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Rern!efprerat•e van Geprefab~ Archrlll ur r Re-Pre·Arch 

VOORWOORD 

Dit verslag is samen met de maquettes, posters en presentatie het eindproduct van mijn afstudeerproject, voor de opleiding Architectural 
Engineering aan de Technische Universiteit te Eindhoven. In het Atelier 'A House is not a car II' dat in het voo~aar van 2007 is gestart 
zijn we met een groep van 7 personen begonnen met het onderzoeken of er overeenkomsten zijn tussen het produceren van auto's en 
huizen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een onderzoek naar een nieuwe manier van prefabriceren, waarvan de conclusies in dit verslag 
zjjn opgenomen. Tijdens deze afstudeerperiode ben ik begeleid door de volgende drie afstudeerbegeleiders; 
Eerste begeleider en voorzitter; prof. lr. J. Westra 
Tweede begeleider; ir. M.H.P.M Willems 
Derde begeleider; dr. J.C.T. Voorthuis 
Zonder de regelmatige begeleiding van deze drie heren had ik dit project niet kunnen voltooien Tevens zou ik graag ir. Rijk Blok willen 
bedanken voor zijn adviezen over het constructieve deel en de VBI te Huissen voor de medewerking om hun producten eens flink onder 
handen te nemen. 
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Rem!i!rpmtatlll van Geprntabnceeroe Arcllltectuur Re-Pre-Arch 

I LEIDING 

lk ben mijn afstuderen begonnen met een onderzoek naar de geschiedenis van prefabricage in de bouw en dan vooral waar deze een 
industrieel karakter kreeg. Uit dit onderzoek bleek dat het opzetten van een producUeproces voor een geprefabriceerd bouwsysteem de 
grootste bottleneck is. Om dit probleem op te lessen heb ik dit gegeven omgedraaid en gekeken of het mogelijk is om met een bestaand 
productieproces gebouwen te prefabriceren. Vandaar ook de titel van dit project; Re'interpretatie van Geprefabriceerde Architectuur of 
afgekort Re-Pre-Arch. 
Vanzelfsprekend wordt de keuze van het productieproces bepalend voor het uiteindelijke gebouw en de haalbaarheid hiervan, vandaar 
dat ik een aantal bestaande bouwmaterialen heb bekeken op hun mogelijkheden om complete gebouwen mee te construeren Dit 
resulteerde in een aantal kandidaten waarvan ik er een verder heb uitgewerkt. Wat heeft geleid tot twee ontwerpen die een indruk geven 
wat het zou kunnen opleveren als men een gebouw (casco) gaat prefabriceren met de producten die uit een enkele fabriek komen. 
Hiervoor heb ik twee bestaande antwerp opgaven genomen en deze ingevuld. 



Afb. 1.1 John Manning Portable cottage, 1833. Afb. 1.2 John Manning, LaTrobe Cottage. 

1.0 DE GESCHIEDE I VA PREF BRICAGE. 

AI sinds men de eerste primitieve hutten bouwde, waren er mensen op zoek naar manieren om sneller en slimmer te bouwen. 
Woonplekken waren tijdelijk en woningen moesten met de bewoners mee kunnen reizen, vaak leverde ook de geschiedenis plotselinge 
markt explosies op. 
De mogelijkheden om huizen te bouwen werden door verschillende technische ontwikkelingen steeds diverser. Nieuwe materialen 
konden worden gebruikt om nieuwe huizen mee te bouwen. 
Toen de Britten in 1788 voet aan land op Australia zetten, hadden ze hun eigen huizen als bouwpakket bij zich. Deze houten huizen 
boden veel voordelen ten opzichte van de traditionele tent en kwamen voornamelijk in twee vormen voor: simpele houten frames die 
bedekt werden met voorhanden materiaal of complete geprefabriceerde huizen die speciaal waren gebouwd voor de rijkere ko'lonist. 
Hierin kwam verandering toen John Manning in 1830 zijn Portable Colonial Cottage for Emigrants op de markt bracht. Deze cottages 
bestonden uit een houten frame waarbinnen verschillende standaard invullingen pasten. Het grootste voordeel zat hem in het gemak 
waarmee de woningen konden worden gebouwd, alles paste in elkaar en hoefde enkel nog met een boutte worden vastgedraaid. 
Manning was een van de eersten die Brits vakmanschap in serie, op basis van een modulair systeem, uit de fabriek liet komen. 
Geholpen door de enorme emigrantenstroom richting Australia werd zijn systeem de standaard voor de beginnende kolonist. 
Deze vooruitstrevende ideean werden tot dan toe uitgevoerd in traditionele materialen, maar met de ontwikkeling van een nieuw 
materiaal (gegalvaniseerde en geprofileerde ijzeren platen) was het mogelijk om de prefabricage van huizen te revolutioneren. Sinds het 
patenteren van gegalvaniseerd ijzer was er een materiaal ontstaan dat sterk en duurzaam was. 
Door het verbeteren van het productieproces werd in vier jaar tijd de prijs van deze platen gehalveerd en ontstonden er veel fabrikanten 
die huizen van dit nieuwe materiaal aanboden. AI deze prefab huizen waren bedoeld om aan de eerste grote vraag te voldoen, die 
ontstond als er nieuwe gebieden werden ontdekt. Want als het gebied eenmaal was gekoloniseerd ontstonden er nieuwe bedrijven die 
woningen gingen produceren op basis van lokale grondstoffen. Hierdoor verschoven de markten zich snel over continenten. Zo volgde de 
huizenmarkt de verschillende goudkoortsen in Australia, Afrika en Amerika. Maar ook tijdens de Kllm oorlog in 1854 werden enorme 
hoeveelheden geprefabriceerde barakken met de troepen meegestuurd. 
Behalve geprofileerde ijzeren platen werd er ook veelvuldig gebruik gemaakt van gegoten ijzer. Door de enorme sterkte van dit nieuwe 
materiaat werd het vaak gebruikt om skeletten mee te construeren, die dan weer met andere materialen werden ingevuld. Omdat het 
voor het productieproces geen verschil maakte welke vorm de elementen hadden, leende dit materiaal zich uitermate om Victoriaanse 
ornamenten te maken. 
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Alb. 1.3 Edward T. Bell House, ijzeren woning voor 
emigranten, 1851. 

Afb. 1.4 Gardners ijzeren gebouw, Glasgow Schotland, 
1855. 

OE GESCHIEOENIS VA P EFABRIC G 

In de 2Qe eeuw kwam de industriele revolutie echt geed op gang, waarbij een van de miJipalen een groat voorbeeld vormde voor de 
woningindustrie. In 1902 opende Henry Ford zijn autofabriek. Hier werden identieke auto's op een lopende band geassembleerd. Het 
idee om aan grate doelgroepen producten aan te bieden, zonder rekening te houden met de individuele wensen van de klanten, beloofde 
perspectief te bieden om aan de vraag naar huizen te voldoen. Achteraf bleek dat Ford een groat voordeel ten opzichte van de 
huizenbouwers had: zijn automobielen waren een revolutionair product dat geen enkele concurrentie had. Ford mikte oak niet op minder 
koopkrachtige doelgroepen. Zijn eerste auto's waren een luxe, die aileen de rijken zich konden veroorloven waardoor deze een echt 
statussymbool werden. 
De geprefabriceerde woningen waren echter vooral bedoeld om aan de vraag te voldoen van plotselinge verplaatsingen van arbeiders of 
als simpele goedkope waning voor de minder koopkrachtige bewoners. 
Traditionele bouwers waren er genoeg, dus de concurrentie was erg groat en speelde in op het slechte imago van de geprefabriceerde 
huizen (een aantal systemen had in het begin last van slechte bouwfysische eigenschappen en goedkoop materiaalgebruik). Het bleek 
dan oak erg moeilijk om een systeem in productie te nemen en nag moeilijker om bestaansrecht op de markt te krijgen. 
Tegelijkertijd met het begin van de Tweede Wereldoorlog ontstond door de vele verplaatsingen van arbeiders en soldaten een grate 
vraag naar geprefabriceerde onderkomens. Rand en na deze tijd zijn er dan oak erg veel systemen op de markt gebracht om aan deze 
plotselinge vraag te voldoen. 
Een van deze systemen werd ontwikkeld door twee grate namen uit de architectuurgeschiedenis, Walter Gropius en Konrad 
Wachsmann. Deze laatste had een systeem ontworpen dat ze het 'Packaged House' noemden. Met gebundelde krachten werd dit 
systeem uitgewerkt. 
Het was een gesloten systeem dat doormiddel van verschillende dragende panelen een geheel open modulair ontwerpsysteem vormde. 
De metalen connector was het grate geheim van het concept, de panelen waren gebaseerd op hun ervaringen bij Hirsch en Christoph & 
Unmack waarvoor respectievelijk Gropius en Wachsmann al eerder systemen hadden ontworpen. 
Toen in 1942 president Roosevelt 153 miljoen dollar vrijmaakte om 42.000 woningen te bouwen voor werknemers in de oorlogsindustrie, 
werden de plannen voor het 'packaged house' ondergebracht in een consortium genaamd "The General Panel Corporation". 
Vijf maanden later was het systeem klaar om getoond te worden aan een delegatie uit Washington. Op de demonstratie werd een huis 
opgebouwd en afgebroken in een dag, wat veel indruk maakte op de aanwezigen. Maar teen de positieve tijdgeest weer bekoelde en er 
gebrek aan financiele ondersteuning ontstond, gingen Wachsmann en Gropius zich met andere dingen bezighouden. Zo kwam de 
ontwikkeling van het systeem steeds meer op de achtergrond te staan. 
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Afb. 1.5 The Packaged house perspectief, 1941. 

DE GESCHIEOENIS V PREFABRICAGE 

Afb. 1.6 Walter Gropius en Konrad Wachsmann 
inspecteren het prototype, 1946 

Toen in 1945 de oorlog was afgelopen was het systeem dat bedoeld was om de crisis in het begin van de oorlog op te vangen, nog 
steeds niet in productie. Maar met de financiele injectie van Colorado Fuel and Iron, die interesse had in de productie van het stalen 
verbindingstuk, was General Panel klaar voor zijn tweede kans; het huisvesten van de terugkerende soldaten en werknemers. In 
samenwerking met Celotex, dat asbestpanelen produceerde, werd General Panel naar Californie verplaatst, waar een fabriek van de 
Lockheed Aircraft Corporation in Burbank werd gekocht. Hier werd een moderne productielijn opgezet om de elementen te produceren. 
Het duurde nog tot juli 194 7 voordat de fabriek zo ver was dat er ecllt geproduceerd kon worden. Maar door de afwijkende maten van het 
systeem moesten de onderdelen en materialen veel inefficiente bewerkingen ondergaan. In combinatie met de torenhoge 
ontwikkelingskosten van het systeem en de productielijn, was er geen werkkapitaal over om te produceren. Er waren in 1949 niet meer 
dan 200 huizen verkocht terwijl er een productiecapaciteit was van 10.000 per jaar (op basis van een dienst, het was mogelijk om in 
ploegendienst 30.000 woningen per jaar af te leveren). De fabriek werd ook pas rendabel bij zulke aantallen. In 1950 werd de fabriek 
verkocht en aan het einde van 1951 was de General Panel corporatie opgeheven. De droom was ten einde en zou enkel nog als 
architectonische mythe doorleven. 

Dit is slechts een voorbeeld van de initiatieven die tijdens de grote oorlogen werd ondernomen. Zo had Richard Buckminster Fuller naar 
aanleiding van zijn Dymaxion reeks voor Beech Aircraft in Wichita, het 'Wichita Huis' ontworpen. Dit ronde metalen huis met zijn grote 
windvanger op het dak was volgens de ontwerper zijn tijd ver vooruit. Toch werd het enthousiast door de mark! ontvangen. Maar 
ondanks dater al 3700 bestellingen waren is het huis nooit verder gekomen dan een prototype. 

Een ander be ken de naam uit die tijd (1947) was het initiatief van een industrieel uit Chicago. Deze zette met een grote subsidie van het 
wederopbouwfonds een fabriek op om zijn zogenaamde Lustron woningen te produceren. Deze woningen kwamen volledig gesorteerd 
als flatpack op een vrachtwagen uit de fabriek en zouden een prijs moeten hebben van $8500. Maar door allerlei problemen liep de prijs 
alsnel op tot $10500. Er werden tussen de 2000 en 2500 van deze woningen gebouwd voor ook deze fabriek failliet ging. 
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Alb. 1.7 Schaalmodel van het Wichita huis 
van Buckminster Fuller. 

DE GESCHIEOENIS VA PREFABRICAGE. 

Alb. 1.8 Een Polynormwoning op het 
terrein van de TU/e. 

Een voorbeeld van een initiatief in Nederland zijn de woningen die Alexandre Horowitz ontwierp voor Philips in 1949. Het systeem was 
gebaseerd op koudgewalste staalprofielen die op een stramien van 1 040mm als een werktuigbouwkundige puzzel in elkaar pastte. Met 
ontwikkelingssubsidie ward de NV Polynorm opgezet. Maar toen er in Nederland 17 geregistreerde systemen op de mark! waren, ward 
daze subsidie stopgezet. Dit betekende bijna de doodslag voor het systeem. In 1951 kwam de overheidshulp weer op gang in de vorm 
van aangepaste regels voor prefab systeembouw, maar Polynorm had inmiddels de boot gemist. Er zijn dus ook niet meer dan 300 
huizen gebouwd. 

Uit aile voorbeelden blijkt dat het opzetten van een geprefabriceerd bouwsysteem om een lange adem vraagt en een dura 
aangelegenheid is. Behalve de ontwikkelingskosten van de bouwsystemen zelf, zal er veal geld beschikbaar moeten zijn om de productie 
op gang te krijgen. De aard van het systeem impliceert dat het pas rendabel word! bij een grote dagproductie. De nieuwe fabrieken 
hadden allemaal een enorme productiecapaciteit, maar geen afzet om de productie rendabel te maken. Het is daarom ook dat de 
initiatieven exponentieel groeiden als er zich situaties voordeden waarbij er een nieuwe grote vraag ontstond. Maar doordat de 
ontwikkeling van het systeem en het productieproces vaak niet snel genoeg kon inspelen op de plotselinge vraag warden ze bijna altijd 
ingehaald door de traditionele bouw die direct kon inspringen zonder extra te investeren. Met het bouwen van appartementen konden erg 
snel erg veal goedkope woningen worden gerealiseerd en bleak de traditionele bouw vaak een adequater antwoord op de woningnood te 
hebben dan de geprefabriceerde individuals woningen. 
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DE GESCHIEDENIS VA PREF BRICAGE. 

De geschiedenis van prefabricage is een samenvatting van het essay 'Re'interpretatie van geprefabriceerde Architectuur, van John Manning tot 
catalogusbouw en verder" dat ik heb geschreven voor het M4 project 'A house is not a Car II'. 

Bronn en 

-Pioneers of Prefabrication, Gilbert Herbert, John Hopkins University press 1978 
-The Dream of the factory made house, Gilbert Herbert, The MIT Press 1•984 
-The Prefabricated Home, Collin Davies,Reaktion Books Ltd 2005 
- Woningen uit de Fabriek, De Woningen van Polynorm, Henk Bouwmeester, Guus Timmermans, Jouke Post, Faculteit Bouwkunde Technische 
universiteit Eindhoven 2006. 

Afbeeldingen 

1.1 John Manning La !robe cottage, Pioneers of Prefabrication, Gilbert Herbert, biz 10. 
1.2 John Manning Portable colonial cottage, Pioneers of Prefabrication, Gilbert Herbert, biz 15 
1.3 Edward T. Bell House, ijzeren waning voor emigranten 1851, Pioneers of Prefabrication, Gilbert Herbert, biz 53 
1.4 Gardners ijzeren gebouw, Glasgow Schotland 1855, Pioneers of Prefabrication, Gilbert Herbert, biz 160. 
1.5 The Packaged house perspectief 1941 The Dream of the factory made house, Gilbert Herbert, Biz 251. 
1.6 Walter Gropius en Konrad Wachsmann inspecteren het testhuis 1946, The Dream of the factory made house, Gilbert Herbert, Biz 281. 
1.7 Schaalmodel van het Wichita huis van Buckminster Fuller, The Prefabricated Home, Collin Davies, Biz 28. 
1.8 Een Polynormwoning op het terrain van de TU/e, eigen foto 
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Re11nerpretBue van Georela riceerde Archllectuur Re-Pre-Arch 

2.0 DE TOE 0 T P EFABRICAGE. 

Ondanks dat de term geprefabriceerde woning al vaak is gevallen, is hij nog niet gedefinieerd. Want wanneer is een woning of deel 
daarvan geprefabriceerd? Als de spanten en een dakkapel van een woning in een werkplaats word! gemaakt om vervolgens op de bouw 
te worden ge'integreerd met het casco van een woning, word! er dan gebruik gemaakt van industriele mogelijkheden en is het dak dan 
geprefabriceerd? 
De Dikke van Dale geeft als betekenis van prefabriceren; "Van tevoren in de fabriek zo vervaardigen dat het naderhand fer plaatse in 
elkaar gezet kan worden. " Is een werkplaats dan een fabriek? En bakstenen komen loch ook uit een fabriek. Om meer duidelijkheid te 
geven a an deze betekenis kunnen we kijken naar de definities die de productontwikkeling(1l hiervoor geeft. Om fabriek te duiden kunnen 
we beter kijken naar het woord industrieel, wat dan op de volgende manier word! gedefinieerd; "Het vervaardigen van producten, voor de 
opdracht waarbij aile eigenschappen vooraf zijn bepaald. Afgestemd op massaproductie en arbeidsdeling in een geconditioneerde 
omgeving." Dit betekent dat bakstenen uit een fabriek industrieel worden vervaardigd, omdat deze volgens vaste afmetingen in bulk 
worden gemaakt om vervolgens verkocht te worden. Maar de dakspanten en dakkapel uit het eerdere voorbeeld vallen hier niet onder. 
Deze worden immers op maat gemaakt nadat de opdracht is verstrekt. De definitie die volgens de productontwikkeling voor de 
prefabricage in de bouw geldt is; "lets is geprefabriceerd als het na opdracht elders wordt vervaardigd, waarna de componenten naar hun 
eindbestemming worden vervoerd om hier zonder verdere behandeling of bewerking tot eindproduct te worden geassembleerd of 
gemonteerd." Het belangrijkste verschil met industriele vervaardiging is dat het product pas op maat word! gemaakt, nadat de opdracht is 
verstrekt en dat wat ontstaat componenten kunnen worden genoemd. Deze componenten vallen als volgt te definieren; "Een assemblage 
van elementen die een nieuwe functie of dimensie geven aan de individuele elementen." Waarbij elementen dan weer te omschrijven zijn 
als: "Mono-materiiHe onderdelen die in vorm zijn gebracht om specifiek te gaan functioneren in grotere assemblages." Waarbij de grotere 
assemblage verwijst naar het component. 
Wat vall er te concluderen uit deze definities? Een geprefabriceerde woning bestaat uit componenten die na het ontwerp (opdracht) 
worden vervaardigd in een fabriek of werkplaats om elders tot eindproduct te worden gemonteerd. Uit deze definities volgt ook dat de 
traditionele bouw per definitie niet industrieel kan zijn. Omdat deze term (industrieel) impliceert dat de producten (huizen) geen rekening 
houden met de wensen van de eindconsument en de productiemethode een geconditioneerde omgeving biedt. Wei kan men streven om 
bij traditionele bouw zo veel mogelijk rekening te houden met massaproductie en arbeidsdeling. Het is dan ook beter om de 
hedendaagse bouw te benoemen als een gerationaliseerde bouwmethode in plaats van een industriele bouwmethode. 
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Re1nt6J)re lie van Gepralabrb!elde An;h ectu r Re·Pre·Atch 

Afb. 2.1 Een lichtbeton casco van Alvon. 

DE TOE OM T A P EFAB ICA 

De fabrikanten van bouwmaterialen hebben echter niet stilgezeten. Deze hebben bij hun manier van fabriceren volledig gebruik gemaakt 
van de technische mogelijkheden, baksteenfabrikanten gebruiken geen handvorm meer, maar een strengpers. 
Andere fabrikanten hebben hele bouwdelen de fabriek binnengehaald. Zo maakt Unidek (2J complete daken in de fabriek die 'just in time' 
op de bouwplaats arriveren. De traditionele houten balklaag is vervangen door vele soorten systeemvloeren, die gebruik maken van staal 
en belen. AI deze fabrikanten maken een product waarbij een aantal voorwaarden vast zijn gelegd omwille van het producUeproces, zo 
zijn bijna al deze elementen 1.20m breed. Door een aantal vrijheden in te perken hebben ze he! productieproces dusdanig 
geautomatiseerd dat prijs en kwaliteit deze vrijheidsbeperkingen ruimschoot compenseren . 
AI deze nieuwe bouwelementen worden al volop benut in de gerationaliseerde bouw en ook worden ze gebruikt in sommige 
prefabsystemen. In he! prefabsysteem van Alvon(3J dat bestaat uit lichtbetonnen wandelementen word! de vloer van kanaalplaten 
gemaakt. Terwijl Alvan al een productielijn heeft, die de prefab belen elementen op een efficiente manier kan maken, kunnen ze niet op 
tegen de industrialisaUe die een in vloeren gespecialiseerde producent heeft bereikt. 
Een logische volgende stap zou zijn om de productiecapaciteit van een bestaand bedrijf te gebruiken om het volledige gebouw te 
prefabriceren. Dus een bestaand product nieuwe toepassingsmogelijkheden geven zodat dit product gebruikt kan worden om huizen te 
prefabriceren. Om dit te realiseren zullen waarschijnlijk een aantal vrijheden moeten worden ingeleverd. Deze 1beperkingen zouden dan 
weer gecompenseerd worden door een lagere prijs en hogere bouwsnelheid. Tevens word! he! hele scala aan leveranciers in dit 
scenario gereduceerd tot een enkele fabrikant. In de ontwerpstadia van een gebouw dat uit een enkel type component bestaat moe! er 
erg zorgvuldig naar de toepassing van dat component worden gekeken. Waardoor he! antwerp de uitvoering impliceert, verschillende 
interpretaties zijn er niet, het gebouw past net als een flatpanel bouwpakket van de IKEA ook maar op een manier in elkaar. Hierdoor kan 
in de casco fase de hoofdaannemer worden gereduceerd tot assemblage specialist, die niet actief meedenkt aan het bouwproces 
waardoor de grootste partij in he! traditionele proces wordt gereduceerd tot een minimum (en dus ook zijn winstpercentage). Gevolg 
hiervan is dat de ontwerper de taak van het aansturen van de andere partijen (onderaannemers) moet overnemen. 
Doordat een fabrikant van een specialistisch product geen opstartkosten heeft om de elementen te fabriceren, heeft de schaal van he! 
project geen invloed op de kosten en kan dit scenario van prefabriceren worden gebruikt om kleinschalige projecten te realiseren. 



Remterprelalill van Geprelabr'a!erde Arthl tuur Re-Pre-Arch 

DETOEKO 

Nolen 

1. POPO of ontwerpmethoden voor bouwproducten en bouwcomponenten, Mick Eekhout, Delft University Press 1997. 
2. Unidek B.V. te Gernert, www.unidek.ni juni 2007 
3. Alvon Bouwsystemen B.V. te Veenoord, www.Aivon.ni juni 2007 

Afbeeldingen 
2.1 Een lichtbeton casco van Alvon, Verwerkingsfolder lichtbeton wandelementen, Alvon Bouwsystemen B.V. juli 2002. 
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Remtei'J)!tl131le van .>eore brlcwrtte Arctlllectuur Re-Pre.-Arch 

Alb. 3.1 Geisoleerde kanaalplaat 

3.0 ATERIALEN. 

II , 
I 
I 

Alb. 3.2 geprefabriceerd dakelement 

Om te onderzoeken wat het, op de vorige pagina geschetste scenario, kan opleveren, moet worden gekeken welk materiaal er geschikt 
zou zijn om als bouwcomponent te dienen waaruit een compleet gebouw kan worden gecreeerd. Het element zou dusdanig van formaat 
moeten zijn dat de montage (arbeidsloon) ondergeschikt is aan het bereikte resultaat. Een baksteen valt dus af. Tevens zal het 
component als constructief element moeten dienen, het moet dus van voldoende sterkte zijn. Daarbij mag het component niet teveel 
extra handelingen vereisen om te voldoen aan bouwfysische eisen. Deze aspecten in het achterhoofd gehouden komen er een aantal 
bouwproducten in aanmerking. 

Kanaalplaatvloeren 
Deze vloerelementen zijn een veel gebruikt geprefabriceerd product en kunnen door hun relatief lage gewicht een grote overspanning 
aan. Betonnen elementen zijn door hun druksterkte ook geschikt om als wand te dienen. 

Geprefabriceerde dakelementen 
Deze elementen zijn er in vele varianten te krijgen, waarbij de binnenkant van deze sporenelementen wordt afgewerkt met een plaat naar 
keuze. Ze kunnen tevens in de fabriek al worden voorzien van dakramen of dakkapellen en kunnen als nieuwe manier van 
houtskeletbouw worden gebruikt. 

Combinatievloer 
Met gewapende betonliggers wordt een balklaag gelegd die wordt opgevuld met isolatie elementen. Vervolgens wordt de vloer afgestort. 
Met de liggers kan ook een frame worden gemaakt die met de isolatie elementen of bijvoorbeeld kozijnen wordt opgevuld, daar waar 
nodig kan nog beton worden gestort. 

Lichotbeton (ytong) 
Lichtbeton wordt al gebruikt om te prefabriceren, maar door aileen standaardplaten te gebruiken zou er nog meer voordeel kunnen 
worden behaald. 

Enk li1denscliol - Arclllloctural Engm ermg TU,e a· u tus 2008 • 13-



Afb. 3.3 Combinatievloer Afb. 3.5 Stalen damwandprofielen 

TE !ALE 

Afb. 3.4 Lichtbeton elementen op de bouw. Afb. 3.6 Carbonaat kanaalplaten 



Re1ntaroretatJe van Georetabllcaelde Ard11tectuur Re-Pre-Arch 

----

Afb. 3.7 Sandwichpaneel 

Geprofileerde staalplaat 
Deze zijn in verschillende diktes te krijgen, dikke damwandelementen kunnen voor overspanningen worden gebruikt. Terwijl met dunnere 
platen een soortgelijk systeem kan worden gemaakt als Walter Gropius voor zijn koperen huizen deed (1)_ 

Carbonaat Kanaalplaat 
Dit is een kanaalplaat gemaakt van kunststof, deze is doorzichtig of translucent en wordt veelal gebruikt in de kassenbouw. Bij meerdere 
lagen kan dit misschien ook als dragend element worden gebruikt. 

Sandwichpaneel 
Een sandwichpaneel is een plaat die is opgebouwd uit een laag harde isolatie die aan beide kanten met een ander (hard) materiaal wordt 
afgewerkt. Deze plaat biedt veel functies in een geringe dikte. Dus kan een goed uitgangspunt bieden. 

AI deze materialen voldoen aan de eisen die hiervoor genoemd zijn. Om te kijken welk materiaal het meest geschikt is om een woning te 
maken zullen ze aan een aantal aanvullende criteria moeten voldoen. 
De onderstaande criteria gaan van het volgende scenario uit; het gebouw heeft een permanente functie en de wanden vloeren en daken 
worden met een enkel component gemaakt. 

Enk LillO· nscr.ot- Artll >ctura EfJ,l1neermg TUJe atiiJustus 2008 5-



Reintemretllie van Gepretabriteerde Ard11lecWur Re-Pre-Arch 

ATERI LE . 

1. Toepasbaarheid als wand, het materiaal moet voldoende draagkrachtig zijn om een dak of verdieping te kunnen dragen. Tevens moet 
het mogelijk zijn om er openingen in aan te brengen. 
2. Toepasbaarheid als vloer, Het materiaal moet net liefst een zo groot mogelijke vrije overspanning aankunnen. 
3. Toepasbaarheid als dak, een platdak is een waterdichte vloer, terwijl aan een schuin dak ook weer andere eisen worden gesteld. 
4. lsolerende werking, het materiaal moet een warmte isolerende functie hebben wanneer het als wand of dak wordt gebruikt, dit kan 
altijd naderhand worden toegevoegd maar dat gaat ten koste van de efficientie. 
5. Geluidsdemping, vloeren, wanden en daken moeten een voorgeschreven geluidsisolerende werking hebben, dit kan altijd naderhand 
worden toegevoegd maar dat gaat ten koste van de efficientie. 
6. Brandwerendheid, in verband met de veiligheid worden eisen aan de brandveiligheid gesteld, omdat het materiaal ook als eonstructie 
wordt gebruikt is het noodzakelijk dat het voldoet aan brandwerende eisen. 
7. Verwerkingsmogelijkheden/handelbaarheid, een materiaal kan efficient in de fabriek worden gemaakt, maar de elementen moeten op 
de bouwplaats ook snel kunnen worden geassembleerd zonder dat hier veei' extra hulpmiddelen voor nodig zijn . 
8. Benodigde afwerking op de bouwplaats, wat moet er nog gebeuren als de elementen geplaatst zijn, moet het geheel nog afgetimmerd 
worden? Hoe minder hoe beter. 
9. Esthetische uitstraling, kan het materiaal in het zicht blijven, of heeft het een likje vert nodig? Wat is er nodig om het element af te 
werken, hoe minder hoe beter 
1 O.Ethische uitstraling, wat is de kwaliteit van het materiaal? Kan het gevoel van het materiaal iets toevoegen aan de woning? 
11. Vernieuwingswaarde, wordt er gebruikt gemaakt van een bestaand systeem, waarbij de ontwikkelingskosten al in de prijs zitten 
doorberekend, of gebruik je een verborgen kwaliteit van een bestaand bouwproduct? 

Aile materialen zijn voor de verschillende criteria gewaardeerd. De waarderingschaalloopt van 1 (slecht) tot 5 (uitstekend). De precieze 
waarderings-eisen voor de criteria zijn in de bijlage gespecificeerd. 
De verschillende criteria zijn hier allemaal gelijkwaardig gesteld in hun importantie omdat ze zijn opgesteld aan de hand van het 
geschetste scenario. In de praktijk zouden er naar aile waarschijnlijkheid combinaties van materialen worden gemaakt en zal ook de prijs 
en levering belangrijke criteria zijn. 



Re nt2fllreta1Je ~an Geprolabrtcearde AIT'.Jii 'J 1r Re-Pre·Arch 

Eioenschaooen 
Materiaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 totaal 

Kanaalplaatvloer 4 5 5 5 4 5 1 3 4 5 5 46 
Geprefabriceerd dakelement 3 3 4 5 3 5 3 2 3 3 4 38 
Combinatievloer 2 4 4 4 4 5 1 1 3 4 5 37 
lichtbeton element (ytong) 4 2 2 4 4 4 1 4 2 3 4 34 
Geprofileerde staalplaat 4 4 5 1 2 2 2 3 4 3 2 32 
Carbonaat kanaalplaat 1 1 3 2 2 1 4 5 5 4 2 30 
Sandwichpaneel 2 2 2 5 4 2 3 4 1 1 2 28 

ATERIALE . 
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Re1nte•ptetal~e van GeorefabnceeltJe Arr.hilectllur Re-Pre-Arch 

ATERI LEN 

Uit dit overzicht blijkt dat de kanaalplaten de meeste mogelijkheden voor het geschetste scenario bieden. Dit wordt veroorzaakt doordat 
het een relatief compleat product is. De massa van de gewapende betonplaat biedt veel constructieve mogelijkheden. Terwijl het niet 
noodzakelijk is om het beton af te werken. Hier kan dus in het ontwerp mee worden gevarieerd. De ge"isoleerde variant kan als 
buitenblad worden gebruikt, deeps (geextrudeerd polystyreen) buitenkant heeft dan nog wei een afwerking nodig. Maar dat kan 
eenvoudig met een stuc- of spuitlaag worden gerealiseerd. De massa van het beton zorgt niet aileen voor constructie mogelijkheden 
maar ook voor geluidsdemping. Het grootse nadeel van de plaat is dat door dit gewicht ze aileen met hulpmiddelen geplaatst kunnen 
worden. 

Enk Un~"Chot- A.rchneaural Engn·IE!enng Tllle • all(justus 2008 - 18-



ATERIALE 

Nolen 
1. Voor meer informatie over Walter Gropius en het koperen zie hoofdstuk 4.0 stabiliteit en koppeling, of het essay: Re'interpretatie van geprefabriceerde 
Architectuur, van John Manning tot catalogusbouw en verder 

Afbeeldingen 

3.1 Ge'isoleerde kanaalplaat, VBI Vloeren CD, VBI te Huissen, www.vbi.ni 
3.2 Klapkap, Unidek B.V. te Gemert, www.unidek.ni juni 2007 
3.3 Combinatievloer, www.interbouw.ni maar! 2008 
3.4 Lichtbetonelementen op de bouw, www.betonplaza.ni maar! 2008 
3.5 Stalen damwand, www.europile.ni maar! 2008 
3.6 Carbonaat kanaalplaat, www.houtcentre-<lebruin.ni maar! 2008 
3.7 Sandwichpaneel, www.pflaum.ni maar! 2008 

Enk Lmdensctmt- Arctursc1ura EI'M]mefum TU!a- attgusflll! 2008 - 19-



Afb. 4.1 Productiehal VBI 
Afb. 4.2 Leidingvloer 

lnleiding 

Kanaalplaten zijn betonnen vloerelementen die, zeals de naam al zegt, voorzien zijn van kanalen . Deze hebben als doe! om het 
eigengewicht te reduceren. Door dit relatief geringe eigengewicht kan een kanaalplaat verder overspannen dan een massieve betonnen 
vloer. 
De platen zijn een bekend beeld in de Nederlandse gerationaliseerde bouw. De prijs voor een gemiddelde plaat ligt op 45 euro per 
vierkante meter. Ze kunnen vrije overspanningen tot 20m aan en worden door de fabrikant 'just in time' geleverd. Waardoor een optimale 
bouwsnelheid word! behaald. 
De grootste fabrikant van kanaalplaatvloeren in Nederland is de VB I, hun 'hoofdfabriek die aan het Pannerdensch kanaal bij Huissen ligt, 
Ievert samen met de andere vestigingen ongeveer 4 miljoen vierkante meter platen per jaar. Dit word! mogelijk gemaakt door het volledig 
ge'industrialiseerde productieproces. Een grote strengpers beweegt in een grote hal over een 150m lang pad terwijl hij het continue 
aangevoerde beton door een mal rondom de voorgespannen staalkabels perst en op deze manier een 150m lange plaat achter laat. 
Deze mal word! gevolgd door een geautomatiseerde frees die eventueel benodigde sparingen in het beton aanbrengt terwijl deze uithard. 
Dit eerste hardingsproces duurt circa een kwartier, waarna de platen op Iengle worden gezaagd om vervolgens volledig uit te harden. 
De platen zijn grofweg in drie types op te delen; de gewone kanaalplaat, de ge'isoleerde kanaalplaat en de appartementenvloer. De 
gewone kanaalplaat is leverbaar in dikten van 150mm tot 400mm en kan in deze vorm een vrije overspanning van 20 meter aan . 
De ge'isoleerde kanaalplaat is een normale kanaalplaat die bovenop een laag eps isolatie is gestor!. Deze word! normaal gebruikt voor 
begane grond vloeren. Deze platen zijn in Rc waarden van 2.5 tot 4.0 te krijgen en kunnen worden voorzien van oplegnokken om 
koudebruggen te minimaliseren. 
Het derde type is de appartementen- of leidingvloer. In deze plaat zitten aileen kana len in de bovenzijde van de plaat, hierdoor ontstaat 
er veel massa onderin de pia at wat voor geluidsdemping zorgt, terwijl de bovenste laag kan worden uitgespaard op de plekken waar 
leidingen komen te I open. 

Enk LJnnonschot ArcMacturat Eng1neer1ng Tll/e - dllt}ustus 2008 - 20-
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Alb. 4.3Forster en Kraft, warmte isolerende wand van metalen platen met partities, 1930. 

KA AALPLA TEN 

Een casco van kanaalplaten 

Kanaalplaatwanden 

Kanaalplaten worden gewoonlijk gebruikt om vloeren en platte daken te maken, wat gebeurt er als deze platen rechtop worden gezet en 
ook als wand worden gebruikt? De constructieve functie van een wand is het opnemen van druk en het afvoeren van krachten naar de 
fundering. De betonplaten kunnen deze druk goed op nemen dus constructief is het geen probleem om de platen als wand te gebruiken. 
Als er dwarskrachten op de wand komen te staan ontstaat er trek in de wand. De onderzijde van de kanaalplaat is voorzien van 
wapening die deze trek kan opnemen (de bovenwapening is aileen transportwapening en mag niet meegerekend worden om trek op te 
nemen), de plaat zal dus zo gebruikt moeten worden dat eventuele trek aan de gewapende zijde ontstaat. 

Stabiliteit en koppeling 

Bij een vloer worden de platen afgestort om ze te koppelen en als het vloerveld als schijf stabiel moet zijn wordt er nog een gewapende 
druklaag op gestort. Dit is uitvoeringstechnisch in het verticale vlak niet wenselijk. Tevens heeft afstorten, omdat het een nat proces is, 
een negatieve invloed op de bouwsnelheid. 
De afstortnaden kunnen bij de wan den opgevuld worden met een lijmmortel. Dit heeft hetzelfde effect als afstorten en koppelt de platen 
over de hele lengte. Nadeel hiervan is dat aile platen eerst geschoord moeten worden zodat de mortel kan drogen. Om een optimale 
bouwsnelheid te garanderen en om van de losse platen een stabiele schijf te maken die ook constructief mee kan werken is er een 
aanvullende mechanische koppeling nodig. Nu vallen of staan de meeste prefabsystemen bij de manier waarop de elementen gekoppeld 
worden, de geschiedenis Ievert dan ook genoeg voorbeelden van manieren om deze koppeling tot stand te brengen. 

Bijvoorbeeld de in 1906 opgerichte Hirsch Kupfer- und Messingwerke. Dit bedrijf maakte allerlei koperen bouwproducten zoals leidingen, 
platen en daken. Maar in 1930 begonnen ze te experimenteren met geprefabriceerde koperen huizen. Ze kochten een patent van 
Friedrich Forster voor houten frames met metalen beplating die aan elkaar konden worden gekoppeld, uit 1924. 
Dit systeem is later door Walter Gropius uitgewerkt tot het koperen huis waarmee hij in 1932 meedeed aan de "Het groeiende huis" 
expositie in Berlijn(1l. 

21-
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Afb. 4.4 Het metalen verbindingstuk 

Dit systeem van koppelen kan 75 jaar later worden gebruikt om kanaalplaten aan elkaar te koppelen. Als er een draadeinde van 012mm 
voorzien van een moer tijdens de productie wordt meegenomen in de platen, die 23mm uit de plaat steekt, zodat het 2mm binnen de 
totale plaatmaat blijft. Dan kan er een soortgelijk koppelstuk worden gebruikt als bij het koperen huis. Dit koppelstuk wordt gemaakt van 
8mm verzinkt plaatstaal met aan de zijkant twee slobgatern die het mogelijk maken om twee platen te koppelen en te stellen. 
Op de bouwplaats wordt het eerste element gesteld en geschoord. Vervolgens wordt het tweede element er naast gesteld (terwijl het nog 
aan de kraan hangt). Deze wordt dan met de koppelstukk.en vastgemaakt aan het eerste. Zo gaat het door tot de gehele wand klaar is. 
Daarna kunnen in een later stadium de naden worden gevuld met lijmmortel. 
Om de platen verticaal te kunnen hijsen en stellen zal er een nieuwe klem moeten worden ontwikkeld. De klem kan gebruik maken van 
de gaten in de kanaalplaten om deze op te tillen. 

Leidingwerk 

Met het gebruik van de appartementen- of leidingvloer kunnen grate leidingen vrij in de vloer worden opgenomen. Voor al het andere 
leidingwerk (water en elektra) wordt in elke verdieping of waning een ring Ieiding opgenomen in de vloer. 
Door deze sleuf niet dicht te storten maar te vullen met zand, is deze bij latere wijzigingen weer te openen en kunnen er extra 
aansluitingen worden gerealiseerd. 
In de naden tussen de kanaalplaten die als wand worden gebruikt, kunnen de leidingen omhoog worden gehaald, dit spaart het 
arbeidsintensieve frezen van leidingen uit. In elke wand kan dus om de 1.2m een Ieiding omhoog worden gehaald zonder dat hiervoor 
extra handelingen nodig zijn. 

Kostenbesparing 

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd om een indicatie te geven van de financiele voordelen van een gebouw dat volledig uit kanaalplaten 
wordt opgetrokken. 
De indirecte kostenbesparing van elk prefabsysteem is vooral gebaseerd op reductie van de faalkosten en de besparingen door een 
kortere bouwtijd. De besparing die in dit scenario wordt gerealiseerd doordat er voor het casco nog maar een leverancier overblijft, is 
moeilijk te duiden. Wei is de kans op communicatieproblemen kleiner omdat er enkel een directe lijn tussen ontwerper en leverancier 
overblijft. Dit heeft vanzelfsprekend een gunstig effect op de kosten. 

Enk Lmdenscho!- Archilectural Eng1neenog iU/o augusruB 2008 -22-



Afb. 4.5 Suggestie voor een verticale klem, Door de verticale 
beweging zetten de klemmen in de galen uit, zo word! hijskracht 
automatisch omgezet in klemkracht. 

r 

Afb. 4.6 Leidingen worden via een ringleiding in de 
vloer, in de naden van de wanden opgenomen 

Verdere besparingen worden gerealiseerd omdat de aannemer niet meer actief deelneemt aan het proces. Hij hoeft enkel nog 
mankrachten te leveren die de platen monteren. Dit kan op urenbasis, waardoor de aannemer geen algemeen wins! en risico percentage 
rekent. 
Doordat er met grote componenten word! gewerkt kan er sneller worden gebouwd. Dit heeft invloed op de overhead kosten. De 
bouwkeet hoeft minder lang gehuurd te worden en ook de rentelast word! geminimaliseerd. De besparing die dit oplevert word! geraamd 
op 2% (aanname). 
De directe kosten zijn makkelijker in te schatten. Voor een vloer en een dak is de directe besparing minimaal. Het gerationaliseerde 
bouwproces zou immers hiervoor ook kanaalplaten gebruiken. De directe kostenbesparing van een huis volledig uit kanaalplaten zou dus 
uit de gevels moeten komen. Nu zijn de gevels het duurste deel van het huis, dus kan hier ook het meeste worden bespaard. 
De directe kosten (bron : www.bouwkosten-online.nl) van een standaard spouwmuur met Rc 4.0 is ongeveer 150 euro per vierkante 
meter. De kosten (manuren, materiaal en materieel) voor een ge'isoleerde kanaalplaat met een Rc van 4.0 en een dikte van 200mm zijn 
als volgt: 
Ge'isoleerde kanaalplaat dikte 200mm Rc 4.0 
Autokraan 40 ton, mastlengte 38m 
Voegvulling, 7,91iter/m1 
Aanbrengen voegvulling met kraan 

42,50 euro/m2 
0,70 euro/m2 
1 ,32 euro/m2 
1 ,04 euro/m2 

Totaal 45,56 euro/m2 
De spouwmuur heeft aan de buitenzijde schoon metselwerk dat in het zicht blijft, de kanaalplaatwand heeft aan de buitenzijde in deze 
berekening nog eps isolatie in het zicht, dit kan niet onbewerkt blijven in verband met vervuiling en mechanische beschadiging. Vandaar 
dat er bijvoorbeeld een stuclaag op moe!. Als duurste afwerking is een in twee keer aangebrachte raaplaag met fijn schuurwerk 
representatief. De kosten hiervan zijn volgens bouwkosten-online 28,45 euro per vierkante meter. 
De binnenzijde van een spouwmuur bestaat uit gelijmde kalkzandsteenblokken, deze kunnen niet in het zicht blijven. De binnenzijde van 
de kanaalplaatwand bestaat uit glad beton, dit zou in het zicht kunnen blijven, maar kan ook nog worden afgewerkt, deze kosten worden 
dus buiten beschouwing gelaten. 
De totale prijs van een wand van kanaalplaten komt dus op 75 euro per vierkante meter tegenover 150 euro van een traditionele 
spouwmuur. 
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Afb. 4.7 Rudolf Schindler, Philip Lovell beach house, 
Newport Beach 

KA AALPLATEN 

Architectuur met kanaalplaten 

Alb. 4.8 geextrudeerd polystyreen parels (eps) 

De tektoniek van de kanaalplaat word! niet aileen bepaald door het materiaal maar ook door de schijf en de manier waarop deze word! 
verwerkt. Door de koppelstukken en de naden in het zicht te Iaten ontstaat een beeld waarin duidelijk te zien is hoe het gebouw 
constructief in elkaar zit, maar ook laat het de plaat in zijn waarde. 
Het beeld wat dan ontstaat is te vergelijken met de vormgeving van Tadao Ando. In zijn ontwerpen is duidelijk te zien hoe de wanden zijn 
opgebouwd. Door de galen van de afstandhouders en de naden ontstaat een ritmiek die het strange koude beton een gevoel van 
breekbaarheid en zachtheid geeft. 
In zijn ontwerpen word! hier op verschillende manieren mee omgegaan, maar wat voorop moet staan is dat de tektoniek van de 
kanaalplaten de vormgeving en beleving zou moe ten versterken. 
Tevens zijn de platen schijfvormig en kunnen dusdanig als beeldelement worden gebruikt, zeals bijvoorbeeld Rudolf Schindler laat zijn bij 
zijn Beach house voor Phillip Lovell. 
Een bijzonder aspect aan de ge'isoleerde kanaalplaat is de dualiteit tussen het eps en het beton. Het zijn ,twee totaal contrasterende 
materialen, het een hard en koud, de ander warm en kwetsbaar. Dit kan natuurlijk in het ontwerp worden benadrukt. 
AI deze aanleidingen om de kanaalplaat mee te Iaten werken in de architectuur van een gebouw kunnen in samenspel met de eisen van 
de opdrachtgever en de randvoorwaarden van de situatie tot een uniek gebouw ~eiden, dat niet aileen goedkoper en sneller te bouwen is, 
maar ook de gebruiker en zijn omgeving aangenaam kan verrassen. 
Om het beschreven scenario te demonstreren heb ik twee ontwerpen gemaakt die de bouwkundige mogelijkheden en de 
architectonische kansen verder onderzoeken. Het eerste project behandelt een sculpturale villa die op een kale plek in een bos staat, het 
tweede is een appartementencomplex in een kleine dorpskern. In de volgende hoofdstukken worden deze twee projecten behandeld. 
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KA ALPL EN. 

Afb. 4.9T adao Ando, Prefectural museum of Art, Hyogo Afb. 4.10 Tadao Ando, Azuma house, Sumiyoshi 
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l<ANAALPLA EN. 

Not en 
1. Voor meer informatie over Walter Gropius en het koperen zie hoofdstuk 4.0 stabiliteit en koppeling, of het essay: Re'interpretatie van geprefabriceerde 
Architectuur, van John Manning tot catalogusbouw en verder 

Afbeeldingen 

4.1 Productiehal bij VBI, eigen foto 
4.2 Leidingvloer, VBI Vloeren CD, VBI te Huissen, www.vbi.nl 
4.3 Forster en Kraft warmte isolerende wand, The Dream of the factory made house, Gilbert Herbert, Biz 109. 
4.4 Het metalen verbindingstuk, eigen tekening 
4.5 Suggestie voor een verticale klem, eigen tekening 
4.6 Leidingen worden in de naden opgenomen, eigen tekening 
4.7 Rudolf Schindler, Philip Lovell beach house, Newport Beach, www.voorthuis.net maart 2008 
4.8 Geextrudeerd polystyreen parels, www.vloerverwarmingnederland.nl maart 2008 
4.9 Tadao Ando, Prefectural museum of Art, Hyogo. Fotograaf; Sanghyun Lee, www.andotadao.org maart 2008 
4.10 Tadao Ando, Azuma house, Sumiyoshi, www.voorthuis.net maart 2008 
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Alb. 5.1.1 Het braakliggende terrein. Afb. 5.1.2 Het oude postkantoor. 

COMPLEX ROTO OA 

De opgave 
Aan de Barchemseweg in het karakteristieke dorp Ruurlo zal een appartementencomplex komen te verrijzen. Dit gebouw zal 
appartementen huisvesten die bedoelt zijn voor de welgestelde senior en worden ontwikkeld door de woningcorporatie ProWonen(4J. 
Los van de plannen van ProWonen word! er met het antwerp dat hierna word! beschreven, gekeken wat het op zou kunnen leveren als 
dit appartementencomplex volledig uit kanaalplaten zou worden opgetrokken. 

De locatie 

De locatie van het toekomstige appartementencomplex is een braakliggend terrein waar vroeger een kindercreche heeft gezeten. De 
weg waar het aan ligt is een van de hoofdaders door het dorp en gaat over op de Dorpsstraat die door het centrum loopt. Deze 
Barchemseweg verbindt het dorp met het volgende dorp, Barchem en nog belangrijker het grotere Lochem vanwaar de aansluiting naar 
de A 1 kan worden gezocht. Het einde van de Barchemseweg word! gemarkeerd door het karakteristieke oude postkantoor en een 
verkeersplein waar ook de Borculoseweg op uit komt. 
Dit onoverzichtelijke plein is tevens het einde van het bouwlint dat hier in het niets oplost. Dit bouwlint wordt gevormd door de 
omliggende bebouwing die uit vrijstaande woningen bestaat. Volgens het bestemmingsplan moet het nieuwe gebouw dit lint volgen en 
mag het niet worden doorbroken. 
De bebouwing aan deze straat heeft geen eenduidige stijl, huizen in jaren dertig of vijftig stijl worden afgewisseld door een verloren 
bungalow of een oude kerk. Goothoogtes varieren enkele meters en de kapvormen zijn er ook in allerlei soorten voorhanden; van 
zadeldak en mansardekap tot platte daken. 
Het bouwlint waar het bestemmingsplan naar verwijst is dan ook aileen waar te nemen van bovenaf en niet vanuit de beleving in de 
straat. 
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Alb. 5.1.4 Het bouwlint word! in een richting omgezet Alb. 5.1.5 De vorm van het gebouw 

1:500 

Door de onoverzichtelijkheid in bouwstijlen van de omliggende bebouwing is er ook geen duidelijke richtlijn voor het 
appartementencomplex. 
In het bestemmingsplan wordt gesteld dat het gebouw het bouwlint voortzet en niet hager wordt dan drie verdiepingen. 
Het bouwlint waar het bestemmingsplan het over heeft, is door de rommelige opbouw moeilijk te herkennen in de straat. Tevens eindigt 
het lint nu op de plek waar het nieuwe gebouw komt. Om dit lint duidelijker te articuleren, wordt het met het nieuwe gebouw omgezet in 
een richting die het centrum van Ruurlo en Barchem verbindt en zo de beweging tussen de dorpen weergeeft. 
Op de plek van het toekomstige appartementencomplex stand vroeger een kindercreohe die vanzelfsprekend speelplekken bood voor de 
kinderen in de creche, maar ook voor de buurt. Deze speelplek komt terug in de toekomstige terreinindeling. Deze functie sluit goed aan 
bij de doelgroep die het appartementencomplex beoogt. Want de senior die ProWonen probeert aan te spreken zit in de post-gezinsfase, 
maar begint vaak aan een nieuwe gezinsfase in de rol van grootouder, een speelterrein sluit daar perfect bij aan. Tevens zorgt deze plek 
er voor dat het gebouw geen gesloten enclave wordt, maar duidelijk zijn binding met de buurt behoudt. 
Door de geluidseisen die het bouwbesluit aan woningscheidende wanden stelt, blijkt het erg moeilijk om deze met kanaalplaten te 
realiseren. Om een ankerloze spouwmuur te realiseren zouden er twee platen los naast elkaar moeten worden geplaatst. Een andere 
manier om dit op te lessen is het gebruik van massa, bij een massa van 800kg/m2 voldoet een constructie aan de geluid'seisen die het 
bouwbesluit stelt. Om dit te realiseren zouden de galen in een kanaalplaat moeten worden volgestort met beton . AI deze oplossingen 
passen niet in een snelle en slimme bouwmethode, daarom is het uitgangspunt van het on twerp dat er geen woningscheidende wand en 
voorkomen. 
De tweedimensionale vorm van het gebouw bestaat uit vier volumes die in een kruis zijn geplaatst zodat ze elkaar minimaal raken . Deze 
volumes bestaan uit drie verdiepingen waarvan de bovenste en onderste, de woningen bevatten. De tussenverdieping wordt gebruikt 
voor de toegang van de woningen, hierdoor ontstaan vleugels met boven- en onderwoningen die hun ingangen op een verdieping 
hebben gecentreerd. Het binnenplein dat hierdoor ontstaat, krijgt de functie van verblijfsgebied en ontmoetingsplaats. Om dit te 
bevorderen wordt de waning die op de zuidas van het kruis ligt kleiner en schuiven de woningen op de west en oost as een stramien 
naar het noorden. Hierdoor ontstaat er ruimte voor Iicht en Iucht op het binnenplein en krijgt het de kwaliteiten die het tot aangenaam 
verblijfsgebeid maken. 

Erik Lnd nschol- Architectural Eng neemg TU -augustus 2008 
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Afb. 5.1.6 De nieuwe situatie. 
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Afb. 5.1.7 Het principe van de vleugels. Rood laat de 
ingangen zien, terwijl blauw de voornaamste zichtlijnen 
weergeeft. 

ENTENCOMPLEX ROTC DA 

1:100 

Afb. 5.1 .8 Het dak 

Om de vleugels op te bouwen worden de voor- en achtergevels dragend gemaakt met daarop een vrijdragend vloerveld. De zijgevels 
blijven hierdoor afgezien van een stabiliteitswand geheel open. De zichtlijnen die hierdoor ontstaan zijn Iaten de andere appartementen 
uit het zicht. Deze openingen worden opgevuld met panelen die de onge'isoleerde delen van de vloer afwerken, en een kozijn. Deze 
panelen hebben vanzelfsprekend een maat van 1200mm, waardoor deze allemaal identiek zijn en gemakkelijk geprefabriceerd kunnen 
worden. Op de plekken waar de !rappen de woningen in komen, worden de panelen voorzien van verticale louvre luiken. Deze filteren 
het Iicht dat in het trapgat vaJt en garanderen de privacy tussen de verschillende woningen. 
Met aile ingangen op de verdieping gecentreerd ontstaat hier een bijzondere situatie, die in plattegrond vergelijkenis toont de met de Villa 
Rotonda van Palladio. Om deze bijzondere doorzichten te versterken zijn de richtingen van de zichtlijnen benadrukt in de houten 
vlondervloer. Zoals in de plattegrond op de volgende bladzijde is te zien. 
Om van de grote binnenplaats meer te maken dan aileen een verkeersruimte word! deze voorzien van een dak. Het dak geeft dit plein 
zijn menselijke maat terug door de grote witte binnengevels een duidelijk einde te geven. Er worden kanaalplaten met een dikte van 
320mm gebruikt om de overspanning te maken, terwijl er tussen deze platen, plakken van 10cm dik van dezelfde plaat worden gelegd. 
Hierdoor ontstaat een dak, dat de meeste regen tegen zal houden, het zonlicht filter!, zodat er een spectaculair schaduwspel in de ruimte 
eronder ontstaat en de warmte van deze ruimte die op het zuiden is gesitueerd laat ontsnappen. 
Om te voorkomen dat de kopgevel een groot en massief gesloten vlak vormt is de wand op de ingangsverdieping vervangen door een 
zuilenrij. Behal,ve dat dit een ideale plek voor een prive terras oplevert, ontstaan hierdoor de richtingen die worden gebruikt om het 
bouwlint te benadrukken. 
De doelgroep die Prowonen met deze appartementen wil aantrekken, de post-gezinssenior blijkt vooral op zoek te zijn naar zogenaamde 
driekamer appartementen, deze drie kamers zijn keuken/woonkamer, master bedroom en een multifunctionele ruimte die als slaapplek 
voor logees kan worden ingericht maar ook als werkruimte gebruikt kan worden. Deze laatst genoemde ruimte is ook op de 
ingangsverdieping gesitueerd. 

Erik i.Jndensdlol- lin:Mectuml Eqgloeenng nile · U11 Ill$ 2008 -34. 
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Afb. 5.1.9 De ingangsverdieping. 
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Afb. 5.1 .1 0 De doorzichten bij de ingang Afb. 5.1.11 He! trapgat met de verticale louvres 

De woningen op de bovenste en onderste laag zijn identiek (hetzij gespiegeld) en bestaan uit een vrij indeelbaar vloerveld met een 
oppervlakte van circa 100m2. In principe kunnen deze woningen naar de wens van de individuele bewoner worden ingedeeld, maar zijn 
hier ingevuld met een suggestie waarbij rekening is gehouden met ruimtelijkheid, gebruiksgemak en privacy. 
De indelingen zijn zo gesitueerd dat elke privacy gevoelige ruimte grenst aan de rustige verkeersruimte van een andere woning. Hierdoor 
ondervinden de functies van de verschillende woningen geen onderlinge hinder. Dit wordt nog eens verzekerd door de verticale louvre 
luiken die bij de trappen het zicht naar de andere woningen beperken. 
In het midden van de woningen zijn de versohillende functies gesitueerd die installaties nodig hebben, zeals de badkamer, toilet en 
keuken. Om de kern is een continue ruimte zonder fysieke scheiding gesitueerd. Maar door de vorm en plaats van de elernenten in de 
kern ontstaan er toch afzonderlijke ruimtes. Die ook bij het inrichten een eigen karakter kunnen krijgen. Tevens Ievert deze inrichting 
lange open zichtlijnen op, die de ruimtelijke beleving van de woning bevorderen. 
Wat ook te zien is op de plattegrond, is dat de stablliteitswand die uit drie gekoppelde kanaalplaten bestaat, zijn betonzijde aan de 
buitenzijde heeft. Hierdoor laat het gebouw zijn ware aard aan de omgeving zien. 
Omdat deze plaat buiten het stramien van de rest van de woning is gezet loopt de thermische scheiding wei in een lijn door. Hierdoor 
worden ingewikkelde details en bouwfysische problemen voorkomen. 
De woning op het zuiden is, ten gunste van de binnenplaats anders van formaat en opzet. Dat de kwaliteit van deze woning daar niet 
minder om hoeft te zijn, is te zien op de plattegronden die in de bijlagen zijn te vinden. 
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Afb. 5.1.12 De benedenwoning, met een indelingssuggestie 
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Afb. 5.1.13 Doorsnede AA. 

APPA TE E TE CO 

~· 
- r. . f ~ f . " f 'T ' 

~ 

- ...... ·- . . ....... -···· .. .. -~ 

! 
I I L ~ ~ 

~ 

v"" ~ 1 ..... . .. •. ·- ;,_, 

~· - ··- .... -·· .. - -. " 

i ~ 

~ n _l 
!"~ 

r----: 

J ID l rt~. Qri 
- •=r ... , . .. , .. - . ...... , ....... . · ...J 

i-- I .,.__ I I~ ~ 

\' .~ 

~ I 
En Undenschot ArthltectJJrcil Eng1neenno TU/e- ai.J_JUS 2008 

~ -

-n 
~ I 

; 

Afb. 5.1.14 Doorsnede BB. 

h 
-

I 
-~ 

--· :.......___ -

. 
-

-

,.__· 

-38-



Fase 1, De fundering Fase 2, De begane grond vloer Fase 3, Wanden plaatsen 

APPARTE ENTENCO PLE ROTONDA 

Bouwproces 

Nadal de fundering is geprepareerd, kan de begane grond vloer worden gelegd. Deze is voorzien van een sleuf voor een ringleiding 
waardoor de grote ftexibiliteit om leidingen aan te brengen, tijdens het bouwproces en later in het gebruik van de woning, word! 
gegarandeerd. Vervolgens word! het eerste wandelement geplaatst. Als deze is gesteld word! hij afgeschoord en kunnen de volgende 
platen er tegenaan worden gesteld. Deze hoeven niet allemaal geschoord te worden, omdat ze direct worden gekoppeld met het 
koppelstuk. In deze fase worden de binnenwanden ook geplaatst, deze zorgen !evens voor extra stabiliteit. 
De leidingen worden in naden van de wandplaten verwerkt. De ringleiding kan vervolgens worden opgevuld met zand. De vloer kan nu 
worden afgestort en de naden van de wanden worden gevuld met lijmmortel. Vervolgens word! de verdiepingsvloer gelegd en kunnen de 
kozijn- componenten worden geplaatst. Deze zorgen !evens voor de isolatie aan de zijkanten van de vloeren. Aile andere 'hoeken die nog 
niet zijn voorzien van isolatie worden vervolgens met passtroken ge'isoleerd. Nu begin! fase 2 tim fase opnieuw voor de volgende 
verdiepingen. 
De verdiepingen zijn op deze manier snel wind en waterdicht zodat men hier kan beginnen met de afwerking van de woningen terwijl de 
volgende verdieping word! geplaatst. 

Erill mdei1Schol - Arctri ectuml Engrneermg T\J e- augustus 2008 - 39-



Fase 4, Afwerken naden Fase 5, Verdiepingsvloer Fase 6, Kozijn componenten plaatsen 

De kostern besparing 

Uit gegevens van het kengetallen kompas bouwkosten(5l blijkt dat het dichte deel van de gevel van een appartementencomplex circa 
20% van de gebouwkosten bedraagt. In hoofdstuk vier is al gezegd dat het bouwen met kanaalplaten een besparing van 50% op de 
gevel oplevert. Dit zou dus betekenen dat de totale gebouwkosten met dit systeem 10% goedkoper zouden uitvallen. De indirecte kosten 
die kunnen worden bespaard door het snellere bouwproces en kleinere .foutenmarge word! geschat op 2% (aanname). 

prijs traditioneel 
prijs kanaalplaat 

BVO prijs 

€ 953,00 
€ 857,70 

BVO 

1360 
1360 

gebouwkosten 

€ 1.296.080,00 
€ 1.166.472,00 

bijkomende 
kosten 
20,6% 
18,6% 

totale bouwsom 
Exc. BTW 

€ 1.563.072,48 
€ 1.383.435,79 

De to tale besparing door het bouwen met kanaalplaten ten opzichte van een traditioneel gebouw bedraagt dus circa 13% wat voor dit 
gebouw een besparing van 180.000 euro betekent. 
Behalve deze financiele besparing, word! ook het milieu gespaard. Doordat er met grote elementen wordt gewerkt, waarvan bij de 
fabricage al het afval word! hergebruikt, Ievert deze bouwmethode een aanzienlijke besparing op het bouwafval. Bij de gemiddelde bouw 
van een woning word! 6 ton(6l bouwafval geproduceerd. Behalve dat dit veel geld kosi, is dit ook een belasting voor het milieu. Doordat er 
in de casco fase met standaard elementen word! gewerkt die niet meer worden verspaand kan er minsten 3 ton afval per woning worden 
bespaard. Dit Ievert bij dit gebouw een totale reductie van afval op van 21 .000 kg. Behalve dat dit kosten bespaard, maakt het het 
bouwproces ook een stuk groener. 

Ertk llndenscho! Arch tl><1l!ral Engtneerlfl!j TU/e • augu \US 2008 . 40-



5.1.15 De ingang naar de verdieping 

Nolen 

4. ProWonen, www.prowonen.nl , maart 2008. 
5. Kengetallen Kompas Bouwkosten 2008, Alsot BV, Wassenaar, uitgave 2008. 
6. gebaseerd op onderzoek van de VBI te Huissen. 

Atbeeldingen 

5.1.1 Het braakliggende terrein, eigen toto, juni 2007 
5.1.2 Het oude postkantoor, eigen toto, juni 2007 
5.1.3 De locatie, Bran; Goochel Art, maart 2008 
5.1.4 Het bouwlint word! in een richting omgezet, artist impression 
5.1.5 De vorm van het gebouw, eigen tekening 
5.1.6 De nieuwe situatie, eigen tekening 
5.1.7 principe van de vleugels, eigen tekening 
5.11.8 het dak, eigen tekening 
5.1.9 De ingangsverdieping, eigen tekening 
5.1.1 0 De ingang van de woningen, artist impression 
5.1.11 Het trapgat, artist impression 
5.1.12 De waning, eigen tekening 
5.1.13 Doorsnede M, eigen tekening 
5.1.14 Doorsnede BB, eigen tekening 
5.1.15 De ingang naar de verideping, artist impression 
5.1.16 Ziehl van de paikeerplaat, artist impression 

En Llr111ensthot · Arcturecturat Erv TU/e • aLgustus 2006 

5.1.16 zicht vanat de parkeerplaats 
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Remterprelabe van Geprelabn~erde Arcl1ilectuur Re·Pre-Arch 

Alb. 5.2.1 Openbare zandweg. Afb. 5.2.2 Ziehl op het perceel vanaf het bospad . 

. 2LANOGOED DE OBBI 

De opgave 

In de bosrijke omgeving van Zelhem zijn, in het gebied dat de Obbinkmarke heel, twee toekomstige nieuwe landgoederen te koop. Een 
nieuw landgoed is een openbaar toegankelijk boscomplex -al dan niet met overige gronden- met daarin een woongebouw 'van allure' 
met maximaal drie wooneenheden en een minimale omvang van de bebossing van 5 hectares(1l. 
Omdat er nog geen opdrachtgever voor deze opgave is, wordt er bij dit antwerp een moderne invulling van het woongebouw gerealiseerd 
dat geschikt is voor een echtpaar in de post-gezinsfase. 

De situatle 

De locatie van het toekomstige landhuis is een oude weide die volledig wordt omringd door bomen en aan de zuidzijde aan een 
open bare zandweg grenst. Vanaf deze weg loopt nu een bospad naar het perceel dat gebruikt kan worden als oprijlaan. 
De openbare zandweg wordt Ievens gebruikt als achteringang van het particuliere buitengoed 8os en Enk. Hier staan luxe private 
vakantiehuizen op een besloten gebied. Zodoende wordt deze zandweg toch regelmatig gebruikt. 
Aan de noord- oostzijde bevindt zich een andere complicerende factor, hier ligt het motorcross circuit De Kappenbulten. Dit circuit is elke 
zaterdag, met de uitzondering van de wintermaanden geopend. Aangezien de baan zich op steenworp afstand van het perceel bevindt, 
zal er rekening moeten worden gehouden met geluidsoverlast. 
Het perceel heeft geen gedefinieerde richting of uitzichten, doordat de bomen het uitzicht enorm besluiten komi de enige rich ling van het 
perceel van de zon en de schaduwen die dit oplevert. 

E Lsnaensaoor - Artlllleclu131 E~ n enr TlJ•e ·augustus 200a -42-
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Afb. 5.2.3 De locatie. 
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Alb. 5.2.4 De invloeden op de locatie. Alb. 5.2.5 Benadering van het gebouw. 

DGOED DE OBBINKMAR E 

1:500 

De locatie heeft zoals in het vorige hoofdstuk wordt uitgelegd een aantal beperkende factoren. Deze invloeden bepalen de hoofdvorm 
van het gebouw en de plaatsing op het perceel. 
Om de schaduw te ontlopen en afstand te nemen van de negatieve invloeden van de motorcrossbaan en het buitengoed, wordt het 
gebouw in de noordwest hoek van het perceel geplaatst. Dit plaatst het gebouw tevens dichter bij het bospad, dat als oprijlaan wordt 
gebruik. Het gebouw bestaat uit drie hoofdvolumes (begane grond, verdieping en het verbindende trappenhuis) die terwijl men het 
gebouw nadert steeds een nieuwe compositie vormen. Samen met de afwisselende doorzichten die het bos steeds op het perceel biedt, 
geeft het gebouw zich steeds meer prijs bij het benaderen. 
Om de schaduw te ontlopen en afstand te nemen van de negatieve invloeden van de motorcrossbaan en het buitengoed, wordt het 
gebouw in de noordwest hoek van het perceel geplaatst. Dit plaatst het gebouw Ievens dichter bij het bospad, dat als oprijlaan wordt 
gebruik. Het gebouw bestaat uit drie hoofd'volumes (begane grand, verdieping en het verbindende trappenhuis) die terwijl men het 
gebouw nadert steeds een nieuwe compositie vormen. Samen met de afwisselende doorzichten die het bos steeds op het perceel biedt, 
geeft het gebouw zich steeds meer prijs bij het benaderen. 
Om het geluid verder tegen te gaan wordt op het perceel een boomgaard aangelegd. Deze plaatst meer bomen tussen de zender en 
ontvanger en vormt zo een extra natuurlijke barriere. 
Aan de zuidzijde van het gebouw komt het terras met het zwembad, dit gebeurt op een hoogte van 4m boven maaiveld. Dit zorgt ervoor 
dat het terras wei uit kan kijken op de open bare zandweg, terwijl de privacy voor de mensen op het terras gewaarborgd blijft. 
De boomgaard en poel zorgen voor diversiteit in het uitzicht en geven structuur aan het grote open perceel. 
Voor het parkeren en het opbergen van bijvoorbeeld fietsen en containers wordt er op het perceel een bijgebouw geplaatst, opdat deze 
storende elementen de sereniteit van het hoofdgebouw niet aantasten. 
Dit bijgebouw heeft tevens als voordeel dat materieel om de boomgaard en poel te onderhouden op korte afstand voor handen is 
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Alb. 5.2.6 De nieuwe situatie. 
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Afb. 5.2.7 De beslotenheid van de plek. Afb. 5.2.8 Binnenkomen in drie fasen. 

LANDGOED DE OBBINK AR E 

De begane grond bestaat uit twee vleugels met slaapkamers en badkamers die onderbroken worden door het trappenhuis. Dit 
trappenhuis is aan de achterzijde van het huis geplaatst zodat men in drie fasen binnenkomt. 
Het eerste moment van binnenkomen is het betreden van de open plek in het bos. Doordat deze wordt omringd door bomen is het een 
private en besloten plek met een duidelijke grens. 
Het tweede moment ontstaat als men de multifunctionele ruimte onder de bovenbouw betreedt, de opzet van het gebouw biedt vanuit 
deze ruimte doorzichten in aile richtingen. Deze plek biedt de mogelijkheid om buiten te zitten als het wisselvallige klimaat in Nederland 
het onmogelijk maakt om op het terras op de verdieping te zitten. Tevens kan deze ruimte worden gebruikt bij bijvoorbeeld feesten. Door 
de ruimte een actief onderdeel van het binnenkomen te maken wordt er voor gezorgd dat de bewoners deze ruimte niet als berging gaan 
gebruiken. Het spiegelende waterbassin wordt hier in de geest van Richard Neutra (zie afb. 5.1.8) gebruikt om het gebouw met de 
bodem te verweven. 
Dit bassin wordt tevens gebruikt om het regenwater van de verdieping op te vangen . AI het water op dit dak wordt verzameld en valt door 
twee stortkokers naar beneden in dit bassin . Hierdoor hoeft er geen hemelwaterafvoer te worden toegepast, maar wordt regen tot een 
bijzondere voorstelling van de natuur gemaakt. 
Als men uiteindelijk in de derde fase de voordeur door gaat en het trappenhuis betreedt is men pas fysiek binnen. 
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Alb. 5.2.9 Richard Neutra, Health House 1927-1929. 

Ell LindeflSCl!Ot. Ardl ladllral E1¥.J111tti!M TU/e - augustus "2008 -49-



Re1nterpreta~e van Ge~abnceeme ArcMectuur Re-Pre-Arch 

( 

Alb. 5.2.10 Drie manieren van kijken. 

LA DGOED DE 0 81 K AR E 

1:100 

Omdat er in de situatie geen bijzondere zichtlijnen zijn die benadrukt dienen te worden, word! er op drie verschillende manieren naar de 
omgeving gekeken. 
De onderkant van ramen in de slaapvleugels zitten op een hoogte van 1.4m ten opzichte van vloerpeil en 0.1 m ten opzichte van het 
maaiveld. Hierdoor word! de toeschouwer met de natuur geconfronteerd. In plaats van iets te bekijken, zit de toeschouwer er zelf midden 
in, bekijken word! hierdoor beleven. 
De ramen op de verdieping leveren een verdiepingshoog kader waardoor uitzicht en overzicht word! geboden. De breedte van de ramen 
is door het gebruik van kanaalplaten zonder lateien gelimiteerd tot 600mm. Door dit smalle kader word!, op afstand van het raam, een 
verticale strook uitzicht uitgelicht. Deze zullen onderling allemaal verschillen en geven de monotone omgeving een grotere differentiatie. 
Van dichtbij is het raam juist weer groat genoeg om overzicht op de omgeving te bieden. 
Het terras op de verdieping is de enige plek waar brede ramen worden gebruikt. Deze plek waar zich oak de eetkamer bevindt, Ievert zo 
een panoramisch uitzicht op, wat uitnodigt om het terras te betreden, waar men vanuit een verhoogde positie om zich heen kan kijken. 

Begane grand 

De verdiepte begane grand bestaat zeals eerder gezegd uit twee vleugels. Waarvan de hoofdvleugel twee slaapkamers en een 
badkamer bevatten. De masterbedroom is voorzien van een inloopkast. De gang is in deze vleugel verbreedt zodat deze als werkruimte 
kan worden gebruikt. De gastenvleugel bestaat oak uit twee kamers en een badkamer, deze kunnen worden gebruikt voor bezoek of 
voor de kinderen van de bewoners. 
De hal biedt de mogelijkheid om de twee vleugels te betreden of om via het trappenhuis de verdieping te betreden. In elke ruimte word! 
een wand onbewerkt gelaten, hier kan men dus zien hoe de kanaalplaten op elkaar aansluiten met hun cementvoeg en koppelstuk, zeals 
in hoofdstuk 4 is uitgelegd. De andere wanden worden wit afgestuct om een grotere ruimtelijkheid te creeren . De plaatsing van de 
kozijnen, is zeals eerder vermeld, afhankelijk van de platen die het plafond vormen. Om geen lateien te hoeven gebruiken worden de 
kozijnen met een breedte van 600mm midden onder een vloerplaat geplaatst, zodat aan beide zijden een oplegging van 300mm 
overblijfl. De kozijnen bestaan uit een kader van lariks hout en een kozijn van meranti. Deze twee natuurlijke materialen hoeven niet te 
worden verduurzaamd en passen qua kleur goed bij elkaar. Tevens geven ze het gebouw een relatie met zijn bosrijke omgeving. 
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Alb. 5.2.12 Begane grond. 

LA DGOED DE OBBIN ARKE 
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Alb. 5.3.13 Louis Kahn, Salk Institute, Ja Lolla. Alb. 5.2.14 Larikshout. 

DGOEO DE 0881 K ARKE 

Larikshout word! verder overal in het gebouw gebruikt om details af te werken. De open hoeken van de begane grond worden er mee 
afgewerkt en ook de daklijsten worden van larikshout gemaakt. 
Behalve dat het hout een directe relatie tot het bos heeft, Ievert het een mooie combinatie met het beton van de kanaalplaten op. Het 
contrast tussen het kille afstandelijke beton en het warme natuurlijke hout Ievert een interessant beeld op zoals afbeelding 5.1.121aat 
zien met een gebouw van Louis Kahn. 
De open hoeken van de volumes op de begane grond leveren niet aileen een beeldende hoekafwerking, die verwijst naar het Seagram 
building(2) op, maar zorgt er ook voor dater een binnenmaat ontstaat die een veelvoud van 1200mm is. Doordat binnenwanden met 
150mm dikke kanaalplaten worden gemaakt, Ievert dit maatsysteem openingen van 1050mm op. Hierin past precies een standaarddeur. 
Dit voorkomt dure nabewerkingen van de kozijnen of het gebruik van onrendabele pasplaten. 

Verdieping 

De verdieping word! gedragen door de kanaalplaten die als schijf in de begane grond staan. Over deze schijven komt een plaat die als 
latei werkt en de krachten verdeelt over de staande schijven. De ruimte bestaat uit een grote vrije overspanning waarin het woongedeelte 
is gesitueerd. Het keukenblok kijkt uit over de vide van het trappenhuis en heeft uitzicht over de oprijlaan door de hoge ramen in het 
trappenhuis. Aan de keuken is een bijkeuken gerealiseerd die Ievens als voorraadkast kan worden gebruikt. 
De eetkamer is aan het terras geplaatst zodat men onder het eten kan genieten van een panoramisch uitzicht en de eettafel ook als 
verblijfplek kan worden gebruikt. 
Het eetgedeelte word! van het woongedeelte gescheiden door een openhaard die aan beide zijden kan worden gebruikt. Hierdoor wordt 
de ruimte opgedeeld zonder dat de ruimtelijkheid word! aangetast. 
In het woongedeelte zijn de ramen zo geplaatst dater word! ingezoomd op verschillende delen van de omgeving, de vier ramen in de 
oostzuid- gevellaten de poel en de boomgaard zien, terwijl de ramen in de noordzijde zicht bieden op de oprit en de rest van het 
landgoed. De oostgevel is relatief dicht gelaten om het geluid van de motorcrossbaan zoveel mogelijk te weren. Het terras met een 
vlonder van larikshout is op het zuiden gericht en voorzien van een zwembad. Dit zwembad neemt zijn eigen dwarskrachten op zodat er 
geen extra constructieve voorzieningen in de wanden hoeven te worden opgenomen. In de ruimten onder het terras komen de 
technische voorzieningen die het zwembad en het woonhuis nodig hebben. 
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Alb. 5.2.16 Verdieping. 

LANOGOED DE 0 BIN MARKE 
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Alb. 5.2.17 Doorsnede AA. Alb. 5.2.18 Doorsnede BB. 



Alb. 5.2.19 Oost- en zuidgevel. Alb. 5.2.20 Het terras 

NDGOED D OBBINK AR E 

Doorsneden 

In de doorsneden is te zien hoe de volumes boven elkaar zweven op slechts enkele contactpunten na. De hoogte tussen de twee 
volumes is 1.80m zodat waar ze elkaar raken, de open ruimte eenvoudig kan worden opgevuld met anderhalve plaat. 

Gevels 

Voor de gevels worden ge"isoleerde kanaalplaten gebruikt. Deze hebben, om een optimale bouwfysische scheiding te kunnen leveren, 
hun isolatie aan de buitenzijde. De kopse kanten van de platen en de dakranden worden met aanvullende stukken isolatie afgewerkt. AI 
deze platen leveren een compositie op, die precies laat zien hoe het gebouw constructief in elkaar steekt. 
Om dit in het zicht te Iaten, worden de platen niet afgestuct, maar gecoat met een polyurea coating. Dit wordt doormiddel van een Hot 
Spray techniek (3) aangebracht. Deze techniek die normaal wordt gebruikt om bijvoorbeeld vloeistoftanks te coaten word! ook gebruikt om 
blobs af te werken. Deze coating is slagvast en chemisch resistent tegen bijna elke invtoed van buitenaf. Deze coating is in vele kleuren 
te krijgen, maar word! hier transparant toegepast. 
Hierdoor is de gevel waterdicht, beschermt tegen mechanische beschadigingen en blijft hij schoon, terwijl de isolatie en de naden (onder 
de coating) in het zicht blijven. Op afstand zal het hierdoor lijken dat het gebouw is afgestuct. Maar bij benadering zal de 
nieuwsgierigheid van de toeschouwer worden geprikkeld doordat het gebouw toch iets anders in elkaar blijkt te zitten dan verwacht. De 
gevel blijkt geen monotoon wit vlak te zijn en de schijven zijn geen zuivere rechthoeken. Bij binnenkomst in de hal zal de bezoeker 
worden geconfronteerd met de onafgewerkte betonnen platen en de metalen connector die ze verbindt en zich beginnen af te vragen 
waar dit gebouw van is gemaakt. 
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Alb. 5.2.21 Horizontale doorsnede van een hoekdetail met twee kozijnen, het kozijn rechtsboven zit in een 
wand die word! afgestuct. Het linker kozijn zit in een wand waar de kanaalplaten in het zicht blijven. 
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Afb. 5.2.22 Doorsnede CC. De details zijn te vinden in de bijlage. 

LA OGOED DE 0881 K ARKE 
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Artist impression. Artist impression. 

Nolen 

1. Definitie nieuw landgoed, www.landgoederen.net, maart 2008 
2. Seagram Building, Ludwig Mies van der Rohe en Phillip Johnson, New york 1954-1958 
3. Proline Hotspray techniek, de coating word! verwarmde sproei apparatuur op de ondergrond gespoten en Ievert een naadloos eindresultaat op, 
www.polyurau.nl , maart 2008 

Afbeeldingen 

5.2.1 Open bare zandweg, eigen toto, juni 2007 
5.2.2 Ziehl op het perceel vanat het bospad, eigen toto, juni 2007 
5.2.3 De locatie, Bron; Google Earth, maart 2008 
5.2.4 De invloeden op de locatie, eigen tekening 
5.2.5 Benadering van het gebouw, artist impression 
5.2.6 De nieuwe situatie, eigen tekening 
5.2.7 De beslotenheid van de plek, eigen toto, juni 2007 
5.2.8 Binnenkomen in drie tasen, eigen tekening 
5.2.9 Richard Neutra, Health House 1927-1929, Richard Neutra 1892-1970, Barbara Lamprecht, Taschen 2007 
5.2.10 Drie manieren van kijken, eigen tekening 
5.2.11 Dakplan begane grond, eigen tekening 
5.2.12 Begane grond, eigen tekening 
5.2.13 Louis Kahn, Salk Institute, Ja Lolla, www.voorthuis.net, maart 2008 
5.2.14 Larikshout, Arnhemse fijnhouthandel, www.at.nl , maart 2008 
5.2.15 Vloerplan verdieping, eigen tekening 
5.2.16 Verdieping, eigen tekening 
5.2.17 Doorsnede AA, eigen tekening 
5.2.18 Doorsnede BB, eigen tekening 
5.2.19 Gevels, artist impression 
5.2.20 T erras, artist impression 
5.2.21 Horizontaal hoekdetail, eigen tekening 
5.2.22 Doorsnede CC, eigen tekening 
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CO CLUSIE 

Wat begon als onderzoek naar de geschiedenis van prefabricage heeft geleid tot een innovatieve manier van prefabriceren, waarbij 
wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn van elementen die al op de markt aanwezig zijn. Waardoor de prefabricage meer kan zijn dan 
aileen rationalisatie en echt de voile mogelijkheden van de industrialisatie kan gaan benutten. 

Dit heeft geleid tot twee ontwerpen, met beide een verschillende insteek. Deze ontwerpen Iaten zien wat de mogelijkheden zijn als men 
van de standaard bouwmethoden afstapt en een materiaal als uitgangspunt neemt. Met een monomateriele uitgangspositie zoals in deze 
exercities het geval was, wordt de ontwerper voor een aantal problemen gesteld, die in een ander materiaal geen stof tot nadenken op 
zouden leveren. Deze problemen hebben geleid tot nieuwe ontwerpstrategieen, waardoor de karakteristiek van de uiteindelijke 
gebouwen wordt versterkt. 

De ontwerpen en de bouwmethode die in dit verslag worden beschreven zijn realistisch. Ze zouden dan ook op deze manier kunnen 
worden gebouwd. Gaat men echter puur voor kostenreductie, dan is een combinatie van verschillende materialen, een meer voor de 
hand liggende oplossing. In dit Iicht moet dit project dan ook als en een exercitie worden gezien om ontwerpers aan te moedigen om 
verder te kijken dan het traditionele palet aan materialen en bouwmethoden. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 , materiaalcriteria 

T oepasbaarheid als wand 
1 Geen dragende capaciteit 
2 Licht dragende capaciteit 
3 Dragende capaciteit 
4 Goed dragende capaciteit 
5 Uitstekende dragende capaciteit 

T oepasbaarheid als vloer 
1 Geen overspanningmogelijkheden 
2 Licht belastbaar 
3 Zelfdragend 
4 Goede overspanningmogelijkheden 
5 Grote overspanningmogelijkheden 

Toepasbaarheid als dak 
1 Geen overspanningmogelijkheden 
2 Aileen als schuin dak 
3 Plat en schuin dak mogelijk 
4 Goede overspanningmogelijkheden 
5 Grote overspanningmogelijkheden 

Warmte isolerende werking 
1 geen isolerende werking 
2 Rc onder 1.5 
3 Rc minimaal1.5 
4 Rc minimaal 2.5 
5 ledere Rc mogelijk 

Geluidsdemping 
1 Geen demping 
2 Aileen luchtgeluid 
3 Contact en luchtgeluid 
4 Dempend 
5 Zwaar dempend 

Brandwerendheid 
1 Brandbaar 
2 Heeft brandwering nodig 
3 Is hittebestendig 
4 Zonder nabewerking 30 minuten brandwerend 
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5 Zander nabewerking 60 minuten brandwerend 

Verwerkingsmogelijkheden/handelbaarheid 
1 Kraan benodigd 
2 Hulpmiddelen nodig 
3 met mankracht te verwerken 
4 Met twee man te verwerken 
5 Door een persoon verwerkbaar 

Benodigde nabewerking op de bouwplaats 
1 Werkt niet zonder tijdrovende nabewerking 
2 Binnen 8 manuur te verwerken 
3 Binnen 4 manuur te verwerken 
4 Monteren en verwerking binnen een manuur 
5 Aileen monteren 

Esthetische uitstraling 
1 Dubbel materiaal gebruik nodig 
2 Extra materiaal nodig voor uitstraling 
3 Na eenvoudige bewerking esthetisch verantwoord 
4 Geen nabewerking nodig 
5 uiterlifk ondersteund de vormgeving 

Ethische uitstraling (tektoniek/imago) 
1 Goedkope uitstraling 
2 
3 Degelijk materiaal/gevoel 
4 
5 Heeft een kwalitatief imago 

Vernieuwingswaarde 
1 Word! al gebruikt als prefabsysteem 
2 Word! al als element gebruikt voor twee van de drie functies (wand, dak of vloer) 
3 Word! al als element gebruikt als wand, dak of vloer 
4 Word! al gebruikt als zelfstandig bouwmateriaal 
5 Wordt nog niet gebruikt als bouwmateriaal 
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Bijlage 2 Tekeningen Rotonda 
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Tekeningen Obbinkmarke 

Situatie 1:1000 
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Begane grond 1 :200 
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Overzicht details doorsnede CC 1 :100 

Ert~ undenscho - Att!ttteCIOral Ef19tneerrng nne -augU!lWS 2008 -80-



RelntertH taue v n Gepretabricearde rch tectuur Re-Pre-Arch 

00 

. . • • • • I • • • • 
0 
0 
0 

______________ :·---------------------- ------ ------------- --~~~~~~-..td:z=iZ:j 

betail1 & 2 1:10 

En LJnd 1- 11 turn\ Eng1r augusll.lll2008 -81-



Remteroretalle van GeprefabPceenle Architecltiur Re-Pre-Arch 

·-·- ·-·-·1 

I 

.D 

w \j2 

r---llL ;w! __ --1 

Detail3 1:10 

Erik Lind nschot • ArtllliOCtural Enom enng TUie • augustus 2008 -82-



En~ L!m1en~ot -Archilectual Eng11 esr111a TU - a usiLJS 2008 

Re1n roremt evan Georef brlceerde Archrtectuur Re-Pre-Arch 

---·---·---·---·---·---·---·--- --. 

I 
I 
I 
I 

_j 

Detail4 1:10 

-83-



1 ranCI 

0 

0 

r 

DetailS 1:10 

!ef'lng TUJ • a~ustus 2008 



RemterpretatJavan Geprefabnooerde Arcnnectuur Re-Pre·Arch 

-85. 


