden van het 
onderwerp. Binnen dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het onderzoek tot stand is gekomen en 
welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op gebied van flexibel en functieneutraal 
bouwen. Tevens komt de onderzoeksopzet met bijbehorende doelstelling, probleemstelling 
en deelvragen aan bod. Tot slot komen in hoofdstuk 2 de begripsbepalingen aan bod, zodat 
geen verwarring over begrippen kan ontstaan. 
In hoofdstuk 3 wordt de analysemethode voor een functieneutraal gebouw opgesteld. Deze 
analysemethode is gebaseerd op een bestaande analysemethode de Design For Variety 
methode. Een onderdeel van deze methode, waarmee de Coupling Index van componenten 
wordt berekend, vormt de basis voor de analysemethode van flexibele en functieneutrale 
gebouwen. Met deze analysemethode en een mogelijk functieneutraal gebouw als 
referentieproject, kunnen vergelijkingen op gebied van flexibiliteit en functieneutraliteit 
worden gemaakt. 
In hoofdstuk 4 vindt vervolgens een uiteenzetting van de resultaten van het onderzoek 
plaatst. Er wordt gekeken naar de waarderingen van geanalyseerde gebouwen. Hieruit 
kunnen vervolgens conclusies getrokken worden. Deze conclusies vormen de basis voor de 
casestudy. 
De casestudy wordt in hoofdstuk 5 verder uitgewerkt. Aan de hand van het Martini 
Ziekenhuis worden de gebouwlagen getoetst aan de functies wonen, werken en zorg. 
Tevens wordt een opzet gemaakt voor een functieneutraal gebouw. Deze opzet dient als 
basis voor de conceptvorming van de gebouwschiL De gebouwschil wordt binnen het 
concept functieneutraal bouwen opgesteld. 
Tot slot komt in hoofdstuk 6 de discussie betreffende het onderzoek aan bod. 
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Figuur 2.1: Krantenkoppen uit 2007 verwijzen naar de grote probleemgebieden op zowel de kantorenmarkt als 
woningmarkt 
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Figuur 2.2: Overzicht van de aantallen woningen die de afgelopen 10 jaar gesloopt zijn en de komende 10 jaar 
volgens planning gesloopt gaan worden, verdeeld over de zes onderscheiden categorieën. [SEV, 2004] 
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2 Achtergronden 

2.1 Aanleiding 

De huidige bouwwereld kampt met grote problemen. Zo wordt de kantorenmarkt als 
ongezond betiteld. Eind 2007 stond ruim 6,4 miljoen aan m2 kantoorruimte te huur, waarvan 
meer dan 3 miljoen m2 aan kantoorruimten al 2 jaar of langer. Toch is er een enorme vraag 
naar nieuwe, kwalitatief hoogwaardige kantoorgebouwen. Er heersen daarom grote 
tegenstrijdigheden op de kantorenmarkt Tevens zijn de leegstaande kantoren vaak niet 
geschikt voor andere functies. Zo leent de gebouwopzet zich niet voor andere functies, liggen 
de gebouwen vaak op een onaantrekkelijke locatie en is het fiscaal niet aantrekkelijk een 
andere functie in de gebouwen te plaatsen. De functionele levensduur, de levensduur 
waarbinnen het gebouw voldoet aan de wensen en eisen van de gebruiker [ zie www.ifd.nl], 
is daardoor lager dan de technische levensduur, de tijdspanne waarbinnen het gebouw 
technisch voldoet [zie www.ifd.nl]. Vaak is het slopen van deze gebouwen onvermijdbaar. Er 
vindt kapitaalvernietiging plaats en tevens zorgt sloop voor een hoge milieubelasting. 
Ook de woningmarkt kampt met vergelijkbare problemen. Deze kan als verstard worden 
betiteld. Oude woningen voldoen vaak niet aan de vraag van de consument, vooral voor de 
vroeg naoorlogse meergezinswoningen van 1946 tot 1966 is sloop onvermijdbaar (figuur 
2.2), waardoor kapitaalvernietiging plaatsvindt. Daarnaast groeit de woningmarkt met nog 
geen 1 procent per jaar. Hierdoor ontstaat een grote vraag naar betaalbare woningen op de 
woningmarkt. Tevens is de huidige woningmarkt niet voorbereid op de aankomende 
vergrijzingsgolf. Ouderen blijven daardoor langer in hun huidige woningen, waardoor de 
woningmarkt geblokkeerd raakt. 
Kortom, om genoemde problemen op te lossen, dienen drastische veranderingen binnen de 
huidige bouwmarkt plaats te vinden. Uit bovenstaande voorbeelden wordt duidelijk dat 
binnen de bouwwereld de vraagzijde onvoldoende is afgestemd op de aanbodzijde. 

2.1.1 Vraag versus aanbodzijde 

Binnen onze huidige samenleving volgen veranderingen elkaar in razend tempo op. Snelle 
ontwikkelingen op sociaal, demografisch, economische en technisch gebied zijn van de orde 
van de dag. Deze veranderingen oefenen hun invloed uit op vele gebieden. Zo beïnvloeden 
zij het consumentengedrag sterk. Binnen het complexe consumentengedrag zijn echter 
meerdere megatrends, trends die langdurig over een periode van 1 0 tot 30 jaar hun invloed 
uitoefenen, te onderscheiden. Twee belangrijke trends die ook te merken zijn binnen de 
bouwwereld, zijn individualisering en vergrijzing. 
Binnen de huidige samenleving zijn de eerste tekenen van de vergrijzing sterk voelbaar. 
Deze toename van het aantal ouderen zal in de komende jaren doorzetten met haar 
hoogtepunt in 2050. Deze veroudering van de samenleving heeft een sterke verandering aan 
de vraagzijde tot gevolg. Zo is er bijvoorbeeld meer vraag naar woningen met extra 
zorgvoorzieningen. 
Echter een nog belangrijkere trend is de individualisering van de samenleving. De vraagzijde 
is steeds vaker gebaseerd op 'eigen ideeën' en niet zozeer op wat de samenleving opdraagt. 
Deze individualisering zet door binnen alle markten van de bouw. Niet alleen de 
woningmarkt, maar ook de kantorenmarkt en zorg hebben te maken met een toenemende 
individualisering. Zo willen bewoners invloed uitoefenen op het uiterlijk en de indeling van 
hun woning, vragen bedrijven om een eigen identiteit en is er steeds meer vraag naar nieuwe 
zorgconcepten, waarbij de klant centraal staat. Door de individualisering ontstaat een 
dynamisch gedrag, waardoor vervaging van grenzen rondom doelgroepen ontstaat. Het 
wordt daardoor moeilijk het aanbod af te stemmen op de specifieke doelgroepen. 
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Figuur 2.3: Weergave van de kaders rondom doelgroepen. Links: In het verleden waren duidelijke kaders rondom 
doelgroepen te herkennen. Momenteel oefent het individualisme een grote invloed uit, waardoor grenzen rondom 
doelgroepen vervagen en geen duidelijke groepen meer aan te wijzen zijn (rechts). 

Het bouwen voor doelgroepen is echter binnen de huidige bouwwereld nog van de orde van 
de dag. Voorbeelden hiervan zijn bestemmingsplannen voor gebieden en Programma's van 
Eisen voor gebouwen. Er ontstaan zo starre gebouwen en gebieden die eerder aansturen op 
een aanbod gestuurde markt. Een markt die geen rekening houdt met toekomstige 
ontwikkelingen. De huidige bouwmarkt dient daarom omgezet te worden naar een 
vraaggestuurde markt, waarin de consument en gebruiker het middelpunt vormen; een markt 
die dynamisch van karakter is. Een ontwikkeling, die momenteel inspeelt op het dynamische 
karakter van gebouwen, is het flexibel bouwen. 

Transformatie 
gebouw 

Verandering 
Markt 

CYCLUS 

Transformatie 
aanbod 

Vraag gestuurd 
aanbod 

Figuur 2.4: Weergave van de cyclus die voor dynamische markten en daarbij dynamische gebouwen een rol speelt. 
Zodra er een verandering op de markt optreedt, voldoen gebouwen niet meer aan de eisen, waardoor vraag naar 
transformatie van gebouwen ontstaat. Zodra gebouwen aangepast kunnen worden aan de vraag ontstaat een vraag 
gestuurd aanbod. 
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2.2 Flexibiliteit bouwen 

Figuur 2.5: Het Puntegale belastingkantoor te 
Rotterdam [zie 
http://duurzaarnbouwen.sentemovem.nl/projec 
ten/puntegale/) 

Als er binnen het huidige ontwerpproces wordt 
gesproken over het thema flexibel bouwen, wordt de 
geprogrammeerde flexibi liteit beoogt. Flexibiliteit 
welke wordt voorgeprogrammeerd in gebouwen en 
daarmee wordt meegenomen in het ontwerpproces. 
Dit in tegenstelling tot de flexibiliteit van 
herbestemmingprojecten, zoals bij het voormalige 
belastingkantoor Puntegale te Rotterdam. 
Dit gebouw is flexibel gebleken door haar goede 
stedenbouwkundige ligging, ruime opzet en 
overdimensienering van constructie (ruime 
beukmaten, hoge verdiepingshoogtes en het hoge 
draagvermogen). 

Het gebouw is echter niet als zodanig ontworpen. Toch zijn ontwikkelingen op gebied van 
flex ibel bouwen niet nieuw. Al eeuwenlang wordt gezocht naar flexibiliteit van gebouwen. Een 
goed voorbeeld hiervan is het Japanse woonhuis, waarin wanden naar eigen inzicht 
verplaatst kunnen worden. Het onderwerp houdt de bouwwereld al tijden bezig. 

2.2.1 Flexibiliteit van verleden tot heden 

1900 1950 2000 

Figuur 2.6: Weergave van de opvolging van ontwikkelingen binnen het kader flexibel bouwen. 

Een bekend project in de lijn van het flexibel bouwen is het Dom-Ino gebouw van Le 
Corbusier. Dit concept is ontwikkeld na afloop van de eerste wereldoorlog in 1914. Le 
Gorbusier ontwikkelde dit concept, dat zeer snel industrieel vervaardigd kon worden van 
gewapend beton, om de wederopbouw te bevorderen. Het ontwerp bestond uit betonnen 
vloeren, kolommen en trappen, zodat naar eigen inzicht een indeling gemaakt kon worden. 
Het ontwerp is een vorm van een cascoconcept ontwikkeld voor de wederopbouw binnen de 
woningbouw. 
In 1961 publiceerde Habraken het boek Scheiding, Drager, Inbouw. Hierin omschreef hij de 
fi losofie Open Bouwen die in die tijd door het SAR ontwikkeld was. Ook binnen deze fi losofie 
vindt ontkoppeling van lagen plaats. Door steeds naar een ander niveau te kijken ontstaat 
maximale flexibiliteit. Er kan verandering op gebied van alle niveaus (inbouw, drager en 
weefsel) plaatsvinden. Deze verandering wordt steeds door een andere instantie bepaald. 
Het inbouwniveau is het domein dat door één huishouden zelf kan worden bepaald en 
ingericht. Onder inbouw vallen lichte scheidingswanden, kasten, trappen, sanitaire cellen, 

5 



"funclieneutraat bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 

keukenelementen en gevelelementen. De drager is een gebouw waarin één of meerdere 
woningen kunnen ontstaan, doordat ruimten door bewoners zelf worden ingedeeld. Vaak 
heeft een gemeenschappelijke instantie, zoals een woningcorporatie de zeggenschap over 
de drager. De elementen die tot de drager behoren, zijn muren, vloeren, daken en 
hoofdleidingen. Het hoogste niveau binnen deze filosofie is het weefsel. Hiertoe behoren de 
stedenbouwkundige vraagstukken. Vaak heeft de gemeente en provincie de zeggenschap 
over dit niveau. Elk niveau bepaalt voor het daarop volgende niveau de randvoorwaarden, in 
zulke mate dat voldoende flexibiliteit ontstaat. [Boekholt et al., 1995] 
Nieuwe ontwikkelingen zijn voor veel instanties een onbekend gebied, waardoor vaak 
koudwatervrees ontstaat en op de oude voet wordt verder gegaan. Er ontstaan zo starre 
gebouwen. Om deze reden is het demonstatie programma Industrieel, Flexibel en 
Demontabel bouwen in het leven geroepen. Het ministerie van VROM en EZ hebben naar 
aanleiding van het rapport 'marktpotentie van IFD bouwen' en de Nota Milieu en Economie 
een gezamenlijk stimuleringsprogramma opgezet om het IFD bouwen te bevorderen. 
Projecten konden in aanmerking komen voor een IFD status, en zo subsidie ontvangen. Een 
manier om de drempel tot innovatie voor veel bedrijven te verlagen. Uiteindelijk hebben 92 
projecten de demonstratiestatus ontvangen. Inmiddels is het IFD programma afgerond en is 
veel kennis en informatie beschikbaar over IFD bouwen. Binnen IFD projecten gaat het 
echter vooral over flexibiliteit binnen de verschillende doelgroepen en niet tussen de functies 
onderling. [SEV realisatie, 2007] 
Een volgende stap in de richting tot innovatie van de bouw is het Slimbouwen® concept van 
prof. Dr. Ir. J.J .N. Lichtenberg. Slimbouwen® is gebaseerd op de drie kernbegrippen 
'industrieel', 'flexibel ' en 'reductie van maatschappelijke' overlast'. Hierdoor ontstaat een 
gedeeltelijke overlapping met het IFD bouwen. Binnen het gehele concept spelen leidingen 
een belangrijke rol. Door op industrieel gebied de gebouwlagen los te koppelen, kunnen 
producten industrieel vervaardigd worden, maar ook kan het bouwproces efficiënter worden 
ingericht. Door de leidingen niet alleen los te koppelen van de overige lagen, maar ook 
bereikbaar te houden voor de gebruiker, kunnen veranderingen eenvoudig plaatsvinden en 
kan de levensduur van een gebouw worden verlengd. Een goed vooruitzicht om het 
woningtekort te beperken en de milieubelasting van de bouw terug te dringen. [zie 
www.slimbouwen.nl] 
Een laatste ontwikkeling in de lijn van het flexibel bouwen is het zogenaamde 
'functieneutraal' bouwen, dat tevens binnen de opvatting van het Slimbouwen® geplaatst kan 
worden. Functieneutraal bouwen is een nieuwe ontwikkeling, waarbij gebouw en functie 
volledig worden losgekoppeld. 

2.2.2 Functieneutraal bouwen: gebouw en functie losgekoppeld 

Functieneutraal bouwen kent ten opzichte van andere innovatieve concepten in de bouw nog 
maar een korte levensduur. Het concept heeft bekendheid verworven naar aanleiding van de 
Solids, een gebouwconcept gebaseerd op het functieneutraal bouwen, dat is ontwikkeld door 
Frank Bijdendijk, directeur van woningcorporatie het Oosten. Maar ook binnen andere 
projecten begint het concept langzaam een rol te spelen. Toch is het concept niet nieuw. 
Functieneutraal bouwen past in de bovengenoemde lijn van ontwikkelingen van het flexibel 
bouwen. Het concept verschilt hierin echter wat benadering betreft. Er wordt niet zo zeer 
gekeken naar flexibiliteit binnen doelgroepen, maar eerder naar flexibiliteit tussen 
doelgroepen. De doelgroep wordt als het ware losgelaten, waardoor problemen binnen de 
bouwwereld opgelost kunnen worden. Het gebouw kan zo inspelen op de dynamische vraag 
en eenvoudig van functie veranderen, waardoor leegstand en sloop vermeden worden. Het 
concept speelt daarmee voornamelijk in op de marktbehoefte en minder op het bouwproces 
en methoden van bouwen . 
Binnen het concept kan sprake zijn van de aanwezigheid van één enkele functie, maar ook 
van een functiemix binnen een gebouw. Zo ontstaat een dynamisch gebouw, dat inspeelt op 
toekomstige marktontwikkelingen en veranderingen binnen een stedelijk gebied. Op deze 
wijze wordt de levensduur van een gebouw verlengd en de milieubelasting van een gebouw 
teruggebracht. 
Deze benadering die leidt tot een verlenging van de levensduur staat haaks op het bouwen 
voor een korte levensduur van hooguit 30 jaar, waarvan het XX project van XX architecten te 
Delft, een project waarbij de technische levensduur geënt is op 20 jaar, een goed voorbeeld 
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is. Beide benaderingen hebben hun eigen voor- en nadelen. Toch gaat de voorkeur binnen 
dit onderzoek uit naar bouwen voor een levensduur van 200 jaar, zodat steden voor de 
toekomst ontwikkeld worden. Te bedenken valt dat het niet wenselijk is, voortdurend in een 
bouwput te leven. 

2.3 Probleemveld 

Functieneutraal bouwen is een nieuw begrip binnen de bouwwereld. In tegenstelling tot het 
begrip flexibel bouwen is er nog maar weinig bekend over het onderwerp. Publicaties 
daarover zijn vaak summier en hebben vooral betrekking op het Solids concept van 
woningcorporatie Het Oosten te Amsterdam. Toch wordt soms verwezen naar andere 
projecten, zoals de Schiecentrale 4b van MEI architecten te Rotterdam en het Multifunk 
gebouw van ANA architecten te Amsterdam. Alle drie de projecten verschillen sterk wat 
uitgangspunten en opzet betreft, waardoor geen duidelijk beeld over functieneutraal bouwen 
ontstaat. 
Voor dit onderzoek is het belangrijk helderheid te creëren over het begrip functieneutraal 
bouwen. Een begripsomschrijving is daarom zeer belangrijk. Daarnaast is het belangrijk een 
methode te ontwikkelen om projecten op gebied van functieneutraliteit en flexibiliteit met 
elkaar te vergelijken, aangezien projecten grote verschillen vertonen. Deze methode moet 
zowel op kwaliteiten als kwantiteiten van de projecten gericht zijn , zodat een duidelijke 
uitspraak over de flexibiliteit en functieneutraliteit van gebouwen kan gedaan worden. 

2.4 Relevantie 

Het onderzoek functieneutraal bouwen heeft zowel tot de maatschappij als tot de 
wetenschap een grote mate van relevantie. 

2.4.1 Maatschappelijke relevantie 

Maatschappelijk heeft het onderzoek een relatie tot vele gebieden. Zo draagt functieneutraal 
bouwen bij aan een leefbare en toekomstige samenleving, stuurt zij aan op een 
vraaggestuurde markt, dragen de gebouwen bij aan een gezondere bouwwereld, en zorgt 
functieneutraal bouwen voor het terugdringen van het woningtekort. 

Een leefbare en toekomstige samenleving 
De huidige steden en samenleving zijn gevormd door verschillende stromingen uit de 
afgelopen eeuwen, zowel uit de kunst als uit de architectuur, van barok tot modernisme en 
van de middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Hierdoor zijn diverse, maar ook dierbare en leefbare 
steden gevormd. Allen met hun eigen kenmerken en karakteristieken. Steden die zowel 
monumenten als nieuwbouw bevatten, waardoor de steden onderling een zeer divers 
karakter hebben. 
Door voor een levensduur van 200 jaar te bouwen, kan ook de huidige samenleving een 
bijdrage leveren aan de steden voor de toekomst, zodat vastgoed en toekomstige 
monumenten voor toekomstige generaties worden gevormd. In tegenstelling tot gebouwen 
met een levensduur van 30 jaar die geen bijdrage aan de ontwikkeling van steden zullen 
leveren en voortdurend voor bouwplaatsen zorgen. 
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De gebruiker beslist 
Ook is in de huidige samenleving het individualisme zeer belangrijk. Mensen willen eigen 
keuzes kunnen maken en zich kunnen onderscheiden van anderen. Zij willen geen deel 
uitmaken van de grote menigte. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen de sociale controle in 
steden zeer groot was. Wat betreft het aanbod van producten, zoals levensmiddelen en 
huishoudelijke apparatuur, wordt al veel op het individu ingespeeld. 
Ook de bouwmarkt kan met functieneutrale gebouwen een bijdrage leveren aan een vraag 
gestuurd aanbod, zodat zowel voor de eerste als volgende gebruiker een grote keuzevrijheid 
ontstaat. De bouwwereld vraagt daarom om gebouwen, waarvan de indeling en het uiterlijk 
(gedeeltelijk) bepaald worden door de gebruikers. 

Een gezonde bouwwereld 
Zoals in paragraaf 2.1 al duidelijk werd, heersen momenteel grote problemen binnen de 
bouwwereld en op de vastgoedmarkt. Leegstaande kantoren die niet geschikt zijn voor de 
huidige en toekomstige markt en een tekort aan woningen voor zowel starters als ouderen 
zijn allen voorbeelden van een zieke markt. Functieneutrale gebouwen dragen bij aan 
gebouwen en steden die kunnen inspelen op de dynamische vraag. Zo ontstaan dynamische 
gebouwen en gebieden die inspelen op de vaak onvoorspelbare toekomst. 

Milieubewustzijn 
De bouw draagt momenteel sterk bij aan de milieuvervuiling en belasting. Zo wordt uit de 
eyeopeners, die opgesteld zijn binnen het Slimbouwen® concept van Prof. Dr. Ir. J.J.N. 
Lichtenberg, duidelijk dat de bouw voor 25% deel uitmaakt van het wegentransport, bijdraagt 
aan 35% van de nationale afvalberg en zorgt voor 40% van de energieconsumptie en C02-

emissie. De huidige gebouwen waarbij de technische levensduur vaak niet wordt gehaald, 
dragen hier in sterke mate aan bij, aangezien zij vroegtijdig gesloopt worden. Functieneutrale 
gebouwen kunnen in tegenstelling tot de huidige gebouwen door hun aanpassingsvermogen 
mee veranderen, waardoor vroegtijdige sloop wordt uitgesloten. Dit is zeer belangrijk in een 
samenleving, waarin het milieubewustzijn zeer belangrijk is. 

2.4.2 Wetenschappelijke relevantie 

Naast de maatschappelijke relevantie draagt het onderzoek tevens bij aan wetenschappelijk 
onderzoek. Zo zorgt het onderzoek voor een duidelijke omschrijving van het begrip 
functieneutraal bouwen en wordt er een analysemethode voor het vergelijken van diverse 
projecten op gebied van flexibiliteit en functieneutraliteit opgesteld. 

Het begrip functieneutraal bouwen 
Zoals in paragraaf 2.3 al duidelijk werd, is er nog maar weinig literatuur voor handen over het 
begrip functieneutraal bouwen. Opvattingen over het begrip lopen sterk uiteen. Voor het 
onderzoek is een duidelijke omschrijving van het begrip functieneutraal bouwen zeer 
belangrijk. 

Vergelijkingsmethode 
Geen enkel gebouw is hetzelfde. Om gebouwen met elkaar te vergelijken is het daarom zeer 
belangrijk een methode te ontwikkelen, waarin kwaliteiten en kwantiteiten van gebouwen met 
elkaar vergeleken kunnen worden, zodat duidelijke uitspraken over gebouwen gedaan 
kunnen worden. Momenteel is er nog weinig bekend over deze methoden. 
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2.5 Doelstellingen 

De doelstellingen van en in dit onderzoek hebben betrekking op het inzichtelijk maken van 
functieneutraliteit binnen gebouwen. Aan de hand van het onderzoek wordt getracht 
duidelijkheid te verschaffen. 

2.5.1 Doelstelling van het onderzoek 

"Met het onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van functieneutrale 
en flexibele gebouwen en concepten". 

2.5.2 Doelstelling in het onderzoek 

"Het ontwikkelen en toetsen van een analysemethode, waarmee functieneutraliteit en 
flexibiliteit van gebouwen wordt onderzocht en inzichtelijk wordt gemaakt". 

2.6 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen van het onderzoek zijn verdeeld in een probleemstelling en 
bijbehorende deelvragen, waarmee het onderzoek in stappen opgedeeld kan worden. 

2.6.1 Probleemstelling 

"Hoe kan functieneutraliteit van gebouwen door middel van een analysemethode 
inzichtelijk worden gemaakt?" 

2.6.2 Deelvragen 

De geformuleerde probleemstelling kan worden verdeeld in een aantal deelvragen: 

1) Wat is de definitie van het begrip functieneutraal bouwen? 
2) Welke gebouwlagen spelen een belangrijke rol in het onderzoek naar 

functieneutraliteit en flexibiliteit? 
3) Welke bestaande analysemethoden richten zich op het inzichtelijk maken van 

flexibiliteit van gebouwen? 
4) Hoe kunnen kwaliteiten en kwantiteiten binnen een te ontwikkelen model worden 

getoetst? 
5) Kunnen bestaande analysemethoden als onderlegger dienen voor een te 

ontwikkelen analysemethode, waarmee functieneutraliteit en flexibiliteit getoetst 
worden? 
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6) Kunnen bestaande projecten met betrekking tot het concept functieneutraal bouwen 
aan de hand van deze methoden worden getoetst? 

7) In welke mate zijn de gekozen projecten functieneutraal? 
8) Welke positieve en negatieve kenmerken bevatten de gebouwlagen van deze 

projecten? 
9) Welke gebouwlagen binnen het concept functieneutraal bouwen scoren 

ondermaats? 
1 0) Welk project kan de onderlegger vormen voor een casestudy om functieneutraliteit te 

toetsen? 
11) Voldoen de gebouwlagen binnen deze casestudy aan het concept functieneutraal 

bouwen? 
12) Op welke onderdelen en op welke wijze kan een slecht scorende gebouwlaag ten 

behoeve van het concept functieneutraal bouwen worden verbeterd? 

2. 7 Globale opzet van het onderzoek 

Het geheel aan opgestelde doelstellingen en onderzoeksvragen kan worden vertaald naar 
een model (figuur 2.7), dat de opbouw van het onderzoek duidelijk weergeeft. Allereerst 
wordt in paragraaf 2.8 de definitie van functieneutraal bouwen gegeven. Door middel van 
literatuuronderzoek kunnen gebouwlagen, te toetsten kwaliteiten en kwantiteiten en 
onderzoeksmethoden worden onderzocht. De uitkomsten van dit literatuuronderzoek zijn 
terug te vinden in hoofdstuk 3. Aan de hand van deze gegevens kan een analysemethode 
(paragraaf 3.4) worden opgesteld, waarna gebouwen getoetst kunnen worden. De informatie 
van projecten wordt bij betrokken partijen aangevraagd, zodat aan de hand van 
documentenonderzoek en interviews betrouwbare informatie voor handen is. De resultaten 
en conclusies van de analyses uit hoofdstuk 4 dienen als input voor een casestudy. In deze 
casestudy wordt één project uit de analyse gekozen, waarvan de gebouwlagen aan de hand 
van plattegronden van diverse functies worden getoetst op functieneutraliteit (paragraaf 5.1 ). 
Tevens wordt er een concept ontwikkeld voor een slecht scorende gebouwlaag uit de 
analyse (paragraaf 5.3). Tijdens dit proces vindt terugkoppeling naar de analysemethode 
plaats (paragraaf 5.4). Tot slot wordt aan de hand van de gegevens een totaalconcept 
gevormd (paragraaf 5.3). 
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Literatuuronderzoek 

DEFINITIE FUNCTIENEUTRAAL BOUWEN 
7 Deelvraag 1, § 2.8 

HS . 2 

----------------------------------------------------- - ---

' Onderzoek gebouwlagen Onderzoek bestaande Onderzoek te toetsen 
7 Deelvraag 2, §3.1/3.2 methoden kwaliteiten en 

7 Deelvraag 3, §3.3 kwantiteiten 
7 Deelvraag 4, §3.4.1 

I I I 

+ 
Opstellen van een analysemethode voor 
het inzichtelijk maken van 
functieneutraliteit en flexibiliteit van 
gebouwen 
7 Deelvraag 5, §3.4 

Documentenonderzoek & interviews • I ANALYSEMETHODE I ........ 
....... 

' HS lr.3 

--------------------------------------------------- -- ---
Toetsen van gebouwen op gebied van 
functieneutraliteit en flexibiliteit 
7 Deelvraag 6 

-&- Resultaten en conclusies 
~Deelvragen 7,8,9 & 10 

Casestudy HS rr.4 --------------------------------------------------- -- ---
Toetsen van functies Verbeteren van een gebouwlaag binnen 
binnen het gevormde het concept functieneutraal bouwen. 
flexibele kader van 

--+ 
7 Deelvraag 12, §5.3 

gebouwlagen 
7 deelvraag 11 , §5.1 

I 
I CONCEPT FUNCTIENEUTRALITEIT I HST.S 

~-------------- - ------- - ------ - ------ -- ------------- -- ---- -

Figuur 2.7: Conceptueel Model, waarin de kaders rondom onderzoeksgebieden worden weergegeven. Deze 
gebieden kunnen allen op vernoemde wijze worden onderzocht. Tevens vindt een verwijzing naar de deelvragen en 
hoofdstukken plaats. 

11 



• 

''functieneutraal bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 

2.8 Begripsbepalingen 

Het begrip 'functieneutraal' bouwen en het vergelijkbare begrip 'functievrij' bouwen zijn 
begrippen die vooral de laatste jaren hun intrede hebben gedaan in de bouwwereld. Over 
hun definiëring ontstaat echter verwarring, omdat in geen enkele literatuur het begrip goed 
omschreven wordt. Om het onderzoek in goede banen te leiden is het daarom nuttig om 
eerst een literatuurstudie te verrichten naar het begrip 'functieneutraliteit'. 
Functieneutraal bouwen heeft veel verwantschap met het begrip flexibi liteit. Flexibiliteit is 
echter geen nieuw begrip voor de bouwwereld. Als sinds de jaren 20 is er geëxperimenteerd 
met flexibele plattegronden in de woningbouw. Dat het begrip flexibiliteit zo populair blijft 
binnen de bouw komt vooral door hedendaagse ontwikkelingen. Zo is de vastgoedmarkt 
sinds de economische recessie in 2001 sterk verzwakt. Veel kantoorgebouwen staan 
vandaag de dag leeg, omdat het aanbod de vraag overstijgt. Ook zeer recent is bekend 
gemaakt dat de woningmarkt stagneert. Er staan meer huizen te koop, dan dat er verkocht 
worden, maar toch is een tekort aan woningen voor starters en ouderen. Allen aspecten die 
de vraag naar flexibiliteit in stand houden. 

2.8.1 Het begrip flexibiliteit 

Het begrip flexibiliteit met haar vele subonderdelen en soorten komt in veel literatuur aan 
bod. Flexibel bouwen betekent volgens het van Dale woordenboek der Nederlandse taal: 'het 
zich gemakkelijk aanpassen aan wisselende omstandigheden'. Binnen de bouw kent het 
begrip echter uitgebreidere betekenissen. Een goede algemene beschrijving van het begrip 
flexibiliteit komt voort uit het onderzoek naar IFD bouwen van het SEV; 

'Flexibiliteit is de eigenschap van een gebouw of bouwproduct die aanpassing aan de eisen 
en wensen van de gebruikers mogelijk maakt.' [SEV realisatie,2007] 

Het hoofdbegrip flexibiliteit kan worden onderverdeeld in overige flexibiliteitsoorten. Er wordt 
zoals in figuur 2.8 te zien is een hoofdonderscheid gemaakt naar: 

flexibiliteit van het proces en 
flexibiliteit van het product (gebouw). 

I FLEXIBILITEIT I 
• • 

Proces- Product-
Flexibiliteit Flexibiliteit 

I • 
I 

Ruimtelijke 

I flexibiliteit 
I 

• • • _y 

Inrichting- lndelings- Uitbreidings Afstotings-
flexibiliteit flexibiliteit flexibiliteit flexibiliteit 

Figuur 2.8: Onderscheid verschillende flexibiliteitsoorten (Geraedts, 1993) 

• 
I 

Technische 

I flexibiliteit 
I • • I Bouw-

technisch 
J I Installatie-

technisch I 
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2.8.1.1 Proces Flexibiliteit (initiële flexibiliteit) 

Procesflexibiliteit richt zich op de flexibiliteit van het bouwproces en heeft zo betrekking op 
het organisatieproces van een bedrijf. Beslissingsprocessen binnen een bedrijf dienen 
zodanig gestructureerd te worden dat de vrijheid voor veranderingen of wijzigingen steeds 
maximaal is. Binnen het bouwproces leidt een overzichtelijke en heldere bouwwijze met een 
scheiding van bouwactiviteiten tot een flexibel proces. Door bouwtechnische en 
installatietechnische activiteiten binnen het bouwproces te scheiden wordt het bouwproces 
beter beheersbaar en ontstaan minder faalkosten. Tevens ontstaat er een besparing van tijd 
die in het bouwproces zeer kostbaar is. Door de scheiding van bouwactiviteiten ontstaat een 
beter gestuurd proces, waarin beslissingen uitgesteld kunnen worden. Hierdoor ontstaat er 
tevens een grote keuzevrijheid voor de eerste gebruiker van het gebouw. Door flexibiliteit in 
het bouwproces in te bouwen ontstaan voordelen voor zowel opdrachtgevers, ontwerpers, 
bouwers als bewoners van het gebouw. 
Procesflexibiliteit kan nog verder worden opgesplitst in: 

• ontwerpflexibiliteit de ontwerpfase biedt tot in een laat stadium ruimte voor 
keuzes. [SEV realisatie, 2007] 

• realisatieflexibiliteit het ruw- of afbouwproces biedt tot in een laat stadium ruimte 
voor keuzes. [SEV realisatie, 2007] 

Binnen dit onderzoek wordt procesflexibiliteit buiten beschouwing gelaten, omdat deze vorm 
van flexibiliteit vooral betrekking heeft op de organisatie van een proces. Dit leidt tot 
flexibiliteit tijdens het bouwproces, waardoor grote keuzevrijheid voor een eerste gebruiker 
kan ontstaan. Dit onderzoek richt zich echter op de flexibiliteit tijdens de gebruiksfase van het 
gebouw, zodat de levensduur van een gebouw kan worden verlengd. 

2.8.1.2 Product flexibiliteit (gebruiksflexibiliteit) 

Productflexibiliteit heeft betrekking op de ruimtelijke en technische vormgeving van een 
product, zodat flexibiliteit tijdens de gebruiksfase van een gebouw ontstaat. Gebouw en 
installaties kunnen zo in de toekomst eenvoudig gewijzigd worden. Er wordt daarom ook wel 
gesproken van gebruiksflexibiliteit. 

'Productflexibiliteit 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).1Heijne en Vink, 2001 
en SEV realisatie, 2007] 

Het onderzoek naar functieneutraliteit richt zich verder op deze vorm van flexibiliteit. 

Ruimtelijke flexibiliteit 
Van ruimtelijke flexibiliteit is sprake als er voor de gebruikers van een gebouw voldoende 
ruimtelijke flexibiliteit mogelijk is. [Geraedst, 1993] Deze flexibiliteit gaat vooral een rol spelen 
bij veranderingen in gebruik, wat vandaag de dag aan de orde van de dag is. Veranderingen 
in organisaties en gebruikers volgen zich in razend tempo op. Een gebouw moet daarom 
eenvoudig veranderingen in zich op kunnen nemen. Ruimtelijke flexibiliteit is daarom sterk 
verbonden met de bouwtechnische en installatietechnische flexibiliteit. 
Binnen ruimtelijke flexibiliteit kan verder onderscheid worden gemaakt in: 

• Inrichtingflexibiliteit Flexibiliteit waarbij de inrichting van een gebouw veranderd kan 
worden. [SEV realisatie, 2007] 

• lndelingsflexibiliteit Flexibiliteit waarbij plattegronden en indeling van een gebouw 
veranderd kunnen worden. [SEV realisatie, 2007] 

• Uitbreidingsflexibiliteit Flexibiliteit waarbij het mogelijk is het gebouw te vergroten 
naar wens van de gebruiker door aan- of uitbouwen. [SEV realisatie, 2007] 

• En afstotingsflexibiliteit Flexibiliteit waarbij het mogelijk is functies of ruimtes in 
materiële zin af te stoten. [Geraedst, 1993] 
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Technische flexibiliteit 
Naast ruimtelijke flexibiliteit is technische flexibiliteit van groot belang voor het gebouw. 
Ruimtelijke flexibiliteit is alleen mogelijk als de techniek van een gebouw deze veranderingen 
toelaat. Technische flexibiliteit staat daarom nooit op zichzelf. De betekenis van technische 
flexibiliteit luidt: 

'Flexibiliteit die het mogelijk maakt bouw- of installatiedelen gemakkelijk te kunnen 
vervangen, te verplaatsen, uit te breiden of aan te passen aan gewijzigde functie-eisen. ' 
[Geraedst, 1993] 

Een voorwaarde is wel dat wijzigingen binnen deze flexibiliteit alleen mogelijk zijn bij relatief 
weinig kosten en minimale hinder. Technische flexibiliteit kan nog verder worden opgedeeld 
in: 

• Bouwtechnische flexibiliteit: Flexibiliteit die het mogelijk maakt om bouwdelen 
gemakkelijk te vervangen, te verplaatsen uit te breiden of aan te passen aan 
gewijzigde functie-eisen. [Geraedst, 1993] 

• Installatietechnische flexibiliteit: Flexibiliteit die het mogelijk maakt om bij wijziging 
in het gebruik of de functie van een ruimte en wijziging van de ruimtelijke indeling 
van het gebouw, alle benodigde installaties of onderdelen daarvan eveneens aan te 
passen. [Geraedst, 1993] 

Aan de hand van de vastgestelde definities van de diverse soorten flexibiliteit kan in de 
volgende paragraaf een definitie van functieneutraliteit worden gegeven. 

2.8.2 Het begrip functieneutraliteit 

Omdat het begrip functieneutraliteit maar weinig in de literatuur wordt omschreven, is het van 
uiterst belang het begrip voor dit onderzoek te definiëren. Voor deze definiëring zijn de 
verschillende definities van flexibel bouwen van groot belang, omdat beide begrippen veel 
overeenkomst hebben. 
Het begrip neutraliteit wordt behandeld in een onderzoek van Dr. Ir. H. Priemus uit 1969 naar 
flexibiliteit van de woonfunctie. Binnen deze functie betekent neutraliteit: 

'Oe mogelijkheid om de woning aan veranderingen aan te passen zonder wijzigingen van de 
situering van de woonfuncties en zonder dat hiervoor bouwkundige elementen behoeven te 
worden verplaatst, verwijderd of toegevoegd.' [Priemus, 1969] 

Voor de functie wonen zou deze definitie in grote mate voldaan hebben, aangezien binnen 
een woning vaak geen sprake is van functie uitwisseling. Bewoners wisselen vaak om de 6 
tot 7 jaar van woning, maar de functies veranderen vaak binnen de woning niet van locatie. 
Als er echter sprake is van een gebouw met een kantoor- of zorgfunctie dan volgen 
veranderingen elkaar in hoog tempo op. Een star gebouw zoals in de beschrijving van Dr. Ir. 
H. Priemus voldoet daarbij totaal niet, aangezien aan andere eisen voldaan moet worden. 
Functieneutraliteit in het kader van dit onderzoek komt daarom veel meer overeen met het 
begrip gebruiksflexibiliteit, zoals deze in de vorige paragraaf omschreven is. Hierbij moet 
echter vermeld worden dat een eventuele wijziging onder relatief weinig kosten en minimale 
hinder mogelijk moet zijn, aangezien anders bijna elke functiewijziging mogelijk wordt. De 
betekenis van functieneutraliteit binnen dit onderzoek is: 

'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). '[Heijne en Vink, 2001 
en SEV realisatie, 2007] 

Als er binnen dit onderzoek wordt gesproken over functieneutraliteit wordt er op deze definitie 
gedoeld. Onderstaand schema geeft een kort overzicht van de begrippen en hun relaties. 
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Ontwerp .. flexibiliteit 

Proces 
. + flexibiliteit -

Realisatie 
+ flexibiliteit 

Flexibiliteit 

~ I FUNCTIENEUTRALITEIT lnrichtingsflexibiliteit 

Ruimtelijke ~ lndelingsflexibiliteit I 
Product 

.. flexibiliteit r-
~ flexibiliteit - ~ Uitbreidingsflexibiliteit I 

~ Afstotingsflexibil iteit I 
Technische 

~ 
Bouwtechnische flexibiliteit I 

~ flexibil iteit 

Installatietechnische flexibiliteit I 
Figuur 2.9: Het begrip functieneutraliteit valt binnen de kaders van dit onderzoek samen met het begrip 
productflexibiliteit, een onderdeel van de flexibiliteit van een gebouw. 

Om functieverandering binnen een gebouw mogelijk te maken, dienen voorafgaand aan de 
realisatie van een gebouw functiecombinaties te worden vastgesteld. Niet alle 
functiecombinaties zijn mogelijk. Een drukkerij of zwembad vraagt om geheel andere eisen 
dan bijvoorbeeld een woon- of werkfunctie. De realisatie van deze functies zou voor veel 
meerkosten zorgen, terwijl een dergelijke functiewisseling niet snel zal plaatsvinden. Er wordt 
daarom ook wel gesproken over de functionele bandbreedte van een functieneutraal 
gebouw. Onder de functionele bandbreedte van een functieneutraal gebouw wordt verstaan: 

'Een vooraf vastgestelde combinatie van verschillende functiegroepen voor een 
functieneutraal gebouw. ' 

2.8.3 Verwarring overige begrippen 

Functieneutrale gebouwen worden vaak verward met de hybride gebouwen, 'gebouwen die 
meerder functies huisvesten en waarbij de functies vaak tot uitdrukking komen in de 
architectuur van het gebouw ' [Heijne en Vink, 2001] en multifunctionele gebouwen, 
'gebouwen met meerdere functies, die gelijktijdig vervuld kunnen worden'. [Heijne en Vink, 
2001] Hoewel deze begrippen veel overeenkomst hebben, moet er rekening mee worden 
gehouden, dat multifunctionele gebouwen en hybride gebouwen niet bij voorhand ontworpen 
zijn voor toekomstige functieverandering. De gebouwen zijn ontworpen voor meerdere 
functies, die een duidelijke locatie binnen de gebouwstructuur hebben. Vaak is een totale 
verandering van de plattegrond bij deze projecten door de vormgeving van de gebouwlagen 
niet mogelijk. 
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2.9 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Binnen het onderzoek wordt er vanuit gegaan dat 'het functieneutrale gebouw' niet bestaat. 
Er kunnen meerdere varianten, die betrekking hebben op het concept functieneutraal 
bouwen, met hun eigen voor- en nadelen worden gevormd. Om deze reden wordt er 
gesproken van een functieneutraal concept en niet van een functieneutraal gebouw. 
Om tevens verwarring binnen het gehele onderzoek te voorkomen kan worden gesteld dat de 
begrippen flexibiliteit en functieneutraliteit overeenkomen. 
Tot slot wordt er van uitgegaan dat het functieneutrale gebouw vooral voor 'innovatieve' en 
'ruimdenkende' consumenten bedoeld is. Nieuwe concepten moeten vaak eerst hun werking 
bewijzen en consumenten moeten aan nieuwe concepten wennen, voordat een algemene 
acceptatie van nieuwe gebouwconcepten zal volgen. 

Figuur 2.10: De acceptatie van nieuwe innovaties en concepten kan worden uitgelegd aan de hand van de 
Technology Adaption Life Cycle grafiek van Rogers. De innovatieve en ruimdenkende consumenten kunnen binnen 
de grafiek in de groepen technology enthusiasts en visionaries worden ingedeeld. Deze vormen maar een kleine 
groep van de totale consumentenmarkt. [ Rogers, 2003] De kloof in de grafiek (the chasm) wordt gevormd door 
onzekerheden, die een nieuw concept biedt. De nieuwe technologie moet eerst zijn werking bewijzen. Zodra deze 
kloof gepasseerd is, zal algemene acceptatie van een concept snel volgen. Deze opvatting komt voort uit het boek 
Crossing the chasm van Geoffrey Moore. [ Moore, 1991] 
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3 Ontwikkeling van een analysemethode 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe afzonderlijke projecten met elkaar vergeleken kunnen 
worden, ten einde het begrip functieneutraliteit tastbaar te maken. Bouwprojecten vertonen 
onderling vaak grote verschillen. Om projecten met elkaar te kunnen vergelijken, is het nodig 
een analysemethode op te stellen, waarmee zowel kwantiteiten als kwaliteiten van deze 
projecten vergeleken kunnen worden. 
In paragraaf 3.1 worden eerst de karakteristieken van het functieneutrale gebouw toegelicht. 
Hieruit komt de hoofdverdeling in gebouwlagen (paragraaf 3.2) voor de uiteindelijke 
analysemethode voort. Vervolgens worden in paragraaf 3.3 bestaande analysemethodes 
behandeld. Tot deze analysemethodes behoort tevens de Design For Variety methode, die 
als basis voor de analysemethode van dit onderzoek gaat dienen. Tot slot wordt de 
analysemethode voor een functieneutraal gebouw in paragraaf 3.4 verder toegelicht. 

3.1 Karakteristieken functieneutraal gebouw 

Binnen het begrip functieneutraal bouwen zijn twee kenmerken zeer belangrijk; 

• Het vermogen van een gebouw om wijzigingen te ondergaan en 
• Wijzigingen vinden plaats met beperkte bouwtechnische maatregelen. 

Het eerste aspect, het vermogen van een gebouw om wijzigingen te ondergaan, wordt vooral 
bepaald door de ruimtelijke flexibi liteit van een gebouw. Deze flexibiliteit wordt sterk 
beïnvloed door de technische flexibiliteit, omdat een ruimte nooit op zichzelf kan staan (figuur 
3.1 ). Een ruimte wordt bepaald door de verschillende bouwdelen die de ruimte omsluiten. 
Door wijzigingen in de techniek aan te brengen, zal ook de ruimtelijke flexibiliteit veranderen. 
Het verplaatsen van wanden en plafonds kan bijvoorbeeld een kleinere of grotere ruimte tot 
gevolg hebben, waardoor de ruimte voor sommige functie-eisen wel voldoet, maar voor 
andere niet. 

~ lnrichtingsflexibiliteit I 
Ruimtelijke ~ lndelingsflexibiliteit I 

~ flexibi liteit f-

+i Uitbreidingsflexibiliteit I 
~ Functie 

neutraliteit - Wisselwerking +i Afstotingsflexibiliteit I I 
I • 

Technische 

~ 
Bouwtechnische flexibiliteit I 

~ flexibiliteit 

Installatietechnische flexibiliteit I 
Figuur 3.1 : Onderverdeling van functieneutraliteit naar soorten flexibiliteit. De begrippen ruimtelijke flexibiliteit en 
technische flexibiliteit kunnen nooit op zichzelf staan. De ruimtelijke flexibiliteit wordt verkregen door de technische 
flexibiliteit. De technische flexibiliteit wordt weer bepaald door de ruimtelijke randvoorwaarden. Hierdoor ontstaat een 
wisselwerking tussen beide soorten flexibiliteit. 

Daarnaast is het voor de functieneutraliteit van een gebouw belangrijk, veranderingen te 
laten plaatsvinden met beperkte bouwtechnische maatregelen, omdat deze veranderingen 
plaatsvinden binnen een gebouw, dat in gebruik is. Wijzigingen mogen geen hinder voor 
andere functies vormen. 
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De belangrijke aspecten die voortkomen uit bovenstaande twee karakteristieken zijn: 

1. een overmaat aan ruimte, 
2. een overmaat in dimensienering en 
3. een ontkoppeling van gebouwlagen 

Onderstaand wordt verder ingegaan op deze drie aspecten. 

3.1.1 Overmaat in ruimte 

Om de ruimtelijke flexibiliteit mogelijk te maken is een overmaat aan ruimte zeer gewenst. 
Binnen het begrip overmaat spelen lengte, breedte en hoogte een grote rol, aangezien deze 
factoren de ruimte bepalen. De inrichtingsflexibiliteit en indelingsflexibiliteit worden sterk door 
overmaat aan ruimte beïnvloed. Ruimtelijke flexibiliteit moet daarom aan twee voorwaarden 
voldoen [SBR, 1993]: 

Het bieden van ruimte rond functies, zodat functies een eigen leven kunnen leiden 
en 
Het gebouw moet technisch in staat zijn ruimtelijke aanpassingen te ondergaan. 

Ruimte rond functies kan alleen worden bereikt door marges en overgangszones in een 
gebouw op te nemen. Ruimtes voldoen zo ook in de toekomst aan meerdere functies eisen. 
Was een aantal jaren geleden in het bouwbesluit de minimale eis voor de verdiepingshoogte 
van een verblijfsruimte van een woning nog 2,3 meter, nu is deze verhoogd tot 2,6 meter. 
Zonder overmaat kunnen gebouwen geen functiewisseling ondergaan. Tevens heeft de 
functie de mogelijkheid om te groeien binnen een gebouw, zodat het gebouw blijft voldoen 
aan de eisen van de gebruiker. 
Tot slot moet het gebouw technisch in staat zijn om veranderingen te ondergaan. Zo moeten 
wanden en installaties eenvoudig mee kunnen veranderen. Deze verandering kan echter 
alleen plaatsvinden als er sprake is van ontkoppeling van gebouwlagen, zodat deze 
bereikbaar blijven en demonteerbaarheid mogelijk is. 

3.1.2 Overmaat in dimensienering 

Het tweede kenmerk dat een rol speelt voor het begrip functieneutraliteit is de 
overdimensienering van een gebouw. Functiewisseling kan alleen ontstaan als er rekening 
wordt gehouden met de eisen van meerdere functies. Een woonfunctie vraagt bijvoorbeeld 
om een toelaatbare veranderlijke vloerbelasting van 1,75 KN/m 2

, terwijl een kantoorfunctie 
om een toelaatbare veranderlijke vloerbelasting van 2,5 KN/m 2 vraagt. In dit geval zal daarom 
de hoogste waarde gelden, zodat het gebouw aan beide functie eisen voldoet. 
Een tweede aspect van overmaat, is het inbouwen van overmaat voor leidingschachten, 
zodat het vergroten van de capaciteit van leidingen mogelijk is. Een zorggebouw heeft een 
veel hogere capaciteit aan leidingen nodig dan een appartementencomplex. Kostentechnisch 
is het niet rendabel alle leidingen in overmaat aan te brengen. Aangezien een toekomstige 
functieverandering niet voorspelbaar is. 
Het is belangrijk te rekenen met de zwaarste eisen van functies, zodat het gebouw voor 
meerdere doeleinden gebruikt kan worden. 

3.1.3 Ontkoppeling van gebouwlagen 

Naast het inbouwen van overmaat in een gebouw, is ook het ontkoppelen van lagen zeer 
belangrijk. De ontkoppeling van gebouwlagen speelt vooral binnen de technische flexibiliteit 
een belangrijke rol en beïnvloedt daardoor zeer sterk de ruimtelijke flexibiliteit. De 
afzonderlijke gebouwlagen zijn beter bereikbaar door de gebouwlagen te ontkoppelen. 
Tevens zijn veranderingen beter en onder goede omstandigheden aan te brengen. 

18 



"functieneutraal bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 

Voor de te ontwikkelen analysemethode in dit onderzoek is het daarom zeer belangrijk een 
gebouw in verschillende gebouwlagen te verdelen, zodat analyse van de verschillende 
projecten mogelijk is . 
Er bestaan verschillende onderzoeken naar lagenstructuren van gebouwen. De achttiende
eeuwse Franse architect Laugier maakte in zijn theorie over de primitieve hut al onderscheid 
in gebouwlagen. Andere onderzoeken die na Laugier volgden waren de vier elementen 
theorie van de negentiende-eeuwse Duitse architect Gottfried Semper en de 'bekleidung' 
theorie van Adolf Loos. [Leupen, 2002] Veruit de bekendste en recentste onderzoeken over 
gebouwlagen komen echter voort uit het boek "How buildings learn, what happens after 
they're built" van Stewart Brand en het promotieonderzoek "Kader en Generieke ruimte" van 
Bernard Leupen. 

Layers of change van Stewart Brand 
In het boek 'How buildings learn, what happens after they're built' van Stewart Brand, vindt 
een onderverdeling plaats van een gebouw naar gebouwlagen, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt naar levensduur. Zo ontstaat een onderverdeling naar een zesdelige lagenstructuur. 
Deze lagenstructuur luidt als volgt: 

S81 Site (omgeving) : 
De geografische ligging, locatie en infrastructuur maken deel uit van de site. Deze aspecten 
veranderen in de regel zeer traag 

S82 Structure (draagstructuur): 
Tot de draagstructuur behoren de fundering en dragende delen (kolommen, wanden en 
vloeren) van een gebouw. Voor de draagstructuur geldt een levensduur tussen de 60 en 200 
jaar. Een draagstructuur ondergaat weinig wijzigingen, aangezien zij het skelet van het 
gebouw vormt en veranderingen duur en soms gevaarlijk zijn. Vandaag de dag worden 
gebouwen echter al na 60 jaar gesloopt, omdat de functionele levensduur en de esthetische 
levensduur, de periode waarbinnen het gebouw esthetisch voldoet aan de eisen van een 
gebouw, niet meer voldoen aan de gestelde eisen. Er vindt kapitaalvernietiging plaats, omdat 
de technische levensduur niet wordt bereikt. 

S83 Skin (gebouwschil) : 
De gebouwschil van een gebouw is opgebouwd uit een gevel en een dak. De gevel is zeer 
belangrijk voor een gebouw, aangezien deze in grote mate de esthetische levensduur van 
een gebouw bepaalt. Een gevel heeft een levensduur tussen de 30 en de 60 jaar. 
Veroudering en het niet meer voldoen aan bouwfysische eisen bepaalt in sterke mate binnen 
welke termijn de gevel wordt afgeschreven. De gevel speelt vooral de laatste jaren door de 
hogere milieueisen een belangrijke rol. 

S84 Services (installaties): 
Onder de installaties worden de elektra, luchtbehandeling, waterleidingen, maar ook de 
bewegende delen zoals liften verstaan. De installaties hebben een levensduur variërend 
tussen de 5 en de 30 jaar. De installaties beïnvloeden in grote mate de flexibiliteit van een 
ruimte. Daarom is het belangrijk dat de installaties eenvoudig bereikbaar zijn . 

S85 Space plan (ruimtelijke indeling): 
De ruimtelijke indeling van een gebouw verandert om de 5 tot 20 jaar. Deze levensduur is 
sterk afhankelijk van de functie. Een woonfunctie ondergaat maar weinig veranderingen en 
benadert een levensduur van 20 jaar, terwijl een kantoorfunctie veel vaker veranderingen 
ondergaat en zo de 5 jaar benadert. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de ruimtelijke 
indeling sterk afhankelijk is van de soort functies in een gebouw. 

S86 Stuff (meubilair): 
Tot het meubilair worden alle losse onderdelen van een gebouw gerekend. Niet alleen 
meubels, lampen en schilderijen behoren tot het meubilair, maar bijvoorbeeld ook keukens 
en plafonds. Het meubilair heeft een korte levensduur van 5 tot maximaal 15 jaar. 

Binnen deze lagenstructuur komt de site voor het vervolgonderzoek te vervallen. De site 
heeft betrekking op de omgeving van het gebouw. Deze maakt geen deel uit van het gebouw 
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zelf en draagt daarom niet bij aan de ruimtelijke en technische flexibiliteit van het gebouw. 
Tevens vormen space plan en stuff een gezamenlijke gebouwlaag die de inbouw wordt 
genoemd. Hierin wordt het meubilair niet meegenomen. Als er sprake is van inbouw, wordt er 
gesproken over scheidingswanden, afwerkvloeren en plafonds. [Brand, 1994]. 

Figuur 3.2: Lagenstructuur met bijbehorende levensduren Figuur 3.3: Lagenstructuur Bernard Leupen . 
Stewart Brand [Brand, 1994] [Leupen, 2002] 

Lagenstructuur volgens Bernard Leupen 
In navolging op Stewart Brand heeft ook Bernard Leupen in zijn promotieonderzoek 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende gebouwlagen. Deze gebouwlagen zijn sterk 
gebaseerd op de gebouwlagen van Stewart Brand, waardoor veel overeenkomsten terug te 
zien zijn. Volgens Bernard Leupen zijn voor de analyse van een gebouw vijf gebouwlagen 
belangrijk. 

BL 1 Draagstructuur: 
De draagconstructie wordt gevormd door kolommen, balken, dragende wanden, spanten en 
constructieve vloeren. De draagconstructie voert de krachten af naar de ondergrond. 

BL2 Huid: 
De huid bestaat uit de bekleding van de gevel, de onderkant van een gebouw en het dak. De 
huid vormt de bouwfysische scheiding tussen binnen en buiten. Tegelijkertijd presenteert zij 
het gebouw naar de buitenwereld en draagt daarbij sterk bij aan de esthetica van het 
gebouw. 

BL3 Enscenering: 
Onder de enscenering van de binnenruimte vallen de bekleding, binnendeuren en wanden, 
afwerking van vloeren, wanden en plafonds. De enscenering deelt de ruimtes in en begrenst 
ze. 

BL4 Dienende elementen: 
De dienende elementen binnen een gebouw zijn binnen het onderzoek van Bernard Leupen 
de leidingen, apparaten en specifieke voorzieningen. De dienende elementen regelen aan
en afvoer van water, energie, informatie, verse lucht en omvatten tevens de daarmee 
verbonden apparaten en de daartoe geprepareerde ruimten. 

BL5 Ontsluiting: 
De ontsluiting wordt gevormd door trappen, gangen, liften en galerijen. Deze vormen als het 
ware de bereikbaarheid van de ruimten en/of de zelfstandige woningen. 

Draagstructuur, huid, enscenering en dienende elementen zijn echter onder een andere 
vernoeming gebaseerd op de gebouwlagen van Stewart Brand. Hieraan heeft Bernard 
Leupen de laag ontsluiting toegevoegd, aangezien de ontsluiting de wijze van het betreden 
van het gebouw mogelijk maakt en daarbij de flexibiliteit. [Leupen, 2002] 
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3.2 Gebouwlagen functieneutraal gebouw 

Binnen dit onderzoek is het belangrijk de gebouwlagen te selecteren, die zowel de ruimtelijke 
als technische flexibiliteit in zich opnemen. Zo bevatten de gebouwlagen allen kenmerken die 
een bijdrage leveren aan functieneutraal bouwen. Binnen dit onderzoek zijn de 
bouwtechnische en installatietechnische lagen, die de ruimtelijke flexibiliteit mogelijk maken, 
belangrijk. Deze zijn gebaseerd op voorgaande onderzoeken naar gebouwlagen. Daarnaast 
is het ruimtelijke plan, dat de ruimtelijke flexibiliteit omhelst, aan het geheel toegevoegd. De 
gebouwlagen die binnen dit onderzoek zijn vastgesteld, zijn in onderstaand overzicht 
weergegeven, met verwijzing naar de onderzoeken van Stewart Brand, Bernard Leupen en 
het eigen onderzoek. 

Oaisy 
Wagemans 

OW 

OW 

OW 

OW 

OW 

Stewart 
Brand 

SB1 

SB3 

SB4/SB5 

Bernard 
Leupen 

BL1 

BLS 

............ äL2 -

BL4 

BL3 

Gebouwlagen functieneutrale gebouw 

Constructie: 
De constructie is de laag met de langste levensduur (60-
200 jaar), zoals in de lagenstructuur van Stawart Brand is 
omschreven. Omdat de constructie een lange levensduur 
heeft, moet deze laag zoveel mogelijk flexibiliteit toelaten. 

Ontsluiting: 
Het toevoegen van de ontsluiting is voor dit onderzoek 
belangrijk. De keuze voor de ontsluiting is namelijk zeer 
belangrijk voor de flexibiliteit van het gebouw. Vaak 
maakt de ontsluiting deel uit van de draagconstructie en 
heeft daarom een levensduur variërend tussen de 60 tot 
200 jaar . 
Gebouwschil: 
De gebouwschil van het gebouw bestaat uit de gevel en 
het dak. Belangrijk voor de gevel is dat deze ontkoppeld 
wordt van de gebouwlaag constructie, omdat deze een 
kortere levensduur van 30 tot 60 jaar heeft, waardoor de 
gevel al snel niet meer voldoet aan zowel technische als 
esthetische eisen. 
Installaties: 
Ook de installaties van het gebouw hebben een 
belangrijke invloed op de mate van flexibiliteit. Het is 
belangrijk dat de installaties worden losgekoppeld van de 
overige gebouwlagen, aangezien de levensduur van de 
installaties varieert tussen de 5 en 30 jaar. Installaties 
kunnen zo eenvoudig vervangen worden en indelingen 
van het gebouw kunnen snel veranderen. Op deze wijze 
blijft het gebouw aan de technische levensduur voldoen. 
Inbouw: 
De inbouw van het gebouw verwijst naar de afwerking 
van plafond, vloer en wanden en de keuze voor 
scheidingswanden. De inbouw heeft een leeftijd variërend 
tussen de 5 en 30 jaar. 

Ruimtelijk Plan: 
Voor dit onderzoek is het tevens belangrijk het ruimtelijke 
plan van een gebouw mee te nemen. Het ruimtelijke plan 
van een gebouw varieert tussen de 5 en 20 jaar. Onder 
ruimtelijk plan wordt het ruimtelijke interieur en exterieur 
bedoeld. Ook buitenruimtes behoren in dit onderzoek tot 
het ruimtelijke plan, omdat deze een belangrijk pluspunt 
voor woonruimtes vormen. 

Figuur 3.4: Overzicht gebouwlagen ten behoeve van het onderzoek naar functieneutraliteit van gebouwen met 
verwijzing naar de onderzoeken van Stawart Brand (Brand, 1994) en Bernard Laupen [Leupen, 2002) 
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3.3 Bestaande analysemethodes 

De methodes, waarbinnen de verschillende gebouwlagen verwerkt kunnen worden, komen 
voort uit bestaande onderzoeken; het afstudeeronderzoek van Niels Oudenaarden over 
gevels en functieverandering [Oudenaarden, 2007], het master drie onderzoek van Wilbert 
van Nistelrooij over de transformatiecapaciteit van herbestemmingprojecten [Nistelrooij, 
2007] en de Design For Variety methode van Mark V. Martin en Kosuke lshii over een 
methode ten behoeve van standaardisatie binnen de productontwikkeling. Deze methode is 
tevens uitgevoerd voor woningbouwprojecten [lshii en Martin, 2002 en Halman et al., 2006] . 

Analysemethode 1: Gevels en functieverandering 
Niels Oudenaarden heeft binnen zijn onderzoek 'gevels en functieverandering' een 
analysemethode opgesteld, waarin de lagen van Stewart Brand verwerkt zijn. Aan deze 
bestaande lagen heeft hij tevens de laag Story, de verhaallijn, toegevoegd. Deze laag 
verwijst naar de geschiedenis van een gebouw en de gemaakte keuzes hierin, die zeer 
belangrijk zijn voor het gebouw. Hoewel het onderzoek gebaseerd is op 
herbestemmingprojecten, is de methode tevens geschikt voor nieuwbouw projecten. Het 
nadeel van de methode is echter dat de gebouwschil centraal wordt gesteld. Vanuit deze 
schil wordt de koppeling met en afhankelijkheid van andere lagen onderzocht. De relaties 
tussen de overige lagen wordt zo buiten beschouwing gelaten. Tevens is het belangrijk dat 
zowel kwaliteiten als kwantiteiten van de lagen worden getoetst. Binnen de methode van 
Niels Oudenaarden kan alleen een uitspraak worden gedaan over een aanwezige of niet 
aanwezige relatie tussen de onderlinge lagen. Hierbij wordt een score van 0 of 1 toegekend. 
Belangrijk is tevens dat een bepaalde score aan de onderdelen wordt toegekend, zodat de 
mate van koppeling meetbaar wordt. [ Oudenaarden, 2007] 

Analysemethode 2: Transformatie van gebouwen 
Een tweede onderzoek waarbij de lagen van Stewart Brand worden gebruikt is het master 
drie project 'Transformatie van gebouwen' van Wilbert van Nistelrooij . Ook binnen dit 
onderzoek staan herbestemmingprojecten centraal. Binnen het onderzoek worden factoren 
getoetst, die betrekking hebben op de herbestemming van een gebouw. In deze 
analysemethode worden echter onderdelen getoetst, die van belang zijn voor 
herbestemmingprojecten. Voor nieuwbouw projecten wordt aangenomen dat gebouwlagen 
aan de huidige eisen voldoen. Tevens worden in de analysemethode weegfactoren aan de 
gebouwlagen toegekend, waarbij de gebouwlagen die een grote invloed uitoefenen op de 
transformatiecapaciteit , de hoogste weegfactor krijgen. Deze invloed wordt echter 
aangenomen en niet verder onderzocht. [Nistelrooij, 2007]. 

Analysemethode 3: Design For Variety (DFV) method 
Een derde methode die bekeken is voor dit onderzoek, is de Design For Variety methode van 
Mark V. Martin en Kosuke lshii [Martin & Kosuke lshii, 2002]. Deze analysemethode is in 
eerste instantie ontwikkeld voor de productontwikkelingmarkt De methode wordt gebruikt ten 
behoeve van standaardisatie binnen productgroepen en voor de ontwikkeling van nieuwe 
productlijnen. De analysemethode is opgesplitst in twee meetbare indices. 

De Generation Variety ldex (GVI) 
Bij deze eerste index wordt gemeten, welke moeite er gedaan moet worden om een ontwerp 
te herstructureren voor toekomstige vernieuwingen van een product. Binnen deze index 
spelen marktbehoeften, en de veranderende vraag een belangrijke rol. Het onderzoek naar 
marktbehoeften moet voor de berekening van deze index beschikbaar zijn . 

De Coupling Index (Cl) 
Een index, waarbij de koppeling tussen de verschillende componenten inzichtelijk en 
meetbaar wordt gemaakt. Hiermee kan tevens worden berekend, in welke mate de 
componenten onderling gekoppeld zijn. Er kunnen zo uitspraken over de lagen individueel en 
onderling worden gedaan . Binnen een integraal product zijn de componenten bijvoorbeeld 
moeilijk te onderscheiden . Het veranderen van een onderdeel binnen het product heeft 
vergaande gevolgen voor de overige onderdelen. Voor de ontwikkeling van een modulair 
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product, een product waarbinnen zonder vergaande gevolgen componenten eenvoudig 
kunnen veranderen, is de mate van koppeling uitermate belangrijk. Binnen de Coupling index 
vindt een onderverdeling plaats naar twee indices ; 

de Coupling index Receiving (CI-R): 
Deze index geeft de mate van invloed van andere componenten op de 
desbetreffende component weer. Met deze index kan worden onderzocht welke 
verandering de aanpassing aan een component bij de overige componenten te weeg 
brengt. 
De Coupling index Supplying (CI-S): 
Met de Coupling Index Supplying (CI-S) kan de score van een afzonderlijk 
component op koppeling met de overige lagen en daarbij de flexibiliteit van de laag 
worden onderzocht. 

De Coupling index uit de laatst omschreven analysemethode is zeer interessant voor dit 
onderzoek. Een functieneutraal gebouw kan als het ware worden gezien als een modulair 
product. Een product, waarbinnen de gebouwlagen de componenten vormen en eenvoudig 
veranderingen kunnen ondergaan, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor de overige 
gebouwlagen. Binnen deze methode is de Coupling Index Supplying het meest van belang, 
aangezien deze idex de koppeling en daarmee de mate van flexibiliteit weergeeft. De 
componenten van het product, binnen dit onderzoek een gebouw, bestaan uit de gekozen 
gebouwlagen in paragraaf 3.2. 

3.4 Analysemethode voor een functieneutraal gebouw 

Aan de hand van de Coupling Index kan een matrix worden opgesteld, waarmee de 
flexibiliteit en functieneutraliteit van de gebouwlagen constructie, ontsluiting, gebouwschil , 
installaties, inbouw en ruimtelijk plan wordt berekend. Deze gebouwlagen worden in de 
hoofdlay-out van de Cl matrix opgenomen, zoals in het stappenplan in paragraaf 3.4.3 wordt 
vermeld. In de matrix worden de twee indices die betrekking hebben op de gebouwlagen, 
berekend. De definities van beide indices zijn afgestemd op dit onderzoek: 

Coupling lndex-Receiving (CI-R): 
De index die de invloed van de mate van koppeling en flexibiliteit van andere 
gebouwlagen op een desbetreffende gebouwlaag weergeeft. 
Coupling lndex-Supplying (CI-S): 
De index die de mate van koppeling en flexibiliteit van een desbetreffende 
gebouwlaag weergeeft. 

De waardes van beide indices komen tot stand uit de waardering van op te stellen 
specificaties van genoemde gebouwlagen. Onder specificaties wordt verstaan : 

" De informatie over gebouwlagen, die bij de betrokken ontwerpende en adviserende partijen 
bekend moet zijn, zodat zij de gebouwlaag, behorende tot de eigen discipline, eenvoudig 
kunnen ontwerpen." [lshii en Martin,2002] 

De specificaties met bijbehorende waardering komen in paragraaf 3.4.1 aan bod. In 
paragraaf 3.4.2 wordt tevens een weegfactor aan de gebouwlagen toegekend, zodat de 
invloed van deze gebouwlagen op de flexibiliteit van een gebouw wordt meegerekend. Tot 
slot komt in paragraaf 3.4.3 de opzet van de Cl matrix, die de basis voor de analysemethode 
vormt, in een stappenplan aan bod. 
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3.4.1 Waarderingsysteem gebouwlagen 

De gebouwlagen die van groot belang zijn binnen de analysemethode voor het berekenen 
van flexibiliteit, bevatten allen afzonderlijke kenmerken. Deze kunnen in sterke en minder 
sterke mate invloed uitoefenen op de overige gebouwlagen. Zo zal een verdiepingshoogte 
van 3 meter eerder toekomstige functieveranderingen toelaten dan een verdiepingshoogte 
van 2.6 meter. 2,6 meter is de huidige eis binnen het bouwbesluit, die bij volgende 
wetswijzigingen niet meer zal voldoen. 
Belangrijk is daarom om een bepaalde waardering aan specificaties toe te kennen, zodat 
meting van de kwaliteit van de flexibiliteit van een afzonderlijke gebouwlaag mogelijk wordt. 
Deze toegekende waardering is gebaseerd op verschillende onderzoeken, opgedane kennis 
en het bouwbesluit 
De waardering van de afzonderlijke gebouwlagen wordt onderverdeeld in een vierpunts 
schaal (figuur 3.5). 

Waardering Mate Koppeling Mate flexibiliteit 
0 n.v.t. n.v.t. 
1 Sterke mate van koppeling Niet flexibel 
2 Middelmatig gekoppeld Middelmatig flexibel 
3 Lage mate van koppeling Zeer Flexibel 

Figuur 3.5: Waardering gebouwlagen gebaseerd op de mate van koppeling en daarbij de flexibiliteit 

Als voorbeeld wordt de constructie aangehaald. De constructie bevat een zevental 
specificaties die van belang zijn voor een toekomstige functiewisseling. De specificaties die 
de constructie levert, zijn: 

vrije verdiepingshoogte 
gebouwdiepte 
afstand constructiedelen 
draagstructuur 
draagvermogen; dit is de toelaatbare veranderlijke vloerbelasting 
integratie buitenruimte; het vermogen om buitenruimte toe te voegen, los te 
koppelen, of multifunctioneel in te zetten en 
integratie volume-uitbreiding; het vermogen om in de toekomst uit te breiden 

De invloed van deze specificaties op de overige gebouwlagen kan wisselend zijn, zoals in 
onderstaande afbeelding duidelijk naar voren komt. 
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SUPPLYING .-------------------
: Technische flexibiliteit Specificaties 

Constructie 

Ontsluiting 

Gebouwschil 

Installaties 

Inbouw 

-----------------r-------------------
: Ruimtelijke flexibiliteit 
'r----- - ......., 

Ruimtelijk plan 

A ~ Gebouwdiepte en 
draagstructuur 

B ~ Vrije verdiepingshoogte, 
gebouwdiepte, afstand 
constructiedelen en draagstructuur 

C ~ Vrije verdiepingshoogte, 
draagstructuur en draagvermogen 

D ~ Vrije verdiepingshoogte, 
afstand constructiedelen en 
draagstructuur 

E ~ Vrije verdiepingshoogte, 
gebouwdiepte, afstand 
constructiedelen, draagstructuur, 
draagvermogen, integratie 
buitenruimte en integratie volume
uitbreiding 

Figuur 3.6: Weergave supply zijde van de gebouwlaag "constructie" richting overige lagen, met bijbehorende 
specificaties per laag. De overige overzichten van de gebouwlagen met bijbehorende specificaties zijn terug te 
vinden in bijlage I. 

Een laatste opmerking betreffende de waardering van de afzonderlijke specificaties heeft 
betrekking op de gebouwlaag ruimtelijk plan. Omdat deze gebouwlaag sterk wordt beïnvloed 
en gevormd door de overige gebouwlagen en daardoor puur ruimtelijk is, heeft deze laag 
geen specificaties en oefent deze geen invloed uit op de overige gebouwlagen. 
Aan de specificaties wordt een waardering toegekend, die gebaseerd is op de vernoemde 4-
punts schaal in figuur 3.5. Als voorbeeld wordt hier de specificatie functionele vrije hoogte H1 

in meters vernoemd. Aan deze specificatie wordt een waardering toegekend, die is 
gebaseerd op onderzoek van Ir. Rijk Blok [Blok, 2005]. Bij het opstellen van het 
waarderingsysteem is tevens de opgestelde functionele bandbreedte van wonen, werken en 
zorg van een functieneutraal gebouw meegenomen. Deze functionele bandbreedte komt aan 
bod in paragraaf 3.3.3. 

Flexibiliteitklasse Functionele vrije hoogte Hr (m) Waardering 
Niet flexibel Hk2,6 1 
Gemiddeld flexibel 2,6<Hk2,8 2 
Zeer flexibel Hb2,8 3 

Figuur 3.7: Waardering functionele vrije hoogte van een gebouw [Blok, 2005] 

De waardering is voor alle specificaties van de gebouwlagen afzonderlijk uitgevoerd. Voor 
verdere toelichting van de specificaties behorende tot de gebouwlagen wordt verwezen naar 
bijlage I. 
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3.4.2 Invloed weegfactoren 

Tot slot valt op te merken dat niet iedere laag evenveel invloed uitoefent op de flexibiliteit van 
een gebouw. Zo zullen lagen met een lange technische levensduur een veel grote invloed op 
de flexibiliteit uitoefenen, aangezien zij niet snel vervangen of aangepast worden. Een 
verkeerd gekozen verdiepingshoogte in vergelijking tot een verkeerd geplaatste lichte 
scheidingswand zal bijvoorbeeld een grotere invloed uitoefenen op de functiewisseling van 
een gebouw. Een scheidingswand is vaak eenvoudig te verplaatsen en aan te passen, terwijl 
het aanpassen van de verdiepingshoogte zonder enorme verbouwingen vrijwel onmogelijk is. 
De weegfactoren voor de afzonderlijke gebouwlagen zijn daarom gebaseerd op de 
technische levensduur van de gebouwlagen, die voortkomen uit het onderzoek van Stewart 
Brand. De levensduur van de ontsluiting is gelijkgesteld aan de levensduur van de 
constructie, aangezien deze vaak één geheel vormen binnen een gebouw. De ontsluiting 
vormt vaak de stabi liteitskern van het gebouw. Aan het ruimtelijke plan wordt binnen dit 
onderzoek de weegfactor 1 toegekend, omdat deze wordt beïnvloed door de overige 
gebouwlagen, vaak veranderingen ondergaat en daardoor géén invloed uitoefent op de 
overige gebouwlagen. 

Gebouwlagen Levensduur Weegfactor 

Constructie 60-200i 4 

Ontsluiting 60-200j 4 

Gebouwschil 30-60j 3 

Installaties 5-30j 2 

Inbouw 5-30j 2 

Ruimtelijk plan 5-20i 1 

Figuur 3.8: Weegfactoren van de afzonderlijke gebouwlagen ten behoeve van de analysemethode voor een 
functieneutraal gebouw, gebaseerd op de levensduur van de afzonderlijke gebouwtagen. 

3.4.3 Opzet Cl matrix functieneutraal gebouw 

Aan de hand van bovenstaande uitleg over specificaties en weegfactoren kan de Cl matrix 
voor een functieneutraal gebouw worden samengesteld. Deze matrix bevat een aantal 
onderverdelingen 

Stap 1 
In de hoofdlay-out van de matrix zijn de te onderzoeken gebouwlagen constructie, ontsluiting, 
gebouwschil, installaties, inbouw en ruimtelijk plan opgenomen. De gebouwlagen die 
bepaalde kwaliteiten en kwantiteiten verschaffen zijn in verticale richting af te lezen. De 
gebouwlagen, die worden beïnvloed door de eigenschappen van de overige gebouwlagen 
zijn in horizontale richting opgenomen. 

Cl Gebouwlagen Supplying J c: 
> ----l- I ëi) -
(J 1----=-J: I CP a: 

I 
C) I ........... 

c: c I Receiving CP ·:;.. / I I Cl 
ftS Q. ' - I I I 

j c. I 

~~ 
I 

:::J 

! 
- - : I I f= -0 A I 

c 

.c I I CP ,-" 

" I 

Figuur 3.9: Overzicht Cl matrix. In verticale richting zijn de supply specificaties van de afzonderlijke gebouwlagen, 
die de CI-S bepalen, opgenomen. In horizontale richting zijn de receiving specificaties van de afzonderlijke 
gebouwtagen, die een bijdrage leveren aan de Cl-A, opgenomen. 
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Stap 2 
Binnen de matrix zijn specificaties, die de kwaliteiten en kwantiteiten van de gebouwlagen 
weergeven, opgenomen. Deze zijn te verdelen in de specificaties ten behoeve van de 
technische flexibiliteit (constructie, ontsluiting, gebouwschil, installaties en inbouw) en 
specificaties ten behoeve van de ruimtelijke flexibiliteit. De ruimtelijke flexibiliteit wordt 
gevormd door de technische en installatietechnische lagen van het gebouw en ontvangt 
daarom alleen kwaliteiten en kwantiteiten van de overige lagen. Het ruimtelijke plan van het 
gebouw heeft daarom geen specificaties die de overige gebouwlagen beïnvloeden. 

1 1 1 f ïl1 1 ~ ~1~1 

I I i 11 

Techn1s he flexibl~t~i~ I 
I I ! I ! 
I ! I I 
I ! i 
I ! I I -... Ruimt tijk~ lexlbll telt 

-- - f- +-

Figuur 3.10: Overzicht Cl matrix. In rode kleur wordt de technische flexibiliteit van het functieneutrale gebouw 
weergegeven. In de blauwe kleur wordt de ruimtelijke flexibiliteit van het functieneutrale gebouw weergegeven. 
Tevens vindt binnen de gebouwlagen in onderverdeling in kolommen plaats. De uitleg voor deze kolommen wordt in 
de volgende stappen toegelicht. 

Stap 3 
Binnen het kader van de technische en ruimtelijke flexibiliteit wordt een verdere 
onderverdeling gemaakt. De tabel wordt daarom ingevuld met specificaties, bijbehorende 
waardering, de Supply waarderingen met toegekende weegfactoren en de Receiving 
waarderingen met toegekende weegfactoren. 

11) 
Cl) 
:::: 
ca 
(.) 
;:: 
·~ 
Q, 

Cf) .. ..... 
E 
0 
0 
::.::: 

Figuur 3.11: Overzicht Cl matrix. In de eerste kolom van elke gebouwlaag zijn de specificaties van de gebouwlagen 
opgenomen. 

Cl 
c 
·;:: 
Cl) 

'E 
ca 
ca 111 
3: .! -•• ca 
Nu 
E;:: 
0 'ü 
-CD 
0 Q 

::.:::11) 

Cl c 
·;:: 
Cl) 
"0 ... 
ca 
ca 111 
3: .! -•• ca 
Nu 
E;:: 
0 'ü 
-CD 
0 Q 

::.:::11) 

Cl c 
·;:: 
Cl) 
"0 ... 
ca 
ca 111 
3: .! -•• ca 
Nu 
E;:: 
0 'ü 
-CD 
0 Q 

::.::: 11) 

Figuur 3.12: Overzicht Cl matrix. In de tweede kolom van elke gebouwlaag zijn de waarderingen van de specificaties 
weergegeven. 
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Figuur 3.13: Overzicht Cl matrix. In de derde kolom is voor iedere gebouwlaag afzonder1ijk de waardering per 
specificatie voor de CI-S score voorzien van een weegfactor, zodat ook de mate van belang van een gebouwlaag 
wordt meegerekend in het eindtotaal. 

I , 
.l 

J] 
.L 
_L 

l 
11 

Figuur 3.14: Overzicht Cl matrix. In de vierde kolom is voor iedere gebouwlaag afzonder1ijk de waardering per 
specificatie voor de Cl-A score voorzien van een weegfactor, zodat ook hier de mate van belang van een 
gebouwlaag wordt meegerekend in het eindtotaal. 

Stap 4 
Aan de hand van de kolommen 2, 3 en 4 kunnen de eindtotalen van het gebouw berekend 
worden. Zo kunnen de CI-S en CI-R per gebouwlaag zonder en met weegfactoren worden 
afgelezen. Deze worden berekend uit de totaalscores van kolom 2, 3 en 4. 

l Lflf J i l f I I! 1 ! l lilt ! 1 tl! I ti I r::: 

-tJ J 
Q) 

- -" -- -- - Q) - I I ! I E 

l ! l I a: 
I I 

Öa - 1 I UI .5 
I I 

I 
GlC) 
... Q) 

8 ~ . -· ~ 

I 
UI ._ -- - - -Q) ca" 

I .s r::: 

~ Totaalscores CI-S met en zonder weging .-;t2 

Figuur 3.15: Overzicht Cl matrix. In de matrix zijn tevens de totaalscores van de afzonder1ijke gebouwlagen voor de 
CI-S en Cl-A berekend. De totaalscores zijn zowel met als zonder weging weergegeven in de matrix. 
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Stap5 
Tot slot is voor dit onderzoek nog een laatste stap zeer belangrijk. Om een nuttige uitspraak 
over de mate van koppeling en daarbij de flexibiliteit voor de afzonderlijke gebouwlagen te 
doen, is het zeer belangrijk het gemiddelde per gebouwlaag te berekenen, aangezien het 
aantal specificaties per gebouwlaag zeer verschillend is. Er zou zonder middeling een niet 
geldende vergelijking ontstaan. Het gemiddelde wordt als volgt berekend: 

Totaalscore gebouwlaag incl. weging 
= Gemiddelde score van de gebouwlaag 

Aantal specificaties van de gebouwlaag 

Als voorbeeld worden hier de constructie en ontsluiting vernoemd. De constructie beschikt 
over 19 specificaties en krijgt daardoor een veel hogere waardering dan de ontsluiting, die 
wordt gekenmerkt door 7 specificaties. Op basis van deze uitkomsten kunnen daardoor geen 
betrouwbare uitspraken worden gedaan. Door de totaalscore van het gebouw te delen door 
het aantal specificaties ontstaan gemiddelden van gebouwlagen, die wel met elkaar te 
vergelijken zijn. 
Het aantal specificaties per gebouwlaag is voor de CI-S index en CI-R index opgenomen in 
figuur 3.16. 

Gebouwlagen Aantal specificatie CI-S Aantal specificatie CI-R 
Constructie 19 11 
Ontsluiting 7 7 
Gebouwschil 12 11 
Installaties 23 10 
Inbouw 13 9 
Ruimtelijk Plan 0 26 

Figuur 3.16: Tabel met het aantal specifiCaties per gebouwlaag voor CI-S en Cl-A 

I II liJ J f I J f f tiJ I f t ! I II til I 1 r t ! 
J - --

i I I lf 
- - : I [-·_; ·- - -- ! -- ~- u -... I ·--.-=----" I : I Q) 

,~- I - i I ~ ... - I 0 :;..,:· I t I ' (J 
' 

~·~ I t 
UI - ' :"' Q) 

! ! ~~~ f- I I :2 
Q) 

. -- .. -·· 

i ; " ~ r ~ f- 1- - " 
7 i I I 

·e 
Q) 

:;m&l Gemiddelde score CI-S 
c .... ~ I 

Figuur 3.1 7: Overzicht Cl matrix. In de eindkolom en regel is het gemiddelde van de CI-S en Cl-A per gebouwlaag 
opgenomen. Deze waarde is van groot belang voor het onderzoek. 

Het geheel resulteert in een Cl matrix (zie figuur 3.18). Aan de hand van deze matrix kunnen 
gebouwanalyses op gebied van flexibiliteit worden uitgevoerd. De koppeling en de daarmee 
samenhangende flexibiliteit van de afzonderlijke gebouwlagen bepaalt de mate van 
functieneutraliteit van een gebouw. Voor het bepalen van de mate van functieneutraliteit is 
het nodig een referentieproject te definiëren voor een functieneutraal gebouw, zodat 
vergelijking van de projecten met dat functieneutrale gebouw mogelijk wordt. Ook voor het 
functieneutrale gebouw geldt dat niet alle functiecombinaties mogelijk zijn. Daarom dient er 
allereerst een groep functies gedefinieerd te worden, die de functionele bandbreedte (zie 
definiëring paragraaf 2.8) van het functieneutrale gebouw vormen. 
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3.4.3 Functionele bandbreedte 

In het functieneutrale gebouw kunnen vele functies worden gecombineerd. Uit de definitie 
van functieneutraal bouwen kan echter geconcludeerd worden dat een gebouw van functie 
kan veranderen onder voorwaarde dat alleen lichte bouwkundige aanpassingen mogelijk zijn. 
Een gebouw kan daarom niet ontworpen worden voor alle mogelijke functies, aangezien een 
zwembad niet snel naar een appartementencomplex zal transformeren en andersom. Er 
moet daarom een functionele bandbreedte van het gebouw worden opgesteld. In de huidige 
bouw vinden vaak al combinaties van de functies wonen en werken plaats. Om deze 
functionele bandbreedte uit te breiden en een extra dimensie aan het onderzoek toe te 
voegen, is de functie zorg aan het geheel toegevoegd. Zorg zal met de komende vergrijzing 
een belangrijk onderdeel gaan vormen in combinatie met de functie wonen. Tevens zijn 
allerlei nieuwe varianten van zorg in opkomst, zoals het zorghoteL Dit is een overlappende 
voorziening tussen het ziekenhuis en de thuis situatie, waar mensen kunnen revalideren. De 
functionele banbreedte bestaat daarom uit: 

wonen; dit is volgens het bouwbesluit de gebruiksfunctie voor het wonen. [zie 
www.briswarenhuis.nl]. Binnen dit onderzoek vindt het wonen plaats in een 
appartementencomplex (meergezinswoningen). 
werken; met werken wordt binnen dit onderzoek een kantoorgebouw aangeduid. 
Binnen het bouwbesluit is de kantoorfunctie de gebruiksfunctie voor administratie [zie 
www.briswarenhuis.nl]. 
en zorg; er zijn meerdere varianten van zorg mogelijk. Binnen dit onderzoek zijn o.a. 
woonzorg combinaties, revalidatiecentra en zorghotels mogelijk. De zorgfunctie valt 
binnen het bouwbesluit onder de term gezondheidszorgfunctie; de gebruiksfunctie 
voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling [zie 
www.briswarenhuis.nl]. 

3.4.4 Referentieproject functieneutraal gebouw 

Naast het vaststellen van de functionele bandbreedte en de analysemethode zal binnen dit 
onderzoek tevens een aanname voor een functieneutraal gebouw worden gedaan. Deze 
aanname is maatgevend voor het bepalen van de functieneutraliteit van geanalyseerde 
projecten. De functieneutraliteit wordt bepaald aan de hand van een vergelijking met dit 
project. Vanzelfsprekend kan worden gesteld, dat er meerdere varianten op het 
functieneutrale gebouw mogelijk zijn. Binnen dit onderzoek wordt echter uitgegaan van de 
functies wonen, werken en zorg. De Cl matrix van het functieneutrale gebouw is opgenomen 
in bijlage 11. 

Constructie 

Figuur 3.19 Maison Dom-Ino van Le Gorbusier ( zie 
http://www.greatbuildings.com/architects/Le_Corbusier 
.html) 

De constructie van het functieneutrale 
gebouw, scoort op alle aspecten maximaal. 
Zo bestaat de draagstructuur uit kolommen 
en vloeren. Dit is zoals al uit de geschiedenis 
is gebleken een zeer flexibele constructie. 
Een goed voorbeeld hiervan is het maison 
Dom-Ino van Le Gorbusier (figuur 3.19). 
Binnen het functieneutrale gebouw vallen 
constructie, hoofdontsluiting en leidingkokers 
samen. De hoofdontsluiting en leidingkokers 
verzorgen samen de stabiliteit van het 
gebouw. Op deze wijze wordt een 
draagstructuur van wanden, ten behoeve 
van de stabiliteit, in de rest van het gebouw 
vermeden. 

Hiermee wordt naar maximale flexibiliteit van de overige lagen gestreefd. De draagkracht van 
het gebouw heeft een minimale sterkte van 4 KN/m2 aan toelaatbare veranderlijke 
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vloerbelasting. Hiervoor is gekozen, zodat ook zwaardere zorgfuncties in het gebouw 
ondergebracht kunnen worden. Tevens kan een archiefruimte behorende bij een kantoor 
door het gebouw worden gedragen. 
De functionele verdiepingshoogte is minimaal 2,9 meter met een voorkeur naar 3,1 meter, 
zodat het gebouw aan toekomstige veranderingen binnen het bouwbesluit blijft voldoen. 
De laatste ruimtelijke maat van het gebouw is de gebouwdiepte, die maximaal 18 meter mag 
zijn. Bij deze diepte komt er voldoende daglicht in het gebouw en kunnen meerdere soorten 
ontsluitingen worden toegepast. 
Tot slot vormt de afstand tussen de constructiedelen nog een belangrijk onderdeel voor de 
flexibiliteit van het gebouw. In het verleden is gebleken dat een te kleine afstand voor 
vergaande problemen zorgt. Veel gebouwen worden daarom vroegtijdig gesloopt. De 
minimale eis voor de afstand tussen constructiedelen ligt rond de 5,4 meter. Om een flexibel 
gebouw voor meerdere functies te creëren wordt deze eis echter vergroot naar een afstand 
van 7,2 meter. 
De buitenruimte is in het bouwbesluit 2003 komen te vervallen. Toch wordt voor een optimaal 
appartementencomplex vaak de voorkeur voor een dergelijke ruimte gegeven. Binnen het 
functieneutrale gebouw maakt de buitenruimte deel uit van de draagstructuur. Zij is binnen 
het gebouwvolume en de thermische gevel geplaatst, zodat de ruimte aan de overige ruimtes 
kan worden toegevoegd. Multifunctioneel gebruik van de ruimte is zeer belangrijk, wanneer 
er sprake is van een functiewisseling. 
Tot slot moet de constructie de mogelijkheid bieden voor toekomstige volume-uitbreiding. 
Deze volume-uitbreiding kan voor extra vloeroppervlakte, maar ook voor buitenruimtes 
zorgen. 

Ontsluiting 
De ideale ontsluiting van het gebouw is een ontsluiting waarmee vele indelingsvarianten 
mogelijk zijn. Een galerij of corridorontsluiting is daarom de ideale vorm van ontsluiting voor 
een gebouw. Wel moet rekening worden gehouden met een verhuurbaar oppervlakte van 
86% of groter, aangezien anders verhuurbaarheid niet rendabel is. Het gebouw zou dan wat 
huur betreft te hoog in de markt liggen, waardoor verandering naar deze functie niet haalbaar 
wordt. De ontsluiting vormt samen met de constructie de draagstructuur en heeft daarom een 
lange levensduur. 
Tot slot bevat het functieneutrale gebouw een mogelijkheid tot scheiding van functies binnen 
de ontsluiting, zodat de verschillende functies geen hinder van elkaar ondervinden. 

Gebouwschil 
De gebouwschil heeft zoals al eerder is vernoemd net als de constructie een zeer lange 
levensduur. Ook bepaald de gebouwschil in grote mate of een gebouw goed zal 
functioneren. Belangrijk is daarom dat gebouwschil en constructie in grote mate worden 
ontkoppeld. Het gebouw kan zo in de toekomst van een nieuwe gevel worden voorzien. 
Belangrijk is tevens dat de gevel veel licht in het gebouw doorlaat. Een minimale eis van 1 0% 
aan daglichtopeningen [Bouwbesluit, 2003] ten opzichte van het gebruiksoppervlakte is zeker 
vereist. Tevens is het belangrijk dat deze gevelopeningen geopend kunnen worden. Voor de 
woonfunctie is spuiventilatie zeer belangrijk. Ook moet het mogelijk zijn demontabele 
zonwering aan te brengen. 
Voor een toekomstige uitbreiding of aanbouw (bijvoorbeeld een balkon of extra ruimte) is het 
tevens een voorwaarde dat het gebouw binnen de niet constructieve gedeelten een 
demontabele gevel bevat, zodat aanpassingen eenvoudig kunnen plaatsvinden. De overige 
gebouwlagen zijn in totaliteit ontkoppeld van de gevel. 

Installaties 
De installaties in het gebouw zijn in totaliteit ontkoppeld van de draagkrachtige lagen. Zij zijn 
te allen tijde bereikbaar. Er mogen dan ook geen obstakels door vloeren, wanden en 
plafonds worden gevormd. 
De hoofdleidingschachten bevatten een overcapaciteit, zodat zowel de installaties voor een 
woon-, werk-, als zorgfunctie in het gebouw verwerkt kunnen worden. De installaties hoeven 
niet in overcapaciteit aangebracht te worden, aangezien anders een te forse investering zou 
ontstaan, die niet aantrekkelijk is voor projectontwikkelaars. 
Door leidingen te ontkoppelen van overige gebouwlagen en overcapaciteit in de 
leidingschachten op te nemen kan eenvoudig functieverandering plaatsvinden. 
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Inbouw 
Ook de inbouw van het referentiegebouw wordt zeer flexibel gehouden. Door te kiezen voor 
flexibele voorzetwanden, metal-stud wanden, verlaagde plafond en verhoogde vloeren, 
blijven leidingen te allen tijde bereikbaar. Om verlaagde plafonds en verhoogde vloeren te 
vermijden kan tevens worden gekozen voor een leidingvloer, zoals de intra+ vloer, waarin 
zowel de installaties als de constructie gecombineerd worden. Door de dekvloer demontabel 
te houden of zonering aan te brengen in de topvloer, waardoor bereikbare leidingzones 
ontstaan, blijven de installaties te alle tijden bereikbaar. 

Figuur 3.20: De infra+ vloer, waarbij leidingen in het vloersysteem geïntegreerd zijn. [ zie http://www.prefab
limburg.nll] 

Ruimtelijk plan 
Voor het ruimtelijke plan bestaan geen specificaties, omdat deze puur ruimtelijk is en wordt 
gevormd door de overige gebouwlagen. 

Genoemde uitgangspunten zijn verwerkt in een opgestelde Cl-matrix. Deze is terug te vinden 
in bijlage 11. Uit deze matrix komen de CI-S en CI-R waardes van het functieneutrale gebouw 
voort. Deze waardes zijn omgerekend in percentages die gebaseerd zijn op de totaalscore 
van een gebouwlaag. 

Gebouwlaag CI-S maximaal CI-S functieneutraal CI-S functieneutrale 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 6,16 100 
Ontsluiting 5,57 4,00 69,57 
Gebouwschil 6,50 6,50 100 
Installaties 7,1 7 6,61 92,17 
Inbouw 8,31 8,31 100 
Ruimtelijk plan 0 0 0 

Figuur 3.21 : Overzicht CI-S functieneutrale gebouw in procenten van de totaalscore van een gebouwlaag 

Gebouwlaag CI-R maximaal CI-R functieneutraal CI-R functieneutrale 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 7,09 6,00 84,63 
Ontsluiting 8,14 7,86 96,56 
Gebouwschil 8,73 8,73 100 
Installaties 9,30 8,90 95,70 
Inbouw 8,67 8,67 100 
Ruimtelijk plan 9,00 8,77 97,44 

Figuur 3.22: overzicht Cl-A functieneutrale gebouw in procenten van de totaalscore van een gebouwlaag. 

Uit deze tabellen kan worden geconcludeerd dat het functieneutrale gebouw op vele punten 
een 1 00 procentscore behaalt. De overige percentages liggen dicht in de beurt van de 1 00 
procent. Duidelijk vermeld moet worden dat het niet mogelijk is om alle gebouwlagen 
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maximaal te ontkoppelen, aangezien een gebouw stabiliteit moet leveren en aan andere 
vastgestelde eisen moet worden voldaan. 
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Figuur 3.23: Grafische Weergave CI-S functieneutrale gebouw (rood) ten opzichte van de 100 procentlijn (blauw) 
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Figuur 3.24: Grafische Weergave Cl-A functieneutrale gebouw (rood) ten opzichte van de 100 procentlijn (blauw) 

In het vervolg analyses wordt alleen gebruik gemaakt van de waarden van CI-S, omdat CI-S 
de mate van (ont)koppeling en daarbij de flexibiliteit weergeeft van een enkele gebouwlaag. 
De waardes van de gebouwlagen van de analyseprojecten zullen tevens in procenten 
worden vermeld. 
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3.5 Gebouwkeuze 7 flexibele projecten voor het toetsen van 
functieneutral i te it. 

In het vervolgonderzoek wordt de flexibiliteit van een aantal projecten verder onderzocht. 
Deze projecten zullen aan de hand van de gekozen analysemethode worden bekeken. 
Voordat de gebouwkeuzes worden toegelicht, komen eerst de criteria voor de gebouwkeuze 
aan bod. 

3.5.1 Criteria gebouwkeuze 

Het analysemodel kan op vele projecten van toepassing zijn. Voor dit onderzoek is het echter 
belangrijk criteria op te stellen, waaraan gebouwen moeten voldoen. De projecten dienen 
allen bekend te zijn om hun flexibiliteit. Naast het gegeven dat de gebouwen flexibel zijn, 
moet een functieneutraal gebouw nog aan een aantal voorwaarden voldoen, wil zij kunnen 
deelnemen aan dit onderzoek: 

Type gebouw 
De projecten die voor dit onderzoek gekozen zijn , zijn allen nieuwbouw projecten. Deze 
projecten zijn ontworpen vanuit de gedachtegang flexibel bouwen . Hoewel 
herbestemmingprojecten niet zijn ontworpen voor meerdere functies, bevatten ze enkele 
kenmerken, zoals de dimensionering van constructies , kolommen en verdiepingshoogte die 
de projecten interessant, maar ook haalbaar maken voor hergebruik in andere functies. 
Tevens behoren de projecten binnen dit onderzoek tot het middenhoogbouw segment. 

Status project 
De projecten die zijn uitgekozen bevinden zich in de fase definitief ontwerp/uitvoeringsfase of 
ze zijn inmiddels opgeleverd. Zodra het ontwerp van de gebouwen vast staat, kunnen 
uitspraken over de gebouwlagen worden gedaan. 

Stedelijke ligging 
Voor een functieneutraal gebouw is de stedelijke ligging zeer bepalend voor het functioneren 
van het gebouw. De locatie is zeer bepalend voor de bandbreedte aan de te huisvesten 
functies. Zoals in het onderzoek Flexis van Ruimtelab Architecten al wordt geconstateerd: 
'Veel , maar niet alle functies , gedijen het best op dynamische locaties. Hoe desolater de 
plek, hoe minder functies met succes kunnen worden ondergebracht.'[Heijne en Vink, 2001] 
Het is daarom belangrijk voor gebouwen te kiezen die in een stedelijk gebied liggen en die 
een goede bereikbaarheid hebben. In steden zal functiemenging beter gedijen dan in 
gebieden, waar maar weinig functies voorkomen. 

Functionele bandbreedte 
De gebouwen voor dit onderzoek bevinden zich binnen een vooraf vastgestelde functionele 
bandbreedte. De functionele bandbreedte voor dit onderzoek bevat de functies wonen, 
werken en zorg. De projecten voor dit onderzoek zijn daarom geselecteerd op geschiktheid 
voor minimaal twee van deze functies. 

35 



'1unctieneutraal bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 

3.5.2 Zeven flexibele projecten 

Aangezien functieneutraliteit een nieuw begrip binnen de bouwwereld is en projecten tevens 
aan de bandbreedte wonen, werken en zorg moeten voldoen, zijn er nog maar weinig 
projecten die voldoen aan de criteria. 
4 van de 7 projecten zijn ontworpen vanuit de gedachtegang functieneutraal bouwen. Twee 
van deze projecten behoren tot het Solid concept van Frank Bijdendijk, directeur van 
woningcorporatie Het Oosten. De overige 3 projecten behoren tot de demonstratieprojecten 
Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen van het SEV. 

Figuur 3.25: Solid 11 te 
Amsterdam Oud-West ontworpen 
door de Engelse architect Tony 
Fretton 

.. -
-~ 

Figuur 3.26: Solid 1 en 2 te IJburg 
in Amsterdam ontworpen door de 
Oostenrijkse architect Dietmar 
Eber1e 

Figuur 3.27: Multifunk te 
Amsterdam ontworpen door ANA 
architecten 

Solid 11 (Oud-West) 
Bij woningcorporatie Het Oosten zijn momenteel twee Solids 
ver ontwikkeld. De bouw van beide projecten zou eind 2007 
beginnen, maar heeft een kleine vertraging opgelopen. Furo 
Blok C, ontworpen door de Engelse architect Tony Fretton 
bevindt zich in Oud-West, een dynamische buurt in 
Amsterdam. De buurt heeft een multicultureel karakter, waarin 
veel detailhandel te vinden is. De functionele bandbreedte van 
het gebouw bevat de functies wonen en werken. Niet alleen 
kantoren, maar ook horeca en winkels behoren tot de functie 
werken. 

Solid 1 en 2 (IJburg) 
Solid 1 en 2 van de Oostenrijkse architect Dietmar Eberle 
bevinden zich in het havengebied te IJburg, een gebied dat in 
ontwikkeling is en waar veel woon- en werk voorzieningen zijn 
gepland. Tevens is deze locatie goed bereikbaar. 
Ook de functionele bandbreedte van dit gebouw omvat de 
functies wonen en werken. Het gebouw is zo ontworpen dat 
vele werkfuncties zoals kantoren, horeca en winkels, in de 
toekomst mogelijk zijn. 

Multifunk 
Ook het hoofdgebouw van het project Multifunk van ANA 
architecten is ontwikkeld als functieneutraal gebouw. Dit 
gebouw bevindt zich net als Solid 1 en 2 in IJburg, maar dan 
op het Steigereiland. Het is een zeer dynamisch en goed 
bereikbaar gebied. Het project is in 2006 opgeleverd. 
De bandbreedte waartoe het hoofdgebouw behoort, bevat de 
functies wonen en werken. Tevens behoren atelierruimten 
binnen dit gebouw tot de functie werken. 
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Figuur 3.28: Schiecentrale 4b te 
Rotterdam ontworpen door MEI 
architecten 

Figuur 3.29: Het Scharnier te 
Hoogvliet ontworpen door Ton 
Remmers van Spring Architecten 

Figuur 3.30: La Fenêtre in Den 
Haag ontworpen door Rudy 
Uytenhaak architecten 

Figuur 3.31 : Het Martini 
ziekenhuis te Groningen 
ontworpen door Burger Grunstra 
architecten adviseurs. 

Schiecentrale 4b 
Ook de Schiecentrale fase 4b, het nieuwbouw gedeelte van de 
herbestemde Schiecentrale te Rotterdam, wordt in de literatuur 
aangeduid als functieneutraaL De Schiecentrale bevindt zich in 
het Lloydskwartier, een oud havengebied te Rotterdam. Het 
gebied wordt momenteel herontwikkeld en zowel oude als 
nieuwe gebouwen komen naast elkaar te staan. De 
Schiecentrale 4b bevindt zich in de uitvoeringsfase en wordt in 
2008 opgeleverd. 
Ook de Schiecentrale is ontwikkeld voor de bandbreedtes 
wonen en werken, functies waarvoor het gebied momenteel in 
ontwikkeling is. 

Het Scharnier 
Het project het Scharnier te Hoogvliet bevindt zich in de 
nieuwbouwwijk het Tussenwater te Hoogvliet. Het project 
maakt deel uit van het demonstratieprogramma IFD van het 
SEV. Het gebouw is in 2001 opgeleverd. Het project is een 
multifunctioneel gebouw. Een gebouw waarin meerdere 
functies naast elkaar functioneren. De woningen op de 
verdiepingen zijn woningen voor ouderen, die flexibel zijn 
ontworpen. Ook de parkeerlaag is om te bouwen tot woningen. 
De school op de eerste twee verdiepingen is om te bouwen tot 
werkruimtes. Kortom een gebouw waarin wonen en werken 
voorkomen. 

La Fenêtre 
Ook La Fenêtre heeft de demonstratiestatus IFD bouwen 
ontvangen. Het project bevindt zich in het centrum van Den 
Haag, een zeer dynamisch gebied. Het gebouw is in 2005 
opgeleverd. 
De banbreedte van het gebouw is wonen en werken. In eerste 
instantie is het project ontworpen als woongebouw, maar zou 
in de toekomst ook kunnen dienen als kantoorgebouw. 

Martini ziekenhuis 
Het Martini ziekenhuis tot slot bevindt zich aan de rand van de 
stad Groningen nabij belangrijke uitvalswegen. Het is dan ook 
een zeer dynamisch gebied. Het project is eind 2007 
opgeleverd en begin 2008 in gebruikgenomen. 
Het project is ontworpen door Burger Grunstra architecten 
adviseurs en heeft tevens de IFD status ontvangen. Het 
gebouw is in eerste instantie ontworpen als ziekenhuis, maar 
kan in de toekomst omgebouwd worden tot kantoorgebouw. 
Dit project is toegevoegd aan het onderzoek, aangezien een 
ziekenhuis overeenkomsten heeft met de functies zorghotel 
(verpleegafdelingen) en revalidatiecentrum. 

Geconcludeerd kan worden dat de combinatie wonen en werken vaak voorkomen binnen de 
vastgoedwereld. Het enige project, dat de zorgfunctie bevatte en tevens voldeed aan de 
overige voorwaarden is het Martini ziekenhuis. 
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4 Resultaten gebouwanalyses 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de gebouwanalyses aan bod. Aan de hand van 
onderzoek van documenten, verschaft door betrokken partijen als de architect, constructeur, 
opdrachtgever, installateur en een aantal gesprekken met partijen zijn betrouwbare gegevens 
voor het onderzoek verkregen. Deze gegevens zijn gebruikt voor het invullen van de Cl 
matrices. Omdat er binnen dit onderzoek sprake is van 7 onderzoeksprojecten, zijn ook 7 Cl 
matrices ontstaan, die zijn opgenomen in bijlage IV. Hierin zijn tevens de totale 
gebouwanalyses opgenomen. Onderstaand wordt verder ingegaan op de resultaten van de 
afzonderlijke matrices. Binnen dit hoofdstuk worden alleen de CI-S resultaten vermeld. De 
resultaten van de CI-R zijn vermeld in de bijlagen, maar zijn van gering belang voor de 
conclusies over flexibiliteit en functieneutraliteit, aangezien hier alleen de invloed van andere 
gebouwlagen uit af te lezen valt. Aangezien alleen de CI-S resultaten worden behandeld 
binnen dit hoofdstuk, komt de gebouwlaag ruimtelijk plan in de gegevens te vervallen omdat 
deze niet voorziet in flexibiliteit, maar alleen flexibiliteit ontvangt. 

4.1 Algemene benadering 

Het vastgestelde referentieproject van het functieneutrale gebouw zal als basis gaan dienen 
voor de vergelijking van de verschillende projecten, aangezien hiermee de maximale 
flexibiliteit van een project wordt aangeduid. Uit figuur 4.1 kan worden geconcludeerd dat de 
gebouwlagen van het functieneutrale gebouw nooit allemaal een 1 00% score kunnen 
behalen. Dit is te verklaren door de altijd wel noodzakelijke koppeling tussen de 
gebouwlagen. De gebouwlagen constructie, ontsluiting, gebouwschil, installaties en inbouw 
kunnen nooit in totaliteit worden ontkoppeld. Er bestaat altijd een geringe koppeling door 
gemaakte ontwerpkeuzes. Tevens zijn bepaalde eigenschappen wenselijk, maar niet 
noodzakelijk om het gebouw als functieneutraal gebouw te laten fungeren. Als voorbeeld 
wordt hier de ontsluiting vernoemd. Zo is het wenselijk voor ieder functie een eigen 
ontsluiting in het gebouw op te nemen. Toch kan functiescheiding ook binnen één aanwezige 
hoofdontsluiting plaatsvinden. Functiescheiding binnen de functie ontsluiting is daarom niet 
noodzakelijk om het gebouw aan het concept functieneutraal bouwen te laten voldoen. 

CI.S REFERENTIEPROJECT FUNCTIENEUTRALE GEBOUW 

- e;.s m...ntloprojoct lunc:tlenou1,.fe gebouw 

Constructie ontalultlng gebouweetlil lnetel .. tlee Inbouw 

GEBOUWLAGEli 

Figuur 4.1: Grafische Weergave CI-S functieneutrale gebouw (rood) (zie ook figuur 3.21) 
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Om tevens in vergelijking tot de huidige bouwstandaard een goed beeld te vormen van de 
analyseprojecten, die innovaties binnen de bouwwereld weergeven, is het belangrijk een blik 
te werpen op huidige bouwprojecten met als functies wonen, werken en zorg. Voor deze 
functies zijn drie fictieve gebouwen, die zijn onderworpen aan de analysemethode van de 
Coupling Index, opgesteld. Het totaaloverzicht van deze analyses is vermeld in bijlage 111. De 
gegevens uit deze analyses zijn in figuur 4.2 en 4.3 weergegeven. 

Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S CI-S CI-S gem. CI-S gem. 
functieneutrale wonen Werken zorg huidige huidige 
gebouw bouwwereld bouwwereld 

(in%) 
Constructie 6,16 3,21 4,95 3,37 3,84 62,37 
Ontsluiting 4,00 2,43 3,29 3,29 3,00 52,17 
Gebouwschil 6,50 3,50 3,33 3,92 3,58 55,13 
Installaties 6,61 2,39 4,22 2,39 3,00 41,84 
Inbouw 8,31 2,77 6,38 3,08 4,08 49,06 

Figuur 4.2: Overzicht gemiddelde van de fictieve projecten zorg, wonen en werken in procenten 
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Figuur 4.3: Grafische weergave CI-S gemiddelde fictieve bouwwereld (blauw) ten opzichte van het functieneutrale 
gebouw (rood) 

Geconcludeerd kan worden dat projecten binnen de huidige bouwwereld bij lange na niet de 
status van functieneutraal bereikt hebben. Dit komt vooral omdat deze projecten zijn 
afgestemd op een Programma van Eisen, dat afgestemd is op één functie. Er zullen dan ook 
geen grote veranderingen binnen het gebouw plaatsvinden. De gebouwlagen zijn daarom 
afgestemd op die ene functie. Vooral binnen de gebouwen gebaseerd op de functies wonen 
en zorg ( woonzorg gebouwen) vindt maar langzaam verandering plaats. Kantoorgebouwen 
zullen eerder aan veranderingen onderhevig zijn, aangezien ontwikkelingen binnen bedrijven 
elkaar in snel tempo opvolgen. Binnen deze projecten zijn eerder innovaties terug te zien. Als 
de ontwikkelingen op de kantorenmarkt niet meegenomen worden binnen het onderzoek, 
zouden de uitkomsten van de huidige bouwstandaard nog lager uitvallen. 
De gegevens van het functieneutrale gebouw en het gemiddelde van de huidige bouwwereld 
dienen als basis voor de vervolganalyses. 
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4.2 Resultaat Solid Oud-West 

Solid Oud-West is het eerste project dat wordt geanalyseerd met de analysemethode van de 
Coupling Index. In figuur 4.4 zijn de gegevens uit de analysemethode met bijbehorende 
percentages afgebeeld. 

Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S Solid Oud- CI-S Solid Oud-
functieneutrale functieneutrale West West (in%) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 616 100 5,84 94,84 
OntsluitinQ 4 00 69,57 3,29 57,14 
Gebouwschil 6,50 100 5,00 76,92 
Installaties 6,61 92,17 6,26 87,32 
Inbouw 8,31 100 8,31 100 

Figuur 4.4: Tabel met CI-S waarden van Solid Oud-West uitgedrukt in percentages t.o.v. het functieneutrale gebouw 

CI-S SOUD OUD-WEST 

GEBOUWLAGEN 

Figuur 4.5: Grafische weergave CI-S Solid Oud-West (donkergroen) ten opzichte van het functieneutrale gebouw 
(rood) en de huidige bouwwereld (blauw) 

Op basis van de resultaten valt af te leiden dat Solid Oud-West ten opzichte van het 
functieneutrale gebouw op één aspect de maximale score behaalt. 
Wat betreft de inbouw scoort Solid Oud-West maximaal. Deze score is te danken aan het 
casco concept van de Solids. De gebouwen worden casco opgeleverd, zonder installaties en 
inbouw, zodat het inbouwpakket en de inrichting van het gebouw door de bewoners zelf 
bepaald kunnen worden. Op deze wijze is de gebouwlaag inbouw daarom sterk ontkoppeld 
van de overige gebouwlagen. Wat betreft de overige gebouwlagen, scoren de gebouwlagen 
op een aantal aspecten lager dan het functieneutrale gebouw. Er wordt hier echter verder 
geen toelichting op deze scores gegeven. De gegevens zijn terug te zien in de Cl matrix in 
bijlage IV. 
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4.3 Resultaat Solid IJburg 

Solid IJburg is net als Solid Oud-West gebaseerd op het casco concept. Ook hier geldt dat 
de gebouwlagen installaties en inbouw sterk ontkoppeld zijn van de overige gebouwlagen en 
niet worden meegeleverd. De bewoners zelf krijgen daardoor voldoende keuzevrijheid. 

Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S Solid IJburg CI-S Solid IJburg 
functieneutrale functieneutrale (in%) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 100 5,00 81,17 
Ontsluiting 4,00 69,57 3,00 52,17 
Gebouwschil 6,50 100 4,33 66,67 
Installaties 6,61 92,17 5,83 81,26 
Inbouw 8,31 100 8,31 100 

Figuur 4.6: Tabel met CI-S waardes van SolidIJburg en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 4.7: Grafische weergave CI-S Solid IJburg (beige) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) en de 
huidige bouwwereld (blauw) 

Ook uit de gegevens van Solid IJburg blijkt dat het gebouw op gebied van constructie, 
ontsluiting, gebouwschil en installaties niet de maximale score behaalt. De score is 
afhankelijk van de keuzes die binnen het ontwerp gemaakt zijn. 
In deze grafiek is duidelijk te zien dat ook de gebouwlaag installaties in tegenstelling tot de 
andere Solid een lagere score behaalt. Dit valt te wijten aan de plaatsing van de 
installatieschachten en de hoofdontsluiting. De hoofd installatieschachten en de ontsluiting 
vormen samen de stabiliteitskern van het gebouw. Tevens is het verhuurbare oppervlakte 
van de plattegrond zeer belangrijk voor de verhuurbaarheid van het gebouw. De ontsluiting 
bepaalt in sterke mate het verhuurbare oppervlakte. Bij Solid IJburg ligt het verhuurbare 
oppervlakte lager dan 86%, waardoor het gebouw niet verhuurbaar is voor de kantoorfunctie. 
Aan de hand van deze aspecten kan de lagere score verklaard worden. 
Het inbouwpakket scoort net als bij de Solid Oud-West 100%, omdat voor een casco concept 
is gekozen. 
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4.4 Resultaat Multifunk 

Het project Multifunk is gebaseerd op een onderzoek van Lingotto vastgoed in samenwerking 
met ANA architecten naar multifunctionele en flexibele gebouwen [Multifunk, 2001 ]. Het 
gebouw is ontwikkeld voor de functies wonen en werken. Binnen het gebouw is een strikte 
scheiding tussen beide functies gemaakt, zodat beide functies geen hinder van elkaar 
ondervinden. 

Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S Multifunk CI-S Multifunk (in 
functieneutrale functieneutrale %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 100 4,84 78,61 
Ontsluiting 4,00 69,57 4,29 74,53 
Gebouwschil 6,50 100 4,58 70,51 
Installaties 6,61 92,17 5,48 76,41 
Inbouw 8,31 100 4,92 59,24 

Figuur 4.8: Tabel met CI-S waardes Multifunk en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 4.9: Grafische weergave CI-S Multifunk (turkoois) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) en de 
huidige bouwwereld (blauw) 

Uit de resultaten blijkt dat het project Multifunk in vergelijking tot het functieneutrale gebouw 
een hogere score behaalt op gebied van de ontsluiting. Dit is te verklaren door de strikte 
scheiding tussen wonen en werken. Beide functies hebben hun eigen hoofdontsluiting. Het 
gebouw bevat twee hoofdentrees, één aan de voorzijde van het gebouw en één aan de 
achterzijde van het gebouw. Er vindt hierdoor tevens totale ontkoppeling tussen de 
afzonderlijke functies plaats. 
De overige gebouwlagen scoren gemiddeld hoger dan de huidige bouwwereld, maar voldoen 
nog niet aan het concept functieneutraal bouwen. 
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4.5 Resultaat Schiecentrale 4b 

De Schiecentrale 4b te Rotterdam is een gebouw, dat in de literatuur wordt aangeduid als 
functieneutraaL Het gebouw bevat een aantal lagen die zowel geschikt zijn voor de functie 
wonen als werken. Binnen deze gebouwlagen kan naar eigen inzicht een aantal m2 aan 
oppervlakte worden gehuurd. 

Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S CI-S Schiecentrale 
functieneutrale functieneutrale Schiecentrale 4b 4b (in%) 
gebouw gebouw(in %} 

Constructie 6,16 100 4,32 70,06 
Ontsluiting 4,00 69,57 3,14 54,66 
Gebouwschil 6,50 100 5,92 91 ,03 
Installaties 6,61 92,17 6,09 84,89 
Inbouw 8,31 100 4,92 59,24 

Figuur 4.10: Tabel met CI-S waardes Schiecentrale 4b en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 4.11 : Grafische weergave CI-S Schiecentrale 4b (paars) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) 
en de huidige bouwwereld (blauw) 

Uit de resultaten wordt duidelijk dat de gebouwschil een hogere score dan de overige 
projecten behaalt. Bij de Schiecentrale 4b is er gekozen voor een vliesgevel die in totaliteit 
kan worden geopend, zodat binnen en buitenruimte samenvallen. Deze gevel is 
losgekoppe ld van de overige gebouwlagen en daardoor eenvoudig los te koppelen. Tevens 
kan het gebouw aan de galerijzijde worden uitgebreid met extra bergingen, die aan de gevel 
gemonteerd kunnen worden. 
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4.6 Resultaat La Fenêtre 

Aan de analyses zijn een aantal IFD projecten toegevoegd. Bij deze projecten is sprake van 
een Programma van Eisen voor meerdere functies. Het eerste project in de reeks IFD 
projecten is La Fenêtre. Binnen dit project is momenteel de functie wonen gerealiseerd. In de 
toekomst moet het gebouw echter eenvoudig omgevormd kunnen worden naar een 
kantoorgebouw. Het dient daarom over voldoende flexibiliteit te beschikken. Binnen de 
analysemethode wordt daarom gekeken in welke mate het project flexibel is en hoe het 
project op schaal van functieneutraliteit scoort. 

Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S La Fenêtre CI-S La Fenêtre (in 
functieneutrale functieneutrale o/o) 

_g_ebouw gebouw (in %) 
Constructie 6,16 100 4,05 65,79 
OntsluitinQ 4,00 69,57 3 86 67,08 
Gebouwschil 6,50 100 6 08 93,59 
Installaties 6,61 92,17 5,70 79,44 
Inbouw 8,31 100 4 92 59,24 

Figuur 4.12: Tabel met CI-S waardes La Fenêtre en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 4.13: Grafische weergave CI-S La Fenêtre (geel) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) en de 
huidige bouwwereld (blauw) 

Uit de resultaten van het project La Fenêtre blijkt dat geen enkele gebouwlaag een 1 00% 
score wat betreft functieneutraliteit behaalt. Wat tevens uit de grafiek opvalt, is dat de 
constructie bijna samen valt met de score van de huidige bouwwereld. Hoewel binnen het 
project kolommen zijn toegepast ten behoeve van een eenvoudige functiewijzigingen zijn 
toch een aantal kanttekeningen te maken. Zo is de afstand tussen de constructiedelen niet 
optimaal gekozen, deze zou optimaal zijn als er voor een afstand van 7,2 meter was 
gekozen. Tevens is het draagvermogen van het gebouw gebaseerd op het draagvermogen 
van wonen. Een functiewisseling naar de functie werken is daarom in zijn geheel niet 
mogelijk. 
Wel scoort ook La Fenêtre in vergelijking met de Schiecentrale 4b goed op gebied van de 
gevel, deze score ligt dicht in de buurt van de 100%. De gevel is in zijn geheel 
geprefabriceerd en bestaat uit houtskeletbouw gevelelementen. De gevel is zo ontworpen dat 
deze eenvoudig kan worden gedemonteerd. Hij is dan ook ontkoppeld van de overige 
gebouwlagen. 
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4. 7 Resultaat het Scharnier 

Het tweede project uit de IFD reeks, welke onderworpen is aan de analysemethode van de 
Coupling Index is het Scharnier te Hoogvliet. Dit gebouw is vooral ontworpen vanuit de 
gedachtegang multifunctioneel bouwen. Binnen het gebouw zijn onderwijs, werken en wonen 
gecombineerd. Met de keuze voor dit gebouw wordt aangetoond dat multifunctionele 
gebouwen niet vanzelfsprekend flexibel hoeven te zijn. Binnen de gebouwlagen van 
onderwijs en werken kan eenvoudig functie-uitwisseling plaatsvinden. Uit de 
onderzoeksgegevens blijkt, dat de woonlagen minder flexibel ontworpen zijn. 

Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S het 
functieneutrale functieneutrale Scharnier 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 100 4,37 
Ontsluiting 4,00 69,57 3,14 
Gebouwschil 6,50 100 4,50 
Installaties 6,61 92,17 5,74 
Inbouw 8 ,31 100 2,77 

Figuur 4.14: Tabel met de CI-S waarden van het Scharnier uitgedrukt in percentages 
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Figuur 4.15: Grafische weergave CI-S het Scharnier (groen) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) en 
de huidige bouwwereld (blauw) 

Binnen dit project is te zien dat de gebouwlagen eerder de resultaten van de huidige 
bouwwereld benaderen dan het functieneutrale gebouw. Wel is installatietechnisch goed over 
het gebouw nagedacht. Zo is er vloerverwarming in de dekvloer opgenomen, zijn langs de 
woningscheidende wanden vloergoten uitgespaard, bevinden de elektraleidingen zich in een 
plintgoot, zijn de luchttoevoerkanalen deels verwerkt in een leidingkoker en bevinden 
leidingen in de kern zich boven een verlaagd plafond. 
Tevens kan geconcludeerd worden dat de inbouw slechter scoort dan de inbouw van de 
huidige bouwstandaard. Dit komt omdat binnen het project is gekozen voor kalkzandsteen 
wanden. Deze kunnen zonder sloop of breekwerk niet eenvoudig gedemonteerd worden. De 
bouwstandaard wordt echter gedeeltelijk bepaald door de kantorenmarkt, waar flexibele 
scheidingswanden al vaak worden toegepast. Binnen de woon en zorggebouwen is vaak wel 
sprake van kalkzandsteenwanden. Tevens is er bij het Scharnier voor gekozen plafond en 
vloer nat af te werken. 
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4.8 Resultaat Martini ziekenhuis 

Het laatste project in de analyse reeks is het Martini Ziekenhuis te Groningen. Dit project is 
gekozen om haar zorgfunctie. Tevens zou het project in de toekomst kunnen dienen als 
kantoorgebouw. De vleugels van het ziekenhuis kunnen eenvoudig worden afgestoten, zodat 
nieuwe functies los van het ziekenhuis kunnen functioneren. 

Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S Martini CI-S Martini 
functieneutrale functieneutrale ziekenhuis ziekenhuis (in %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 100 6,00 97,4 
OntsluitinQ 4,00 69,57 4,57 79,5 
Gebouwschil 6,50 100 5,00 76,92 
Installaties 6,61 92,17 6,91 96,42 
Inbouw 8,31 100 8,31 100 

Figuur 4.16: Tabel met CI-S waardes Martini Ziekenhuis en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 4.17: Grafische weergave CI-S Martini ziekenhuis (donker paars) ten opzichte van het functieneutrale 
gebouw (rood) en de huidige bouwwereld (blauw) 

Uit de analysegegevens blijkt dat het Martini ziekenhuis in vergelijking tot de overige 
projecten drie gebouwlagen bevat die maximaal of hoger scoren. 
Wat betreft de ontsluiting zijn de trappenhuizen gedeeltelijk los gehouden van de 
draagstructuur van het ziekenhuis. De stabi liteit wordt per gebouwdeel verleend door twee 
breedte gevels en één langsgeveL De trappenhuizen behorende tot de hoofdontsluiting zijn 
voorzien van eigen stabiliteitswanden, omdat deze trappenhuizen losse volumes vormen en 
daardoor losgekoppeld zijn van de gebouwdelen. De noodtrappenhuizen behoren tot de 
gebouwdelen van het Martini ziekenhuis en bevatten géén stabiliteitswanden. Tevens is 
gekozen voor een corridorontsluiting, waardoor vele interne ontsluitingsvarianten mogelijk 
zijn. 
Ook de inbouw scoort maximaal. Binnen het ziekenhuis zijn speciaal ontwikkelde wanden 
toegepast, waarin leidingen geïntegreerd zijn. Deze wanden en leidingstroken zijn eenvoudig 
te demonteren. Tevens is een verlaagd plafond toegepast en kunnen topvloeren eenvoudig 
gedemonteerd worden. De indeling van het gebouw kan door deze keuzes eenvoudig 
wijzigen. 
Wat betreft installaties scoort het gebouw beter dan het functieneutrale gebouw. Binnen het 
functieneutrale gebouw vormen de installatieschachten de stabiliteitskernen. Aangezien in 
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het Martini ziekenhuis de stabiliteit wordt verzorgd door de gevels, zijn de 
installatieschachten geheel flexibel gehouden. Tevens zijn de installaties losgehouden van 
de overige gebouwlagen. 
Tot slot blijkt uit de gegevens dat ook de constructie in tegenstelling tot de andere 
analyseprojecten de 100% lijn benadert. Binnen deze gebouwlaag is volume-uitbreiding van 
het ruimtelijke plan meegenomen. De constructie scoort geen 1 00%, aangezien de 
constructie door de stabiliteitskeuze binnen het ontwerp een sterke koppeling met de 
gebouwschil heeft. Ook blijkt uit de gegevens dat het Martini ziekenhuis niet scoort op gebied 
van de buitenruimte. Dit komt doordat er geen buitenruimtes aanwezig zijn. 

4.9 Conclusie gebouwanalyses 

Uit bovenstaande analyses blijkt duidelijk dat nieuwe ontwikkelingen in de bouwwereld op 
gebied van flexibel bouwen beter scoren dan de huidige bouwstandaard. Wat 
functieneutraliteit betreft, behaalt echter geen enkel project op alle gebouwlagen de 
maximale score . Een overzicht van alle analyses wordt in figuur 4.18 gegegeven. Afgelezen 
kan worden dat er een drietal uitschieters, de ontsluiting bij Multifunk en het Martini 
ziekenhuis en de installaties bij het Martini ziekenhuis, boven de 1 00% lijn uitkomen. Ook valt 
te concluderen dat de inbouw van het Scharnier niet voldoet aan de huidige bouwstandaard. 
Dit komt vooral omdat in het gemiddelde van de huidige bouwwereld de kantoorgebouwen 
meegerekend worden. Hier worden vaak al Metal-stud wanden, verhoogde vloeren en 
verlaagde plafonds toegepast. Binnen de woningbouw en woonzorg gebouwen worden vaak 
in vergelijking met het Scharnier kalkzandsteen scheidingswanden toegepast. 
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Figuur 4.18: Grafisch overzicht CI-S (in%) van de analyseprojecten (diverse kleuren) ten opzichte van het 
functieneutrale gebouw (rood) en het gemiddelde van de fictieve huidige bouwwereld (blauw). Het rode gebied is 
van uiterst belang voor het trekken van conclusies over functieneutraliteit 

Om uitspraken over de analyses te doen, moet tevens worden opgemerkt dat vooral het rode 
gebied in figuur 4.18 van belang is. In dit gebied bevinden zich de ontwikkelingen die beter 
zijn dan de huidige bouwstandaard en daarmee van belang zijn voor dit onderzoek. Een 
beter overzicht van de grafiek kan worden verkregen door de functieneutrale lijn naar 1 00% 
te verschuiven en de lijn van de huidige bouwwereld op 0% te plaatsen, zodat duidelijk naar 
het tussenliggende gebied kan worden gekeken. Dit wordt gedaan voor het gemiddelde van 
de projecten en het gemiddelde van de afzonderlijke gebouwlagen. 
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Figuur 4.19: Grafisch overzicht CI-S (in %) van de geanalyseerde projecten in vergelijking tot het functieneutrale 
project (gelijkgesteld aan 1 00%) en de huidige bouwwereld (gelijkgesteld aan 0%) 
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Figuur 4.20: Grafisch overzicht CI-S (in %) van de individuele gebouwlagen in vergelijking tot de gebouwlagen van 
het functieneutrale gebouw ( gelijkgesteld aan 1 00%) en de huidige bouwwereld (gelijkgesteld aan 0%) 

Uit de gegevens van figuur 4.19 kan worden geconcludeerd dat het Martini ziekenhuis de 
hoogste score behaalt wat betreft functieneutraliteit Op de gebouwschil en constructie na, 
scoort het project wat betreft gebouwlagen maximaal. De gegevens van het Martini 
ziekenhu is gaan daarom als basis dienen voor de casestudy in het vervolg, waarbij zowel 
een toetsing van het Martini ziekenhuis als een principe ontwerp voor een functieneutrale 
gevel worden gemaakt. 
Wat de scores van de afzonderlijke gebouwlagen betreft, schommelen de gebouwlagen 
constructie, ontsluiting, gebouwschil en inbouw tussen de 40% en 60%. Deze lage score 
wordt vooral bepaald door een aantal lage scores van de afzonderlijke gebouwen. Eerder is 
echter al geconcludeerd dat de gebouwlagen constructie, ontsluiting en inbouw bij een aantal 
projecten de 100% behalen of benaderen. Er bestaan daarmee al goede varianten van de 
gebouwlagen. De gebouwschil scoort over het algemeen echter laag. Belangrijk in het 
vervolgonderzoek is daarom om de prestaties van de gevel nader te bestuderen, zodat een 
betere toekomstige waardering met de analysemethode van de Coupling Index bereikt wordt. 
In het volgende hoofdstuk zullen bovenstaande conclusies als onderlegger voor de 
casestudy gaan dienen. 
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5 Casestudy: Het ontwerp van een functieneutraal 
gebouw en functieneutrale gevel aan de hand van het 
Martini ziekenhuis 

Binnen de casestudy vormen de gegevens van het Martini ziekenhuis de basis. De 
gebouwlagen worden aan de hand van een aantal plattegronden getoetst op hun wèrking. 
Vervolgens wordt een concept voor het functieneutrale gebouw samengesteld. Binnen dit 
concept komt de gevel centraal te staan. Deze scoort zoals uit de onderzoeksgegevens is 
gebleken over het algemeen laag. 

5.1 Toetsing Martini ziekenhuis 

De gebouwlagen van het Martini Ziekenhuis vormen in deze paragraaf de basis. Getoetst 
wordt of deze lagen voldoen aan het concept functieneutraal bouwen. Uit de resultaten bleek 
namelijk dat alle gebouwlagen, met uitzondering van de gebouwschil uitermate goed scoren. 
Belangrijk is echter dat de gebouwlagen getoetst worden op een aantal functies, zodat 
duidelijk wordt of functiewisseling ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. 

5.1.1 Algemene gegevens Martini ziekenhuis 

Binnen de casestudy van het functieneutrale gebouw dienen de gegevens van het Martini 
ziekenhuis als basis. Het complex is echter zeer groot om in totaliteit als basis voor het 
onderzoek te dienen. Er wordt gekozen voor de toetsing van gebouwvleugel A. Deze vleugel 
komt overeen met de opzet van het merendeel van de overige gebouwdelen. Tevens komt 
gebouwdeel A als een van de eerste in aanmerking voor afstoting, zodra een overcapaciteit 
van vloeroppervlakte ontstaat. 

~7 ~--= t~ . \ :.m - -

~~~~ 

Figuur 5.1: Plattegrond Martini Ziekenhuis door Burger Grunstra Architecten Adviseurs, weergave van de 
gebouwdel en. 

Voor verder onderzoek zijn tevens de doorsnede en plattegrond van bouwdeel A van belang. 
De verdiepingshoogte van gebouwdeel A is van bovenkant verdiepingsvloer tot bovenkant 
daaropvolgende verdiepingsvloer 3,85 meter. Binnen deze verdiepingshoogte is de dikte van 
de vloer 0,33 meter. In totaliteit blijft er door de verlaagde plafonds een verdiepingshoogte 
van 2,5 meter ter plaatse van de gangen en 2,7 meter ter plaatse van de gebruiksruimten 
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over. De ruimte tussen de verlaagde plafonds en vloeren wordt opgevuld met installaties, die 
in een ziekenhuis in ruime maten aanwezig zijn. 
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Figuur 5.2: Doorsnede bouwdeel A Martini Ziekenhuis door Burger Grunstra Architecten Adviseurs 

Naast de doorsnedenmaten is het tevens belangrijk dat de maten van de plattegrond van het 
Martini ziekenhuis bekend zijn. De afmeting van het hoofdstramien is in de langsrichting 7,2 
meter. De bij benadering 16 meter breedte van het gebouw is verdeeld in de een 
hoofdstramien van 6,6 meter en 9 meter. De uitbouw vindt over een breedte van 2,4 meter 
plaats. 
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Figuur 5.3: Plattegrond bouwdeel A Martini Ziekenhuis door Burger Grunstra Architecten Adviseurs 
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Constructie 
De constructie is zo gemaakt dat zij voor een lange levensduur is ontworpen. Zij is 
vervaardigd uit beton. Het skelet bestaat in hoofdzaak uit betonnen vloeren en kolommen. 
leder bouwblok is apart gedilateerd, zodat eenvoudig bouwblokken afgestoten kunnen 
worden, zonder dat overige bouwblokken worden beïnvloed. De stabiliteit van de 
bouwblokken wordt verleend door de gevels. In 3 van de 4 gevels van het gebouw bevinden 
zich daardoor dragende wanden. De wanden van de korte gevels moeten tevens een 60 
minuten brandwerendheid doorstaan. De toelaatbare vloerbelasting van alle 
verdiepingsvloeren en volume-uitbreid in~en is 4 KN/m 2 

• De technische ruimte heeft een 
toelaatbare vloerbelasting van 7,5 KN/m .Tevens is de sterkte van de constructie berekend 
op uitbreidingen die als een 'laden structuur' aan de gevel worden gehangen. 
Het gebouw beschikt niet over individuele buitenruimtes. Binnen de twee hoofdvolumes 
bevindt zich echter wel een grote algemene buitenruimte. 

Ontsluiting 
De ontsluiting van het gebouw vindt plaats via de hoofdentree in blok E. Daarnaast kent het 
gebouw nog een 3-tal knooppunten, waarmee de blokken verbonden zijn en van waaruit het 
interne gangenstelsel te bereiken is. Tevens heeft ieder blok een tweede aansluiting op een 
trappenhuis, die dient als vluchttrappenhuis. 
De interne ontsluiting bestaat uit een corridorontsluiting, waardoor vele indelingsvarianten 
mogelijk zijn. 

Figuur 5.4: Knooppunt 
Martini Ziekenhuis 

Figuur 5.5: Corridorontsluiting met knooppunten (trappen en liften) blok A 
Martini Ziekenhuis door Burger Grunstra Architecten Adviseurs 

51 



"functieneutraal bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 

Gebouwschil 
Wat betreft de gebouwschil beschikt het Martini ziekenhuis over 4 verschillende gevels. Door 
het gemiddelde van deze gevels te beschouwen, is de beoordeling van de gevel tot stand 
gekomen. De vier gevels binnen het ontwerp van het Martini ziekenhuis zijn: 

De zuidoost gevels van blok A, B, C en D: Dit zijn de gevels met een tweede 
huidfaçade, bestaande uit een HSB gevel en een vliesgevel (enkel glas) 
De noordwest gevels van blok A, B, C, D, E, en H: Dit zijn de gevels van prefab 
beton, afgewerkt met stucwerk (stabi liteitsgevel) 
De noordwest gevels van blok E, F, G en H: Dit zijn HSB gevels afgewerkt met 
stucwerk 
En tot slot de zuidoost gevels van Blok F en G die worden gevormd door vliesgevels. 

In de figuren 5.6 tot en met 5.1 4 worden de afzonderlijke scores van de gevels behandeld. 

Tweede huidfaçade 
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Figuur 5.6: Waardering CI-S gebouwschil met 2" huidfaçade 

Prefab betongevel 
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Figuur 5. 7: Tweede huidfaçade van het 
Martini ziekenhuis 

Figuur 5.8: Waardering CI-S prefab betongevel Martini ziekenhuis Figuur 5.9: Prefab betongevel Martini 
ziekenhuis 

Vliesgevel 
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Figuur 5.10: Waardering Vliesgevel Martini Ziekenhuis Figuur 5.11: Vliesgevel Martini ziekenhuis 
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HSB gevel voorzien van stucwerk 
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Figuur 5.12: Waardering HSB gevel met stucwerk Martini Figuur 5.14: HSB gevel met stucwerk 
ziekenhuis Martini ziekenhuis 

Geconcludeerd kan worden dat de 2e huidfaçade en de vliesgevel het beste scoren op 
gebied van functieneutraliteit, de HSB gevel scoort gemiddeld lager en de prefab beton gevel 
scoort het slechtste. De 2e huidfaçade is toegepast om akoestische redenen. De gevel dient 
als geluidsbarrière tegen het geluid van de drukke weg. Tevens maakt de gevel een open 
gebaar richting de stad. Toch voldoet deze gevel als een van de beste aan het concept 
functieneutraal bouwen. De gevel zelf is opgebouwd uit een houtskeletbouw gedeelte, dat 
voorziet in de thermische isolatie van de gevel en een vliesgevel van enkelglas. De 
tekortkomingen van de gevel worden vooral veroorzaakt door het niet aanwezig zijn van een 
buitenruimte. Deze laatste, het ontbreken van de buitenruimten, leidt ook bij de bouwdelen 
met de vliesgevel van blok F en G tot tekortkomingen van de gevel. 
De prefab betongevel scoort laag aangezien het gevelsysteem naast het ontbreken van een 
buitenruimte niet demontabel is en tevens sterk gekoppeld is aan de constructie. De 
houtskeletbouw gevel scoort beter wat betreft aanpasbaarheid, aangezien deze ontkoppeld 
is van de constructie. Wel is het systeem nat afgewerkt (stucwerk), waardoor de gevel 
minder snel te demonteren is. 

Installaties 
Wat installaties betreft, scoort het Martini ziekenhuis maximaal, zelf bovengemiddeld. Dit is te 
verklaren, aangezien ook de installaties in het gebouw in overmaat aanwezig zijn . 
Zo zijn de installaties van de drager en het inbouwpakket gescheiden. Ook zijn de 
basisinstallaties met ingebouwde robuustheid en flexibiliteit toegepast. De overige installaties 
zijn binnen een geprogrammeerde flexibiliteit (standaardisatie) te veranderen. De 
hoofdinstallaties bevinden zich in de gangzones en zijn in delen af te sluiten. Haaks hierop 
vinden aftakkingen naar de ruimtes plaats die zoveel mogelijk binnen de rasterstructuur 
liggen, zodat wanden eenvoudig verplaatst kunnen worden. Daarnaast worden kanaalwerk 
en leidingen boven de verblijfsruimtes zoveel mogelijk vermeden. 
Wat hoofdinstallaties betreft, bevinden de meest zware installaties zich in blok F en G van 
het ziekenhuis, deze vormen de Backbone van het bedrijf van waaruit de zwaarste 
installaties worden aangestuurd. Binnen deze blokken zijn tevens de interne 
leidingschachten vermeden. De leidingschachten bevinden zich hier juist aan de gevel, zodat 
een vrij indeelbare vloeroppervlakte ontstaat. Binnen Blok F en G zijn daarom de duurste m2 

van het ziekenhuis, de radiologie, nucleaire geneeskunde en operatiekamers, geplaatst. De 
overige blokken bevatten een hoofdleidingschacht Ook hebben alle blokken een individueel 
installatiesysteem, zodat blokken afgestoten kunnen worden. De complete technische 
infrastructuur, verpleegoproep, elektra, data, medische aarding, bed- en wandverlichting , 
telefoon, tv en medische gassen, is ondergebracht in verticale leidingstroken die zijn verwerkt 
in de systeemwanden. Deze leidingschachten zijn met een repeterend karakter van 1 ,8 
meter aangebracht. De installatievoorzieningen kunnen snel en eenvoudig in deze 
leidingstroken worden aangebracht en via flexibele leidingen worden aangesloten op de 
primaire installaties boven het plafond. 
Wat betreft verwarming is luchtverwarming toegepast, zodat geen hinder van radiatoren 
ontstaat. Uitbreidingen in de gevel kunnen zo eenvoudig plaatsvinden. Wel nemen de buizen 
ten behoeve van deze luchtverwarming zeer veel ruimte in beslag. 
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Figuur 5.15: Verlaagd Figuur 5.16 Leidingstroken in de 
plafond ter plaatse van demontabele wanden van het Martini 
gangen van het Martini ziekenhuis 
ziekenhuis 

Inbouw 

Figuur 5.17: Leidingen Backbene aan 
de buitenzijde van het Martini 
ziekenhuis 

Ook het inbouwpakket van het Martini ziekenhuis scoort maximaal. Zowel wanden, als 
plafond als afwerkvloeren zijn te demonteren en te verplaatsen, zodat eenvoudig binnen 
korte tijd en zonder al te veel inspanning aanpassingen kunnen plaatsvinden. Wat 
inbouwpakket betreft hoeven daarom geen verdere aanpassingen plaats te vinden. 

5.1.2 Formulering van een specifieke functionele bandbreedte bij de 
casestudy van het Martini ziekenhuis 

Zoals al eerder is vastgesteld bestaat de functionele bandbreedte voor het functieneutrale 
gebouw uit de functies wonen, werken en zorg. Het is belangrijk functies te omschrijven, 
voordat wordt overgegaan tot een toetsing. 

Wonen 
Met de functie wonen wordt een appartementengebouw bedoeld. In bouwblok A kunnen per 
verdieping ongeveer 8 appartementen van 90 m2 worden ondergebracht. Er is daarom 
sprake van 8 luxe appartementen. De opzet van de ruimtes is gelijkwaardig, maar kan door 
haar flexibele opzet aan de wensen en eisen van de bewoners worden aangepast. Een extra 
toegevoegde ruimte aan het wonen, die geen vereiste meer vormt in het bouwbesluit, is de 
buitenruimte. Deze vormt een extra pluspunt voor wonen in een stedelijke omgeving. De 
buitenruimte wordt daarom meegenomen in het concept van de gevel. 

Werken 
Het vloeroppervlak voor kantoren is geheel flexibel in te delen. De verdiepingen zijn zowel 
beschikbaar voor kleine als grote bedrijven. Aangezien het verloop binnen de functie 
kantoren groter is dan bij de functie wonen, moet het mogelijk zijn, kantoorruimtes op te 
delen en samen te voegen naar wensen van de gebruiker. Ook zijn er binnen het gebouw 
meerdere varianten mogelijk. Cellenkantoren, kantoortuinen en coconkantoren kunnen 
afwisselend worden toegepast. Binnen deze casestudy is gekozen voor een coconkantoor, 
die aan de gevelzone, kleine glazen kantoorruimtes heeft. Het is een kantoorsoort waarbij het 
cellenkantoor en de kantoortuin als het ware gecombineerd worden. 
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Zorg 
Binnen de term zorg zijn meerdere functies mogelijk. De functies wonen en werken kunnen 
gecombineerd worden met een revalidatiecentrum, woon/zorg gebouwen, gehandicapten 
woonvoorzieningen en zorghotels. Voor deze casestudy is gekozen voor een zorghotel, een 
tussenoplossen tussen de eigen woonomgeving en het ziekenhuis. In een zorghotel kan de 
bewoner in luxe revalideren, met beperkt medisch toezicht. Voor de toekomstige 
vergrijzingsgolf kan dit een goede oplossing zijn, zodat minder mensen meteen naar een 
verpleeg- of verzorgingstehuis worden gestuurd. Na revalidatie kunnen zij weer terugkeren 
naar hun eigen thuissituatie. Binnen het zorghotel zijn extra voorzieningen zoals een 
kapsalon, restaurant en bibliotheek aanwezig. 

5.1.3 Inpassing functies in huidige Martini ziekenhuis 

Het inpassen van de functies wonen, werken en zorg kan zowel op plattegrond niveau 2D als 
doorsnede niveau 3D plaatsvinden. Aan de hand van de uitkomsten van deze toetsingen 
kunnen aanbevelingen worden gedaan voor de gebouwlagen van het functieneutrale 
gebouw. 

Wonen in het Martini Ziekenhuis 
Binnen de ruimtelijke kaders met de afmetingen 57,6 meter bij 15,6 meter, die door de 
gebouwlagen worden gevormd, kunnen eenvoudig 8 appartementen worden geplaatst. Deze 
appartementen kunnen zowel via een corridor als via een galerij worden ontsloten. De 
galerijontsluiting zorgt er echter wel voor dat er een eenzijdige in plaats van tweezijdige 
uitbreiding kan plaatsvinden. Deze keuze kan echter aan de hand van de locatie worden 
gekozen. 
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Figuur 5.18: Links ontsluiting van het gebouw door middel van een galerij. Deze leidt tot eenzijdige uitbreiding. 
Rechts ontsluiting van het gebouw door middel van een corridor. Deze leidt tot een tweezijdige 
uitbreidingsmogelijkheid. 

De stabiliteit binnen dit appartementencomplex is van de gevels naar de trappenhuizen 
verplaatst. Deze trappenhuizen kunnen aan de uiteinden van het gebouw worden geplaatst. 
Zonder deze verandering van stabi liteitskeuze, zou het niet mogelijk zijn eenvoudig in de 
gevelzone uitbreidingen te laten plaatsvinden. 
Tevens valt te denken aan een ontsluiting in de middenzone van het gebouw, waardoor het 
gebouw in tweeën wordt gesplitst. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld atria en loopbruggen in 
het gebouw worden opgenomen, waardoor een ruimtelijk geheel ontstaat. Met deze 
oplossing kan eenvoudig functiescheiding wat betreft de ontsluiting plaatsvinden. Ook kan 
een ontsluiting in de middenzone zorgen voor een scheiding ten behoeve van de 
brandwerendheid. 
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Figuur 5.1 9: Ontsluiting in het middengebied van het gebouw zorgt zowel voor scheiding van gebouwdelen, als een 
scheiding ten behoeve van de brandwerendheid. Er zijn vele manieren om de ontsluiting in het gebouw op de 
nemen, waardoor een grote ontwerpvrijheid ontstaat. 

De plattegrond met corridorontsluiting en stabiliteitskamen op de uiteinden van het gebouw is 
uiteindelijk gekozen voor toetsing van de woonplattegrond. Door deze keuze kan een 
eenvoudige ontsluiting van de woonplattegronden plaatsvinden. 
De appartementen zijn voorzien van twee slaapkamers en een badkamer. Tevens zijn binnen 
de plattegrond in figuur 4.20 een drietal varianten op de buitenruimte toegepast. Zo is er een 
wintertuin toegepast die zich binnen de thermische schil van het gebouw bevindt, ook kan 
diezelfde ruimte dienst doen als loggia en tevens komen balkons als buitenruimte van 
appartementengebouwen voor. Op deze wijze worden verschillende woonvarianten 
afgebeeld. 

Figuur 5.20 Inpassing woonfunctie in het hoofdkader, dat door het Martini ziekenhuis wordt gevormd. Er is gekozen 
voor een corridorontsluiting. De appartementen zijn zeer gevarieerd weergegeven om de mogelijkheden van de 
woonfunctie binnen de kaders van het Martini Ziekenhuis weer te geven. 
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Figuur 5.21 : Vergroting van een gedeelte van de plattegrond, waarin de plattegronden duidelijk zichtbaar worden en 
tevens de varianten op de buitenruimte duidelijk af te lezen zijn. 

Een tweede aspect van het Martini ziekenhuis zijn de leidingschachten. Omdat deze 
losgehouden zijn van de draagconstructie kunnen zij flexibel worden ingezet. Zij kunnen 
zoals in de huidige situatie van het Martini ziekenhuis centraal in het bouwblok worden 
geplaatst. Bij een corridorontsluiting kan dit echter voor problemen zorgen. Nog beter is het 
daarom om de leidingschachten naar de stabiliteitskernen op de kopse kanten van het 
gebouw te verplaatsen. 
Uit de doorsnede gegevens van het gebouw blijkt dat een fors deel van de hoogte wordt 
ingenomen door een verlaagd plafond, waarboven zich de leidingen bevinden. Deze forse 
maten zijn gedeeltelijk te wijten aan de keuze van het luchtverwarmingssysteem. 
Luchtleidingen beschikken over grote afmetingen. Tevens bevat een ziekenhuis meer 
installaties dan een appartementencomplex. 
Voor de woonfunctie zijn leidingen in de plafondzone echter niet praktisch. Tevens zijn 
verlaagde plafonds en verhoogde vloeren voor het interieurbeeld niet wenselijk. Bij een 
functionele bandbreedte waar wonen deel van uitmaakt, zou een leidingvloer, waarvan de 
intra+ vloer een goed voorbeeld is, een betere oplossing zijn. Leidingen en elektriciteit zijn 
zowel eenvoudig bereikbaar in de vloerzone (met een demontabele topvloer) als in de 
plafondzone (kleine doorbraken mogelijk). Tevens wordt er wat betreft verdiepingshoogten 
ruimte bespaard. Tot slot worden leidingstroken in de scheidingswanden vermeden, 
aangezien leidingen tweezijdig bereikbaar zijn. Op deze wijze kunnen scheidingswanden vrij 
verplaatst worden. 
Ook de keuze voor een ALL-AIR luchtverwarmingssysteem brengt nadelen met zich mee. Zo 
nemen luchtkokers veel ruimte in beslag. Tevens wordt luchtverwarming in vergelijking tot 
een wand- en vloerverwarmingssysteem vaak als minder comfortabel ervaren. Aan de hand 
van beide argumenten is het beter om te kiezen voor een wand- en 
vloerverwarmingssysteem. Door de vloerverwarming in de topvloer te houden, blijven de 
vloeren flexibel. Tevens kunnen speciaal ontwikkelde demontabele scheidingswanden met 
wandverwarming worden toegepast. 
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Figuur 5.22: Links weergave van de doorsnede van het Martini ziekenhuis. Deze doorsnede zorgt bij de functies 
voor moeilijkheden, aangezien alle elektra en leidingen in het plafond zijn verwerkt. Rechts een leidingvloer, 
waardoor elektra en leidingen voor de drie genoemde functies wonen, werken en zorg goed bereikbaar zijn. 

Geconcludeerd kan worden dat binnen de gebouwlagen voor de woonfunctie een aantal 
veranderingen plaats dienen te vinden. Zo zijn stabiliteitsgevels voor een volume-uitbreiding 
niet wenselijk. Voor levensloopbestendige appartementen gaat daarom de voorkeur uit naar 
stabiliteit in combinatie met leidingschachten en trappenhuizen. 
Daarnaast worden de hoofdleidingschachten verplaatst naar de stabiliteitskernen, zodat een 
vrij indeelbare vloeroppervlakte ontstaat en de ontsluiting geen hinder van leidingschachten 
ondervindt. 
Tot slot wordt er gekozen voor een integratie van vloeren en leidingen in een intra+ vloer. Zo 
worden verdiepingshoogten bespaard en zijn leidingen zowel in de vloer- als plafondzone 
bereikbaar. Op deze wijze kunnen verschillende functiecombinaties plaatsvinden. 

Kantoren in het Martini ziekenhuis 
Wat kantoorgebouw betreft voldoen de ruimtelijke maten van het Martini ziekenhuis goed. 
Binnen deze kaders kunnen vele varianten op het kantoor worden toegepast. Er is gekozen 
voor een coconkantoor, een kantoor, waarbij in de gevelzone kleine glazen ruimten zijn 
geplaatst, die als individuele werkplekken en vergaderruimtes kunnen dienen. Centraal in het 
gebouw zijn de open werkplekken vormgegeven. 
Door in overeenstemming met het appartementencomplex de stabiliteitswanden te 
verplaatsen naar de breedte gevels van het gebouw, kan eenvoudig uitbreiding van het 
gebouw plaatsvinden. 
Wat installaties betreft, is het mogelijk de centrale leidingschacht te behouden. Rondom deze 
schacht kunnen pantry's en toiletten worden gegroepeerd. Toch is het voor een vrij 
indeelbaar vloeroppervlak ook hier denkbaar de installatieschachten naar de kopse kanten 
van het gebouw te verplaatsen. 
Ook bij een kantoorgebouw is een intra+ vloer zeer wenselijk, aangezien binnen 
kantoorgebouwen vaak voor verhoogde vloeren, als computervloeren wordt gekozen. Data 
en elektriciteit kunnen zo op eenvoudige wijze in de vloer worden weggewerkt. 
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Figuur 5.23: Plattegrond kantoren Martini ziekenhuis. Rondom de kern zijn pantry's en toiletten gerangschikt. In de 
gevelzones zijn vergaderplekken en individuele werkplekken gecreëerd. In de middenzone zijn open werkplekken te 
zien. Het coconkantoor geeft daarom een goede combinatie tussen een cellenkantoor en kantoortuin weer, 
waardoor de mogelijkheden van het Martini ziekenhuis worden weergegeven. 
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Figuur 5.24: Vergroting van de plattegrond van het coconkantoor binnen de kaders van het Martini ziekenhuis 

Uit de functie werken volgen dezelfde conclusies als bij het wonen. Leidingschachten dienen 
voor een vrije indeling van het gebouw verplaatst te worden. Stabiliteitswanden dienen naar 
stabiliteitskamen verplaatst te worden en tevens is de toepassing van een intra+ vloer zeer 
wenselijk. 

Zorghotel in het Martini ziekenhuis 
De zorgfunctie wordt momenteel gefaciliteerd in het ziekenhuis. Toch wordt voor dit 
onderzoek uitgegaan van minder zware zorgfuncties zoals het woonzorg gebouw, een 
revalidatiecentrum, of een zorghoteL Binnen het kader van dit onderzoek wordt het zorghotel 
getoetst. Binnen de plattegronden van deze functie bevinden zich vooral beddenkamers, 
waar mensen individueel geplaatst kunnen worden, zodat privacy voorop gesteld wordt. 
Tevens bevinden zich in het gebouw een aantal grotere ruimtes, waar andere functies 
gefaciliteerd kunnen worden. 
Ook voor het zorghotel kan worden geconcludeerd dat stabiliteitswanden ten behoeve van de 
vrije uitbreidbaarheid van het gebouw op een andere plaats dan in gevel geplaatst dienen te 
worden. Tevens dient de centrale leidingschacht ten behoeve van een vrije vloerindeling 
verplaatst te worden. Tot slot is ook hier de intra+ vloer voor gebruik praktischer. 

Figuur 5.25: Het zorghotel weergegeven binnen de kaders van het Martini ziekenhuis Duidelijk is te zien dat er vele 
mogelijkheden van kleine hotelkamers tot multifunctionele ruimtes mogelijk zijn. 
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Figuur 5.26: Het zorghotel weergegeven binnen de kaders van het Martini ziekenhuis. In het ruimte stramien van 7,2 
meter bij 6,6 meter kunnen eenvoudig twee kamers worden geplaatst. · 

Conclusie toetsing functies 
Binnen de ruimtelijke maten van het Martini ziekenhuis gedijen ook de functies wonen en 
werken goed. De stramienmaten van 9000 mm en 7200 mm worden behouden. De 
stramienmaat van 6600mm wordt veranderd in 6300mm, zodat een veelvoud van 900mm 
wordt bereikt, een veel gebruikte stramienmaat in de bouw. 
Toch dienen er voor de bruikbaarheid van het gebouw een aantal aanpassingen plaats te 
vinden zodat functionering van de functies nog beter kan plaatsvinden. 
De stabiliteit wordt ten behoeve van de functieneutraliteit opgenomen in de trappenhuizen, 
liftkokers en hoofdleidingschachten. Volume-uitbreiding in de gevelzone kan zo eenvoudig 
plaatsvinden. 
Wat ontsluiting betreft, is gekozen voor een corridorontsluiting, zodat vele indelingsvarianten 
mogelijk zijn. Ook worden zo de gevelzones vrijgehouden. 
Tot slot wordt de keuze voor betonvloeren met verlaagde plafonds omgezet in een intra+ 
leidingvloer, zodat leidingen beter bereikbaar zijn voor de gekozen functies. Tevens wordt er 
met de keuze van de intra+ in verdiepingshoogte bespaard. Er vindt efficiënter gebruik van 
de hoogtes plaats. 
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5.2 Opzet functieneutraal gebouw 

Aan de hand van bovenstaande toetsing kunnen tekeningen vervaardigd worden van het 
functieneutrale gebouw. Binnen deze tekeningen wordt de gevelzone vrijgehouden. De gevel 
wordt verder toegelicht in paragraaf 5.3. Onderstaande plattegrond en doorsnede vormen 
hiervan de basis. 

DOORSNEDE A'A 
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Figuur 5.27: Doorsnede van de opgestelde kaders van het functieneutrale gebouw. De doorsnede is zonder gevel 
weergegeven. Het rode gebied vormt het kader voor de gevel. De doorsnede is op schaal terug te vinden in bijlage 
V. 
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Figuur 5.28: Plattegrond van de opgestelde kaders van het functieneutrale gebouw. De plattegrond is zonder gevel 
weergegeven, Het rode gebied vormt het kader voor de gevel. De plattegrond is op schaal terug te vinden in bijlage 
V. 
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5.3 De functieneutrale gevel in concept en detail 

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de gevel het minst voldoet aan het 
concept functieneutraal bouwen. Binnen deze paragraaf vindt daarom een herziening van het 
gevelconcept plaats. Allereerst worden de uitgangspunten voor de gevel uit de getoetste 
functies en analysemethode opgesteld. Vervolgens wordt aan de hand van deze 
uitgangspunten een concept ontwikkeld en uitgewerkt, waarin de functieneutrale aspecten 
verwerkt zijn, zodat in totaliteit aan de eisen voor een functieneutraal gebouw wordt voldaan. 
Tot slot vindt nog een korte uitwerking van het concept plaats. 

5.3.1 Uitgangspunten Gevel 

Aan de hand van voorgaande toetsing van de functies wonen, werken en zorg binnen de 
plattegronden en doorsneden van het Martini ziekenhuis kunnen tevens een aantal 
randvoorwaarden voor de gevel gevormd worden. Deze vormen samen met de 
randvoorwaarden uit de analysemethode de uitgangspunten voor de gevel van het 
functieneutrale gebouw. 
De randvoorwaarden die uit de analysemethode van de Coupling Index voortkomen zijn: 

In de gevel mogen geen stabiliteitsvoorzieningen geplaatst worden, de gevel wordt 
ten behoeve van volume-uitbreiding losgekoppeld van de constructie. 
De gevel moet over te openen geveldelen beschikken. 
Aanwezige zonwering moet ten behoeve van uitbreidingen demontabel zijn. 
Het gevelsysteem moet ten behoeve van volume-uitbreiding demontabel zijn. 
Het percentage aan daglichtopeningen moet voor alle functies optimaal gekozen 
worden. 
Indien buitenruimtes aanwezig zijn, kunnen deze het beste binnen de thermische 
schil van het gebouw worden opgenomen, zodat dubbelgebruik van ruimtes kan 
ontstaan. 

Hieraan kunnen randvoorwaarden, die voortkomen uit de toetsing van de functies binnen de 
kaders van het Martini ziekenhuis, worden toegevoegd. 

Allereerst moet de gevel een vrije indeling van de plattegrond niet in de weg staan. 
De gevelindeling moet dan ook voldoende mogelijkheden bieden tot wisseling van 
indelingen. Tevens moeten voldoende aansluitingsmogelijkheden voor de 
binnenwanden op de gevel zijn. 
Bij de functie wonen is duidelijk te zien, dat kan worden gekozen voor verschillende 
buitenruimtes. Wintertuinen, loggia's en balkons zijn veelzijdig gebruikte 
buitenruimtes. Variatie van de gevellijn moet daarom mogelijk zijn . Deze variatie van 
de gevellijn is tevens een randvoorwaarde voor volume-uitbreiding van het gebouw. 

In de volgende subparagraaf wordt verder ingespeeld op de gevel van een functieneutraal 
gebouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de hierboven geformuleerde uitgangspunten. 
Opgemerkt kan worden dat binnen de opgestelde analysemethode geen uitspraken worden 
gedaan over de uitstraling van het gebouw. De uitstraling van het gebouw bepaalt echter in 
grote mate de esthetische levensduur van het gebouw. In het vervolggedeelte wordt daarom 
ook een concept over de esthetica van het gebouw geformuleerd, zodat zowel de functionele 
als esthetische levensduur de technische levensduur kunnen benaderen. 
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5.3.2 Concept gevel functieneutrale gebouw 

Van de gevels van het Martini ziekenhuis voldoet de tweede huidfaçade op het aspect 
buitenruimte na, aan het concept functieneutraal bouwen. De gevel is in sterke mate 
demontabel en kan eenvoudig worden uitgebreid. Toch kunnen er bij dit concept een aantal 
kantekeningen geplaatst worden. 
Op de eerste plaats gaan de openheid en de frisse kleuren van de gevel aan de stadszijde in 
totaliteit verloren door de zonweringen die tussen de vliesgevel en de HSB gevel in 
gemonteerd zijn. Het gebouw krijgt hierdoor een gesloten karakter . 

....-- --

·. 

Figuur 5.29: Foto van de tweede huidfaçade van het Martini ziekenhuis. De gevel wordt toegepast voor haar 
geluidswering en openheid. Door de zonwering tussen beide gevels ontstaat echter het tegenovergestelde gebaar. 

Ook kunnen kantekeningen geplaatst worden bij de keuze van uitbreiding van het gebouw. 
Zodra er volume-uitbreiding plaats vindt, moeten twee gevels in plaats van één 
gedemonteerd worden. Dit kan voor onnodig veel werk zorgen en tevens kunnen geveldelen 
beschadigd raken, zoals in figuur 5.30 te zien is. 

~- _1 ~ 
I 

I !~--
L-- -+r-t:t~•-------

Figuur 5.30: Beschadiging van de tweede huidfaçade Figuur 5.31 : De twee gevels vormen beide barrières voor 
Ter plaatse van de uitbreidingen de uitbreiding van het gebouw. Beter is de keuze voor één 

schil 
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Wat het karakter van de gevel betreft, heeft de gevel door het glas, staal en hout een sterk 
industrieel karakter. Een karakter dat in sterke mate bij een ziekenhuis past. De industriële 
gevel zou tevens dienst kunnen doen als gevel van een kantoorgebouw. Voor een 
woongebouw is het karakter echter minder toepasselijk. Het industriële karakter van de 
gevel, wordt tevens versterkt door de combinatie met stucwerk gevels en de vliesgeveL 

Figuur 5.32: Industriële Figuur 5.33: Industriële en kille Figuur 4.34: Grachtenpanden bezitten over een 
karakter vliesgevel en karakter stucwerk HSB gevel warme en huiselijke uitstraling. 
interieur van het Martini van het Martini ziekenhuis 
ziekenhuis 

Binnen het Solids concept van Frank Bijdendijk van het Oosten worden wel sterke uitspraken 
gedaan over het karakter van een gebouw. Binnen dit concept speelt de esthetische 
levensduur een belangrijke rol. De gevel moet dierbaarheid opwekken. Dierbaarheid staat 
volgens Frank Bijdendijk voor een bepaalde kwaliteit van een gebouw. Het gaat erom dat 
mensen zich aan het gebouw kunnen hechten, zich ermee kunnen identificeren. Niet alleen 
de gebruikers van een gebouw, maar ook bezoekers en passanten. Dierbaarheid uit zich in 
een aantrekkelijke vormgeving van de gevels en zorgvuldige detaillering. [Bijdendijk, 2006). 
De gevel maakt binnen het concept van de Solids deel uit van het casco, zij maakt deel uit 
van de stad en mag daarom niet door de gebruiker worden aangetast. 
Beide concepten staan lijnrecht tegenover elkaar, maar bevatten beide goede aspecten. 
Het concept van een functieneutraal gebouw moet volgens de definitie van het 
functieneutrale bouwen volume-uitbreiding toelaten. Een belangrijk aspect om ook aan de 
esthetische levensduur van een gebouw te kunnen voldoen is hierbij, dat het gebouw haar 
karakter behoudt. Geconcludeerd kan worden dat twee aspecten een belangrijke rol binnen 
het gevelconcept vormen; 

1. Het concept bevat vaste geveldelen, die te allen tijde herkenbaar blijven in de 
vormgeving van het gebouw. Door het toepassen van volume-uitbreidingen mag het 
karakter van het gebouw niet verloren gaan. 

2. Het concept bevat flexibele geveldelen, die mee veranderen met volume
uitbreidingen en eisen van bewoners. 

Door uit te gaan van beide aspecten kan een dynamische gevel met blijvende kenmerken 
worden gecreëerd. Er kan zo een eventueel 'dynamisch monument' voor de toekomst 
worden gecreëerd. Binnen het concept moet een combinatie ontstaan tussen vaste en 
variabele elementen. Deze vaste elementen dienen te allen tijde tot uitdrukking te komen in 
de vormgeving van de gevel, zodat het gebouw ook na uitbreiding wat levensduur betreft, 
blijft voldoen. 
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Figuur 5.35 Het concept voor het functieneutrale gebouw moet voor een goede werking van het gebouw zowel een 
gevel bezitten met vaste als variabele kenmerken. 

5.3.3 Uitwerking concept 

De uitgangspunten vast en variabel dienen als basis voor de uitwerking van het gevelconcept 
De vaste elementen binnen het concept blijven te allen tijde deel uitmaken van de 
vormgeving van het gebouw. Deze elementen dienen zowel in horizontale richting als 
verticale richting opgenomen te worden, zodat kaders voor de flexibele delen ontstaan en de 
uitstraling van het gebouw behouden blijft. 
De tegenstelling in vast en variabel is tevens terug te zien in de plattegrond van het 
functieneutrale gebouw. Hier ontstaat net als in het gevelbeeld een onderverdeling naar een 
vast en variabel gebied. 

I 

\I 

Figuur 5.36: Links in rood de kaders ten behoeve van volume-uitbreiding die gevormd worden door de vaste 
gevellijnen. Rechts in rood de flexibele zone die in de plattegrond ontstaat. De thermische zone is binnen dit concept 
als binnengevel gekozen. 

Volume uitbreidingen kunnen net als bij het Martini ziekenhuis aan de gevel worden 
gemonteerd. Er kan echter ook worden gekozen voor een tweede constructie, die dienst kan 
doen als draagstructuur voor deze uitbreidbare elementen. Zo komt ook in het gevelbeeld de 
tegenstelling vast en variabel tot zijn recht. Ook kan deze constructie worden ingezet ter 
versterking van het vaste gevelbeeld. Door de belijning in de gevel extra te benadrukken 
komen de vaste elementen beter tot hun recht. 
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Figuur 5.37 t/m 5.39: Linksboven een conceptschets van een flexibele voorzetgevel, duidelijk in het gevelbeeld zijn 
de sterke belijningen. Rechtsboven de flexibele voorzetgevel kan tevens dienst doen als geluidscherm. Onder een 
duidelijke weergave van het concept. De voorzetgevel versterkt de belijning van de vaste gevel. 

Uit de schetsen valt te concluderen dat de flexibele draagconstructie tevens dienst kan doen 
als draagstructuur voor een geluidsscherm. De uitgangspunten voor de gevel kunnen 
verwerkt worden in de opgestelde plattegrond en doorsnede van het functieneutrale gebouw. 

DOORSNEDE A'A 

Figuur 5.40: In de doorsnede van het functieneutrale gebouw ontstaan zones die dienen ten behoeve van de 
volume-uitbreiding. De doorsnede is op schaal opgenomen in de bijlage Vl. 
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Figuur 5.41 : In de plattegrond van het gebouw ontstaan zones ten behoeve van de volume-uitbreiding. Binnen de 
kaders van deze zone wordt een staalskelet geplaatst dat dienst doet als drager voor de uitbreidingen. Goed te zien 
is de variatie in de gevellijn. De plattegrond is op schaal opgenomen in bijlage Vl. 
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Om de gevel in concept verder uit te werken kan tevens worden gekeken naar de 
materialisering van het gebouw. De vaste en variabele gevelelementen kunnen extra 
benadrukt worden door te kijken naar kenmerken en karakteristieken van materialen. 
De vaste geveldelen dienen versterkt te worden door materialen met een massief en 
eeuwige uitstraling. Materialen die hiervoor in aanmerking komen zijn baksteen en beton. 
Gedacht kan worden aan innovatieve toepassingen zoals prefab metselwerk. 

Figuur 5.42: Naast het traditionele karakter van baksteen, kent het materiaal ook vele innovatieve toepassingen 
zoals bij de gevelsystemen van Wienarberger is te zien. 

De variabele gevelelementen kunnen juist worden benadrukt door lichte materialen als glas 
en staal. Ook kan gedacht worden aan hout, aangezien houtskeletbouw vele demontabel 
toepassingen heeft. 
Binnen het concept wordt ervoor gekozen de demontabele constructie in lichte stalen 
profielen uit te voeren. De vaste gevelelementen worden in tegenstelling tot deze lichte 
constructie in het massievere materiaal baksteen uitgevoerd. 
De variabele vlakken in de gevel en uitbreidingen worden verder uitgewerkt in glas, 
houtskeletbouw en eventuele demontabele elementen van baksteen. Voor de invulling zijn 
echter vele varianten mogelijk. De voorkeur gaat echter uit naar elementen die eenvoudig te 
demonteren zijn, zodat de gevelvulling kan worden aangepast aan de achterliggende 
functies. 
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Een mogelijke uitvoering van het gevelconcept voorzien van materialisering kan in stappen 
worden toegelicht. 

Stap 1 de vaste betonconstructie. Stap 2 Binnen het kader van de 
betonconstructie worden stalen elementen 
opgehangen, zodat de montage van een 
externe constructie eenvoudig plaats kan 
vinden. 

Stap 3 In het gevelbeeld komen vaste Stap 4 De staalconstructie wordt binnen 
bakstenen elementen tot uitdrukking. Deze deze vaste kaders van de constructie en 
worden aan de kolommen en vloeren bakstenen belijning geplaatst. 
gemonteerd 

Stap 5 Ter plaatse van de uitbreidingen Stap 6 De overige oppervlakten kunnen 
worden vloeren en constructie afgeschermd worden opgevuld met demontabele 
met HSB gevelelementen. elementen, die bij een volume-uitbreiding 

hergebruikt kunnen worden. 
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Stap 7 Na een eventuele uitbreiding ontstaan in het gevelbeeld balkons en volumes 

Tevens is de gevel naast dit stappenplan uitgewerkt tot in detail om een goed overzicht van 
de werking van de gevel te krijgen. 

Aluminium f8çede 

GEVELOPBOUW 

- 12.5 mm glpaplaat 
• dampremmende folie 
-JO mm drukvaste looialle ====""'=~~~"~!!! 
- wateft<8r8nde folie 
- 500x160x15mm u-protlol 
- ~me..-

I BUITEN I 
186 300 

VLOEROPBOUW 
• 400rmllnfnl+ ~ 
- Leidingruimte 
- akoestische onlkoppelng 
• 50 mm demonlabalo dekvloer 

I BINNEN I 

Figuur 5.43 Verticaal detail 1 Gevelopbouw zonder uitbreiding. Te zien is de stalen constructie die wordt 
opgehangen aan de vloeren en een stalen u-profiel. Het detail is op schaal terug te vinden in de bijlage VIl. 
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Figuur 5.44: Verticaal detail 2 Gevel-dak aansluiting ter plaatse van één volume-uitbreiding (beneden). Het detail is 
op schaal terug te vinden in bijlage VIl. 

VLOEROPBOUW I BINNEN I 
- houten gevelbeldeding . . 
-wat8ft<erende folie 
- 150mm breedpleeMoor 
- BOmm drukvaste isolatie 
- dampremmende folie 
- akoestiache ontkoppeling 
- demontabale d-

GEVELOPBOUW 

- 12.5 rnn gipopleot 
- dampremmende lotie 

... 30 mm drukvaste isolatie ----...!..----4!-l!)l~.n 
- waterkerende folie 
- 500x160x15mm U. proftel 
- prefab matselwefk 

I BUITEN I 
186 300 

VLOEROPBOUW 
- 400mm Intra+ vloersysteem 
- Leidirguimte 
- akoestlscha ontk-llng 
- 50 mm demontabale d-

I BINNEN I 

0 
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Figuur 5.45: Verticaal detail 3 Gevel-vloer aansluiting ter plaatse van één volume-uitbreiding (boven). Het detail is op 
schaal terug te vinden in de bijlage VIl. 
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Figuur 5.46: Verticaal detail 4 Gevel - vloer/dak aansluiting ter plaatse van twee volume-uitbreidingen. In het detail is 
goed te zien dat er ruimte tussen beide volumes wordt gecreëerd. Het detail is op schaal terug te vinden in bijlage 
VIl. 

Uit bovenstaand detail van de gevel wordt duidelijk dat door middel van de horizontale 
belijning in het gevelontwerp, die uitgevoerd wordt in baksteen, ruimte ontstaat tussen 
meerdere volume-uitbreiding. De bakstenen elementen zullen echter pas op grote afstand 
zichtbaar zijn. Deze ruimte tussen twee volume-uitbreidingen zorgt er echter voor dat het 
gebouw zijn ruimtelijkheid behoudt. De belijning blijft op deze wijze duidelijk zichtbaar in de 
gevel. 

I BUITEN I 

- gipsplafond 
- dampdoo~atende folie 

0 
0 
N 

- 150mm breedplaatvloer 
- 30mm isolatie 
- water1<erende folie 
• EPDM folie 

I BINNEN I 

Figuur 5.47: Verticaal detail 5 weergave gevel-dak aansluiting ter plaatse van tweede gevellijn (staalconstructie) . Het 
detail is op schaal terug te vinden in bijlage VIl. 
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I BUITEN I 
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Figuur 5.47: Verticaal detail 6, weergave gevel-vloer aansluiting ter plaatse van tweede gevellijn (staalconstructie). 
Het detail is op schaal terug te vinden in bijlage VIl. 
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GEVELOPBOUW 

- betonnen kolom 
- dampremmende folie 
• 200 mm isolatie 
- waterl<erende folie 
• prelab metselwert< 

Figuur 5.48: Horizontaal detail, weergave aansluiting flexibele geveldeel (glazen pui) op vaste geveldeel dat de 
belijning in de gevel vormt (prefab metselwerk). Het detail is op schaal terug te vinden in bijlage VIl. 

Door bovenstaande gevel te verwerken binnen de gestelde overige kaders van gebouwlagen 
ontstaat een gebouw, dat op alle aspecten aan functieneutraliteit voldoet. Wat zonwering 
betreft kan aan de binnenzijde van de gevel een te verwijderen systeem worden opgenomen. 
Tot slot is in figuur 5.49 en 5.50 de visualisering van de gevel van een functieneutraal 
gebouw afgebeeld. 
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Figuur 5.49: 30 weergave gevel van een functieneutraal gebouw. 

Figuur 5.48: 30 weergave vooraanzicht gevel van een functieneutraal gebouw. 
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5.4 Conclusie casestudy 

In hoofdstuk 3 van deze scriptie is de analysemethode voor het toetsen van flexibiliteit en 
functieneutraliteit aan bod gekomen. Binnen dit hoofdstuk zijn als analysemethode een 
matrix en een referentieproject voor het functieneutrale gebouw opgesteld. Het 
referentieproject wordt gevormd door een aanname van de maximaal haalbare flexibiliteit en 
functieneutraliteit die een gebouw kan behalen. Deze aanname leidt tot een maximaal 
haalbare score op gebied van flexibiliteit en functieneutraliteit Binnen de casestudy van dit 
hoofdstuk is getracht, een bestaand project (hier het Martini ziekenhuis) de maximale score 
van het functieneutrale gebouw te laten evenaren. Er is aan de hand van de conclusies, die 
voortkomen uit de toetsing van het Martini ziekenhuis aan de functies wonen werken en zorg, 
een opzet van het functieneutrale gebouw gemaakt. 
Tevens is een gevelconcept voor een functieneutraal gebouw gevormd, omdat uit de 
conclusies van de analyseprojecten is voortgekomen dat de gevel niet voldoet op gebied van 
functieneutraliteit In eerste instantie is uitgegaan van de tweede huidfaçade van het Martini 
ziekenhuis. Met deze gevel als uitgangspunt is een gevelconcept voor het functieneutrale 
gebouw gevormd. 
In deze paragraaf vindt als afsluiting van de casestudy een terugkoppeling naar de 
analysemethode uit hoofdstuk 3 plaats. 

5.4.1 Conclusie toetsing Martini ziekenhuis 

Het Martini ziekenhuis is getoetst aan de functies wonen, werken en zorg. Uit het toetsen van 
deze functies is voortgekomen, dat voor een goede werking van het gebouw een aantal 
aanpassingen dienen plaats te vinden. 

De stabiliteit uit de gevel wordt verplaatst naar de trappenhuizen en 
hoofdleidingschachten van het gebouw, zodat geen hinder voor toekomstige 
uitbreidingen in het gevelvlak kan ontstaan. Door deze aanpassing vinden een aantal 
veranderingen binnen de waardering van de gebouwlagen in de Cl matrix, 
behorende bij het Martini ziekenhuis, plaats. 
Ook de hoofdleidingschacht is verplaatst vanuit de kern van het gebouw naar de 
zijdes, zodat een vrij indeelbaar vloeroppervlakte ontstaat. Tevens is het 
verwarmingsysteem veranderd van een luchtverwarmingsysteem naar een wand- en 
vloerverwarmingssysteem, zodat minder hinder door leidingen en een comfortabeler 
binnenklimaat ontstaat. Ook hierdoor vinden veranderingen, wat waardering betreft, 
plaats binnen de Cl matrix. 
De stramienmaat van 6600 mm is veranderd in een stramienmaat van 6300 mm, 
zodat een veelvoud van 900 mm ontstaat. Dit is een veel gebruikte stramienmaat 
Deze verandering heeft geen gevolgen voor de waardering van de gebouwlagen. 
Tot slot is er gekozen voor een leidingvloer, zodat een efficiënter gebruik van 
verdiepingshoogten ontstaat. Leidingen zijn zo voor alle drie de functies beter 
bereikbaar. Ook deze aanpassing heeft geen verdere invloed op de waardering van 
de gebouwlagen. 

Het geheel heeft geleid tot een opzet voor het functieneutrale gebouw in bijlage V. De 
veranderingen hebben een grotere ruimtelijke flexibiliteit tot gevolg. De verandering in 
ruimtelijke flexibiliteit is af te leiden uit de CI-R waarde van het ruimtelijk plan in de Cl matrix. 
Zoals in paragraaf 3.4 al is vastgesteld, wordt met deCI-Rindex de invloed van de mate van 
koppeling en flexibiliteit van andere gebouwlagen op een desbetreffende laag weergegeven. 
Een hogere waarde van de CI-R index van het ruimtelijk plan betekent daarom, dat de 
overige gebouwlagen meer flexibiliteit voor deze gebouwlaag creëren. 
De waardering van het ruimtelijk plan is gestegen van 87,11% (figuur 4.49) naar een score 
van 93,33% (figuur 4.50). De score van het ruimtelijk plan van het functieneutrale gebouw is 
97,44% (figuur 3.24). Geconcludeerd kan worden dat door bovengenoemde aanpassingen 
van het Martini ziekenhuis een hogere mate van functieneutraliteit wordt bereikt. Binnen deze 
waardering is het nieuwe gevelconcept nog niet meegenomen. 
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Figuur 4.49: Overzicht CI-R Martini ziekenhuis. BinnendeCI-R is de waarde van het ruimtelijk plan af te lezen. 
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Figuur 4.50: Overzicht CI-R, weergave aanpassingen Martini ziekenhuis ten behoeve van flexibiliteit. Het ruimtelijk 
plan behaalt een waardering van 93,33%. Dit is een hoge waardering dan de waardering van het originele ruimtelijke 
plan van het Martini ziekenhuis. 
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5.4.2 Conclusie gevelconcept voor een functieneutraal gebouw 

Als uitgangspunt voor de gevel is de tweede huidfaçade van het Martini ziekenhuis gekozen. 
Binnen de conceptvorming is al geconcludeerd dat deze gevel een sterk industrieel karakter 
heeft. Belangrijk voor een functieneutraal gebouw is, dat de gevel ook voldoet aan de 
esthetische levensduur voor een gebouw. Deze levensduur wordt in sterke mate bepaald 
door de gevel. Binnen het concept spelen de begrippen vast en flexibel een belangrijke rol. 
De esthetische levenduur wordt echter niet getoetst met de analysemethode. 
Binnen het concept hebben een aantal veranderingen van het gevelsysteem van het Martini 
ziekenhuis plaatsgevonden. Door deze veranderingen wordt de ruimtelijke flexibiliteit van het 
gebouw nog hoger. Deze behaalt nu de 97,44% score van het functieneutrale gebouw. De 
veranderingen die in de gevel hebben plaatsgevonden, zijn: 

De tweede huidfaçade is teruggebracht tot één gevel. Deze gevel bevat zowel vaste 
als flexibele elementen. De flexibele elementen zorgen ervoor dat een volume
uitbreiding mogelijk is. Het toepassen van te demonteren gevelelementen heeft een 
verandering in waardering van de gebouwschil tot gevolg. 
Zowel binnen als buiten de thermische schil zijn buitenruimten mogelijk in de vorm 
van een loggia, wintertuin, of balkon. Door toevoeging van de buitenruimten aan het 
ontwerp verandert de waardering van het Martini ziekenhuis. Zowel bij de 
gebouwlaag constructie als bij de gebouwschil vindt een verandering in waardering 
plaats. 

Door de aanpassingen van de gevel toe te voegen aan de opzet van het functieneutrale 
gebouw ontstaat een visualisering van het concept functieneutraal bouwen, zoals deze in 
paragraaf 5.3.3 heeft plaatsgevonden. 
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6 Discussie 

Binnen dit hoofdstuk worden de onderdelen analysemethode, referentieproject 
functieneutrale gebouw, resultaten en de casestudy ter discussie gesteld. 

6.1 Discussie analysemethode 

De analysemethode binnen deze scriptie is opgesteld aan de hand van de Coupling Index uit 
de Design For Variety methode, die oorspronkelijk voor de productontwikkeling is opgesteld. 
De methode is echter zeer bruikbaar, aangezien een gebouw als product kan worden gezien, 
dat opgesplitst kan worden in een aantal componenten. Binnen dit hoofdstuk is gekozen voor 
een zestal gebouwlagen. Allereerst ontstaat de vraag of deze methode door de keuze voor 
gebouwlagen constructie, ontsluiting, gebouwschil, installaties, inbouw en ruimtelijk plan 
voldoende diepgang heeft. De keuze voor gebouwlagen is echter afhankelijk van het 
onderzoek en gemaakte afwegingen. Uit paragraaf 3.1 .3 wordt al duidelijk dat er vele 
theorieën over gebouwlagen ontwikkeld zijn. De gekozen lagen zijn voor dit onderzoek, 
waarin het gebouw centraal staat, goed gekozen, omdat alle gekozen gebouwlagen invloed 
uitoefenen op de flexibiliteit van een gebouw. 
Het tweede punt dat ter discussie kan worden gesteld is het behandelen van de technische 
en ruimtelijke flexibiliteit in één matrix, aangezien ruimte en techniek als het ware een 
vergelijking is van 'appels met peren' . Uit de begripsbepalingen komt echter naar voren dat 
beide begrippen niet los van elkaar gezien kunnen worden. Doordat in de analysemethode 
echter duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen beide onderdelen is het mogelijk beide te 
behandelen in één overzicht. Tevens maakt de ruimtelijke flexibiliteit geen onderdeel uit van 
de Coupling Index Supplying, die de belangrijkste index voor het bepalen van de flexibiliteit 
en functieneutraliteit van een gebouw vormt. 
Tevens kan de invulling van specificaties binnen de analysemethode ter discussie worden 
gesteld. Deze invulling is gebaseerd op bestaande onderzoeken, het bouwbesluit en 
interpretatie van gegevens. Gesteld kan worden dat de specificaties in een vervolgonderzoek 
verder onderzocht kunnen worden. Binnen dit onderzoek is ervoor gekozen om naast de te 
toetsen gebouwlagen, ook de specificaties overzichtelijk en op een globaal niveau te houden. 
Voor een ander onderzoek kan een verdeling, in subspecificaties beter bruikbaar zijn. Dit is 
echter afhankelijk van gemaakte keuzes. Door de waardering van specificaties te baseren op 
waarden uit het bouwbesluit, andere onderzoeken en opgedane kennis ontstaat een 
betrouwbaar resultaat. 
Tot slot kunnen weegfactoren ter discussie worden gesteld. Voor het onderzoek is het echter 
belangrijk dat de mate van belang en de invloed van een gebouwlaag worden meegerekend 
in de totaalscore van een gebouw. Gesteld kan worden dat de gebouwlaag met de langste 
levensduur een grote invloed uitoefent, omdat deze niet snel zal worden aangepast. De 
levensduren zijn gebaseerd op het bestaande en veel gebruikte onderzoek van Stewart 
Brand. De weegfactoren zijn daardoor redelijk betrouwbaar. 

6.2 Discussie referentieproject functieneutrale gebouw 

Het functieneutrale gebouw dat als referentieproject is opgesteld is een fictief project. Het 
project is samengesteld uit bestaande kennis en onderzoek naar het flexibel bouwen. Tevens 
is het project ontwikkeld voor de functies wonen, werken en zorg. Gesteld kan worden dat er 
sprake is van een mogelijk functieneutraal gebouw. Er wordt binnen dit onderzoek daarom 
gepraat over een concept. Binnen dit gebouw zijn eigen keuzes gemaakt over het belang van 
bepaalde specificaties en onderdelen die de basis vormen voor verder onderzoek. Het is 
mogelijk andere uitgangspunten voor het gebouw aan te nemen en te kiezen voor een 
andere bandbreedte aan functies. Hierdoor kunnen onderzoeksresultaten gedeeltelijk 
wijzigen. 
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6.3 Discussie analyseresultaten 

De resultaten binnen dit onderzoek zijn betrouwbaar, aangezien de gegevens zijn verkregen 
bij betrokken partijen als de architect, opdrachtgever, constructeur en installateur. Met deze 
gegevens kan een duidelijk beeld over de projecten gevormd worden. 
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat geanalyseerde projecten nog lang niet op 
alle fronten flexibel en functieneutraal zijn. Tevens kan worden geconcludeerd dat het Martini 
ziekenhuis niet als functieneutraal in de literatuur wordt aangeduid, maar dat het project een 
demonstratie project is, behorende tot het IFD bouwen. Door verschillende projecten te 
analyseren, is aangetoond dat de analysemethode op vele fronten bruikbaar is. Zij wordt 
echter pas betrouwbaar, zodra meer goede gegevens van andere projecten beschikbaar zijn. 
De methode kan zo nog beter op haar werking getoetst worden. 

6.4 Discussie Casestudy Martini ziekenhuis 

De gegevens van te toetsen functies zijn gebaseerd op het bouwbesluit Tevens zijn de 
plattegronden opgesteld aan de hand van bestaande maten en plattegronden, waardoor een 
betrouwbare weergave van de functies wordt gegeven. 
De gebouwschil die ontwikkeld is binnen dit onderzoek is duidelijk een concept. Er zijn 
meerdere mogelijkheden voor het ontwerp, aangezien de gebouwschil is gebaseerd op eigen 
ideeën. Wel geeft het concept een betrouwbaar beeld van de gevel, aangezien zij voldoet 
aan opgestelde uitgangspunten, die voortkomen uit de toetsing van functies en de 
analysemethode. 
Geconcludeerd kan worden, dat functieneutraal bouwen niet per definitie een remmende 
factor voor de architect hoeft te zijn. Er zijn namelijk vele mogelijkheden, waardoor een grote 
ontwerpvrijheid blijft bestaan. 

6.5 Terugkoppeling naar het onderzoek 

Met het onderzoek is voldaan aan de opgestelde onderzoeksdoelstelling en probleemstelling. 
De resultaten van dit onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan een verdere ontwikkeling 
van het flexibel bouwen, waar functieneutraal bouwen deel van uitmaakt. Met de 
analysemethode kan flexibiliteit van gebouwen inzichtelijk worden gemaakt, zodat eenvoudig 
een duidelijk beeld van de gebouwen gevormd kan worden. Tevens kunnen problemen en 
knelpunten opgespoord worden. 
Ook zijn aan de hand van de analyseprojecten, duidelijk de resultaten van de 
analysemethode aan bod gekomen. Er ontstaat zo een duidelijk beeld van de mogelijkheden 
van de methode. 
De casestudy vormt tot slot een afronding van het onderzoek. Met de casestudy wordt 
aangetoond dat aan de hand van deze analysemethode eenvoudig knelpunten binnen 
concepten opgespoord kunnen worden. Het blijkt dat de knelpunten zo aangepast kunnen 
worden dat een gewenst eindresultaat te bereiken is. 
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6.6 Aanbevelingen voor een vervolgonderzoek 

Het onderzoek kan als basis voor een vervolgonderzoek dienen. Binnen de bouwwereld is de 
vraag naar het inzichtelijk maken van flexibiliteit van groot belang om de werking van 
concepten aan te tonen. 
Allereerst kan de analysemethode als basis dienen voor het toetsen van meerdere 
variabelen. Binnen dit onderzoek is gekozen voor het toetsen van de geprogrammeerde 
flexibiliteit. Tevens kan gedacht worden aan de toetsing van demontabel bouwen en 
industrieel bouwen. Door alle drie de kenmerken van IFD bouwen te toetsen kan een 
uitspraak gedaan worden over de score van een IFD project. Hiervoor zal echter onderzoek 
op gebied van demontabel bouwen en industrieel bouwen dienen plaats te vinden, zodat de 
analysemethode voor genoemde begrippen kan worden aangepast. 
Ook kan de analysemethode worden aangepast, om herbestemmingprojecten te toetsen. 
Binnen de specificaties dienen daarbij ook gebouwlagen op eisen uit het huidige bouwbesluit 
te worden getoetst. Er vindt daarbij een toevoeging van een aantal specificaties plaats, 
waardoor ook de transformatiecapaciteit van herbestemmingprojecten kan worden 
onderzocht. 
Tot slot kan de analysemethode ook invulling geven aan een gedetailleerder onderzoek naar 
flexibiliteit van één gebouwlaag. Als componenten worden daarbij niet de overige 
gebouwlagen, maar de onderdelen van één betreffende gebouwlaag getoetst op flexibiliteit. 
De specificaties dienen daarbij gedetailleerder te worden weergegeven. 
Kortom er is veel vervolgonderzoek mogelijk om flexibiliteit inzichtelijk te maken . 
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8 Begrippenlijst 

Afstotingsflexibiliteit 

Bouwtechnische flexibiliteit 

Coupling lndex-Receiving 

Coupling lndex-Supplying 

Economische levensduur 

Esthetische levensduur 

Flexibiliteit 

Functieneutraliteit 

Functionele bandbreedte 

Functionele levensduur 

Gebruiksflexibiliteit 

Hybride gebouwen 

lndelingsflexibiliteit 

Initiële flexibiliteit 

Flexibiliteit waarbij het mogelijk is functies of ruimtes in 
materiële zin af te stoten. [Geraedst, 1993] 

Flexibiliteit die het mogelijk maakt om bouwdelen 
gemakkelijk te vervangen, te verplaatsen uit te breiden of 
aan te passen aan gewijzigde functie-eisen. [Geraedst, 
1993] 

De index die de invloed van de mate van koppeling en 
flexibiliteit van andere gebouwlagen op een desbetreffende 
gebouwlaag weergeeft. 

De index die de mate van koppeling en flexibiliteit van een 
desbetreffende gebouwlaag weergeeft. 

De periode waarin de toekomstige opbrengsten hoger zijn 
dan de toekomstige kosten; voortzetting van exploitatie van 
het gebouw is na deze periode niet meer rendabel. [zie 
www.ifd.nl] 

De tijd waarin het gebouw voldoet aan de eisen en wensen 
aan het uiterlijk van een gebouw. [ zie www.ifd.nl] 

De eigenschap van een gebouw of bouwproduct die 
aanpassing aan de eisen en wensen van de gebruikers 
mogelijk maakt. [SEV realisatie , 2007] 

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). [Heijne en Vink, 2001 en SEV realisatie, 2007] 

Een vooraf vastgestelde combinatie van verschillende 
functiegroepen voor een functieneutraal gebouw. 

De periode waarin het gebouw voldoet aan de eisen en 
wensen van de gebruiker. [zie www.ifd.nl] 

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) . [Heijne en Vink, 2001 en SEV realisatie, 2007] 

Gebouwen die meerder functies huisvesten en waarbij de 
functies vaak tot uitdrukking komen in de architectuur van 
het gebouw. [Heijne en Vink, 2001] 

Flexibiliteit waarbij plattegronden en indeling van een 
gebouw veranderd kunnen worden. [SEV realisatie, 2007] 

De flexibiliteit die zich richt op het bouwproces en zo 
betrekking heeft op het organisatieproces van een bedrijf. 
[SEV realisatie, 2007] 
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Inrichtingflexibiliteit Flexibiliteit waarbij de inrichting van een gebouw veranderd 
kan worden. [SEV realisatie, 2007] 

Installatietechnische flexibiliteit Flexibiliteit die het mogelijk maakt om bij WIJZigmg in het 
gebruik of de functie van ruimte en wijziging van de 
ruimtelijke indeling van het gebouw, alle benodigde 
installaties of onderdelen daarvan eveneens aan te passen. 
[Geraedst, 1993] 

Megatrend Trends die langdurig over een periode van 10 tot 30 jaar hun 
invloed uitoefenen 

Multifunctionele gebouwen Gebouwen met meerdere functies, die gelijktijdig vervuld 
kunnen worden. [Heijne en Vink, 2001] 

Ontwerpflexibiliteit Flexibiliteit, waarbij de ontwerpfase tot in een laat stadium 
ruimte biedt voor keuzes. [SEV realisatie, 2007] 

Proces flexibiliteit Zie initiële flexibiliteit. 

Productflexibiliteit Zie gebruiksflexibiliteit. 

Realisatieflexibiliteit Flexibiliteit waarbij het ruw- of afbouwproces tot in een laat 
stadium ruimte biedt voor keuzes. [SEV realisatie, 2007] 

Ruimtelijke flexibiliteit Flexibiliteit waarbij er voor de gebruikers van een gebouw 
voldoende ruimtelijke flexibiliteit mogelijk is. [Geraedst, 
1993] 

Specificaties De informatie over gebouwlagen, die bij de betrokken 
ontwerpende en adviserende partijen bekend moet zijn, 
zodat zij de gebouwlaag, behorende tot de eigen discipline, 
eenvoudig kunnen ontwerpen." [lshii en Martin,2002] 

Technische flexibiliteit Flexibiliteit die het mogelijk maakt bouw- of installatiedelen 
gemakkelijk te kunnen vervangen, te verplaatsen, uit te 
breiden of aan te passen aan gewijzigde functie-eisen. 
[Geraedst, 1993] 

Technische levenduur De tijdspanne dat het gebouw technisch voldoet. [zie 
www.ifd.nl] 

Uitbreidingsflexibiliteit Flexibiliteit waarbij het mogelijk is het gebouw te vergroten 
naar wens van de gebruiker door aan- of uitbouwen. [SEV 
realisatie, 2007] 
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9 Bijlagen 

9.1 Bijlage I: Waarderingssysteem gebouwlagen 

Om gebouwlagen met elkaar te vergelijken, dient een algemene waarderingstabel te worden 
opgesteld: 

Waardering Omschrijving 
0 n.v.t. n.v.t. 
1 HoÇJe ÇJevoeliÇJheid Niet flexibel 
2 Middelmatige gevoeligheid Middelmatig flexibel 
3 Lage gevoeligheid Zeer flexibel 

Figuur 9.1: Waarderingstabel gebouwlagen; Een hoge gevoeligheid betekent dat er een sterke koppeling tussen 
gebouwlagen plaatsvindt en dat de gebouwlaag door deze koppeling minder flexibiliteit bezit. 

Van alle gebouwlagen kan een specificatielijst worden opgesteld met bijbehorende 
beoordeling. 

9.1.1 Waardering constructie 

De constructie als gebouwlaag is voor een gebouw zeer belangrijk, aangezien deze in de 
meeste gevallen voor de lengte van de levensduur van een gebouw wordt ontworpen. Het 
aanpassen van de constructie kost in veel gevallen veel energie en tijd en is alleen voor de 
vakman weggelegd. Het aanpassen van een constructie valt daarom niet binnen de 
definiëring van een functieneutraal gebouw. De constructie dient zo te worden ontworpen dat 
deze de overige gebouwlagen niet hindert. Om de flexibiliteit van de constructie te bepalen, 
dienen de kenmerken, die de overige gebouwlagen beïnvloeden, inzichtelijk te worden 
gemaakt (figuur 9.2). Tevens kunnen belangrijke kenmerken van de overige gebouwlagen die 
de constructie beïnvloeden inzichtelijk worden gemaakt (figuur 9.3). 
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SUPPLYING 
Technische flexib iliteit 

Ontsluiting 

Gebouwschil 

Constructie 
Installaties 

Inbouw 

Ruimtelijk plan 

Specificaties 

A ~ Gebouwdiepte en 
draagstructuur 

B ~ Vrije verdiepingshoogte, 
gebouwdiepte, afstand 
constructiedelen en draagstructuur 

C ~ Vrije verdiepingshoogte, 
draagstructuur en draagvermogen 

D ~Vrije verdiepingshoogte, 
afstand constructiedelen en 
draagstructuur 

E ~ Vrije verdiepingshoogte, 
gebouwdiepte, afstand 
constructiedelen, draagstructuur, 
draagvermogen, integratie 
buitenruimte en integratie volume
uitbreiding 

Figuur 9.2: Weergave supply zijde van de gebouwlaag "constructie" richting overige gebouwlagen, met bijbehorende 
specificaties per gebouwlaag. 

Receiving 

Constructie 

Technische flexibiliteit 

Ontsluiting 

Gebouwschil 

Installaties 

Inbouw 

Specificaties 

A ~ Stabiliteit 

B ~ Stabiliteit en gevelsysteem 

, C ~ Stabiliteit, locatie E- en W
installaties horizontaal en locatie E
en W- installaties verticaal 

D ~ Wandafwerking, 
plafondafwerking en vloerafwerking 

Ruimtelijke flexibiliteit E ~ -

Ruimtelijk plan 

Figuur 9.3: Weergave Receiving zijde van de gebouwlaag "constructie", met bijbehorende specificaties per 
gebouwlaag. 
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Door aan alle specificaties een waardering toe te kennen, kunnen projecten op kwaliteiten en 
kwantiteiten worden vergeleken. Deze waardering geschiedt voor elke specificatie 
afzonderlijk. 
De flexibiliteit die bepaald wordt door de functionele vrij hoogte, is gebaseerd op een 
onderzoek van R. Blok. [ Blok, 2005) 

Flexibiliteitklasse Functionele vrije hoogte Hf (m) Waardering 
Niet Flexibel Hk2,6 1 
Gemiddeld flexibel 2,6<Hk2,8 2 
Zeer Flexibel Hf>2,8 3 

Figuur 9.4: Waardering functionele vrije hoogte [Blok, 2005] 

Naast de verdiepingshoogte is ook de gebouwdiepte zeer belangrijk voor de flexibiliteit van 
een gebouw. Niet alleen bepaalt de gebouwdiepte in sterke mate de soort ontsluiting van het 
gebouw, ook ontstaan er in het gebouw zones waar geen daglicht kan komen, wat zeer 
onpraktisch is voor verschillende functies. Een gebouwdiepte vanaf 18 meter kan worden 
ontsloten door middel van een corridorontsluiting. Bij kantoren gelden andere maten. 
Gebouwen met een diepte van 18 meter of kleiner kunnen zowel cellenkantoren (dubbele 
corridor) , als kantoortuinen, als coconkantoren huisvesten. Om normale oppervlakten binnen 
een gebouw te behouden zijn onderstaande gebouwdieptes vastgesteld. 

Flexibiliteitklasse Gebouwdiepte (m) Waardering 
Niet Flexibel >20 1 
Gemiddeld flexibel 18< m<20 2 
Zeer Flexibel <18 3 

Figuur 9.5: Waardering gebouwdiepte. [ ANA, Lingotto, 2001] 

Ook de afstand tussen constructiedelen (hoofdstramien) is zeer belangrijk. De beukmaten zijn 
af te leiden uit de Woonkwaliteitwijzer 2004. Meervoudig te gebruiken appartementen die 
tevens aanpasbaar zijn, hebben een minimale beukmaat van 5,4 meter. De optimale 
beukmaat ligt echter tussen de 6 en de 8,4 meter. 

Flexibiliteitklasse Afstand constructiedelen in m Waardering 
Niet Flexibel <5,4 1 
Gemiddeld flexibel 5,4 < m < 6 2 
Zeer Flexibel m > 6 3 

Figuur 9.6: Waardering vrij vloeroppervlakte in meters [Woonkwaliteitwijzer, 2004] 

Een volgend aspect dat zeer belangrijk voor dit onderzoek is, is de draagstructuur van het 
gebouw. Grote vrije overspanningen zorgen voor veel vrijheid. Dragende wanden in de 
draagstructuur kunnen een vrije indeling echter belemmeren. Het is daarom belangrijk de 
draagstructuur mee te nemen in dit onderzoek. 

Flexibiliteitklasse draagstructuur Waardering 
Niet Flexibel Wanden 1 
Gemiddeld flexibel Schijfkolommen 2 
Zeer Flexibel Kolommen en vrije 3 

overspanningen 

Figuur 9.7: Waardering draagstructuur 

Ook is het draagvermogen van het gebouw zeer belangrijk. De vaste vloerbelasting voor een 
gebouw in KN/m2 is voor elk gebouw anders, aangezien alle gebouwen op een andere wijze 
en met andere materialisering zijn ontworpen. Bij functiewijziging is de toelaatbare 
veranderlijke vloerbelasting Prep in KN/m 2 veel belangrijker. Een functie als woning heeft 
bijvoorbeeld een eis van 1, 75 KN/m 2

• terwijl functies als kantoren en zorg om een 
veranderlijke vloerbelasting van 2,5 KN/m 2 vragen. 
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Flexibiliteitklasse Toelaatbare veranderlijke Waardering 
vloerbelasting Prep (kN/m2

) 

Niet Flexibel Prep < 2,5 1 
Gemiddeld flexibel 2,5 <= Prep < 4 2 
Zeer Flexibel Prep <= 4 3 

Figuur 9.8: Waardering toelaatbare veranderlijke vloerbelasting P,ep [Blok, 2005] 

Tevens is het belangrijk voor de constructie of de buitenruimte als los element is toegevoegd 
aan de constructie, of dat deze behoort tot de hoofddraagconstructie en zo een flexibele 
ruimte vormt. 

Flexibiliteitklasse Koppeling buitenruimte aan Waardering 
constructie 

Niet Flexibel Aanwezigheid balkon 1 
Gemiddeld flexibel Aanwezigheid loggia 2 
Zeer Flexibel AanweziQheid wintertuin 3 

Figuur 9.9: Waardering integratie buitenruimte met constructie. 

Tot slot is voor de uitbreidingsflexibiliteit de integratie van de volume-uitbreiding met de 
constructie zeer belangrijk. 

Flexibiliteitklasse Uitbreidingsflexibiliteit Waardering 
Niet Flexibel Geen uitbreiding mogelijk 1 
Gemiddeld flexibel Volume-uitbreiding onder zware 2 

bouwkundige aanpassingen 
Zeer Flexibel Flexibele volume-uitbreiding 3 

opgenomen in gebouwconcept 

Figuur 9.10: Waardering integratie volume-uitbreiding 

9.1.2 Waardering ontsluiting 

De ontsluiting van een gebouw maakt vaak deel uit van de stabiliteit van een gebouw. Onder 
ontsluiting worden zowel de normale routes als de vluchtroutes verstaan. Vluchtroutes liggen 
vaak in een stabiliteitskern. Ook voor de ontsluiting zijn kenmerken die de overige 
gebouwlagen beïnvloeden van groot belang voor de flexibiliteit van de ontsluiting. 
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SUPPLYING 

Ontsluiting 

-------------------, 
Technische flexibiliteit 

Constructie 

Gebouwschil 

,-------------------

Specificaties 

A~ Stabiliteit 

B ~ Locatie hoofd- en 
nevenontsluiting 

: Ruimtelijke flexibiliteit E ~ Aantal hoofdontsluitingen, 
aantal nevenontsluitingen, 

Ruimtelijk plan afmetingen deuren, en verhouding 
BVO t.o.v. WO 

Figuur 9.11 : Weergave supply zijde van de gebouwlaag "ontsluiting" richting overige gebouwlagen, met bijbehorende 
specificaties per gebouwlaag. 

Receiving 

Ontsluiting 

.-------------------
1 Technische flexibiliteit Specificaties 

Constructie 

Gebouwschil 

Installaties 

Inbouw 

Ruimtelijk plan 

A ~ Gebouwdiepte en 
draagstructuur 

B ~ Gevelsysteem 

C ~ Mate integratie 

D ~ Wandatwer1<ing, 
plafondatwer1<ing en vloerafwerking 

E~ -

Figuur 9.12: Weergave receiving zijde van de gebouwlaag "ontsluiting", met bijbehorende specificaties per 
gebouwlaag. 
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Het eerste aspect dat belangrijk is voor de waardering is de mate van stabiliteit. 

Flexibiliteitklasse Mate stabiliteit Waardering 
Niet Flexibel Zowel hoofd- als vluchtroutes 1 

zorgen voor stabiliteit 
Gemiddeld flexibel Hoofd of vluchtroute zorgt voor 2 

stabiliteit 
Zeer Flexibel Geen stabiliteit 3 

Figuur 9.13: Waardering stabiliteit ontsluiting 

Daarnaast is de locatie van de hoofd- en nevenontsluitingen zeer belangrijk voor de koppeling 
met bijvoorbeeld de gebouwschiL 

Flexibiliteitklasse Locatie ontsluiting Waardering 
Niet Flexibel Totale ontsluiting in gevelzone 1 

(Qalerij) 
Gemiddeld flexibel Ontsluiting gedeeltelijk in 2 

Qevelzone (portiek} 
Zeer Flexibel Ontsluiting niet in gevelzone 3 

(kern) 

Figuur 9.14: Waardering locatie ontsluiting 

Tevens is het belangrijk in welke mate de installaties en de ontsluiting geïntegreerd zijn. Vaak 
bevinden de verticale installaties en ontsluitingen zich in één gebouwzone. 

Flexibiliteitklasse Mate integratie Waardering 
Niet Flexibel Totale integratie leidingschachten 1 

en ontsluiting 
Gemiddeld flexibel Gedeeltelijke koppelinQ 2 
Zeer Flexibel Totale ontkoppeling 3 

leidingschachten en ontsluiting 

Figuur 9.15: Waardering mate integratie installaties en ontsluiting 

Ook is het zeer belangrijk dat functies geen hinder van elkaar ondervinden. Een scheiding 
van hoofdontsluiting is daarbij zeer belangrijk: 

Flexibiliteitklasse Hoofdontsluiting Waardering 
Niet Flexibel Eén ontsluiting voor meerdere 1 

functies 
Gemiddeld flexibel Scheiding functies binnen één 2 

ontsluiting 
Zeer Flexibel ledere functie heeft eigen 3 

toegang 

Figuur 9.16: Waardering mate scheiding functies binnen ontsluitingen. 

Het volgende aspect, dat deel uitmaakt van de ontsluiting is het aantal mogelijkheden tot 
ontsluiting van de individuele functies. 

Flexibiliteitklasse Ontsluiting/aantal deuren Waardering 
Niet Flexibel Portiekontsluiting, < 4 deuren 1 
Gemiddeld flexibel KernontsluitinQ, 4 deuren 2 
Zeer Flexibel Galerij/corridor ontsluiting, >4 3 

deuren 

Figuur 9.17: Waardering aantal ontsluitingsmogelijkheden 
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Ook de grootte van de deuropeningen naar de ruimtes toe is zeer belangrijk, vooral als de 
ontsluiting deel uitmaakt van een stabiliteitskern. Minimale maten van deuropeningen voor 
kantoren en woningen zijn 930 mm, zodra er echter sprake is van een zorgfunctie hebben 
deuren een eis van 1030 mm. 

Flexibiliteitklasse Grootte deuropeningen in mm Waardering 
Niet Flexibel s 930mm 1 
Gemiddeld flexibel 1030mm 2 
Zeer Flexibel 2: 1030mm 3 

Figuur 9.18: Waardering grootte deuropeningen. [ zie www.briswarenhuis.nl (Bouwbesluit 2003)] 

Tot slot is het percentage van het Bruto Vloer Oppervlakte ten opzichte van het Netto Vloer 
Oppervlakte en Verhuurbaar Vloer Oppervlakte zeer belangrijk bij de verhuurbaarheid van 
een gebouw. Bij een kantoorgebouw geldt een eis van 86% (BVO t.o.v. VVO), bij wonen een 
verhouding van 1 ,4 (BVO t.o.v. NVO) en voor zorg een verhouding van 1,5 (BVO t.o.v. NVO). 
Vooral voor kantoorgebouwen geldt dus een zware eis. 

Flexibiliteitklasse Percentage BVO t.o.v. VVO in Waardering 
% 

Niet Flexibel <86% 1 
Gemiddeld flexibel 86% 2 
Zeer Flexibel >86% 3 

Figuur 9.19: Waardering percentage BVO t.o.v. VVO 

9.1.3 Waardering gebouwschil 

De gebouwschil speelt in meerdere opzichten een belangrijke rol bij de flexibiliteit van een 
gebouw. De gebouwschil bestaat uit het dak en de gevel. De volgende aspecten bepalen de 
specificatie van de gebouwschiL Ook de kenmerken van de gebouwschil zijn zeer bepalend 
voor de flexibiliteit van het gebouw. 
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SUPPLYING 
Technische flexibiliteit 

Constructie 

Ontsluiting 

Gebouwschil 
Installaties 

Inbouw 

Ruimtelijk plan 

Specificaties 

A ~ Stabiliteit, gevelsysteem 

B ~ Gevelsysteem 

C ~ Te openen geveldelen, 
integratie zonwering en percentage 
daglichtopeningen 

D ~ Gevelsysteem en 
aansluitpunten 

E ~ Percentage daglichtopeningen, 
te openen geveldelen, gevelsysteem 
en locatie thennische schil t.o.v. de 
buitenruimte 

Figuur 9.20: Weergave supply zijde van de gebouwlaag "gebouwschil" richting overige gebouwlagen, met 
bijbehorende specificaties per gebouwlaag. 

Receiving 

Gebouwschil 

Technische flexibiliteit Specificaties 

Constructie 

Ontsluiting 

Installaties 

Inbouw 

,-------------------

A ~ Vrije verdiepingshoogte, 
gebouwdiepte, afstand 
constructiedelen en draagstructuur 

B ~ Locatie hoofd- en 
nevenontsluitingen 

C ~ Locatie E- en W- installaties 
horizontaal, locatie E- en W
installaties verticaal en 
warmtelkoude systeem 

D ~ Wandafwerking 

: Ruimtelijke flexibiliteit E ~ -

Ruimtelijk plan 

Figuur 9.21 : Weergave receiving zijde van de gebouwlaag "gebouwschil", met bijbehorende specificaties per 
gebouwlaag. 
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De eerste belangrijke specificatie van de gebouwschil is de stabiliteit. De koppeling tussen 
gevel en constructie wordt in sterke mate bepaald door de mate van stabiliteit die de gevel 
verzorgt. 

Flexibiliteitklasse Mate stabiliteit Waardering 
Niet Flexibel De gevel zorgt voor stabiliteit 1 
Gemiddeld flexibel Geen stabiliteit, maar maakt 2 

gebruik van constructie 
Zeer Flexibel Geen stabiliteit en zelfdragend 3 

Figuur 9.22 Waardering gevel en stabiliteit 

Daarnaast is het voor de koppeling tussen gevel en de overige gebouwlagen zeer belangrijk 
welk gevelsysteem is toegepast. 

Flexibiliteitklasse Type gevelsysteem Waardering 
Niet Flexibel Nat gevelsysteem, niet 1 

demontabel 
Gemiddeld flexibel Droog gevelsysteem, niet 2 

demontabel/ Nat en demontabel 
gevelsysteem 

Zeer Flexibel Droog en demontabel 3 
gevelsysteem 

Figuur 9.23: Waardering type gevelsysteem 

Tevens is het percentage daglichtopeningen van een gebouw zeer belangrijk voor de functies 
in een gebouw. In het bouwbesluit worden namelijk verschillende eisen ten aanzien van het 
percentage daglichtopeningen gesteld. 

Flexibiliteitklasse Percentage daglichtopeningen Waardering 
t.o.v. verblijfsgebied 

Niet Flexibel S2,5% 1 
Gemiddeld flexibel 2,5<%<10 2 
Zeer Flexibel ~ 10% 3 

Figuur 9.24: Waardering daglichtopeningen [ zie briswarenhuis.nl (bouwbesluit 2003)) 

Tevens zijn de aansluitpunten van de gevel voor de inbouw zeer belangrijk. Voldoende 
aansluitpunten zorgen ervoor dat de inbouw eenvoudig kan veranderen. 

Flexibiliteitklasse Aansluitpunten Waardering 
Niet Flexibel Gevel bevat geen aansluitpunten 1 

voor de inbouw 
Gemiddeld flexibel Er zijn beperkt aantal 2 

aansluitpunten voor inbouw, 
inbouw kan niet per stramien 
wisselen 

Zeer Flexibel Gevel biedt voldoende 3 
mogelijkheden tot het aansluiten 
van inbouw. Inbouw kan per 
stramien wisselen 

Figuur 9.25: Waardering openheid gevel 

Ook is het belangrijk voor functies dat er op natuurlijke wijze kan worden geventileerd. Bij 
wonen moet er voor een behaaglijk binnenklimaat bijvoorbeeld een spuivoorziening aanwezig 
zijn. Bij verandering van de indeling van het gebouw is het echter belangrijk dat deze 
spuivoorziening in voldoende mate aanwezig blijft. 
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Flexibiliteitklasse Aanwezigheid spuivoorziening Waardering 
Niet Flexibel Niet aanwezig 1 
Gemiddeld flexibel Gedeeltelijk aanwezig 2 
Zeer Flexibel Alle ruimtes zijn voorzien van 3 

spuivoorziening 

Figuur 9.26: Waardering spuiventilatie 

Daarnaast is het voor het binnenklimaat belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de 
zonwering van het gebouw. Zonder zonwering, moet er namelijk met installaties (verwarming 
en koeling) worden gewerkt om een goed binnenklimaat te creëren. Belangrijk is echter hoe 
deze zijn toegepast, zodat eventuele aanpassing kan plaatsvinden. 

Flexibiliteitklasse Aanwezigheid zonwering Waardering 
Niet Flexibel Niet aanweziÇJ 1 
Gemiddeld flexibel Vaste zonwering 2 
Zeer Flexibel Variabele zonwering 3 

Figuur 9.27: Waardering zonwering 

Tot slot is de locatie van de thermische schil ten opzichte van de binnen- en buitenruimte zeer 
belangrijk, aangezien een buitenruimte eventueel dubbel gebruikt kan worden. 

Flexibiliteitklasse Koppeling buitenruimte aan Waardering 
constructie 

Niet Flexibel Buitenruimte buiten thermische 1 
schil en buiten gebouwvolume 

Gemiddeld flexibel Buitenruimte buiten thermische 2 
schil, maar binnen 
gebouwvolume 

Zeer Flexibel Buitenruimte binnen thermische 3 
schil 

Figuur 9.28: Waardering thermische schil ten opzichte van buitenruimte. 

9.1.4 Waardering Installaties 

Ook voor de installaties geldt dat deze belangrijk zijn voor een gebouw. De mate van 
koppeling is bijvoorbeeld zeer belangrijk bij de aanpassing van een gebouw of vervanging 
van installaties. Er zijn meerdere specificaties belangrijk voor het gebouw. 
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SUPPLYING 

Installaties 

-------------------, 
Technische flexibiliteit 

Constructie 

Ontsluiting 

Specificaties 

A -+ Stabiliteit, locatie E
installaties verticaal en 
horizontaal, locatie W-installaties 
verticaal en horizontaal 

B -+ mate integratie 

Gebouwschil C-+ locatie E-installaties verticaal 
en horizontaal, locatie W-installaties 
verticaal en horizontaal, 
wamtelkoude- systeem 

Inbouw D -+ locatie E-installaties verticaal 

,-------------------

en horizontaal, locatie W-installaties 
verticaal en horizontaal 

: Ruimtelijke flexibiliteit E -+ locatie E-installaties verticaal en 
horizontaal, locatie W-installaties 

Ruimtelijk plan verticaal en horizontaal; capaciteit, 
verhouding BVO t.o.v. VVO, 
individuele regelbaarheid, 
warmte/koude- systeem 

Figuur 9.29: Weergave supply zijde van de gebouwlaag "installaties" richting overige gebouwtagen, met bijbehorende 
specificaties per gebouwtaag. 

Receiving 

Installaties 

.-------------------, 
' Technische flexibiliteit Specificaties 

Constructie 

Ontsluiting 

Gebouwschil 

Inbouw 

--------------------------------------

A -+ Vrije verdiepingshoogte, 
draagstructuur en draagvermogen 

B -+ Mate integratie 

C-+ Te openen geveldelen, 
integratie zonwering en percentage 
daglichtopeningen 

D-+ Wandafwerking, 
plafondafwerking en vloerafwerking 

Ruimtelijke flexibiliteit E -+ -

Ruimtelijk plan 

Figuur 9.30: Weergave reicaiving zijde van de gebouwlaag "installaties", met bijbehorende specificaties per 
gebouwtaag. 
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De mogelijkheid tot uitbreiding van installaties is zeer belangrijk voor een functieneutraal 
gebouw. Een woongebouw stelt bijvoorbeeld minder eisen aan installaties dan een 
zorggebouw. Het meest flexibele is een situatie met grote leidingschachten, die vaak 
terugkeren in het gebouw, zodat vele indelingen mogelijk zijn. Hierbij speelt het hoofd 
installatiesysteem (verticale leidingschachten) natuurlijk een belangrijke rol. Wel moet in het 
achterhoofd worden gehouden dat het gebouw verhuurbaar blijft. Het percentage BVO ten 
opzichte van VVO mag dan ook niet groter zijn als 86%. 

Flexibiliteitklasse Locatie E-installaties verticaal Waardering 
Niet Flexibel Niet bereikbaar, weinig 1 

aansluitmogelijkheden 
Gemiddeld flexibel Gedeeltelijk bereikbaar, 2 

gemiddelde 
aansluitmogelijkheden 

Zeer Flexibel Goed bereikbaar, veel 3 
aansluitmogelijkheden 

Figuur 9.31: Waardering E-installaties verticaal 

Flexibiliteitklasse Locatie E-installaties Waardering 
horizontaal 

Niet Flexibel Niet bereikbaar, weinig 1 
aansluitmogelijkheden 

Gemiddeld flexibel Gedeeltelijk bereikbaar, 2 
gemiddelde 
aansluitmogelijkheden 

Zeer Flexibel Volledig bereikbaar, veel 3 
aansluitmogelijkheden 

Figuur 9.32: Waardering E-installaties horizontaal 

Flexibiliteitklasse Locatie W-installaties verticaal Waarderi'!Q_ 
Niet Flexibel Niet bereikbaar, weinig 1 

aansluitmogelijkheden 
Gemiddeld flexibel Gedeeltelijk bereikbaar, 2 

gemiddelde 
aansluitmogelijkheden 

Zeer Flexibel Goed bereikbaar, veel 3 
aansluitmogelijkheden 

Figuur 9.33: Waardering W-installaties verticaal 

Flexibiliteitklasse Locatie W-installaties Waardering 
horizontaal 

Niet Flexibel Niet bereikbaar, weinig 1 
aansluitmo_g_elij_kheden 

Gemiddeld flexibel Gedeeltelijk bereikbaar, 2 
gemiddelde 
aansluitmoqelijkheden 

Zeer Flexibel Goed bereikbaar, veel 3 
aansluitmog_elij_kheden 

Figuur 9.34: Waardering flexibiliteit W-installaties horizontaal 

Ook de capaciteit van de installaties is zeer belangrijk voor het gebouw. Er is bijvoorbeeld 
groot onderscheidt tussen installaties van wonen, werken of zorg. Het meest flexibele is een 
situatie waarbij zowel schachten als installaties een overcapaciteit bezitten. Toch is dit 
financieel minder haalbaar, aangezien deze overcapaciteit misschien nooit gebruikt zal 
worden. Belangrijk is wel om ruimte te reserveren voor extra capaciteit aan installaties. 
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Flexibiliteitklasse Capaciteit Waardering 
Niet Flexibel Geen extra capaciteit 1 
Gemiddeld flexibel Extra capaciteit schachten 2 
Zeer Flexibel Extra capaciteit schachten en 3 

installaties 

Figuur 9.35: Waardering capaciteit installaties 

Ook bij de installaties geldt dat er een bepaalde koppeling kan plaatsvinden met de 
ontsluiting. 

Flexibiliteitklasse Mate integratie Waardering 
Niet Flexibel Totale integratie leidingschachten 1 

en ontsluiting 
Gemiddeld flexibel Gedeeltelijke koppelinQ 2 
Zeer Flexibel Totale ontkoppeling 3 

leidinQschachten en ontsluitinQ 

Figuur 9.36: Waardering mate integratie ontsluiting en installaties 

Tevens is voor de installaties belangrijk dat de overdimensienering van leidingschachten 
binnen bepaalde proporties blijft. 

Flexibiliteitklasse Percentage BVO t.o.v. VVO in Waardering 
% 

Niet Flexibel <86% 1 
Gemiddeld flexibel 86% 2 
Zeer Flexibel >86% 3 

Figuur 9.37: Waardering percentage BVO t.o.v. VVO 

Ook de individuele regelbaarheid van het installatiesysteem is zeer belangrijk. De individuele 
regelbaarheid bepaald in sterke mate het comfort dat de gebruiker ervaart. 

Flexibiliteitklasse Individuele regelbaarheld Waardering 
Niet Flexibel Installaties niet individueel 1 

regelbaar 
Gemiddeld flexibel Installaties individueel regelbaar 2 

voor hoofdruimte 
Zeer Flexibel Installaties regelbaar voor 3 

individuele ruimtes 

Figuur 9.38: Waardering individuele regelbaarheid installaties 

Flexibiliteitklasse Warmte/koude- systeem Waardering 
Niet Flexibel Warmte/koude- systeem zorgt 1 

voor hinder 
Gemiddeld flexibel Warmte/koude- systeem zorgt 2 

niet voor hinder maar neemt veel 
plaats in beslaQ 

Zeer Flexibel Warmte/koude- systeem zorgt 3 
niet voor hinder en neemt weinig 
plaats in beslag 

Figuur 9.39: Waardering warmte/koude- systeem 

9.1.5 Waardering inbouw 

De inbouw heeft veel te maken met de afwerking van ruimtes, zodat deze in de toekomst 
eenvoudig ontkoppeld kan worden van de overige lagen. Ook de kenmerken van de inbouw 
zijn zeer belangrijk voor de flexibiliteit van het gebouw. 
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SUPPLVING 

Inbouw 

Technische flexibiliteit 

Constructie 

Ontsluiting 

Gebouwschil 

Installaties 

r-------------------
: Ruimtelijke flexibiliteit 
:r----------, 

Ruimtelijk plan 

Specificaties 

A ~ Wandafwerking, 
plafondafwer1dng, vloerafwerking 

B ~ Wandafwerking, 
plafondafwerking, vloerafwerking 

C ~ Wandafwerking 

D ~ Wandafwerking, 
plafondafwerking, vloerafwerking 

E ~ Wandafwerking, 
plafondafwerking, vloerafwerking 

Figuur 9.40: Weergave supply zijde van de gebouwlaag "inbouw'' richting overige gebouwlagen, met bijbehorende 
specificaties per gebouwlaag. 

Receiving 

Inbouw 

.-------------------
1 Technische flexibiliteit Specificaties 

Constructie 

Ontsluiting 

Gebouwschil 

Installaties 

,-------------------

A ~ Vrije verdiepingshoogte, 
afstand constructiedelen en 
draagstructuur 

B~-

C ~ gevelsysteem en 
aansluitpunten 

D ~ Locatie E- en W- installaties 
horizontaal en locatieE-en W
installaties verticaal 

: Ruimtelijke flexibiliteit E ~ -

Ruimtelijk plan 

Figuur 9.41 : Weergave receiving zijde van de gebouwlaag "inbouw'', met bijbehorende specificaties per gebouwlaag. 
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Flexibiliteitklasse inbouwpakket Waardering 
Niet Flexibel Nat systeem, niet demontabel 1 
Gemiddeld flexibel Droog systeem of demontabel 2 
Zeer Flexibel Droog en demontabel 3 

inbouwsysteem 

Figuur 9.42: Waardering inbouwpakket 

9.1.6 Waardering ruimtelijk plan 

De laatste laag die zeer belangrijk is in dit onderzoek is het ruimtelijke plan. Het ruimtelijke 
plan (plattegronden, indeling) wordt beïnvloed door de overige lagen en voorziet zelf niet in 
specificaties voor de overige gebouwlagen. De supply zijde ontbreekt daarom bij deze 
gebouwlaag. 

Receiving 
' Technische flexibiliteit 

Constructie 

Ontsluiting 

r--- ------ ----------1 
: Ruimtelijke flexibiliteit 

Ruimtelijk plan 
Gebouwschil 

Installaties 

Inbouw 

Specificaties 
A ~ Vrije verdiepingshoogte, 
gebouwdiepte, afstand 
constructiedelen, draagstructuur, 
draagstructuur, draagvermogen, 
integratie buitenruimte en 
integratie volume- uitbreiding 

B ~ Aantal hoofdontsluiting, aantal 
nevenontsluitingen, afmetingen 
deuren en verhouding BVO t.o.v. 
VVO 

C ~Percentage daglichtopeningen, 
te openen geveldelen, 
gevelsysteem, locatie thermische 
schil t.o.v. buitenruimte 

D ~ Locatie E- en W- installaties 
horizontaal, locatieE-en W
installaties verticaal, capaciteit, 
verhouding BVOt.o.v. VVO, 
individuele regelbaarheid en 
warmtelkoude systeem 

E ~ wandafwerking, 
plafondafwerking en vloerafwerking 

Figuur 9.43: Weergave receiving zijde van de gebouwlaag "ruimtelijk plan", met bijbehorende specificaties per 
gebouwlaag. 
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Gebouwlaag CI-S maximaal CI-S functieneutraal CI-S functieneutrale 
g_ebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 6,16 100 
OntsluitinQ 5,57 4,00 69,57 
Gebouwschil 6,50 6,50 100 
Installaties 7,17 6,61 92,17 
Inbouw 8,31 8,31 100 
Ruimtelijk plan 0 0 0 

Figuur 9.45: Overzicht CI-S functieneutrale gebouw in procenten van de totaalscore van een gebouwlaag 

... 
.. 

-· 

CI-S FUNCTIENEUTRALE GEBOUW 

.,..,.,..._" 
GEBOUWLAGEH -

Figuur 9.46: Weergave percentage CI-S per gebouwlaag van het functieneutrale gebouw ten opzichte van een 100% 
score. Het functieneutrale gebouw is in de rode kleur weergegeven, de 100% lijn in blauw, 

Gebouwlaag Cl-A maximaal Cl-A functieneutraal Cl-A functieneutrale 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 7,09 6,00 84,63 
OntsluitinQ 8,14 7,86 96,56 
Gebouwschil 8,73 8 ,73 100 
Installaties 9,30 8 ,90 95,70 
Inbouw 8,67 8,67 100 
Ruimtelijk plan 9,00 8,77 97,44 

Figuur 9.47: overzicht CI-R functieneutrale gebouw in procenten van de totaalscore van een gebouwlaag. 

C~ FUNCTlENEliTAAI.E GEBOUW 

.. 

.. 

.. 
OOMtructN onts~uttr.ng ~u tnsutllil ... 

GEBOUWLAGI!N 

Figuur 9.48: Weergave percentage Cl-A per gebouwlaag van het functieneutrale gebouw ten opzicht van een 1 00% 
score. Het functieneutrale gebouw is in de rode kleur weergegeven, de 100% lijn in blauw. 
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9.3 Bijlage 
bouwwereld 

111: Resultaten analyse projecten huidige 

Om een goed beeld te vormen van de te analyseren projecten is het zeer belangrijk een blik 
op de huidige bouwwereld te werpen. Deze fictieve gebouwen die verwijzen naar de 
bestaande bouw, dienen als vergelijkingsmateriaal. Het is namelijk belangrijk om te kijken 
naar de waardering van nieuwe projecten ten opzichte van deze fictief opgezette projecten 
om een goede uitspraak te doen over de kwaliteit van nieuwe gebouwconcepten. 

9.3.1 Analyse fictieve woongebouw 

Binnen de woonconcepten wordt nog maar nauwelijks aandacht besteedt aan flexibiliteit met 
uitzondering van een aantal onderzoeksprojecten zoals de IFD demonstratieprojecten. De 
keuzevrijheid voor de eerste bewoner is bij nieuwbouwprojecten nog relatief groot, al dienen 
keuzes vaak al vroeg in het bouwproces plaats te vinden, omdat het traditionele bouwproces 
zich niet leent voor een grote keuzevrijheid laat in het bouwproces. De keuzevrijheid voor 
latere bewoners is vaak nog niet aanwezig binnen bestaande projecten. Als 
vergelijkingsproject worden aannames gedaan voor de gebouwlagen van een fictief 
woongebouw. 

Constructie 
De constructie van het woongebouw is vaak niet ontworpen voor toekomstige aanpassingen. 
Vaak wordt gekozen voor een draagstructuur van wanden, waarbij de gevels tevens 
onderdeel uitmaken van de draagstructuur, zodat ook deze weinig verandering toelaten. Bij 
toekomstige aanpassingen, moet vaak worden gelet op deze draagstructuur, aangezien het 
doorbreken van muren niet zondermeer mogelijk is. 
Als constructiemateriaal wordt er vaak gekozen voor het duurzame materiaal beton, zodat de 
constructie van het gebouw lange tijd kan meegaan. Ook het draagvermogen van de 
constructie is vaak gebaseerd op de minimale eis van 1,75 KN/m 2 uit het bouwbesluit 
De beukmaten die het meeste voorkomen binnen de sociale woningbouw variëren tussen de 
3,60 meter en 6,00 meter. Toch ligt de huidige minimale eis rond de 5,10 meter. Met deze 
maten ontstaan bruikbare plattegronden. Ook de diepte van het gebouw kan variëren. Zo 
varieert een gebruikelijke diepte voor een gebouw met een portiekontsluiting of 
galerijontsluiting tussen de 11 en 16,75 meter. Zodra wordt gekozen voor een kernontsluiting 
met intern gangenstelsel is de minimale breedte echter al 18 meter. De verdiepingshoogte 
van het gebouw kent een minimale eis binnen het bouwbesluit van 2,6 meter. Deze 
verdiepingshoogte wordt veelvuldig toegepast bij nieuwe woonprojecten. 
Voor de buitenruimte geldt, dat deze vaak gekoppeld zijn aan de constructie van het gebouw, 
aangezien als buitenruimte van een woongebouw vaak wordt gekozen voor een balkon. Om 
een strak gebouwvolume te creëren wordt echter steeds vaker gekozen voor een loggia. 

Ontsluiting 

Figuur 9.49: galerijontsluiting appartementen 
complex Harderwijk door Op Ten Noort Blijdenstein 
bv. 

De ontsluiting van woongebouwen varieert sterk 
per project. Zo bestaan er woongebouwen met 
een galerijontsluiting. Deze hebben echter door 
hun grootschaligheid in het verleden en de vaak 
slechte beschutting vaak een negatief karakter. 
Ook portiekontsluiting komt vaak voor. Deze 
ontsluitingsvorm wordt echter meer toegepast in 
de middenhoogbouw. Andere ontsluitingsvormen 
zijn een kernontsluiting en corridorontsluiting. 
Kortom een grote diversiteit aan ontsluitingen. 
Daarnaast voorziet de ontsluiting van het 
gebouw vaak in stabiliteit. 
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Gebouwschil 

De gebouwschil voor wonen beschikt volgens het 
bouwbesluit over een minimale eis van 10% van het 
verblijfsgebied aan gevelopeningen. Dit is de 
hoogste eis binnen het bouwbesluit Om deze reden 
beschikt een woongebouw dan ook over veel 
gevelopeningen. Daarnaast worden vaak duurzame 
gevelmaterialen als baksteen en natuursteen als 
gevelbekleding gebruikt. Toch zijn ook hier 
innovaties terug te zien. Steeds vaker wordt 
gekozen voor geprefabriceerde gevels om het 
bouwproces efficiënter te laten verlopen. Er wordt 
nog vaak gekozen voor een dragend gevelprincipe, 
waardoor constructie en gebouwschil sterk aan 

Figuur 9.50: Tunnarkt Zwolle door HVDN elkaar zijn gekoppeld. Wel is vaak de buitenschil te 
architecten demonteren, zodat aanpassing wat materiaal betreft 

kan plaatsvinden. 
Naast daglicht wordt er in het bouwbesluit geëist dat er een mogelijkheid tot spuiventilatie 
aanwezig is. Om deze reden kunnen de meeste toegepaste ramen worden geopend. Ook zijn 
vaak ventilatieroosters (met of zonder suskasten) in de gevel aanwezig zodat ruimten 
natuurlijk/mechanisch geventileerd kunnen worden. Vaak wordt zonwering niet standaard 
toegepast. Deze kan door de bewoners zelf worden toegevoegd. 

Installaties 

Figuur 9.51: leidingsleuven in constructieve vloer 

De installaties in een woongebouw worden 
vaak nog op een traditionele manier 
aangelegd door middel van sleuven in de 
muren en vloeren. Zowel de W- en E
installaties van een traditioneel woongebouw 
zijn van tevoren vastgelegd, zodat latere 
wijzigingen slecht mogelijk zijn. Badkamer en 
keuken wijzigen daarom zelden van locatie. 
Elektriciteitskabels van apparatuur worden 
vaak weggewerkt achter plinten. 
Geconcludeerd kan worden dat installaties in 
een woongebouw sterk gekoppeld zijn aan 
de inbouw van het gebouw, doordat bijna 
nooit flexibele vloeren, plafonds of 
scheidingswanden worden toegepast. 

Vaak is tevens elk appartement voorzien van een eigen installatieschacht die zo is 
gedimensioneerd dat installaties voor het desbetreffende appartement in voldoende mate 
aanwezig kunnen zijn . 

Inbouw 
Als inbouw wordt vaak niet gekozen voor flexibele toepassingen. Het gebouw wordt voorzien 
van een afwerkvloer, scheidingswanden worden in gips of beton- en gipsblokken uitgevoerd, 
waarna deze net als het plafond nat worden afgewerkt door middel van een stuclaag. Om 
deze reden is de inbouw van het woongebouw sterk verbonden met de overige gebouwlagen. 
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Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S fictieve CI-S fictieve 
functieneutrale functieneutrale woongebouw woongebouw 
gebouw gebouw (in %) %) 

Constructie 6,16 100 3,21 52,12 
Ontsluiting 4,00 69,57 2,43 42,24 
Gebouwschil 6,50 100 3,50 53,85 
Installaties 6,61 92,17 2,39 33,35 
Inbouw 8,31 100 2,77 33,32 

Figuur 9.53: Overzicht CI-S (in %) fictieve woongebouw ten opzichte van het functieneutrale gebouw 

CI-S FICTIEVE WOONGEBOUW 

120 

1011 

r- r--

.. r--

-

.. 
. ........... _. ...... 

GEBOUWLAGEN 

r--

-

•e.-----c.--

(in 

Figuur 9.54: Grafische weergave CI-S fictieve woongebouw (blauw) ten opzichte van het functieneutrale gebouw 
(rood) 

Gebouwlagen Cl-A CI-R CI-R fictieve CI-R fictieve 
functieneutrale functieneutrale woongebouw woongebouw (in 
gebouw gebouw (in %) %) 

Constructie 6,00 84,63 2,36 33,34 
Ontsluiting 7,86 96,53 3,86 47,39 
Gebouwschil 8,73 100,00 4,36 49,98 
Installaties 8,90 95,70 4,30 46,24 
Inbouw 8,67 100,00 4,00 46,14 
Ruimtelijk plan 8,77 97,44 4,08 45,30 

Figuur 9.55: Overzicht Cl-A (in %) fictieve woongebouw ten opzichte van het functieneutrale gebouw 

C~ FICTIEVE WOONGEBOUW 

120 

1011 

.. 

..---,-- - - -.. 
r--

.. 
corw:trucöl ontälltlng gebouwechll lnmtfldH 

GEBOUWLAGEN 

Figuur 9.56: Grafische weergave CI-R fictieve woongebouw (blauw) ten opzichte van het functieneutrale gebouw 
(rood) 
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9.3.3 Analyse fictieve kantoorgebouw 

Bij de kantoorgebouwen wordt in vergelijking tot de woongebouwen al veel vaker voor 
flexibele toepassingen gekozen. Een reden hiervoor is het dynamische karakter van de 
functie werken. Kantoorindelingen wijzigingen veel sneller dan indelingen van 
woongebouwen. 

Constructie 
De constructie van een kantoorgebouw is vaak in grote mate flexibel vorm gegeven. Voor een 
kantoorgebouw is het belangrijk dat de indeling in de toekomst eenvoudig kan wijzigen. Vaak 
wordt binnen een kantoorgebouw gekozen voor een kolommenstructuur. Wel wordt ook hier 
vaak voor het duurzame materiaal beton gekozen. 
De sterkte van de constructie is meestal ~ebaseerd op de minimale eis voor de toelaatbare 
veranderlijke vloerbelasting van 2,5 KN/m uit het bouwbesluit Deze waarde ligt hoger dan 
het woongebouw. Wel komt de verdiepingshoogte in het bouwbesluit overeen met die van 
wonen. Deze bedraagt 2,6 meter. 
De stramienmaat van een kantoorgebouw is om een ideale indeling te verkrijgen meestal 
gebaseerd op een substramien van 1 ,8 meter. Om deze reden liggen vrije overspanningen 
meestal rond de 5,4 meter. Wat betreft de gebouwdiepte worden kantoorgebouwen minder 
diep uitgevoerd als woongebouwen, omdat deze over kleinere ruimtes beschikken. 
Kantoordieptes liggen vaker lager dan 18 meter. 

Ontsluiting 
Kantoorgebouwen beschikken vaak over een opvallende entree. De ontsluiting van de 
verdiepingen bevindt zich vaak intern door middel van een corridorontsluiting. Indien 
kantoorcellen aanwezig zijn worden deze ontsloten door een gang. Bij een kantoor komen 
bijna nooit portiekontsluitingen en galerijontsluitingen voor. Ook voor het kantoorgebouw geldt 
dat de ontsluiting in de meeste gevallen voor stabiliteit zorgt. 

Gebouwschil 

Figuur 9.57: verzekeringskantoor 
Spijkenisse door MOL architecten. 

Figuur 9.58: Park en Rijn toren Arnhem 
door UN studio 

De gebouwschil van een kantoorgebouw kan zeer 
verschillend zijn. De moderne kantoorgevels bestaan 
vaak uit vliesgevel, zodat een hi-tech uitstraling wordt 
bereikt. Toch worden er ook veel gevels uitgevoerd met 
plaatmaterialen en prefab metselwerk. Er ontstaat 
daarom een grote diversiteit aan kantoorgebouwen. 
Ook bij het kantoorgebouw draagt de gevel vaak bij aan 
de stabiliteit van het gebouw, waardoor zij sterk 
gekoppeld is aan de gebouwconstructie. 
Wat betreft gevelopeningen is de minimale eis uit het 
bouwbesluit 2,5% van het gebruiksoppervlakte, de 
laagste eis in vergelijking tot andere functies uit het 
bouwbesluit Ook spuiventilatie is geen vereiste. Wel is 
zonwering vaak geïntegreerd in de gevel, zodat warmte 
wordt buitengehouden. Deze zonwering is meestal 
bereikbaar, waardoor zei eenvoudig kan worden 
aangepast. 
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Installaties 
In de meeste kantoorgebouwen wordt flexibeler met installaties omgesprongen dan bij 
woongebouwen. Vooral de elektra in kantoorgebouwen moet goed bereikbaar blijven bij 
wijziging van indeling. Vaak wordt er daarom gekozen voor computervloeren of 
leidingsleuven, zodat elektra en data eenvoudig te bereiken zijn. Ook wordt er vaak een 
verlaagd plafond toegepast, waarin de lichtarmaturen verwerkt zijn. Bij een wijzing van 
indeling kan de verlichting eenvoudig worden aangepast. Ventilatie van een kantoorgebouw 
bestaat vaak uit een balans of mechanisch ventilatiesysteem. De leidingen van dit 
ventilatiesysteem zijn meestal achter het verlaagde plafond weggewerkt. De overige leidingen 
voor water en verwarming zijn wel vaak nog ingestort in de vloeren en wanden. Natte cellen 
in een kantoorgebouw zullen daarom niet snel van locatie wijzigen. Ook worden 
leidingschachten meestal op een vaste locatie in het gebouw geplaatst. 

Inbouw 
Als scheidingswand voor een kantoorgebouw wordt er vaak gekozen voor een Metal-stud 
wand. Deze kan eenvoudig worden afgebroken en verplaatst bij wijziging van indeling. Wat 
betreft vloeren wordt vaak gekozen voor een computervloer of voor leidingsleuven in de vloer, 
zodat leidingzones binnen het gebouw ontstaan. Ook wordt vaak gekozen voor een verlaagd 
plafond. Geconcludeerd kan worden dat de inbouw van een kantoorgebouw eenvoudiger aan 
te passen is. 
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Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S fictieve CI-S fictieve 
functieneutrale functieneutrale kantoorgebouw kantoorgebouw (in 
gebouw gebouw (in %) %) 

Constructie 6,16 100 4 95 80,31 
OntsluitinQ 4,00 69,57 3,29 57,14 
Gebouwschil 6,50 100 3,33 51,28 
Installaties 6,61 92,17 4,22 58,82 
Inbouw 8,31 100 6 38 76,83 

Figuur 9.60: Overzicht CI-S (in %) fictieve kantoorgebouw ten opzichte van het functieneutrale gebouw 

CI·S FICTIEVE KANTOORGEBOUW 
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Figuur 9.61 : Grafische weergave CI-S fictieve kantoorgebouw (blauw) ten opzichte van het functieneutrale gebouw 
(rood) 

Gebouwlagen CI-R CI-R CI-R fictieve CI-R fictieve 
functieneutrale functieneutrale kantoorgebouw kantoorgebouw (in 
gebouw gebouw (in %) %) 

Constructie 6,00 84,63 4,09 57,70 
OntsluitinQ 7,86 96,53 6 57 80,73 
Gebouwschil 8,73 100,00 6 73 77,06 
Installaties 8,90 95,70 6,10 65,59 
Inbouw 8,67 100,00 5,89 67,92 
Ruimtelijk plan 8,77 97,44 5,15 57,26 

Figuur 9.62: Overzicht Cl-A (in %) fictieve kantoorgebouw ten opzichte van het functieneutrale gebouw 
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Figuur 9.63: Grafische weergave Cl-A fictieve kantoorgebouw (blauw) ten opzichte van het functieneutrale gebouw 
(rood) 
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9.3.5 Analyse fictieve zorggebouw 

Onder zorg wordt in dit onderzoek bijvoorbeeld een woonzorg complex, woningen voor 
gehandicapten, een verpleeghuis, aanleunwoningen of een revalidatiecentrum bedoeld. De 
mate van verandering binnen de functie zorg in combinatie met wonen ligt hoger als wonen, 
en lager dan werken. Toch zullen ontwikkelingen zich binnen deze functie met de komende 
vergrijzingsgolf snel opvolgen. Zorggebouwen vragen daarom om een flexibele opzet. 
Momenteel hebben deze functies echter nog veel gemeen met de functie wonen. 

Constructie 
De constructie van zorggebouwen komt sterk overeen met het woongebouw. Ook hier wordt 
nog vaak gekozen voor kleinere vertrekken die worden gescheiden door dragende wanden. 
Ook de gevel is vaak nog sterk gekoppeld aan de constructie en voorziet in stabiliteit. 
Ook hier wordt de constructie vaak uitgevoerd in beton. Wel verschilt de constructiesterkte 
van de toelaatbare veranderlijke vloerbelasting van zorg sterk van wonen. De minimale eis in 
het bouwbesluit voor de veranderlijke vloerbelasting is 2,5 KN/m 2

. Wel komt de 
verdiepinghoogte met een minimale eis van 2,6 meter overeen met die van wonen en werken. 
Wat betreft de afstanden tussen de constructiedelen variëren de afmetingen net als bij het 
wonen tussen de 3,6 en 6 meter. Verpleegcomplexen hebben vaker kleinere kamers dan een 
woonzorg complex. Ook de diepte van het gebouw komt overeen met 
appartementengebouwen en varieert tussen de 11 en 18 meter. 
Als buitenruimte van het gebouw kunnen meerdere varianten voorkomen. Bij woningen voor 
ouderen komen naast het balkon ook vaak een loggia of wintertuin voor, zodat meer comfort 
voor de oudere bewoners wordt toegepast. 

Ontsluiting 
Binnen zorggebouwen is er veel vaker sprake van comfort voor de bewoners. Binnen deze 
functie is daarom maar relatief weinig sprake van een galerijontsluiting. Binnen deze functie is 
eerder sprake van portiekontsluitingen en corridorontsluitingen. Wel geldt ook hier dat de 
ontsluitingen vaak als stabiliteitskern wordt gebruikt. 

Gebouwschil 

Figuur 9.64: Gelaagd hof Amsterdam door ANA 
architecten 

Binnen het bouwbesluit bestaat een minimale eis 
van 5% aan daglichtopeningen ten opzichte van het 
gebruiksoppervlakte. Aangezien wonen en zorg 
binnen de functies echter vaak geïntegreerd zijn, zal 
de minimale eis van wonen van 10% gelden. Ook 
geldt voor zorg dat spuiventilatie in vergelijking tot 
wonen niet verplicht is. Toch zal deze in combinatie 
met wonen verplicht zijn. 
De gebouwschil zelf kent zoals al eerder vernoemd 
ook binnen de functie zorg nog veel koppeling met 
de constructie. Als gevelmateriaal wordt ook hier 
nog veel gekozen voor de duurzamere en warmere 
materialen als natuursteen en baksteen. Wel geldt 
ook hier dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt 
van geprefabriceerde gevels. 
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Installaties 
Wat installaties betreft zijn deze vergelijkbaar met wonen. Vaak worden de leidingen van de 
W-installaties nog gewoon ingestort in de vloeren en worden natte cellen als badkamer, toilet 
en keukens van tevoren vastgelegd. Ook voor de elektra geldt dat deze vaak nog in sleuven 
in de wanden en het plafond worden weggewerkt. Kabels van apparatuur worden net als bij 
de woongebouwen weggewerkt met plinten. 

Inbouw 
Voor de inbouw geldt dat als scheidingswanden vaak gebruikt wordt gemaakt van beton of 
gipsblokken. Ook vloeren en plafonds worden nat afgewerkt. Om deze reden zijn leidingen bij 
toekomstige veranderingen slecht bereikbaar. 
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Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S fictieve CI-S fictieve 
functieneutrale functieneutrale zorggebouw zorggebouw (in %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 100 3,37 54,68 
Ontsluiting 4,00 69,57 3,29 57,14 
Gebouwschil 6,50 100 3,92 60,26 
Installaties 6,61 92,17 2,39 33,35 
Inbouw 8,31 100 3,08 37,03 

Figuur 9.66: Overzicht CI-S (in%) fictieve zorggebouw ten opzichte van het functieneutrale gebouw 
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Figuur 9.67: Grafische weergave CI-S fictieve zorggebouw (blauw) ten opzichte van het functieneutrale gebouw 
(rood) 

Gebouwlagen Cl-A Cl-A Cl-A fictieve Cl-A fictieve 
functieneutra Ie functieneutrale zorggebouw zorggebouw (in %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,00 84,63 2,55 35,9 
Ontsluiting 7,86 96,53 3,86 47,39 
Gebouwschil 8,73 100,00 4,73 54,15 
Installaties 8,90 95,70 5,30 56,99 
Inbouw 8,67 100,00 4,00 46,14 
Ruimtelijk plan 8,77 97,44 4,81 53,42 

Figuur 9.68: Overzicht CI-R (in%) fictieve zorggebouw ten opzichte van het functieneutrale gebouw 
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Figuur 9.69 : Grafische weergave CI-R fictieve zorggebouw (blauw) ten opzichte van het functieneutrale gebouw 
(rood) 
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9.3.7 Gemiddelde resultaten fictieve projecten 

Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S CI-S CI-S gem. CI-S gem. 
functieneutrale wonen Werken zorg huidige huidige 
gebouw bouwwereld bouwwereld 

(in %) 
Constructie 6,16 3,21 4,95 3,37 3,84 62,37 
Ontsluiting 4,00 2,43 3,29 3,29 3,00 52,17 
Gebouwschil 6,50 3,50 3,33 3,92 3,58 55,13 
Installaties 6,61 2,39 4,22 2,39 3,00 41,84 
Inbouw 8,31 2,77 6,38 3,08 4,08 49,06 

Figuur 9.70: Overzicht gemiddelde CI-S van de fictieve projecten zorg, wonen en werken in procenten 
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Figuur 9.71 : Grafische weergave CI-S gemiddelde fictieve huidige bouwwereld (blauw) ten opzichte van het 
functieneutrale gebouw (rood) 
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Gebouwlagen Cl-A Cl-A Cl-A Cl-A Cl-A gem. Cl-A gem. 
functieneutrale wonen Werken zorg huidige huidige 
gebouw bouwwereld bouwwereld 

(in%) 
Constructie 6,00 2,36 4,09 2,55 3 42,31 
Ontsluiting 7,86 3,86 6,57 3,86 4,76 58,5 
Gebouwschil 8,73 4,36 6,73 4,73 5,27 60,4 
Installaties 8,90 4,30 6,10 5,30 5,23 56,27 
Inbouw 8,67 4,00 5,89 4,00 4,63 53,4 
Ruimtelijk plan 8,77 4,08 5,15 4,81 4,68 51,99 

Figuur 9. 72: Overzicht gemiddelde Cl-A van de fictieve projecten zorg, wonen en werken in procenten 
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Figuur 9.73: Grafische weergave Cl-A gemiddelde fictieve huidige bouwwereld (blauw) ten opzichte van het 
functieneutrale gebouw (rood) 
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9.4 Bijlage IV: Analyse zeven flexibele projecten 

Aan de hand van zeven projecten is een onderzoek naar functieneutraliteit uitgevoerd. Uit het 
onderzoek komen grote verschillen tussen de projecten voort . 

9.4.1 Analyse Solids 

De Solids zijn ontworpen vanuit de gedachtegang van het functieneutraal bouwen. Zij zijn 
gebaseerd op gebouwen uit het heden en verleden. Een goed voorbeeld wat ten grondslag 
ligt aan het Solids concept is het Tetterode gebouw in Amsterdam Oud-West. 
Directeur Frank Bijdenhijk van Het Oosten bracht in 1983 een bezoek aan het Tetterode 
gebouw, waar hij zag dat wonen, werken en recreëren in één gebouw plaatsvonden. Dit was 
een inspiratiebron voor het concept van de Solids. Bij de bewoners van het gebouw komt 
goed naar voren dat geen enkel mens hetzelfde is. Zoals een stad verandert gedurende de 
jaren, veranderen tevens mensen. Door veranderingen om ons heen veranderen behoefte. 
Het is belangrijk om met het ontwerp van een gebouw in te spelen op de veranderende 
maatschappij . De gebouwen binnen het Solids concept bieden daarom onderdak aan 
meerdere functies binnen het wonen en werken. De functies kunnen binnen bepaalde 
grenzen vrij gekozen worden. Zware industrie is bijvoorbeeld niet mogelijk. Door te ontwerpen 
voor meerdere functies, kan het gebouw mee veranderen aan de vraag die een stad heeft. 
Twee belangrijke aspecten die van belang zijn binnen het concept zijn het 
accommodatievermogen, voor voortdurende veranderingen, en dierbaarheid, de waarde die 
mensen hechten aan een gebouw. [Bijdendijk, 2006] Tevens worden casco en inbouw van 
elkaar gescheiden. Het casco, oftewel de constructie, publieke ruimten en de gevel zijn in 
beheer van het Oosten, terwijl de inbouw in handen is van de gebruiker. Deze kan zelf 
bepalen hoe hij de ruimte inricht en hoeveel ruimte hij wil huren (vanaf een basis oppervlakte 
van 90 m2

) tegen een bepaalde huur. 
Momenteel zijn 2 Solids in ontwikkeling. Solid 11 bevindt zich in Amsterdam Oud-West, en 
Solids 1 en 2 bevinden zich op IJburg. Beide gebouwen beschikken over een verschillende 
uitvoering van het concept. 

9.4.1.1 Analyse Solid 11 (Oud-West) 

Figuur 9.74: Solid Amsterdam Oud-West 
ontworpen door Tony Fretton 

Project: 
Projectlocatie: 

Opdrachtgever: 
Projectontwikkelaar: 
Architect: 
Constructeur 
Installaties 
Soort Project: 

Planning : 

Furore Blok C 
Eerste Constalijn Huygensstraat, 
voormalig Wilhelmina Gasthuis terrein , 
Amsterdam 
Het Oosten- Kristal BV 
Kristal BV 
Jo Crépain/ Tony Fretton 
DHV Den Haag 

9000 m2 BVO vrij te besteden 
huuroppervlakte, indeelbaar vanaf 90 
m2 
Geplande start bouw 2007 
Oplevering 2009 

Aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in Amsterdam Oud-West wordt een Solid 
ontwikkeld. In eerste instantie is dit gebouw niet als Solid ontworpen, maar naderhand 
verandert in een Solid. De architect van dit gebouw is de Engelse architect Tony Fretton. 
Binnen dit concept kunnen met een minimum van 90 m2 oppervlakten worden gehuurd naar 
eigen behoeften. Het gebouw bestaat uit twee vleugels, gescheiden door een open atrium, 
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afgebakend met glas, waardoor aan de straatzijde de geluidsbelasting op het gebouw sterk 
vermindert. 

Constructie 
De constructie van het gebouw is de eerste gebouwlaag die behoort tot het casco. Dit 
betekent dat de constructie in bezit is van woningcorporatie Het Oosten en niet door de 
gebruiker mag worden aangetast. Hierdoor ontstaat een duurzame draagstructuur voor meer 
dan 100 jaar. De constructie wordt gevormd door horizontale en verticale elementen. De 
horizontale elementen zijn de betonnen vloeren, de verticale elementen de kolommen en 
stabiliteitskamen (trappenhuizen). 
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Figuur 9.75: Doorsnede van Solid Oud-West van Tony Fretten, weergave van belangrijke constructieonderdelen 
(blauw) 

De constructie beslist in sterke mate de maatvoering van de ruimtes. Zo hebben de vleugels 
een lengte van 41 ,25 meter en een diepte van 15,5 meter. Deze maten zijn onderverdeeld 
naar een stramien van 7,75 meter bij 8,25 meter. In dit raster zijn kolommen geplaatst, zodat 
indeling van de plattegronden eenvoudig mogelijk is. Ook de verdiepingshoogtes zijn zeer 
ruim genomen. Zo heeft de begane grond een hoogte van 4,1 meter en de daaropvolgende 
verdiepingen een hoogte van 3,1 meter. Dit zijn zeer ruime maten, aangezien er in het 
bouwbesluit voor de meeste functies een verdiepingshoogte van 2,6 meter wordt geëist. 

"' 
:F: ""'"".,....""""'""'i'l'' 
:~ 
::: 
;e 

:-·-
: ... 

Figuur 9.76: Plattegrond van Solid Oud-West van Tony Fretten, weergave van belangrijke constructieonderdelen 
(blauw) en stabiliteitskernen (rood) 

De belijning van de constructie is duidelijk terug te zien in de vormgeving van de gevel. Deze 
bestaat uit een strakke verticale belijning waarin de kolommen zijn opgenomen. De gevel zelf 
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is alleen bevestigd aan de kolommen en is verder zelfdragend. Op deze manier kan de gevel 
in de toekomst vervangen worden. De stabiliteit van het gebouw wordt door het trappenhuis 
verzorgd (figuur 9. 76) . Om deze reden ontstaat een duidelijke koppeling tussen de constructie 
en de ontsluiting. 
Wat sterkte van het gebouw betreft, is het gebouw uitgevoerd met een grote overmaat. 
Wonen en werken vragen namelijk om een toelaatbare veranderlijke belasting van 
respectievelijk 1, 75 KN/m 2 en 2,5 KN/m 2 

. Het gebouw is ontworpen met een toelaatbare 
veranderlijke vloerbelasting van 5,58 KN/m 2

, waardoor vele functies ( ook de zwaardere ) 
mogelijk zijn. 
Wat betreft buitenruimtes zijn er Franse balkons toegepast. Omdat deze een zeer gering 
oppervlakte hebben, worden deze niet tot de buitenruimtes gerekend. 

Ontsluiting 
Het gebouw kent een grote en duidelijk vormgegeven entree. Deze bevindt zich tussen de 
twee gebouwenblokken in. De entree bevindt zich op de begane grond. Vanuit hier kan men 
de interne trappenhuizen en een plateau met vluchttrappen bereiken . De individuele 
ontsluiting vindt plaats door middel van een galerijontsluiting. Omdat per verdieping op 24 
manieren een deur kan worden geplaatst, ontstaat een hoge flexibiliteit. 
De interne trappenhuizen, tevens de hoofdtrappenhuizen, zijn gekoppeld aan de 
draagstructuur van het gebouw. Zij vormen de stabiliteitskernen. Samen met de installaties 
kan het verhuurbaar vloer oppervlakte in verhouding tot het bruto vloer oppervlakte worden 
bepaald, dat zeer belangrijk is voor de verhuurbaarheid als kantoor. Het verhuurbare 
oppervlak bedraagt 87% van het bruto vloeroppervlak. 

Figuur 9.77: Plattegrond Solid Oud-West van Tony Fretton, weergave van de ontsluiting (groen) 

Gebouwschil 
De gevel binnen het concept van de Solids behoort ook tot het casco. De gevel zelf speelt 
een belangrijke rol binnen het gegeven dierbaarheid. De gevel zorgt namelijk in grote mate 
voor de uitstraling van het gebouw. Het is de bedoeling dat mensen waarde hechten aan het 
gebouw, zodat het gebouw vele jaren meegaat. Binnen Het Oosten bestaat de opvatting dat 
dierbaarheid ontstaat door gebruik te maken van materialen die mooi verouderen. 
De gevel in dit ontwerp is uitgevoerd in prefab metselwerk met ramen en deuren. Ongeveer 
52% van de gevel is open. Zoals al bij de constructie naar voren is gekomen, is de gevel 
losgekoppeld van de constructie, zodat eventuele toekomstige aanpassingen aan een van de 
gebouwlagen eenvoudig kan plaatsvinden. Het prefab metselwerk is tegen de kolommen van 
het gebouw bevestigd. De grootte van de gevelopeningen is berekend voor het wonen, 
waardoor de gevel geschikt is voor alle functies. Wonen kent namelijk wat daglichttoetreding 
betreft de zwaarste eis binnen het bouwbesluit 2003. Ook kunnen de gevelopeningen worden 
geopend, waardoor wordt voldaan aan de eis voor spuiventilatie. Wat betreft zonwering is 
geen vaste voorziening aangetroffen. 
De gevel kan niet bijdragen aan een eventuele volume-uitbreiding van het gebouw, 
aangezien de gebruiker de gevel niet mag aantasten. Er kan daarom geen uitbreiding 
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plaatsvinden en tevens kunnen er geen buitenruimten zoals balkons worden toegevoegd. 
Optoppen zou qua sterkte van de constructie hoogstwaarschijnlijk mogelijk zijn. Het gebouw 
zit echter wat hoogte betreft al aan de maximale gestelde hoogte van de regelgeving. 

,l 

{ 
I 

Figuur 9.78: GevelSolid Oud-West van Tony Fretton, weergave van de constructie (blauw) binnen de gevelbelijning 

Installaties 
De installaties van het gebouw bevinden zich in verticale leidingkokers die zijn gerangschikt 
rondom kolommen. De leidingkokers worden door de draagstructuur in tweeën gedeeld, 
waardoor aan beide zijde alle voorzieningen aanwezig moeten zijn. Deze rangschikking 
rondom kolommen, komt voort uit het gegeven dat het gebouw in eerste instantie niet als 
Solid ontworpen is. 
De verticale leidingkokers bevatten een overdimensionering, zodat verandering van functie 
eenvoudig plaats kan vinden. Zij hebben een maatvoering van 2,2 meter bij 0,5 meter. Het 
gebouw kent per vleugel 5 leidingkokers, zodat elke mogelijke plattegrond aan een 
leidingkoker grenst. Het horizontale leidingtransport is niet aanwezig in het gebouw. Deze kan 
de gebruiker naar eigen inzicht toevoegen, zodat geen belemmering voor de indeling van het 
gebouw ontstaat. In het ontwerp is rekening gehouden met een dekvloer in de vorm van een 
computervloer, waaronder de leidingen geplaatst worden. De installaties zijn zo geheel los 
gehouden van de constructie, waardoor optimale flexibiliteit ontstaat. 
Wat ventilatie betreft wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie en een eventuele 
balansventilatie. Tevens kunnen ramen geopend worden en beschikt de gevel over suskasten 
tegen de geluidsbelasting. 

Figuur 9.79: Plattegrond Solid Oud-West van Tony Fretton, weergave van de rangschikking van leidingschachten 
(geel) rondom de draagconstructie (rood) . 
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Inbouw 
De inbouw van het gebouw is nog geheel te bepalen. Wel is duidelijk dat er wordt gekozen 
voor een droog prefab systeem. De inbouw is daardoor geheel losgekoppeld van de overige 
lagen. 

9.4.1 .2 Resultaten analyse Solid 11 (Oud-West) 
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Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S Solid Oud- CI-S Solid Oud-
functieneutrale functieneutrale West West (in %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 100 5,84 94,84 
OntsluitinQ 4,00 69,57 3,29 57,14 
Gebouwschil 6,50 100 5,00 76,92 
Installaties 6,61 92,17 6,26 87,32 
Inbouw 8,31 100 8,31 100 

Figuur 9.81 : Tabel met CI-S waardes van Solid Oud-West en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 9.82: Grafische weergave CI-S Solid Oud-West (donkergroen) ten opzichte van het functieneutrale gebouw 
(rood) en de huidige bouwwereld (blauw) 

Gebouwlagen CI-R CI-R CI-R Solid Oud- CI-R Solid Oud-
functieneutrale functieneutrale West West (in %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,00 84,63 5,73 80,78 
Ontsluiting 7,86 96,53 7,71 94,77 
Gebouwschil 8,73 100 7,45 85,39 
Installaties 8,90 95,70 8 ,70 93,55 
Inbouw 8,67 100 8 ,33 96,12 
Ruimtelijk plan 8,77 97,44 7,00 77,78 

Figuur 9.83: Tabel met CI-R waardes van Solid Oud-West en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 9.84: Grafische weergave Cl-A Solid Oud-West (donkergroen) ten opzichte van het functieneutrale gebouw 
(rood) en de huidige bouwwereld (blauw) 
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9.4.1.3 Analyse Solid 1 en 2 (IJburg) 

Figuur 9.85: Solid 1 en 2 Amsterdam IJburg 
ontworpen door de Oosterijkse architect Dietmar 
Eberle 

Project: 
Projectlocatie: 

Opdrachtgever: 
Projectontwikkelaar: 
Architect: 
Constructeur: 
Installateur: 
Projectomschrijving: 

Planning: 

Solid 1 en 2 
Haveneiland-west te IJburg 
in Amsterdam 
Het Oosten -Kristal BV 
Kristal BV 
Dietmar Eberle 

1 0000 m2 BVO vrij te 
bestemmen huurruimte, 
indeelbaar vanaf 90 m2 

Start bouw 2007-
Oplevering 2009 

In het voorgebied van Amsterdam ligt een nieuw stedelijk gebied dat in ontwikkeling is. Door 
haar ruimere opzet en ligging aan het IJmeer is het een zeer populair gebied, zowel voor te 
wonen als te werken. Hier zijn twee Solids in aanbouw. Solid 1 en 2, die deel uitmaken van 
een groter complex bestaande uit zes Solids, die in de toekomst gerealiseerd gaan worden. 
Het gebouw is ontworpen door de Oostenrijkse architect Dietmar Eberle. De Solids liggen 
beide in één volume. In de gevelvormgeving en hoogtes van de afzonderlijke verdiepingen 
wordt onderscheid tussen beide Solids gemaakt. Door het verspringen van de verdiepingen 
wordt als het ware de diversiteit van panden aan de grachtengordel in Amsterdam 
nagebootst. 
Ook in dit gebouw is het mogelijk vanaf een start grootte van 90 m2 naar eigen inzicht ruimtes 
te huren. 

Constructie 
De constructie van Solid IJburg komt in grote mate overeen met de constructie van Solid 
Oud-West. De constructie is opgebouwd uit verticale betonnen vloeren en horizontale 
kolommen, met als stabiliteitskamen de trappenhuizen . 

• 

• 

Figuur 9.86: Plattegrond Solid IJburg van de architect Dietmar Eberle, weergave van de Constructie, onderverdeeld 
naar kolommen (blauw) en stabiliteitskamen (rood) 

De stramienmaten van het gebouw bedragen 6 meter bij 5,7 meter en zijn daarom kleiner dan 
bij Solid Oud-West. De kolommen en stabiliteitskamen zorgen bij dit gebouw voor meer 
hinder. De hoofdafmetingen van de Solid zijn 24,3 meter bij 21 meter waarbinnen een vaste 
kern geplaatst is van 9,5 meter bij 9,04 meter, die de stabiliteit van het gebouw verzorgt. 
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Binnen deze stabiliteitskern bevinden zich de leidingkokers en de verkeersruimten, waardoor 
er maar weinig verhuurbaar oppervlakte overblijft. De constructie is daarom sterk verbonden 
met de installaties, ontsluiting en tevens met de gevel. Want ook in de gevel is de belijning 
van de constructie goed terug te zien. Tevens liggen gevel en constructie in één lijn, 
waardoor een grotere koppeling tussen beide gebouwlagen ontstaat. 
De hoogtes van de verdiepingen zorgt bij de verschillende functies voor geen enkele 
belemmering. Zo heeft de begane grond een verdiepingshoogte van 5,6 meter en de daarop 
volgende verdiepingen een hoogte variërend tussen de 2,9 en 3,44 meter. Dit is zeer ruim 
genomen ten opzichte van de minimale eis van 2,6 meter uit het bouwbesluit 
Ook de sterkte van de constructie bevat een overdimensionering. De constructie is gebaseerd 
op een toelaatbare veranderlijke vloerbelasting van 5 KN/m2

• Als buitenruimte is voor een 
Frans balkon gekozen. 

Ontsluiting 
De ontsluiting verschilt sterk van Solid Oud-West. Hier wordt gebruik gemaakt van een 
kernontsluiting, waardoor minder mogelijkheden tot ontsluiting van de woningen ontstaan. Er 
zijn per Solid vier mogelijkheden om de woningen te ontsluiten. 
In deze kern bevinden zich twee trappen, waardoor het gebouw voldoet aan de 
brandveiligheid. Door deze keuze kan er echter geen functiescheiding wat ontsluiting betreft 
plaatsvinden, waardoor wonen en werken van dezelfde ontsluiting gebruik dienen te maken. 
Zowel de trappen als de lift maken deel uit van de forse stabiliteitskern in het gebouw. Ook de 
verkaarsruimten rondom het trappenhuis en de lift zijn ruim gekozen. De ontsluiting maakt 
daarom in sterke mate deel uit van de totale plattegrond. Het verhuurbare vloeroppervlakte 
vermindert daardoor in sterke mate en bedraagt 73% van het bruto vloer oppervlakte. 
Voor de deurmaten in de constructieve wanden is gekozen voor een breedtemaat van 930 
cm, dat onvoldoende is voor de meeste functies die zich in het gebouw kunnen vestigen. 
Deze maten kunnen echter moeilijk worden aangepast, aangezien de toegangsdeuren zich in 
de stabiliteitswanden van het gebouw bevinden. 

• 

• 

.::. 

Figuur 9.87: Plattegrond Solid IJburg van de architect Dietmar Eberle, weergave van de ontsluiting (groen) 

Gebouwschil 
De gevel is op dezelfde wijze uitgevoerd als bij de Solid van Tony Fretton. In de gevel is de 
sterke belijning van de constructie terug te zien. Wel is er door het verspringen van de 
verdiepingen onderscheid gemaakt tussen Solid 1 en 2. De verdiepingshoogtes van 2,9 
meter, 3,1 meter en 3,44 meter worden voor beide gebouwen in verschillende volgordes 
geplaats, zodat een levendig beeld ontstaat. 
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Ook bij de Solids te IJburg behoort de gevel 
samen met de constructie tot het vaste casco 
dat voor bijna 200 jaar is ontworpen. Er kan 
daarom geen volume-uitbreiding 
plaatsvinden. De gevel zelf is voorzien van 
het duurzame materiaal natuursteen. 
Wat betreft daglichtopeningen voldoet het 
gebouw in voldoende mate aan de eisen van 
het bouwbesluit Ook wordt voldaan aan de 
ventilatie-eisen door de te openen 
geveldelen. 

Figuur 9.88: Gevel Solid 1 en 2 van de architect Dietmar 
Eber1e 

Installaties 
Bij Solid IJburg geldt dat alleen de verticale locaties van de leidingschachten zijn vastgelegd. 
De leidingschachten bevinden zich in de stabiliteitskernen, waardoor aansluitpunten voor de 
woningplattegronden ontstaan. De installatieschachten hebben een afmeting van 3 bij 0,5 
meter, waardoor veel ruimte voor de installaties ontstaat. Er ontstaat zo een grote flexibiliteit 
voor de verschillende functies. De kernen zelf zijn sterk gekoppeld aan de constructie, 
aangezien zij voor stabiliteit zorgen. De overige installaties zijn vrij toe te passen. Ook bij de 
Solid te IJburg wordt met een sparing van 200 mm in de vloer rekening gehouden. 

I 

, 
1 ~ 

Figuur 9.89: Plattegrond Solid IJburg van de architect Dietmar Eber1e, weergave van de installatieschachten (geel) 

Wat ventilatie betreft is er gekozen voor natuurlijke ventilatie en een eventueel balans 
ventilatie systeem. Ook bij dit ontwerp zijn ten behoeve van de akoestische prestaties, 
suskasten in de gevel verwerkt. 

Inbouw 

Figuur 9.90: Scheidingswand Solids 

De plattegrond in het gebouw kan zelf worden vastgelegd. 
Ook hier geld dat als scheidingswanden het droge systeem 
van minerale wol en spaanplaten wordt toegepast, zodat 
wijzigingen eenvoudig kunnen plaatsvinden. 
Ook worden als vloer en plafondsysteem dergelijke 
systemen ontwikkeld om te voldoen aan de flexibele eisen 
van het gebouw. Om leidingen weg te werken kan er 
worden gekozen voor een verhoogde leidingvloer en een 
verlaagd plafond. 
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"functieneutraal bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 

Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S Solid IJburg CI-S Solid IJburg 
functieneutrale functieneutrale (in %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 100 5,00 81 ,17 
Ontsluiting 4,00 69,57 3,00 52,17 
Gebouwschil 6,50 100 4,33 66,67 
Installaties 6,61 92,17 5,83 81,26 
Inbouw 8,31 100 8,31 100,00 

Figuur 9.92: Tabel met CI-S waardes van SolidIJburg en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 9.93: Grafische weergave CI-S Solid IJburg (beige) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) en de 
huidige bouwwereld (blauw) 

Gebouwlagen CI-R Cl-A CI-R Solid IJburg CI-R SolidIJburg ( 
functieneutra Ie functieneutrale in %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,00 84,63 5,18 73,09 
OntsluitinQ 7,86 96,53 6,00 73,71 
Gebouwschil 8,73 100 7,45 85,39 
Installaties 8,90 95,70 7,90 84,95 
Inbouw 8,67 100 8,33 96,12 
Ruimtelijk plan 8,77 97,44 5,92 65,81 

Figuur 9.94: Tabel met CI-R waardes van SolidIJburg en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 9.95: Grafische weergave CI-R SolidIJburg (beige) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) en de 
huidige bouwwereld (blauw) 
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9.4.2 Analyse Multifunk 

Figuur 9.96: Multifunk te Amsterdam IJburg 
door ANA architecten 

Project: 
Projectlocatie: 
Opdrachtgever: 

Architect: 
Constructeur: 
Installateur: 

Soort Project: 

Planning: 

Multifunk 
Steigereiland IJburg te Amsterdam 
Lingotto vastgoed BV en Ymere 
vastgoed BV 
ANA architecten 
DHV 
W & E installaties door Wolf + 
Dikken adviseurs 
28 vrije sector huurwoningen, 20 
koopwoningen, 40 sociale 
huurwoningen, 1 07 
parkeerplaatsen en ca. 23000m2 

bedrijfsruimte 
Opgeleverd eind 2005 

Multifunk op het Steigereiland te IJburg bestaat uit een aantal gebouwdelen. Het 
hoofdgebouw is functieneutraal gebouwd. Het gebouw kan zowel een 1 00% woongebouw als 
een 100% bedrijfsgebouw (met uitzondering van hotel en prostitutie) worden. Op deze wijze 
speelt het gebouw in op ontwikkelingen die gaande zijn in het plangebied. IJburg te 
Amsterdam is een gewilde buurt waar zowel gewoond als gewerkt kan worden. 

\_ 

Figuur 9.97: Plattegrond Multifunk van ANA architecten, weegave van het functieneutrale deel (geel) 

Constructie 

Figuur 9.98: Plattegrond Multifunk van ANA architecten, 
weergave van het constructie principe (blauw) 

De constructie van het gebouw bestaat uit 
breedplaatvloeren, gedragen door prefab 
betonnen gevelelementen en een dubbel 
middenrif, omdat de diepte van het gebouw 
18 meter bedraagt. Door de keuze voor een 
dragende gevel ontstaat een sterke 
koppeling tussen de gebouwlagen 
constructie en gebouwschiL 
De stramienmaten van het gebouw bedragen 
in de lengte 6 meter en in de breedte 6,7/6,9 
meter, waardoor veel indelingsvrijheid 
ontstaat. Om de ruimtelijke dimensies 
compleet te maken bedraagt de 
verdiepingshoogte van het gebouw 2,9 
meter. 
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Het draagvermogen van de constructie is berekend op werken en heeft een toelaatbare 
veranderlijke vloerbelasting van 2,5 KN/m2

• 

De ontsluiting is sterk gekoppeld aan de constructie aangezien de twee trappenhuizen en 
liften voor stabiliteit zorgen. 
Wat de buitenruimte betreft bevat het gebouw loggia's die binnen de thermische schil van het 
gebouw zijn geplaatst, zodat de ruimte zowel als binnen als buitenruimte kan dienen. 

Gebouwschil 

Figuur 9.99: gebouwschil Multifunk door ANA architecten 

Ontsluiting 

Gevel en constructie zijn sterk aan elkaar 
gekoppeld, doordat in de gevel betonnen 
gevelelementen zijn verwerkt. De gevels zijn 
afgewerkt met het materiaal gerecycled 
kunststof. 
Volume-uitbreiding kan om deze reden 
moeilijker plaatsvinden, aangezien de 
constructieve gevelelementen voor obstakels 
kunnen zorgen. 
Wat daglichttoetreding en ventilatie betreft 
voldoet het gebouw aan de eisen van wonen 
en daardoor aan de minimale eisen voor een 
functieneutraal gebouw. 

In het gebouw bevinden zich 4 trappenhuizen. De begane grond en verdieping 1 worden 
ontsloten door de trappenhuizen aan de straatzijde. De verdieping 2,3 en 4 worden ontsloten 
door de trappenhuizen aan de hofzijde. Dit komt door de scheiding van wonen en werken, 
zoals deze zich nu in het gebouw bevindt. Beide functies ondervinden zo geen enkele hinder 
van elkaar. 
Doordat er gekozen is voor een corridorontsluiting, zijn er vele mogelijkheden om de woon en 
werkverdiepingen te ontsluiten. Tevens bevinden zich op de verdiepingen 2, 3 en 4 nog 
interne trappenhuizen, zodat woningen uit meerdere verdiepingen kunnen bestaan. Ook bij 
Multifunk geldt dat de trappenhuizen de stabiliteitskernen van het gebouw vormen. 

Figuur 9.100: Plattegrond Multifunk van ANA architecten, weergave ontsluiting (groen) 

130 



''functieneutraal bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 

Installaties 
De installaties van het gebouw zijn in ruime mate aanwezig. In de constructieve zone in het 
middel van het gebouw zijn in overmaat leidingschachten opgenomen, zodat de indeling van 
het gebouw in de toekomst kan veranderen. Over een lengte van 6 meter zijn 
leidingschachten met een breedte van 6 meter gekoppeld. De locatie is gekoppeld aan de 
constructieve delen van de middenbeuk van het gebouw. In de vloer is tevens een 
leidingzone aangebracht, zodat leidingen te allen tijde bereikbaar zijn en natte cellen 
willekeurig geplaatst kunnen worden. 
De verhouding verhuurbaar oppervlakte ten opzichte van het brute vloer oppervlak bedraagt 
rond de 84%. 

'''111 w 

Figuur 9.101 : Plattegrond Multifunk door ANA architecten, weergave installatieschachten (geel) 

Inbouw 
De scheidingswanden binnen het gebouw bestaan uit metal-stud wanden, zodat de indeling 
van het gebouw eenvoudig kunnen wijzigen. De leidingzones in de vloeren blijven bereikbaar 
ten behoeve van veranderingen. De overige gedeelten van vloeren en wanden worden nat 
afgewerkt. 
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'1unctieneutraal bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 

Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S Multifunk CI-S Multifunk (in 
functieneutrale functieneutrale %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 100 4,84 78,61 
Ontsluiting 4,00 69,57 4,29 74,53 
Gebouwschil 6,50 100 4,58 70,51 
Installaties 6,61 92,17 5,48 76,41 
Inbouw 8,31 100 4,92 59,24 

Figuur 9.103: Tabel met CI-S waardes Multifunk en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 9.104: Grafische weergave CI-S Multifunk (turkoois) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) en de 
huidige bouwwereld (blauw) 

Gebouwlagen Cl-A Cl-A Cl-A Multifunk Cl-A Multifunk (in 
functieneutrale functieneutrale %) 
g_ebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,00 84,63 4,09 57,7 
Ontsluiting 7,86 96,53 6,00 73,71 
Gebouwschil 8,73 100 7,27 83,31 
Installaties 8,90 95,70 7,10 76,34 
Inbouw 8,67 100 7,00 80,74 
Ruimtellik glan 8,77 97,44 6,81 75,64 

Figuur 9.105: Tabel met Cl-A waardes van Multifunk en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 9.106: Grafische weergave Cl-A Multifunk (turkoois) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) en de 
huidige bouwwereld (blauw) 
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9.4.4 Analyse Scheicentrale 4b 

Project: 
Projectlocatie: 
Opdrachtgever: 

Architect: 
Constructeur: 
Installaties: 

Soort Project: 

Schiecentrale fase 4b 
Lloydskwartier te Rotterdam 
Woningstichting PWS, OBR, Proper 
Stok BV en SternerBoag 
Mei architecten en stedenbouwers bv 
Pbt-delft 
W-installaties door Roedenburg en E
installaties door Energietechniek 

Figuur 9.107: Schiecentrale 4b Rotterdam 
door Mei architecten 

Bruto vloer oppervlakte 50000m 2
, 

waarvan 200 woon/werkeenheden
2 500 m2 kleine kantoorunits, 1700 m 

supermarkt, 3500 m2 healthcentre
2 600 m 

gymzaal/vergaderzaal/feestruimte, 
400 parkeerplaatsen en 20 
kadewoningen 

Planning: Oplevering begin 2008 

Die Schiecentrale 4b is uitgevoerd als multifunctioneel gebouw, waarin meerdere functies 
tegelijkertijd naast elkaar functioneren. Tevens kan in de toekomst functie-uitwisseling tussen 
de kantoren en woon-werk eenheden plaatsvinden. Deze eenheden bevinden zich in de 
bovenste verdiepingen van de hoge en lage schijf. 

Constructie 

De constructie van het gebouw is uitgevoerd in beton. In eerste 
instantie werd de voorkeur aan staal en een intra+ vloer 
gegeven, maar dit bleek te duur te zijn. Uiteindelijk is er gekozen 
voor een staalskelet met als vloeren kanaalplaatvloeren. Als 
draagstructuur is gekozen voor een kolommenstructuur met 
schijfkolommen. De kolommen zijn in een stramien van 5,4 meter 
bij 9,15 en 7 meter (afhankelijk van de schijf) geplaatst. De 
schijven hebben een diepte van 12 meter (lage schijf) en 13 
meter (hoge schijf). De verdiepingshoogtes van beide schijven 
bedraagt 2,65 meter. 
De toelaatbare veranderlijke vloerbelasting van het gebouw is 
gebaseerd op 4 KN/m 2

, waardoor een grote variëteit aan functies 
kan worden gedragen. 

Figuur 9.108: constructie De stabiliteit van het gebouw wordt verzorgd door de ontsluiting 
Schiecentrale 4b en de leidingschachten, die bijna in elk stramien terugkomen. De 

gevel kent geen enkele koppeling aan de constructie, aangezien 
deze geheel los gehouden is. 

Ontsluiting 
Als ontsluiting van de twee schijven is gekozen voor een galerijontsluiting. Er kunnen zo vele 
indelingen worden gemaakt. De trappenhuizen om de schijven te bereiken, bevinden zich in 
de schijven zelf. Deze dienen voor de stabiliteit. 
Om te voldoen aan de brandveiligheidseisen, bevinden zich in de hoge schijf 3 trappenhuizen 
en in de lage schijf twee trappenhuizen. Bij de lage schijf is echter nog een trappenhuis bij de 
galerij opgenomen. Er kan eenvoudig functiescheiding plaatsvinden, omdat er meerdere 
trappenhuizen in het ontwerp zijn opgenomen. 
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Gebouwschil 
De gebouwschil is geheel losgehouden van de constructie, waardoor beide lagen worden 
ontkoppeld. Op de verdiepingen 9 t/m 16 van de hoge schijf en de bovenste 4 lagen van de 
onderste schijf zijn harmonica puien toegepast. Hierdoor kan de binnenruimte geheel als 
buitenruimte gaan dienen. De overige gevels zijn uitgevoerd als aluminium vliesgevels. 
Binnenwanden kunnen op de binnenzijde van de kozijnen worden aangesloten. 

Figuur 9.109 a en b: Link de vliesgevel, recht de harmonicapui 

Installaties 
In eerste instantie ging de voorkeur voor het gebouw uit naar een Intra+ vloer. Omdat deze 
echter te duur voor het project was, is er gekozen voor een kanaalplaatvloer. Als oplossing 
voor de leidingen is er gekozen voor opbouwleidingen zodat deze bereikbaar blijven en de 
indeling van de schijven naar willekeur kan plaatsvinden. De afmeting van de leidingkokers is 
1,13 meter bij 0,65 meter. In de hoge schijf bevinden zich 14 leidingkokers van dit formaat. 
Door de hoeveelheid trappenhuizen, leidingkokers, en kolomschijven is het verhuurbare 
vloeroppervlak lager dan 80%, waardoor het gebouw minder rendabel is als kantoorgebouw. 

Inbouw 
De inbouw van de Schiecentrale 4b bestaat uit metal-stud wanden, zodat indelingen van het 
gebouw eenvoudig kunnen veranderen. Er is geen ruimte gereserveerd in vloeren en plafond. 
Leiding worden namelijk als opbouwleidingen toegepast en zijn altijd bereikbaar. 

135 



c.v 
O'l 

"""-

-· 
·-_ .... 

~ 

t 
~ 
~· 
1::.... 
~-

~ 
t---
1-
i=='' 

~-· -

f f 1 l 
"-~ 

3 20 20 

2 " 
,. 

=-.::~-

2 " 
,.-........... 

3 
10 20 

" "' --~B'IO!ow. VVO 

I I t f I . =- 3 24 

_.,.._ 
3 12 

3 . 
T • ,, 3 " 

-,.-
i 

0 0 I= J " 18 

• 36 3 • " _.;... 
~ ........... 

~ ~ 
~ ;:, 

(") 

01 i · 
:a ;:, 

(1) 

CD ~ (/) 11) 

c::: at 
;::::; 8' Q) c: - ~ CD -~ ::::J 
Q) g 

l I I I J I l f I I ...... 
:::·:::=:--

52 ;=. 3 20 0 25 

1:::=:::: --... 
[m•ll'll.,.,. 12 6 .............. 3 20 10 0 0 .. 1.43 

·~ ~-·--- "' 2t . .._ 
1=~==:... ' ' 0 0 " .. 1,18 

,~W"-.W.-*'1111 l 

::::J g Q) 

-< ~ (/) 
CD & 

en ~ 
3-n (1) 

:::::r a: a;· s· 
n (Q 

(1) 

CD ~ 
::::J ~ -... a Q) ' 

1::;. 3 10 10 0 0 0 22 71 7,10 

~~·-- "' 20 0 0 21 "' . ... 

CD 
ol:loo 
C" 

1-·-- ,. ;=. J 5 10 
.. 183 '·" 

1:-.:_: --... 
::::,, .. ,_, .. 
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Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S CI-S Schiecentrale 
functieneutrale functieneutrale Schiecentrale 4b 4b (in%) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 100 4,32 70,06 
Ontsluiting 4,00 69,57 3,14 54,66 
Gebouwschil 6,50 100 5,92 91,03 
Installaties 6,61 92,17 6,09 84,89 
Inbouw 8,31 100 4,92 59,24 

Figuur 9.111 : Tabel met CI-S waardes Schiecentrale 4b en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 

CI-S SCHIECENTRALE <111 

110 

1 ..... _ ... _....,_....,. _...., ... __ 

Figuur 9.112: Grafische weergave CI-S Schiecentrale 48 (paars) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) 
en de huidige bouwwereld (blauw) 

Gebouwlagen Cl-A Cl-A Cl-A CI-R Schiecentrale 
functieneutrale functieneutrale Schiecentrale 4b 4b (in%) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,00 84,63 5,27 74,37 
Ontsluitino 7,86 96,53 6,43 78,98 
Gebouwschil 8,73 100 6,18 70,81 
Installaties 8,90 95,70 7,10 76,34 
Inbouw 8,67 100 6,44 74,33 
Ruimtelijk plan 8,77 97,44 6,27 69,66 

Figuur 9.113: Tabel met CI-R waardes van Schiecentrale 48 en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in 
percentages 

CJ.fl SCHIECEJITliAU; 4B 
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Figuur 9.114: Grafische weergave CI-R Schiecentrale 48 (paars) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) 
en de huidige bouwwereld (blauw) 
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9.4.6 Analyse La Fenêtre 

Figuur 9.115 La Fenêtre in Den Haag 
door Rudy Uytenhaak architecten 

Project: 
Projectlocatie: 

Opdrachtgever: 

Architect: 
Constructie: 
Installaties 

Soort Project: 

Planning: 

La Fenêtre 
De Grotiusplaats in centrum Den 
Haag 
Latei Projectontwikkeling te 
Amersfoort 
Rudy Uytenhaak 
Adams bouwadviesbureau 
E en W-installaties Kanters & 
Partners BV 
115 woningen met een gemiddeld GO 
van 125m2

· gebouw later ook te 
gebruiken als kantoorgebouw 
Opgeleverd in december 2005 

La fenêtre vormt een onderdeel van de herinrichting van het gebied de Grotiusplaats in het 
centrum van Den Haag. Het gebouw is goed te bereiken aangezien het vlak naast het 
Centrale Station van Den Haag ligt. Het gebouw is gebouwd op een zeer kleine 
binnenstedelijke locatie. Het daadwerkelijke woongebouw ligt 12,5 meter boven het maaiveld. 
Het gebouw heeft de IFD status ontvangen, aangezien er een aantal doelstellingen op gebied 
van flexibel en demontabel bouwen waren: 

meervoudig bruikbaar als kantoor of woongebouw 
volledig vrij in te delen woningplattegronden 
blijvend veranderbaar 
en het kunnen demonteren van het gebouw 

Constructie 
Ook dit gebouw heeft een constructie die bestaat uit vloeren en kolommen. De constructie 
bestaat uit twee soorten elementen, de stalen kolommen en betonnen vloeren. Hoewel de 
doelstelling van het gebouw meervoudig gebruik is, is de toelaatbare veranderlijke 
vloerbelasting berekend op 1 ,75KN/m2

. Het gebouw voldoet daardoor alleen aan de eis voor 
wonen. Kantoren hebben een zwaardere eis van 2,5 KN/m 2

. 

Wat ruimtelijke flexibiliteit betreft beschikt het gebouw over een functionele verdiepingshoogte 
van 2,5 meter. Er is geen toekomstige flexibiliteit in de verdiepingshoogte opgenomen, 
waardoor het gebouw moeilijk kan veranderen . 
Het stramien waarop het gebouw is geplaatst heeft een afmeting van 7,2 bij 5,22 meter. Dit 
stramien zorgt ervoor dat het gebouw eenvoudig kan worden ingedeeld. 
De stabiliteit in het gebouw wordt verzorgd door de twee liftkokers. De leidingkokers en 
trappenhuizen zijn losgehouden van de hoofddraagconstructie. Wel zijn de leidingschachten 
vast uitgevoerd. 
De koppeling aan de overig lagen is vrij minimaal. De gevel is prefab uitgevoerd en 
losgehouden van de hoofddraagconstructie, waardoor deze eenvoudig gedemonteerd kan 
worden. De leidingen in de infra+ vloer zijn moeilijker te bereiken, aangezien er een 
anhydrietdekvloer op zwaluwstaartplaten is toegepast. Toch behoudt het gebouw door de 
toepassing van de infra+ vloer nog enige flexibiliteit. 
Wat buitenruimten betreft vallen de meeste buitenruimten binnen het gebouwvolume, toch 
zijn op sommige plaatsen balkons aangestort. Er ontstaat een minimale koppeling van 
constructie en buitenruimtes. 
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Figuur 9.116: Plattegrond La Fenêtre van Rudy Uytenhaak architecten, weergave van constructie (blauw) 

Ontsluiting 
De hoofdentree van het gebouw bevindt zich op de begane grond, waar een plein is 
aangelegd. Vanuit hier zijn twee entrees te bereiken, die de twee kernen van het gebouw 
vormen. Omdat er sprake is van twee ontsluitingen kan in de toekomst functiescheiding 
plaatsvinden. De ontsluiting van het gebouw gebeurd middels een kernontsluiting. Toch 
maken beide trappenhuizen geen deel uit van de draagconstructie. Door de kernontsluiting 
kunnen vier woningen per trappenhuis worden ontsloten. 

Gebouwschil 

- ; .. i. - ;;'"';, - ;. 

Figuur 9.117 Gevel La Fenêtre Den Haag door Rudy 
Uytenhaak Architecten 

Installaties 

De gebouwschil van het gebouw is geheel 
geprefabriceerd. Deze is geheel los 
gehouden van de draagconstructie . van het 
gebouw, zodat de gevel in de toekomst 
gedemonteerd kan worden. 
De gevel beschikt over vele te openen 
elementen, zodat ook bij een verandering 
van indeling altijd bewegende geveldelen 
aanwezig blijven. 
Wat uitbreiding betreft zou er door de prefab 
gevel volume-uitbreiding kunnen 
plaatsvinden. Al zou dan wel berekend 
moeten worden of de constructie deze extra 
belasting aankan. 

Voor het hoofdtransport van leidingen zijn er in het gebouw leidingschachten, die een vaste 
plaats binnen de plattegrond hebben gekregen, opgenomen. Toch hebben zij geen belang bij 
de stabiliteit van het gebouw. Het horizontale leidingtransport vindt plaats in de holle intra+ 
vloer. Deze leidingen zijn echter moeilijker te bereiken, aangezien de vloer is afgestort met 
een anhydrietdekvloer op zwaluwstaartplaten. 
Het gemiddelde verhuurbare oppervlakte van het gebouw ligt rond de 75%. Het gebouw 
voldoet daarom niet aan de eisen voor kantoorgebouwen. Toch kan de indeling van het 
gebouw worden aangepast, zodat de indeling wel rendabel wordt. 
Wel blijven de leidingschachten een groot percentage van het oppervlakte van het gebouw 
vormen. 
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Figuur 9.118: Plattegrond La Fenêtre van Rudy Uytenhaak architecten, weergave installatieschachten (geel) en 
kernontsluiting (groen) 

Inbouw 
Wat inbouw betreft is er gekozen voor Metal-stud wanden van gispvezelplaten die eenvoudig 
te verplaatsen zijn. Ook de keuze voor een anhydrietdekvloer is niet goed gekozen, 
aangezien zo de leidingen in de vloeren niet eenvoudig te bereiken zijn en inrichting- en 
indelingstlexibiliteit wordt tegen gegaan. 
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Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S La Fenêtre CI-S La Fenêtre (in 
functieneutrale functieneutrale %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 100 4,05 65,79 
Ontsluiting 4,00 69,57 3,86 67,08 
Gebouwschil 6,50 100 6,08 93,59 
Installaties 6,61 92,17 5,70 79,44 
Inbouw 8,31 100 4,92 59,24 

Figuur 9.120: Tabel met CI-S waardes La Fenêtre en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 9.121: Grafische weergave CI-S La Fenêtre (geel) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) en de 
huidige bouwwereld (blauw) 

Gebouwlagen Cl-A Cl-A Cl-A La Fenêtre Cl-A La Fenêtre (in 
functieneutrale functieneutrale %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,00 84,63 5,27 74,37 
Ontsluiting 7,86 96,53 6,43 78,98 
Gebouwschil 8,73 100 6,55 74,98 
Installaties 8,90 95,70 6,30 67,74 
Inbouw 8,67 100 6,89 79,46 
Ruimtelijk plan 8,77 97,44 5,65 62,82 

Figuur 9.122: Tabel met Cl-A waardes van La Fenêtre en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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Figuur 9.123: Grafische weergave Cl-A La Fenêtre (geel) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) en de 
huidige bouwwereld (blauw) 
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9.4.8 Analyse het Scharnier 

Project : 
Projectlocatie: 

Opdrachtgever: 
Architect: 
Constructeur: 
Installateur: 
Soort Project: 

Figuur 9.124: Het Scharnier in Planning: 
Hoogvliet door Spring architecten 

Het Scharnier 
Nieuwbouwwijk het Tussenwater te 
Hoogvliet 
Woonbron 
Ton Remmers van Spring Architecten 
lnvecon BV 
Deerns BV 
50 huurappartementen, scholen, 
kinderverblijf en parkeervoorziening . 
De school kan in de toekomst ook 
dienen voor winkels of kantoren. Ook 
kan de parkeerlaag tot woonlaag 
worden omgebouwd. 
Opgeleverd in 2001 

Binnen het Scharnier vindt functiemenging plaats. Het gebouw heeft de IFD status 
ontvangen. Binnen het project worden een aantal punten nagestreefd: 

flexibele woningindeling 
functiemenging 
overmaat voor aanpasbaarheid en functieverandering 

Het gebouw biedt momenteel onderdak aan de functies parkeren, wonen, onderwijs en 
kinderopvang. De verdiepingen met de school en de parkeergarage kunnen in de toekomst 
flexibel worden ingezet. Door dit gebouw aan het onderzoek toe te voegen, wordt nagegaan 
of de overige 5 bouwlagen in de toekomst ook ingezet kunnen worden voor 
functieverandering, of dat er in het geval van dit gebouw vooral van een multifunctioneel 
gebouw in plaats van een functieneutraal gebouw kan worden gesproken. 

Constructie 
De constructie van het gebouw beschikt over een verscheidenheid aan draagkrachten. De 
begane grond en verdieping, waarop de scholen zijn gehuisvest hebben een toelaatbare 
veranderlijke vloerbelastinJl van 4 KN/m 2

. Het parkeerdek en de galerijen zijn berekend op 
een sterkte van 2,5 KN/m . De woningen op de 3e tot en met 7e verdieping zijn berekend op 
een toelaatbare veranderlijke vloerbelasting van 1,75 KN/m2

. Om deze reden is het alleen 
mogelijk de begane grond tot en met de 2e verdieping in te zetten voor meerdere functies. De 
verdiepingen voor het wonen zijn alleen geschikt voor de functie wonen. 
Wat ruimtelijke maten betreft beschikt het gebouw wel over een bepaalde overmaat. Zo 
beschikt het gebouw over een verdiepingshoogte van 3,1 meter. De beneden verdiepingen 
hebben zelf een hoogte van 3,5 meter. 
Het gebouw is gebouwd op een stramien van 5,4 bij 7,2 meter. Toch zorgt de draagstructuur 
op alle verdiepingen voor minder flexibiliteit. E is gekozen voor dragende wanden, die een 
duidelijke indeling aan het gebouw geven. 
De leidingkokers, trappen en liften maken deel uit van het stabiliteitssysteem van het gebouw. 
Ook zijn de installaties gedeeltelijk aan de constructie gekoppeld, aangezien de 
toevoerkanalen voor de gebalanceerde ventilatie gedeeltelijk in de vloeren zijn gestort. Het 
enige onderdeel dat geheel los gehouden is van de constructie is de buitenruimte. Deze is 
namelijk binnen het gebouwvolume geplaatst. 
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Figuur 9.125: Plattegrond het Scharnier van architect Ton Remmers, weergave constructie (blauw) 

Ontsluiting 
Als ontsluiting van het gebouw is zowel gekozen voor kernontsluiting als voor 
galerijontsluiting. Op deze wijze ontstaan vele ontsluitingsmogelijkheden, waardoor de 
indeling van het gebouw zeer flexibel wordt. De trappenhuizen en lift vormen samen met de 
leidingschachten de stabiliteit van het gebouw, waardoor een sterke koppeling met de 
constructie ontstaat. 
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Figuur 9.126: Plattegrond het Scharnier van architect Ton Remmers, weergave ontsluiting (groen) en leidingkokers 
(geel) 

Gebouwschil 
De gebouwschil van het scharnier bestaat uit houtskeletbouw gevels ter plaatse van de 
galerijen en keramische geveltegels. Deze zijn gedeeltelijk demontabel. 
Het gebouw beschikt over een grote openheid doordat de woningen over de totale breedte 
zijn voorzien van puien. 

Installaties 
De installaties van het gebouw zijn verdeeld over een aantal leidingschachten. De twee 
hoofdleidingschachten behoren tot de stabiliteitskamen van het gebouw. Tevens beschikt 
elke woning over een leidingschacht met een oppervlakte van 2 m2

• De keuze voor grote 
individuele leidingschachten is niet flexibel. 
Water- en afvoerleidingen zijn in vloergoten ondergebracht, waardoor zij bereikbaar blijven. 
Ook de elektriciteitsleidingen blijven bereikbaar, doordat zij in vloergoten zijn ondergebracht. 
Wel zijn de luchttoevoerkanalen voor de balansventilatie gedeeltelijk in de vloeren ingestort. 
Verder geldt dat het bruto vloer oppervlakte veel groter is dan het verhuurbaar vloer 
oppervlakte van het gebouw. Dit komt door de keuze van de constructie, grote 
leidingschachten en ruime kernen. Het verhuurbaar vloeroppervlakte bedraagt ongeveer 70% 
van het totale gebouw. 

Inbouw 
Wat inbouw betreft wordt niet gebruik gemaakt van flexibele scheidingswanden. Ook vloeren 
en plafond worden niet flexibel afgewerkt. Wel zijn er leidinggoten in de vloeren aangebracht, 
zodat water en afvoerleidingen bereikbaar blijven. 
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"functieneutraal bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 

Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S het CI-S het Scharnier 
functieneutrale functieneutrale Scharnier (in %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 100 4,37 70,92 
Ontsluiting 4,00 69,57 3,1 4 54,66 
Gebouwschi l 6,50 100 4,50 69,23 
Insta llat ies 6,61 92,17 5,74 80,04 
Inbouw 8,31 100 2,77 33,32 

Figuur 9.128: Tabel met CI-S waardes Het Scharnier en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 
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100 +----

00 

.. 
20 

............ - -11 GEBOUWLAGEN 

, •a.s HatSchli~r 
- a.atu~l gebouw ] 
-a-s hukllge ~ld 

--~ 

··-
Figuur 9.129: Grafische weergave CI-S Het Scharnier (groen) ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) en 
de huidige bouwwereld (blauw) 

Gebouwlagen Cl-A Cl-A CI-R het CI-R het Scharnier 
functieneutrale functieneutrale Scharnier (in %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,00 84,63 4,09 57,7 
Ontsluiting 7,86 96,53 4,86 59,67 
Gebouwschil 8,73 100 6, 18 70,81 
Installaties 8,90 95,70 5,90 63,44 
Inbouw 8,67 100 7,00 80,74 
Ruimtelijk plan 8,77 97,44 5,92 65,81 

Figuur 9.130: Tabel met CI-R waardes van Het Scharnier en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 

C~R HET SCHARNIER 

CDn8lrudle CIIIIUAHng g~l 1.-.ta .. U.. InboUw ru ....... lllk pWI 

GEBOUWLAGEN 

Figuur 9.131 : Grafische weergave CI-R Het Scharnier ten opzichte van het functieneutrale gebouw (rood) en de 
huidige bouwwereld (blauw) 
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9.4.1 0 Analyse Martini ziekenhuis 

Figuur 9.132: Martini Ziekenhuis Groningen 
ontworpen door Burger Grunstra Architecten 
Adviseurs 

Project: 
Projectlocatie : 
Opdrachtgever: 
Architect: 
Constructeur: 
Installateurs: 

Soort Project: 

Planning : 

Martini Ziekenhuis 
Groningen 
Martini Ziekenhuis Groningen 
Burger Grunstra Architecten 
Wassenaar BV 
E-installaties Royal Haskoning 
en W-installaties Deerns BV 
Bruto vloer oppervlakte van 
58000m2

. 

Opgeleverd eind 2007 

Het Martini ziekenhuis te Groningen is gebouwd voor de toekomst. Het gebouw heeft de IFD 
status ontvangen, en kan door haar vooruitstrevende ontwerp inspelen op snelle 
veranderingen binnen de zorg. Het gebouw is zo ontworpen dat in de toekomst een 
verpleegafdeling eenvoudig kan worden omgezet naar polikliniek of kantoorgebouw. Tevens 
is het gebouw zo ontworpen dat volume-uitbreiding met een zogenaamd laden systeem aan 
de constructie ter plaatse van de HSB gevels kan worden gehangen. Het vloeroppervlakte 
kan met ongeveer 1 0% worden uitgebreid. Ook qua interieur verschilt het ziekenhuis van 
andere ziekenhuizen door het gebruik van kleur en de toetreding van veel licht, dat het 
genezingsproces van de patiënt dient te bevorderen. 

Constructie 
De constructie van het gebouw bestaat uit een betonconstructie met breedplaatvloeren en 
kolommen. De stabiliteit wordt verzorgd door de trappenhuizen. 
De ruimtelijke maten van het gebouw zijn gebaseerd op een stramien van 7,2 bij 6 en 9 
meter. Er ontstaat hierdoor een grote indelingsvrijheid. De totale afmeting van de 8 blokken is 
16 bij 60 meter. Ook de functionele vrije hoogte is met een maat van 3,5 meter zeer ruim. 
Deze maat is echter nodig aangezien veel leidingen boven een verlaagd plafond worden 
gehangen. Na het plaatsen van de installaties en de plafonds blijft er een hoogte variërend 
tussen de 2,5 en 2,7 meter over. 
De zuidoost gevel van de blokken A,B,C, D, F en G en de noordwest gevels van de blokken 
E,F,G en H zijn geheel los gehouden van de constructie, zodat de gevel ook in de toekomst 
kan veranderen. Bij de overige gevels zijn de gevel en constructie aan elkaar gekoppeld. 
De toelaatbare veranderlijke vloerbelasting van het Martini ziekenhuis is voor de toegankelijke 
lagen 4KN/m 2

. Hierdoor kunnen meerdere functie eenvoudig in de toekomst in het gebouw 
worden geplaatst. De vloer van de technische ruimte heeft een veranderlijke toelaatbare 
vloerbelasting van 7,5 KN/m 2

. Dit is zeer verklaarbaar voor een ziekenhuis, aangezien hier 
veel installaties aanwezig zijn .Het ziekenhuis heeft geen buitenruimtes. 

Ontsluiting 
Op de begane grond van het ziekenhuis bevindt zich de hoofdontsluiting aan het 
parkeerterrein. Vanuit hier kan door middel van een corridorontsluiting, die zich intern in blok 
A, B, C, D, E en H bevindt en bij blok F en G aan de gevel, het gebouw worden ontsloten. De 
hoofdontsluitingen bevinden zich in de knooppunten tussen de bouwblokken. Op de uiteinden 
en tussen blok B en C bevinden zich tevens noodtrappenhuizen. 
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Figuur 9.133: Plattegrond Martini Ziekenhuis Groningen van Burger Grunstra Architecten Adviseurs, weergave 
corridorontsluiting (groen) en knooppunten met hoofdontsluiting (roze) 

Gebouwschil 
De gevels van het Martini ziekenhuis zijn zeer verschillen. Het gebouw bevat een vliesgevel, 
tweede huidfaçade (HSB gevel en vliesgevel) , HSB gevel afgewerkt met stucwerk en een 
betongevel afgewerkt met stucwerk. De buitzijde van de tweede huidfaçade is geheel 
uitgevoerd in glas, zodat voldoende daglichttoetreding plaatsvindt, de binnenzijde bestaat uit 
demontabele elementen, zodat de gevel kan worden aangepast aan de achterliggende 
functie. Om deze reden kan de openheid van de gevel worden gevarieerd van zeer dicht tot 
zeer open. In de spouw tussen beide gevels heerst een tussenklimaat De binnengevel kan 
worden geopen, en geventileerd met lucht uit de spouw. De tweede huidfaçade is om twee 
redenen toegepast. Ten eerste als geluidsbarrière tegen de drukke verkeersweg en ten twee 
om openheid richting de stad te bieden. Ook blok E,F,G en H beschikken over deze 
uitschuifbare lades. De gevel is hier echter niet als een dubbele huidfaçade uitgevoerd, maar 
uitgevoerd als een HSB gevelsysteem, afgewerkt met stucwerk. Ook deze kunnen 
gedemonteerd worden. Ook zijn de gevels met ramen voorzien van een externe zonwering, 
zodat warmte buiten wordt gehouden. 

Installaties 
De blokken A,B,C,D,E en H zijn voorzien van een interne installatieschacht waar vele 
installaties in zijn ondergebracht. Deze liggen gecentreerd in de blokken. Vanuit de 
installatieschachten is een hoofdtracé van leidingen aangebracht. Deze bevinden zich in de 
interne gangen. Vanaf dit hooftracé kunnen vervolgens aftakkingen richting de afzonderlijke 
ruimtes plaatsvinden. Installaties zijn geheel losgehouden van de constructie, zodat deze 
eenvoudig in de toekomst aangepast kunnen worden. Boven de verblijfsgebieden worden 
hoofdleidingen en kanaalwerk zoveel mogelijk vermeden, zodat tussenwanden eenvoudig 
verplaatst kunnen worden. Tevens wordt het verplaatsen van wanden bevorderd, omdat 
installaties zo ontworpen zijn, dat zij grotendeels binnen de rasterstructuur van het gebouw 
vallen. Ook bevat ieder blok haar eigen hoofdinstallaties, zodat blokken eenvoudig afgestoten 
kunnen worden. De installaties bevinden zich op een aparte verdieping. 
Bij de blokken F en G zijn externe schachten toegepast, zodat geen hinder ontstaat van 
interne installatieschachten. Hier bevinden zich namelijk de zwaarste functies van het 
ziekenhuis, zoals de operatiekamers. Omdat dit het duurste gebied van het ziekenhuis is, is 
gekozen voor deze oplossing, zodat plattegronden te allen tijde kunnen wijzigen. De 
hoofdleidingen bevinden zich hier in de gevelzone. 
Alle leidingen in het ziekenhuis zijn in overmaat aangebracht, zodat wijzigingen in de 
toekomst eenvoudig kunnen plaatsvinden. Het systeem beschikt over een 10 tot 20% 
overcapaciteit zodat vloeruitbreiding kan plaatsvinden. 
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Wat ventilatiesysteem betreft is gekozen voor een mechanisch ventilatiesysteem. De 
verwarming vindt plaats door middel van luchtverwarming, ALL-AIR genoemd, zodat ter 
plaatse van de gevels geen radiatoren toegepast hoeven te worden. Doordat er veel 
ontsluitingsmogelijkheden zijn, een gangenstelsel wordt toegepast en vele leidingschachten 
aanwezig zijn is de verhouding BVO ten opzichte van VVO onvoldoende. 

Inbouw 
De inbouw van het ziekenhuis is geheel flexibel gehouden door de toepassing van 
demontabele systeemwanden en afwerkvloeren. De indeling kan zo te allen tijden 
veranderen. Ook is een verlaagd plafond toegepast, zodat leidingen worden weggewerkt. 
Verticale leidingen zijn weggewerkt in de systeemwanden, maar wel bereikbaar. 
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Gebouwlagen CI-S CI-S CI-S Martini CI-S Martini 
functieneutrale functieneutrale ziekenhuis ziekenhuis (in %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,16 100 6,00 97,4 
Ontsluiting 4,00 69,57 4,57 79,5 
Gebouwschil 6,50 100 5,00 76,92 
Installaties 6,61 92,17 6,91 96,42 
Inbouw 8,31 100 8,31 100 

Figuur 9.135: Tabel met CI-S waardes Martini ziekenhuis en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 

.. 

.. 

.. 

-

CI-S MARTltll ZIEKENHUIS 

--· GEIOUWUQEN -

•oe ~~~r~~t~~ -----a. .... ............. .......... 

Figuur 9.136: Grafische weergave CI-S Martini ziekenhuis (donker paars) ten opzichte van het functieneutrale 
gebouw (rood) en de huidige bouwwereld (blauw) 

Gebouwlagen CI-R CI-R CI-R Martini CI-R Martini 
functieneutrale functieneutrale ziekenhuis ziekenhuis (in %) 
gebouw gebouw (in %) 

Constructie 6,00 84,63 6,18 87,19 
Ontsluiting 7,86 96,53 7,71 94,77 
Gebouwschil 8,73 100 8,55 97,89 
Installaties 8,90 95,70 9,30 100 
Inbouw 8,67 100 8,33 96,12 
Ruimtelijk plan 8,77 97,44 7,38 82,05 

Figuur 9.137: Tabel met CI-R waardes Martini Ziekenhuis en het functieneutrale gebouw uitgedrukt in percentages 

CJ.4IIIIART1HI ZIEKENHUIS 

•c~-« nwtlnllleanhlM 
- Cl.fl tunc:IIIMulnlll gMMJuw 
- CI.fi ..... ICIIWettalldlgll..,_.. 

Figuur 9.138: Grafische weergave CI-R Martini ziekenhuis (donker paars) ten opzichte van het functieneutrale 
gebouw (rood) en de huidige bouwwereld (blauw). 
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9.4.12 Grafisch overzicht resultaten analyseprojecten 

CI-S OVERZICHT AHAL YSE PROJECTEN 

1m ~---------------------------------------------, 

1110 

80 

40 

20 

ontalulllng ~· OEBOUWLAOEH 

Inbouw 

• el-S llorUnl-hulo 
- CI-S 1u.-molog-
-ci-S gom.-.. huidige bouwwereld 

Figuur 9.139: Grafisch overzicht CI-S in percentages van de analyseprojecten (diverse kleuren) ten opzichte van het 
functieneutrale gebouw (rood) en het gemiddelde van de fictieve huidige bouwwereld (blauw). Het rode gebied is van 
uiterst belang voor het trekken van conclusies over functieneutraliteit 
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# 
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Cl~ OVERZICHTANALYSE PROJECTEN 
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CC~R Solid IJburg 

aC~R IIu1111unk 

CC~RL.a-ra 

ac~R Hot Schornier 

• ct-R _"nl Zlllika'lhule 

-C~R 1u-gobouw 

-C'-R gem. tlctlna huidige ~lel 

Figuur 9.140: Grafisch overzicht Cl-A in percentages van de analyseprojecten (diverse kleuren) ten opzichte van het 
functieneutrale gebouw (rood) en het gemiddelde van de fictieve huidige bouwwereld (blauw) . Het rode gebied is van 
uiterst belang voor het trekken van conclusies over functieneutraliteit 
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9.4.13 Overzicht resultaten individuele analyseprojecten 

Solid Solid Multifunk Schiecentrale La Het Martini 
Oud- IJ burg 4b Fenêtre Scharnier ziekenhuis 
West 

CI-S 83,25 76,253 71,86 71,98 73,03 61,63 90,05 (in 
%) 

Figuur 9. 141 : Tabel met C 1-S waardes in percentages van de geanalyseerde projecten, berekend ten opzichte van 
het functieneutrale project (1 00%) en het gemiddelde van de fictieve huidige bouwwereld (0%). 

CI-S OVERZICHT INDIVIDUELE ANALYSEPROJECTEN 

120 

100 

-
ao -

,.-

- - ,.-

,.-
20 

0 
Sollel Oud-Wes1 Sollel l.lburg Mulltlunk 9chleoontrale t.. Felletra - 9chomler -1 

48 Zielalnhuil 

AHAL YSEPROJECTEN 

Figuur 9.142: Een overzicht van de CI-S waardes in procenten van de geanalyseerde projecten in vergelijking tot het 
functieneutrale project (gelijkgesteld aan 1 00%) en de huidige bouwwereld (gelijkgesteld aan 0%) 
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Solid Solid Multifunk Schiecentrale La Het Martini 
Oud- IJ burg 48 Fenêtre Scharnier Ziekenhuis 
West 

Cl-A 
88,06 79,84 74,57 74,08 73,06 66,36 93,00 (in 

%) 

Figuur 9.143: Tabel met CI-R waardes in percentages van de geanalyseerde projecten, berekend ten opzichte van 
het functieneutrale project (1 00%) en het gemiddelde van de fictieve huidige bouwwereld (0%). 
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West 48 Ziekenhuls 

GEBOUWLAGEN 

c:=J CI~R Individuele anatysepro)ecten 

- Cl-A tunetieneutrale gebouw 

Figuur 9.144: Een overzicht van de CI-R waardes in procenten van de geanalyseerde projecten in vergelijking tot het 
functieneutrale project (gelijkgesteld aan 1 00%) en de huidige bouwwereld (gelijkgesteld aan 0%) 
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9.4.14 Overzicht resultaten individuele gebouwlagen 

Constructie Ontsluiting Gebouwschil Installaties Inbouw 
CI-S 46,39 61,22 50,61 83,13 47,01 (in %) 

Figuur 9.145: Tabel met CI-S waardes in percentages van de individuele gebouwlagen, berekend ten opzichte van 
het functieneutrale project (100%) en het gemiddelde van de fictieve huidige bouwwereld (0%). 

C~S OVERZICHT INDIVIDUELE GEBOUWLAGEN 
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Figuur 9.146: Een overzicht van de CI-S waardes in procenten van de individuele gebouwlagen in vergelijking tot het 
functieneutrale project (gelijkgesteld aan 1 00%) en de huidige bouwwereld (gelijkgesteld aan 0%) 

Constructie Ontsluiting Gebouwschil Installaties Inbouw Ruimtelijk 
plan 

CI-R 70,56 54,51 52,59 61,04 70,45 42,63 
(in %) 

Figuur 9.147: Tabel met CI-R waardes in percentages van de individuele gebouwlagen, berekend ten opzichte van 
het functieneutrale project (1 00%) en het gemiddelde van de fictieve huidige bouwwereld (0%). 

C~ OVERZICHT INDIVIDUELE GEBOUWLAGEN 
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GEBOUWLAGEN 

Figuur 9.148: Een overzicht van de CI-S waardes in procenten van de individuele gebouwlagen in vergelijking tot het 
functieneutrale project (gelijkgesteld aan 1 00%) en de huidige bouwwereld (gelijkgesteld aan 0%) 
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9.5 Bijlage V: Opzet functieneutrale gebouw 

DOORSNEDE A'A 

5 4 3 2 1 

3600 6300 9000 3600 

~ ~ ~ ~ 

Figuur 9.149: Doorsnede fictieve functieneutrale gebouw zonder gevel (schaal 1 :200) 
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+-
A 

Figuur 9.150: Plattegrond fictieve functieneutrale gebouw zonder gevel (schaal 1 :200) 

157 



"functieneutraal bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 

9.6 Bijlage VI : Opzet gevel functieneutrale gebouw 

DOORSNEDE A'A 

Figuur 9.151 : Doorsnede fictieve functieneutrale gebouw met functieneutrale gevel (schaal 1 :200) 

158 



"functieneutraa/ bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 
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Figuur 9.152: Plattegrond fictieve functieneutrale gebouw met functieneutrale gevel (schaal 1 :200) 
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9.7 Bijlage VIl: Details functieneutrale gevel 

0 
0 
n 

0 
0 
N 

0 
0 

150 150 1 001 00 

I BINNEN I 

I BUITEN I 

GEVELOPBOUW 

- betonnen kolom 
- dampremmende folie 
- 200 mm isolatie 
- waterkerende folie 
- prefab metselwerk 

Figuur 9.153: Horizontale doorsnede ter plaatse van kolommen en gevel (schaal 1 :1 0) 
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Aluminium façade 

Houten gevelpaneel 

GEVELOPBOUW 

- 12.5 mm gipsplaat 
- dampremmende folie 
-30 mm drukvaste isolatie 
- waterkerende folie 
- 500x160x15mm U-profiel 
- prefab metselwerk 

I BUITEN I 

Figuur 9.154: Verticaal detail 1, weergave gevel ter plaatse van vloer zonder uitbreidingen (schaal 1 :1 0) 

VLOEROPBOUW 
- 400mm Intra+ vloersysteem 
- Leidingruimte 
- akoestische ontkoppeling 
- 50 mm demontabele dekvloer 

I BINNEN I 

186 300 

0 
LD 

0 
CD 
n 
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BUITEN 

Aluminium façade 

Houten gevelpaneel 

GEVELOPBOUW 

1 

- 12.5 mm gipsplaat 
- dampremmende folie 
- 30 mm drukvaste isolatie 
- waterkerende folie 
- 500x160x15mm U- profiel 
- prefab metselwerk 

dakopbouw 
- gipsplafond 
- dampdoorlatende folie 
- 150mm breedplaatvloer 
- 30mm isolatie 
- waterkerende folie 
- EPDM folie 

Figuur 9.155: Verticaal detail 2, weergave gevel ter plaatse van vloer met uitbreiding beneden (schaal1 :1 0) 

VLOEROPBOUW 
- 400mm Intra+ vloersysteem 
- Leidingruimte 
-akoestische ontkoppeling 
- 50 mm demontabele dekvloer 

I BINNEN I 

186 300 

0 
L(") 

0 
co 
n 
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VLOEROPBOUW 
- houten gevelbekleding 
-waterkerende folie 

I BINNEN I 
- 150mm breedplaatvloer 
- 80mm drukvaste isolatie 
- dampremmende folie 
- akoestische ontkoppeling 
- demontabele dekvloer 

GEVELOPBOUW 

- 12.5 mm gipsplaat 
- dampremmende folie 
- 30 mm drukvaste isolatie ..................................... ...J.. .............................. .....J!!Ji! .. ~~P.oilll 
- waterkerende folie 
- 500x160x15mm U- profiel 
- prefab metselwerk 

I BUITEN I 

186 300 

Figuur 9.156: Verticaal detail 3, weergave gevel ter plaatse van vloer met een uitbreiding boven (schaal 1 :1 0) 

VLOEROPBOUW 
- 400mm Intra+ vloersysteem 
- Leidingruimte 
- akoestische ontkoppeling 
- 50 mm demontabele dekvloer 

BINNEN 

0 
LO 

0 
co 
n 
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VLOEROPBOUW 
- houten gevelbekleding 
-waterkerende folie BINNEN 
- 150mm breedplaatvloer 
- 80mm drukvaste isolatie 
- dampremmende folie 
- akoestische ontkoppeling 
- demontabele dekvloer 

, dakopbouw 
- gipsplafond 
- dampdoorlatende folie 
- 150mm breedplaatvloer 300 
- 30mm isolatie 
- waterkerende folie 
- EPDM folie 

Figuur 9.157: Verticaal detail 4, weergave gevel ter plaatse van vloer met twee uitbreiding zowel beneden als boven (schaal 1 :1 0) 

VLOEROPBOUW 
- 400mm lnfra+ vloersysteem 
- Leidingruimte 
-akoestische ontkoppeling 
- 50 mm demontabele dekvloer 
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''functieneutraal bouwen, onvoorspelbaarheid ingekaderd" 

OOG 

o~oç~~t ~ 

z 
w 
I--::> 
al 

:::l 
0 
..c 
a. 
0 
~ 
ro 

"'0 

.... 
Q) Q) 
·- 0 
.E~ 
Q) co 
"0~ 
c::: c.. 
Q) "0 Q) 
- Q)"-

-oCOQ)m c:::"'l:'-
oO..CO ..-. o en co E ·_-u E c.. c.. E 
enE o E 

.Q.. co 10 0 
0) "0 T"" ('t") 

.92 

.E 
Q) 

"0 c::: Q) 
Q)= 
~ 0 
Q) .... 

t:~ .s o 
co a.. 
3:W 

z 
w 
z 
z -al 

Figuur 9.158: Verticaal detail 5, weergave gevel-dak aansluiting ter plaatse van tweede gevellijn (staalconstructie) 
(schaal1:10) 
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I BUITEN I 

VLOEROPBOUW 
- houten gevelbekleding 
- waterkerende folie 
- 150mm breedplaatvloer 
- 80mm drukvaste isolatie 
- akoestische ontkoppeling 
- dampremmende folie 
- demontabele dekvloer 
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