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Voorwoord 

Deze scriptie is een afronding van mijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven, richting Architectural 
Engineering (AE). Deze richting legt de nadruk op het verwezelijken van het gewenste architectonsich beeld. 

Het vierde masterproject dient als voorbereiding op het afstuderen. De focus gedurende dit project lag op 
wetmatigheden en structuren. Deze manier van ontwerpen heeft mijn interesse gewekt en is daardoor een 
van de bepalende factoren geweest tijdens het afstuderen. 
Het project heeft als basis de stedenbouwkundige structuur van de architecten Rogers en Santa Rita in het 
havengebied Lisnave in Almada bij Lissabon. Mijn aandeel in het project is de uitwerking van een pier in het 
havengebied. 
Centraal in deze scriptie stoat het zoeken naar een bouwsysteem/structuur voor een bestaande pier. 
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Samenvatting 

Het stedenbouwkundig plan van de Richard Rogers, Atkins en Santa-Rita is het uitgangspunt voor dit 
onderzoek. Mijn opdracht is het ontwerpen van woningen op een bestaande pier. 
De bestemming voor de pier zijn luxe woningen. In deze woningen komen minimale en maximale woningen 
voor. De maximale woningen zijn bestemd voor de bewoner en de minimale voor het personeel. De maximale 
woningen zijn variabel en kunnen met behulp van een bouwsysteem worden opgebouwd. 

De onderzoeksvraag: 
Is het mogelijk om met behulp van een algemeen bouwsysteem verschlllende woonvormen te maken? 

Op basis van het onderzoeksprobleem zijn de volgende onderzoeksdoelen geformuleerd: 
• Een systeem ontwikkelen waarmee een diversiteit aan woningen ontwikkeld kan worden: 
• De eigenheid van het gebied bewaren. 

Gehanteerde methode: 
In de literatuur is gezocht naar voorbeelden van plannen in het verleden met hetzelfde uitgangspunt, 
d.w.z. woningen met een (gedeeltelijk) flexibele grondslag. Hieruit zijn plannen geselecteerd die onderling 
verschillend zijn. een eigen benaderingswijze hebben, maar wel relevant zijn voor het project in het 
havengebied Almada. 

Naast de maximale woning zijn er ook minimale woningen; samen vormen deze een unit . De minimale 
woningen voor het personeel ondersteunen de maximale (flexibele) woning. Elke unit heeft vier 
personeelswoningen . 

Er is eerst gekeken naar bouwsystemen voor woningen die als basis kunnen dienen voor de luxe woningen. De 
gekozen projecten zijn (biz 6): 
• Lucas Lang (2000) - systeem kan vanuit het "niets" worden opgebouwd 

- Geen bouwkundig systeem - locatie ongebonden - neutraal vormgegeven 
+ klantvriendelijk + bouwpakket + universeel knooppunt + vaste elementen + prefabricatie 
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Linksboven: Wenswonen - Willems van de Brink - 2002 
Linksonder: Les Marelles - Bernard Kohn en Georges Maurios - 1975 

Rechtsboven: Modular Construction System - Lucas Lang - 2000 



Pl (ER) ON I ER EN 

7 

Linksboven: Micro Compact Home - HordenCherry Lee - 2005 
Rechtsboven: Hutl<offer - Flores & Prats - 1997 

Linl<sonder: Tiny Tumbleweed House - Joy Shafer's - 1997 
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• Wenswonen (2002) - flexibel tijdens de ontwerpfase 
- Verliest flexibiliteit na de uitvoering + geen constructief systeem 
+ makkelijk en goedkoop systeem 

• Les Marelles (1975) - vaste constructie met flexibel interieur 
- Vaste afmetingen unit - eentonig gebouw 
+ Scheiding interieur en exterieur + leidingen netwerk + prefabricatie 

Vervolgens is gezocht naar drie projecten voor minimale woningen die optimaal gebruik maken van het 
beschikbare oppervlak. De gekozen projecten zijn (biz 7): 
• Hutkoffer - Flores & Prats 

Een woning in een woning - alle voorzieningen zijn opgeborgen in een meubel 
• Micro Compact Home - Horden Cherry Lee 

Kubus van 2,5x2,5x2,5 meter met flexibele voorzieningen 
• Tiny Tumbleweed house - Jay Shafer's 

Traditioneel vormgegeven woning met vaste voorzieningen 

Het systeem voor de woningen van Almada moet aan enkele vereisten voldoen om tot een flexibiliteit te 
komen die tevens aan de specifieke situatie tegemoet komt. 
• Vast aantal elementen waaruit de woningen worden opgebouwd. Dit zorgt ervoor dat prefabricatie 

mogelijk wordt. 
• De elementen zijn op verschillende manieren te rangschikken. Hieruit kan een variatie aan typologien 

ontstaan (biz 1 O lb). 
• Keuze voor de (nieuwe) bewoner om de woning aan zijn eigen woonwensen aan te passen. Wijzigingen 

moeten makkelijk te verwezenlijken zijn. Als dit niet het geval is, zal er in de toekomst geen gebruik van 
worden gemaakt. 

• Het systeem heeft een modulaire maatgeving, onder andere bepaald door de constructie van de pier en 
de autolift. 

• Behoud van de kwaliteit van de pier als herkenbaar object. 
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Hoe ontstaan verschillende type woningen binnen het gekozen systeem (biz 10)? 
• Het systeem naar de achtergrond verwijzen (onzichtbaar maken] - de vloeren verbergen de houten liggers. 
• Het systeem extra benadrukken - de draagstructuur van de vloeren wordt zichtbaar. Boven een systeem 

waarbij het systeem in een richting zichtbaar wordt. Onder wordt het systeem in twee richtingen zichtbaar. 
Beide oplossingen zijn mogelijk al naar gelang de wensen van de opdrachtgever. 

De algemene kenmerken van een pier sluiten goed aan bij de wetmatigheden van een bouwsysteem. Een 
pier heeft een systematische opbouw. Het modulair ontwerp speelt hierop in door dot te gebruiken. Het 
bouwsysteem is een voortzetting van de bestaande repeterende constructie . Met andere woorden, de pier is 
de leidraad voor het bouwsysteem. Het systeem is niet bepalend moor de locatie. Maatvoering komt voort uit 
de structuur van de bestaande pier. 

Het verschil en het vernieuwende ten opzichte van andere bouwsystemen is dot dit systeem locatiegebonden 
is en zich dus beter voegt naar de situatie. Een gebouw stoat nooit op zichzelf. 
Volgens deze theorie is het noodzakelijk dot per situatie een nieuw systeem wordt ontworpen. Een universeel 
bouwsysteem heeft architectonisch minder kwaliteiten omdat er altijd voor een compromis wordt gekozen: 
een systeem dot in alle situaties voldoet. Voor dit project is gekozen voor een ander uitgangspunt: de 
locatie ligt vast, moor het systeem is ftexibel; het systeem is toegepast op deze specifieke locatie. Voor 
vervolgonderzoek kan deze theorie worden toegepast op bijvoorbeeld doks, silo's en dergelijke. 
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Typologien met behulp van bouwsysteem 
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Slappenplan gevelpatroon 
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l . lntroductie 

l. l Onderzoeksvraag 
Is het mogelijk om met behulp van een algemeen bouwsysteem verschillende woonvormen te maken? 

l .2 Onderzoeksdoelen 
Op basis van het onderzoeksprobleem zijn de volgende onderzoeksdoelen geformuleerd: 
• Een systeem ontwikkelen waormee een diversiteit aan woningen ontwikkeld kan worden. 
• De eigenheid van het gebied beworen. 

l .3 Onderzoeksmethodologie 
Om te beginnen is in de literatuur gezocht naor voorbeelden van plannen in het verleden met hetzelfde 
uitgangspunt, d.w.z. woningen met een (gedeeltelijk) flexibele grondslag. Hieruit zijn plannen geselecteerd 
die onderling verschillend zijn, een eigen benaderingswijze hebben, moor wel relevant zijn voor het project in 
het havengebied Almada. Vervolgens zal worden geanalyseerd waor de plannen tekort schieten en waorin 
ze juist sterk zijn. Aon de hand van de bevindingen wordt een bouwsysteem ontworpen, met behoud van de 
eigenheid van het gebied. 
De woningen in Almada bevatten naast luxe-appartementen (maximale woningen), ook personeelswoningen 
(minimale woningen). Er is daorom niet alleen gezocht naor drie voorbeelden van bouwsystemen moor ook 
naor drie voorbeelden van minimale woningen waorin flexibel bouwen een minder grote rol speelt, moor die 
wel van belong zijn voor het pierproject Almada. 

l .4 Structuur van het rapport 
In onderstaande tabel wordt de structuur van het rapport weergegeven. 

lntroductie 
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l .5 Praktisch belong van het onderzoek 
In het verleden zijn vele pogingen gedaan om een universeel en flexibel woonhuis te ontwikkelen, met 
wisselend succes. De meeste flexibele systemen zijn neutraal vormgegeven en spelen niet in op de betreffende 
situatie en de problemen die er bij horen. De flexibiliteit van het ontwerp wordt bovendien niet altijd ten voile 
benut. In dit verslag zal ik enkele interessante voorbeelden bespreken. Met dit onderzoek wil ik een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van een flexibel systeem dot zich aan al deze tekortkomingen onttrekt. 
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2. Theoretisch onderzoek 

2. 1 Literatuurbespreking 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de relevante literatuur voor dit onderzoek. 

Historie van bouwsystemen 
Er zijn vier belangrijke momenten aan te wijzen in de evolutie van het aanpasbaar bouwen. 
• Het begin van het aanpasbaar bouwen in de moderne architectuur in Europa is gemaakt door Mies van 

der Rohe zijn steel frame house (Stuttgart exhibition) in 1927 (biz 20). De oorspronkelijke plattegronden zijn 
volledig open op enkele kolommen no en de binnenwanden kunnen naar de wensen van de bewoners 
warden ingedeeld. 

• Na de Tweede Wereldoorlog is er een snelle ontwikkeling geweest veroorzaakt door de babyboom ( 1945-
1960), terugkeer van de mensen uit lndie en verwoesting door de bombardementen. Dit heeft ertoe geleid 
dot er woningnood op grote school was. Dit stimuleerde de zoektocht naar innovatieve ontwerpen en 
technologien. 

• Door de industrialisatie wordt massaproductie mogelijk. Walter Gropius is een groot voorstander geweest om 
de industrialisatie in de bouw te implementeren. Citaat Walter Gropius over massaproductie: "Industrialisation 
will come about by repeating seperate elements. This will allow production in large amounts and permit 
components to be made at low prices and with a high level of profitability." 1 

• Een flexibel systeem dot is ontwikkeld tussen 1960 en 1970 door Habra ken, is de SAR methode. Hierin wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de constructie en de inhoud van een woning. De constructie is gefixeerd en de 
invulling hiervan is flexibel. Citaat Avi Friedman in Adaptable houses over deze methode: "A reduction in the 
use of bearing partitions in the interieur and the increase in the number of premanufactured components 
have provided the opportunity for greater choice and adaptability in design and construction." 2 

l Cit a at Walter Gropius - Estandar - Javier Mozas standard, Vitoria-Gasteiz ( 1997), p, 23 
2 Citaat Avi Friedman - the adaptable houses, Mac Graw-Hill componies inc, 2002, p, preface x 
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Waarom kiezen voor een aanpasbaar gebouw? 
• Wisselende samenstelling van een gezin in een woning (biz 21 ). Variatie in ruimtes kan deze wisselende 

samenstelling opvangen. 
• Wisselende eigenaren of bewoners in een woning. In Nederland veranderen appartementen gemiddeld 1 

keer per 9 jaar van eigenaar. In de bijlage stoat een tabel met de exacte cijfers. 
• Woningen moeten zich tegenwoordig kunnen aanpassen aan de differentiatie van gezinnen. Zij hebben 

alien unieke levensstijlen en leefgewoonten. 
• Een architect kan veranderbaarheid in een ontwerp gebruiken om controle over het ontwerp te houden 

nadat het project is gerealiseerd omdat de opdrachtgever zich vrijheden kan veroorloven binnen de grenzen 
die de architect aangeeft. Veranderingen aan het ontwerp kunnen gemakkelijk warden gemaakt binnen 
het gedachtengoed van het ontwerp. In de praktijk zal de opdrachtgever zich wellicht niet altijd aan de 
grenzen van de architect houden, moor dit is wel het uitgangspunt. 

Hieronder volgt een overzicht van de verschijningsvormen flexibel bouwen. 
Er zijn twee basisvormen van flexibiliteit aan de hand van een systeem: 
• Een systeem dot nog veranderbaar/flexibel is in de ontwerpfase. Voorbeeld hiervan is Wenswonen van 

Willems van den Brink (zie biz 27). 
• Een systeem dot nog kan worden aangepast aan woonwensen ten tijde van bewoning. Voorbeeld hiervan 

is Les Marelles van Bernard Kohn-Georges Maurios (zie biz 29). 

De tweede basisvorm biedt vervolgens twee mogelijkheden volgens de theorie van Steven Gro6k. 
• Adaptabele vorm (functionele flexibiliteit) -geschikt voorverschillende vormen van sociaal gebruik. De ruimtes 

kunnen op verschillende manieren warden gebruikt zonder fysiek te veranderen. De ruimte is gefixeerd moor 
is zodanig ontworpen dot er toch verschillende functies aan gekoppeld kunnen warden. 

• Flexibele vorm (technische flexibiliteit) - het veranderen van ruimtes door fysieke ingrepen. Een voorbeeld 
hiervan is het schuiven van wanden of vloeren zodat er een nieuwe ruimte ontstaat met andere 
kwaliteiten. 

Daarnaast is er nog een onderscheid tussen de soft en hard methode, zoals beschreven in het boek Flexible 
housing: 
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Mies van der Rohe - Stuttgart - 1927 - tlexibele plattegronden 
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• Een onbepaalde methode (soft): Deze methode heeft een beperkte visuele en technische inlvoed en werkt 
meestal op de achtergrond. De keuzes worden overgelaten aan de opdrachtgever. Beperking invloed van 
de architect. Voorbeeld hiervan is Wenswonen van Willems van den Brink (biz). 

• Een bepaalde methode (hard):Deze methode heeft een grotere visuele en technische invloed. De ftexibiliteit 
toont zich daardoor meer op de voorgrondethode. De architect maakt de keuzes ten aanzien van de 
ftexibiliteit. Voorbeeld hiervan is Les Marelles van Bernard Kohn-Georges Maurios (biz) . 

Avi Friedman vertelt in zijn boek Adaptable housing dot de volgende vormen van aanpasbaar bouwen zijn te 
onderscheiden. Het begint met keuzes op grote school en eindigt met kleine school. 
• Manipuleren van volumes 
De ontwerper of opdrachtgever moo kt keuzes met betrekking tot het gebruik van het to tale volume, bijvoorbeeld 
het combineren van vloeren om een grote ruimte te ma ken en het later te verdelen in kleinere units. 
• Ruimte indeling 
Een ruimte kan binnen het totale volume veranderd worden en kan zich aanpassen aan verschillende 
gebruikstypes. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld meubels gebruikt worden om de ruimte te veranderen. 
• Groei en verdeling 
Ontwerpstrategien voor expansie ("add-on") of reductie ("add-in") van het volume. Deze worden toegepast 
gedurende de ontwerpfase of tijdens het gebruik. Een voorbeeld van "add-in" tijdens het gebruik (op kleine 
school) is ongebruikte ruimtes aanpassen zodat ze bruikbaar worden. 
• Manipuleren van subelementen 
Sub-elementen worden toegepast in een woning nadat de constructie is neergezet. Ruimten kunnen veranderen 
door deze elementen te vervangen. Voorbeelden zijn geprefabriceerde gevel elementen of keuken inrichting. 
De levensduur van deze elementen zijn vaak korter don de structuur van een woning. Door scheiding van deze 
elementen van de constructie kunnen ze gemakkelijk vervangen en verwijderd worden. 
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2.2 Selectie 

In deze poragraaf zullen verschillende opties ten aanzien van flexibel bouwen behandeld warden. Ook warden 
voarbeelden van de diverse opties gegeven. 

2.2. ·1 Flexibele woningen 

Alie gekozen projecten zijn woningen, zoals ook bij Almada het geval zal zijn. Voarbeelden van flexibele systemen 
voar luxe woningen, zoals Almada, zijn zeldzaam. Daarom is hier gekozen voar woningen uit de middenklasse. 
Bovendien is gezocht naor projecten met een onderlinge diversiteit: 
• Lucas Lang (biz 25): Dit systeem is "neutraal" varmgegeven en kan overal warden neergezet. Woningen 

kunnen vanuit het "niets" worden opgebouwd. Het systeem moet daorom heel erg flexibel zijn. De elementen 
van de woning staan vast moor met deze elementen kan geexperimenteerd warden. 

• Wenswonen (biz 27): Dit systeem is oppervlakkig flexibel. Hier goat het niet om de constructie, moor om 
de invulling van de constructie: huid - wanden. Het is een eenvoudige en relatief goedkope oplossing in 
vergelijking tot de varige methode. 

• Les Marelles (biz 29): Dit systeem biedt een tussenvarm die half neutraal is en half gebonden aan de locatie. 
In dit ontwerp zijn vastigheden en voriaties te ontdekken. De constructie is een vast en repeterend element. 
Hierbinnen kan "vrij" gevorieerd warden. 

Het goat om twee recente systemen (2000 en 2002), moor ook een systeem uit de joren '70 van de voargaande 
eeuw. Omdat in die periode het flexibele bouwen populair was heb ik ook een project uit deze periode 
gekozen. 
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Project 01 Architect Land Joor 

Modular construction Lucas Lang architecture Oostenrijk 2000 
system technology 

Omschrijving van het ontwerp: 
Het systeem is gebaseerd op een modulair houten constructiesysteem. Een vast aantal elementen bepaalt de 
vormgeving . Met deze vaste elementen kunnen diverse woningtypen gebouwd warden. De elementen warden 
met elkaar verbonden met een universele knoop. De knoop heeft zes mogelijke contactpunten. Kolommen en 
liggers kunnen hiermee aan elkaar warden verbonden. Dit levert veel vrijheden op. Voor de opdrachtgever 
is er een model op school. Het is een universeel en neutraal systeem met een grote verwantschap met lego. 
Binnen de spelregels van het systeem heeft de ontwerper veel vrijheden . De woning behoudt op alle vlakken 
zijn flexibiliteit . 
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Project02 Architect Land Joor 

Wenswonen Willems van den Brink Nederland 2002 

Omschrijving van het ontwerp: 
Het bedrijf past het flexibele principe van Wenswonen in verschillende type projecten toe. Flexibiliteit is de 
overeenkomst. Er zijn per project (scala) verschillende keuzemogelijkheden zoals: 
• Het volume van de woningen (geprefabriceerde elemnten kunnnen worden toegevoegd aan het 

betonnen casco) . 
• De vormgeving van de gevel 
• De inrichting van de plattegronden 
De service leidingen en trappen zijn de enige gefixeerde elementen in het ontwerp. Met behulp van een 
software programma kan de opdrachtgever zijn eigen ontwerp maken. 

Na de bouwfase verliest de woning zijn flexibiliteit en kan niks meer worden gewijzigd. Alles is don gefixeerd . 
Dit is een ander principe don het vorige voorbeeld: de woning verliest zijn flexibiliteit. De schijven tussen de 
woningen dragen bij aan de individuele benadering. De vrijheden zitten enkel tussen de schijven. 
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Les Marelles - Bernard Kohn en Georges Maurios - 1975 - twee mogelijkheden voor het inrichten van de ruimtes 
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Project 03 Architect Land Jaar 

Les Marelles Bernard Kohn-Georges Frankrijk 1975 
Maurios 

Omschrijving van het ontwerp: 
Het is een experimenteel woonproject bestaande uit honderd woningen. Het modulair systeem is gebaseerd 
op een vierkant van 4,65 meter; dot is een unit. Deze vierkante unit zorgt ervoor dot geen richting dominant 
is binnen het syteem. Geeft een neutraliteit aan het ontwerp. De opdrachtgever kan zelf bepalen wot de 
afmetingen zijn en wot dus de grenzen van zijn of hoar woning warden. Oat is wel altijd een meervoud van 
een unit. Een maquette 1 :10 zorgt ervoor dot de bewoners een grote invloed hebben op het ontwerp De 
constructie heeft een langere gebruiksduur don de invulling; die is ftexibel - dot is de reden dot men dit strikt 
heeft gescheiden in dit project. De bedenkers zoeken de ftexibiliteit in de invulling; de constructie ligt vast. De 
gefixeerde elementen zijn: balkconstructie, vloer en verticaal transport. Een trap ontsluit vier woningen. De 
kolommen en U-gevormde liggers verbergen de service-voorzieningen, een driedimensionaal netwerk voor 
keuken en badkamers. Alie voorzieningen kunnen door dit systeem overal geplaatst warden. Deze neutraliteit 
levert veel vrijheden op. 
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2.2.2 Personeelswoningen 

Hier volgen drie voorbeelden van de minimale woning waarin wordt gepoogd om optimaal gebruik te maken 
van de minimale ruimte. 

De gekozen voorbeelden ma ken op ingenieuze manier gebruik van de beschikbare ruimte. Zij verwezenlijken dit 
allemaal op een and ere manier. De voorbeelden vormen daarom een inspiratiebron voor de personeelswoningen 
in Almada. 

Project OJ Architect Land Joor 

Hutkoffer Flores & Prats Barcelona 1997 

Omschrijving van het ontwerp: 
De woningen zijn bedoeld voor bezoekers van barcelona die een of twee keer per maand naar de stad willen. 
Een praktisch woning op een guns1"ige locatie is in deze situatie voldoende. 
De woning bestaat uit twee houten getimmerde modules die alle benodigde voorzieningen bevatten. Op het 
moment dot de voorzieningen nodig zijn, worden ze uit het meubel gehaald en worden ze zichtbaar. Dit zorgt 
voor een optimale benutting van het vloeroppervlak en de woning ziet er in ongebruikte toestand opgeruimd 
uit. De twee meubels vormen losse objecten in de ruimte. 
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Project 02 Architect Land Jaar 
-

Micro Compact Home Horden Cherry Lee Duitsland 2005 

Omschrijving van het ontwerp: 
Het ontwerp van de kleine woning is een kubus met afmetingen van 2,5x2,5x2,5 meter. Deze woning is gemaakt 
voor de stijgende groei van de studentenpopulatie, maar ook voor zakenlui, dagjesmensen en anderen die 
een verblijfplaats voor korte duur nodig hebben. De woningen zijn ge'inspireerd op het Japanse theehuis. 
Rond de entreeruimte bevinden zich alle voorzieningen. Het woonoppervlak wordt optima al be nut door gebruik 
te maken van een bed waarvan het middelste gedeelte omhoog geschoven kan worden. Dit resulteert in een 
tafel. 
De kubussen zijn zo ontworpen dat er een cluster van de woningen gemaakt kan worden om studenten te 
huisvesten. 
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Project 03 Architect Land Joor 

Tiny Tumbleweed house Jay Shafer's Frankrijk 1997 

Omschrijving van het ontwerp: 
Het goat om een traditioneel vormgegeven huis: een rechthoekige woning met een zadeldak. De woningen 
zijn zo gemaakt dot ze makkelijk verplaatst kunnen worden. De woning heeft twee verdiepingen. Onder de 
nok is een twee persoonsbed gemaakt. Deze is te bereiken met een ladder. Op de beganegrond is een 
centrale corridor gemaakt met aan weerzijden de voorzieningen. 
Het oppervlak van de woningen varieert van 5,9 tot 70 m2 • Afhankelijk van de wensen van de bewoner worden 
deze op moat gemaakt. 
De reden dot de architect een kleine woning heeft gemaakt is zijn bezorgdheid over het milieu en de 
hoeveelheid oppervlak dot door de bewoners vaak ongebruikt gelaten wordt en onbruikbaar is. 
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3. Analyse 

In dit hoofdstuk zullen de gekozen voorbeelden warden geanalyseerd, sterkte-zwakte analyse. Vervolgens 
warden conclusies getrokken naar aanleiding van de resultaten en zullen aanbevelingen warden gedaan voor 
het bestemmen van pieren binnen havengebieden, specifiek voor het havengebied in Almada. In dit verslag 
staan mogelijke oplossingen voor de aanpak van het gebied die gehanteerd kunnen warden. 

3.1 Sterkte-zwakte analyse 

3.1 .1 Flexibele woningen 

Citaat Herman Herzberger - kritiek op aanpasbaar bouwen. 
"a system that is kept flexible for the sake of the changing objects that are to be accommodated ... would 
indeed yield the most neutral solution to specific problems but never the best, the most appropriate solution." 1 

Volgens Herzberger is een flexibel systeem, althans een flexibel systeem dot alleen is bedacht om redenen van 
flexibiliteit, nooit de beste oplossing. Een dergelijk systeem is niet gericht op specifieke problemen. Het is dus 
noodzakelijk om een systeem te bedenken dot flexibel is, moor ook inspeelt op de situatie. 

Hieronder warden per ontwerp sterke en zwakke punten benoemd. 

Citaat Herman Hertzberger - lessons for students in architecture. Rotterdam: uitgeverij 0 l 0 publishers. 1991, p, 146 
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Project Sterke punten Zwakke punten 

Lucas Lang (2000) Veel variatiemogelijkheden Geen constructieve dimensies - geen 
vaste elementen bouwkundig systeem 
Pref abricatie is mogelijk Geen totaal systeem - trap is los element 
Klantvriendelijk [participatie van de Locatie ongebonden 
opdrachtgever) dmv maquette Complexe maquette 

Wenswonen (2002) Vast kader - losse elementen Weinig en beperkte variatiemogelijkheden 
Goedkoop en makkelijk te realiseren Verliest ftexibiliteit no bouw 
Verschillende type systemen Traditioneel vormgegeven woning 
Klantvriendelijk (participatie van Locatie ongebonden 
de opdrachtgever) dmv software 
program ma 

Les Marelles (1975) Vrijheden binnen een unit Veel repetitie - eentonig 
Prefabricatie is mogelijk Vaste afmetingen unit 
Scheiding interieur en exterieur Locatie ongebonden 
Kleine modules - veel mogelijkheden en 
variatie 
Leidingen netwerk - uit het zicht 
Klantvriendelijk (participatie van de 
opdrachtgever} dmv maquette 

Het project van Lucas Lang geeft de opdrachtgever de meeste ftexibiliteit en vrijheid, terwijl Wenswonen de 
minste variatiemogelijkheden biedt. Les Marelles is een tussenvorm. Het project van Lucas Lang is een voorbeeld 
van een tlexibel systeem waarop Herzberger zoveel commentaar heeft. Het is een ftexibel systeem "for the sake 
of the changing object". Het project is weinig gericht op specifieke situaties. Ook het project Les Marelles goat 
uit van een raster, en speelt nauwelijks in op specifieke situatiegebonden problemen. Met een kleine basis unit 
kan enigszins ingespeeld warden op de situatie. Het wenswonen project doet dot meer, moor de woningen zijn 
no de ontwerpf ase niet meer ftexibel. 
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3.1 .2 Personeelswoningen 

Project Sterke punten Zwakke punten 

Hutkoffer Voorzieningen onzichtbaar als ze niet Voorzieningen niet direct bruikbaar 
gebruikt warden (ruimtewinst) Planken lastig in gebruik door de flexibiliteit 
Blijft stofvrij 
Vuil aanrecht verdwijnt in de kast 
Locatie gebonden project 

Micro Compact Direct toegankelijk Locatie ongebonden 
Home Woningen zijn te clusteren 

Flexibele elementen 
Voorzieningen onzichtbaar als ze niet 
gebruikt warden 
Woning is luxe vormgegeven 

Tiny Tumbleweed Aanpasbaar naar de wensen van de Locatie ongebonden 
house bewoner Geen flexibele elementen - voorzieningen 

Vide geeft ruimte grotere uitstraling altijd zichtbaar 
Makkelijk te verplaatsen Ladder naar bed - woning is niet luxe 

vormgegeven 

Het project Hutkoffer is het meest van toepassing op de locatie in Almada omdat het ook een interieur opgave 
betreft. Een meubel in een afgesloten ruimte. Micro Compact Home en Tiny Tumbleweed house zijn zelfstandige 
woningen. Het meubel maakt optimaal gebruik van de ruimte die beschikbaar is door een flexibel meubel met 
alle benodigde voorzieningen als uitgangspunt te gebruiken. het project kan warden vergeleken met een koffer. 
Deze wordt opengeklapt en alle benodigheden zijn beschikbaar en wordt het een kast. Als de koffer is ingeklapt 
ziet de ruimte er strak en opgeruimd uit. 
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3.2 Resultaten 
In deze paragraaf wordt een vertaalslag gemaakt van de bovenstaande analyse naar het ontwerp voor de pier 
Almada. 

3.2.1 Flexibele woningen 
Het systeem voor de woning en van Almada moet aan enkele vereisten voldoen om tot een flexibiliteit te komen 
die tevens aan de specifieke situatie tegemoet komt: 
• Vast aantal elementen waaruit de woningen warden opgebouwd (prefabricatie). 
• De elementen zijn op verschillende manieren te rangschikken. 
• Variatie aan typologien mogelijk (flexibiliteit). 
• Keuze voor nieuwe bewoner om de woning aan zijn eigen woonwensen aan te passen. Wijzigingen 

moeten makkelijk te verwezelijken zijn. Als dit niet het geval is, zal er geen gebruik van warden gemaakt 
(laagdrempelig). 

• Modulaire maatgeving die wordt bepaald door de constructie van de pier en de autolift. 
• Behoud van de kwaliteit van de pier als herkenbaar object. 
• Levensduur gebouwonderdelen onafhankelijk te demonteren (tekening gelaagde woning) . 

De constructie van de pier vormt het vaste element. Het bouwsysteem past binnen de structuur van de pier. Met 
andere woorden, de pier is de leidraad voor het bouwsysteem. Het systeem is niet leidinggevend. Maatvoering 
komt logisch voort uit de structuur van de pier. 
Tussen deze vaste elementen warden de flexibele luxe woningen opgehangen, zonder tussenkomst van 
kolommen. 

Het bouwsysteem biedt meer dan oppervlakkige keuzes, zoals bij Wenswonen. De woningen zijn ook na de 
bouw nog flexibel en aan te passen aan de woonwensen van de eigenaar (of de volgende bewoner). Variatie is 
ook op constructief niveau mogelijk. Het skelet is gegeven. Daarbinnen kan de opdrachtgever met de architect 
varieren. 
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3.2.2 Personeelswoningen 

Uit voorgaand onderzoek wil ik dot de minimale woning aan de onderstaande eisen voldoet: 
• Locatie gebonden 
• lnventief omgaan met de beschikbare beperkte ruimte 
• Kleine woning met een luxe uitstraling 
• Dubbele functie voor de voorzieningen 
• Priveruimte voor het personeel 
• lnclusief een buitenruimte 
• Voorzieningen onzichtbaar als deze niet gebruikt warden 

Omschrijving van de locatie: 
Het schijfvormige element is bestemd voor het personeel van de bewoner. Elke woning heeft vier 
personeelswoningen die een maximale woning ondersteunen . De kern is voorzien van verticaal transport dot 
onafhankelijk van de hoofdwoning gebruikt kan warden. Het personeel kan op elke verdieping van de maximale 
woning bereiken. De afmetingen van de rechthoekige ruimte zijn: 3x5 meter. 
Een zijde van de iedere personeelswoning stoat in contact met de buitenlucht. 
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4. Ontwerp Pi(er)onieren 

In dit hoofdstuk zal allereerst een kort historisch overzicht warden gegeven van het havengebied Lisnave in 
Almada. Daarna zullen de bestaande situatie Almada en vervolgens het concept warden gepresenteerd op 
diverse schaalniveau's. Het concrete plan is ontstaan naar aanleiding van de sterkte-zwakte analyse van de 
diverse voorbeelden. 

4. l Historie 

Almada heeft altijd een belangrijke rol gehad omdat het Lissabon verbindt met zuidelijk Portugal. Daarnaast is de 
vruchtbaarheid van de grond rond de Taag van invloed geweest op de ontwikkeling van Almada. De landbouw 
is belangrijk geweest voor de lokale economie omdat hiermee handel gedreven werd met andere gemeentes, 
in het bijzonder Lissabon. Lissabon was afhankelijk van omringende gemeentes wot betreft voedsel. 
De aardbeving van 1755 heeft voor veel schade gezorgd in Almada. De middeleeuwse straten zijn daardoor 
verdwenen. De herbouw heeft tot de l 9de eeuw geduurd. Hiervoor in de plaats kwam veel industrie zoals stool, 
buskruit, kurk en voedselopslag. In 1852/1853 kwam er een stoomveerboot tussen Almada en Lissabon. Dit leidde 
tot de eerste scheepswerven in dit gebied. Aon het eind van l 9de eeuw was er een sterk verlangen om de twee 
rivieroevers met elkaar te verbinden. Dit leidde tot verschillende voorstellen. 
Het grootste gedeelte van Almada is gebouwd in de 2os1e eeuw. De verandering in Almada, in combinatie met 
de importantie van de scheepsvaart, zorgden ervoor dot Almada de stempel kreeg van een werk(industrie) 
stad. 

De pier in het havengebied werd gebruikt voor het laden en lossen van goederen, had een transportfunctie. De 
goederen die er werden verhandeld, waren kurk-wijn en dergelijke. De officiele opening van het havengebied 
vond plaats in 1967. In 1989 warden in Lisnave 123 schepen gerepareerd en het gebied is daarmee de grootste 
scheepsreparateur. In 1990 vindt de laatste en grootste uitbreiding plaats. Vanaf de jaren negentig goat het 
havengebied achteruit omdat er een ander havengebied wordt geopend. Lisnave werd in 2000 officieel 
gesloten. Daarvoor werd het havengebied nog moor deels gebruikt. 
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Waarom is het havengebied niet meer rendabel? 
• Derde oliecrisis in 1990 no inval lrak in Koeweit. 
• Opening van een ander havengebied. 

Pas sinds enkele jaren zijn er plannen om het gehele gebied te herbestemmen. Het gebied zal goon fungeren 
als nieuw uitwijkgebied voor de stad Lissabon. De stad heeft immers aan de andere zijde van de Taag geen 
of weinig uitbreidingsmogelijkheden meer. Mits er een goede verbinding (metro) komt tussen Almada en 
Lissabon, heeft het plan veel potentie. Het havengebied is zichtbaar vanuit de stad Lissabon. Er is een visuele 
aantrekkingskracht. Dit is belangrijk om Almada te betrekken bij Lissabon. 

Het gehele havengebied is gewonnen uit de rivier de Taag in drie fases ( 1958-1967-1990, biz 46) . De 
constructies staan op vaste grond of steen. De vaste grond of rots ligt op 10 meter diepte. Het gewonnen 
land is opgehoogd met uitgebaggerde en opgegraven zand. Het opgegraven zand is heterogeen en 
onregelmatig van structuur. 

50 



Pl(ER}ONIEREN 

4.2 Huidige plannen 

In 2002 wonnen Richard Rogers, Atkins en Santa-Rita de eerste prijs met hun masterplan voor het havengebied 
van Lissabon (biz 54}. Later werd er een team bij elkaar gezocht om te brainstormen over het masterplan. De 
selectie vond plaats aan de hand van innovatie, experience, haalbaarheid en aspecten van duurzaamheid. 
In het havengebied worden de functies wonen, recreatie. educatie, sport. cultuur en werken gecombineerd. In 
totaal hebben Rogers en Santa-Rita ~en aantal studies gemaakt voor het havengebied Almada. Het totale plan 
omvat 112 hectare. Het overkoepelende idee van alle plannen is de strokenbenadering. 

De ontwerpen van Rogers, Atkins en Santa-Rita zijn het uitgangspunt geweest voor de Ateliergroep om met 
het havengebied aan de slag te gaan. Met de Ateliergroep is gekozen voor een variant waarin de pieren van 
bebouwing zijn voorzien. 

Wat willen Rogers. Atkins, Santa-Rita met het plangebied? 
Over het gehele havengebied lopen kraanrails, ook over de pieren. Deze zijn zeer bepalend voor de inrichting 
van het gebied. Rogers heeft deze lineaire structuur aangehouden (biz 61) en de bebouwing in stroken geplaatst, 
en op sommige punten zelfs versterkt door het verlengen van de doks en het graven van grachten. 

Mijn visie en houding ten opzichte van het plan van Richard Rogers, Atkins en Santa-Rita: 
Persoonlijk vind ik het jammer dat niet de bestaande contouren van de situatie het uitgangspunt zijn geweest. 
Rogers en Santa-Rita hebben ervoor gekozen om de bestaande contouren van het plangebied niet te 
handhaven en het hele gebied te her-ontwikkelen. bijvoorbeeld: de pieren worden twee maal zo breed en 
long, en er komen grachten bij (biz 61). Elk gebouw in dit plangebied moet bijzonder word en door de relatie met 
het water - gevolg is dat hierdoor niets meer bijzonder is. Het plan verliest zijn connectie met het omringende 
gebied. Er is geen referentie meer aan het verleden . Het gebied zal een grote metamorfose ondergaan. Wordt 
het op deze manier nog door de bewoners van Almada geaccepteerd? Bovendien is de schaal ten opzichte 
van Lissabon en Almada verdwenen. De Ateliergroep heeft ervoor gekozen om de bestaande contouren van 
het plangebied te handhaven. Hier wijken de nieuwe plannen af van de uitgangspunten van Rogers. Atkins en 
Santa-Rita. 
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4.3 Pier 

Definitie van een pier: 
Een (verhoogd) platvorm dat zich vanaf de kust over het water uitbreidt, gesteund door pijlers of kolommen. De 
pier wordt gebruikt voor de toegang tot schepen en dient ertoe deze te beschermen en te beveiligen. 
Etymologie: 
Het vroegnederlandse woord pier, piere is waarschijnlijk ontleend aan het Oudfranse (Picardisch) pire, piere 
'landhoofd, waterkering', dat wellicht teruggaat op vulgair Latijn petricus, een afleiding van Latijn petra 'steen'. 
Een andere mogelijke ontlening is van het Engels pier (ouder pere) dat 'havenhoofd, strekdam' of 'pijler van 
brug of steiger' betekent. 

Een pier heeft soms een lichte structuur, zodat het water ongehinderd door de pier kan bewegen. Andere pieren 
hebben juist een zware draagstructuur. De pier fungeert dan (tevens) als waterbreker. 

Er is een onderscheid te maken tussen verschillende soorten pieren, afhankelijk van het doel dat ze dienen, 
bijvoorbeeld plezierpier - vispier - werkpier. Natuurlijk is een overlap tussen de verschillende types mogelijk. 

Werkpieren, zoals in het havengebied Almada waren voornamelijk bedoeld voor het laden en lossen van 
goederen. 
Er is een onderscheid tussen twee type van werkpieren: 
• Lange individuele pieren - veel getijdewerking - pier reikt ver van de kant om diep water te bereiken met 

een laag tij. Lange pieren zijn een economisch goedkoper alternatief voor interne doks. 
• Korte pieren - weinig getijdewerking - het vergroten van de kade en het maken van meer ligplaatsen. Dit 

type is toegepast in Almada omdat daar weining getijdewerking is. 

De pieren in het Almadagebied hebben typerende eigenschappen I kenmerken die niet bewaard blijven in het 
nieuwe plan van Rogers. 

Algemene kenmerken van een pier: 
• Vaste maatvoering (constante breedte over de volledige lengte) 
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• Lengte-breedte verhouding - twee smalle en twee brede zijden 
• Een lineair element 
• Een zijde grenst aan land - de overige drie zijden hebben contact met het water 
• Heldere en wetmatige structuur 
• Een symmetrie-as 

Kenmerken van de onderhavige pier in het Almadagebied: 
• Afmetingen 100 bij 15 meter 
• Dragende elementen met een tweezijdig aanlegpunt, om de 16,67 meter 
• Sporen van een kraanbaan 
• Middengedeelte is verdiept 
• Verlies van transportfunctie - laden en lossen 
• Achter de kolommen bevinden zich de leidingen, en de kolommen dienen als bescherming 
• Extra aanlegpunt op 100 meter van de pier ten behoeve van grate schepen 

De onderhavige pier in de toekomst (Rogers): 
• Afmetingen 200 bij 20 meter (verlengd en verbreed) 
• Bestemming : woningen 
• Maximaal twee bouwlagen 
• Nieuwe constructie 
• Een zijde afgeschermd door een bebouwde pier, de andere zijde open naar de Taag 
• Bouwhoogte oplopend naar het oosten i.v.m. zoninstraling van de gebouwen 
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lmpressies van het masterplan van R. Rogers, Atkins en S. Rita 
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De pier in et havengebied met uitzie 
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4.4 Nieuwe uitgangspunten 

Uit het voorgaande blijkt dot de plannen van Rogers en Santa-Rita op enkele punten voor verbetering vatbaar 
zijn. ldealiter moet de bestaande pier gehandhaafd blijven en niet worden herbouwd. 

De reden hiervoor zijn: 
• De bestaande constructie van de pier is nog in goede stoat (biz 64). 
• Transportfunctie van de eerste laag blijft bewaard en zichtbaar - tweede laag met nieuwe functie wordt 

toegevoegd. 
• Referentie met het verleden - historische waarde. 

De structuur en de systematische opbouw van de pier was aanleiding om een (gedeeltelijk) flexibel bouwsysteem 
te ontwikkelen. De algemene kenmerken van een pier sluiten goed aan bij de wetmatigheden van een 
bouwsysteem. Een pier heeft een systematische opbouw. Het modulair ontwerp speelt hierop in door deze te 
gebruiken. Het is een voortzetting van de bestaande repeterende constructie. De kaders van het uiteindelijke 
ontwerp liggen min of meer vast. Per kavel (tussen de schijfvormige elementen) kan met nieuwe elementen 
een nieuwe woning gemaakt worden. De luxe appartementen zijn maximaal vormgegeven woningen waarbij 
de wanden, vloeren en trappen naar eigen inzicht geplaatst worden. Binnen de sc hijfvormige elementen - een 
gefixeerde kern - worden de woningen voor het personeel gesitueerd. De minimale woningen in een schijf staan 
ten dienste van een maximale woning. 
Naast de karakteristieke structuur van de pier geeft het bouwsysteem (individuele eisen van de opdrachtgever) 
een extra dimensie aan de woning. Een element is op verschillende manieren te gebruiken. Dit benadrukt 
tevens het luxueuze (exclusieve) karakter van de woning. De opdrachtgever kan samen met de architect een 
individuele woning samenstellen. 
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4.5 Stedenbouwkundig niveau - analyse van het plangebied 

Fasering 
De inrichting van het totale gebied zal in verschillende fasen worden doorlopen (biz 60). De Ateliergroep neemt 
de tweede fase voor zijn rekening . Twee assen zijn toonaangevend voor de eerste fase. De eerste as loo pt longs 
de hoofdweg. Hier worden goedkopere woningen gerealiseerd die afhankelijk blijven van Almada-centrum. 
Loodrecht op deze as komt een tweede as. Deze as vormt de aanzet voor de derde fase van plan. Elk groepslid 
heeft een interessante bouwopgave gekregen longs deze as. Deze opdrachten zijn de trekkers van het gebied 
en geven een aanzet voor het totale gebied (de derde fase). zoals een dansschool, een casino. een museum 
en luxe woningen. 
De pier bevindt zich aan het einde van de tweede as en heeft een open uitzicht over de Taag. 
In het plan zijn twee pieren met dezelfde afmetingen. 
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Onder. fasering van het plangebied, de pier is een onderdeel van de tweede fase 
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De nieuwe situatie is een combinatie van het bestaande situatie en het plan van Rogers - Santa Rita 
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Laag3 

Laag2 

Laag l' 

Laag l 

Opbouw: laag l : bestaande situatie, laag 1 ' : autogebied, laag 2: wandelgebied .. laag 3: helicopterplatform 
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4.6 Gebouwniveau 

4.6.1 Bestemming 

Waarom woningen? 
Het plan van Richard Rogers en Santa-Rita Arquitectos hebben de pieren bestemd voor woningen. 
De woningen zullen zelfvoorzienend zijn en hebben geen input nodig van buitenaf (zoals een museum en 
restaurant dot wel nodig hebben - die zijn afhankelijk van clienten). Daarentegen zullen de woningen ook niet 
bijdragen tot de winstgevendheid van het gebied, zoals bedrijven dot wel kunnen doen. 

Waarom luxe woningen? 
De pier bevindt zich op de mooiste plek in het havengebied en is centraal gelegen. Het gebied bevindt zich 
op de kop van het havengebied en biedt een panoramisch uitzicht over het gebied van de Taag. Plaatsen die 
waarneembaar zijn: Barreiro, Samouco, Lissabon en de brug Porte Vasco do Gama. 
Een pier geeft privacy omdat het via de verharde weg moor een toegang heeft. Dit principe geeft de rijke 
bewoners een afgeschermde woning op de pier. Het begin van het gebouw is bestemd voor algemene functies. 
Dit zorgt voor een buffer en bescherming van de bewoners; ook komt er een algemene receptie. Bij de receptie 
zal iedereen, behalve de bewoners, zich moeten melden om toegang tot het complex te krijgen. De bewoners 
hebben een entree op het beganegrond niveau. De bezoekers be"treden het complex op het loopniveau op 
de eerste verdieping via de receptie. 

Pionierswoningen 
De bewoners zullen de eerste jaren moeten pionieren (biz 60), omdat de primaire voorzieningen ontbreken in 
het gebied. Zij zijn afhankelijk van de voorzieningen in het centrum van Almada, moor voornamelijk in Lissabon. 
Om dit te ondervangen zal de bewoner zich makkelijk moeten kunnen verplaatsen door het gebied middels 
boot - auto - helikopter. Voor de boten worden verschillende aanlegplekken gemaakt in Lissabon. De boot 
zal een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto. De 25 April brug {biz 65) en de ferry zijn momenteel de enige 
toegangswegen naar Lissabon. De brug stoat vaak vol files en bij de ferry's staan wachtrijen. De Taag is een 
transportweg zonder veel obstakels. De rivier geeft een snelle verbinding tussen Almada en Lissabon-stad en 
andere plaatsen aan de Taag zoals Barreiro en Samouco. 
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Analyse woningen Lissabon. 
Bladzijde 68 geeft een impressie van de woningbouw in Almada centrum. Het zijn geen luxe woningen maar het 
geeft wel een indruk van het wonen in een warmer klimaat en welke bouwkundige maatregelen in deze regio 
genomen warden. 
De buitengevel ligt terug ten opzichte van de vloeren en wanden. De balkons die zo ontstaan houden het 
directe zonlicht buiten de woning en er ontstaat tegelijkertijd een buitenruimte. Een andere mogelijkheid is om 
een zonnescherm voar de gevel te plaatsen. 

Er komen in totaal vijf luxe appartementen op de pier. Uitgangspunt bij een luxe woning is dat elke woning 
uniek moet zijn en voldoet aan de individuele eisen van de bewoner. Een flexibel bouwsysteem komt aan deze 
exclusiviteit tegemoet. Elke woning speelt op een andere manier in op de woonwensen van de bewoner. 
Elke woning heeft andere kwaliteiten. Het warden vijf verschillende type appartementen met behulp van 
het bouwsysteem (Hoe hier tot een praktisch flexibel bouwsysteem gekomen is, werd beschreven in het 
voargaande). 

Het gebouw is op te delen in drie zones (vergelijkbaar met Unite Habitation van Le Carbusier, biz 69): 
• Transportniveau 
• Woning 
• Terras 
De bestaande laag moet open blijven in verband met overstromingen eens in de 20 jaar. Het gebouw stoat 
daarom op kolommen. De functie van de onderste laag is transport, omdat dit ook de oarspronkelijke functie 
was van bestaande laag en deze daar voar geschikt is. De woningen hangen tussen de kolommen. Op het dak 
van de woning is een terras met een wijds uitzicht over de Taag en Lissabon. 
De woningen warden van onderaf benaderd. lndeling van de woning - dag naar nacht. 
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De bestaande pierconstructie met de nieuwe opbouw 
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4.6.2 De maximale woning 

Het bouwsysteem is een uitbreiding van een bestaande pier. Op de randen van de pier staan repeterende 
elementen op 16,67 meter die de pier dragen. Deze bestaande constructie heeft als basis gediend voor mijn 
bouwsysteem. De afmelingen van een woning zonder personeelsruimte is 13,67 bij 15 meter. Dit oppervlak heb 
ik verdeeld middels een grid. 

Een hoofdconstructie met verschillende subconstructies maakt de rangorde van grotere dimensies versus kleinere 
dimensies van het systeem zichtbaar en leesbaar voor de bewoner, zodat bij eventueel veranderen duidelijk is 
hoe het systeem gedemonteerd kan worden. Het totale systeem bevat vijf gelaagdheden binnen rangorde. 
In de x-richting heb ik dit opgedeeld in negen gelijke delen. In de y-richting is het opgedeeld in vier ongelijke 
delen. Dit in verband met de structuur van de pier en de afmetingen van de autolift. Het is een niet uniform 
rooster. De kaders van de woning staan vast er kon daarom niet uitgegaan worden van een neutraal grid. 
Het meest eenvoudige grid is in zijn afmetingen gebaseerd op een vierkant. Dit grid is vanwege zijn gelijke maten 
en zijn bi-laterale symmetrie, in essentie neutraal te noemen. Als moduul is het nevenschikkend van aard en legt 
geen richting op aan de ordening van elementen. Een grid kan (bij een ontmoetingshoek van 90°) gelijkmatig 
opgebouwd zijn uit twee of meer ongelijke maten in de richtingen van het raster resp. rooster. 

Het bouwsysteem wordt opgehangen tussen twee schijven zonder ondersteuningen. Tussen de schijven ontstaat 
op deze manier een grote tlexibiliteit van invulling, omdat er geen constructieve aanpassingen gedaan hoeven 
te worden. 

Belangrijke voorwaarde voor het slagen van een bouwsysteem is dat de veranderingen makkelijk te verwezelijken 
zijn. Dit wordt bereikt door middel van: 
• Leesbaarheid 
• Hanteerbaarheid 
• Repeteerbaarheid van het systeem 
• Geen hulpmiddelen nodig om veranderingen in het systeem te verwezenlijken 

Elke opdrachtgever heeft per woning een vast aantal geprefabriceerde elementen tot zijn beschikking en kan 
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binnen dit systeem zijn droomwoning samenstellen. De resterende elementen die niet warden gebruikt warden 
in de woning bewaard zodat in de toekomst het systeem veranderingen kan ondergaan en aan de nieuwe 
woonwensen kan warden aangepast. 
De aansluiting tussen de constructie onderdelen kan gerealiseerd warden op drie manieren: 
• Koppeling met alleen de twee onderdelen (positief en negatief deel) 
• Koppeling met een vast toegevoegd verbindingselement 
• Koppeling met een variabel toegevoegd verbindingselement 
In deze situatie is gekozen voor de laatste optie omdat de twee constructie onderdelen grotendeels intact 
blijven. 

Het systeem is opgedeeld in verschillende schaalniveaus zodat er hanteerbare elementen overblijven, die 
makkelijk verplaatsbaar zijn . Zodat het geen grate onderneming wordt om wijzigingen toe te passen. De 
vloerelementen zijn zo gedimensioneerd dot ze met de lift verplaatst kunnen warden. Afmetingen van een 
element zijn: 650xl 400 mm. Gewicht van een element is 20 kg en door een persoon te verplaatsen. 

Hoe ontstaan verschillende type woningen binnen het gekozen systeem (biz 63) . 
• Het systeem naar de achtergrond verwijzen (onzichtbaar maken) - de vloeren verbergen de houten lliggers 

[biz 65-1). 
• Het systeem extra benadrukken - de draagstructuur van de vloeren wordt zichtbaar (biz 65-r) . Boven een 

systeem waarbij het systeem in een richting zichtbaar wordt. Onder wordt het systeem in twee richtingen 
zichtbaar. 

De woning die is uitgewerkt is heeft als leidraad de eerste methode (systeem naar de achtergrond verwijzen). 
Beide methoden warden in het totale ontwerp toegepast. De bewoners kunnen zelf kiezen welke varianten ze 
willen hebben of een combinatie van beiden. 

De vaste elementen hebben grate afmetingen en de variabele elementen hebben kleine afmetingen. De 
kleine elementen zijn op deze manier makkelijk te verplaatsen. De elementen zijn ontworpen met twee vaste 
handgrepen. Hierdoor zijn geen extra hulpmiddelen nodig om het systeem te veranderen. 
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I 6x ligger - 60x700xl860 

I 6x ligger - 60x700x5480 

7x llgger - I 20x700x 13667 

--------jD---

T 6x kolom - 60xl 20x2800 

144xvloer - 120x68Sxl465 </' 

144xvloer-120x1860xl465 </' 1 vloerveld 

Geprefabriceerde constructie onderdelen worden geassembleerd op de situatie 
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Typologien met behulp van bouwsysteem - links verbergen van de structuur - rechts naar voorgrond brengen van de struciuur 
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maquette van het bouwsysteem 
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lsometrie van de bovenste vier bouwlagen 
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lsometrie van de eerste vier bouw1agen 

80 



Pl(ER)ONIEREN 

. Il l 

I I I 
I I I 

r - T 

I 1--

h 

Langsdoorsnede 

81 



n 

12/12/08 

\ 
\ \ 

\ 
\ \ 

\ \ 
\ \ \ 

\ \ \ 
\ \ 

\ \ 
\ \ \ 

\ \ ~ 
\ \ , .. 

\ 
\ 

' \ ,, \ 

82 

I 

Dworsdoorsnede 



Pl (ER) ONIEREN 

Personeelswoningen voor Luis Figo 
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4.6.3 De minimale woning 
ledere woonunit bestaat uit een aantal minima le woningen (biz 88) voor het personeel en een maximale woning; 
naast elkaar gelegen. De minimale woningen dienen als ondersteuning van een maximale woning. Allebei de 
delen kunnen onafhankelijk van elkaar functioneren zonder hinder van elkaar te ondervinden . Alie benodigde 
voorzieningen voor het personeel zijn gesitueerd in de schijf. In de schijf zijn vier minima le woningen gesitueerd 
voor bijvoorbeeld: een kok, een chauffeur, een au pair en een schoonmaakster. 
Het uitgangspunt van de minimale woningen is een gesloten rechthoekig meubel waarin alle primaire 
voorzieningen van een woning zijn geplaatst. Als de voorzieningen nodig zijn, kan het meubel word en aangepast 
aan de behoefte van dot moment. Op deze manier maakt de minimale woning optimaal gebruik van de 
beschikbare ruimte. Bijkomend voordeel van het kunnen sluiten van de voorzieningen is dot de kleine woning 
opgeruimd blijft. De afmetingen van het meubel zijn 2x2x2,3 meter. In gesloten toestand is de omgevingsruimte 
van het meubel optimaal te gebruiken. In "open" toestand is de oppervlakte voor de voorzieningen optimaal 
te benutten . Op het meubel is een tweepersoonsbed geplaatst; dot bereikbaar is door middel van een 
uitschuifbare trap en tevens dienst doet als kastruimte. Als de trap is uitgeschoven is de badkamer vanuit het 
bed bereikbaar. 

Het meubel heeft vier "vrije" zijden die beschikbaar zijn vanuit de personeelsruimte en elke zijde heeft zijn eigen 
specifieke functie. Op deze manier wordt er een scheiding gemaakt tussen de primaire voorzieningen. 
Voorzijde 1 : badkamer 
Achterzijde 2 : keuken 
Rechterzijde 3 : trap/kast 
Bovenzijde 4 : bed 
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4.7 Patroon gevel 
Wat is een patroon? 
Een patroon bestaat uit een herhaling van eenvoudige eenheden of ontstaat uit een herhaalde (voorspelbare) 
toepassing van dezelfde regels. 

De netten (biz 95) waarmee men vroeger de visvangst binnenhaalde, zijn het uitgangspunt. Deze vorm wordt 
getransformeerd (vervormd} tot een golvend patroon voor de gevel dot contrasteert met de rigide vormgeving 
van de pier. De organische vorm refereert aan het golvende water rond de pier. Het golvende gevelpatroon 
wordt een subtiele verwijzing naar het voormalige havengebied. 
Het materiaal waarmee de organische structuur het beste vorm kan worden gegeven, is glasvezelversterkt 
beton. 

Voor deze gevel is gekozen voor een "onafhankelijke gevel", dot wil zeggen dot de vorm niet logisch voorkomt 
uit de achterliggende constructie (zie biz 94}. De gevel vormt niet de scheiding tussen binnen en buiten. Een 
bijkomend voordeel is dot de onafhankelijke gevel demontabel is. De levensduur van de gevel en de constructie 
zijn immers verschillend. Een constructie goat normaal gesproken longer mee don een gevel. De onafhankelijke 
gevel kan makkelijk vervangen worden zonder de hoofdconstructie aan te tasten. 

De opengewerkte gevel heeft meerdere functies: 
• Tegenhouden van de warmte. 
• Zorgen voor samenhang tussen de woningen waardoor het gebouw een geheel wordt. 
• Het geven van een exclusiviteit aan de appartementen: de gevel zorgt voor afstand met de buitenwereld. 

Bij het omgaan met rijkdom kunnen we twee vormen onderscheiden: 
• Profileren van bezittingen 
• Afschermen van de weelde 
Voor dit ontwerp is gekozen voor optie twee. Het gevelpatroon verbergt de luxe van de woningen. Door de 
woningen te plaatsen op een pier wordt al een afstand gecreerd. De gevel benadrukt dit aspect van de 
woningen. 
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Een bijkomend voordeel is dot deze gevel met behulp van een mal gemaakt kan worden. Het gebruik van een 
mal zorgt voor prijsreductie ten opzichte van complexe gevels die anders waarschijnlijk niet te betalen zouden 
zijn. Bovendien krijgen de elementen door de pre-fabricage een zuivere maatvoering. De totale gevel bestaat 
uit 196 gevelpanelen. Een paneel wordt opgebouwd uit twee panelen. Dit levert 392 panelen op. De gevel 
wordt gemaakt met behulp van vier mallen. Elke mal wordt 98 keer gebruikt. 

Een nadeel kan zijn dot de gehele gevel door de repetitie dezelfde uitstraling krijgt. Mijn streven is om een 
repeterend patroon te maken waarbij de repetitie bijna "onzichtbaar" wordt. Dit is gedaan door een flexibele 
mal te maken waar gaten open en dicht gezet kunnen worden. De afmetingen van een paneel staan vast 
maar hierbinnen is het patroon te veranderen aan de hand van een script. De panelen kunnen op meerdere 
manieren op elkaar aansluiten. Er ontstaat een oneindig repeterend patroon. Omdat het om luxe woningen 
goat wordt met behulp van een paar mallen de suggestie gewekt van exclusiviteit. 

In zeven stappen naar het gevelpatroon (biz 97): 
• Startpatroon - achthoeken gecombineerd met rechthoeken 
• Verschuiven van de rechthoeken 
• Offset van de achthoeken 
• Afronden 
• Projecteren van het patroon naar een dubbel gekromd object 
• Extruderen van het gekromde patroon 
• Openingen maken 
Het resultaat is de helft van de uiteindelijke gevel. Het script wordt nog een keer herhaald en tegen het vorige 
paneel gepositioneerd (biz 98). Op sommige plekken loot de gevel meer licht door don op andere plaatsen. 
waardoor een lichtspel ontstaat (biz l 00) . 

Het patroon voor de gevel wordt geen letterlijke vertaling van een netstructuur, maar een subtiele verwijzing. Pas 
wanneer je goed kijkt, wordt het herkenbaar. Pas wanneer een patroon vanuit verschillende hoe ken en afstanden 
een divers beeld oplevert, wordt het spannend. Van dichtbij wordt zichtbaar hoe de gevel is opgebouwd en 
van veraf vormen alle panelen een object. 
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Stappenplan van het gevelsysteem - startpatroon is een netstructuur 
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Eindresultaaf van het dubbel paneel - de openingen zijn variabel te posifioneren 
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Detail van de kozijnaansluitingen 
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5. Constructie 

5. 1 Opbouw constructie 
De opbouw van de constructie is te vergelijken met de structuur van een "boom". De stam vertakt zich steeds 
meer in fijnere takken. De sch a al van de elementen gaat van groot naar klein. De leesbaarheid van de constructie 
wordt hierdoor vergroot. Daarnaast ontstaan door de steeds fijnere verdeling van de constructieve onderdelen, 
hanteerbare elementen. Dit principe is gekozen omdat de bewoner zijn woning, op het kleinere schaalniveau, 
zelf kan veranderen. 

Omschrijving van de constructie: 
De bestaande pier (biz 114) dient als basis van de nieuwe constructie. Deze heeft een fundatie op 10 meter 
diepte. Het is onbekend of die bestaat uit rots of vaste grond. Voor de berekening van de draagkracht van de 
bestaande pier is daarom uitgegaan van een fundatie op vaste grond. Dit is de minst draagkrachtige optie. 

De bestaande constructie van de pier kan als volgt worden omschreven: 
De totale lengte van de pier is 100 meter. Om de 16,67 meter is een dragende structuur aanwezig, waardoor 
de pier in zes volumes wordt opgedeeld. De dragende structuur bestaat uit telkens vier schijfvormige pijlers op 
een rij (biz 115). Deze zijn per twee aan de zijkant van de pier geplaatst. Elke twee pijlers vormen een kolom. 
De ruimte tussen de twee pijlers (een kolom) biedt ruimte aan leidingen. De kolommen zijn verbonden met 
betonnen liggers, in zowel de x- als de y-richting. De betonnen liggers in de lengterichting van de pier dragen 
een kraanbaan. De vloeren tussen de kolommen zijn vierzijdig opgelegd. De rand van de pier is voorzien van 
een HEA profiel. 

De nieuwe constructie van de pier kan als volgt word en omschreven: 
De zes rechthoekige volumes tussen de bestaande kolommen (biz 117-1) zijn het uitgangspunt geweest voor 
het ontwerp. De kolommen zijn in de hoogte verlengd (biz 117-r) en in de breedterichting verbonden met twee 
liggers die per verdieping (3.5 meter) worden herhaald (biz 118-1). Het aantal bouwlagen van het gebouw is 
acht. De schijfvormige elementen worden in beton uitgevoerd omdat zij voor de stabiliteit zorg dragen en de 
meeste belasting te verwerken krijgen. Zij vormen de constructieve basis van de hoofdwoning. Het worden 
"gesloten" massieve kernen. 
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De overspanning (13.667 meter) tussen de kolommen wordt in een keer gemaakt om alle belastingen naar de 
hoofdconstructie van de bestaande pier te leiden. De flexibiliteit van het tussengebied wordt vergroot omdat 
er een vrijheid ontstaat in het plaatsen van wanden en kolommen. In de lengterichting wordt de constructie in 
vieren verdeeld door twee liggers tussen de kolommen en een dubbele ligger in het midden van de pier (biz 
118-r). De twee liggers aan de zijkant van de pier werken samen, door de aanwezigheid van tussenliggers en 
dragen de gevel. Tussen de draagconstructie die op deze manier gemaakt is worden gelamineerde liggers in 
de breedterichting opgehangen (biz 119-1). Deze hebben de zelfde hoogte als de liggers in de lengterichting 
zodat er een cassette plafond ontstaat. Ze zijn echter wel smaller om duidelijk te maken dot het om een ander 
schaalniveau goat. Tussen de balken worden sandwichvloeren geplaatst (biz 119-r). De structuur van het systeem 
blijft zichtbaar. De laatste twee stappen (houten balken en vloeren) blijven uitwisselbaar ten behoeve van de 
flexibiliteit van de woning. 

In mijn ontwerp zijn vijf constructieve schaalniveau's te onderscheiden. Het begint met zes grote en zware 
kolommen. In de volgende stappen worden de constructie elementen kleiner en lichter. Deze elementen zijn 
licht en dus gemakkelijk te verplaatsen. De grote elementen zijn zwaar en daarom gefixeerd. De variabele 
elementen kunnen door de opdrachtgever in samenwerking met de architect als gevolg van het ontwero 
geplaatst worden, binnen de grenzen van het systeem. Zo kan voor elke bewoner een unieke woning ontstaan. 
Met dezelfde elementen. 

Gekozen is voor een houten constructie voor de hoofdwoning. 
Redenen hiervoor zijn: 
• Het lichte gewicht ten opzichte van andere materialen 
• Aanwezigheid akoestische en isolerende kwaliteiten 
• Met gelamineerde liggers kunnen slanke en grote overspanningen gemaakt worden. 
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5.2 Stabiliteit 
Hoe is de stabiliteit van de pier in de nieuwe situatie gewaarborgd? De pier is niet berekend op het verwerken 
van de horizontale belasting van de wind die wordt veroorzaakt door de hoogte van het gebouw. Dit wordt 
opgevangen door de bestaande constructie of te schoren (biz 116). 
De stabiliteit van het gebouw wordt verder verzorgd door de betonnen kernen in de schijven. In totaal zijn er zes 
stabiele kernen in het gebouw met een "hart op hart" afstand van 16,67 meter. 

• De afmetingen van de kolommen zijn 0,5x3 meter 
• De afmetingen van de bestaande pier is 15xl 00 meter 
• De veiligheidsklasse is 3 (categorie: woongebouwen) 
• De extreem veranderlijke belasting q=2,0 kN/m2 (trap -gang - bordes) 
• De momentaanfactor =0,4 

De afmetingen van de liggers zijn (Berekeningen zie appendix blz.129): 

Llggernummer Afmetingen in mm Materlaal 

Ligger 1 350x700 Be ton 

Ligger3 120x700 Gelamineerd hout 

Ligger 4 60x700 Gelamineerd hout 

Ligger7 40xl10 Hout 
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6. Conclusies en resultaten 

Waarom is een flexibel systeem geschikt voor de pier van Almada? De pier heeft al een bepaalde systematiek 
in zich. Het bouwsysteem komt bovendien tegemoet aan de exclusiviteit van de luxe woningen. Uitgangspunt 
moet echter wel zijn dot de flexibiliteit behouden blijft, ook gedurende de bewoning. Een vaste constructie levert 
continuiteit, en een variabele richt zich naar de wensen van de bewoner. Deze combinatie zorgt ervoor dot er 
voortdurend makkelijk wijzigingen aan te brengen zijn. 
Bij de meeste bouwsystemen blijft de keuzevrijheid van de opdrachtgever beperkt tot de gevelbekleding en 
toevoegingen, zoals een erker of een dakraam [bijvoorbeeld in het geval van Wenswonen). 
Het doel van dit systeem is om de opdrachtgever meer vrijheden te geven, ook op het constructieve gedeelte. 
Het flexibele systeem levert veel vrijheden in de vormgeving op. 
De neutraliteit die flexibele systemen uit het verleden hebben, leverde geen architectonische hoogstandjes 
op omdat deze ontwerpen niet inspelen op de situatie. Het blijven vreemde objecten in de omgeving. Een 
flexibel systeem is alleen don geschikt, wanneer het juist rekening houdt met de situatie en inspeelt op locatie
gebonden problemen. Het systeem dot is ontwikkeld voor de pier, goat uit van de historiciteit en kenmerkende 
kwaliteiten van de plek. 

6.1 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Deze studie leverde antwoorden op vragen over de invulling van het havengebied, meer specifiek de pier. 
Deze studie heeft ook nieuwe vragen opgeworpen. 
lk ben ervan overtuigd dot flexibele systemen een goede invulling kunnen zijn, indien de locatie het uitgangspunt 
is. Het flexibele systeem dot hier is ontwikkeld, richt zich naar een specifieke locatie, namelijk een pier [en 
mogelijke gebieden met vergelijkbare kenmerken) en dit is tevens een van de grote beperkingen van dit 
onderzoek. Voor andere situaties zullen andere systemen ontwikkeld moeten worden die voldoen aan andere 
eisen en problemen. 
Voorbeelden van gebieden binnen Almada die in aanmerking komen voor een bouwsysteem. 
• Dok 12 en 13 
• Bestaande constructies van loodsen - vier in totaal 
• Silo's 
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Is de doelstelling gehaald? Mijn wens was om een ftexibel systeem te bedenken, dot zijn ftexibiliteit behoudt. ook 
tijdens de bewoning. Of deze maxima le ftexibiliteit inderdaad is bereikt, zal pas echt blijken als de appartementen 
een tijd bewoond en in gebruik zijn geweest. Pas don wordt duidelijk of het ontwikkelde sys teem ook daadwerkelijk 
gebruikt goat warden. 
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7. Appendix 

7.1 Tabellen 

bron IVM - datum 20-08-2008 

Top-10 gemeenten met de meeste verkopen t.o.v. koopwoningvoorraad 

Amsterdam 10.63 

Eindhoven 7,33 

Utrecht 7,23 

Rotterdam 7,13 

Landelijk 5,23 

Eengezinswoningen in Nederland veranderen gemiddeld l keer in de 20 jaar van eigenaar. In Amsterdam wisselt 
een koopwoning l keer in de l 0 jaar van eigenaar. 

Percentage appartement in verkopen Appartement percentage verkopen/koopvoorraad 

Amsterdam 86.73 14,03 

Eindhoven 33,53 14,53 

Utrecht 50,13 11,23 

Rotterdam 67,83 9,33 

Landelijk 29.43 11.93 

Appartementen in Nederland veranderen gemiddeld l keer in de 9 jaar van eigenaar 
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Tabel met de gebruikte grootheden: 

Grootheid Eenheid Betekenis 

PB kN/m2 Permanente belasting 

VB kN/m2 Veranderlijke belasting 

M kNm Moment 

F kN Puntlast 

4J - Momentaanfactor 

Pe kN/m2 Extreem veranderlijke belasting 

pm kN/m2 Momentane belasting 

s kN/m3 Soortelijk gewicht 

A m2 Oppervlak 

N Aantal 

TB kN/m2 Totale belasting 

qd kN/m Lijnlast 

v kg/m3 Volumieke massa 

H m Hoogte 

B m Breedte 

L m Lengte 

E kN/m2 Elasticiteitsmodulus 

I m4 Traagheidsmoment - ---
6 m Doorbuiging 

w m3 Weerstandsmoment 
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d m Nuttige hoogte 

a kN/m2 Spanning 

p kg/m3 Dichtheid 

TI Verhoudingsgetal 
··~--·--

f' h N/mm2 Rekenwaarde druksterkte 
--

Mu kN/m2 Breukmoment 

cu,, 3 Wapeningspercentage 

Aa mm2 Oppervlakte doorsnede betonstaal 

fren N/mm2 Representatieve waarde 

f ·rl N/mm2 Rekenwaarde sterkte 

kmnrl - Modificatie factor 

Ym - Materiaalfactor 
- - -

c mm Betondekking 

f N/mm2 Rekenwaarde treksterkte 

Materiaal S (kN/m3) E [kN/m2) freo [N/mm2) f, 

Beton (C45/55) 24,5 33,5xl03 27 

Hout (k13) 4,5 7 xl03 13 

Glas 25 

Gelamineerd hout (k37) 4,5 14xl03 41 

Betonstaal 435 
--
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7.2 Berekeningen 
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7.1 Berekening nieuwe constructie 

Ligger 7 (L7): Een houten ligger 
Stop 1 Controleren op sterkte 
Schatting van de afmetingen: 
Overspanning is 1465 mm. De oplegging is 20 mm 
Theoretische overspanning is 1465 - 20= 1445 mm 
H= l/15xl445 = 96,3 mm::::: 110 mm= 0,11 m 
B= l/3x100= 36.7 mm::::: 40 mm= 0,04 m 

Controle van de gekozen afmetingen: 
Eigen gewicht van de balk (L7) 

Eg= NxBxHxlxph 
Eg= lx0,04x0,l lxl,465x4,5 
Eg= 0,029 kN 

De rustende belasting op L7 
Houten balk 
Rb= NxBxHxlxph 
Rb= 2x0,02x0, 11 x0.303x4,5 
Rb= 0,060 kN 
Onder en boven plaat ( 12 en 18 mm) 
Mv = NxBxlxHxph 
Mv= 0,5xl,465x0,69x0.03x4,5 
Mv= 0,068 kN 

Totaal= 0,029 + 0,06 + 0,068=0,157 kN 
= 15.7 kg 
A= l ,465x0,685 =1.0 m2 

Qd= 0.157 /1,0=0,146 kN/m2 

12/12/08 

Veranderlijke belasting 
Vb= 1 kN/m2 

Totale belasting 
Tb= 1 ,2xPB+ l ,5xVB 
Tb=l ,2x0, 157+ l ,5xl 
Tb= l ,69 kN/m2 

Qd=TBxh.o.h. 
Qd=l ,69x0,3425 
Qd=0,578 kN/m 

Moment 
M= l /8xqdxl 2 

M= l /8x0,578x l ,4452 

M= 0,151 kNm 

Weerstandsmoment 
W=l/6xBxH2 

W=l/6x40xl 102 

W= 80666,67 mm3 

Spanning 
o=M/W 
o=O, 151xl06/80666,67 
o=l ,87 N/mm2 

Controle (k13) 
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f u:d= f,e/ y mxkmodxkh 
fu:d= 13/1,2x0,85x(200/110)0

·
4 = 11,7 N/mm2 

1,87< 11,7 akkoord 

Stop 2 Controleren op doorbuiging: 

Aanwezige doorbuiging 
6 = (5/48)x((ML2)/(EI)) 
M= 0, 103 kNm (zonder veiligheidsfactoren) 
E= 10xl03 N/mm2 (Pa)= 10xl06 kN/m2 

L= 1.445 m 
I = 1I12xBxH3 = 1I12x40x 1103 = 4436666,67 mm4 

I = 4.437 x lQ-6 m 4 

6 = (5/48)x(( 1.03x 1.4452)/( 1Oxl06x4.437xlQ-6)) 

6 = 0,0035 m = 3,50 mm 

De toelaatbare doorbuiging is 
6 max= 0,004 X lrep 
6 max= 0,004 x 1445 = 5.78 mm 

3,50 < 5.78 de balk van 40xl 10 mm voldoet. De ligger 
voldoet aan de gestelde eisen qua sterkte en de 
doorbuiging. 
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Ligger4 (L4): 
Stop 1 Controleren op sterkte 
Sc hatting van de afmetingen (gelamineerde ligger): 
Overspanning is 5480 mm. De oplegging is 100 mm 
Theoretische overspanning is 5480 - 100= 5380 mm 
H= 1 /20x5380 = 269mm wordt 700 mm 
B= 1 /6x269 = 44,8 mm::::: 60 mm = 0,06 m 

Eigen gewicht van de balk (L4) 
Eg= NxBxHxlxph 
Eg= 1 x0,06x0,7x5,48x4,5 
Eg= 1,04 kN = 104 kg 

De rustende belasting 
Bx sandwichpaneel 
Rb= NxAxph 
Rb= 8x0,206 (vloerpaneel) = 1,648 kN 
Totaal= 1,04 + 1,648 = 2,688 kN = 268,8 kg 
A= 5,54xl ,525 = 8,45 m 2 

Qd= 2,688/8,45 = 0,32 kN/m2 

Veranderlijke belasting 
Vb= 1 kN/m 2 

Totale belasting 
Tb= 1 ,2xPB+ 1 ,5xVB 
Tb=l ,2x0,32+ l ,5xl 
Tb=l ,88 kN/m2 

Qd=TBxh.o.h. 
Qd=l ,88xl ,525 

Moment 
M= 1/8xqdxl2 

M= 1 /8x2,87x5,382 

M= 10,37 kNm 

Weerstandsmoment 
W=l/6xBxH2 

W= 1I6x60x7002 

W= 4900000 mm3 

Spanning 
a=M/W 
a=l 0,37xl 06/4900000 
a=2, 11 N/mm2 

Controle (k37 - gelamineerd hout) 
f u;d= f,e/ y mxic,,,odxkh 
fu;d= (41/l,2)x0,85xl = 29,04 N/mm2 

2, 11 <29 ,04 akkoord 

Stop 2 Controleren op doorbuiging: 

Aanwezige doorbuiging 
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6 = (5/48)x((ML2)/(EI)) 
M= 7,28 kNm (zonder veiligsheidsfactoren) 
E= 10,4x103 N/mm2 (Pa) = 10,4x 106 kN/m2 

L= 5,38 m 
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I= l I l 2xBxH3 

I= l I l 2x60x7003 
I= 1715000000 mm4 = l ,786 xl0-3 m 4 

6= (5/48)x( (7,28x5,382)/(l 0,4 xl 06xl ,786 xl 0-3)) 

6= 0,01182 m = l l,82 mm 

De toelaatbare doorbuiging is: 
6max = 0,004 X l,e 
6max = 0,004 x 5380 = 21,52 mm 

11,82 < 21,52 de balk van 700x60 mm voldoet. De 
ligger voldoet aan de gestelde eisen qua sterkte en 
de doorbuiging. 
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Ligger 3 (L3) 
Stop 1 Controleren op sterkte 
Schatting van de afmetingen: 
Overspanning is 13667 mm. De oplegging is 100 mm 
Theoretische overspanning is 13667 - 100= 13567 mm 
H= 1/20x13567 = 678 mm::::: 700 mm= 0,7 m 
B= 1 /6x700= 117 mm::::: 120 mm= 0, 12 m 

Eigen gewicht L3 
Eg= NxBxHxlxph 
Eg= 1xO,12x0,7xl 3,667x4,5 
Eg= 5,17 kN = 517 kg 

De gelijkmatig verdeelde belasting 
32x sandwichpaneel type 1 
Rb = 32x0,206 = 6,59 kN s 
7x sandwichpaneel type 2 
Rb= 7x0,256 = 1,79 kN s 
8xl4 
Rbl= 8x0,52= .41 6 kN 
Pb= 13,97/51,8 = 0,27 kN/m2 

Rb 
1 

= NxBxHxlxph 
Rb

905

= 9xl,465x2,8x0,01lx25=11,08 kN glos 

Rb = 8x0, 12x0,06x2,8x4,5= 0,73 kolom 

Totaal= 5, 17 + 6,59 + 1,79 + 0.416 + 11 ,08+0,73 
=25,78 kN =2578 kg 

A= l 3,667x3,79 = 51,8 m2 

qd= 25,78/51,8= 0,50 

Veranderlijke belasting 
Vb= 1 kN/m2 

Tb=l ,2xPB+ l ,5xVB 
Tb=l ,2x0,50+ l ,5xl 
Tb=2, 1 kN/m2 

Qd=TBxh.o.h. 
Qd=2, 1 x3,79 
Qd= 7,96 kN/m 

Het maximale moment 
M= 1 /8xqdxl2 

M= 1/8x7,96xl3,5672 

M= 183,14 kNm 

Weerstandsmoment 
W=l /6xBxH2 

W=l /6xl 20x7002 

W= 9800000 mm3 

Spanning 
o=M/W 
o=l 83, 14xl 06/9800000 
o = l 8,69 N/mm2 

Controle (k37 - gelamineerd hout) 
fu:d= f,e/ YmX~o~lc;, 
fu:d= 41/l,2x0,85xl = 29,04 N/mm2 
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18,69<29,04 akkoord 

Stop 2 Controleren op doorbuiging: 

Aanwezige doorbuiging 
6 = (5/48)x((ML2)/(EI)) 
M= 130,80 kNm (zonder veiligsheidsfactoren) 
E= 14,0 xl 03 N/mm2 (Pa) = 14,0xl 06 kN/m2 

L= 13,567 m 
I= 1I12x BxH3 = 1I1 2x 120x7003=3430000000 mm4 

I= 0,00343 m 4 

6 = (5/48)x((130,80xl3,5672)/(14,0xl06x0,00343)) 
6 = 0,052 m = 52 mm 

De toelaatbare buiging is: 
omax = 0,004 x lrep 
omax = 0,004 x 13567 = 54,3 mm 

52 < 54,3 de balk van 120x700 mm voldoet aan de 
sterkte -en doorbuigingseisen. 
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Ligger 1 (L 1) 
Stop 1 Controleren op sterkte 
Schatting van de afmetingen 
Overspanning is 11200 mm. 

H= l/15xl 1200 =747 mm::::: 700 mm= 0,7 m 
B= 1 /2x700= 350 mm = 0,35 m 

De gelijkmatig verdeelde belasting 
Eigen gewicht van de balk 
Eg= NxBxHxlxph 
Eg= lx0,35x0,7xl l,2x24,5 
Eg= 67,2 kN = 672 kg 
Bx sandwichpaneel 
Rb,= 8x0,206 = 1,65 kN 
Wand 
Rbw = l l ,2x0, l 5x2,8x24,5 = 115,2 
Totaal = 67,2+1,65+ 115,2 + 8,7 4 
= 192,8 kN 
A= 25,0 m2 

Pb= 192,8/25,0= 7,71 kN/m 2 

De puntlast 1 tgv ligger 3 
32x sandwichpaneel 
Rb,= 32x0,206 = 6,59 kN 
Ligger 1 
Rbu= 2x0,5xl 1 = 2x0,5x5, 17=5,17 
Ligger2 
Rbl2= 0,5xl2 = 8x0,5xl ,04=4,16 
Tota al= 6.59 + 5, 17+ 4, 16= 15, 92 kN = 1592 kg 

De puntlast 2 tgv ligger 4 

Betonnen vloer 
Rbv = l,3xl,83x0, 15x24,5 = 8,74 kN 
Ligger4 
RbL4= 0, l x0,7x l ,3x24,5 = 2,23 kN 
Totaal= 8,74 + 2,23 = 10,97 kN =1097 kg 

De puntlast 3 tgv ligger 4 
Betonnen vloer 
Rbv = 2x l.3x l ,83x0, 15x24,5 = 17,48 kN = 17 48 kg 
Ligger4 
RbL

4
= 0, l x0,7x l ,3x24,5 = 2,23 kN 

Totaal= 17,48 + 2,23 = 19.7'1 kN =197'1 kg 

Veranderlijke belasting 
Vb= l kN/m2 

Gelijkmatig verdeelde belasting 
Tb= l ,2xPB+ 1 xVB 
Tb=l ,2x7,71 + l ,5xl 
Tb=l0.75 kN/m2 

Qd= TBxh.o.h. 
Qd= 10,75x2,23 
Qd= 23,97 kN/m 

Puntlast 1 
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Puntlast 2 
TB= l ,2xPB+ l ,5xVB 
TB=l ,2xl 0,97+ l ,5xl 
TB=l4,66 kN 

Puntlast 3 
TB= l ,2xPB+ l ,5xVB 
TB=l ,2xl 9,71 + l ,5xl 
TB=25, 15 kN 

M= l /8xqdxl 2+ l I 4xFxL +2/9xFxL +2/9xFxL 
M= l /8x23,97xl l,22+ l /4x20,6xl l,2+2/9xl 4,66xl l,2+2/9x 
25, l 5xl 1,2 
M= 532,61 kNm 

d= h-c-1/20k;kw-1/20k;bgl 
d= 700-25-1/2x20-1/2x l 0 = 660 mm 
Mj (f' bxbxd 2

) 

532,61/(33x0,35x0,66) = 69,87 ~ tabel kxw
0
= 6,9455 

K=fs/f' b ~ 435/33 = 13, 18 
w

0
= 6,9455/13, 18= 0,53 < 13 dus voldoet 

C0omax = 3,05 3 
A

0
=w

0
xbxd = 0,89x0,35x0,66xl04= 2024,75 mm2 

Stop 2 Controleren op doorbuiging: 

Aanwezige doorbuiging tgv de gelijkmatig verdeelde 
belasting 

6 = (5ql4)/(384EI) 
q= 19,42 kNm (zonder veiligheidsfactoren) 

E= l /3x33,5 xl 03 N/mm2 (Pa) = 11,6 xl 06 kN/m2 

L= 11,2 m 
I= 1Il2xBxH3 = 1I12x350x7003 

I= 1,0 xl0 10 mm4 = 0,01 m4 

6 = 0.5x((5xl 9,42xl l ,24)/(384xl l ,6xl 06x0,0l )) 
6 = 0,01715 m = 17,15 mm 

Doorbuiging tgv de puntlast 1 
6 = (Fl3)/(48EI) 
6 = ( l 6,92xl 1,23)/(48 xll ,6xl 06x0,01) 
6 = 0,0427 m = 4,27 mm 

Doorbuiging tgv de puntlast 2 
6 = ((2Fl)/(243El))x((5/3)xl)+ sqrt((5/3)xl2) 

6 =((2xl l ,97xl l ,2)/(243xl l ,6xl06x0,0l ))x((5/3) 
xl l ,2)xsqrt((5/3)xl 1,22) 

6 = 0,00257 m = 2,57 mm 

Doorbuiging tgv de puntlast 3 
6 = ((2Fl)/(243El))x((5/3)xL)+ sqrt([5/3)xL2) 

6 = ((2x20,71xl l ,2)/(243xl l ,6xl 06x0,01 ))x((5/3) 
xl l ,2)xsqrt((5/3)xl l ,22) 

6 = 0,00444 m = 4,44 mm 

Totale doorbuiging is 17, 15+4,27+2,57+4,44= 28,43 mm 

De toelaatbare doorbuiging is: 
6mox = 0,004 X llrep 
6mox = 0,004 x 11200 = 44,8 mm 
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28,43 < 44,8 de balk van 700x350 mm voldoet. De 
ligger voldoet aan de gestelde eisen qua sterkte en 
de doorbuiging. 
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1966/ 

oppervlokte op t kolom is 63 m2 
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I 
Vloeroppervlakte op een kolom 
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Kolom 1 (Kl) 
Berekening van de totale belasting op een kolom. 
Wat is de totale permanente belasting (PB) 

Massa van de kolom (K 1) 

K
1
= 2, 1x28-[16x2,1 )x24,5= 617,4 kN 

Massa tussen de schijven (Mt,) 
SP 1= 36x8x0,206 = 59,32 kN 
SP2= 9x8x0,256 = 18,43 kN 
L

3 
> l,5x8xl 2,3 = 147,6 kN 

L
4 

> 4x8x 1 ,04 = 33,28 kN 
L5 > 8x4x0,70 = 22,4 kN 
Mkolom = 7x8x0, 12x0,06x2,8x4,5 = 5,08 kN 
M

9 10
, = 7x9x 1,465x2,8x0,011 x25= 71,07 kN 

Betonnen cellenbeton gevelpanelen met glasvezel 
versterkt. Oppervlakte van een paneel is 13,5 m2 -

dikte 30 mm hoge sterkte beton - Een woning bestaat 
uit 28 panelen. 

MP= 28xl3,5x0,03x6,8 
MP= 77, 1 kN 

Mt,= 59,32+18,43+ 147,6+ 33,28+ 22,4+ 5,08+ 71,07+77,l 
Mt,= 434,28 

Massa van de schijven (M.J 
Mv

1
= 8x9,38x0, 15x24,5 = 275,77 kN 

Mw = 8xl 1,2x2,8x0, 15x24,5 = 921,98 kN 
L

1 
> 12,3x8x0.5 = 49,2 kN 

L
6 

> 2,6x0, 1 x0,7x24,5 = 4,46 kN 
L

1 
> 2x0, 1 x0,7x24,5x2 = 6,86 kN 

M,= 275,77+ 921,98+ 49,2+ 4,46+ 6,86 kN 
M,= 1258,l 

De totale massa van een schijf die een kolom 
te verdragen krijgt: 434,28+ 1258, 1 = 1692,4 kN 

Veranderlijke belasting 
Wat is de totale veranderlijke belasting (VB). 

Een vloer wordt extre belast met extreem veranderlijke 
belasting (Pe) van 2,0 kN/m 2 

Alie vloeren warden belast met de momentale 
veranderlijke belasting (Pm) van: 

Pm= Pe x 4J 
pm= 2,0x0,4 
Pm = 0,8 kN/m2 

Aantal vierkante meter vloer op een kolom is (zie 
afbeelding 01 ): 

52,6+8,4 +2=63 m2 

1. extreme veranderlijke belasting (een vloer) - bij 
uitzondering aanwezige belasting 

Fe=NxPexA 
N=l 
Pe =2,0 kN/m2 
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A=63 m2 

Fe=lx.2,0 x63 = 126 kN 
2. momentale veranderlijke belasting - gemiddeld 
aanwezige belasting 

F m=NxPmxA 
N=7 
Pm =0,8 kN/m2 

A=63 m2 
F m=7x0,8x 63= 352,8 kN momentaan belast 
Ft= Fe+Fm 
Ft= 126+352,8 
Ft= 478,8 kN 

Totale belasting 
Totale belasting op een kolom: 

Tb= l ,2xPB+ l ,5xVB 
Tb= l ,2xl 692,4+ l ,5x478,8 
Tb= 2749,04 kN 

Of indien ongunstiger 1,35 
Tb= l ,35xl 692,4 
Tb= 2284,74 

2749,04 > 2284,74 dus 2749,04 kN is maatgevend 

Oppervlakte van een kolom 
Ak= 0,5x.2, 1 = 1,05 m2 
a= 27 49,04/1,05 = 2618, 13 kN/m2 = 2,62 N/mm2 

Maximaal toelaatbare spanning voor beton 
(B65) is 39 N/mm2 
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7.2 Bestaande constructie 
Het ontwerp is een uitbreiding van een bestaande 
pier. In de berekening wordt aangetoond dot de 
bestaande constructie van de pier in stoat is om de 
nieuwe constructie te dragen. 

Massa van de bestaande constructie is : 
HEA profiel 

1400 N/m = 1,4 kN/m 
M= 0.5xl ,4xl 6,667 = 11,67 kN 
Hoeveelheid beton 
0.25x((2x8,8x0.5+8.7xl 6,667)x24,5)= 942,0 kN/m 
Kolommen onder water niveau (diepte 10 
meter) 
0,5x3x10x24,5 = 367,5 kN 
Totale massa tot aan de poer 
Mt= 3663, 1+11,67+942,0+367,5 = 4984,27 kN 
Oppervlakte poer 
A= 2,9x2,9 = 8,41 m2 

a= 4984,27 /8,41 = 592,66 kN/m2 

a= 592,66 N/mm2 

Het draagvermogen bestaande constructie: 
Onder de constructie staan 6 kolommen van 0 450 
mm. 
Oppervlakte van een kolom: 2252xn= 159043, 1 mm2 

Totale oppervlakte 6xl 59043, 1 = 954258,8 mm2 

Draagvermogen van de draagkrachtige laag is 8 N/ 
mm2• 

Het paalpunt draagvermogen van een rechthoekige 

kolom van 450 mm is 2000 kN. Omgerekend leverd dot 
een draagvermogen op van : 
954258,8 mm2 x 8 N/mm2= 7634070N=7634,1 kN 

4984,27 kN < 7634, 1 kN 

Conclusie de bestaande constructie van de pier kan 
de nieuwe belasting van de woning dragen. 
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