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Boven al, voor mezelf.

Voor Jantje, Mariët en Annemieke



“In the middle of the 20th century, we saw our planet from space for the first time. Historians may eventually 

find that this vision had a greater impact on thought than did the Copernican revolution of the 16th century, 

which upset the human self-image by revealing that the Earth is not the centre ot the universe. From space, we 

see a small and fragile ball dominated not by human activity and edifice but by a pattern of clouds, oceans, 

greenery, and soils. Humanity’s inability to fit its activities into that pattern in changing planetary systems, 

fundamentally. Many such changes are accompanied by life-threatening hazards. This new reality, from which 

there is no escape, must be recognized — and managed.”

“Fortunately, this new reality coincides with more positive develop-

ments new to this century. We can move information and goods 

faster around the globe than ever before; we ran produce more food 

and more goods with less investment of resources; our technol-

ogy and science gives us at least the potential to look deeper into 

and better understand natural systems. From space, we can see 

and study the Earth as an organism whose health depends on the 

health of all its parts. We have the power to reconcile human affairs 

with natural laws and to thrive in the process. In this our cultural 

and spiritual heritages can reinforce our economic interests and 

survival imperatives.”

voorwoord uit “Our Common Future” , beter bekend 

als het Brundtland-rapport uit 1987.



De gebouwde omgeving heeft in toenemende 

mate moeite het tempo van onze moderne samenle-

ving bij te houden. De gemiddelde levensduur van een 

gebouw in Tokyo bijvoorbeeld is zeventien jaar, en in 

vele landen valt een verschuiving in het zwaartepunt 

van de bouwopgave naar de aanpassing en verbete-

ring van de veelal jonge gebouwvoorraad waar te ne-

men. De aldus gekenmerkte frictie gaat gepaard met 

een toename in discrepanties tussen de functionele, 

technische en economische levensduren van gebou-

wen, leidend tot de degeneratie van de kwaliteit van 

de gebouwvoorraad en de ontwikkeling van een duur-

zame gebouwde omgeving belemmerend: de toene-

mende invloed van zich versnellende levenscycli op de 

functionele levensduur en het lineaire metabolisme 

dat bouwactiviteiten nog altijd kenmerkt, drukken 

een zware stempel op de beschikbaarheid van grond-

stoffen, energie en ruimte.

Verondersteld wordt dat gebouwen die doelbe-

wust voor de lange termijn ontwikkeld worden, deze 

problematiek kunnen ondervangen. Echter, de inten-

sieve urbanisatie, de zich versnellende maatschappe-

lijke veranderingsdynamiek en de voortschrijdende 

technologische vooruitgang compliceren de identifi-

catie van toekomstige eisen aan het gebruik van deze 

gebouwen. De incorporatie van capaciteiten die deze 

veranderingen kunnen ondervangen, dikwijls geken-

merkt als flexibiliteit, wordt daarom als een kritieke 

voorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van 

dergelijke gebouwen beschouwd. 

In relatie tot deze capaciteiten en de beoogde 

functionele levensduur, speelt de hoofddraagcon-

structie van een gebouw een kritieke rol; construc-

tieve flexibiliteit wordt daarin als een belangrijke 

voorwaarde gezien. In dit onderzoek is daarom de 

ontwikkeling van een beoordelingsinstrument inge-

zet, bedoeld om de kwaliteiten van draagconstructies 

te identificeren en te kwantificeren, om zo de gestelde 

ontwerpdoelen te kunnen toetsen en realiseren.

Opgezet als een kennismodel, ligt in het beoorde-

lingsinstrument de kennis over de afhankelijkheden 

tussen de eigenschappen van een gebouwconfiguratie 

in relatie tot de flexibiliteit van de hoofddraagcon-

structie besloten. Om in staat te zijn om te kunnen 

gaan met deze intrinsiek complexe, non-lineaire en 

indirecte attribuutrelaties maar tegelijkertijd een 

transparante kennisrepresentatie te bewerkstelligen, 

is als toerekeningsformalisme een neurofuzzy sy-

steem toegepast. Een case-studie waarin twee gebou-

wen op hun constructieve flexibiliteit beoordeeld zijn, 

heeft aangetoond dat het beoordelingsinstrument een 

waardevol framework is in de kwantificering van con-

structieve flexibiliteit. 

De aldus gehanteerde benadering heeft in po-

tentie tevens relevantie voor andere bouwdisciplines 

waarin gestreefd wordt naar kennisvergaring over de 

karakteristieke eigenschappen van het betrokken do-

mein ten aanzien van een zekere mate van flexibiliteit. 

Idealiter zou de integratie van deze kennisdomeinen 

kunnen leiden tot de succesvolle acceptatie van ont-

werpstrategieën die door de omarming van flexibili-

teit als randvoorwaarde een duurzame en kwalitatief 

hoogwaardige gebouwvoorraad voorstaan. 

Samenvatting
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Buildings nowadays tend to be more and more 

subject to the accelerating pace of modern society. 

The typical life span of a building in metropolitan 

Tokyo for instance is as short as seventeen years, and 

in numerous countries a serious shift in the focus of 

building activities can be noticed towards the refur-

bishment and replenishment of the existing and not 

seldom considerably young stock. With this shorte-

ning in life cycles of buildings, an increase in discre-

pancies between functional, technical and economi-

cal service lives can be identified, contributing to the 

unwanted degeneration of the quality of the building 

stock, constraining the development of a sustainable 

built environment: the increasing influence of shorte-

ning functional service lives on life cycles as a whole 

and the typical linear metabolism of building activi-

ties, put a heavy burden on the availability of natural 

resources, energy and space.

It is presumed that buildings intentionally de-

signed to foster a prolonged service life, are able to 

address these issues. However, instigated by among 

others the observed amplification of urban density, 

demographic diversity and shifts in the nature of 

work, future demands on a buildings’ performance 

are becoming increasingly uncertain. Therefore, the 

embodiment of certain capacities to accommodate 

substantial change in the future is recognized as a key 

precondition for the successful and sustainable deve-

lopment of such buildings: capacities generally refer-

red to as flexibility or adaptability.

In this research the development of an assess-

ment tool is carried out to identify, and more impor-

tantly, quantify such capacities, in order to be able to 

actively implement features in favour of adaptability 

during the design phase of a building. The specific 

focus of this research concerned a buildings’ main 

load bearing structure, as its qualities in relation to 

a certain level of adaptability are considered to be of 

critical importance.

Defined as structural flexibility, the ability to 

facilitate changes within the use of a building or its 

configuration without compromising structural per-

formance, critical characteristics of load bearing 

structures were identified, serving as performance 

indicators in the assessment of a buildings’ configura-

tion with regard to adaptability. 

The assessment tool developed to measure this 

performance, is structured as a knowledge model, in-

corporating design knowledge through the systematic 

evaluation of fundamental interdependencies in the 

properties of a buildings’ configuration. To accommo-

date the requirements to be able to cope with complex, 

non linear and indirect attribute relationships while 

maintaining a translucent knowledge representation, 

the usage of a neurofuzzy system is applied, enabling 

computation. A case study in which the performance 

with regard to structural flexibility of two building 

configurations was evaluated, confirmed the theoreti-

cal groundings and proved the developed assessment 

tool to be a viable framework for the quantification of 

structural flexibility. 

The approach used could serve other building 

disciplines as well in the pursuit of acquiring know-

ledge within their domain in the context of adapta-

bility. Ideally, the integration of knowledge obtained 

from different disciplines with respect to adaptability 

could truly lead to the adoption of successful design 

strategies with a sustainable and viable building stock 

as their biggest merit.

Abstract
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DE ONMACHT VAN MICHELANGELO

De wind neemt happen van het gras.
Iemand legt bloemen op een onbemand graf.

Een wit kind wuift met een wijde arm
en begint stil te zingen.

Een reepje stof hangt omlaag
van de stomp van een tak.

De wind haalt zijn hand door het gras.
Tandeloze kam.

Een bij harpoeneert mijn arm 
en verliest lijf en leven.
Zoals eenieder die tot in de kern
tracht door te dringen,
in de huid steken blijft.

Er is een steen die men niet vormen kan naar zijn hand. 

Willem Thies, 2006



Woord voor woord. Dat is bij tijd en wijle het tempo geweest waarin de thesis die voor u ligt tot stand is ge-

komen. En soms zelfs langzamer dan dat. Desalniettemin is ook achter het laatste woord een punt gezet, en luidt 

dit schrijven het begin van het einde in, als afsluiting van een periode die zich niet zonder slag of stoot gewonnen 

heeft gegeven.

Voor u ligt de cumulatie van mijn afstudeeronderzoek, een studie naar de kwantificering van constructieve 

flexibiliteit, als aanzet tot het formuleren van prestatie-eisen voor het accommodatievermogen van gebouwen, 

bedoeld om de langetermijnprestaties van gebouwen ten aanzien van de leefomgeving te verbeteren; dit alles in 

een breder kader van sustainable development, een even allesomvattende als essentiële maar vooral positieve en 

hoopgevende weg naar morgen, en welhaast dagelijks een leidraad in de invulling van mijn persoonlijke leven.

Woorden van welgemeende dank gaan uit naar de leden van mijn afstudeercommissie voor de bekwame, 

kritische maar bovenal prettige ondersteuning bij de totstandkoming van deze thesis. Schatplichtig als ik ben 

aan werk van elk van hun, had ik mij geen betere commissie kunnen wensen. Rijk, niet in de minste plaats be-

dankt voor alles dat je de afgelopen jaren meer dan een afstudeerbegeleider hebt willen betekenen.

Alhoewel vaak in afzondering, schrijf je een thesis nooit alleen. Thijs Huijsmans, vriend voor het leven, 

zonder jouw positieve ondersteuning, relativering maar ook inhoudelijke bijdrage was die laatste punt nooit ge-

zet; ik kan mijn waardering dan ook niet in woorden uitdrukken.  Neeltje Schoenmakers, van heel dichtbij maar 

ook van verre, heb jij als geen ander de worstelingen en overwinningen meegemaakt en op waarde weten in te 

schatten. Bedankt voor je nimmer aflatende steun en vertrouwen.

In een breder perspectief dan het traject dat deze thesis heeft afgelegd, rest mij nog mijn dank uit te spre-

ken aan de mensen die altijd zijn blijven geloven in een goede afloop en mij mijn gehele studietijd ondersteund 

hebben en tot motivatie en inspiratie zijn geweest; mijn oma, mijn moeder en, kijkende naar de toekomst, vooral 

mijn zusje.

Rob Hoekman, 

Augustus 2009 

Woord voor woord.
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Deze visualisatie door Paul Scruton, in opdracht van 

het United Nations Populations Fund (UNFPA), toont de 

wereldwijde urbanisatie.

In 2008 zal volgens het UNFPA voor het eerst in de 

geschiedenis van de mensheid meer dan de helft van 

de wereldbevolking in verstedelijkte gebieden wonen. 

Dit aantal zal in 2030 zijn gegroeid tot bijna 5 miljard 

mensen, waarbij er wereldwijd meer dan 20 steden 

zijn met een inwoneraantal van 20 miljoen mensen of 

meer.



Inhoudsopgave
“The most merciful thing in the world, I think, is the inability of 
the human mind to correlate all its contents.”
H.P. Lovecraft, 1926
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Wri, World ghg emissions flow chart, 2000
In één figuur wordt de verdeelsleutel getoond in de oorsprong van de uitstoot 

van alle broeikasgassen wereldwijd, gebaseerd op gegevens van het jaar 2000. 

Alle berekeningen zijn gebaseerd op CO2 equivalenten, waarbij gebruik is 

gemaakt van een eeuwscenario met betrekking tot het broeikaseffect van het 

IPCC (1996), waarin de verdeling gebaseerd is op een geprojecteerde uitstoot 

van 41.755 Mt CO2 equivalent.
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“When one tugs at a single thing in nature, 
we find it attached to the rest of the world.”
John Muir
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Introductie

chris jordan, jet Trails, 2007

Op een canvas van 60” bij 96” zijn 11.000 condens-

sporen afgebeeld, gelijk aan het aantal commerciële 

vluchten boven de Verenigde Staten, elke acht uur.

Deze afbeeldingen zijn onderdeel van een fotoserie 

van de fotograaf Chris Jordan getiteld Running the 

Numbers en bekijkt de moderne Noord-Amerikaanse 

cultuur door de steriele lens van de statistiek. Elke af-

beelding verbeeldt een specifieke statistiek: 15.000.000 

velletjes printpapier (verbruikt in vijf minuten); 106.000 

aluminium blikjes (gedronken elke 30 seconden) en ga 

zo maar door. 

Met deze expositie hoopt Chris Jordan dat de visuele 

interpretaties van deze hoeveelheden meer zeg-

gingskracht hebben dan de kille cijfers zelf, zoals ze 

doorgaans worden gepresenteerd, en laten de onvoor-

stelbare omvang en daarmee ook de implicaties van dit 

consumptisme zien. 



zorgen voor morgen?
“Today’s problems come from yesterday’s solutions.”
Peter Senge, 1990

27

de vaarT der voLkereN1.1 

Op één enkele dag in onze huidige maatschappij 

bedraagt het volume van de wereldhandel meer dan 

het totale volume in 1949, wordt meer wetenschappe-

lijk onderzoek gepubliceerd dan in heel 1960, worden 

meer telefoontjes gepleegd dan in het jaar 1983 en zijn 

er meer e-mails verstuurd dan het totaal in 1990 (Cel-

lularOnline, 2006).

De babyboomers zijn de eerste - en waarschijn-

lijk ook de laatste - generatie mensen die gedurende 

haar levensduur de wereldbevolking zagen verdubbe-

len; een tijdsspanne waarin het wereldwijde energie-

verbruik verdrievoudigde en economische activiteit 

toenam met een factor vijf (Speth, 1991). Van deze we-

reldbevolking woont in 2008 voor het eerst in de ge-

schiedenis van de mensheid meer dan de helft in ver-

stedelijkte gebieden, een ongekende migratietrend die 

zich deze eeuw verder zal doorzetten (UNFPA, 2007).

De hoopvolle doorbraak van het informatietijd-

perk waarin een flexibele, multifunctionele en soms 

zelfs virtuele organisatie van diensten- , goederen-, 

geld-, kennis- en personenstromen gepropageerd 

wordt ten spijt, is de druk op onze leefomgeving ech-

ter groter dan ooit (Tackara, 2005). Onderliggende en 

veelal trage ecologische, sociologische, economische 

en institutionele systemen hebben moeite zich aan te 

passen, met ongewenste gevolgen als resultaat:  “This 

accelaration is like a cultural centrifuge. The faster the 

economy grows, the heavier we feel.”  (Tackara, 2005, 

p.10).

De allocatie van ruimte en hulpbronnen voor 

de hierboven geschetste toenemende intensiteit en 

omvang van urbanisatie, infrastructuur en agricul-

tuur heeft, meer dan ooit tevoren, een internationaal 

karakter. Om te voldoen aan de vraag naar voed-

sel, diervoeder en hout in Nederland is tot vijf maal 

haar landoppervlak in andere landen benodigd voor 

de productie en import van deze vraag (TNO, 1998). 

Deze karakteristieken zijn te transponeren naar een 

globale context. De ecological footprint [noot: Een hy-

pothetisch getal dat de druk op de biosfeer als gevolg 

van het consumptieniveau van een genormaliseerde 

bevolkingsgroep uitdrukt, gemeten in globale hecta-

res] van Europa bedroeg in 2005 meer dan twee maal 

haar eigen oppervlakte (WWF, 2005) en volgens bere-

keningen van het Britse New Economics Foundation 

(NEF) had globaal gezien de mensheid in 2007 al op 

6 oktober de totale capaciteit van de aarde voor heel 

2007 verbruikt (NEF, 2007).

De ecologische overshoot die aldus sinds de ja-

ren ‘80 van de vorige eeuw is ontstaan, heeft ramp-

zalige effecten tot gevolg; een onomkeerbare afname 

van de biocapaciteit en een accumulatie van afval. Een 

trend die zich de komende decennia zal voortzetten, 

met name als de scheve globale verdeling van deze 

footprint in ogenschouw wordt genomen en wordt 

afgezet tegen de toenemende welvaart en bevolkings-

grootte van opkomende economieën in met name Azië 

en Zuid-Amerika.
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  figuur 1.1 
Relatie tussen de globale ecologische 
footprint en de biocapaciteit per 
persoon over een tijdsspanne van 40 
jaar (WWF, 2005).
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de kaNarie iN de mijN1.2 

Deze inzichten zijn niet nieuw; al sinds de jaren 

‘60 van de vorige eeuw wordt vanuit wetenschappelijke 

kring gewaarschuwd voor de disbalans die voortvloeit 

uit dit metabolisme, daarbij voornamelijk refererend 

aan ecologische systemen. De symptomen zijn dan 

ook evident: klimaatveranderingen als gevolg van een 

concentratiestijging van 28% van CO2 in de atmosfeer, 

poolijs geslonken tot 70% van haar oppervlakte in ver-

gelijking tot 1870, ontbossing in een tempo zo hoog 

als 10 miljoen hectares jaarlijks (Durmisevic, 2006); 

de lijst van globale en lokale ecologische gevolgen is 

schier oneindig.

PEOPlE - ThOmas malThus

Al zo vroeg als in 1798 wordt in het vroeg-indu-

striële Londen, in eerste instantie anoniem maar al 

snel erkend als het werk van de geestelijke Thomas 

Robert Malthus, An Essay on the Principle of Popu-

lation gepubliceerd. Zijn boek wordt algemeen gezien 

als één van de eerste werken dat problemen voorziet 

bij een immer groeiende bevolking en de capaciteit 

van natuurlijke hulpbronnen (met name de voedsel-

productie) om aan de vraag van deze populatie te kun-

nen blijven voldoen:  “This natural inequality of the 

two powers, of population, and of production of the 

earth, and that great law of our nature which must 

constantly keep their effects equal, form the great dif-

ficulty that appears to me insurmountable in the way 

to the perfectibility of society.”  (Malthus, 1798, p.5).

PlaNET - DE CluB VaN ROmE

Bijna twee eeuwen later hebben de door Malthus 

geuitte zorgen onmiskenbaar een grote invloed op het 

wereldberoemde maar tevens zo omstreden rapport 

van the Club of Rome [noot: een Europese stichting, 

als wetenschappelijke denk-tank actief bij vraagstuk-

ken rondom de toekomst van onze maatschappij en de 

mensheid als geheel.] genaamd the Limits to Growth, 

gepubliceerd in 1972. Onheilspellende prognoses 

schiepen een wereldbeeld waarin voor het eerst een 

sterke mathematische relatie werd gelegd tussen de 

globale economische groei en de uitputting van na-

tuurlijke hulpbronnen. Door gebruik te maken van 

een computersimulatie, het zogenoemde World3 mo-

del, werd van vijf variabelen de verwachte toename 

gemodelleerd: de wereldbevolking, milieuverontreini-

ging, industrialisatie, voedselproductie en de uitput-

ting van natuurlijke hulpbronnen (Meadows, 1972).

Alhoewel de aldus verkregen prognoses op veel 

kritiek konden rekenen, en ook nooit daadwerkelijk 

zijn voltrokken (zo zou de voorraad ruwe olie volgens 

het model al zo vroeg als 1991 zijn uitgeput), was de 

boodschap echter duidelijk. Om met de woorden van 

één van de co-auteuren, Jay Forrester, te spreken:  

“Over the last hundred years, life on earth was domi-

nated by growth. Growth of population, of produc-

tion, of income and capital formation, of exhaustion 

and pollution. This growth is going to stop and must 

stop, and the only question is by what means?” 

PROFIT - hET BRuNDTlaND RaPPORT

Vijftien jaar en twee oliecrises later verschijnt 

een ander bepalend rapport, geschreven door de 

World Commission on Environment and Development 

(WCED) en een initiatief van de Verenigde Naties, Our 

Common Future; beter bekend als het Brundtland 

rapport [noot: als verwijzing naar de voorzitster van 

de onderzoekscommissie, de toenmalige Noorse pre-

mier Gro Harlem Brundtland]. Vanuit een holistische 

benadering werd de overtuiging gepropageerd dat alle 

bedreigingen op economisch, ecologisch en sociaal-

cultureel gebied waar de mensheid voor staat, geen 
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  figuur 1.2 
De ecologische footprint van globale 
regio’s, afgezet tegen haar bevol-
kingsgroottes (WWF, 2005).

  figuur 1.3 
Originele omslag van de eerste 
uitgave (universiteits bibliotheek 
leeds).

  figuur 1.4 
De gehanteerde 
formule in het World3 
model waarmee de 
uitputting berekend 
werd.  
 
y = resterende jaren  
g = consumptiegroei  
R = voorraden  
C = consumptie



29

op zichzelf staande crises zijn maar, mede vanwege de 

globalisering, op uiterst complexe wijze in elkaar grij-

pen en dat een wereldbreed gedragen visie benodigd 

is om deze bedreigingen voor de ontwikkeling van de 

mensheid het hoofd te bieden; een visie die moet lei-

den tot sustainable development:  “[...] development 

that meets the needs of the present without compromi-

sing the ability of future generations to meet their own 

needs.”  (Brundtland, 1987, p.54).

PEOPlE PlaNET PROFIT: TBl

Het Brundtland rapport staat twintig jaar na 

dato nog steeds model voor het raamwerk waarbinnen 

de oplossingsrichtingen voor de transitie naar een eco-

nomisch, sociaal en ecologisch gezonde samenleving 

geformuleerd dienen te worden, en heeft navolging ge-

vonden in verscheidene globale programma’s zoals het 

Kyoto protocol, Agenda 21 en vele nationale en lokale 

equivalenten. De destijds aangekaarte problematiek 

is, de genoemde initiatieven ten spijt, nog immer actu-

eel en karakteriseert zich door de uiterst complexe sa-

menhang van crises uit elk van de aandachtsgebieden. 

De grote gemene deler van de exponenten van het idi-

oom sustainability is de complementaire set doelstel-

lingen, transparant en kernachtig gedestilleerd door 

John Elkington in het paradigma the Triple Bottom 

Line (TBL): People, Planet en Profit - de laatste term 

inmiddels vervangen door Prosperity - en verankerd 

in de business ethiek Corporate Social Responsibility 

(CSR) (Elkington, 1998).

eeN gLobaLe UiTdagiNg1.3 

De ultieme uitdaging die de mensheid aldus te 

wachten staat, is een transitie naar een samenleving 

die de kwaliteit van ecosystemen waarborgt en tege-

lijkertijd de leefbaarheid verbetert. Daar de econo-

mische ontwikkeling van de huidige samenleving nog 

steeds is gebaseerd op industriële systemen die enor-

me hoeveelheden grondstoffen en energie behoeven 

in een lineair metabolisme met vervuiling, uitputting 

van grondstoffen en aantasting van de biodiversiteit in 

lokale en globale systemen tot gevolg, is dit een uiterst 

gecompliceerde missie (Durmisevic, 2006). Temeer 

omdat deze tevens behelst dat er met een groeiende 

populatie minder hulpbronnen geconsumeerd zullen 

moeten worden om deze populatie en een zeker wel-

vaartsniveau in stand te houden; het Duitse Wupper-

tal Instituut suggereert dat de material input per unit 

of service (MIPS) met een factor tien gereduceerd zal 

moeten worden om deze transitie te bewerkstelligen 

(Von Weiszäcker, 1997 in Kibert, 2001).

In het licht van het hiervoor gestelde zal daarom 

in vogelvlucht een synopsis van enkele actuele globale 

ontwikkelingen in elk van de deelgebieden geschetst 

worden, om de complexiteit en interlock van deze pro-

blematiek te illustreren.

PeoPLe - demografie1.3.1 

“The world is on the move.”, zo werd geconclu-

deerd na de workshop Five minutes City - Architecture 

and [im]mobility in september 2002 (Durmisevic, 

2006). En niet alleen in overdrachtelijke zin, zoals 

verderop nog uiteengezet zal worden. Technologische 

ontwikkelingen, toenemende welvaart maar ook eco-

logische rampspoed in een globale context maken onze 

maatschappij mobieler en dynamischer dan ooit.

mIgRaTIE

Volgens Peter Schwartz, oprichter van het Global 

Business Network, heeft de wereld nog nooit migra-

tietrends en demografische verschuivingen gezien van 

een omvang zoals die zich heden ten dage aftekenen 

(van den Berg, 2008). Zoveel als 150 miljoen migran-

ten verplaatsen zich (UNFPA, 2007). De life expec-

tancy at birth op een globale schaal zal toenemen van 

65 jaar nu tot 74 jaar rond 2050 (UNCTAD, 2004a). 

Bevolkingspiramides laten een sterke vergrijzing zien 
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  figuur 1.5 
schematische  
weergave van het 
opspansel People 
- Planet - Profit en 
de plaats van sustai-
nable Development in 
het geheel.

  figuur 1.6 
Relaties tussen welvaartsniveau’s 
naar BNP en verschillende impact 
indicatoren; duidelijk is dat de afhan-
kelijkheden complex van aard zijn 
(Chertow, 2001).
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van ontwikkelde landen in vergelijking tot ontwik-

kelingslanden, en urbanisatie blijft zich in een hoog 

tempo voltrekken.

BEVOlKINgsgROEI

Mensen worden niet alleen ouder; de wereldbe-

volking blijft, zoals al is gesteld, nog altijd groeien. 

Gematigde prognoses voor 2050 gaan uit van een 

groei tot ruim 9 miljard mensen, met sterke groeicij-

fers voor met name Azië, Afrika en Zuid-Amerika 

(UNESA, 2006). Ontwikkelde landen blijven relatief 

gezien achter bij deze groei; ook al is de afgelopen 50 

jaar de bevolking in Europa en Noord-Amerika meer 

dan verdubbeld tot zo’n 700 miljoen mensen, het aan-

deel in de wereldbevolking is teruggelopen van 19,5% 

tot 12% (UNCTAD, 2004a).

VERsTEDElIjKINg

Onder invloed van de eerder aangehaalde voort-

durende urbanisatie woont in 2008 voor het eerst in 

de geschiedenis van de mensheid meer dan 50% van 

de wereldbevolking in verstedelijkte gebieden. De 

snelheid waarmee de voortschrijdende verstedelij-

king bouwgrond ontgint en bebouwt, ligt echter hoger 

dan de groei van deze urbanisatie zelf. Verwacht wordt 

dat tussen 2000 en 2030 de omvang van de verstede-

lijkte bevolking zal groeien met zo’n 72%, terwijl de 

bebouwde oppervlakte van steden met 100.000 inwo-

ners of meer tot 175% kan toenemen (Angel, 2005 in 

UNFPA, 2007). Veel van deze groei wordt toegerekend 

aan urban sprawl, uitbreidingen aan de periferie van 

verstedelijkte gebieden met een lage bebouwings-

dichtheid, en doet zich voor in zowel ontwikkelde lan-

den als in ontwikkelingslanden, hetzij onder invloed 

van wezenlijk verschillende mechanismen.

In het Westen, en dan met name Noord-Ame-

rika, worden de impulsen tot deze ontwikkeling van 

de laatste zes decennia hoofdzakelijk toegeschreven 

aan toenemende welvaart, mobiliteit en kwaliteit van 

de infrastructuur, naast cultureel-maatschappelijke 

tendensen (Arbury, 2006). Deze vorm van urbanisatie 

wordt dikwijls gekenmerkt door haar monotypische 

organisatie. In Europa, met van oudsher compacte 

steden, doen zich echter vergelijkbare trends voor; in 

Frankrijk bijvoorbeeld is tussen 1969 en 1999 de om-

vang van verstedelijkte gebieden met een factor vijf 

gegroeid, terwijl de bevolking in deze gebieden slechts 

met 50% toenam (Pumain, 2004 in UNFPA, 2007). In 

Nederland zijn de Vinex-locaties, voortvloeiend uit de 

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra van het mi-

nisterie van VROM uit 1993, een veelbesproken ont-

wikkeling die in deze trend past, alhoewel vanuit een 

sterke regulering geïnitieerd.

ProfiT - ecoNomie1.3.2 

Zoals Tackara (2005) al stelde, heeft de opkomst 

van de zogeheten network economy en het informa-

tietijdperk niet geleid tot een lichtere economie, inte-

gendeel; zo overstijgt volgens George Gilder (2000) 

het energieverbruik van het internet en haar periferie 

binnen afzienbare tijd het totale energieverbruik van 

alle economische activiteit in de Verenigde Staten van 

2001, en kent de internationale handel onder invloed 

van deze ontwikkelingen een globaler karakter dan 

ooit.

Deze cultural centrifuge blijft zich maar versnel-

len; weliswaar nam in de Europese Unie tussen 1985 

en 2000 de CO2 uitstoot van de industriële productie 

met 11% af, in diezelfde periode groeide het volume 

van deze productie met 31% (ESTO, 2000). Levenscy-

cli van producten en systemen voltrekken zich steeds 

sneller (UNEP, 2002) en opkomende economieën stel-

len nieuwe afzetmarkten in het vooruitzicht (UNC-
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  figuur 1.7 
Bevolkingspiramides van ontwik-
kelde en ontwikkelingslanden 
(uNCTaD, 2004).

  figuur 1.8 
Prognoses voor de groei van de we-
reldbevolking tot 2050 per continent 
(uNCTaD, 2004a).

  figuur 1.9 
satellietbeelden van 
de explosieve groei 
in oppervlakte van 
de stad las Vegas in 
amper 30 jaar (uNEP, 
2007).
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TAD, 2004a).

WElVaaRT

Economische activiteit kent sinds de industriële 

revolutie nog altijd een sterke concentratie in het Wes-

ten; in 2001 bedroeg het aandeel van ontwikkelings-

landen in ‘s werelds nominal Gross Domestic Product 

(GDP) ongeveer een vijfde, terwijl haar bevolking zo’n 

80% van de wereldpopulatie bedraagt (UNCTAD, 

2004a).

Hierbij is sinds 1980 het GDP per hoofd van de 

bevolking in ontwikkelde landen gestegen van zo’n 

10.000 US dollar naar bijna 40.000 in 2007 (IMF, 

2007). Alhoewel de economiëen in ontwikkelingslan-

den achterblijven bij deze absolute cijfers, laten met 

name BRIC landen [noot: afkorting van de landen 

Brazilië, Rusland, India en China; Deze term, voor 

het eerst gebruikt in een publicatie uit 2003 van de 

Goldman Sachs banken, werd gehanteerd om het eco-

nomische potentieel van deze landen aan te duiden.] 

als China en India al sinds de late jaren ‘80 van de 

vorige eeuw een jaarlijks economische groei zien van 

zo’n 10% (IMF, 2005).

Ontwikkelingen die niet onopgemerkt blijven in 

Westerse economieën; de stroom van privé-kapitaal 

naar ontwikkelingslanden in de vorm van Foreign 

Direct Investments (FDI) is tussen 1990 en 2004 toe-

genomen van 42 miljard naar 250 miljard US dollar, 

daarbij een belangrijke rol spelend in het ontwikke-

lingsproces van de ontvangende landen. Deze stro-

men leveren namelijk zowel het benodigde kapitaal 

als technologie, en ontsluiten daarmee vaardigheden, 

vakkennis en markttoegang (ACS-EU, 2007).

ENERgIEVOORzIENINg

Eén van de belangrijkste probleemgebieden 

voortvloeiend uit de geschetste toenemende wereld-

populatie en -welvaart, betreft de wereldwijde ener-

gievoorziening. Uiterst gecompliceerde internationale 

politieke ontwikkelingen en de aanhoudende sterke 

economische groei van met name de eerder genoemde 

BRIC landen, domineren het debat over de ontwikke-

ling en exploitatie van energievoorziening op de korte 

en middellange termijn. Vele al dan niet gesubsidieer-

de initiatieven ten spijt, zijn fossiele brandstoffen nog 

immer de dominante bron van energie voor de wereld-

bevolking (IEA, 2007).

Volgens een in juli 2007 gepubliceerd rapport 

van het International Energy Agency (IEA) kan er 

verwacht worden dat na 2010 er een groeiende krapte 

op de oliemarkt zal ontstaan, als gevolg van de toene-

mende vraag en de tegelijkertijd krimpende reserves 

van de Organization of the Petroleum Exporting Coun-

tries (OPEC). De groei van deze vraag zal voorname-

lijk worden gedreven door niet-OESO landen [noot: de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-

wikkeling (OESO) is een internationaal sociaal-econo-

misch samenwerkingsverband tussen hoofdzakelijk 

welvarende landen die democratie en een vrije markt 

economie voorstaan.] in met name Azië en het Mid-

den-Oosten (Eagles, 2007); ontwikkelingen die moge-

lijke geopolitieke instabiliteit kunnen voeden 

(Schwartz, 2002).

0,0%

1,8%
6,5%

12,7%

2,6%

76,4%

Developing Africa

Developing America

Developing Asia

Developing Oceania

Central and Eastern Europe

Developed Countries

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Crude, NLG and

feedstocks (crude oil)

Coal and coal products

Natural gas

Combustible

renewables and waste

Nuclear

Hydro

Geothermal

Solar/Wind/Other

million tonnes oil equivalentmillion tonnes oil equivalentmillion tonnes oil equivalentmillion tonnes oil equivalent

1987

2004

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2007 2008 2009 2010 2011 2012

mb/d

Non-OPEC Growth (excl. Biofuels) Biofuels Growth

OPEC NGLs Growth OPEC Capacity Growth

World Demand Growth - Avg. 4,5% GDP High Demand - Avg. 5.9% GDP

Low Demand - Avg. 3.2% GDP

  figuur 1.10 
Verdeling van ‘s we-
relds nominal gross 
Domestic Product 
naar regio’s (uNCTaD, 
2004b).

  figuur 1.11 
globale primaire energievoorziening 
naar energiebron (uNEP, 2007).

  figuur 1.12 
Voorspellingen voor de groei van 
vraag en aanbod in olie op de midden 
termijn (Eagles, 2007).
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Op de middellange termijn, recente schattingen 

gaan uit van het midden van deze eeuw (IEA, 2007), 

zal door de consumptie van deze energiebronnen, die 

zich voltrekt in een tempo dat 10.000 keer zo hoog ligt 

als de regeneratie (Kibert, 2001), de voorraad fossiele 

brandstoffen uitgeput raken of onrendabel voor ex-

ploitatie worden; nu al worden op grote schaal teer-

zanden in met name Canada geëxploiteerd (Söder-

bergh, 2005) en worden in Wales kolenmijnen die 

decennia geleden gesloten zijn, opnieuw in gebruik ge-

nomen (Morris, 2007).

gRONDsTOFFEN EN VOEDsEl

Parallel aan de problematiek rondom de energie-

voorziening, baart de complexe situatie op de interna-

tionale termijnmarkten voor grondstoffen vele experts 

zorgen. Ondanks de eerder genoemde liberalisatie van 

de wereldhandel en de daaruit voortvloeiende indu-

strialisatie van ontwikkelingslanden, zijn veel van 

deze landen nog immer sterk afhankelijk van de ex-

port van grondstoffen (UNCTAD, 2004b). Alhoewel 

de wereldwijde prijsstijgingen in potentie deze econo-

mieën baten, komen interne markten onder druk te 

staan.

Ook hier speelt de toenemende welvaart in lan-

den als met name China en India een belangrijke rol. 

Nam bijvoorbeeld het volume van de staalproductie in 

ontwikkelde landen tussen 1970 en 2000 met zo’n 5% 

toe tot ruim 400 miljoen ton, de totale globale produc-

tie steeg met bijna 45% waarbij in Zuid-oost Azië de 

productie bijna vertienvoudigde (UNCTAD, 2004a); 

inmiddels neemt deze regio een kwart van de wereld-

productie voor haar rekening en zorgt met name de 

expansiedrift van China en navenante import er voor 

dat de internationale markten onder druk staan. Tege-

lijkertijd nemen in China zelf de productiekosten toe, 

onder invloed van de stijging van wereldwijde erts- en 

energieprijzen, naast verscherpte maatregelen om aan 

milieukundige voorschriften te voldoen (ChinaDaily, 

2008).

Een nauw verweven crisis betreft de wereldwijde 

voedselproductie, zowel in ontwikkelde landen als in 

ontwikkelingslanden. Eén van de meest kritieke agra-

rische sectoren betreft de veesector, goed voor 40% 

van het GDP van de totale sector. Bevolkingsgroei en 

veranderende consumptiepatronen als gevolg van toe-

nemende welvaart verhogen de vraag naar vlees- en 

zuivelproducten sterk; verwacht wordt dat de wereld-

wijde productie van vlees in 2050 zal zijn gegroeid naar 

465 miljoen ton, een verdubbeling ten opzichte van 

2000 (FAO, 2006). De druk die deze ontwikkelingen 

op de biosfeer uitoefenen is navenant. De agrarische 

sector beslaat ruim 40% van het totale landoppervlak 

en is in belangrijke mate verantwoordelijk voor erosie, 

verzuring, CO2 en CH4 uitstoot, drinkwaterverbruik 

en de verstoring van ecosystemen (FAO, 2006).

PLaNeT - ecoLogie1.3.3 

 “Few global issues are more important than 

the environment and climate change.”  (UNEP, 2007, 

p.xvi), aldus Ban Ki-moon, de huidige secretaris-gene-

raal van de Verenigde Naties. De drijfveren achter de 

hiervoor besproken ontwikkelingen zoals bevolkings-

groei, economische activiteit en consumptiepatronen, 

oefenen al decennia een onmiskenbaar grote druk uit 

op de beschikbare biocapaciteit en lijken mede verant-

woordelijk te zijn voor waargenomen klimaatverande-

ringen over de hele wereld.

KlImaaTVERaNDERINg

Sinds het verschijnen van het Fourth Assessment 

Report (FAR) in februari 2007 van de klimaatorgani-

satie van de Verenigde Naties, het Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC), is meer dan ooit dui-

delijk welke invloed menselijke activiteiten hebben op 

de wereldwijd waargenomen klimaatveranderingen. 

1971 2000 change in %

population in millions 3 754,3 6 054,1 61%

energy use Mt oil equivalent 5 450,0 9 938,0 82%

energy use per capita kg oil equivalent 1 451,7 1 641,5 13%

1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2006

price index, all groups ($) 48,51 95,66 118,76 210,73 121,22 183,53

Food 50,86 106,15 122,78 123,81 115,17 151,33

Tropical beverages 53,07 138,9 172,98 129,02 103,16 134,11

Vegetable oils 63,19 129,96 138,88 139,61 127,31 147,64

Agr. raw mateirals 43,27 74,1 108,3 123,37 115,7 151,95

Minerals, ores and metals 42,42 70,24 100,6 107,42 137,4 277,68

Crude petroleum ($/bbl) 7,42 35,18 87,71 63,02 132,59 227,76

  figuur 1.13 
De groei van de wereldbevolking en 
het energieverbruik in de periode 
1971-2000 (IEa, 2007).

  figuur 1.14 
uNCTaD Commodity Price Index voor 
verschillende groepen voor de peri-
ode 1960-2006 (uNCTaD CPs, 2006).
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Volgens het IPCC kan met zeer hoge zekerheid worden 

vastgesteld dat het netto effect van alle antropogene 

[noot: door menselijk handelen teweeggebracht] ver-

warmings- en koelingsinvloeden op het klimaat een 

opwarming tot gevolg heeft, waarbij de verwarmings-

invloeden voornamelijk veroorzaakt worden door de 

toename van de concentratie van broeikasgassen in de 

atmosfeer.

De toename van de concentratie van het broei-

kasgas koolstofdioxide (CO2) wordt daarbij voorna-

melijk toegeschreven aan de verbranding van fossiele 

brandstoffen en ontbossing, terwijl de toename van 

de concentratie van methaan (CH4) en distikstofoxide 

(N2O) toegerekend wordt aan de landbouw (IPCC, 

2007).

De toename van broeikasgassen in de atmosfeer 

en de daaraan gerelateerde netto opwarming vindt in 

het licht van de geschiedenis van de aarde in een onge-

kend tempo plaats. Een tempo dat vele malen hoger 

ligt dan het aanpassingsvermogen van alle geaffec-

teerde systemen, met alle gevolgen van dien: erosie, 

watertekorten, afname van de terrestiale en maritie-

me biodiversiteit, voedseltekorten als gevolg van 

droogte of overstromingen, daarmee voedingsbodem 

creërend voor honger, armoede, migratie en wellicht 

conflicten; volgens Peter Schwartz de rechtvaardiging 

van de uitreiking van de Nobelprijs voor de vrede aan 

Al Gore en het IPCC in 2007 (Van Den Berg, 2008).

BIODIVERsITEIT

Nog nooit heeft de wereld de biodiversiteit van 

ecosystemen bedreigd zien worden in een omvang als 

heden ten dage wordt gesignaleerd. Het verlies aan 

soorten voltrekt zich in een tempo dat volgens schat-

tingen 50 tot 500 keer hoger ligt dan het natuurlijke 

verloop dat op basis van fossielstudies is vastgesteld 

(CBD, 2006). Volgens resultaten uit het wereldwijde 

onderzoek Millennium Ecosystem Assessment (MA), 

uitgevoerd door 1.300 deelnemende wetenschappers 

in 95 landen, degraderen vijftien van de 24 voor het 

leven op aarde essentiële ecosysteemfuncties aanzien-

lijk, waardoor lokale systemen in grote mate worden 

beïnvloed (Sarukhán & Whyte, 2005), een ontwikke-

ling die zich blijft voortzetten (UNEP, 2007).

Zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM) in 1998 een case study gedaan naar 

de veranderingen in populaties bij soorten van in de 

Noordzee aanwezige ecosystemen ten opzichte van 

1930, als haalbaarheidsonderzoek naar het opstellen 

van de zogeheten Natural Capital Index (NCI). Onder 

invloed van eutrofiëring [noot: een overmaat aan voe-

dingsstoffen], overbevissing, vervuiling, vertroebeling 

en verstoring bleek de biodiversiteit drastisch aange-

tast te zijn. Opvallend was dat een verschuiving waar-

genomen werd van soorten met een lange levenscyclus 

naar soorten met een kortere levenscyclus (RIVM, 

2000); algen en andersoortige primitieve organismen, 

een ontwikkeling die wereldwijd waargenomen wordt 

en grote zorgen baart: “Where this pattern is most 

pronounced, scientists evoke a scenario of evolution 

running in reverse.” (Weiss, 2006).

Radiative Forcing Components

RF Terms RF Values (W m-2) Spatial Scale LOSU

1,66 [1,49 to 1,83] Global High

0,48 [0,43 to 0,53]

0,16 [0,14 to 0,18]

0,34 [0,31 to 0,37]

-0,05 [-0,15 to 0,05]

0,35 [0,25 to 0,65]

Stratospheric water 

vapour from CH4 0,07 [0,02 to 0,12] Global Low

-0,2 [-0,4 to 0,0]

0,1 [0,0 to 0,2]

Aerosol - Direct Effect -0,5 [-0,9 to -0,1] Continental to global Med - low 

Aerosol - Cloud albedo 

effect -0,7 [-1,8 to -0,3] Continental to global Low

Linear contrails 0,01 [0,003 to 0,03] Continental to global Low

N
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Solar irradiance 0,12 [0,06 to 0,30] Global Low

Total net anthropogenic 1,6 [0,6 to 2,4]
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Radiative Forcing (W m-2)  figuur 1.15 
Overzicht van alle 
verwarmings- en 
koelingsinvloeden 
op het klimaat [IPCC, 
2007].

  figuur 1.16 
Overzicht van de 
kwetsbaarheid van 
voornamelijk ontwik-
kelingsgebieden voor 
het ontstaan van 
klimaatvluchtelingen; 
voorspellingen gaan 
voor 2010 uit van zo’n 
50 miljoen vluchtelin-
gen (uNEP, 2008).

  figuur 1.17 
Prognoses voor de afname in bio-
diversiteit wereldwijd op basis van 
verschillende scenario’s voor 2050 
(uNEP, 2007).
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de coNcePTUeLe coNTexT: iPaT1.4 

De hiervoor geschetste (inter)nationale ten-

densen scheppen aldus een beeld, zij het beperkt en 

onvolledig, van de onvoorstelbaar complexe en mul-

tidimensionale problematiek waar al geruime tijd 

voor gewaarschuwd wordt. Eén van de eerste pogin-

gen, al zo vroeg als de jaren ‘70 van de vorige eeuw, 

om het complexe opspansel van deze invloedsfactoren 

te formaliseren, staat bekend als the IPAT Equation 

(http://www.sustainablescale.org, 2008). Deze in es-

sentie conceptuele vergelijking beschrijft de geaggre-

geerde bijdragen van population (P), affluence (A) en 

technology (T) aan de environmental impact (I). Door 

de jaren heen zijn vanuit verschillende invalshoeken 

vele varianten op deze basisvergelijking geconstru-

eerd (Chertow, 2001). Eén van de meest geaccepteerde 

varianten, zeker in het onderzoeksveld Industrial Eco-

logy, is als onderdeel van een onderzoek aan de Mas-

sachusetts Institute of Technology (MIT) opgesteld 

door J.G. Speth, destijds president van het World Re-

sources Institute (WRI):

In woorden, de druk op de leefomgeving is even-

redig met de omvang van de bevolking, de levensstan-

daard of het welvaartsniveau van deze bevolking en de 

technologische processen die ingezet worden tijdens 

de gehele levenscyclus van de consumptie van deze 

bevolkingsgroep. De vraag is nu hoe het product van 

deze vergelijking beheerst kan worden; de uitkristal-

lisering van de missie die de visie op sustainable deve-

lopment zichzelf ten doel heeft gesteld.

SUSTaiNabLe deSigN1.5 

Heden ten dage zijn er in de wereld meer ont-

werpers, technologen en wetenschappers aan het 

werk dan het cumulatieve totaal dat ooit in het ver-

leden werkzaam is geweest (Kelly, 2007). Anders dan 

de door Malthus voorziene beperking van de eerste 

term - de bevolkingsgrootte - in een Malthusiaanse 

catastrofe, de voorspelde of wellicht zelfs gepropa-

geerde afvlakking van de tweede term - een bepaald 

welvaartsniveau - door de Club van Rome, wordt er 

sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw de notie gedra-

gen dat voornamelijk een reductie van de derde term, 

oftewel technologische vooruitgang, het product van 

deze vergelijkingen kan terugbrengen (Chertow, 2001; 

Schwartz, 2002; Durmisevic, 2006) en de transitie 

naar een duurzame samenleving kan faciliteren: “Cur-

rently, technology provides the only viable means by 

which our complex interdepent society is able to ad-

dress these environmental problems.” (Lynn, 1989, 

p.186).

TEChNOlOgIsCh OPTImIsmE

De ideologie van dit technologisch optimisme 

werd evenwel voorafgegaan door een pessimistischer 

blik; technologische vooruitgang werd namelijk be-

schouwd verantwoordelijk te zijn voor de quantum 

leap in de druk op de leefomgeving zoals die zich de 

afgelopen eeuw heeft afgetekend: “[...] the new techno-

logy has an appreciably greater environmental im-

pact than the technology which it has displaced [...].” 

(Commoner, 1972 in Chertow, 2001, p.14). Een over-

tuiging die gebaseerd was op de effecten van korteter-

mijnoplossingen als gevolg van de ongebreidelde om-

arming van technologische mogelijkheden, die niet 

zelden een schadelijke uitwerking op de lange termijn 

bleken te hebben (Thackara, 2005; Durmisevic, 

2006); de erfenis van het eerder genoemde lineaire 

industrieel metabolisme.

Environmental impact Population GDP
person

Environmental impa
= � �

cct
unit of per capitaGDP

  figuur 1.19 
De veel gehanteerde IPaT vergelij-
king door j.g. speth.

  figuur 1.20 
schematische weer-
gave van de relatie 
tussen technologi-
sche vooruitgang en 
de druk op de leef-
omgeving. (allenby & 
graedel, 1998).

  figuur 1.18 
32 typisch in de Noordzee voorko-
mende diersoorten zijn geselecteerd 
om haar biodiversiteit in kaart te 
brengen; de straal van de cirkel 
representeert de cijfers van het 
indexjaar 1930 (RIVm, 2000).
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CyClIsChE BENaDERINg

“Do more with less” (Van Hinte et al., 2003, p.11), 

als kwinkslag van het platgetreden credo van de mo-

dernen en oorspronkelijk lijfspreuk van Richard 

Buckminster Fuller, kan gezien worden als een uiting 

van het willen beheersen van de derde term in the 

IPAT Equation. Strategieën waarin wordt ingezet op 

technologie als drijvende kracht achter veranderings-

processen dienen echter een holistische inslag na te 

streven en een transitie te faciliteren van de beheer-

sing van een lineaire throughput, de end-of-pipe bena-

dering waarin reactieve dogma’s als reduce, conserve 

en maintain veelal onder invloed van (inter)nationale 

wetgeving worden gehanteerd (TNO, 1998; Rose, 

2000), naar een gesloten life cycle model (Kibert, 

2001). Exponenten hiervan zijn terug te vinden in de 

industriële productie onder de noemer Extended Pro-

ducer Responsability (EPR), met wellicht als bekend-

ste voorbeeld de Kodak Single-Use Camera, en meer 

in het algemeen in strategieën zoals the Natural Step, 

Cleaner Production, Industrial Ecology, Biomimicry 

en Cradle to Cradle (Zeilmaker, 2008).

Een wezenlijk element van deze strategieën die 

vallen onder dit gedachtegoed, dikwijls gerefereerd 

aan als Design for Environment (DfE), betreft het pa-

radigma Life Cycle Design. Door middel van metho-

dieken als Product Life Cycle Management (PLM), Life 

Cycle Impact Assessment (LCIA) en Life Cycle Costing 

(LCC) wordt getracht meer inzicht te verkrijgen in de 

prestaties van producten, diensten maar ook gebou-

wen op de verschillende deelgebieden gedurende hun 

gehele levensduur; end-of-life scenario’s worden daar-

mee een integraal onderdeel van de ontwerpopgaves 

in kwestie en moeten de neergaande beweging van de 

curve zoals opgesteld door Allenby & Graedel bewerk-

stelligen.

SUSTaiNabiLiTy eN de boUW1.6 

Het streven naar sustainable development ver-

ankert een sterke verantwoordelijkheid in de bouw-

sector. De gebouwde omgeving vertegenwoordigt im-

mers ‘s werelds grootste economische, fysieke en 

culturele kapitaal (Moffat & Russel, 2001; Sarja, 2002) 

en is als sector wereldwijd de grootste industriële 

werkgever; al haar activiteiten dragen bij tot tien pro-

cent van het bruto nationaal product van ontwikkelde 

landen (CICA, 2002). Meer dan de helft van alle geëx-

traheerde grondstoffen betreden de economie als ge-

volg van deze bouwnijverheid en in ontwikkelde lan-

den wordt 40 tot 50% van het totale energieverbruik 

veroorzaakt door de oprichting, het gebruik, het on-

derhoud en de ontmanteling van gebouwen, nevenac-

tiviteiten zoals de productie en het transport van 

bouwmaterialen en -delen meegerekend (Kibert, 

2001; PBS, 2006). De bouw legt dus rekenschap af 

voor het leeuwendeel van het wereldwijde energiever-

bruik en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, 

èn is daarnaast één van de grootste vervuilers (Dur-

misevic, 2006); zo is bijvoorbeeld de productie en ver-

werking van cementgebonden producten zoals beton 

verantwoordelijk voor zo’n vijf tot acht procent van de 

wereldwijde CO2 uitstoot, meer dan de uitstoot van 

het totale vliegverkeer in een jaar (Breugel, 2007).

In Nederland werd in 1989 werd door het minis-

terie van VROM sustainable development geïntrodu-

ceerd via het vehicel duurzaam bouwen in het Natio-

naal Milieubeleidsplan Plus (NMP-plus) (Brand, 

2004). Hierin werd de milieubelasting die in directe 

relatie stond tot de bouwsector inzichtelijk gemaakt, 

hetgeen er mede voor zorgde dat, alhoewel sustainable 
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  figuur 1.21 
schematische 
weergave van een 
lineaire levenscyclus 
versus een gesloten 
levenscyclus.

  figuur 1.22 
Bijdragen van de gebouwde omgeving 
aan het verbruik van grondstoffen 
en de uitstoot van negatieve impact 
indicatoren (uNEP, 2006).
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development nadrukkelijk als triade is gedefinieerd, 

lange tijd ecologische afwegingen de implementatie 

van dit gedachtengoed gedomineerd hebben (Duij-

vestein, 2004; Lützkendorf & Lorenz, 2005); een een-

zijdige en reactieve benadering met ongewenste ne-

veneffecten, waarvan het Sick Building Syndrome als 

gevolg van sterk verbeterde isolatie slechts één voor-

beeld is (Durmisevic, 2006), en tevens aantoont hoe 

intenties die op het oog eenduidige belangen tot uit-

drukking brengen, op verschillende schaalniveau’s 

tegenstrijdige gevolgen kunnen veroorzaken.

In relatie tot sustainable development zijn er 

naast economische en ecologische factoren tevens 

sociaal-culturele factoren te onderkennen waarop 

de gebouwde omgeving in grote mate van invloed is 

(Brandon & Lombardi, 2005). Kenmerkend daarbij is 

dat deze invloeden complex van aard zijn; zij behelsen 

immers niet alleen karakteristieken van afzonderlijke 

gebouwen, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van het bin-

nenklimaat, daglichttoetreding en de ruimtebeleving 

in relatie tot ziekteverzuim, productiviteit en well-

being in het algemeen, maar ook kwesties op gemeen-

schapsniveau, zoals de kwaliteit van de openbare 

ruimte, sociale segregatie - gentrification - (Smith, 

1979) en bijvoorbeeld urban sprawl (Lützkendorf & 

Lorenz, 2005).

de boUWoPgave vaN morgeN1.7 

Kortom, een duurzame samenleving is ondenk-

baar zonder een duurzame gebouwde omgeving; een 

constatering die zowel voor ontwikkelde landen als 

ontwikkelingslanden van betekenis is (Schwartz, 

2002; UNEP, 2007). Om deze transitie te bewerkstel-

ligen, dient de bouwopgave als zodanig geherformu-

leerd te worden en naast alle tastbare aandachtsgebie-

den, zoals bijvoorbeeld materiaal- en energieverbruik 

en de daaraan gerelateerde crises, een antwoord we-

ten te vinden op de zich nog immer versnellende ver-

anderingsdynamiek die zich in de samenleving voor-

doet; een rigoreus afscheid van de 

kortetermijnbenadering om voldoening aan de tradi-

tionele set van design requirements te optimaliseren: 

“Completion on time, within budget and to quality.” 

(Van Aken, 2005, p.396).

De ‘duurzaamheid’ van gebouwen en de gebouw-

de omgeving zal dus afgemeten dienen te worden aan 

een paradigma waarin in sterke mate denkbeelden 

over een langetermijnvisie verankerd liggen; een ter-

mijn die meerdere generaties omspant. Hierin schuilt 

een grote verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen 

bij de totstandkoming van een gebouw: “[...] a built 

facility can only be as good as its design.” (Sarja, 2002, 

p.viii). Een eenduidige benadering in deze is echter 

moeizaam te hanteren; de singulariteit van de bouw-

opgave en de grote invloed van lokaalgebonden rand-

voorwaarden maken de toerekening van indicatoren 

ten aanzien de prestaties van gebouwen, ondanks in-

strumenten als bijvoorbeeld de Energy Performance 

Building Directive (EPDB) en Leadership in Energy 

and Environmental Design (LEED) certificering, am-

bivalent. De vraag is dan ook, wat is een sustainable 

building?
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Requirements to classify sustainable buildings

Minimization of life cycle costs

Reduction of land use and use of hard surfaces

Reduction of raw material/resource depletion

Closing of material flows

Avoidance/reduction of hazardous substances

Reduction of CO2 emissions and other pollutants

Reduction of impacts on the environment

Protection of health and comfort of building occupants/users

Preservation of buildings’ cultural value

Maximization of the building’s serviceability

Maximization of the building’s functionality

economic, environmental 

and social aspects

Aspects related to the 

fulfillment of users’ and 

occupants’ needs

  figuur 1.23 
Energie- en neveneffecten van de 
gebouwde omgeving op verschillende 
schaalniveau’s (Duijvestein, 2004).

  figuur 1.24 
grafische repre-
sentatie van de 
ontwikkeling naar 
sustainable Building 
and Construction 
(CIB, 1999).

  figuur 1.25 
Overzicht van karak-
teristieken waaraan 
een ‘duurzaam’ 
gebouw zou moeten 
voldoen. (lützkendorf 
& lorenz, 2005).
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PEOPlE PlaNET PROFIT.. EN PROjECT

In die zin neemt binnen het kader van sustaina-

ble development de gebouwde omgeving en al haar 

activiteiten een bijzondere plaats in. Sustainable buil-

ding legt zichzelf niet enkel toe op de doelstellingen 

zoals deze zijn gedestilleerd tot the Triple Bottom Line, 

maar kent in haar initatieven tevens een sterke ver-

antwoordelijkheid ten aanzien van de ruimtelijke 

kwaliteit; niet onterecht is daarom ook tijdens de in-

ternationale conferentie Sustainable Building 2002 

(SB 02) te Oslo aan People, Planet en Prosperity een 

vierde dimensie toegevoegd: Project, als completering 

van de tetraëder waarbinnen het spanningsveld van 

een duurzame ontwikkeling in de gebouwde omgeving 

zich afspeelt (Duijvestein, 2004).

ENERgIEVERBRuIK

Zoals al is gesteld is de bouwsector verantwoor-

delijk voor een groot deel van het mondiale energie-

verbruik, waarvan de klimatologische gevolgen even-

eens zijn uiteengezet; een mechanisme dat in het licht 

van het beschouwde een recursief karakter kent, zon-

der direct van causaliteit te spreken. Zo kunnen fre-

quenter en heviger voorkomende extremen in het kli-

maat er toe leiden dat bouwkundige aanpassingen op 

allerlei niveaus noodzakelijk gaan worden; van lokale 

wijzigingen zoals het wederom toereikend laten zijn 

van installatietechnische systemen voor de koeling en 

verwarming van een gebouw tot het herwaarderen van 

normen als gevolg van de veranderende frequentie en 

hevigheid van klimaatextremen. Op macroniveau, de 

Ruimtelijke Ordening, worden al studies verricht naar 

de beleidsmatige gevolgen van klimaatveranderingen, 

in onderzoeken aan onder andere de Universiteit van 

Wageningen (WUR) en instituten als het Ruimtelijk 

Planbureau (RPB) en de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (WRR). Illustratief is een anek-

dote die verhaalt over de noodgedwongen ontruiming 

van een laboratorium, nota bene van het Instituut 

voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam, als gevolg van de aanhoudende hitte in 

de zomer van 2006; “We kregen het niet koel genoeg”, 

aldus Frans Berkhout, directeur van het instituut 

(NRC, 2007). 

DEmaTERIalIsaTIE

“Material is spent light.”, was de stellige overtui-

ging van architect Louis Kahn (Leupen, 2002), ook al 

doet zijn werk anders vermoeden. Helaas blijkt dit idi-

oom voor de gebouwde omgeving welhaast een oxymo-

ron te zijn. Vele initiatieven en stuurprogramma’s ten 

spijt, kenmerkt een groot gedeelte van de bouwactivi-

teiten zich nog immer door een hoofdzakelijk lineaire 

throughput van (veelal cementgebonden) bouwmate-

rialen, met een navenante druk op de leefomgeving 

tot gevolg; grootschalige stort van bouwmaterialen, 

downcycling van bouwproducten, verlies aan embo-

died energy en een blijvende noodzaak tot de extractie 

van nieuwe grondstoffen: “The dissipation of artifacts 

is the thermodynamic equivalent of increasing en-

tropy or conversion from useful to useless.” (Kibert, 

2000, p.2). De directe aanleiding voor deze ongewens-

te en inefficiënte materiaalstromen ligt veelal gelegen 

in het feit dat veel bouwproducten onder invloed van 

industrialisatie en integratie weliswaar ontworpen 

zijn voor een snelle en nauwkeurige assemblage, maar 

slechts in beperkte mate voor een ‘schone’ demontage 

(Kibert, 2000; Durmisevic, 2006).
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  figuur 1.26 
People, Planet, Pros-
perity en Project, het 
ruimtelijk opspansel 
waarbinnen sustai-
nable building zich 
dient te ontwikkelen 
(Duijvestein, 2004) .

  figuur 1.27 
Overzicht van het energieverbruik in 
groot Brittannië (IEa, 2001).

  figuur 1.28 
Typisch  End-of-life scenario voor 
een gebouw. (Post, 2001).
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FEEDBaCK lOOPs EN lEVENsDuREN

De mechanismen die ten grondslag liggen aan 

dit metabolisme komen hoofdzakelijk voort uit de sa-

menloop van een tweetal verschijnselen.

Enerzijds is er een belangrijke tendens waar te 

nemen die toont dat de functionele levensduur van ge-

bouwen in toenemende mate een grillig verloop kent 

en over het algemeen afneemt (Sarja, 2002; Blok & van 

Herwijnen, 2006; Durmisevic, 2006); de gemiddelde 

leeftijd van een gebouw in Tokyo bedraagt zeventien 

jaar en in Duitsland, waar zes van de tien gebouwen 

de Tweede Wereldoorlog in meer of mindere mate on-

geschonden doorstaan hebben, bestaat nu slechts nog 

een kwart van deze voorraad (Moffat & Russel, 2001). 

De algemene consensus is dat dit het gevolg is van 

discrepanties die tussen de technische, functionele en 

economische levensduur van een gebouw ontstaan.

Anderzijds is er de constatering dat er door een 

verregaande segregatie van verantwoordelijkheden in 

de procesketen bij de productie van bouwmaterialen 

en -producten, het ontwerp en de oprichting van een 

gebouw, het gebruik en onderhoud en de uiteindelijke 

renovatie of sloop, er onderbrekingen optreden in de 

feedback loops tussen alle betrokken partijen bij de 

creatie en instandhouding van de gebouwde omge-

ving (Kibert, 2001); met een degeneratie van de kwa-

liteit van de gebouwde omgeving tot gevolg.

DE ‘susTaINaBlE’ sTaD

Zoals al is gesteld woont in 2008 onder invloed 

van de voortschrijdende urbanisatie meer dan de helft 

van de wereldbevolking in verstedelijkte gebieden. Al-

hoewel een derde tot de helft van het aardoppervlak 

door menselijk handelen is beroerd (Vitoesek, 1997), 

is het landoppervlak dat wordt bevolkt door deze ste-

den echter relatief gezien niet groot. Recente schat-

tingen, gemaakt op basis van satellietfoto’s, gaan uit 

van niet meer dan 2,8% van het totale landoppervlak 

(GPW, 2007); vergelijkbaar met de helft van de opper-

vlakte van een land als Australië.

De op het eerste oog paradoxale situatie doet 

zich nu voor dat een intensieve stedelijke ontwikke-

ling aan de ene kant in zekere mate verantwoordelijk 

is voor de vele problemen die een duurzame leefom-

geving bedreigen, zoals bevolkingsgroei, milieuver-

ontreiniging, klimaatveranderingen, de afname van 

de biodiversiteit en de uitputting van grondstof- en 

energievoorraden, maar anderzijds deze stedelijke 

ontwikkeling in brede kring steeds meer als oplos-

singsrichting voor een duurzame toekomst wordt be-

schouwd (TNO, 1998; Owen, 2004; UNFPA, 2007). 

Hierbij wordt New York City als green city avant-la-

lettre veelvuldig aangehaald; recentelijk nog werd een 

volledige aflevering van de zesdelige documentairese-

rie van the Public Broadcasting Service (PBS) Design: 

e2 (PBS, 2006) aan de stad in deze context gewijd.

Al deze bespiegelingen plaatsen de bouwopgave 

van morgen in het epicentrum van sustainable deve-

lopment en maken het tegelijkertijd tot een uiterst 

gecompliceerde en integrale uitdaging. Krachtsvel-

den als de hoge veranderingsdynamiek van met name 

verstedelijkte gebieden, een verdere ontwikkeling van 

de (virtuele) network economy, de toenemende demo-

grafische diversiteit, een afnemende beschikbaarheid 

van grondstoffen, energie en bouwruimte, een verde-

re beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen, 

besmetting van drinkwater en afname van de (lokale) 

biodiversiteit, naast een toename van de kwaliteit van 

de leefomgeving, dienen allen hun weerslag te vinden 

in deze opgave; zorgen voor morgen worden daarmee 

zorgen van nu, en definiëren het zorgen voor morgen.

  figuur 1.29 
Tokyo, japan; exemplarisch voor-
beeld van intensief ruimtegebruik 
in de context van een dynamische 
stedelijke omgeving. 





02
Probleemgebied

john habraken, heineken 
World bottle, 1963

Upcycling en Corporate Social Responsibility avant-

la-lettre: de World Bottle van Heineken, volgens de 

overlevering voortgekomen uit de geest van Freddy 

Heineken zelf, is waarschijnlijk één van de eerste 

industriële producten ontworpen om na haar initiële 

gebruik meerwaarde te kunnen bieden in een alter-

natieve functie.

Geschokt door de hoeveelheid zwerfvuil dat Heineken 

tijdens een reis aantrof op de Curaçaose stranden - 

niet zelden bierflesjes van zijn makelij wil het verhaal 

- en het gebrek aan kwalitatief goed bouwmateriaal 

voor Curaçao’s brede sociale onderklasse, poogde hij 

een oplossing voor dit probleem te vinden in zijn eigen 

product: een bierfles die na gebruik dienst kan doen 

als bouwsteen. 

De architect John Habraken werd benaderd en bereid 

gevonden om het idee uit te werken en vorm te geven 

tot een volwaardig product. In concept was de potentie 

er: het ontluikende tourisme als afnemer van het bier 

en aldus leverancier van de bouwstenen, de bouwfy-

sisch gunstige aanwezigheid van een stilstaande isol-

erende luchtkolom in de fles en de minimale benodigde 

hoeveelheid mortel als gevolg van de vorm en textuur 

van de flessen om een wand te kunnen vormen.

Een daarwerkelijk succes is het idee van de World 

Bottle echter nooit geworden; slechts twee prototype 

bouwwerken zijn gerealiseerd met een ontwerp van 

deze fles. 



aaNLeidiNg2.1 

In de introductie is de beoogde ontwikkeling van 

de bouwopgave van de toekomst uiteengezet in het 

licht van sustainable development. Technologie als 

drijvende kracht achter veranderingsprocessen fun-

geert daarin als een belangrijke voorwaarde om de 

eerder genoemde MIPS terug te brengen tot ‘sustaina-

ble’ proporties:  “Technological innovations must help 

societies move towards living off nature’s income 

rather than consuming nature’s capital.”  (Speth, 1991, 

p.871). Technologische ontwikkelingen die tevens 

meer kennis en inzicht dienen te verschaffen in de 

prestaties van gebouwen ten aanzien van deze doel-

stellingen; Performance-Based Design vormt daarbij 

een belangrijk concept om deze prestatie-eisen te 

kunnen toetsen (Deru & Torcellini, 2004).

Bij de beoordeling van (het ontwerp van) gebou-

wen in deze context speelt het begrip levensduur een 

cruciale rol. Zo hebben Buchanan en Honey (1994) in 

een onderzoek aan de universiteit van Canterbury be-

cijferd dat de embodied energy van de totstandkoming 

van een woning vergelijkbaar is met de energiebehoef-

te om datzelfde huis zo’n 25 jaar te verwarmen. Het 

aandeel van de initiële milieubelasting op de totale 

milieubelasting gedurende de levensduur is dus aan-

zienlijk. Reden om te pleiten voor een maximalisatie 

van de functionele levensduur; het initiële materiaal-

component wordt dan immers over een grotere tijds-

spanne geaggregeerd (Blok & van Herwijnen, 2006) en 

de langere afschrijvingstermijn verlaagt economisch 

gezien de druk op de Return on Investment (ROI) voor 

investeerders en ontwikkelaars (Lützendorf & Lorenz, 

2005; Durmisevic, 2006).

De realiteit is echter anders. Vergelijkbaar met 

tendensen die zich voordoen bij consumptiepatronen, 

product- en zelfs ecosystemen, zoals is gebleken in 

de introductie, vindt er een verschuiving plaats naar 

steeds kortere levenscycli in het gebruik van gebou-

wen (Brand, 1994; Sarja 2002; Blok & van Herwijnen, 

2006; Durmisevic, 2006). De gemene deler van de 

onderliggende modi operandi ligt veelal in een te-

kortschietend aanpassingsvermogen aan de verande-

rende context, met doorgaans degeneratie tot gevolg. 

Een degeneratie die, zoals zal blijken, leidt tot leeg-

stand, herbestemming, renovatie, maar bovenal sloop 

(Thomsen, 2004).

Desalniettemin zijn er ook gebouwen die zich 

ondanks deze dynamiek, door bijvoorbeeld functie-

wijziging, steeds opnieuw een bestaansrecht weten te 

verwerven, en zelfs in een nieuwe functie door de pu-

blieke opinie steeds aantrekkelijker worden gevonden 

(van Hinte et al., 2003; Blok & van Herwijnen, 2006; 

Hofland, 2005). Alhoewel de eigenschappen die deze 

transformaties faciliteren doorgaans niet als een daad 

van intentie in het ontwerpproces tot stand zijn geko-

men, herbergen deze gebouwen blijkbaar intrinsieke 

kwaliteiten die ten gunste zijn van deze processen 

(Blok & van Herwijnen, 2006).













































































  figuur 2.1 
het aanbod van en de 
vraag naar gebouwge-
relateerde informatie 
in relatie tot sustai-
nable development 
ontmoeten elkaar in 
trends voor sustai-
nable construction, 
al valt er in deze infor-
matie-uitwisseling 
nog wel een brug te 
slaan; performance-
based zou daarin 
kunnen voorzien. 

  figuur 2.2 
groothandelsgebouw te Rotterdam, 
voorbeeld van een gebouw dat ge-
durende haar levensduur meerdere 
malen van functie is gewijzigd.

bouwen aan een toekomst
“If we can design our way into difficulty, we can design our way out.” 
John Tackara, 2005
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Wellicht het meest bekende voorbeeld hiervan 

in Nederland is het Groothandelsgebouw te Rotter-

dam (Spangenberg, 2005). Oorspronkelijk ontworpen 

in 1940 als verzamelgebouw voor handel, opslag en 

dienstverlening, doet het gebouw heden ten dage na 

tal van herbestemmingen nog steeds dienst voor de 

meest uiteenlopende functies, van parkeergarage tot 

kegelbaan. Inmiddels heeft het de status van een ge-

meentelijk monument en is het gerenoveerd.

oNTWerPeN oP LeveNSdUUr2.2 

De aldus geschetste situatie maakt het voorspel-

len van de levensduur van een gebouw een hachelijke 

zaak, laat staan het ontwerpen op een bepaalde be-

oogde levensduur. De onderliggende oorzaken die de 

uiteindelijke (doorgaans economische) levensduur be-

palen, zijn complex en diffuus van aard en doen zich 

voor in verscheidene invloedssferen die betrekking 

hebben op zowel het gebouw zelf als op de omgeving 

en lokatie. Blok en van Herwijnen (2005) onderken-

nen hierbij aspecten als de stedenbouwkundige con-

text, het bestemmingsplan, de kwaliteit en conditie 

van het gebouw, maar ook politieke, emotionele en 

vanzelfsprekend economische aspecten.

Veel van de deficiënties die optreden zijn zoals 

gezegd te wijten aan een tekortschietend vermogen 

om veranderingen in deze aspecten gedurende de 

levensduur van een gebouw te accommoderen. Nor-

maalgesproken kennen gebouwen een economische 

en technische levensduur van zo’n 50 jaar; zoals is ge-

bleken halen vele gebouwen deze periode niet en moe-

ten ze het veld ruimen voor nieuwbouw. Om de levens-

cyclus van een gebouw beter te kunnen beheersen, zal 

de focus bij het ontwerp van gebouwen moeten komen 

te liggen op de voldoening aan de te verwachten ge-

bruiksscenario’s. Dit betekent dat in de ontwerpop-

gave de ‘functionele eenheid’, om een begrip uit de ter-

minologie van LCIA te lenen, niet het beoogde gebouw 

is, maar het gebruik van dat gebouw over een bepaalde 

tijdsspanne dient te zijn.

Gedurende deze tijdsspanne zijn met name de 

functionele, technische en economische levensduur 

van belang. De functionele levensduur wordt gerela-

teerd aan het gebruik van een gebouw, terwijl de tech-

nische levensduur verband houdt met de technische 

staat van het gebouw. De balans van deze twee pres-

tatie-indicatoren vormt feitelijk de werkelijke service 

life van het gebouw in kwestie, en wordt daarom ook 

wel uitgedrukt als de economische levensduur (Her-

mans, 1995). Worden functionele prestatie-eisen niet 

meer in afdoende mate door de technische specifica-

ties van het gebouw vervuld, dan heeft dit een negatief 

effect op de economische levensduur en wordt aanlei-

ding gegeven voor ofwel een kwaliteitsinjectie ofwel 

de ontmanteling van het gebouw (Durmiseciv, 2006).

oNTWerPSTraTegieëN2.2.1 

In hoofdlijnen is er een drietal strategieën te on-

derscheiden dat een minimalisering van materiaal-

stromen en optimalisatie van de ROI voorstaat door te 

pogen de genoemde levensduren op elkaar af te stem-

men (Post, 2004; Hoogers, 2004). Deze strategieën 

onderscheiden zich van elkaar in de lengte van de be-

oogde economische levensduur.

Idealiter leveren strategieën voor de korte en 

middellange termijn in potentie gesloten bouwcycli op 

die de negatieve druk op de leefomgeving kunnen mi-

nimaliseren (Kibert, 2001). Desalniettemin worden 

er vanuit verschillende invalshoeken kritische noten 

geplaatst bij deze benaderingen.

Zo wordt gesteld dat deze oplossingsrichting ge-

bouwen oplevert met een lage toekomstwaarde (Hof-

land, 2005). Daar de ROI binnen een vastgestelde 

periode een positief saldo dient op te leveren, leveren 

zij doorgaans geen financiële meerwaarde voor de toe-

komst op; het XX-office te Delft bijvoorbeeld is wel-

haast tot in detail een symbiose van haar technische en 

functionele levensduur, maar rest na haar service life 

niets anders dan ontmanteling van haar bouwdelen. 

Daarnaast leeft de overtuiging dat tijdelijke gebouwen 

niet bijdragen aan de sociale cohesie van een buurt of 

wijk, waardoor bewoners en omwonenden zich niet of 
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  figuur 2.3 
Relaties tussen de functionele, tech-
nische en economische levensduur 
(De jonge, 1997).

  figuur 2.4 
Overzicht van de drie 
hoofdstrategieën bij 
het ontwerpen op 
levensduur.
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moeilijk hechten aan de lokatie en de vorming van een 

sociaal bindweefsel belemmerd wordt (Klomp & Post, 

1999).

LaNge LeveNSdUUr2.2.2 

Vanuit verschillende invalshoeken klinkt aldus 

het pleidooi voor een strategie waarin gebouwen voor 

een lange termijn ontwikkeld worden (Kibert, 2001; 

Hofland, 2005; Blok & van Herwijnen, 2006; Durmi-

sevic, 2006). Wordt dit uitgangspunt afgezet tegen de 

intensieve stedelijke ontwikkeling, de zich immer ver-

snellende maatschappelijke veranderingsdynamiek 

en voortschrijdende technologische vooruitgang, dan 

tekent zich een evident spanningsveld af. Wil men ge-

bouwen langer in service houden, dan dienen zij voort-

durend aangepast te worden aan veranderende om-

standigheden, met navenante kosten tot gevolg; zo 

concludeerde Duffy (1993) dat voor kantoorpanden de 

kosten van deze aanpassingen in een tijdsspanne van 

vijftig jaar de oorspronkelijke stichtingskosten met 

een factor drie kunnen overstijgen.

veraNderiNgSdyNamiek2.3 

De vraag is nu welke drijfveren aan deze nood-

zaak tot renovatie, opwaardering, herbestemming 

en dikwijls sloop ten grondslag liggen. Een aantal 

relevante ontwikkelingen op macroniveau is in de in-

troductie al aan bod gekomen, zoals urbanisatie, de 

opkomst van de network economy en zelfs klimaat-

verandering.

Ook op minder grote schaalniveau’s zijn tenden-

sen te onderkennen die fundamentele obstakels op-

werpen in het uiteindelijke streven naar sustainable 

development in de gebouwde omgeving.  

WoNiNgboUW2.3.1 

Een belangrijke drijfveer betreft de ingrijpende 

veranderingen op de woningmarkt in Nederland van 

de laatste jaren.

slOOP EN aaNWas

 Na een eeuw waarin de woningvoorraad groeide 

van 1 miljoen tot 6,5 miljoen woningen en het be-

bouwde oppervlak meer dan vertwintigvoudigde, is 

het zwaartepunt in de bouwopgave verschoven van 

grootschalige nieuwbouw naar de instandhouding, 

aanpassing en verbetering van de bestaande voorraad 

(Thomsen, 2004). De totale woningvoorraad groeit 

jaarlijks met minder dan 1% (Hoogers, 2004) en ver-

wacht wordt dat in 2010 maximaal 15% van de voor-

raad gebouwd zal zijn na 1995 (TNO, 1998). Ook in an-

dere landen zien we vergelijkbare trends; in Duitsland 

vindt meer herbestemming en renovatie plaats dan 

nieuwbouw (Kohler & Schwaiger, 1998) en in Frank-

rijk is het aandeel van renovatie op het totaal van de 

bouwactiviteiten tussen 1970 en 1999 bijna verdub-

beld van 25% tot 48% (CIB, 2004).

Zoals gezegd blijkt echter dikwijls dat deze be-

staande voorraad niet over afdoende accommoderend 

vermogen beschikt om renovatie te rechtvaardigen; 

geschat wordt dat tot 42% van alle nieuwbouw ter ver-

vanging dient van gesloopte gebouwen (Durmisevic, 

2006).

Daarnaast blijkt dat sloop in Nederland relatief 

vaker voorkomt in de Randstad dan in de rest van het 

land en dan met name in de grote steden, waarbij de 
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  figuur 2.5 
Investeringskosten 
gedurende de gehele 
levenscyclus van een 
fictief gebouw (Durmi-
sevic, 2006).

  figuur 2.6 
Overzicht van de aard van sloopmo-
tieven voor het woningaanbod van 
woningcorporaties (hoogers, 2004).

43



sloop vooral plaatsvindt in de categorieën meerge-

zinswoningen en vroegnaoorlogse woningen (Thom-

sen, 2004; Hoogers, 2004).

VERaNDERENDE WOONTRENDs

Naast de hierboven geschetste ontwikkelingen 

in de aanwas van het woningaanbod is nog een andere 

belangrijke tendens waar te nemen. Onder invloed 

van veranderende gezinssamenstellingen, migratie-

trends en deze voortschrijdende vergrijzing kenmerkt 

de hedendaagse samenleving zich door een grotere so-

ciale diversiteit dan ooit te voren (UNCTAD, 2004a), 

en is de ruimtebehoefte de afgelopen jaren sterk toe-

genomen. Van het traditionele kerngezin is in Neder-

land dan ook geen sprake meer. Besloeg aan het begin 

van de 20e eeuw een gemiddelde woning voor een 

doorsnee gezin van 5 personen amper 50m2, eind ja-

ren ‘90 had een woning gemiddeld een bruto vloerop-

pervlak (BVO) van 160m2 voor een doorsnee gezin van 

2.4 personen (ENHR, 2002).

Deze toenemende omvang en diversiteit van 

ruimteconsumptie zorgt, in combinatie met de afne-

mende beschikbaarheid van open ruimte, voor een ka-

der waarin de problematiek rondom woningnood van 

structurele aard is, terwijl de oplopende frictie tussen 

vraag en aanbod in kwantiteit èn kwaliteit oplossin-

gen op de korte termijn verlangt (Thomsen, 2004). 

Grootschalige vanuit overheidswege gereguleerde ini-

tiatieven voor sociale massawoningbouw hebben de 

laatste twee decennia plaatsgemaakt voor een beleid 

waarin de focus ligt op een vraaggericht marktinitia-

tief, waardoor de productie van woningen een dalende 

trend heeft laten zien. Deze lijn is ook terug te vinden 

in andere West-Europese landen; zo was in Groot Brit-

tanië in 2003 het aandeel van de publieke sector in 

nieuwbouw teruggelopen tot £2,009 miljoen, tegen-

over £13,183 miljoen voor de private sector (Schneider 

& Till, 2005).

Nieuwbouw kan dus niet enkel als oplossing 

worden gezien voor het wegnemen van het tekort-

schietend vraagaccommoderend vermogen van de be-

staande voorraad.

UTiLiTeiTSboUW2.3.2 

Tegelijkertijd worden in de utiliteitsbouw, en dan 

met name in het commercieel vastgoed, ontwikkelin-

gen waargenomen die erop wijzen dat de economische 

levensduur van vastgoedobjecten sterk terugloopt.

OVERaaNBOD

Aangezien er geen uitbreidingsvraag is, heeft de 

markt zich ontwikkeld tot een vragersmarkt. Omdat 

er toch structureel is bijgebouwd als gevolg van de 

aanhoudende lage reële rentestand (Oudijk, 2007), 

is een overaanbod ontstaan. Begin 2006 bedroeg het 

aanbod van kantoorruimte 6,3 miljoen m2, waarvan 

5,3 miljoen m2 zich bevond in panden van meer dan 

drie jaar oud (Remoy, 2006).

Alhoewel sommigen deze leegstand voor een 

groot deel wijten aan de combinatie van een voor de 

bouwsector gebruikelijke lange ontwikkel- en reali-

satietijd enerzijds en conjuncturele marktontwikke-

lingen anderzijds - de bekende varkenscyclus -  wordt 

er ook gesteld dat een groot deel van deze leegstand 

structureel is. Met name de onderkant van de markt 

blijkt slecht verhuurbaar. Onder andere als gevolg 

van ontwikkelingen als een vergrijzende beroepsbe-

volking, outsourcing en de stimulatie van flexwerken 

wordt dan ook verwacht dat er eerder een daling dan 

een stijging in de vraag te zien zal zijn (van der Voordt, 

2007); reden genoeg voor het gemeentebestuur van 

Amsterdam om de bouw van nieuwe kantoren af te 

remmen (Hermans, 2004).

Economische afwegingen geven in de utiliteits-

bouw doorgaans de doorslag in de feitelijke levensduur 

van een vastgoedobject; technisch gezien verkeert een 

groot gedeelte van deze leegstaande voorraad, die dik-

wijls niet ouder is dan vijftien jaar, nog in een goede 

2

3

4

5

6

1947 1956 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

20

30

40

50

60

personen per woning oppervlakte per persoon
  figuur 2.7 

Veranderende gezinssamenstellin-
gen en toenemende welvaart hebben 
voor drastische veranderingen in de 
ruimteconsumptie gezorgd (ENhR, 
2002).
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staat. In de woningbouw is de opbouw van de motiva-

tie meer diffuus van aard, en spelen factoren als indi-

viduele en collectieve schaarste, culturele appreciatie, 

emotionele binding aan wijken en het onderhoud door 

woningbezitters eveneens een rol in de levensduur 

(Hoogers, 2004).

TraNSformaTie2.3.3 

De hierboven beschreven probleemvelden bin-

nen de woning- en utiliteitsbouw ontmoeten elkaar 

in initiatieven waarbij getracht wordt door middel 

van functiewijziging een herbestemming van deze 

gebouwvoorraad tot stand te brengen (Blok & van 

Herwijnen, 2006; Remoy, 2006; Oudijk, 2007; van 

der Voordt, 2007). In veel gevallen wordt hierbij een 

transformatie beoogd vanuit een utilitaire functie 

naar een woonfunctie, waardoor in een grote maat-

schappelijke behoefte kan worden voorzien (Heath, 

2001; Hermans, 2004); zo stond er bijvoorbeeld 

midden jaren ‘90 van de vorige eeuw in Londen het 

equivalent van 35 Canary Wharf Towers aan kantoor-

ruimte leeg, terwijl er op dat zelfde moment behoefte 

was aan 100.000 nieuwe betaalbare woningen (Gann 

& Barlow, 1996). Daarnaast levert de verwerving van 

dergelijke panden met betrekking tot materiaalstro-

men een direct voordeel op; veelal verkeert zoals ge-

zegd de draagconstructie technisch gezien nog in een 

goede staat en kan er bespaard worden op materiaal, 

bouwtijd en bouwkosten.

Transformatie van een woningfunctie naar een 

utilitaire functie vindt zeer zelden plaats. Vanzelfspre-

kend spelen demografische redenen en de desbetref-

fende bestemmingsplannen hierbij een belangrijke 

rol, maar ook de rigide structuur en indeling van even-

tueel in aanmerking komende complexen uit de laatste 

decennia van de vorige eeuw zijn hierbij van belang 

(Moffat & Russel, 2001).

mixed bUiLdiNg USe2.3.4 

Naast de eerder genoemde tendens waarin func-

tiewijziging steeds vaker als een serieuze optie verkend 

wordt, is er een (reprise van een) verwante ontwikke-

ling waar te nemen in met name intensief verstedelijk-

te gebieden die zich het best laat kenmerken als Mixed 

Building Use (Kajima, 2001; Moffat & Russel, 2001; 

van der Voordt, 2007). Niet zelden zich openbaart 

deze ontwikkeling zich als de ‘spontane’ groei van ge-

bouwen die een breed scala aan functies herbergen, al 

dan niet onder invloed van een zeer beperkte beschik-

baarheid van ruimte tot bouwen of ‘tekortschietende’ 

regulering:  “[..] these buildings result from the honest 

proliferation of urban situational needs. “ (Kajima, 

2001, p. 9); al bijna vijftig jaar geleden vurig bepleit 

door Jane Jacobs in haar bekende werk the Death and 

Life of Great American Cities (1961).

Anderzijds zijn deze kenmerken terug te vinden 

als actieve ontwerpstrategie in de doelbewuste creatie 

van een sterk geconcentreerde allocatie van voorzie-

ningen en een intensivering van de beschikbare ruim-

te, niet zelden als gevolg van de mogelijkheden die de 

groeiende deïndustrialisatie van verstedelijkte gebie-

den in ontwikkelde landen biedt (Leinberger, 2008).

Enigszins gerelateerd aan deze materie kunnen 

ontwikkelingen waargenomen worden in de intensive-

ring van het gebruik van de verstedelijkte omgeving 

in relatie tot haar leefomgeving, tot uiting gebracht 

in thema’s als locality (Tackara, 2005), centrality 

of physical economy (Kelly, 2007), FDI (UNCTAD, 

2004a), marketingtechnische ontwikkelingen als 

narrowcasting (Armstrong & Kotler, 2006) en weten-

schappelijke studies als Wild City (Dzokic, Topalovic, 

Neelen & Kucina, 2002),  als een 21e eeuw variant op 

het unitaire urbanisme van de Situationisten uit de 

jaren ‘60 van de vorige eeuw, waarin de dérive heeft 

plaatsgemaakt voor geotracing.

bUiLdiNg aS a Service2.3.5 

Een derde ontwikkeling die in deze context op 

bovengenoemde ontwikkelingen aansluit, is de idee 

van een Building as a Service. Het principe van  “use, 

  figuur 2.8 
De Blauwe Engel, 
Eindhoven; voorbeeld 
van een transformatie 
van een kantoorge-
bouw naar een ap-
partementencomplex 
(van de Voordt, 2007).

  figuur 2.9 
De publicatie made in Tokyo  toont 
een overzicht van multifunctionele 
low profile architectuur in Tokyo, 
waarin de spaars beschikbare bouw-
ruimte optimaal wordt benut en ver-
rassende symbioses van functionali-
teiten ontstaan zijn (Kajima, 2001).
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not own”  (Thackara, 2005, p.6) vindt al zijn weer-

slag in Product Service Systems (PSS); een functie-

geörienteerde innovatiestrategie waarin een verschui-

ving in de business focus wordt gepropageerd van de 

ontwikkeling en verkoop van enkel fysieke producten 

naar een opspansel van diensten en producten dat 

gezamenlijk in een behoefte kan voorzien (UNEP, 

2002). Weliswaar voorzichtig, wordt deze benadering 

toegepast in andere systemen: bedrijven, infrastruc-

tuur en gebouwen (Braungart & McDonnough, 2002; 

Thackara, 2005).

Zo zijn er al producenten in de bouwindustrie 

die componenten leveren specifiek ontworpen voor 

hergebruik en via op maat gesneden leaseconstruc-

ties geïmplementeerd worden, waarbij onderhoud en 

herbestemming de verantwoordelijkheid van de pro-

ducent blijft. Daarnaast bestaan er initiatieven waarin 

werkruimte desgewenst per uur wordt verhuurd aan 

bijvoorbeeld freelancers, waarbij alle benodigde faci-

liteiten als aanvullende dienst bij de werkruimte wor-

den aangeboden, aldus het in opmars zijnde cowor-

king stimulerend (www.bright.nl, 2008).

adaPTieve geboUWeN2.4 

Volgens Durmisevic ligt de crux van de opgave 

tot het komen tot een duurzame bouwsector in de juis-

te balans tussen enerzijds de omarming en facilitering 

van de geschetste toenemende veranderingsdyna-

miek, en anderzijds de kernwaarden van sustainable 

engineering, zoals het terugdringen van het mate-

riaal- en energieverbruik en de productie van afval: 

eco-efficiëntie. De aanname is dat dit bereikt kan wor-

den door de levenscyclus van gebouwen te verlengen 

door een zekere mate van transformatiecapaciteit in 

de compositie van het gebouw en haar bouwdelen te 

realiseren (Durmisevic, 2006).

Ontwerpstrategieën die een hoge aanpasbaar-

heid en accommoderend vermogen nastreven, leveren 

idealiter een gebouwvoorraad op die uiteindelijk kan 

dienen als bron van grondstoffen voor de oprichting 

van nieuwe gebouwen, als alternatief voor de delving 

van nieuwe grondstoffen (Durmisevic, 2006); mo-

menteel overstijgen de materiaalstromen die afkom-

stig zijn uit deze delving de afvalstromen nog met een 

factor vier tot tien (Kohler & Schwaiger, 1998).

 “All other things being equal, a building that 

is more adaptable will be utilized more efficiently, 

and stay in service longer, because it can respond to 

changes at a lower cost.”  (Moffat & Russel, 2001, p.1). 

Meerdere publicaties (Moffat & Russel, 2001; Arge & 

Landstad, 2002 in Jensø, Hansen & Haugen, 2004; 

Ando & Kendall, 2005; Schneider & Till, 2005; Blok 

& van Herwijnen, 2006; Durmisevic, 2006) maken 

melding van de notie dat flexibiliteit als strategie voor 

het verlengen van de functionele en technische levens-

duur, en aldus de serviceability van een gebouw, een 

vruchtbare is.

Flexibele gebouwen, zo is de veronderstelling, 

zijn beter in staat om in te springen op verwachte èn 

onverwachte veranderingen in de toekomst doordat 

zij wijzigingen in het gebruik van ruimten mogelijk 

maken, makkelijker technologische upgrades kunnen 

implementeren en mogelijkheden voor inkrimping, 

uitbreiding en verbouwing faciliteren.

geriNge imPLemeNTaTie2.4.1 

Als flexibiliteit een bruikbare ontwerpstrategie 

wil zijn, zullen er gebouwgebonden karakeristieken 

onderscheiden moeten worden die accommodatiever-

mogen of transformatiecapaciteit ten goede komen 

en in het ontwerp van een dergelijk gebouw worden 

opgenomen. Ondanks de brede onderkenning van het 

potentieel van deze strategie, worden er momenteel 

maar in beperkte mate actief succesvolle adaptieve of 

flexibele gebouwen ontwikkeld. Hier ligt een aantal 

oorzaken aan ten grondslag.

KENNIslEEmTE

Van oudsher wordt de bouwopgave gekenmerkt 

door een statische benadering, waarin de betrokke-

nen bij de totstandkoming van een gebouw - financi-

eerders, ontwerpers èn uitvoerenden - in aanzienlijke 

mate de betrokken controlemechanismen willen be-

heersen, en daarmee weinig ruimte laten voor ver-
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anderingen in de toekomst (Habraken, 1961; van der 

Werf, 1993; Kendall, 2000; Moffat & Russel, 2001; Ge-

raedts, 2001; Durmisevic, 2006). In het verleden zijn 

er mede daarom weinig gebouwen gerealiseerd vanuit 

een expliciete adaptieve ontwerpstrategie, waardoor 

er dientengevolge ook weinig informatie beschikbaar 

is over de langetermijnprestaties van dergelijke ge-

bouwen (Moffat & Russel, 2001). Een belangrijke oor-

zaak in deze is de onzekerheid die gepaard gaat met 

het ontwerpen op toekomstige en daarmee beperkt ge-

definieerde gebruiksscenario’s. Daaraan gerelateerd 

is het gegeven dat onder invloed van eerder genoemde 

demografische, economische, technologische en kli-

matologische ontwikkelingen, karakteristieken van 

gebouwen die heden ten dage als flexibel worden ge-

kenmerkt, niet direct garantie bieden voor eenzelfde 

mate van flexibiliteit in de toekomst.

Kortom, er is een grote vraag naar meer infor-

matie over de prestaties van gebouwen na oplevering 

en onderzoek benodigd in de grondslagen van flexibi-

liteit als ontwerpstrategie; de opkomst van methodes 

als post-occupancy evaluation (POE) is hier een uiting 

van (Lützkendorf & Lorenz, 2005).

INVEsTERINgsRIsICO’s

Alhoewel er in de focus op zwaartepunten voor 

de investeringsonzekerheid bij projectontwikkeling 

een verschuiving valt waar te nemen van de oprich-

tingsfase van een gebouw naar het feitelijke gebruik 

(Clift, 2003 in Durmisevic, 2006) en de nadruk komt 

te liggen op de prestaties en karakteristieken van 

gebouwen als bepalende indicatoren voor de markt-

waarde en betekenis (Lützkendorf & Lorenz, 2005), 

blijkt dat één van de grootste remmende factoren op 

de ontwikkeling èn realisering van een duurzame 

gebouwvoorraad waarin strategieën voor flexibiliteit 

succesvol zijn verwerkt, gevormd wordt door de terug-

houdendheid waarmee projectontwikkelaars bereid 

zijn te investeren in dergelijke initiatieven (Hofland, 

2005).

Vanwege het gedifferentieerde of mogelijk zelfs 

ongedefinieerde te verwachten gebruik neemt de on-

zekerheid toe in het opstellen van afschrijvingster-

mijnen en winstmodellen. Daarnaast blijkt vaak dat 

een flexibele ontwerpstrategie een hogere initiële 

investering vereist (Moffat & Russel, 2001; Spangen-

berg, 2005). Een gedegen theoretische kennis van 

adaptieve gebouwen kan hierin een positieve bijdrage 

leveren en de ontwikkeling van een breder scala aan 

instrumenten voor financiering stimuleren (Ando & 

Kendall, 2004); een overtuiging die gesteund wordt 

door een rapport van de werkgroep Sustainable Urban 

Construction, opgericht door de Europese Unie (EU?, 

2004).

REgElgEVINg

Een ander potentieel struikelblok betreft de 

regelgeving omtrent de accordering van bouwplan-

nen en het verlenen van een bouwvergunning, aldus 

Niels Koeman, hoogleraar Milieurecht en Recht van 

de Ruimtelijke Ordening aan de Universiteit van Am-

sterdam (UvA):  “Het geldende RO- [sic.] en milieu-

recht gaat er vanuit dat de functie van een gebouw 

bekend is, bepaalt of die functie mag en welke regimes 

die functie met zich meebrengt.”  (Laverman, 2006, 

p.58). Toch zijn er op dit vlak bepaalde trends waar 

te nemen; zo is het bijvoorbeeld vanaf 2002 in Japan 

mogelijk goedkeuring voor registratie te verkrijgen 

wanneer enkel een casco gedefinieerd is (Kadowaki, 

2003), en kent men in Nederland als uiting van het 

compacte-stadconcept het begrip centrumfunctie als 

juridische basis voor een brede functieomschrijving 

in de ontwikkeling van adaptieve gebouwen (Laver-

man, 2006).

coNSTrUcTieve fLexibiLiTeiT2.5 

De overtuiging is dat de prestaties van een inhe-

rent flexibel gebouw in grote mate afhankelijk zijn van 

de rol die de draagconstructie in een dergelijk concept 

vervult (Heinen & Vink, 2001; Blok & van Herwijnen, 

2006; Spangenberg, 2005; Gijsbers, 2006); zo ken-

merkt de draagconstructie van het eerder genoemde 

Groothandelsgebouw zich door grote vloeroverspan-

ningen, een hoge capaciteit voor vloerbelastingen en 

een hoge vrije verdiepingshoogte. De aanname is dan 

ook dat de draagconstructie van een gebouw, geënt op 
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een ontwerpstrategie die een lange economische le-

vensduur nastreeft en daarbij flexibiliteit als ontwerp-

strategie hanteert, als vertrekpunt voor het inventa-

riseren van deze flexibiliteit een vruchtbare is. Om 

draagvlak voor deze stellingname te creëren, zal in het 

licht van sustainable engineering een aantal speficieke 

eigenschappen van draagconstructies als functionele 

bouwlaag in een gebouw ter motivatie aangedragen 

worden.

lEVENsCylI

Beschouwt men de problematiek vanuit een tech-

nocratisch perspectief, dan leren de achtergronden 

van enkele relevante onderzoeken naar onder andere 

de duurzaamheid van bouwmaterialen dat de techni-

sche levensduur van de draagconstructie in potentie 

een beoogde economische levensduur het dichtst zal 

benaderen (Sarja, 2002), of zoals Brand stelt,  “This is 

the Building”  (Brand, 1993, p. 57).

De consequentie hiervan is echter dat deze 

draagconstructie zorgvuldig ontworpen dient te wor-

den: niet zelden verhindert de draagconstructie door 

een starre of monotypische ruimtelijke configuratie, 

de aanwezigheid van permanente verbindingen tus-

sen dragende en niet dragende elementen en de be-

perkte toegang tot elementen uit sneller devaluerende 

bouwlagen zoals bijvoorbeeld installatiesystemen, de 

mogelijkheden tot een succesvolle transformatie 

(Durmisevic, 2006).

DEmaTERIalIsaTIE

Bouw- en sloopafval (BSA) vormt in Nederland 

een jaarlijkse afvalstroom van zo’n achtien miljoen 

ton (VROM, 2002), en is tussen 1990 en 2002 sneller 

gegroeid dan de economische groei in die periode. De 

materiaalstromen die aldus ontstaan, komen voor een 

groot deel voort uit constructieve elementen. De hier-

mee gepaard gaande milieubelasting heeft directe in-

vloed op indicatoren als landgebruik (stort), ecotoxici-

teit en verzuring en meer indirect op indicatoren als 

klimaatverandering, respiratore effecten en de voor-

raden van fossiele brandstoffen en ertsen. Alhoewel er 

strikte regelgeving van kracht is met betrekking tot de 

terugname en het recyclen van deze afvalstromen (Ki-

bert, 2000), vindt er in hoofdzaak down cycling plaats; 

het grote aandeel van cementgebonden constructie-

materialen in deze stromen is daar in grote mate ver-

antwoordelijk voor en vindt dikwijls zijn weg als toe-

slagmateriaal in de aanleg of renovatie van het 

wegennet.

Alhoewel studies (Malin, 1993; IVAM, 2003 in 

Hoogers, 2004) aantonen dat bij een langere econo-

mische levensduur, 75 jaar of langer, het aandeel van 

het initiële materiaalcomponent op de totale milieu-

belasting afneemt en energieverbruik, onderhoud 

en vervanging van materialen die hun technische of 

functionele levensduur bereikt hebben in grotere mate 

de hoogte van de milieubelasting bepalen, dient hier-

bij in ogenschouw te worden genomen dat een groot 

deel van de milieuschade door dit initiële materiaal-

component al wordt bepaald bij de winning, productie 

en verwerking van deze bouwdelen, daarbij aantas-

ting van het ecosysteem, de menselijke gezondheid 

en grondstofvoorraden veroorzakend (Crommentuijn, 

1999).

KOsTENOPBOuW

Daarnaast laten tendensen in de kostenopbouw 

van de realisatie van een gebouw zien dat er de afgelo-

pen decennia een verschuiving heeft plaatsgevonden 

en, onder invloed van technologische ontwikkelingen 

in bijvoorbeeld de installatietechniek maar ook Infor-

mation and Communication Technology (ICT), blijft 

plaatsvinden naar systemen binnen een gebouw die 

een doorgaans kortere technische of economische le-

frame
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het aandeel van con-
structiematerialen, 
dikwijls cementge-
bonden, is aanzienlijk 
(hoogers, 2004).

  figuur 2.10 
Functionele lagen in een gebouw 
kennen een verschillende duurzaam-
heid en daarmee ook verschillende 
technische levensduren.
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vensduur kennen (Vreedenburgh, 1990). Werd bij de 

bouw van een typisch kantoorgebouw in de jaren ‘60 

van de vorige eeuw nog 70% van het budget gespen-

deerd aan de draagconstructie en de huid, 20% aan 

grote service-elementen zoals liften en klimaatsyste-

men en tenslotte 10% aan de inrichting en afwerking 

van een gebouw, heden ten dage ligt deze verhouding 

meer in de orde van grootte van respectievelijk 40%, 

40% en 20%. (Duffy, Lang & Crisp, 1993). Impliciet 

houdt dit in dat bouwdelen die meer dynamische le-

venscycli hebben een steeds groter aandeel krijgen in 

de overlevingskansen van een gebouw, en daarmee 

de facilitering voor accommodatie van deze bouwla-

gen door de minder snel ‘voortbewegende’ bouwlagen 

zoals de draagconstructie steeds belangrijker wordt; 

met andere woorden, verwacht kan worden dat de in-

vloed van ‘frictie’ (Brand, 1994) tussen deze bouwla-

gen enkel toe is genomen.

TRagE BOuWlaag

Dit neemt overigens niet weg dat hiermee de 

continuïteit die de ‘langzamere’ lagen bieden onder-

mijnd moet worden. Dit blijkt wel uit de constatering 

van Brand (1994) dat gebouwen op de kantorenmarkt 

uit de laatste decennia van de vorige eeuw die in hun 

ontwerp in sterke mate geënt waren op de toenmalige 

trends, zoals de kantoortuintypologie uit de jaren ‘60 

(diepe gebouwen), de focus op het terugdringen van 

het energieverbruik uit de jaren ‘70 (permanent geslo-

ten gevels) en de opkomst van IT in de jaren ‘80 (volle-

dig computergestuurde en geïntegreerde installatiesy-

stemen) snel verouderd raakten na het wegebben van 

deze trends, en dientengevolge devalueerden.

Veranderingen worden door de ‘snellere’ bouw-

lagen verkend en, indien succesvol, op den duur door 

de ‘langzame’ lagen geadopteerd in een proces dat 

het best gekenmerkt kan worden met het begrip In-

frastructuralization (Moran, 2002), geleend uit de in-

formatiearchitectuur en vergelijkbaar met het concept 

transformity, vaak gebruikt in de context van thermo-

dynamica (Odum, 1980).

De aanpak van deze verschijnselen is tot op ze-

kere hoogte over de breedte van de aangehaalde disci-

plines met elkaar vergelijkbaar, en kent in de huidige 

tijdsgeest een opleving van de door John Habraken 

(1961) al voorgestelde kansen waarbij een benadering 

centraal staat waarin een belangrijke plaats is weg-

gelegd voor de idee van een in meer of mindere mate 

generieke structuur als ‘dempend’ platform:  “Spend 

more on basic structure, less on finish.” (Brand, 1994, 

p.190), nagenoeg identiek verwoord op de conferentie 

Designing Interactive Systems 2002 (DIS2002) door 

Tom Moran van het IBM Almaden Research Center:  

“Overbuild structure, underbuild features.”  (Moran, 

2002).

oNderzoekSgebied2.6 

De tot dusver geschetste problematiek geeft aan-

leiding om nader onderzoek te doen naar de flexibili-

teit van gebouwen en de rol die de draagconstructie 

daarin vervult. Blok en van Herwijnen (2006) onder-

kennen deze notie en geven een aanzet tot de ontwik-

keling van een beoordelingsinstrument waarin deze 

relaties nader gespecificeerd en niet onbelangrijk, ge-

kwantificeerd kunnen worden. Uitgangspunt in deze 

is dat zij een zekere mate van flexibiliteit zien als het 

vermogen om wijzigingen aan een deel of delen van 

een gebouw te kunnen uitvoeren zonder dat daarbij 

andere delen gewijzigd hoeven te worden, of tegen een 

geringe inspanning.

Hiertoe introduceren zij de complementaire 

begrippen constructieve flexibiliteit en constructieve 

aanpasbaarheid. Voor de beoordeling van de construc-

tieve flexibiliteit wordt een gebouwmodel voorgesteld 

dat gebaseerd is op een model van Leupen (2002), 

waarin een onderscheid is gemaakt naar functionele 

lagen in een gebouw. De toerekening van deze con-

structieve flexibiliteit dient tot stand te komen door 

de prestaties van de draagconstructie in relatie tot 
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  figuur 2.12 
matrix van het gebouwmodel waar-
binnen het beoordelingsinstrument 
opgesteld dient te worden (Blok & 
van herwijnen, 2005).
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de overige bouwlagen te evalueren op de intrinsieke 

eigenschappen onafhankelijkheid, draagkracht en 

ruimte. De verdere invulling van dit beoordelingsin-

strument is onderwerp van dit onderzoek.

ProbLeemSTeLLiNg2.6.1 

Er kan geconstateerd worden dat er in toene-

mende mate discrepanties ontstaan tussen de functi-

onele, economische en technische levensduur van ge-

bouwen. Deze discrepanties leiden tot een ongewenste 

degeneratie van de kwaliteit van de gebouwvoorraad, 

hetgeen de ontwikkeling van een duurzame gebouwde 

omgeving negatief beïnvloedt. Om deze degeneratie 

het hoofd te bieden, dienen de verschillende levens-

duren beter op elkaar afgestemd te worden. Hiertoe 

zijn verschillende scenario’s mogelijk, die elk een 

specifieke beoogde functionele levensduur bedienen. 

Aangenomen wordt dat gebouwen met een beoogde 

lange levensduur in positieve zin een bijdrage kunnen 

leveren aan de transitie naar een duurzame gebouwde 

omgeving. Omdat deze gebouwen gedurende deze le-

vensduur een groot scala aan veranderingen moeten 

kunnen ondergaan, dienen zij over een hoog adapta-

tievermogen te beschikken.

Over het algemeen kennen bestaande oplos-

singsstrategieën om een zeker adaptatievermogen te 

faciliteren echter een heuristische inslag, en zijn ze 

hoofdzakelijk afgeleid van ontwerppatronen die zich 

in het verleden in meer of mindere mate bewezen heb-

ben. In het kader van Performance-Based Design is 

het daarom wenselijk om meer inzicht te verkrijgen in 

de aard en samenstelling van een zeker adaptatiever-

mogen.

In de beoordeling van het adaptatievermogen 

van een gebouw als geheel speelt de draagconstructie 

een cruciale rol; de aanname is dat een hoge construc-

tieve flexibiliteit in belangrijke mate dit adaptatiever-

mogen positief beïnvloedt. Voor het kwantificeren van 

deze constructieve flexibiliteit is daarom een beoor-

delingsinstrument benodigd, hetgeen momenteel nog 

niet voorhanden is.

doeLSTeLLiNg2.6.2 

Het doel van dit onderzoek is het vergroten van 

de kennis over en het inzicht in het adaptatievermogen 

van gebouwen als voorwaarde voor het nastreven van 

een lange economische levensduur. Daartoe zal een 

kwantitatief beoordelingsinstrument ten aanzien van 

de constructieve flexibiliteit van gebouwen opgesteld 

en ingericht worden, dat gehanteerd kan worden bij 

de evaluatie van gebouwen en ontwerpen voor gebou-

wen op hun flexibiliteit en als output een single score 

value kent.

hoofdvraag2.6.3 

De probleemstelling en bijbehorende doelstel-

ling die uit het omschreven onderzoeksgebied voort-

komen, leiden tot de volgende hoofdvraag.

“Welke intrinsieke en relationele kenmerken van 

een draagconstructie ten aanzien van constructieve 

flexibiliteit zijn in welke mate bepalend bij de kwan-

titatieve beoordeling van het adaptatievermogen van 

een gebouw dat een lange economische levensduur 

voorstaat door een afstemming te realiseren tussen de 

technische en functionele levensduur van dat gebouw 

en haar functionele lagen?”

oNderzoekSvrageN2.6.4 

Om tot de beantwoording van de hoofdvraag 

van dit onderzoek te komen, zal op de onderstaande 

onderzoeksvragen een passend antwoord gevonden 

moeten worden.

• “Hoe en waardoor wordt flexibiliteit gedefini-

eerd?”

• “Hoe en waardoor wordt een draagconstructie 

gedefinieerd?”

• “Hoe verhoudt deze draagconstructie zich ten op-

zichte van andere bouwdelen?”

• “Wat zijn de relevante prestatieindicatoren voor 

de beoordeling van constructieve flexibiliteit?”

• “Op welke manier kan er toerekening plaatsvin-

den?”

• “Hoe wordt omgegaan met kwalitatieve of onvol-

50



ledige informatie?”

• “Hoe worden de prestatieindicatoren ten opzich-

te van elkaar gewaardeerd?”

Deze onderzoeksvragen vormen de basis voor 

de probleemstuctuur die het kader voor dit onderzoek 

vormen.

oNderzoekSmodeL2.6.5 

In figuur 2.13 is een overzicht gegeven van het 

framework van deze thesis waarbinnen het aldus 

geformuleerde onderzoek plaatsvindt. Hoofdstuk 1 

duidt de relevantie van sustainable development en de 

verantwoordelijkheid die deze visie in de bouwsector 

verankerd. Hoofdstuk 2 schetst een beeld van de spe-

cifieke problematiek die een duurzame bouwopgave 

herbergt en rechtvaardigt de ontwikkeling van een 

kwantitatief beoordelingsinstument om constructieve 

flexibiliteit als graadmeter te beoordelen. Hoofdstuk 3 

formuleert een begrippenkader voor sustainable ont-

werpstrategieën en beschouwt relevante gebouwmo-

dellen en evaluatiemethoden waarvan de merites en 

beperkingen als voedingsbodem zullen dienen voor 

de invulling van het beoogde beoordelingsinstru-

ment. In hoofdstuk 4 wordt op basis van de probleem-

structuur een theoretisch kader geformuleerd waarin 

het begrip constructieve flexibiliteit nader zal worden 

gespecificeerd. Hoofdstuk 5 beschrijft de details van 

het beoordelingsinstrument dat op basis van dit theo-

retisch kader, een gebouwmodel en de gekozen toere-

keningsmethodologie is ontwikkeld. Om de werking 

van het beoordelingsinstrument te toetsen worden 

in hoofdstuk 6 de bevindingen van een verkennende 

case-studie uiteengezet. Ten slotte volgt op dit onder-

zoek een reflectie waarin de algemene bevindingen en 

conclusies geformuleerd worden.

reSULTaaT eN reLevaNTie2.6.6 

Het resultaat van dit onderzoek zal in de eerste 

plaats een dieper inzicht in de definitie en modus ope-

randi van het begrip flexibiliteit opleveren, met name 

in relatie tot de draagconstructie; een belangrijke 

voorwaarde in het streven naar een verdere ontwik-












































































 



















 


 


















  figuur 2.13 
schematisch overzicht van het on-
derzoeksmodel voor deze thesis.
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keling van sustainable construction. Deze beoogde 

kennisverrijking kan een waardevolle aanvulling zijn 

op de set van instrumenten die een ontwerper ter be-

schikking staat die de ontwerpstrategie flexibiliteit 

implementeert als middel om een lange levensduur 

van het te ontwerpen gebouw na te streven. Hierbij 

kan het beoogde beoordelingsinstrument in het ka-

der van Performance-Based Design een ondersteu-

nend kwantitatief middel zijn om ontwerpkeuzes te 

rechtvaardigen. Als laatste kan gesteld worden dat 

de kennis en ervaring uit het uitgevoerde onderzoek 

aanleiding kan geven voor een diepere studie in dit 

onderzoeksveld.
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03
Voorafgaand onderzoek

alexandre orion, tunnel max 
feffer Sao Paulo, 2006

De Braziliaanse fotograaf en graffiti artiest Alexandre 

Orion transformeerde in de zomer van 2006 de wanden 

van een van de verkeerstunnels in Sao Paolo tot een 

‘piece’ waarin de passerende automobilisten kernach-

tig herinnerd werden aan de negatieve invloeden van 

hun emissies op de leefomgeving.

In een techniek die bekend staat als Reverse Graffiti 

plaatste hij zijn beelden door de aanslag op de wanden 

te verwijderen, gebruik makend van krabbers, borstels 

en een hogedrukreiniger. De aldus ontstane boodsc-

hap plaatste de lokale autoriteiten voor een dilemma; 

Negeren van de ‘overtreding’ - juridisch gezien had 

Orion namelijk geen wet of verorderening overtreden 

- en de boodschap onvrijwillig ondersteunen, of deze 

verwijderen, iets dat niet anders gerealiseerd kon 

worden door de gehele tunnel te reinigen? 

Uiteindelijk koos men voor het laatste, en niet alleen 

dat; elke verkeerstunnel in Sao Paolo werd gereinigd. 



(iN)fLexibiLiTeiT3.1 

Ondanks de wijdverbreide interesse uit de vo-

rige eeuw onder voornamelijk architecten in flexibili-

teit (van Eldonk & Fassbinder, 1990), hebben demo-

grafische, technologische, economische en politieke 

ontwikkelingen geleid tot programmatisch neutrale 

en karakterloze architectuur waarin flexibiliteit wel-

haast synoniem werd voor saaiheid en eentonigheid 

(Leupen, 2002); of zoals Aldo van Eyck het stelde  “[...] 

als een handschoen die niemand staat omdat hij allen 

past.” 

De hernieuwde aandacht voor flexibiliteit en 

aanpasbaarheid als ontwerpstrategie kent een breder 

draagvlak en stimuli in elk van de subdomeinen van 

sustainability, en doet zich voor op micro-, meso- en 

macroniveau; van bouwdeel en gebouw tot de gehele 

gebouwde omgeving (Moffat & Russel, 2001). Aan 

deze opleving ligt, zoals uit de introductie al bleek, 

de notie ten grondslag dat inefficiënte en low-tech 

bouwprocessen economische, ecologische en sociaal-

culturele systemen op allerlei schaalniveau’s onder-

mijnen, voornamelijk als gevolg van de druk vanuit 

de bekende duivelsdriehoek tijd, geld en kwaliteit 

(Durmisevic, 2006). De omschrijving van het pro-

bleemgebied in hoofdstuk 2 leerde dat deze korteter-

mijnbenadering ernstig conflicteert met het gegeven 

van een immer versnellende veranderingsdynamiek 

in de samenleving, en dientengevolge een degeneratie 

van de gebouw(voorraad)gebonden performance ver-

oorzaakt.

Om deze problematiek het hoofd te bieden, 

wordt de ontwikkeling van adaptieve gebouwen met 

een lange levensduur gepropageerd en onderzoek 

gepleegd ter vergroting van de kennis in de onderlig-

gende mechanismen dan die momenteel voorhanden 

is:  “The basic principles of flexibility start with its op-

posite – namely that inflexibility should be designed 

out.”  (Schneider & Till, 2005, p.288). De vraag is ech-

ter waarom inflexibiliteit welhaast een defacto eigen-

schap van de gebouwde omgeving lijkt te zijn.

FORmalIsERINg VaN hET WONEN

Gedurende de industriële revolutie vond in de 

tweede helft van de 19e eeuw een ongekende schaal-

vergroting plaats van de industriële activiteiten en 

dientengevolge een migratie van het platteland naar 

de zich snel expanderende verstedelijkte gebieden, 

waarbij arbeiders zich doorgaans in de directe na-

bijheid van de groeiende werkgelegenheid vestigden. 

Parallel aan de opkomende industrie vormden zich 

zakencentra voor de handel. Onder invloed van deze 

ontwikkelingen vormden zich marktmechanismen die 

er onder meer voor zorgden dat grondprijzen stegen 

en woningen in deze economisch aantrekkelijke gebie-

den onbetaalbaar werden (Leupen, 1993).

Tegelijkertijd verslechterden de leefomstandig-

heden voor arbeiders en hun families drastisch onder 

invloed van de nabijgelegen vervuilende industriële 

activiteiten, de hoge bevolkingsdichtheid en slechte 

kwaliteit van de woningen, waardoor epidemieën zich 

veelvuldig voordeden (Berlanstein, 1992). In reactie 

hierop en gestimuleerd door politiek-maatschappe-

lijke ontwikkelingen, ontstonden ideeën om op ste-

denbouwkundig niveau functiescheiding te realiseren 

en op gebouwniveau de kwaliteit van de woningen te 

verhogen, door onder andere de daglichttoetreding te 

verbeteren en riolering aan te leggen (Leupen, 1993).

  figuur 3.1 
Impressie van de woonomstandighe-
den in londen rond 1870 (Doré, 1870)

bouwen ontmanteld
“All buildings are predictions. All predictions are wrong.” 
Stewart Brand, 1994
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De ontwerpsystemen die destijds werden ge-

vormd, zijn sterk beïnvloed door het Angelsaksische 

ontwerpdenken en het functionele denken van het 

Bauhaus (Foqué, 1975), en worden gekenmerkt door 

een sterk analytische, contextloze en wetenschappe-

lijke benadering van het ontwerpprobleem (Leupen, 

1993). Vanuit dit dogmatisch functionalisme werd er 

door architecten uitgebreid onderzoek gedaan naar 

arbeidsanalyse, een strikte organisatie van functies 

en het bepalen van minimale benodigde afmetingen; 

het veelgebruikte handboek Architects’ Data van de 

gebroeders Neufert kan als een exponent van deze 

drang naar normering en standaardisatie gezien wor-

den (van Eldonk & Fassbinder, 1990).

FORmalIsERINg VaN zONERINg

Eén van de meest invloedrijke organisaties die 

dit gedachtegoed formaliseerde tot het welbekende 

Nieuwe Bouwen was het Congrès Internationaux 

d’Architecture Moderne (CIAM). In het bekende 

La Charte d’Athenes uit 1942 werd gepleit voor een 

strenge functionele en ruimtelijke scheiding van wo-

nen, werken, ontspanning en verkeer (SenterNovem, 

2006).

Na de Tweede Wereldoorlog werd in de steden-

bouw deze functiescheiding met name in Nederland 

maar ook daarbuiten, verder geïnstitutionaliseerd 

middels bestemmingsplannen, zoneringen en milieu-

hindercategorieën, waarmee het ontstaan van mono-

typische woonwijken, bedrijventerreinen en winkel-

centra in de hand werd gewerkt.

FORmalIsERINg VaN hET BOuWEN

De sterke woningnood die men in Nederland in 

de naoorlogse jaren als gevolg van de toenemende wel-

vaart en omvang van de bevolking kende, kon enkel 

bevredigd worden door geïndustrialiseerde massa-

productie die leidde tot immer grotere en geïntegreer-

de bouwdelen. De in het functionalisme ontwikkelde 

procesmatige benadering van het wonen maakte 

plaats voor een procesmatige benadering van het bou-

wen (van Eldonk & Fassbinder, 1990). Niet alleen 

zorgde dit voor een grote uniformiteit in de woning-

voorraad, de accommodatie aan veranderende presta-

tieeisen ten aanzien van bijvoorbeeld energieverbruik 

en akoestisch comfort werd ernstig bemoeilijkt door 

deze bouw- en productiewijzen (Durmisevic, 2006).

Over de gehele breedte van het spectrum zijn 

er dus oorzaken aan te wijzen die in meer of mindere 

mate hebben bijgedragen aan het inflexibele en starre 

karakter waarmee de bouwopgave van nu geconfron-

teerd wordt. 

oNTWerPSTraTegieëN3.2 

De huidige omarming van flexibiliteit kan niet 

los gezien worden van andere strategieën die een ver-

betering van de langetermijnprestaties van een ge-

bouw ten aanzien van de leefomgeving nastreven. Als 

ontwerpstrategieën is er een drietal verschillende 

hoofdoplossingsrichtingen te onderscheiden (Moffat 

& Russel, 2001). Deze strategieën hebben hoofdzake-

lijk betrekking op de materiaalstromen die zich voor-

doen bij de oprichting, aanpassing en uiteindelijk de-

constructie van een gebouw, en onderscheiden zich 

van strategieën die zich richten op het feitelijke ge-

bruik van een gebouw, zoals onder meer het terug-

dringen van het energieverbruik door toetsing aan 

(inter)nationale energieprestatie-coëfficiënten, vast-

gelegd in bijvoorbeeld de Europese richtlijn 2002/91/

EC (EPBD, 2003), de Energy Performance Building 

Directive (EPDB). Elk van deze hoofdstrategieën is op 

haar beurt weer een clustering van meer pragmati-

scher te beschouwen ontwerpstrategieën, waarvan 

kort een overzicht zal worden gegeven.


 



























  figuur 3.2 
De menselijke maat als grondslag 
van architectonisch ontwerp, volgens 
de gebroeders Neufert

  figuur 3.3 
Impressie van het plan la Ville 
Radieuse van le Corbusier uit 1933; 
in een poging de bruutheid en 
onmenselijkheid van steden te 
bestrijden, voorzag le Corbusier in 
een plan waarin de strikte ruimtelijke 
scheiding van functionaliteiten de 
leefbaarheid van steden moest 
faciliteren.

  figuur 3.4 
Overzicht van de 
verschillende 
ontwerpstrategieën 
die een duurzaam 
gebouwde omgeving 
voorstaan.
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accommodaTievermogeN3.2.1 

Als eerste strategie wordt adaptability geken-

merkt, in dit verband vertaald als accommodatie-

vermogen. Deze ontwerpstrategie omvat een drietal 

onderliggende strategieën die allen als doel hebben de 

capaciteit van een gebouw om zich aan veranderende 

omstandigheden te kunnen aanpassen, te verhogen.

• Design for Flexibility (DfF) - door de toepassing 

van een open en uitwisselbare componentcon-

figuratie waarin de functionele integratie van 

bouwdelen is geminimaliseerd worden de mo-

gelijkheden voor aanpassing door verbouwing 

vergroot.

• Design for Convertibility (DfC) - door de toepas-

sing van een overwegend functieneutrale ont-

werpstrategie worden de mogelijkheden voor 

wijziging in gebruik van een gebouw gedurende 

de functionele levensduur vergroot.

• Design for Expandability (DfE) - door het creë-

ren van overmaat, compartimentering en een mi-

nimalisatie van overgangsconstructies worden 

de mogelijkheden voor het toevoegen of weghalen 

van delen van een gebouw vergroot.

dUUrzaamheid3.2.2 

Als tweede strategie wordt durability gedefini-

eerd, duurzaamheid in deze context. Door een wel-

overwogen keuze voor materialen, montage en de-

taillering, heeft deze strategie als doel de technische 

levensduur te verlengen van bouwdelen door het ver-

lagen van de frequentie van onderhoud, reparatie en 

vervanging. In meer algemene zin heeft deze strategie 

tot doel de technische levensduur op de economische 

levenduur af te stemmen.

• Design for Maintenance - toepassen van bouw-

materialen met een hoge technische levensduur 

en een lage onderhoudsbehoefte, als aanvulling 

op de facilitering van eenvoudige toegang voor 

onderhoud en reiniging.

• Design for Reduce - terugdringen van de beno-

digde hoeveelheid energie en grondstoffen voor 

de productie, het transport en de assemblage 

van bouwdelen door gebruik te maken van low 

impact materialen, lichtgewicht constructietech-

nieken, lokale leveranciers en een intensief ruim-

tegebruik.

TraNSformaTiecaPaciTeiT3.2.3 

De derde en laatste strategie is Design for Disas-

sembly (DfD), vertaald als transformatiecapaciteit. 

Door elementen en componenten dusdanig te as-

sembleren en arrangeren dat demontage en daarmee 

recycling of zelfs hergebruik eenvoudiger en tegen 

lagere kosten tot stand kan komen, wordt de druk op 

de leefomgeving bij wijziging in het gebruik van een 

gebouw of bouwdeel geminimaliseerd. Een dergelijke 

strategie vereist hoogwaardige faciliteiten voor de ver-

werking van de vrijgekomen bouwdelen en materialen 

(Hoogers, 2004), en kan worden onderverdeeld in drie 

onderliggende strategieën:

• Design for Reuse - verlengen van de levensduur 

van een gebouw door bouwdelen aan het einde 

van hun functionele levenscyclus te ontmantelen 

en in nieuwe configuraties opnieuw in te zetten.

• Design for Recycle - terugbrengen van waste dis-

posal door gebruik te maken van bouwdelen die 

na hun service life gedemonteerd kunnen worden 

en na bewerking als toeslagmateriaal, grondstof 

of product kunnen dienen voor nieuwe bouwde-

len.

• Design for Remanufacture - benadering van een 

closed loop cycle waarin componenten na hun ini-

tiële service life worden teruggenomen en in hun 

oorspronkelijke staat teruggebracht om opnieuw 

te worden ingezet. Deze strategie verlangt in be-

langrijke mate een succesvolle implementatie van 

het eerder genoemde EPR.

iNTegraTed Life cycLe deSigN3.2.4 

Al de hierboven geschetste ontwerpstrategieën 

kunnen gezien worden als uitingen van Integrated 

Life Cycle Design (Campioli, 2007), een integrale be-
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nadering waarin er naar een optimalisatie van de ser-

vice life van gebouwen wordt gestreefd. Tot op zekere 

hoogte is een gelijkenis te vinden met de strategieën 

zoals onderkend door Post (2004) en de Stichting Ex-

pirementele Volkshuisvesting (SEV) (Hoogers, 2004); 

tegelijkertijd doorsnijden deze strategieën de eerder 

genoemde domeinen die voornamelijk gebaseerd zijn 

op levensduur en maakt hun definitie inzichtelijk dat 

zij voor een succesvolle implementatie nauw verweven 

met elkaar kunnen, en wellicht moeten zijn. DfF en 

DfE bijvoorbeeld worden positief beïnvloed door een 

omarming van een hoge transformatiecapaciteit, ter-

wijl de strategie DfC als één van de randvoorwaarden 

een zekere mate van duurzaamheid verlangt.

In het kader van dit onderzoek zijn met name de 

strategieën van belang die onder het begrip accommo-

datievermogen vallen. De uitgangspunten van deze 

strategieën vertonen vele overeenkomsten met ver-

schillende theoretische observaties, zoals blijkt uit fi-

guur 3.5.

Hierin beschouwen Moffat & Russel (2001), 

Leupen (2002) en Hansen (2004) als entiteit in de 

karakterisatie van een zeker accommodatievermogen 

het gebouw als geheel, terwijl Geraedts (1995) en Blok 

& van Herwijnen (2005) in hun theorieën vanuit een 

specifieke discipline, respectievelijk installatiesyste-

men en de draagconstructie, een domeingebonden 

kwalificatie onderkennen.

De besproken strategieën, zowel hoofd- als sub-

strategieën, worden in verschillende onderzoeken en 

publicaties onder de noemer flexibiliteit gekarakteri-

seerd. Omdat dit er toe kan leiden dat er een diffuus 

beeld ontstaat van de beoogde strategie, zal er in het 

verdere verloop van dit onderzoek consequent naar de 

hier gedefinieerde strategieën worden verwezen, ook 

al hanteren de gerefereerde bronnen hun eigen termi-

nologie.

geboUWmodeLLeN3.3 

Zoals in de doelstelling van dit onderzoek is 

omschreven, zal er een kwantitatief beoordelingsin-

strument opgesteld worden om een toerekening van 

de constructieve flexibiliteit mogelijk te maken. Om 

beter grip te kunnen krijgen op de relaties tussen de 

draagconstructie en de overige bouwdelen zodat de 

prestaties van gebouwen ten aanzien van een zeker 

accommodatievermogen meetbaar gemaakt kun-

nen worden, is het van belang om een systematische 

methodiek vast te leggen die door de ogenschijnlijke 

spaghetti van entiteiten heen kan kijken en objecten, 

functionaliteiten en prestaties op een transparante 

manier clustert. Hiertoe zal een overzicht worden ge-

geven van de meest relevante modellen of zienswijzen 

die een dergelijke clustering voorstaan.

habrakeN3.3.1 

Vanuit een kritiek op de naoorlogse geïndustria-

liseerde massawoningbouw als gevolg van de weder-

opbouw, toenemende welvaart en bevolkingsgroei, 

pleit John Habraken vanaf de jaren ’60 van de vorige 

eeuw voor een oplossingsrichting waarin een koppe-

ling wordt gemaakt tussen een herwaardering van het 

individu als actor in het bouwproces en een omarming 

van de mogelijkheden die een geïndustrialiseerde 

bouwproductietechnologie kan bieden (Habraken, 

1961; van der Werf 1993; Kendall, 2000). Hiertoe for-

muleert hij een drietal lagen, gebaseerd op zeggen-

schap, interactie en levenscycli:

De (verstedelijkte) omgeving wordt getypeerd als • 

weefsel en dicteert de vorm en omvang van een 

gebouw en faciliteert de koppeling met de infra-

scopescopescopescope strategie/invloedssfeer referentiereferentiereferentiereferentie

gebouw convertibility expandibility flexibility Moffat & Russel ,2001

polyvalentie uitbreidbaarheid verbouwing Leupen, 2002

generality elasticity flexibility Hansen, 2004

bouwlaag multifunctional extendible adaptable Geraedts, 1995

ruimte draagkracht onafhankelijkheid Blok & van Herwijnen, 2005

  figuur 3.5 
Overzicht van de overeenkomsten in 
theoretische observaties met betrek-
king tot het begrip accommodatie-
vermogen.

  figuur 3.6 
habraken: weefsel, 
drager en inbouw, elk 
met hun eigen cycli.
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structuur van een stad, stadsdeel, wijk en buurt.

• Drager, niet per definitie een skelet, is als die-

nend element datgene dat een gebruiker in staat 

stelt zijn individuele woonwensen tot uiting te 

brengen, als ware het ruimtelijke bouwgrond, 

waarin alle noodzakelijke voorzieningen zijn op-

genomen.

• Inbouw betreft de feitelijke woning en kan als 

medium voor sociale expressie en zelfbevestiging 

met gebruik van industrieel vervaardigde bou-

welementen constant aan deze wensen worden 

aangepast.

In deze zienswijze kan de economische levens-

duur van de woning (inbouw) beter afgestemd worden 

op veranderende woonwensen en tegelijkertijd de le-

vensduur van de drager langer zijn dan in gangbare af-

schrijvingstermijnen is voorzien (van Eldonk & Fass-

binder, 1990), waarmee de capaciteit van een gebouw 

om zich aan te passen aan toekomstige omstandighe-

den toeneemt (Durmisevic, 2006).

Het gedachtegoed van Habraken was als bouw-

wijze, gebaseerd op flexibiliteit, zeggenschap en indu-

strialisatie, in wezen zijn tijd ver vooruit (van Eldonk 

& Fassbinder, 1990; Schneider & Till, 2005). Overi-

gens vermeed Habraken zelf het begrip flexibiliteit 

zeer consequent in zijn beschouwingen, voornamelijk 

omdat hij van mening was dat de uitvoering van de 

wens tot aanpasbaarheid van woningen niet bij de ar-

chitecten hoorde te liggen, maar bij de gebruikers zelf. 

De ontkoppeling van lagen ter reductie van de frictie 

tussen deze lagen diende deze wens te faciliteren. Ha-

braken verwoordt het zelf als volgt:  “Het resultaat van 

deze overwegingen moet zijn dat wij, de huisvesting 

van de toekomst overdenkend, niet moeten trachten 

te voorspellen wat er moet gebeuren zal maar in de 

eerste plaats moeten proberen voorzieningen te tref-

fen voor hetgeen niet te voorzien is.”  (Habraken, 1961, 

p.69).

Wellicht één van de meest concrete hedendaagse 

exponenten in geest èn uitvoering van dit gedachte-

goed is te vinden in Caracas, Venezuela. Architecten 

Alfredo Brillembourg en Hubert Klumpner realiseren 

in de barrios, wijken vol zelfgebouwde huizen, de idee 

van het ‘groeiende huis’; een verticaal uitbreidbare 

drager die bestaat uit een frame van gewapend beton 

waarin makkelijk toegankelijke aansluitingen voor 

tapwater en riolering zijn opgenomen en individuele 

bewoners hun eigen woning kunnen bouwen en aan-

passen (Brillembourg et al., 2005).

dUffy3.3.2 

Een andere veel geciteerde architect die een ont-

koppeling van functionele lagen voorstaat, is Frank 

Duffy, medeoprichter van het ontwerpbureau DEGW 

in Londen. Duffy stelt dat “Our basic argument is that 

there isn’t such a thing as a building. A building pro-

perly conceived is several layers of longevity of built 

components. [...] Thinking about buildings in this 

time-laden way is very practical.[...] It legitimizes the 

existence of different design skills - architects, service 

engineers, space planners, interior designers - all with 

their different agendas defined by this time scale. It 

means you invent building forms which are very 

adaptive.” (Duffy, Lang & Crisp, 1993). Hij propageert 

een theoretisch opspansel van vier functionele lagen 

in een gebouw, te weten Shell, Services, Scenery en 

Set.

• Shell is gedefinieerd als de hoofddraagconstruc-

tie, met een gemiddelde levensduur van 50 tot 75 

jaar.

• Services behelst alle dienende elementen, zoals 

installatietechnische voorzieningen voor onder 

andere klimaatbeheersing en verlichting, maar 

ook liftinstallaties. Duffy kent aan de elementen 

in deze laag een gemiddelde levensduur van vijf-

tien tot twintig jaar toe.

• Scenery omvat alle elementen die tot de afwer-

king gerekend kunnen worden, zoals bijvoorbeeld 

systeemwanden, computervloeren en verlaagde 

plafonds. De functionele levensduur wordt ge-

schat op vijf tot zeven jaar.

• Set is de compositie van het geheel aan meubi-

lair, waarvan de opstelling bij wijze van spreken 

  figuur 3.7 
Caracas, the Informal City; impressie 
van de idee van het groeiende huis 
van Brillembourg en Klumpner.

  figuur 3.8 
Functionele lagen binnen een kan-
toorpand volgens Duffy.
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maandelijks kan wijzigen.

De aldus voorgestelde clustering vindt zijn oor-

sprong in de functionele levensduur van de bepalende 

bouwdelen in de onderkende gebouwlagen.

braNd3.3.3 

Nauw verwant aan het werk van Duffy en deels 

ook gebaseerd hierop, is het model van Stewart Brand 

(1993). Aangezien de beschouwing van Duffy vanuit 

zijn professionele achtergrond voornamelijk gericht 

was op het interieur van utiliteitsbouw en in het bij-

zonder kantoorgebouwen, probeert Brand deze cluste-

ring te generaliseren tot een breder spectrum van ar-

chetypen en komt hij tot zes lagen, te weten Site, 

Structure, Skin, Services, Space Plan en Stuff. Brand 

positioneert deze bouwlagen in overdrachtelijke zin 

als de schillen van een ui en maakt daarmee de fricties 

tussen deze lagen inzichtelijk.

De meest inerte laag is de geografische locatie of • 

het kavel, genaamd Site. Niet zelden voor meer 

dan honderd jaar blijft deze laag onveranderd, 

zelfs in dichtbevolkte stedelijke gebieden.

De tweede laag, • Structure, representeert de 

draagconstructie en fundering van een gebouw, 

met een gemiddelde levensduur van zestig tot 

tweehonderd jaar.

De derde laag wordt • Skin genoemd en beslaat de 

gevel en het dak van een gebouw, met een gemid-

delde levensduur van dertig tot zestig jaar, onder 

meer afhankelijk van technische en esthetische 

invloeden.

De daaropvolgende laag is • Services en omvat alle 

technische installaties en leidingen voor verwar-

ming, koeling, water, energie, riolering en infor-

matievoorziening met een voorziene levensduur 

van vijf tot dertig jaar.

• Space Plan wordt gevormd door de afwerking van 

vloeren, wanden en plafonds tezamen met bekle-

ding, binnendeuren en -wanden. De levensduur 

van de elementen uit deze laag is sterk afhanke-

lijk van de functie van een gebouw en kan zeer 

globaal variëren van vijf tot vijftien jaar.

De laatste, meest dynamische laag wordt • Stuff 

genoemd en omvat de inrichting van een gebouw 

door haar gebruikers en is misschien wel dage-

lijks aan verandering onderhevig. Durmisevic 

(2006) legt treffend de etymologie bloot van meer 

dagelijkse benamingen voor deze laag als het Ne-

derlandse meubels, het Duitse moebel en het Ita-

liaanse mobilia.

De notie van Brand is in haar kern schatplichtig 

aan het werk van biologen (O’Neill et al., 1986; Salthe, 

1993). O’Neill merkte op dat er zich in de natuur vele 

processen voordoen en ecosystemen bestaan die zich 

op dermate afwijkende levenscycli van elkaar voltrek-

ken, dat zij niet of nauwelijks onderling interactie 

kennen en dientengevolge amper informatie, energie 

of materie uitwisselen. Brand vertaalde dit inzicht 

naar gebouwen door de in voorbeelden aangehaalde 

succesvolle adaptatie van oudere gebouwen te verkla-

ren aan de hand van slip of geringe frictie tussen de 

onderkende lagen, en raakt tevens het gedachtegoed 

van Habraken door te constateren dat de levenscycli 

van zijn functionele lagen pas houden met niveaus 

van verantwoordelijkheid of controle binnen het be-

schouwde systeem.

Ook in de informatiesysteemleer, en dan met 

name in de toepassing hiervan bij de ontwikkeling 

en implementatie van softwareapplicaties, doen zich 

vergelijkbare fricties voor en zijn vele parallellen te 

vinden met het werk van Brand. Voorbeelden van een 

dergelijke benadering zijn terug te vinden onder an-

dere in development tools als Architected Rapid Ap-

plication Development (ARAD), maar ook in het werk 

van informatiearchitecten bij de ontwikkeling van 

softwareapplicaties (Simmonds, 2000) en dynami-

  figuur 3.9 
gebouwmodel van Brand, volgens het 
‘shearing layers’ principe.
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sche intra- en internetapplicaties (Garrett, 2002).

LeUPeN3.3.4 

Vanuit de notie dat de gemiddelde functionele 

levensduur van een woning vele malen hoger ligt dan 

de lengte van de cycli die zich als veranderpatronen 

voordoen in het gebruik van een woning, probeert 

Bernard Leupen in zijn proefschrift een ontwerpbena-

dering te formuleren waarin deze veranderingen gefa-

ciliteerd kunnen worden (Leupen, 2002). Gebaseerd 

op werk van onder meer Laugier, Semper, Loos, Duffy 

en Brand definieert Leupen een vijftal functionele la-

gen in een gebouw.

De • hoofddraagconstructie, bestaande uit kolom-

men, balken, dragende wanden, spanten en con-

structieve vloeren.

De • huid, als scheiding tussen binnen en buiten, 

bestaande uit gevel, onderkant en dak.

De • enscenering van de ruimte, zoals bekleding, 

binnendeuren en -wanden, afwerking van vloe-

ren, wanden en plafonds.

De • dienende elementen ter aan- en afvoer van wa-

ter, energie en verse lucht, tezamen met de daar-

toe behorende installaties en ruimten.

De • ontsluiting van een gebouw, zoals trappen, 

gangen, liften en galerijen.

Opvallend is dat Leupen aan deze lagen geen 

functionele levensduur toekent. Met het oog op de 

functionele levensduur onderscheidt hij feitelijk twee 

stadia, namelijk het permanente en het veranderbare. 

Het permanente vormt het kader waarin het verander-

bare plaats kan vinden, definieert daarmee de ruimte 

voor verandering en behelst tevens datgene dat de ar-

chitectuur voor lange tijd bepaalt. Dit kader kan zeer 

divers zijn en bestaat uit één of meerdere lagen die 

door Leupen in de compositie van een gebouw onder-

kend worden. De lagen die niet tot het kader behoren, 

vormen de generieke ruimte en daarmee de basis voor 

de veranderbaarheid.

Theoretisch gezien kan volgens de benadering 

van Leupen elke laag of combinatie van lagen het ka-

der vormen en de ruimte definiëren voor verandering. 

Hij maakt hierin een onderscheid naar drie categorie-

en van veranderbaarheid. Als er zich in de generieke 

ruimte een laag bevindt die te veranderen is, dan is er 

sprake van verandering door verbouwing. Ten tweede 

kan als patroon van verandering uitbreidbaarheid 

zich voordoen wanneer de generieke ruimte niet al-

zijdig begrensd is. De laatste vorm van veranderbaar-

heid noemt hij polyvalentie. Een generieke ruimte kan 

enkel polyvalente kwaliteiten bezitten als deze geen 

andere lagen bevat en deze ruimte door zijn vorm en 

afmetingen uitnodigt tot verschillende manieren van 

gebruik. De ambiguïteit van deze stellingname blijkt 

wel uit de observatie (Brand, 1994) dat “buildings with 

large spaces punctuated with regular columns had 

the paradoxical effect of encouraging the innovative 

reuse of space, precisely because they constrained the 

design space.”.

Vanuit een pragmatisch perspectief hebben som-

migen van de door Leupen voorgestelde theoretisch 

mogelijke combinaties van lagen die het kader en de 

generieke ruimte vormen, minder betekenis dan an-

deren. Deze combinaties vinden hun potentie tot wel-

slagen, of het ontbreken daarvan, in velerlei dimensies 

die zowel teruggrijpen op het complexe opspansel van 

conflicterende levensduren alswel de niveaus van zeg-

genschap.

Het opgestelde paradigma poogt een aanzet 

te geven tot archetypen die, in zekere zin vergelijk-

baar met ontwerppatronen (Alexander, 1977), als 

oplossingsrichtingen kunnen dienen voor het in vele 

disciplines immer aanwezige spanningsveld tussen 

enerzijds adaptatievermogen - van een gebouw, soft-

wareapplicatie of ecosysteem - en anderzijds stabili-

teit; het onderscheidend vermogen of karakter van het 

systeem dat ten grondslag ligt aan het succesvol func-

tioneren als geheel.

Leupen bouwt in essentie voort op het werk van 

  figuur 3.10 
Voorbeeld van de 
analyses van leupen 
naar de te onderken-
nen functionele lagen 
in gebouwen.
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Habraken, al stelt hij zelf in de onderkenning van het 

kader schatplichtig te zijn aan de Franse architect en 

filosoof Cache, die in de architectuur vanuit het werk 

van de filosoof Deleuze het begrip kader, of fold, intro-

duceert (Cache, 1995).

bLok eN vaN herWijNeN3.3.5 

Blok en van Herwijnen (2005) destilleren het 

theoretische opspansel van kader en generieke ruimte 

van Leupen tot de notie dat het van wezenlijk belang is 

om in ogenschouw te nemen of er bij verandering van 

of binnen een laag al dan niet andere lagen betrokken 

zijn. Gewenste veranderingen kunnen immers belem-

merd worden door deze relaties en de mate van schei-

ding van lagen kan dus een maat zijn voor het accom-

modatievermogen van het gebouw als geheel, 

teruggrijpend op het begrip frictie zoals door Brand 

geïntroduceerd; hetzij in een bredere zin en niet enkel 

vanuit een functioneel oogpunt. Voor een differentia-

tie van de aard van deze relaties introduceren Blok en 

van Herwijnen hiertoe de begrippen flexibiliteit en 

aanpasbaarheid.

• Flexibiliteit wordt gedefinieerd als de intrinsieke 

kwaliteit van een gebouwlaag om wijzigingen aan 

de andere lagen te kunnen faciliteren.

Complementair is • aanpasbaarheid gedefinieerd 

als het vermogen van een gebouwlaag om veran-

deringen te ondergaan zonder andere lagen daar-

mee rechtstreeks te beïnvloeden.

Het gebouwmodel waarin deze relaties tot uiting 

komen is gebaseerd op de lagen uit het gebouwmodel 

van Leupen en zijn gedefinieerd als constructie, ruim-

teplan, installaties, gebouwschil, ontsluiting en loca-

tie. Figuur 3.10 toont een overzicht van alle mogelijke 

relaties die zich in dit opspansel kunnen voordoen. 

Vergelijkbaar met de staalkaart van combinaties van 

lagen door Leupen, hebben ook niet alle geschetste 

relaties in het model van Blok en van Herwijnen re-

levantie. Zij zijn met name geïnteresseerd in de con-

structieve flexibiliteit. Hiertoe ontleden zij deze laag 

in een drietal eigenschappen dat gebaseerd is op de 

intrinsieke kenmerken van de draagconstructie in re-

latie tot de andere lagen, te weten onafhankelijkheid, 

ruimte en draagcapaciteit.

dUrmiSevic3.3.6 

In haar proefschrift stelt Durmisevic (2006) dat 

de door Duffy, Brand en Leupen gedefinieerde functi-

onele lagen in wezen multidimensionaal zijn en daar-

om geen levensduren kennen die consistent zijn met 

de onderkende functionaliteit:  “The attempt to fix the 

number of changing levels is misleading as a concept 

for the design of transformable structures that rely on 

disassembly of changing physical levels and materi-

als.”  (Durmisevic, 2006, p. 105).

Ter illustratie van deze stelling splitst zij het 

door Brand als één functionele laag gekenmerkte clus-

ter Services binnen een gebouw in enkele subsystemen 

als elektra, tapwatervoorziening, riolering, ventilatie, 

luchtbehandeling en verwarming/koeling waarbij 

deze systemen weer op compartiment-, gebouw-, wijk- 

en stadsniveau ontleed kunnen worden; elk met hun 

eigen technische en fysieke samenstelling en bijbeho-

rende levensduren. Durmisevic pleit daarom als aan-

zet tot haar kennismodel voor een meer generieke be-

nadering, en ontleedt gebouwen of bouwdelen op basis 

van hun functionele, technische en fysieke compositie, 

waarbij er in theorie een oneindig aantal subsystemen 

gedefinieerd kan worden; daarmee in haar kritiek op 

  

































 

 

 



 

 


  figuur 3.12 

schematische 
voorstelling van een 
decompositie op 
basis van functionele, 
technische en fysieke 
aspecten (Durmisevic, 
2006).

  figuur 3.11 
gebouwmodel van Blok en van her-
wijnen, waarin alle mogelijke relaties 
tussen de verschillende bouwlagen 
weegegeven zijn.
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beschouwde modellen enigszins voorbijgaand aan het 

door Leupen uit de chaostheorie geleende begrip frac-

talisering, dat een vergelijkbare intentie kent, maar 

door hem niet nader is uitgewerkt.

kiberT3.3.7 

Charles J. Kibert, een vooraanstaand pleiter 

vanuit het eerdergenoemde onderzoeksveld Industrial 

Ecology voor Construction Ecology als modus operandi 

voor sustainable development binnen de bouwsector, 

hanteert eveneens een decompositie die hoofdzakelijk 

gericht is op de beheersing van de materiaalstromen 

gedurende de levenscyclus van een gebouw. Vanuit 

een streven naar gesloten materiaalcycli maakt hij een 

onderverdeling in vijf domeinen, op basis van project-, 

productie- en assemblagespecifieke kenmerken van de 

beschouwde bouwdelen (Kibert, 2001):

Projectongebonden, geprefabriceerde en in situ • 

gemonteerde gebruiksproducten, -systemen en 

-componenten, zoals deuren, ramen, ketels, pom-

pen en dergelijke.

Projectgebonden, geprefabriceerde en in situ • 

gemonteerde componenten, zoals constructief 

staal, prefab beton elementen.

Projectgebonden geproduceerde in situ tot bouw-• 

componenten verwerkte materialen, zoals in het 

werk gestort beton, asfalt en aggregaten.

Projectongebonden geprefabriceerde en in situ • 

tot bouwcomponenten verwerkte producten, zo-

als isolatiemateriaal, leidingwerk, binnenwanden 

en dergelijke.

Projectongebonden geproduceerde en in situ tot • 

producten verwerkte materialen, zoals verven, 

lijmen, sealings en dergelijke.

Elk van deze domeinen heeft invloed op het ac-

cumulatieve potentieel tot hergebruik of recycling aan 

het einde van de levenscyclus van een gebouw, mede 

door hun eigen service life maar voornamelijk door de 

karakteristieken van het bewuste domein. Hierbij on-

derkent Kibert dat vervuiling tussen de domeinen het 

genoemde potentieel in negatieve zin beïnvloedt.

refLecTie3.4 

Nu een overzicht van een aantal relevante ge-

bouwmodellen is gegeven, zal er gepoogd worden om 

vanuit de overeenkomsten tussen deze modellen te ko-

men tot enkele elementaire principes die kunnen die-

nen als grondslagen voor de verdere ontwikkeling van 

het beoogde gebouwmodel en de gewenste prestatie-

indicatoren.

fUNcTioNeLe decomPoSiTie3.4.1 

De besproken modellen proberen allen door 

middel van een systematische decompositie van een 

gebouw de (gebouwgebonden) modus operandi in-

zichtelijk te maken. Hiertoe worden theorieën gefor-

muleerd die als gemeenschappelijke basis een notie 

van niveau’s of lagen hebben, gegrond op functionele, 

technische of materiaalkundige overwegingen en niet 

onbelangrijk, controlemechanismen. Vanwege deze 

overeenkomstige grondslagen waarop de verschillen-

de taxonomieën tot stand komen, kan gesteld worden 

dat de onderkende niveau’s of lagen die elk van de mo-

dellen voorstaat, grote gelijkenissen met elkaar verto-

nen. Daarnaast wordt in nagenoeg elk van de modellen 

onderkend dat deze lagen onderling grote verschillen 

in hun functionele, technische of materiaalkundige 

levensduur kennen; het is dus misleidend om een ge-

bouw als een statische entiteit te beschouwen.

Een belangrijke constatering in deze is dat de 

onderkende lagen volgens al deze modellen invloed op 

elkaar uitoefenen, en dus niet enkel vanuit hun intrin-

sieke eigenschappen hun eigen levensduur bepalen. 

Zo kunnen deze afhankelijkheden ervoor zorgen dat 

lagen met snellere functionele cycli lagen met langza-

mere technische of fysieke cycli devalueren, als hun 

functionele, technische of fysieke degeneratie een kri-

tische massa bereikt.

Kenmerkend is dat veranderingen doorgaans 

door de ‘snellere’ bouwlagen worden verkend en, in-

dien succesvol, op den duur door de ‘langzame’ lagen 

geadopteerd in een proces dat het best gekenmerkt 

kan worden met het begrip Infrastructuralization 

(Moran, 2002), afkomstig uit de informatiearchitec-

tuur en vergelijkbaar met het concept transformity, 
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vaak gebruikt in de context van thermodynamica 

(Odum, 1980). Deze notie wordt in de ICT al actief 

als ontwerpstrategie verkend, zoals bijvoorbeeld in 

de ontwikkeling van business models voor Mobile 

Content Services van telecommunicatie operators in 

Noorwegen (Nielsen, 2005).

De mate van succes van de adaptatie van deze 

verkenningen hangt echter in sterke mate af van twee 

invloedssferen; autonomie en controlemechanismen 

enerzijds (Nielsen, 2005) en de aard van de onder-

linge afhankelijkheden tussen de lagen anderzijds 

(Durmisevic, 2006). Ten aanzien van de gebouwde 

omgeving wordt ter verhoging van het accommodatie-

vermogen en met name de transformatiecapaciteit het 

reduceren of wegnemen van deze afhankelijkheden, 

het ontkoppelen van incompliant levensduren, grosso 

modo als een potentieel succesvolle ontwerpstrategie 

beschouwd (Hoogers, 2004; Schneider & Till, 2005. 

Durmisevic, 2006).

iNTerface3.4.2 

Uit de notie van niveaus of lagen volgt bijna au-

tomatisch de onderkenning van een medium dat de 

koppeling en ‘communicatie’ tussen deze lagen beli-

chaamt; een intermediair of interface, het abstracte 

equivalent van een bouwkundige verbinding als het 

ware. Leupen (2002) kenmerkt dit medium, door hem 

knip genoemd, als de materialisering van de ontkoppe-

ling, en daarmee voorwaarde voor veranderbaarheid. 

Brand ziet een interface als een soort corridor waarin 

een minimalisatie in de uitwisseling van informatie, 

energie en materie voorgestaan wordt, vergelijkbaar 

met de classificatie van ontwerpproblemen in subsy-

stemen door Alexander (1961). Abstract beschouwd 

dienen systemen die inherent adaptief zijn en het 

meest succesvol ‘evolueren’, zoals Edward O. Wilson 

stelt,  “[...] fall between, and more precisely on the 

edge, of chaos - possessing order, but with the parts 

connected loosely enough to be easily altered either 

singly or in small groups.”  (Wilson, 1998, p. 97).

Wat biologen beschrijven als het edge effect, 

en wat in de chaostheorie bekend staat als het edge 

of chaos paradigma (Thackara, 2005), doet het ver-

schijnsel zich voor dat de meeste activiteit, dichtheid 

èn diversiteit zich aan de randen van systemen en en-

titeiten plaatsvindt, waarbij de invloedssfeer van ver-

anderingen of verstoringen in potentie ver voorbij de 

juxtapositie van de afzonderlijke subsystemen reikt. 

Hiermee wordt één van de belangrijkste mechanis-

men in de degeneratie van een systeem als geheel ten 

gevolge van het falen van een subsysteem blootgelegd, 

een universeel principe zo blijkt; biologen beargu-

menteren bijvoorbeeld dat de grootte van het Amazo-

negebied dat beïnvloed is door edge effects het totale 

oppervlak aan ontbossing overstijgt (Skole & Tucker, 

1994). De beoogde ontkoppeling van functionele lagen 

vereist dus een zorgvuldige compositie van de interfa-

ces tussen deze lagen.

SySTeemkarakTer3.4.3 

Het spanningsveld tussen enerzijds accommo-

datievermogen en anderzijds stabiliteit weerklinkt in 

vele beschouwingen, en heeft zowel betrekking op het 

gebouw zelf als haar omgeving. Leupen ziet de articu-

latie van zijn kader als voorwaarde voor het creëren 

van betekenisvolle architectuur en aldus in feite sta-

biliteit, daarin ondermeer gesteund door uitspraken 

van Mies van der Rohe:  “Only a clear expression of 

the structure could give us an architectural solution 

which would last.”  (Spaeth, 1985, p.117), een sterk ar-

gument voor de draagconstructie als vertrekpunt in 

het nastreven van een lange functionele levensduur. 

Rem Koolhaas echter zoekt de voorwaarden voor een 

flexibele en aanpasbare architectuur juist in de door 

Leupen gekenmerkte generieke ruimte, verwoord als 

het  “typical plan... zero degree archicture, architec-

ture stripped of all traces of uniqueness or specificity.”  

(Koolhaas & Mau, 2005, p.325).

De breed gedragen onderkenning van in hoofd-

zaak functionele lagen en het pleidooi tot ontkoppeling 

van deze lagen om een zeker accommodatievermogen 

te faciliteren, is desalniettemin geen totaaloplossing 

die deze doelstelling kan realiseren. Kadowaki (2003) 

stelt terecht dat de ruimtelijke specificaties en tech-

nische implicaties van de draagconstructie, zoals bij-

voorbeeld de verdiepingshoogte, de vorm en grootte 

  figuur 3.13 
Relationeel diagram dat de afhanke-
lijkheden toont tussen componenten 
op gebouw- en systeemniveau.   figuur 3.14 

het sanatorium zon-
nestraal, ontworpen 
door jan Duiker, is ge-
roemd om de kwaliteit 
van zijn transparan-
tie, flexibiliteit en 
heldere articulatie 
van de constructieve 
configuratie.
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van vrij indeelbare ruimtes en de mate van daglicht-

toetreding, in belangrijke mate het bereik aan ont-

werpkeuzes met betrekking tot de inbouw bepalen; een 

uiting van de ontwerpstrategie Convertibility. Deze 

constatering is te transponeren tot het opspansel van 

functionele lagen, waarbij er aldus gesteld kan worden 

dat deze lagen elkaar niet enkel via functionele, tech-

nische en fysieke interfaces beïnvloeden, maar tevens 

een intrinsieke en generieke invloedssfeer kennen die 

een maat zijn voor de prestaties van het gebouw als ge-

heel. Het collectief aan deze invloedssferen sluit nauw 

aan op de notie van het systeemkarakter van een ge-

bouw en toont tevens aan dat accommodatievermogen 

locatiegebonden is.

reSUmé3.4.4 

Een beschouwing van deze gebouwmodellen 

leert aldus dat in de context van dit onderzoek een ge-

bouw gezien kan worden als een opspansel van lagen 

dat gebaseerd is op de functionele abstractie van een 

beoogde bruikbaarheid, de technische realisatie van 

de voldoening aan deze bruikbaarheid en de fysieke 

implementatie hiervan. Deze lagen kunnen in elk van 

deze drie domeinen onderling verbonden zijn door 

middel van interfaces die voor een groot deel in hun 

samenstelling en aard de mate van ontkoppeling tus-

sen de onderkende lagen bepalen. De intrinsieke kwa-

liteiten van deze lagen en hun onderlinge samenstel-

ling bepalen daarnaast het systeemkarakter van het 

gebouw en daarmee de stabiliteit van de configuratie.

evaLUaTiemeThodeN3.5 

In de context van performance-based design en 

sustainable construction zijn er al verschillende beoor-

delingsinstrumenten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld 

het Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED) Green Building Rating System, de Green Buil-

ding Tool (GBTool) als onderdeel van het Green Buil-

ding Challenge Assessment Framework en de Multi-

Criteria Decision-Making methode in onder andere 

MCDM-23 van het IEA (Deru & Torcellini, 2004).

Ten aanzien van de kwantitatieve beoordeling 

van accommodatievermogen en transformatiecapaci-

teit zijn er echter nog weinig instrumenten voorhan-

den. De veronderstelde voordelen bij implementatie 

van dergelijke strategieën, zoals een optimalisatie van 

de spatial performance, operational performance en 

service life (Moffat & Russel, 2001), zijn als prestatie-

indicator moeilijk te kwantificeren en mede daardoor 

nog niet voldoende onderzocht. Desalniettemin is er 

een aantal instrumenten te benoemen dat hiertoe een 

aanzet geeft, waarvan een overzicht gegeven zal wor-

den.

cTc iNdex3.5.1 

Eén van de eerste aanzetten tot het beoordelen 

van het accommodatievermogen van een gebouw is 

geformuleerd in de CTC index (Brouwer & Cuperus, 

1992), een paper gepubliceerd door de OBOM Re-

search Group onder de vlag van de Technische Uni-

versiteit Delft. Als reactie op de REN Norm (Zadelhof 

et al, 1991), een initiatief vanuit de vastgoedsector 

waarin middels een checklist kwalitatief de prestatie 

van een kantoorgebouw en haar omgeving beoordeeld 

kan worden, pleitten Brouwer en Cuperus voor een 

beoordeling waarin tevens dynamische aspecten op-

genomen worden. Niet geheel verwonderlijk voortbor-

durend op het werk van Habraken (1982) en de daaruit 

voortgevloeide initiatieven en organisaties, opperden 

zij voor een indexatie waarin een drietal karakteris-

tieken opgenomen zijn; de mate van scheiding met 

betrekking tot de zeggenschap over weefsel, drager en 

inbouw, de afhankelijkheid van installatiesystemen in 

relatie tot de typologie van de draagconstructie en de 

afhankelijkheden tussen bouwdelen, voortkomend uit 

hun compositie. Tot een concrete uitwerking van deze 

index is het echter nooit gekomen, ondanks interesse 

uit de vastgoedsector (Durmisevic, 2006).

fLexiS3.5.2 

Als exponent van onderzoek uitgevoerd uit hoof-

de van de Stichting Bouw Research (SBR) en het Ken-

nisinstituut voor de Installatiesector (ISSO), is Flexis 

(Geraedts, 1995) ontwikkeld vanuit de overtuiging dat 

een in potentie succesvolle strategie tot creëren van 

accommodatievermogen van een gebouw gepaard 

  figuur 3.15 
Van gesloten en star naar open en 
dynamisch; de CTC index stond een 
rigoureuze transitie van een typische 
gebouwconfiguratie voor (Brouwer & 
Cuperus, 1992).
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dient te gaan met een al even ‘flexibel’ installatiecon-

cept. Met het oog op project- en productafhankelijk-

heid van de methode is een clustering ingericht die 

gelijkenissen vertoont met de eerder genoemde onder-

liggende strategieën van het begrip accommodatie-

vermogen, gecomplementeerd met de functie-speci-

fieke strategie compartimentering. In dit verband zijn 

deze aspecten als adaptability, multifunctionality, ex-

tendibility en partionability gedefinieerd. Elk aspect 

kent subaspecten die gebaseerd zijn op schaalniveau 

en type van het beschouwde component. Door waar-

dering, classificatie en weging wordt uiteindelijk een 

flexibiliteitsprofiel verkregen.

TmU3.5.3 

In Japan, één van de weinige landen buiten Ne-

derland waar het gedachtegoed van het Open Bouwen 

[noot: Op haar beurt overigens is de ‘doorontwikke-

ling’ van het Open Bouwen tot Open Building & Lean 

Construction (OB/LC) (Cuperus, 2003) schatplichtig 

aan de Japanse managementfilosofie Lean manufac-

turing, afgeleid van het succesvolle Toyota Production 

System (TPS)] voet aan de grond heeft gekregen, zijn 

aan de Tokyo Metropolitan University (TMU) beoor-

delingsmethoden met een overwegend kwantitatief 

karakter in ontwikkeling voor het accommodatiever-

mogen van draagconstructies in gebouwen die zijn 

opgericht volgens het principe van Support (Skeleton) 

en Infill (Fit out). In één van de methoden (Kadowaki, 

2003) is middels een expertsysteem een dertigtal ge-

selecteerde projecten en hun karakteristieke kenmer-

ken beoordeeld op hun accommodatievermogen in 

relatie tot Convertibility en Flexibility. Vanuit deze in-

ventarisatie zijn de bepalende karakteristieken gedes-

tilleerd door evaluatie van de correlatie tussen de al-

gehele score en de scores van de individuele kenmerken. 

Middels de daaruit voortvloeiende correlatie coëffi-

ciënten en door toepassing van statistische gereed-

schappen als multivariabele regressieanalyse, hoofd-

componentenanalyse en covariantieanalyse zijn 

uiteindelijk evaluatieformules opgesteld die de trans-

formatiecapaciteit kunnen beoordelen.

abT-QUickScaN3.5.4 

Een commerciële toerekeningsmethode is ont-

wikkeld door ABT, de zogeheten ABT-Quickscan. Deze 

beoordelingsmethode is ingericht om het potentieel 

tot hergebruik van een bestaand gebouw te kunnen 

inventariseren. Het model dat als kader fungeert 

waarbinnen de bouwdelen worden beoordeeld, kent 

sterke gelijkenissen met de door Leupen gedefinieerde 

lagen, te weten draagconstructie, gebouwschil, toe-

gangen, inbouw en installaties; hier is echter een zesde 

laag aan toegevoegd, de locatie. De scan, ofwel de ge-

hanteerde methodiek, bestaat uit drie stappen, het 

inspecteren van de conditie, het controleren van be-

trokken regelgeving en het waarderen van de kwali-

teit. Waardering van de afzonderlijke aspecten vindt 

plaats op een ordinale schaal, en is gedeeltelijk geba-

seerd op de methodiek in de O-Prognose van de Rijks-

gebouwendienst. Voorts wordt het verkregen profiel 

getoetst aan mogelijke gebruiksfuncties en de daar-

mee gepaard gaande geraamde kosten voor de realisa-

tie van de beoogde herbestemming.
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Water 
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Story Height 1,000 0,304 -0,256 -0,720 0,771 -0,635 -0,626 0,772

Floor Area of a Dwelling Unit 0,304 1,000 -0,775 -0,300 0,294 0,101 0,190 0,296

Plan Shape Coefficient -0,256 -0,256 1,000 0,263 -0,293 -0,231 -0,187 -0,286

Concrete Wall Length Ratio of a Unit -0,720 -0,300 0,263 1,000 -0,628 0,371 0,453 -0,614

Concrete Wall Length Ratio of Water Section -0,586 -0,248 0,262 0,626 -0,496 0,432 0,474 -0,511

Average Area of Structural Bays 0,823 0,190 -0,053 -0,562 0,612 -0,843 -0,749 0,497

Area of Lowered Floor Slab 0,763 0,287 -0,271 -0,511 0,909 -0,540 -0,536 0,780

Height of the Step of Floor Slab 0,771 0,294 -0,206 -0,628 1,000 -0,424 -0,468 0,905

Height of the Principal Beam -0,635 0,101 -0,231 0,371 -0,424 1,000 0,797 -0,311

Structural Rate of Exterior Walls of a Unit -0,626 0,190 -0,187 0,453 -0,468 0,797 1,000 -0,362

Ceiling Plenum Height of Water Section 0,389 0,124 -0,426 0,409 0,214 -0,133 -0,241 0,241

Raised Floor Height of Water Section 0,772 0,296 -0,286 -0,614 0,905 -0,311 -0,362 1,000

Rate of the Number of Elevators per Unit 0,462 0,380 -0,180 -0,425 0,494 -0,166 -0,064 0,400

under 0,500 over 0,500 over 0,700Absolute Value of Correlation Coefficient



















































  figuur 3.17 
schematisch voor-
beeld van de kwalita-
tieve beoordeling van 
een gebouw volgende 
de aBT-Quickscan 
methode.

  figuur 3.18 
Overzicht van de 
verkregen correlatie 
coëfficiënten tussen 
karakteristieke 
aspecten van de on-
derzochte gebouw-
voorraad (Kadowaki, 
2003).

  figuur 3.16 
Voorbeeld van de output van Flexis; 
een geaggregeerd flexibiliteitsprofiel 
(geraedts, 1995).
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fLexTooL3.5.5 

In opdracht van het Bouwcollege is door Durmi-

sevic onder de vlag van de Technische Universiteit 

Delft op basis van haar kennismodel (Durmisevic, 

2006) een toepassing ontwikkeld, de zogeheten Flex-

tool. Dit beoordelingsinstrument geeft een kwantita-

tieve indicatie van de moeilijkheidsgraad bij de nood-

zakelijke transformatie van verzorgingstehuizen in 

Nederland teneinde aan hogere standaarden te kun-

nen voldoen. Hiertoe worden de ruimtelijke en techni-

sche karakteristieken van verzorgingstehuizen in 

kaart gebracht en gevoed aan een feed-forward neural 

tree, waarin de input bestaat uit fuzzy data sets. Het 

kennismodel kent drie lagen, en de toetsing vindt 

plaats op basis van een aantal contextafhankelijke 

scenario’s voor de transformatie.

refLecTie3.5.6 

Nu een overzicht is gegeven van een aantal eva-

luatiemethoden dat poogt de gebouwgebonden pres-

taties ten aanzien van accommodatievermogen en 

transformatiecapaciteit te beoordelen, zal een korte 

reflectie op de aard van deze methoden worden gege-

ven.

TOEREKENINg

Bestaande bezwaren tegen kwalitatieve metho-

den concentreren zich doorgaans op de aard van de 

toerekeningsmethode, die niet zelden op een waar-

dering of weging door experts gebaseerd is. Validatie 

en verificatie zijn daarbij dikwijls een heikele punten, 

al zijn er methoden ontwikkeld zoals het Analytical 

Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1980) die onder an-

dere voor deze doeleinden worden ingezet (Ciftcioglu, 

2002).

Toerekeningsmethoden uit andere disciplines, 

zoals die bijvoorbeeld worden toegepast in LCIA, 

erkennen eveneens impliciet deze problematiek en 

pogen hierin een weg te vinden door complexe soci-

ologische archetypen te formuleren die vanuit ver-

schillende perspectieven de betrouwbaarheid van 

karakterisatie en weging moeten verhogen of op zijn 

minst doorgrondelijk maken (Goedkoop et al, 2001). 

Hierbij worden enigszins politiek getinte methoden 

als Distance-to-Target benaderingen gehanteerd, 

eveneens voorkomend in bijvoorbeeld LEED, die de 

objectiviteit van de toerekening niet persé ten goede 

komen.Maar ook kwantitatieve methoden kennen 

hun beperkingen. De eerder aangehaalde voorbeelden 

van onderzoekers gelieerd aan de Tokyo Metropolitan 

University (TMU) maken uitvoerig gebruik van statis-

tische gereedschappen zoals (multivariabele) regres-

sieanalyse, hoofdcomponentenanalyse of covarian-

tieanalyse waarin niet zelden lineaire correlaties een 

uitgangspunt zijn voor de beoordeling ervan.

Cum hOC ERgO PROPTER hOC

Een belangrijke constatering in deze reflectie 

is de notie dat de onderzochte afhankelijkheden een 

uiterst complex karakter hebben. Zo zijn deze relaties 

doorgaans contextafhankelijk en vaak indirect aanwe-

zig. Daarnaast hebben zij in essentie niet het lineaire 

verloop waarmee ze dikwijls gekwalificeerd worden 

ten behoeve van analyse, en zijn (partiële) correlaties 

zelden een maat voor causaliteit, in het bijzonder bij 

datasets van beperkte omvang (Kadowaki, 2003).Een 

belangrijke conclusie echter die uit de onderzoeken 

die in Tokyo uitgevoerd zijn volgt, is dat de configura-

tie van de hoofddraagconstructie in belangrijke mate 

bijdraagt aan de (beoordeelde) prestaties ten aanzien 

van accommodatievermogen en transformatiecapaci-

teit.

DOORONTWIKKElINg

Zoals in hoofdstuk 2 al is gesteld, zal in het kader 

van dit onderzoek een doorontwikkeling worden voor-

gesteld van het door Blok en van Herwijnen (2005) 

gehanteerde gebouwmodel om tot een toerekenings-



                  

               

 

 

 



 

  figuur 3.19 
Topologie van het be-
oordelingsinstrument 
Flextool.
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methode te komen, waarbij de beschouwingen van de 

tegen het licht gehouden modellen, methodieken en 

ontwerpstrategieën als input zullen dienen.

In het volgende hoofdstuk zal daartoe een theo-

retisch kader worden geformuleerd waarin de rol van 

de configuratie van hoofddraagconstructies ten aan-

zien van de gebouwgebonden prestaties met betrek-

king tot een zeker accommodatievermogen en trans-

formatiecapaciteit verder uitgediept zal worden.
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04
Theoretisch kader

marten Winters, in the field of 
Players, 2004

Als onderdeel van de expositie Friendly Fire uit 2004 in 

de tentoonstellingsruimte TENT. in Rotterdam plaat-

sten Marten Winters en Jeanne van Heeswijk in de 

centrale hal op de vloer een compositie van gekleurde 

lijnen en vlakken, zoals op de vloer van een sporthal 

bedoeld voor de beoefening van vele verschillende 

sporten.

Net als in een sporthal hebben deze lijnen geen betek-

enis totdat ze door spelers in gebruik worden genomen 

en de relevante lijnen voor het bewuste spel gaan 

prevaleren boven de andere aanwezige patronen.  

De installatie bestond uit de wisselwerking tussen 

het lijnenspel en de nietsvermoedende bezoekers die 

zelf de niet bestaande spelvormen vorm gaven. Zelfs 

de cameraman die de performance filmde maakte 

onderdeel uit van spel zelf. Hij werd gedwongen zich 

enkel te bewegen over de voor hem toegestane lijnen, 

waarmee de ogenschijnlijke objectiviteit van een 

toeschouwer in haar falen wordt gedemonstreerd en 

tegelijkertijd wordt aangetoond dat multifunctionaliteit 

pas betekenis krijgt als het gebruik van waarde is; een 

kwaliteit die afhankelijk is van het systeemkarakter - 

de articulatie -  van de installatie. 



DaRuma-OTOshI

Het van oorsprong Japanse daruma-otoshi is 

een spel waarbij een pop bestaande uit gestapelde 

houten ringen met een hamertje ring voor ring afge-

broken dient te worden door de onderste ring weg te 

slaan, zonder de stapel om te laten vallen.

Het is tevens een slooptechniek, ontwikkeld 

door de japanse firma Kajima Corporation, waarin 

bij de ontmanteling van gebouwen van een vergelijk-

baar principe gebruikt wordt gemaakt: verdieping 

voor verdieping wordt het gebouw gedemonteerd door 

de draagconstructie te vervangen door computerge-

stuurde hydraulische vijzels die het resterende bouw-

volume een verdieping omlaag brengen, waarna de 

volgende verdieping gedemonteerd kan worden.

Alhoewel er op vele vlakken te pleiten valt voor 

deze technologisch geavanceerde techniek - minder 

fijnstof, veiliger sloop, betere mogelijkheden tot recy-

cling - als alternatief voor traditionele slooptechnie-

ken met als non plus ultra in negatieve zin de gecon-

troleerde implosie, benodigt de industriële 

bouwproductie een radicaler aanpak om de in hoofd-

stuk 1 gestelde missie te volbrengen; eco-efficiëntie op 

zich dient daarin slechts als instrument, zoals Durmi-

sevic (2006) al stelde.

Pogingen als daruma-otoshi zijn namelijk slechts 

suboptimaal, omdat zij niet de oorsprong van de pro-

blematiek aanpakken: het gebrek aan rekenschap in 

de ontwerpfase van de bouwopgave met mogelijke ge-

bruiks- en end-of-life scenario’s. Hoofdstuk 2 liet zien 

dat paradigma’s als Product Service Systems (PSS), 

waarin een herontwerp van de productketen centraal 

staat en de gehele levenscyclus een integraal onder-

deel van dit ontwerp uitmaakt, de volgende ontwik-

keling kunnen zijn na de reactieve end-of-pipe bena-

dering en de daaropvolgende preventie in de vorm van 

cleaner production (UNEP, 2002). PSS beschouwen 

als de functionele eenheid in het ontwerp niet langer 

het object of product, maar de service die het gebruik 

daarvan levert. Zo verkoopt AMG Gas srl - een lokale 

Italiaanse energieleverancier van oorsprong - geen 

HVAC systemen, maar ‘thermisch comfort’; alle on-

dersteunende diensten en producten die daarvoor 

benodigd zijn, incorporerend in hun aanbod. Hiermee 

wordt draagvlak gecreëerd om de traditionele discre-

panties tussen de belangen van individuele ketenpart-

ners te convergeren, met als doel een optimalisatie 

van het materiaal- en energieverbruik van de gehele 

keten enerzijds, en een adaptieve houding ten aanzien 

van veranderende gebruiksbehoeften anderzijds.

ProbLeemSTrUcTUUr4.1 

In dit hoofdstuk zal een theoretisch kader wor-

den geformuleerd waarop de ontwikkeling van het 

beoogde beoordelingsinstrument zal rusten. Getracht 

zal worden om de probleemstructuur, zoals die voort-

vloeit uit de probleemstelling, te ontleden in haar rele-

vante deelgebieden om uiteindelijk tot set van attribu-

ten te komen die bepalend zijn in de evaluatie van het 















 















  figuur 4.1 
Waste management 
hiërarchie in con-
structie en demon-
tage (Kibert, 2000).

  figuur 4.2 
momentopnames van de demontage 
van een gebouw met behulp van de 
techniek daruma-othosi: gecontro-
leerd laten de vijzels het te slopen 
gebouw een verdieping zakken.

Constructieve flexibiliteit
“If you can adapt quickly to change, predicting it becomes far 
less crucial.”
Foote & Yoder, 1999

71



begrip constructieve flexibiliteit.

reikWijdTe4.1.1 

Alhoewel er in de uitgebreide aanloop naar dit 

theoretisch kader getracht is een zo holistisch moge-

lijk beeld te vormen van de gestelde problematiek, zal 

niet ieder besproken aspect in het oplossingsveld van 

dit onderzoek kunnen worden meegenomen. De afba-

kening die aldus is toegepast in deze, zal kort worden 

toegelicht.

gEBOuWgEBONDEN INVlOEDssFEREN

In de beschouwing van de oorzaken in dis-

crepanties tussen levensduren in hoofdstuk 2 is de 

reikwijdte aan invloedssferen, zoals de stedenbouw-

kundige context, het bestemmingsplan, de kwaliteit 

en conditie van het gebouw, maar ook politieke, emo-

tionele en economische aspecten, al kort besproken. 

Voor dit onderzoek zullen deze invloedssferen beperkt 

worden tot de gebouwgebonden invloeden. Daarnaast 

zullen invloeden voortvloeiend uit ‘emotionele’ le-

vensduren, zoals de dierbare en esthetische (Hofland, 

2005), vanwege hun inherent subjectieve karakter 

buiten beschouwing worden gelaten.

aCCOmmODaTIEVERmOgEN

 In hoofdstuk 3 is al een overzicht gegeven van 

het opspansel aan ontwerpstrategieën dat ingezet kan 

worden om een verbetering van de langetermijnpres-

taties van een gebouw ten aanzien van de leefomge-

ving na te streven: de incorporatie van Integrated Life 

Cycle Design in sustainable construction. Alhoewel de 

besproken strategieën in zekere zin een overlap ken-

nen en onmiskenbaar onderlinge afhankelijkheden 

hebben, wordt de focus in dit onderzoek beperkt tot 

de strategieën die onder het begrip accommodatiever-

mogen vallen, te weten Design for Flexibility (DfF), 

Design for Convertibility (DfC) en Design for Expan-

dability (DfE).

In het kort neemt namelijk, zoals is aangetoond 

in hoofdstuk 2, het belang van de incorporatie van 

deze ontwerpstrategieën toe als een verlenging van de 

functionele levensduur van gebouwen wordt voorge-

staan, hetgeen één van de motivaties van dit onder-

zoek is. Uitingen van de strategie transformatiecapa-

citeit spelen voornamelijk een rol wanneer end-of-life 

scenario’s een relatief groot aandeel in de bepaling 

van de hoogte van de milieubelasting hebben (Rose, 

2000), hetgeen zijn weerslag vindt in bijvoorbeeld de 

configuratie van tijdelijke gebouwen. En alhoewel ui-

tingen van de strategie duurzaamheid welhaast als 

een defacto voorwaarde voor Integrated Life Cycle De-

sign kunnen worden beschouwd, neemt hun belang 

met name toe wanneer Life Cycle Coordination van 

bouwdelen en -materialen een dominante factor 

wordt, zoals bij (extreem) korte èn lange functionele 

levensduren (Campioli, 2007).

CONsTRuCTIEVE FlEXIBIlITEIT

Zoals al eerder is gesteld, hebben niet alle relaties 

tussen de onderkende gebouwlagen in het gebouwmo-

del van Blok en van Herwijnen een vergelijkbare rele-

vantie. In hoofdstuk 2 is inzichtelijk gemaakt waarom 

binnen de vastgestelde problematiek een benadering 

vanuit de draagconstructie zinvol is, en constructieve 

flexibiliteit een waardevolle indicator voor het accom-

modatievermogen van gebouwen met een beoogde 

lange functionele levensduur kan zijn.

Een belangrijke voorwaarde voor de invulling 

van het beoogde beoordelingsinstrument ligt gelegen 

in de definitie van deze constructieve flexibiliteit. Blok 

en van Herwijnen (2005) definiëren flexibiliteit als 

de intrinsieke kwaliteit van een laag, zoals die wor-

den voorgesteld in de besproken gebouwmodellen, 

om wijzigingen aan één of meerdere andere lagen te 

kunnen faciliëren, zonder daarbij haar eigen presta-

tieniveau te compromitteren. Complementair betreft 

aanpasbaarheid het vermogen van een laag om veran-

deringen te ondergaan zonder het prestatieniveau van 

andere lagen daarmee rechtstreeks (negatief) te beïn-

vloeden. Ontwerpstrategieën waarin een hoge mate 

van constructieve aanpasbaarheid wordt nagestreeft, 

zoals bijvoorbeeld de expliciete implementatie van 

accommodaTievermogeN

dUUrzaamheid

TraNSformaTiecaPaciTeiT

invloed

functionele levensduur

  figuur 4.3 
schematische weer-
gave van het belang 
van verschillende 
ontwerpstrategieën 
gedurende de functi-
onele levensduur van 
een gebouw.
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verplaatsbare of aanpasbare constructieve elementen 

(Van Bree, 2002; Gijsbers, 2006), behoren daarom 

niet tot de reikwijdte van dit onderzoek.

SySTeemTheorie4.1.2 

In het voorgaande hoofdstuk is al geconcludeerd 

dat de gebouwgebonden afhankelijkheden complex 

van aard zijn, dikwijls contextafhankelijk en vaak 

indirect aanwezig. De omstandigheden waaronder 

de besproken devaluatie van het prestatieniveau van 

gebouwen plaatsvindt, zijn dan ook moeilijk te iso-

leren tot hun oorsprong, zeker als de in hoofdstuk 2 

genoemde omgevings- en locatiefactoren in ogen-

schouw genomen zouden worden. De overtuiging is 

dan ook dat een reductionistische benadering in deze 

tekortschiet, en de probleemstructuur als een sy-

stems problem gekarakteriseerd dient te worden. Dit 

is een onderdeel van het paradigma Systems Thinking 

(Richmond, 1993) waarin de opvatting centraal staat 

dat de onderdelen van een systeem het best begrepen 

kunnen worden in de dynamische context van hun on-

derlinge relaties en de relaties met andere systemen. 

Het concept systeem in deze vindt zijn plaats in een 

ordening van sub- en suprasystemen, dat kan worden 

omschreven als  “the idea of a whole entity which un-

der a range of conditions maintains it’s identity, pro-

vides a way of viewing and interpreting the universe 

as a hierarchy of such interconnected and interrelated 

wholes.”  (Checkland, 1999, p.14).

Naast de onderkenning van (sub)systemen is dus 

de vaststelling van de onderling aanwezige relaties 

van belang. De identificatie van beider kent echter een 

intrinsieke verwevenheid, aangezien systeemgrenzen 

mede bepaald worden door de mate van interactie 

tussen entiteiten die tot een zeker systeem gerekend 

kunnen worden, waarbij een complicerende factor 

zich openbaart in het gegeven dat de context van ge-

bouwsystemen in grote mate de sterkte en het verloop 

van deze relaties bepaalt, waarbij zoals aangetoond de 

tijdsfactor hier mede een invloed op uitoefent. In dit 

onderzoek wordt echter een axioma gehanteerd dat 

stelt dat de onderkenning van deze dynamische en 

contextafhankelijke feedback loops de onderliggende 

systeemstructuur niet ondermijnt, en een zekere ergo-

diciteit van deze systemen verondersteld mag worden. 

Deze opvatting wordt gesteund door de notie dat, al-

hoewel de relatieve importantie van verschillende af-

hankelijkheden dikwijls aan persoonlijke voorkeuren 

of aannames onderhevig is, de onderkenning van deze 

afhankelijkheden sec dat niet is (Alexander, 1961). 

Met andere woorden, relatieve importantie is dus niet 

bepalend voor de structuur van een clustering in sub-

systemen. De vraag is nu, op welke gronden kunnen 

deze systemen en relaties worden geïdentificeerd en 

gekwalificeerd?

deSigN iS The ProbLem4.2 

Alhoewel geraamd wordt dat slechts zo’n drie 

tot zeven procent van de totale kosten in de ontwik-

keling van een product of gebouw de ontwerpactivi-

teiten beslaan (Dixon & Duffy, 1990 in Goel & Pirolli, 

1992), ligt grofweg 80% van de hoogte en aard van de 

milieubelasting gedurende de gehele levensduur van 

gebouwen, producten en diensten besloten in keuzes 

uit deze ontwikkelingsfase (Design Council, 2002). 

Onzorgvuldige ontwerpbeslissingen kunnen dus grote 

invloeden en gevolgen hebben, zeker als men de schaal 

van levenscycli in gebouwen beschouwt: “As a desig-

ner you [want to] avoid such classic mistakes as sol-

ving a five-minute problem with a fifty-year solution, 

or vice versa.” (Duffy, 1993, p. xx).

Het objectief van Duffy ten spijt, zijn de door 

hem geïllustreerde problemen helaas niet zelden de 

realiteit. Ontwerpers worden namelijk in toenemende 

mate geconfronteerd met ontwerpproblemen op sys-

teemniveau, zonder over de kennis en hulpmiddelen 

te beschikken die een handvat kunnen bieden om het 

complexe netwerk van conflicterende randvoorwaar-

den en beoogde effecten te doorgronden, laat staan 

beoordelen (Ko & Cheng, 2003). Lijkt bijvoorbeeld het 

eerder aangehaalde urban sprawl en haar ongewenste 

ecologische en sociale effecten op het eerste oog am-

per een daad van intentie te zijn, en welhaast onver-

  figuur 4.4 
Oplossingen met 
verplaatsbare con-
structieve elementen 
behoren niet tot de 
rijkweidte van dit 
onderzoek.
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mijdelijk in haar potentieel destructieve aard, als men 

echter de onderliggende systemen en hun onderlinge 

relaties ontleedt, dan blijkt daar niets onvermijdelijks 

aan te zijn. Volgens Thackara (2005) is urban sprawl 

dan de onbedoelde cumulatie van bestemmingsplan-

nen opgesteld door overheidsinstanties, wijken met 

een lage dichtheid ontwikkeld door projectontwik-

kelaars, verkoopstrategieën bedacht door marketeers, 

belastingvoordelen aangenomen door volksvertegen-

woordigers, hypotheekvormen doorgerekend door 

banken, geomaticadata ingezet door retailers, data-

mining software ontwikkeld voor hamburgerketens, 

auto’s ontworpen door autofabrikanten, enzovoorts. 

Met andere woorden,  “Design is the problem.”  (She-

droff, 2007).

Maar het is tegelijkertijd de oplossing. Geen en-

kele discipline heeft de potentie om een toekomstbeeld 

naar haar hand te zetten als die waarin ontwerpactivi-

teiten centraal staan:  “The activity of design involves 

the mental formulation of future state of affairs. The 

products of design activity are external representa-

tions of such possible futures.”  (Goel & Pirolli, 1992, 

p.395). Vandaar dat voor de vaststelling van de uit-

eindelijke prestatie-indicatoren in het beoordelings-

instrument een raamwerk zal worden voorgesteld 

waarin de totstandkoming van gebouwconfiguraties 

van belang is, oftewel, een specificatie en beoordeling 

van de beslissingen die in de ontwerpfase door betrok-

kenen zijn genomen.

oNTWerPProceSSeN4.2.1 

Zoals gebleken is, speelt kennis van de relaties 

met het kader dat een ontwerpopgave definieert en in 

haar context plaatst een belangrijke rol in het begrip 

van een ontwerper ten aanzien van deze opgave, en 

heeft een grote invloed op de uiteindelijke kwaliteit 

van het ontwerp (Kocatūrk, 2006; Groeneveld, 2006). 

Richmond (1993) gaf al aan dat het menselijk vermo-

gen om in termen van dynamische relaties te denken, 

geen pas houdt met het zich immer uitbreidende en 

verdichtende web van correlaties binnen een min of 

meer gedefinieerde probleemstelling. Maar wat maakt 

een ontwerpopgave, gegeven deze stellingname, nu in 

het bijzonder zo gecompliceerd?

Ontwerpprocessen kenmerken zich door hun 

complexe probleemdefinitie en op het oog ongestruc-

tureerde aanpak daarvan. Daarnaast is de voldoening 

aan sommige of meerdere van de gestelde doelen niet 

alleen contextafhankelijk, maar ook gerelateerd aan 

persoonsgebonden percepties, waaronder ondermeer 

de bekwaamheid van de ontwerper in kwestie en de 

toereikendheid van zijn of haar kennis en ervaring 

voor de gestelde opgave (Ciftcioglu, 2005). Ontwerp-

opgaven voor de gebouwde omgeving vormen hierop 

geen uitzondering, en kenmerken zich door de veel-

heid aan informatie en onvolledige, onzekere en sub-

jectieve definitie van de ontwerpcriteria (van Aken, 

2005). Terminologisch staan zulke opgaven bekend als 

ill-defined and ill-structured problems (Ko & Cheng, 

2003). Desalniettemin is veelvuldig geponeerd dat er 

belangrijke generalisaties in het probleemoplossend 

vermogen van ontwerpactiviteiten te onderkennen 

zijn, die afzonderlijke opgaven, maar ook vakgebie-

den, overstijgen (Goel & Pirolli, 1992).

Vanwege de aard van de discipline is het echter 

ondoenlijk, en in dit verband ook onwenselijk, om een 

uitputtend overzicht te geven van alle descriptieve en 

prescriptieve probleemoplossingmodellen, strategie-

en en heuristiek die er binnen de hedendaagse weten-

schap van het ontwerponderzoek ten aanzien van het 

ontwerpproces geformuleerd zijn, zoals uiteengezet 

worden door onder andere Cross (1994) en Roozen-

burg (1995). In algemene zin kan worden vastgesteld 

dat in deze wetenschap twee heersende en in essentie 

wezenlijk verschillende stromingen bepalend zijn, te 

weten het Rational Problem Solving Model (RPSM) 

(Simon, 1970) en het Reflective Practice Model (RPM) 

(Schön, 1983), elk met hun adepten en evenzoveel cri-

ticasters.

PerformaNce-baSed deSigN4.2.2 

De bovengenoemde stromingen, en daarmee 

alle derivaten, kunnen echter de bestaande bezwaren 

tegen pogingen om ontwerpprocessen vast te leggen 

RATIONAL PROBLEM SOLVING (Simon, 1970) REFLECTIVE PRACTICE (Schön, 1983)

ontwerper Informatieverwerker (in een objectieve realiteit) De persoon construeert zijn of haar realiteit

ontwerptaak Slecht gedefinieerd, ongestructureerd Hoofdzakelijk uniek

ontwerpproces Een rationeel zoekproces Een reflectieve conversatie

ontwerpkennis Kennis van ontwerpprocedures en 

'wetenschappelijke' wetten

De kunst van het ontwerpen: wanneer moet welke 

procedure of stuk kennis toegepast worden

model of voorbeeld De natuurwetenschappen De kunst, sociale wetenschappen

  figuur 4.5 
Karakteristieke urban sprawl, in de 
periferie van los angeles.
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in een probleemstructuur niet afdoende weerleg-

gen (Groeneveld, 2006), zeker niet in de context van 

dit onderzoek. Hetzij namelijk deductief - zoals het 

RPSM voorstaat - hetzij inductief, kenmerkend voor 

het RPM, hanteren beide methodieken een paradigma 

waarin in zekere zin gesteld wordt dat er een causale, 

en dus contextloze, relatie bestaat tussen de stipula-

tie van het ontwerpprobleem enerzijds, en de ‘vorm’ 

waarmee dit ontwerpprobleem wordt opgelost ander-

zijds (Kalay, 1999).

Het manco van deze zienswijzen openbaart zich 

als de kwaliteit van een beoogd adaptief gebouw tegen 

het licht van een veranderende context wordt gehou-

den, in wezen al illustratief bekritiseerd door Aldo 

van Eyck. Doordat juist deze context aan verandering 

onderhevig is, verandert zowel de fit van de oplossing 

als de definitie van het ontwerpprobleem zelf. Beiden 

zijn dus niet stabiel, in zekere mate bevestigd door 

het Co-Evolution Model (Dorst, 1997), maar ook zijn 

weerslag vindend in de notie van feedback loops bin-

nen Systems Thinking, waarin wordt gesteld dat een 

invloedssfeer zowel oorzaak als gevolg is. Anders ver-

woord:  “De vorm is de functie; the medium the mes-

sage.”  (Voorthuis, 2006), zoals tot uiting gebracht in 

de installatie van Marten Winters bij de introductie 

van dit hoofdstuk.

In Performance-Based Design (PBD) wordt ge-

poogd deze tekortkoming te ondervangen door de toe-

reikendheid van een zekere ontwerpoplossing te kop-

pelen aan de context waarbinnen de symbiose tussen 

de uiteindelijke verschijningsvorm en gerealiseerde 

functionaliteit een gesteld ontwerpdoel dient. Door 

het ‘gedrag’ van deze ontwerpoplossing te observeren, 

meten en beoordelen kan het prestatieniveau van de 

betrokken configuratie worden bepaald in relatie tot 

een gewenste situatie (Kalay, 1999). Hiertoe worden 

op voorhand prestatie-eisen geformuleerd, waarin in 

feite noch de vorm noch de functie een statisch gege-

ven zijn (Bergeron, 2002 in Meacham, 2002):  “[..] It is 

concerned with what a building or a building product 

is required to do, and not with prescribing how it is to 

be constructed.”  (Gibson, 1982 in Spekking, 2005).

BRuIKBaaRhEID

Nauw gerelateerd aan het begrip performance 

in dit verband is bruikbaarheid, ook wel usability 

genoemd. ISO 9241-11 onderkent een drietal facto-

ren die een zekere mate van bruikbaarheid bepalen, 

te weten efficiëntie, effectiviteit en voldoening (ISO, 

1998). De voldoening aan bepaalde prestatie-eisen 

alleen maakt een object dus niet noodzakelijkerwijs 

bruikbaar. De definitie van bruikbaarheid maakt in-

zichtelijk dat de context en perceptie van ontwerpers 

en gebruikers hierin van belang zijn; zoals duidelijk is 

zijn beide aspecten in tijd en locatie aan verandering 

overhevig. Om dit hiaat te ondervangen, wordt er een 

onderscheid gemaakt naar performance en servicea-

bility (Davis, 1993), zoals onder andere wordt toege-

past in post-occupancy evaluations van gebouwen, 

waarin de hoogte van de performance bepaald wordt 

in de context van een gebruiksscenario op een zeker 

moment, waarentegen serviceability de intrinsieke 

capaciteit tot een mogelijk prestatieniveau uitdrukt.

refLecTie4.2.3 

 “What is clear, however, is that a deeper analysis 

of property characteristics is necessary if appraisals 

are to keep pace with the investment risk implications 

of changing occupier demands.”  (Sayce et al., 2004b, 

p. 20). Met het oog op het streven naar het verlengen 

van de functionele levensduur van gebouwen is het 

dus van belang om prestatie-eisen te formuleren die 

een veranderende context als gegeven beschouwen. 

Met andere woorden, een vertaalslag zal gemaakt 

moeten worden van functionele prestatie-eisen naar 

prestatie-eisen met betrekking tot een zeker accom-

modatievermogen (Blok & van Herwijnen, 2006).

Een belangrijke voorwaarde vanuit het paradig-

ma van PBD voor deze prestatie-eisen is dat ze een-

duidig opgesteld en kwantificeerbaar zijn. In het licht 

van een veranderende context tekent zich aldus een 

mijdelijk in haar potentieel destructieve aard, als men 

echter de onderliggende systemen en hun onderlinge 

relaties ontleedt, dan blijkt daar niets onvermijdelijks 

aan te zijn. Volgens Thackara (2005) is urban sprawl 

dan de onbedoelde cumulatie van bestemmingsplan-

nen opgesteld door overheidsinstanties, wijken met 

een lage dichtheid ontwikkeld door projectontwik-

kelaars, verkoopstrategieën bedacht door marketeers, 

belastingvoordelen aangenomen door volksvertegen-

woordigers, hypotheekvormen doorgerekend door 

banken, geomaticadata ingezet door retailers, data-

mining software ontwikkeld voor hamburgerketens, 

auto’s ontworpen door autofabrikanten, enzovoorts. 

Met andere woorden,  “Design is the problem.”  (She-

droff, 2007).

Maar het is tegelijkertijd de oplossing. Geen en-

kele discipline heeft de potentie om een toekomstbeeld 

naar haar hand te zetten als die waarin ontwerpactivi-

teiten centraal staan:  “The activity of design involves 

the mental formulation of future state of affairs. The 

products of design activity are external representa-

tions of such possible futures.”  (Goel & Pirolli, 1992, 

p.395). Vandaar dat voor de vaststelling van de uit-

eindelijke prestatie-indicatoren in het beoordelings-

instrument een raamwerk zal worden voorgesteld 

waarin de totstandkoming van gebouwconfiguraties 

van belang is, oftewel, een specificatie en beoordeling 

van de beslissingen die in de ontwerpfase door betrok-

kenen zijn genomen.

oNTWerPProceSSeN4.2.1 

Zoals gebleken is, speelt kennis van de relaties 

met het kader dat een ontwerpopgave definieert en in 

haar context plaatst een belangrijke rol in het begrip 

van een ontwerper ten aanzien van deze opgave, en 

heeft een grote invloed op de uiteindelijke kwaliteit 

van het ontwerp (Kocatūrk, 2006; Groeneveld, 2006). 

Richmond (1993) gaf al aan dat het menselijk vermo-

gen om in termen van dynamische relaties te denken, 

geen pas houdt met het zich immer uitbreidende en 

verdichtende web van correlaties binnen een min of 

meer gedefinieerde probleemstelling. Maar wat maakt 

een ontwerpopgave, gegeven deze stellingname, nu in 

het bijzonder zo gecompliceerd?

Ontwerpprocessen kenmerken zich door hun 

complexe probleemdefinitie en op het oog ongestruc-

tureerde aanpak daarvan. Daarnaast is de voldoening 

aan sommige of meerdere van de gestelde doelen niet 

alleen contextafhankelijk, maar ook gerelateerd aan 

persoonsgebonden percepties, waaronder ondermeer 

de bekwaamheid van de ontwerper in kwestie en de 

toereikendheid van zijn of haar kennis en ervaring 

voor de gestelde opgave (Ciftcioglu, 2005). Ontwerp-

opgaven voor de gebouwde omgeving vormen hierop 

geen uitzondering, en kenmerken zich door de veel-

heid aan informatie en onvolledige, onzekere en sub-

jectieve definitie van de ontwerpcriteria (van Aken, 

2005). Terminologisch staan zulke opgaven bekend als 

ill-defined and ill-structured problems (Ko & Cheng, 

2003). Desalniettemin is veelvuldig geponeerd dat er 

belangrijke generalisaties in het probleemoplossend 

vermogen van ontwerpactiviteiten te onderkennen 

zijn, die afzonderlijke opgaven, maar ook vakgebie-

den, overstijgen (Goel & Pirolli, 1992).

Vanwege de aard van de discipline is het echter 

ondoenlijk, en in dit verband ook onwenselijk, om een 

uitputtend overzicht te geven van alle descriptieve en 

prescriptieve probleemoplossingmodellen, strategie-

en en heuristiek die er binnen de hedendaagse weten-

schap van het ontwerponderzoek ten aanzien van het 

ontwerpproces geformuleerd zijn, zoals uiteengezet 

worden door onder andere Cross (1994) en Roozen-

burg (1995). In algemene zin kan worden vastgesteld 

dat in deze wetenschap twee heersende en in essentie 

wezenlijk verschillende stromingen bepalend zijn, te 

weten het Rational Problem Solving Model (RPSM) 

(Simon, 1970) en het Reflective Practice Model (RPM) 

(Schön, 1983), elk met hun adepten en evenzoveel cri-

ticasters.

PerformaNce-baSed deSigN4.2.2 

De bovengenoemde stromingen, en daarmee 

alle derivaten, kunnen echter de bestaande bezwaren 

tegen pogingen om ontwerpprocessen vast te leggen 

RATIONAL PROBLEM SOLVING (Simon, 1970) REFLECTIVE PRACTICE (Schön, 1983)

ontwerper Informatieverwerker (in een objectieve realiteit) De persoon construeert zijn of haar realiteit

ontwerptaak Slecht gedefinieerd, ongestructureerd Hoofdzakelijk uniek

ontwerpproces Een rationeel zoekproces Een reflectieve conversatie

ontwerpkennis Kennis van ontwerpprocedures en 

'wetenschappelijke' wetten

De kunst van het ontwerpen: wanneer moet welke 

procedure of stuk kennis toegepast worden

model of voorbeeld De natuurwetenschappen De kunst, sociale wetenschappen

  figuur 4.6 
Overzicht van de ele-
mentaire verschilen 
tussen het Rational 
Problem solving 
model en het Reflec-
tive Practice model 
(Dorst, 1997).
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evident spanningsveld af. Performance-based design 

impliceert namelijk dat de prestaties van een voor-

gestelde configuratie enkel bepaald kunnen worden 

door een evaluatie van de verschijningsvorm van de 

oplossing, de ontwerpdoelen die het poogt te vervul-

len en de omstandigheden waarin deze samenkomen. 

Het waarderen van een zeker accommodatievermo-

gen daarentegen refereert aan de prestaties binnen 

een range van mogelijke en bovenal waarschijnlijk 

onvoorziene scenario’s, waarin de verschijningsvorm 

van de gestelde oplossing zelf ook aan verandering on-

derhevig kan zijn.

Prestatie-eisen met betrekking tot een zeker 

accommodatievermogen doen dus een beroep op de 

ontsluiting van de serviceability van een gebouwcon-

figuratie, en dienen navenant opgesteld te worden; 

pogingen tot een dergelijke aanpak zijn al terug te 

vinden in methoden als bijvoorbeeld Serviceability 

Tools & Methods (ST&M), ontwikkeld in Canada door 

het International Centre for Facilities (ICF), maar ook 

ECA2003, voorgesteld door het European Center for 

Accessibility (ECA) (Spekking, 2005).

oNTWerPdomeiNeN4.3 

Wil men nu de serviceability van een gebouw-

configuratie ‘meetbaar’ maken om prestatie-eisen 

met betrekking tot accommodatievermogen te kun-

nen destilleren en uiteindelijk in een ontwerpstrate-

gie incorporeren en toetsen, dan dienen de relaties 

tussen ontwerpbeslissingen en elementen van een 

gebouwconfiguratie worden vastgesteld. Om dit te be-

werkstelligen, zullen specifieke attributen van het ont-

werpproces worden geïdentificeerd en geclassificeerd, 

naast de bepaling van de (in)directe afhankelijkheden 

tussen deze attributen.

De beschouwing van de gebouwmodellen in 

hoofdstuk 3 leerde dat de entiteit ‘gebouw’ gezien kan 

worden als een opspansel van lagen dat gebaseerd is 

op de functionele abstractie van een beoogde bruik-

baarheid, de technische realisatie van de voldoening 

aan deze bruikbaarheid en de fysieke implementatie 

hiervan. Leupen (2002) en Durmisevic (2006) toon-

den aan dat dit opspansel multidimensionaal is en te-

vens onderlinge afhankelijkheden kent.

Het resultaat van een ontwerpproces, oftewel de 

specificatie van een gebouwconfiguratie, kan in deze 

zienswijze gedefinieerd worden als  “[...] the process of 

creating an arrangement from a given set of elements 

by defining the relationships between selected ele-

ments that satisfy the requirements and constraints.”  

(Yu, 1995 in Durmisevic, 2006, p.136). Het ontwerp 

van een gebouwconfiguratie wordt aldus gerelateerd 

aan ontwerpkeuzes die gemaakt zijn in drie domei-

nen, die als volgt onderkend zijn:

• Het functioneel domein

• Het technisch domein

• Het fysiek domein

In de volgende paragrafen zullen de karakteris-

tieken van deze domeinen nader uiteengezet worden.

fUNcTioNeeL domeiN4.3.1 

De functionele specificatie van een configuratie 

betreft de beschrijving van de beoogde functiona-

liteit van deze samenstelling. Functionaliteit wordt 

daarin gezien als een eigenschap gecreëerd voor een 

object met als doel dit object een zeker ‘praktisch’ nut 

te laten bezitten (CIB, 2005). De specificatie van de 

vereisten om deze functionaliteit te realiseren vormt 

dus een belangrijke voorwaarde voor de definitie van 

de ontwerpopgave in dit domein. Functionaliteit kan 

in deze onderverdeeld worden in twee categorieën, te 

weten technische functionaliteit en interactieve func-

tionaliteit.

Technische functionaliteit wordt gedefinieerd 

als die eigenschappen die het functioneren van het 

object zelf mogelijk maken – operationele functiona-

liteit – maar tevens die eigenschappen die het object 

in staat stellen te functioneren als onderdeel van een 

groter geheel: ordonante functionaliteit.

Interactieve functionaliteit betreft die eigen-

schappen van het object die de interactie tussen het 

object en haar gebruikers/omgeving beschrijven. 

Tactiele functionaliteit beschrijft daarin alle eigen-
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schappen die betrekking hebben op de materiële re-

laties tussen het object en de gebruiker. Tectonische 

functionaliteit betreft minder tastbare effecten die de 

vorm en kwaliteit van een object kan hebben, zoals 

betekenis, identificatie en onderbewuste zintuiglijke 

effecten. Zoals al is aangegeven, behoren de invloeds-

sferen die tot de interactieve functionaliteit gerekend 

kunnen worden echter niet tot de reikwijdte van dit 

onderzoek.

In de context van een constructief ontwerper 

worden in het functionele domein aldus ontwerpbe-

slissingen gemaakt die betrekking hebben op de allo-

catie van bouwdelen die ten behoeve van de functio-

nele abstractie ‘dragen’ in hun hoedanigheid die 

functie gaan vervullen; veelal zijn deze beslissingen in 

hoofdzaak afhankelijk van het ruimtelijk plan in drie-

dimensionale zin en de daarmee gepaard gaande te 

verwachten belastingen.

TechNiSch domeiN4.3.2 

Beslissingen in het technisch domein van een 

ontwerpopgave definiëren de omschrijving van de 

technische realisatie van een functionele abstractie 

die in het functionele domein gespecificeerd is, en 

concentreert zich op de compositie van de elementen 

en componenten die de beoogde bruikbaarheid ten 

uitvoer dragen, door gebruik van technologieën en 

methoden, vaak gedestilleerd tot archetypen of meer 

formeel, typologieën.

Beschouwen we dit ontwerpdomein binnen het 

kader van dezelfde constructief ontwerper, dan wor-

den hiertoe de ontwerpbeslissingen gerekend die de 

beoogde belastingafdracht formaliseren tot een con-

structieschema, gebruikmakend van kennis over on-

der andere mechanica, materiaalkundige eigenschap-

pen en ervaring met typische structuren.

fySiek domeiN4.3.3 

In het fysieke domein wordt de materialisering 

van de technische realisatie gespecificeerd, en de fy-

sieke samenstelling van een element beschreven, als-

mede de relaties met andere elementen binnen een be-

treffende compositie. De materialisatie van interfaces 

zoals besproken in hoofdstuk 3, vormt hier dus een 

belangrijk onderdeel van.

Kijken we wederom naar de bewuste ontwerpop-

gave waarbinnen een constructief ontwerper opereert, 

dan worden in dit domein de ontwerpbeslissingen 

vastgelegd die leiden tot de definitieve dimensione-

ring van constructieve elementen, de detaillering van 

verbindingen en de materialisatie van knopen waarin 

de constructie samenkomt met bouwdelen uit andere 

functionele lagen.

iNTerdePeNdeNTie4.3.4 

In de uiteindelijke kristallisatie van een ge-

bouwconfiguratie, die voortvloeit uit de ontwerpbe-

slissingen die in de onderkende domeinen gemaakt 

zijn, kunnen karakteristieken van de materialisering 

herleid worden tot hun domeinoorsprong; zo onder-

scheidt Kocatūrk (2006) hierin respectievelijk formal 

aspects, structural aspects en productional aspects.

Dit betekent echter niet, zoals voorgaande figuur 

illustreert en Leupen (2002) en Durmisevic (2006) al 

stelden, dat de beschreven domeinen tijdens het ont-

werpproces kunnen worden geïsoleerd. Dit ligt gele-

gen in het feit dat, naast de onderkenning van onder-

ling aanwezige afhankelijkheden tussen de domeinen, 

de specificatie van domeingebonden ontwerpbeslis-































  figuur 4.7 
high-level klasse 
diagram van een (con-
structief) ontwerp-
proces als voorbeeld 
van de allocatie van 
functionele abstrac-
ties in een beoogde 
gebouwcompositie. 
(Biedermann & grier-
son, 1995).

  figuur 4.8 
Drie mogelijke constructietypo-
logieën als technische oplossing 
voor het ten uitvoer brengen van de 
functionele abstractie dragen.

  figuur 4.9 
Karakteristieken van de materiali-
sering van een ontwerpopgave laten 
een grote onderlinge afhankelijkheid 
zien.
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singen een recursief karakter kent: beslissingen op 

gebouwniveau zijn onlosmakelijk verbonden met be-

slissingen op systeemniveau, welke op hun beurt beïn-

vloed worden door beslissingen op componentniveau, 

en vice versa.

Bovendien kan gesteld worden dat de voldoening 

aan een gesteld prestatieniveau voor een zeker ont-

werpcriterium ten koste kan gaan van de prestaties 

van één of meerdere andere criteria. Het zijn juist deze 

vaak indirect aanwezige afhankelijkheden die een 

optimalisatie van een ontwerpopgave exponentieel 

compliceren. De prestatie van een gebouw wordt dus 

door meer wordt bepaald dan een optimalisatie van 

de som der delen. Niet enkel de materiaal- en com-

ponentkeuze is maatgevend voor dit prestatieniveau, 

maar tevens de configuratie waarin deze objecten sa-

mengesteld zijn, de manier waarop deze configuratie 

is gerealiseerd en de toereikendheid waarmee deze 

configuratie een zeker gebruiksdoel op een bepaald 

moment faciliteert.

coNSTrUcTieve fLexibiLiTeiT4.4 

In hoofdstuk 3 zijn kort de kenmerken bespro-

ken van de ontwerpstrategieën die een zeker accom-

modatievermogen faciliteren (DfF, DfC en DfE) en de 

voordelen die de implementatie van deze strategieën 

met zich mee kan brengen, zoals een efficiënter ruim-

tegebruik, een verlengde functionele levensduur en 

meer in het algemeen een verhoogde prestatie van het 

gebouw in kwestie; met andere woorden, de optima-

lisatie van spatial performance, service life en ope-

rational performance. De kritieke rol van een hoofd-

draagconstructie in deze context is in hoofdstuk 2 

aangetoond, waarbij de beschouwingen van Kadowaki 

(2003) met betrekking tot de ruimtelijke configura-

tie van constructies en de beknopte analyse van het 

GrootHandelsGebouw door Spangenberg (2005) al 

een aanzet hebben gegeven tot typische karakeristie-

ken van constructies als succesvolle uitingen van een 

dergelijke implementatie.

Het optimaliseren van deze karakteristieken 

voor een specifieke ontwerpopgave vergt echter meer 

exacte kennis, waarbij bovendien minder voor de hand 

liggende aspecten in een configuratie mogelijkerwijs 

een even kritieke rol kunnen spelen. Wil men in staat 

zijn doelbewust ontwerpen te realiseren die een hoge 

mate van constructieve flexibiliteit voorstaan en, niet 

onbelangrijk, deze ontwerpen kunnen toetsen, dan 

zullen deze karakteristieken benoemd moeten worden 

en herleid tot hun domeinoorsprong, om uiteindelijk 

criteria te kunnen formuleren waarmee constructieve 

flexibiliteit getoetst kan worden.

De relevantie van constructieve flexibiliteit rust 

zoals gezegd voor een belangrijk deel op de typische 

technische levensduur en levenscyclus van hoofd-

draagconstructies. Vanuit ondermeer de eerder aan-

gehaalde notie van een draagstructuur als ‘dempend’ 

platform (Habraken, 1961) wordt enerzijds het belang 

van een zo zuiver mogelijke functionele abstractie 

onderstreept (Durmisevic, 2006), en anderzijds de 

importantie van de geschiktheid van de structuur om 

veranderende behoeften te accommoderen benadrukt 

(Kadowaki, 2003). Constructieve flexibiliteit adres-

seert aldus zowel ruimtelijke als technische informa-

tie, en haar oplossingsveld wordt gekenmerkt door het 

opspansel van twee klasses van criteria, in dit onder-

zoek gedefinieerd als Autonomie en Capabiliteit.

aUToNomie4.4.1 

Refererend aan technische aspecten van accom-

modatievermogen, betreft Autonomie een criterium 

dat de mate van functionele decompositie en een ze-

kere onafhankelijkheid van een draagconstructie in 

prestatieniveau in relatie tot andere functionele en-

titeiten uitdrukt. Attributen die de evaluatie van de 

configuratie van een draagconstructie met betrekking 

tot Autonomie mogelijk maken, zijn gedefinieerd als 

integratie, redundantie, penetratie en koppeling, en 



















  















  figuur 4.11 
Overmaat baat; één van de 22 inzich-
ten die voortkwamen uit de studie 
Flexgebouwen (Vink & heijne, 2001) 

  figuur 4.10 
Illustratie van de afhankelijkheden 
tussen de ontwerpbeslissingen op 
domein- en bouwniveau.
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zullen dienen als prototypes voor prestatie-indicato-

ren in het uiteindelijke beoordelingsinstrument. Deze 

zullen kort worden toegelicht.

INTEgRaTIE

Zoals al uit de gebouwmodellen besproken in 

hoofdstuk 3 is gebleken, vertrouwt het ontwerp van 

een beoogd adaptief gebouw sterk op een hoge mate 

van functionele decompositie. Eén van de belangrijk-

ste aspecten betreft de gewenste minimalisering van 

afhankelijkheden tussen functionele samenstellingen. 

Het criterium integratie beschouwt dan ook de ruim-

telijke samensmelting van twee of meer functionele 

eigenschappen in een object of component waar con-

structieve elementen bij betrokken zijn, en vindt zijn 

oorsprong in het functionele ontwerpdomein.

De beoordeling van het criterium integratie 

wordt bepaald door een evaluatie van de mate van 

integratie of functiedeling, de functionele levensduur 

van de betrokken systemen en de zonering binnen het 

beschouwde component.

REDuNDaNTIE

Maatgevend voor constructieve flexibiliteit is zo-

als gezegd een zeker behoud in prestatieniveau van de 

draagconstructie bij de facilitering van wijzigingen in 

het gebruik of de samenstelling van een gebouwconfi-

guratie, ook als deze aanpassingen de draagconstruc-

tie zelf al dan niet noodgedwongen affecteren. Het 

criterium redundantie beoordeelt dan ook de capaci-

teit van een systeem om bij het wijzigen of verwijderen 

van delen die tot ditzelfde functionele systeem beho-

ren, de prestaties te waarborgen, daarmee behorend 

tot het technische ontwerpdomein.

De beoordeling van dit criterium wordt bepaald 

door een evaluatie van de mate waarin constructieve 

aanpassingen benodigd zijn om de systeemprestatie te 

waarborgen.

PENETRaTIE

Gerelateerd aan redundantie, maar zijn oor-

sprong vindend in het fysieke ontwerpdomein, be-

schouwt het criterium penetratie de facilitering van de 

fysieke doorgang van één of meerdere functionele im-

plementaties door een ander functioneel systeem, niet 

evenwijdig aan (één van) de hoofdas(sen) van dit sy-

steem.

De beoordeling van dit criterium wordt bepaald 

door een evaluatie van de capaciteit voor een door-

gang, de plaatsingsmogelijkheden hiervoor en de faci-

litering van de benodigde afmetingen.

KOPPElINg

Het laatste criterium dat de Autonomie van een 

draagconstructie mede bepaalt, betreft koppeling. Dit 

criterium beschouwt de typologie van de fysieke re-

alisatie van de interface(s) tussen twee of meer aan-

grenzende functionele implementaties, en is een maat 

voor de  implicaties die voort kunnen vloeien uit de 

afhankelijkheden die gecreëerd worden als gevolg van 

een zekere detaillering.

  figuur 4.12 
Voorbeeld van 
de integratie van 
verschillende functio-
nele systemen in één 
bouwdeel

  figuur 4.13 
De Flexibele Doorbraak; voorbeeld 
van de redundantie van een vloersy-
steem om een ruimtelijke aanpassing 
mogelijk te maken.

  figuur 4.14 
Door geprefabriceerde sparingen 
aan te brengen in de liggers van deze 
draagconstructie, is de mogelijkheid 
gerealiseerd om het distributienet 
voor de technische installaties aan 
te passen.
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De beoordeling van dit criterium wordt bepaald 

door een evaluatie van de constructieve relevantie 

van de bouwkundige knoop in kwestie, de technische 

levensduur van de verbonden systemen, de topologie 

van de knoop en de omkeerbaarheid van de verbin-

ding zelf.

caPabiLiTeiT4.4.2 

Refererend aan ruimtelijke aspecten van ac-

commodatievermogen is Capabiliteit, wellicht beter 

verwoord met het idioom Suitability, een eigenschap 

die de kwaliteit van het systeemkarakter van een con-

figuratie uitdrukt. Attributen die gerelateerd zijn aan 

een zekere mate van Capabiliteit en zullen dienen als 

prototypes voor prestatie-indicatoren in het uitein-

delijke beoordelingsinstrument, zijn gedefinieerd als 

overmaat, obstructie, overcapaciteit en toegankelijk-

heid.

OVERmaaT

Zoals al ter sprake kwam in de studie Flexge-

bouwen (Vink & Heijne, 2001), biedt de implementatie 

van een zekere reserve in ruimtelijke zin ten opzichte 

van het beoogde gebruiksdoel mogelijkheden om dit 

gebruiksdoel, of de uitwerking ervan, te kunnen wij-

zigen, daarmee refererend aan de ontwerpstrategie 

DfC. Het criterium overmaat beoordeelt dan ook de 

mate en toereikendheid waarin deze overmaat door de 

hoofddraagconstructie geboden wordt.

OBsTRuCTIE

Gerelateerd aan het eerder besproken crite-

rium penetratie, beschouwt het criterium obstructie 

de plaatsingsvrijheid in ruimtelijke zin die door de 

hoofddraagconstructe aan andere functionele imple-

mentaties geboden wordt, daarmee behorend tot het 

functionele ontwerpdomein.

De beoordeling van het criterium obstructie 

wordt bepaald door een evaluatie van de ruimtelijk 

blokkade door constructieve elementen in één of 

meerdere richtingen.

OVERCaPaCITEIT

Analoog aan hetgeen gesteld is bij het criterium 

overmaat, verschaft de implementatie van een zekere 

overmaat in technische zin, draagcapaciteit in deze 

context, de mogelijkheid om gebruiksdoelen te wijzi-

gen. Daarnaast wordt tevens de mogelijkheid om het 

betrokken gebouw uit te breiden gefaciliteerd, waar-

mee het criterium overcapaciteit een indicator is voor 

de intrinsieke prestaties van een functionele imple-

mentatie op haar operationele functionaliteit.

Dit criterium refereert aan zowel de ontwerp-

strategie DfC als DfE, en de beoordeling wordt be-

paald door de mate waarin deze overcapaciteit gebo-

den wordt.

  figuur 4.15 
Exploded view van yacht house 3 van 
de architect Richard horden, een vol-
ledig droog (de)monteerbaar gebouw 
dat uit uitwisselbare componenten 
bestaat.

  figuur 4.16 
De overmaat in verticale en hori-
zontale zin die door de hoofddraag-
constructie in het Centre Pompidou 
geboden wordt, biedt, wat dat aspect 
betreft weliswaar, een keur aan 
gebruiksmogelijkheden

  figuur 4.17 
De toepassing van een 
kolomstructuur als 
constructietypologie 
in het XX-office facili-
teert een grotendeels 
vrije indeling van het 
ruimtelijk plan.

  figuur 4.18 
Een bibliotheek als 
gebruiksfunctie stelt 
zware eisen aan de 
draagcapaciteit van 
de hoofddraagcon-
structie.
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TOEgaNKElIjKhEID

Het laatste criterium dat de Capabiliteit van een 

draagconstructie mede bepaalt, is het criterium toe-

gankelijkheid, dat de mate beoordeelt waarin en de 

manier waarop constructieve elementen de toegang 

tot elementen van andere functionele implementaties 

verhinderen.

Dit criterium is dus een direct gevolg van de 

complementaire relatie tussen flexibiliteit en aanpas-

baarheid zoals opgesteld door Blok & van Herwijnen 

(2005), daar een maximale aanpasbaarheid van een 

functionele implementatie afhankelijk is van de toe-

gang die ertoe geboden wordt. De beoordeling van 

het criterium toegankelijkheid wordt bepaald door de 

mate waarin de fysieke integriteit van het constructie-

ve element geschaad wordt om toegang te verschaffen 

en de technische levensduur van de betrokken com-

ponenten.

refLecTie4.4.3 

Aan de basis van een zekere mate van construc-

tieve flexibiliteit staat aldus de wijze waarop de rela-

ties tussen constructieve elementen en andere func-

tionele implementaties aan de hand van de hierboven 

gedefinieerde criteria beoordeeld kunnen worden. 

Daarbij is een onderverdeling gemaakt naar de klas-

ses Autonomie en Capabiliteit, waarbij voor elke klas-

se een viertal ‘flexibiliteits’criteria onderkend is. Zoals 

in de definities al enigszins naar voren kwam, kunnen 

deze acht criteria herleid worden tot hun specifieke 

ontwerpdomein, waarmee de volgende onderverde-

ling tot stand komt.

De criteria integratie, overmaat en obstructie be-

oordelen allen ruimtelijke aspecten van de betrokken 

implementaties, en behoren daarmee in deze context 

tot het functionele ontwerpdomein. Overcapaciteit en 

redundantie beoordelen de technische realisatie van 

het constructieve ontwerp, en worden daarmee tot 

het technische ontwerpdomein gerekend. Penetratie, 

koppeling en toegankelijkheid tenslotte beoordelen de 

consequenties van de fysieke samenstelling en horen 

toe aan het fysieke ontwerpdomein. Aldus ontstaat de 

onderverdeling van accommodatievermogenklasses 

met hun bijbehorende criteria, zoals afgebeeld in fi-

guur 4.20.

Men kan dus in de samenstelling van het begrip 

constructieve flexibiliteit spreken van een zestal ei-

genschappen die de kwaliteit van de configuratie van 

  figuur 4.19 
De ontwerpkeuze 
om het distributienet 
voor de technische 
installaties van het 
Centre Pompidou aan 
de buitenzijde van het 
gebouw te plaatsen, 
vergroot de toegan-
kelijkheid van dit net 
aanzienlijk, en draagt 
tevens bij aan het 
systeemkarakter.

  figuur 4.20 
het oplossingsveld van constructieve 
flexibiliteit; autonomie en Capabili-
teit, elk met hun domeinspecifieke 
criteria
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de hoofddraagconstructie ten aanzien van een zeker 

accommodatievermogen uitdrukken, elk met hun 

relevante criteria. De voorbeelden die ter verduidelij-

king van deze criteria daarbij getoond zijn, betreffen 

in feite al specifieke implementaties van de geabstra-

heerde relaties die gedefinieerd zijn. In de uitwerking 

van het beoordelingsinstrument zullen deze voor alle 

te onderkennen afhankelijkheden tussen construc-

tieve elementen en elementen uit andere bouwlagen 

gespecificeerd moeten worden.

INTERDEPENDENTIE

Alhoewel de besproken criteria volgens hun de-

finitie elk tot een specifiek domein behoren, betekent 

dat niet dat ze exclusief zijn; zoals ook al kort aange-

stipt in de bespreking van de criteria zelf, bestaan er 

wel degelijk relaties tussen deze criteria. Zo zijn er 

voor veel situaties waarin constructieve elementen en 

samenkomen met andere bouwdelen of invloed uitoe-

fenen op de configuratie, afhankelijkheden tussen de 

voor die context relevante criteria te formuleren.

Worden bijvoorbeeld de relaties tussen een 

constructief vloersysteem en een distributienet voor 

horizontale afvoeren beschouwd, dan zijn er confi-

guraties te bedenken waarin dit distributienet in het 

vloerpakket is opgenomen, waardoor er sprake is van 

een zekere mate van integratie. Als gevolg van de aan-

wezigheid van deze mate van integratie tussen deze 

functionele implementaties wordt direct het criterium 

toegankelijkheid relevant; met het oog op de aanpas-

baarheid van de functionele laag waartoe dit distribu-

tienet behoort is het van belang om een inschatting 

te kunnen maken van de wijze waarop het net te be-

reiken is. De complexiteit van deze interdependentie 

neemt daarbij ook nog eens bijna exponentieel toe 

indien de aanwezigheid van indirecte en domeinover-

stijgende relaties in rekenschap wordt genomen, zoals 

in algemene zin al gesteld werd bij de bespreking van 

ontwerpdomeinen.

Op deze wijze zijn er vele samenstellingen in af-

hankelijkheden tussen implementaties van deze crite-

ria voor een specifieke ontmoeting op te stellen. Dit 

houdt in dat de beoordelingen van deze samenstellin-

gen en de aggregatie daarvan de uiteindelijke hoogte 

van de constructieve flexibiliteit van een gegeven con-

figuratie bepalen. In het volgende hoofdstuk, waarin 

de ontwikkeling van het daadwerkelijke beoordelings-

instrument wordt uiteengezet, zal daar dan ook nader 

op in worden gegaan.
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05
Implementatie

Scott amron, die electric, 2007

Die Electric: Designs for Better Energy Use is een con-

ceptuele productlijn van de ontwerper èn elektrotech-

nicus Scott Amron, bedoeld om inzichtelijk te maken 

hoezeer men vertrouwt op een immer aanwezige  

energievoorziening en dientengevolge het gebruik er 

van niet bewust afweegt.

Door de voor de eindgebruiker meest zichtbare 

schakel in deze energievoorziening, het stopcontact, in 

te zetten als interface voor onvermoede toegevoegde 

functionaliteit, wordt deze gebruiker in zekere zin 

gedwongen deze functionaliteiten tegen elkaar af te 

wegen. 

Zo dient de lichtknop tevens als hanger voor een jas 

of een bos sleutels bijvoorbeeld; verkiest men deze 

functie dan is de consequentie dat de lichtschakelaar 

op UIT staat en men dus energie bespaart, door geen 

gebruik te maken van de oorspronkelijk bedoelde 

functie.



De Maleisische architect en ecoloog Ken Yeang, 

vermaard om zijn architectuur en planologie waarin 

hij al decennialang een uiterst succesvolle ontwerp-

benadering hanteert die een symbiose voorstaat van 

ecologische systemen en vitale high dense urbanisa-

tie, geeft met grote regelmaat lezingen over de gehele 

wereld over dit onderwerp. Bovenstaand citaat, stee-

vast vergezeld van de bronvermelding, wordt daarbij 

zelden vermeden, waarschijnlijk omdat de relevantie 

van de stelling, zelfs met de reputatie en ervaring van 

Yeang, nog immer overeind blijft staan.

Hetzelfde zou gezegd kunnen worden over flexi-

biliteit, of accommodatievermogen in deze context;  

“It’s not easy being flexible.” . Het theoretisch kader 

dat in het vorige hoofdstuk is geformuleerd, bevestigt 

eens te meer dat het begrip constructieve flexibiliteit 

uitermate complex van materie is, contextafhankelijk 

en in de optimalisatie ervan bijzonder veel kennis van 

een ontwerper vergt; daarmee eens te meer de rele-

vantie van het beoogde beoordelingsinstrument on-

derstrepend.

In dit hoofdstuk zal de ontwikkeling van het 

daadwerkelijke beoordelingsinstrument worden 

uiteengezet. De samenstelling hiervan bestaat in 

hoofdzaak uit drie onderdelen. Aan de basis ligt een 

gebouwmodel dat zal dienen als taxonomie voor een 

kennismodel dat als neurofuzzy expertsysteem is in-

gericht. Dit systeem wordt gevoed met de prestaties 

van gebouwconfiguraties die volgen uit de uitvoering 

van assessments die daarvoor zijn opgesteld. Om deze 

resultaten aan het expertsysteem te kunnen voeden 

teneinde een indicator voor de constructieve flexibili-

teit van de onderzochte gebouwen te verkrijgen, is een 

software-applicatie genaamd flμ(x) ontwikkeld, die 

als een schil om het beoordelingsinstrument heen zit.

Elk van deze onderdelen en de uitwerking daar-

van zal in dit hoofdstuk worden besproken.

TaxoNomie vaN reLaTieS5.1 

Omdat het beoogde beoordelingsinstrument 

door een menselijke actor gehanteerd dient te worden, 

zal er een expliciete vocabulaire beschikbaar moeten 

zijn, waarmee de in het vorige hoofdstuk geïdentifi-

ceerde conceptuele afhankelijkheden voor een speci-

fieke gebouwconfiguratie eenduidig gecommuniceerd 

kunnen worden. Om dit te bewerkstelligen, dienen 

deze afhankelijkheden te worden geclassificeerd. Ge-

baseerd op de modellen zoals besproken in hoofdstuk 

3 wordt daarom een gebouwmodel voorgesteld, dat als 

een taxonomie zal dienen voor dit framework. Taxo-

nomie, als samentrekking van het Griekse τάξις (orde-

ning) en νόμος (wet), is de wetenschap van het indelen, 

daarmee verwijzend naar zowel de indeling van deze 

entiteiten als de methode waarop deze classificatie tot 

stand komt.

Een taxonomie is dus een kunstmatig con-

struct, waarbij de indelingscriteria subjectief zijn. 

De beschrijving van een object bepaalt de voorwaar-

den voor het gebruik en de in deze context daaruit 

voortvloeiende classificatie van de te onderkennen 

leden. In zekere zin toont deze constatering overeen-

komsten met de beginselen van de kwantumtheorie, 

waarin het uitgangspunt uit de ‘traditionele’ fysica 

dat een objectieve werkelijkheid met conclusies uit 

subjectieve waarnemingen kan worden beschreven, 

wordt weerlegd. De beschrijving is de waarneming is 

flμ(x); een expertsysteem
“It’s not easy being green.” 
Ken Yeang, Tectonics 2007, naar een citaat van Kermit de Kikker
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de werkelijkheid, in haar nauwkeurigheid als het ware 

begrensd door de principes uit de onzekerheidsrelatie 

van Heisenberg.

Bij het specificeren van dit gebouwmodel wordt 

in deze het principle of minimal specification (Van 

Aken, 2005) gehanteerd. De componenten in een ge-

bouw, of objecten in deze context, hebben namelijk in 

werkelijkheid een oneindige set van (verborgen) at-

tributen die weliswaar mede het bewuste object ‘vor-

men’, maar geen relevantie kennen voor deze taxono-

mie als zodanig. Zo is het bijvoorbeeld van geen enkel 

belang om de magnetische permeabiliteit van een con-

structief vloersysteem te kennen en als afweging mee 

te nemen; de identificatie als zijnde een constructieve 

vloer geeft in deze al helder weer op welke gronden de 

classificatie tot stand komt.

fUNcTioNeLe boUWLageN5.1.1 

De classificatie in primaire rangen voor deze 

taxonomie is gebaseerd op de onderverdeling in 

functionele abstracties in de gebouwmodellen van 

Brand (1994), Leupen (2002) en Blok en Van Herwij-

nen (2005), en vindt zijn rechtvaardiging in de be-

schouwing van de ordonante functionaliteit van een 

samenstelling ten aanzien van de entiteit gebouw als 

vervulling van een zekere huisvestingsbehoefte. De 

functionele abstracties die aldus zijn geïdentificeerd, 

zijn als volgt geformuleerd:

• dragen - de hoofddraagconstructie van een ge-

bouw

• scheiden - de ‘schil’ van een gebouw, oftewel het 

gevelsysteem, het dakpakket en de eventueel aan-

wezige bekleding van de buik van een gebouw

• dienen - systemen voor onder andere klimaatbe-

heersing, warmteopwekking, aan- en afvoer van 

water, lucht etc.

• ontsluiten - entiteiten die de toegang tot een ge-

bouw faciliteren en het horizontaal en verticaal 

transport verzorgen, zoals trappen, liften en 

hellingbanen, maar ook daaraan verbonden ver-

keersroutes

• ensceneren - het ruimtelijk plan van een gebouw, 

waartoe tevens de inrichting gerekend wordt

Uit deze onderverdeling volgt, zoals ook weer-

geven is in figuur 3.11 uit hoofdstuk 3, dat in theorie 

twintig primaire klasses van relaties te benoemen 

zijn. Aangezien dit onderzoek zich beperkt tot de rela-

ties die relevant zijn voor de bepaling van een zekere 

mate van constructieve flexibiliteit, wordt dit aantal 

gereduceerd tot de vier klasses waarin relaties met 

elementen die tot de hoofddraagconstructie behoren 

tot uitdrukking worden gebracht. De primaire rangen 

voor deze taxonomie bestaan dus uit de verzamelin-

gen van relaties tussen de hoofddraagconstructie en 

elementen die tot de overige vier functionele abstrac-

ties behoren.

coNSTrUcTieve eLemeNTeN5.1.2 

Zoals al eerder gesteld, is een dergelijke on-

derverdeling in functionele abstracties multidimen-

sionaal (Durmisevic, 2006); elk van deze groepen 

herbergt een keur aan mogelijke elementen en samen-

stellingen daarvan. Een classificatie in gelijkgestemde 

objecten biedt de mogelijkheid om de dimensie van 

deze onderverdeling terug te brengen. Zo is ook de 

functionele abstractie dragen te classificeren in groe-

pen objecten. Alhoewel er uitgebreide typologieën 

voor de onderverdeling van deze elementen voorhan-

den zijn (Leupen, 2002; Polóny & Walochnick, 2003), 

wordt in dit onderzoek een onderverdeling gehanteerd 

die in hoofdlijnen gebaseerd is op de Elementenme-

thode ‘91 (BNA, 2005). De reden hiervoor is dat deze 

indeling binnen deze context het meest aansluit op de 

notie van dragen als functionele abstractie en daar-

mee projectonafhankelijk kan blijven. De objecten, 

of samenstellingen daarvan, die geïdentificeerd zijn, 

betreffen de volgende:

• verticale elementen - alle verticaal dragende ele-

menten van de hoofddraagconstructie zoals ko-

lommen, wanden en ruimtelijke elementen

• horizontale elementen - alle mogelijke construc-

tieve vloeren inclusief liggers en de eventueel 

  figuur 5.1 
grafische representatie van het 
gebouwmodel waarop de functionele 
bouwlagen voor de taxonomie zijn 
gebaseerd..
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aanwezige onderspanning

• stabiliteitselementen - alle elementen die voorna-

melijk een stabiliteitsfunctie hebben, zoals wind-

verbanden en schoren

• fundering - de samenstelling van alle elementen 

die belastingen naar de grond afvoeren, zoals on-

der meer palen, platen en poeren

De secundaire rangen van deze taxonomie be-

staan dus uit de relaties tussen elementen die tot deze 

verzamelingen behoren en elementen of samenstellin-

gen daarvan uit de functionele abstracties scheiden, 

dienen, ontsluiten en ensceneren. Elke instantie van 

een element uit de bovengenoemde verzamelingen is 

de materializering van haar functionele abstractie; zo 

is bijvoorbeeld een kanaalplaatvloer een instantie van 

een constructieve vloer, evenals een breedplaatvloer 

of een Infra+ vloer. Op haar beurt is de feitelijke im-

plementatie van één van de genoemde vloersystemen 

in een specifiek gebouwontwerp overigens op zich-

zelf ook weer een instantie van de klasse waartoe het 

vloersysteem behoort; kanaalplaatvloeren zijn er in 

vele varianten en van vele toeleveranciers te betrek-

ken.

oNTWerPdomeiNeN5.1.3 

De tot dusver gedefinieerde taxonomie van at-

tribuutrelaties tussen constructieve elementen en an-

dere bouwkundige elementen vormt de basis voor de 

identificatie van de relevante functionele, technische 

en fysieke eigenschappen van deze relaties, uiteinde-

lijk te vertalen naar domeinspecifieke implementaties 

van de criteria, zoals die voortvloeien uit het theore-

tisch kader met betrekking tot de samenstelling van 

een zeker niveau van constructieve flexibiliteit. De 

tertiaire rangen van deze taxonomie bestaan dus uit 

de verzamelingen van deze criteria, geordend naar 

hun ontwerpdomeinoorsprong:

• functioneel domein - integratie, overmaat en ob-

structie

• technisch domein - overcapaciteit en redundantie

• fysiek domein - penetratie, koppeling en toegan-

kelijkheid

Zodoende is een classificatie gespecificeerd 

waarin zich op componentniveau 48 taxons bevinden 

die de domeinen beschrijven waarin afhankelijkhe-

den onderkend kunnen worden, zoals weergegeven in 

figuur 5.2.

keNNiSmodeL5.2 

De in de vorige paragraaf besproken taxonomie 

van relaties biedt aldus een raamwerk voor de inven-

tarisatie en eenduidige benoeming van de gezochte 

afhankelijkheden. Met het uiteindelijke doel van een 









































































































































  figuur 5.2 
Taxonomie van de rangen in at-
tribuutrelaties tussen construc-
tieve elementen en elementen uit 
de overige onderkende  functionele 
abstracties.
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beoordelingsinstrument voor ogen, zullen ten behoe-

ve van de toerekening deze afhankelijkheden tesamen 

met hun waardering in relatie tot een zekere mate van 

constructieve flexibiliteit voorhanden moeten zijn; 

met andere woorden, niet alleen de aanwezige relaties 

dienen vastgelegd te worden, maar tevens de kennis 

over hun impact.

Om deze informatie gestructureerd te represen-

teren, wordt een formalisme voorgesteld waarin de 

kennis over de impact van de relaties tussen de on-

derkende objecten in een netwerk opgeslagen ligt: een 

kennismodel. De keuze voor een dergelijke organisatie 

heeft een aantal voordelen. Zo ondersteunt de object-

geöriënteerde kennisrepresentatie bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om de opgeslagen kennis uit te breiden, 

zonder daarbij eerder vastgelegde kennis te compro-

mitteren; deze bewering wordt ondersteund door de 

cognitieve psychologie, waarin wordt gesteld dat een 

leerproces kan worden uitgedrukt als het toevoegen 

van nieuwe kennis aan een bestaand netwerk van ken-

nis door de associaties tussen de bestaande kennis uit 

te breiden (Anderson, 1992 in Kocatūrk, 2006). 

afbakeNiNg5.2.1 

Uit de besproken taxonomie vloeit voort dat er 

48 tertiaire rangen te onderkennen zijn waarin rela-

ties tussen constructieve elementen en functionele 

abstracties beoordeeld zullen worden, elk met een 

verzameling van criteria. Duidelijk is dat niet elk van 

deze rangen een even significante invloed heeft op de 

uiteindelijke totstandkoming van een zekere mate van 

constructieve flexibiliteit. Dit ligt onder meer gelegen 

in de constatering dat, onafhankelijk van een speci-

fieke gebouwconfiguratie, deze classificatie rangen 

herbergt waarin zich weliswaar theoretische relaties 

bevinden, maar de specificatie van deze relaties van-

wege hun domeingebonden aard nauwelijks relevan-

tie heeft. Zo kan bijvoorbeeld gesteld worden dat de 

relaties tussen een fundering en objecten die tot de 

functionele abstractie dienen behoren minimaal of 

zelfs afwezig zijn, zeker in de context van construc-

tieve flexibiliteit.

Vandaar dat er in deze een afbakening gehan-

teerd zal worden. Van de zestien secundaire rangen uit 

de beschreven taxonomie zijn er zes geselecteerd 

waarvan verwacht wordt dat de evaluatie van de at-

tribuutrelaties van elementontmoetingen binnen de 

betreffende rang een kritieke rol speelt in de beoorde-

ling van de constructieve flexibiliteit van een configu-

ratie als geheel. Deze zes geselecteerde rangen omvat-

ten de relaties tussen zowel horizontale als verticale 

constructieve elementen en kritieke elementen uit de 

functionele abstracties dienen, ensceneren en schei-

den, zoals terug te vinden is in figuur 5.3.

mODElINTEgRITEIT

Om het kennismodel zijn integriteit te laten be-

houden, zullen de tien onbesproken gelaten rangen 

desalniettemin wel worden meegenomen in de net-

werkstructuur, maar inhoudelijk niet behandeld. Om 

dit te bewerkstelligen, komt hun bijdrage aan de uit-

eindelijke score tot stand door een standaardwaarde 

ten aanzien van constructieve flexibiliteit voor de 

impact van deze onbesproken relaties te hanteren; de 

details omtrent de invulling hiervan zullen verderop 

besproken worden.

keNNiSrePreSeNTaTie5.2.2 

Met de selectie van relevante rangen in relatie tot 

constructieve flexibiliteit, kunnen de attribuutrelaties 

van elementen die aan de geselecteerde taxons toe-

behoren worden onderzocht en gewaardeerd op hun 

impact. Hetgeen gesteld is bij de uiteenzetting van de 

taxonomie over de veelheid aan elementen, geldt even-

goed voor de onderverdeling van de overige functio-

nele bouwlagen in specifieke elementen; de veelheid 

aan elementen is aanzienlijk. In de uitwerking van het 

beoordelingsinstrument zal daarom ook op dit niveau 
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een onderscheid gemaakt worden naar de meest kri-

tieke elementen waarvan verwacht wordt dat zij bin-

nen het betrokken domein een grote invloed hebben 

op de uiteindelijke constructieve flexibiliteit.

Voor elk van de vier functionele bouwlagen zijn 

daarom op basis van de Elementenmethode ‘91 (BNA, 

2005) geabstraheerde instanties van elementen ge-

identificeerd. Op basis van deze classificatie en the-

oretische beschouwingen met betrekking tot topolo-

gische relaties (Nguyen & Oloufa, 2002; Zlatanova, 

2003) is vervolgens een matrix samengesteld waarin 

de relaties tussen de betrokken elementen en de con-

structieve elementen tot uitdrukking zijn gebracht. 

Deze relaties zijn ten slotte beoordeeld op hun rele-

vantie met betrekking tot constructieve flexibiliteit, 

gebaseerd op het voorkomen, de positionering, de 

massa, het volume en de functionele levensduren van 

de betrokken elementen. Het overzicht van deze ma-

trices die zodoende opgesteld zijn, is terug te vinden in 

bijlage A1 tot en met A6 op de bijgesloten CD-ROM.

De aldus verkregen inventarisatie van relevante 

relaties vormt de basis voor de bepaling van de impact 

van de ontmoetingen tussen de betrokken elementen 

en de uiteindelijke generalisering van deze informa-

tie tot een zeker niveau van kennis over deze impact; 

kennis die aangewend zal dienen te worden in de uit-

werking van het beoordelingsinstrument. Alvorens de 

specificatie van de implementatie hiervan toegelicht 

zal worden, zal er eerst een beschouwing van de me-

thodologie die daarbij is gehanteerd de revue passe-

ren.

meThodoLogie5.3 

Zoals is uiteengezet, zal het beoordelingsinstru-

ment overweg moeten kunnen met enerzijds uiterst 

complexe, non-lineaire en mogelijk indirecte relaties 

en anderzijds een transparante kennisrepresentatie 

kunnen bewerkstelligen, wil het als waardevol hulp-

middel bij het ontwerp en de evaluatie van beoogd 

adaptieve gebouwen ingezet kunnen worden. De over-

tuiging is dat ‘traditionele’ toerekeningsmethoden, 

die niet zelden op statistische analyse gebaseerd zijn, 

in deze niet voldoen (Ho & Cheng, 2003; Rabelo, Es-

kandari, Shalan & Helal, 2005).

Vandaar dat als methodiek voor het beoorde-

lingsinstrument een neurofuzzy systeem wordt voor-

gesteld. Een dergelijk systeem zal in deze context 

worden ingezet als expertsysteem, en is gebaseerd op 

de conjunctie van een tweetal wezenlijk verschillende 

wiskundige technieken, elk met hun merites en beper-

kingen: Fuzzy Logic enerzijds en neurale netwerken 

anderzijds. De principes achter deze technieken en 

hun kruisbestuiving in deze hybride oplossing zullen 

in het kort worden toegelicht.

fUzzy SySTemeN5.3.1 

Ontwerpprocessen kunnen vanwege hun com-

plexe en ongrijpbare karakter gekenmerkt worden als 

ill-structured and ill-defined problems, zoals al eerder 

is besproken. De inherent beperkte mogelijkheden om 

de condities waarbinnen een ontwerpoplossing ge-

optimaliseerd kan worden uit te drukken in precieze 

termen, is daar in grote mate verantwoordelijk voor. 

In vele ontwerpdisciplines, waaronder bouwkundige, 

worden daarom methodes geleend uit exacte weten-

schappen om de dimensies van deze solution space 

te reduceren (Ciftcioglu, 2005). Zo zijn er verschil-

lende wiskundige theorieën die zich toeleggen op de 

beschrijving van onzekerheden in informatie, waar-

onder de kansrekening en informatietheorie, maar 

ook de minder bekende fuzzy set theorie. De laatste, 

als fundament onder Fuzzy Logic (Zadeh, 1965), richt 

zich niet zozeer op stochastische onzekerheden, maar 

specifiek op de beschrijving van taalkundige onzeker-

heden of imprecisies; een essentieel onderdeel van het 

menselijk vermogen om juist in situaties waarin infor-

matie diffuus en onvolledig is, rationele beslissingen 

te nemen. Ontwerpproblemen zijn hier een uitermate 

goed voorbeeld van.

Het is namelijk vanzelfsprekend onmogelijk om 

voor elke denkbare situatie een oplossing (op voor-

hand) te specificeren. Niet alleen omdat de relevante 

informatie of kennis moeilijk expliciet en objectief te 

representeren is, maar bovenal omdat alle mogelijke 
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combinaties van deze input een ‘meetbare’ besluitvor-

ming exponentieel compliceren. De mens heeft echter 

het vermogen om, door gebruik te maken van abstrac-

tie en analogieën, op subjectieve categorieën gebaseer-

de archetypen te formuleren, waarmee men in staat 

is uiterst complexe concepten te representeren. Deze 

proposities kunnen gezien worden als discrete punten 

in het continuüm van mogelijkheden in een bepaalde 

context, waarop het menselijk brein zijn inschatting 

voor een specifieke situatie interpoleert (Von Altrock, 

1995). Toepassing van verzamelde heuristiek - ergo 

kennis - is enkel mogelijk door de inherent flexibele 

definities van de terminologieën die worden gehan-

teerd in dit beslissingsproces. Om de grondslagen 

van dit vermogen in technologische oplossingen toe 

te kunnen passen, is een wiskundig model benodigd: 

Fuzzy Logic biedt hiervoor een raamwerk.

Fuzzy VaRIaBElE

Een centraal element in dit paradigma wordt ge-

vormd door het begrip taalkundige variabele; een set 

van taalkundige termen dat het bereik van meerdere 

subjectieve categorieën binnen een bepaalde context 

beschrijft. Zo kan het bereik van iemands lichaams-

temperatuur, rekenkundig uit te drukken in °C, ver-

taald worden naar een taalkundige discrete set: on-

derkoeld, laag, normaal, verhoogd en koorts.

De mate waarin de lichaamstemperatuur in een 

specifieke situatie toebehoort aan één of meerdere 

van deze termen, wordt de degree of membership ge-

noemd, genoteerd als μ(x). Voor een continue varia-

bele zoals de genoemde lichaamstemperatuur wordt 

dit uitgedrukt door membership functions (MBF); 

genormaliseerde functies waarvan de vorm bepaald 

wordt door de attributen van de betreffende catego-

rie in die context. Aldus kan voor de fuzzy variabele 

lichaamstemperatuur de universe of discourse opge-

steld worden: de eindige input space waarvoor mem-

bership functions zijn opgesteld, zoals uitgedrukt in 

figuur 5.4. Hiermee wordt gelijk duidelijk dat Fuzzy 

Logic een vorm van meervoudige logica is, aangezien 

MBF’s elkaar kunnen overlappen.

Fuzzy DEDuCTIE

Zoals gezegd speelt het concept van benade-

rende of inexacte argumentatie een belangrijke rol in 

fuzzy systems. De representatie van kennis die beslo-

ten ligt in een systeem, wordt gerealiseerd door het 

combineren van meerdere fuzzy variabelen in regels of 

‘wetten’; met andere woorden, fuzzy systems zijn rule-

based systems. Deze regels, fuzzy rules of inference 

genoemd, zijn opgebouwd uit een tweeledig construct 

van een conditie en een conclusie. Middels aggre-

gatie wordt bepaald in welke mate aan welke condi-

tie voldaan wordt voor een specifieke situatie. In de 

daaropvolgende stap, compositie genoemd, wordt de 

validiteit van deze conditie gebruikt om de validiteit 

van de conclusie te bepalen. Hiertoe zijn verschillende 

inference methods mogelijk, vergelijkbaar met opera-

toren in ‘traditionele’ logica.

DEFuzzIFICaTIE

Het resultaat uit de evaluatie van deze fuzzy 

rules is, vanzelfsprekend, fuzzy. Omdat deze systemen 

niet zelden ingezet worden in engineering, dienen de 

outputs weer terugvertaald worden naar rekenkun-

dige waarden: crisp values. Dit proces, defuzzificatie 

genoemd, maakt eveneens gebruik van MBF’s, en kan 

met verschillende methodes uitgevoerd worden, zo-

als bijvoorbeeld Center of Maxima (CoM) en Mean of 

Maxima (MoM), beiden Centre of Gravity (COG) me-

thoden (Nurcahyo, 2003).

Fuzzy systems zijn al succesvol toegepast in een 

breed bereik aan disciplines, zoals meet- en regeltech-

niek, dataclassificatie, expertsystemen en Decision 

Support Systems (DSS).

NeUraLe NeTWerkeN5.3.2 

Biomimicry avant la lettre: Al sinds de jaren ‘50 

van de vorige eeuw worden er pogingen ondernomen 

om de werking van het menselijk brein te imiteren 

door kunstmatige systemen te modelleren, het meest 

onderkoeld laag normaal verhoogd koorts
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  figuur 5.4 
universe of discourse 
voor de fuzzy 
variabele genaamd 
lichaamstemperatuur.
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bekend als artificial neural networks (ANN). In alge-

mene zin bestaat zo’n kunstmatig neuraal netwerk uit 

een voornamelijk parallel gedistribueerd netwerk van 

in essentie eenvoudige processoren - neuronen in 

deze context - dat complex en non-lineair gedrag kan 

vertonen door de specifieke eigenschappen van deze 

neuronen en de netwerkstructuur, of beter gezegd to-

pologie, waarin ze zijn opgenomen.

Elk van deze neuronen, die, weliswaar sterk ver-

eenvoudigd, in feite het gedrag van biologische her-

sencellen nabootsen, verwerkt de inkomende inputs 

tot een output, die op zijn beurt weer als input voor 

een volgend neuron dient, getransporteerd door de on-

derlinge verbinding. De activatie van zo’n kunstmatig 

neuron, oftewel het ‘vuren’ van een bepaalde output, 

wordt wiskundig gezien bepaald door de propagatie 

van alle inputs en de ‘toetsing’ van deze geaggregeer-

de input aan een activatiefunctie. Zo’n activatie kan 

vervolgens een stimulerende danwel remmende wer-

king hebben op de verbonden neuronen.

Eén van de belangrijkste kwaliteiten van een 

neuraal netwerk is de eigenschap dat de interactie 

tussen de onderling verbonden neuronen adaptief is. 

Verbindingen kunnen ontstaan, versterkt, verzwakt 

of zelfs verbroken worden. Deze eigenschap is ook 

in kunstmatige neurale netwerken geïncorporeerd 

door weegfactoren aan deze verbindingen toe te ken-

nen. Net zoals een biologisch neuraal netwerk, kan 

een ANN dus aan training worden onderworpen, en 

ervaring generaliseren tot kennis. De bekendste me-

thoden hiertoe zijn doorgaans afgeleid van het error 

backpropagation algorithm, een supervised learning 

methode waarin het netwerk op basis van een gegeven 

input/output mapping de weegfactoren en activatie-

functies middels differentiatie aan de gewenste situ-

atie aanpast.

Alhoewel er spaarzame voorbeelden van de suc-

cesvolle implementatie van kunstmatige neurale net-

werken bestaan, zijn ze in potentie uiterst geschikt 

voor complexe taken in met name patroonclassifica-

tie, toegepast in bijvoorbeeld Optical Character Re-

cognition (OCR), maar ook in risk management, sales 

forecasting en verscheidene medische toepassingen.

NeUrofUzzy SySTemeN5.3.3 

Zowel neurale netwerken als fuzzy systemen 

herbergen echter kenmerken die hun toepassing li-

miteren. Zo hebben neurale netwerken een impliciete 

kennisrepresentatie, zijn ze vanwege hun modus po-

nens lastig te interpretereren en te sturen, maar zijn 

ze daarentegen zoals gezegd inherent adaptief en in 

staat om uiterst complexe systemen te modelleren. 

Fuzzy systemen op hun beurt, hebben een expliciete 

kennisrepresentatie, kunnen makkelijker geverifieerd 

en geoptimaliseerd worden, maar missen de eigen-

schap om zelf kennis uit voorhanden zijnde data te 

extraheren.

Vanwege het complementaire karakter van deze 

karakteristieken, zijn er hybride systemen voorge-

steld, die de limitaties van beide systemen moeten 

ondervangen (Bitterman, 2007), verzameld onder 

de noemer Adaptive NeuroFuzzy Inference Systems 

(ANFIS). De beperkingen van een fuzzy systeem in 

een complexe omgeving kunnen namelijk aanzienlijk 

ondervangen worden door de domeinkennis op te ne-

men in de topologie van het netwerk dat door de fuzzy 

variabelen wordt opgespannen. Aldus ontstaat een 

expertsysteem dat, binnen het kader van de voorhan-

den zijnde kennis, getraind kan worden om de repre-

sentatie van die kennis te optimaliseren, terwijl deze 

kennisrepresentatie expliciet blijft.





















  figuur 5.5 
Eenvoudig voorbeeld 
van een kunstmatig 
neuraal netwerk.
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ToPoLogie vaN heT SySTeem5.4 

Met de identificatie van klassen van relaties 

tussen constructieve elementen en componenten uit 

de andere functionele bouwlagen, de samenstelling 

van de waardering hiervan in een relationeel ken-

nisnetwerk en het uitspreken van de keuze voor een 

methodologie als toerekeningsformalisme, is aan de 

voorwaarden voldaan om de daadwerkelijke invulling 

van het beoogde beoordelingsinstrument gestalte te 

geven. Hiertoe zal de structuur waarin deze elemen-

ten uiteindelijk samenkomen, de topologie van het sy-

steem, worden toegelicht.

Het begrip topologie kent zijn toepassing in vele 

disciplines, en dan met name in verschillende takken 

van de wiskunde. In deze context wordt met topolo-

gie de netwerkstructuur aangeduid waarin de relaties 

tussen de (verzamelingen van de) onderkende para-

meters tot uitdrukking worden gebracht. Vanwege de 

gekozen methodologie en de randvoorwaarde om tot 

een single score value te komen als output voor een 

zeker niveau van constructieve flexibiliteit, is er een 

omgekeerde boomstructuur, of feed-forward neural 

tree toegepast, hetgeen betekent dat er geen feedback 

loops tussen de in de structuur verbonden elementen 

bestaat, waarmee de causaliteit van het kennismodel 

gegarandeerd is en aldus de berekening van een out-

put verzekerd.

SPecificeriNg vaN LageN5.4.1 

De structuur van het kennismodel is opgebouwd 

uit, zoals naar voren komt in figuur 5.6, 69 ‘neuronen’ 

of nodes, verdeeld over vier lagen. Elke laag represen-

teert een specifiek niveau van abstractie in de toereke-

ning ten aanzien van constructieve flexibiliteit, varië-

rend van laag naar hoog, beginnend bij de ingangslaag. 

De onderkende lagen in de netwerkstructuur zullen in 

deze worden toegelicht.

INgaNgslaag

De ingangslaag van het netwerk bevat de ter-

minal nodes die gevoed worden met onafhankelijke 

variabelen. Deze variabelen geven uitdrukking aan 

de genormaliseerde score van de geïmplementeerde 

prestatie-indicator binnen het relevante domein. Elke 

terminal node representeert aldus een set van typische 

attribuutrelaties, afhankelijk van het ontwerpdomein 

in kwestie, de bewuste hoofdgroep van constructieve 

elementen en de functionele abstractie ofwel de be-

trokken gebouwlaag. In totaal bestaat de ingangslaag 

dus uit 48 terminal nodes, daar er drie ontwerpdomei-

nen, vier constructieve hoofdgroepen en vier gebouw-

lagen te onderscheiden zijn.

EERsTE VERBORgEN laag

In de eerste verborgen laag die non terminal no-

des bevat, worden voor elke constructieve hoofdgroep 

in relatie tot een functionele gebouwlaag de wederom 

genormaliseerde scores geaggregeerd die voortvloeien 

uit het onderliggende functionele, technische en fysie-

ke domein. Volgend uit het opspansel van groepen van 

constructieve elementen en onderkende bouwlagen, 

bevat deze laag aldus zestien nodes.

TWEEDE VERBORgEN laag

De vier non terminal nodes in de tweede ver-

borgen laag berekenen de aggregeerde score van de 

hoofddraagconstructie in relatie tot elk van de vier 



   

   





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




















   

             

   



  figuur 5.6 
grafisch overzicht van de topologie 
van het systeem. De donker ge-
kleurde nodes betreffen de nodes 
waarvoor de attribuutrelaties 
geïmplementeerd zullen worden in 
het beoordelingsinstrument.
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functionele abstracties zoals die onderkend zijn, te 

weten dienen, ensceneren, scheiden en ontsluiten.

uITgaNgslaag

De laatste laag, de uitgangslaag, bevat één node. 

Hierin wordt de uiteindelijke single score value van 

het systeem berekend op basis van de prestaties van 

de onderliggende functionele abstracties door de fuz-

zy input van de onderliggende nodes te aggregeren en 

vervolgens via een defuzzificatieproces terug te reke-

nen tot een reëel getal. Omdat de informatie die in de 

onderliggende laag berekend wordt waardevol is voor 

het begrip van de samenstelling van de uiteindelijke 

score voor constructieve flexibiliteit, worden er tevens 

reële scores berekend voor de vier functionele bouw-

lagen die door de tweede verborgen laag gerepresen-

teerd worden.

SPecificeriNg vaN NodeS5.4.2 

Elke node in het hiervoor uiteengezette netwerk 

representeert een fuzzy system met inputs, een infe-

rence rule engine waarin de kennis over de impact en 

de onderlinge afhankelijkheid van de betrokken rela-

ties besloten ligt, en een output. Vanwege de omvang-

rijkheid van de informatie die hiermee gemoeid is, is 

de specificatie van elk van deze nodes terug te vinden 

op de bijgesloten CD-ROM, alwaar de documentatie is 

bijgevoegd.

De naamgeving van de nodes is volgens een co-

deringsstelsel opgezet om ambiguïteit in naamgeving 

en versiebeheer te voorkomen, zoals weergegeven in 

figuur 5.7.

iNTerLeveL commUNicaTie5.4.3 

Om het transport van informatie vanuit de in-

gangslaag naar de uitgangslaag te faciliteren, zijn de 

lagen in het netwerk onderling verbonden volgens de 

eigenschappen van een feed-forward neural tree. Dit 

houdt in dat de output van een specifieke node in een 

bepaalde laag als input dient voor de tot hetzelfde do-

mein behorende node in de daaropvolgende laag. Dit 

betekent dat de outputs van elke node in het netwerk 

de afhankelijke variabelen in het model zijn.De infor-

matie die over deze links tussen de verschillende no-

des getransporteerd wordt, bestaat uit genormaliseer-

de fuzzy sets, in de context van lineaire algebra in feite 

niets meer dan vectoren. De normalisatie van deze in-

formatie garandeert een begrensde aggregatie, en het 

behoud van de vector in het transport van de informa-

tie voorkomt het mogelijke verlies aan detail in deze 

informatie, hetgeen kan voortvloeien uit de defuzzifi-

catie van een afhankelijke variabele; de mapping tus-

sen zo’n vector en een scalar is namelijk niet uniek, 

zeker als de reikwijdte aan defuzzificatiemethodes in 

ogenschouw worden genomen.

WeegfacToreN5.4.4 

Analoog aan de structuur van zuivere neurale 

netwerken, zijn er zoals gezegd aan de verbindingen 

tussen de nodes weegfactoren toegekend. Deze weeg-

factoren geven uitdrukking aan de relatieve impor-

tantie tussen de inputsignalen die een specifieke node 

ontvangt van de verbonden nodes uit de onderliggende 

laag. Het ontwikkelde expertsysteem is echter, zoals 

al is aangegeven, geen zuiver neuraal netwerk maar 

een kennismodel; dit houdt in dat zowel de structuur 

van het netwerk als de hoogte van de weegfactoren 

vastligt, hetgeen in feite hetzelfde betekent als men in 

ogenschouw neemt dat een weegfactor in theorie ook 

de waarde nul kan aannemen. Een overzicht van de 

toegepaste weegfactoren is weergegeven in figuur 5.8.

LAAG NODE WEEGFACTOR LAAG NODE WEEGFACTOR LAAG NODE WEEGFACTOR

3 DI AHP 2 H_DI 0,5 1 H_DI_FU 0,50

1 H_DI_TE 0,20

1 H_DI_FY 0,30

2 V_DI 0,3 1 V_DI_FU 0,35

1 V_DI_TE 0,15

1 V_DI_FY 0,50

2 S_DI 0,1 1 S_DI_FU 0,33

1 S_DI_TE 0,33

1 S_DI_FY 0,33

2 F_DI 0,1 1 F_DI_FU 0,33

1 F_DI_TE 0,33

1 F_DI_FY 0,33

3 EN AHP 2 H_EN 0,35 1 H_EN_FU 0,40

1 H_EN_TE 0,40

1 H_EN_FY 0,20

2 V_EN 0,35 1 V_EN_FU 0,60

1 V_EN_TE 0,10

1 V_EN_FY 0,30

2 S_EN 0,2 1 S_EN_FU 0,33

1 S_EN_TE 0,33

1 S_EN_FY 0,33

2 F_EN 0,1 1 F_EN_FU 0,33

1 F_EN_TE 0,33

1 F_EN_FY 0,33

3 SC AHP 2 H_SC 0,25 1 H_SC_FU 0,00

1 H_SC_TE 0,60

1 H_SC_FY 0,40

2 V_SC 0,5 1 V_SC_FU 0,40

1 V_SC_TE 0,25

1 V_SC_FY 0,35

2 S_SC 0,15 1 S_SC_FU 0,33

1 S_SC_TE 0,33

1 S_SC_FY 0,33

2 F_SC 0,1 1 F_SC_FU 0,33

1 F_SC_TE 0,33

1 F_SC_FY 0,33

3 ON AHP 2 H_ON 0,35 1 H_ON_FU 0,33

1 H_ON_TE 0,33

1 H_ON_FY 0,33

2 V_ON 0,35 1 V_ON_FU 0,33

1 V_ON_TE 0,33

1 V_ON_FY 0,33

2 S_ON 0,15 1 S_ON_FU 0,33

1 S_ON_TE 0,33

1 S_ON_FY 0,33

2 F_ON 0,15 1 F_ON_FU 0,33

1 F_ON_TE 0,33

1 F_ON_FY 0,33

CODERING

element

v verticale elementen

h horizontale elementen

s stabiliteitselementen

f funderingselementen

relatie

di dienen

en ensceneren

sc scheiden

on ontsluiten

domein

fu functioneel

te technisch

fy fysiek

indicator

oma overmaat

obs obstructie

int integratie

oca overcapaciteit

red redundantie

kop koppeling

pen penetratie

toe toegankelijkheid

VOORBEELD

laag node

2 v

1 v_en

0 v_en_fu

input v_en_fu_oma

  figuur 5.7 
Coderingsstelsel voor de naamgeving 
van de nodes in het model.

  figuur 5.8 
Tabel met de toegepaste weeg-
factoren die tussen de nodes in de 
verschillende lagen van het netwerk 
van toepassing zijn. 
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aNalyTICal hIERaRChy PROCEss (ahP)

Desalniettemin zijn niet alle weegfactoren in het 

kennismodel statisch. Zoals al uit de hierboven getoon-

de tabel blijkt, hebben de nodes waarvan de output als 

input dient voor de terminal node in de uitgangslaag 

geen numerieke weegfactoren toegekend gekregen. De 

weegfactoren voor deze nodes, die de impact van de 

relaties tussen de totale hoofddraagconstructie en de 

overige functionele bouwlagen representeren, worden 

vastgesteld op het moment van inventarisatie zelf mid-

dels het Analytical Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 

1980), een techniek die een paarsgewijze vergelijking 

van entiteiten voorstaat, zoals ondermeer toegepast 

door Ciftcioglu (2002) en Rabelo (2005).

De reden hiertoe is dat de relatieve importantie 

van de groepen elementen die tot de functionele ab-

stracties dienen, ensceneren, scheiden en ontsluiten 

behoren onderhevig kunnen zijn aan specifieke voor-

keuren die voortvloeien uit de bewuste gebouwconfi-

guratie onder evaluatie en de daaraan gekoppelde be-

oogde gebruiksfunctie. Zo is het heel goed denkbaar 

dat voor een ziekenhuis het accommodatievermogen 

met betrekking tot de technische installaties een gro-

tere impact heeft op de constructieve flexibiliteit dan 

wanneer het een school zou betreffen, om één voor-

beeld uit vele te noemen.

ToerekeNiNg5.4.5 

Met de uiteenzetting van de karakteristieken 

van de structuur van het model is nog niet gespecifi-

ceerd hoe de toerekening plaatsvindt. In het kort zul-

len daarom de kenmerkende eigenschappen hiervan 

toegelicht worden.

FuzzIFICaTIE

Zoals uiteengezet in de keuze voor een metho-

dologie, bestaat de eerste stap in de toerekening uit 

de fuzzificatie van de reële inputs. Vanwege de geab-

straheerde en projectonafhankelijke opzet van het 

kennismodel, bestaan de onafhankelijke variabelen 

die deze inputs voor de toerekening vormen uit een 

genormaliseerd dimensieloos flexibiliteitsniveau voor 

de desbetreffende indicator. De hoogte van deze waar-

den vloeit voort uit de feitelijke evaluatie van een ge-

bouwconfiguratie, waarover in paragraaf 5.5 in detail 

op terug gekomen zal worden.

BasElINE

Voor de vaststelling van de uiteindelijke hoogte 

van een zeker flexibiliteitsniveau dient bepaald te wor-

den over welk bereik deze score zich kan voordoen, en 

wat de hoogte hiervan uitdrukt. Zoals al is aangegeven 

zal de input van het kennismodel uit een genormali-

seerde score bestaan. De uiteindelijke score met be-

trekking tot constructieve flexibiliteit zal, onder ande-

re om die reden, binnen het domein van R e {0.2,1.0} 

vallen, waarbij 1.0 de theoretisch optimale score ten 

aanzien van constructieve flexibiliteit voor de onder-

zochte configuratie in de betrokken context is, en 0.2 

een al even theoretische minimale score is, uitdruk-

king gevend aan de afwezigheid van enige kwaliteiten 

van de onderzochte configuratie. De mediaan van dit 

bereik, 0.6, geeft uitdrukking aan de aanwezigheid 

van noch batende noch verhinderende eigenschappen 

in relatie tot constructieve flexibiliteit, en wordt in 

deze beschouwd als de baseline van de toerekening.

CONsIsTENTIE CONDITIE

Een belangrijke voorwaarde voor de toerekening 

en aggregatie in het systeem als geheel betreft de zo-

genoemde consistentie conditie, die in deze context 

fungeert als een grensconditie (Ciftcioglu, Bitterman 

& Sariyildiz, 2007). Dit wil zeggen dat, indien in elk 

van de domeinen de inputs eenzelfde waarde hebben, 

de output van het systeem als geheel eveneens deze 

waarde zal aannemen. Met andere woorden, als voor 

elk van de prestatie-indicatoren die als input dienen 

de betrokken configuratie volgens bijvoorbeeld de zo-

juist genoemde baseline presteert, zal de configuratie 

als geheel ook deze score presteren.

Dit houdt echter geenszins in dat het systeem li-

neair is, integendeel; de gekozen opzet stelt het model 

juist in staat om uitermate goed non-lineair gedrag te 

vertonen. 
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OFFsETs

Analoog aan de implementatie van achtergrond 

activatieniveau’s in zuivere kunstmatige neurale net-

werken - en in principe ook biologische neurale net-

werken - zijn er voor de verschillende terminale nodes 

in de ingangslaag offsets of biasses aan de propagatie 

toegevoegd. Deze offsets garanderen een zeker activa-

tieniveau van zo’n node, ook als deze geen input ont-

vangt, en zijn vastgesteld op het niveau van de eerder 

genoemde baseline. Op deze manier kan een evalu-

atie van een ontwerpconfiguratie voltrokken worden, 

zonder dat er voor alle domeinen evaluaties zijn opge-

steld; de consistentie conditie en de vaststelling van 

een baseline score garanderen in deze dat de betref-

fende offsets geen ‘ruis’ veroorzaken in de totstand-

koming van de output; hoogstens zal de uiteindelijke 

score door deze eigenschap kunnen worden gedempt 

in haar uitslag.

DEFuzzIFICaTIE

Als defuzzificatiemethode voor de nodes met 

een crisp output, oftewel de nodes in de uitgangslaag 

en de tweede verborgen laag, is de methode Center 

of Maximum (CoM) toegepast. De toegepaste defuz-

zificatie is taalkundig te interpreteren als het vinden 

van het beste compromis tussen de degrees of mem-

bership van de betrokken termen, rekenkundig equi-

valent met een zwaartepuntsberekening. De methode 

is bovendien continu; dit betekent dat, indien de mem-

bership functions een overlap kennen, een arbitrair 

kleine verandering in één van de variabelen nooit een 

abrupte verandering in de berekende output tot gevolg 

kan hebben. Vandaar dat deze methode ook het meest 

frequent in closed-loop systems wordt toegepast, om 

ongewenste oscillaties in het systeem als gevolg van 

extremen te voorkomen.

aSSeSSmeNTS5.5 

Om een brug te slaan tussen de geabstraheerde 

en projectonafhankelijke opzet van het hiervoor be-

sproken kennismodel enerzijds en de realiteit van een 

specifieke ontwerpconfiguratie die geëvalueerd zal 

worden anderzijds, zijn er assessments opgesteld die 

deze vertaalslag moeten bewerkstelligen. In deze con-

text wordt een assessment gezien als de samenstelling 

van een set van implementaties van de abstracte crite-

ria voor constructieve flexibiliteit voor een specifieke 

ontmoeting tussen een constructief element en een 

kritieke entiteit of eigenschap uit een andere functi-

onele bouwlaag, zoals bijvoorbeeld een distributienet 

voor luchtbehandeling.

Zoals besproken bij de opzet van het kennismo-

del, zijn er voor dit onderzoek een zestal secundaire 

rangen van relatieklasses geselecteerd waarbinnen de 

functionele, technische en fysieke eigenschappen van 

deze relaties onderzocht en op hun impact beoordeeld 

zijn, een zekere afkap in relevantie tot de hoogte van 

constructieve flexibiliteit in ogenschouw nemend. 

Binnen de aldus geselecteerde set van relevante rela-

ties zijn deze relaties vervolgens gegroepeerd naar de 

entiteiten of eigenschappen waaruit ze voortvloeien, 

en samengebracht in een sequentie die de beoorde-

ling van de betrokken ontmoeting opspant: een as-

sessment.

Zo’n opspansel ter beoordeling van een specifie-

ke ontmoeting tussen een constructief element en een 

entiteit uit een andere functionele bouwlaag bestaat 

uit een flowchart van prestatie-indicatoren, een ques-

tionnaire met daarin voor elke prestatie-indicator een 

set van relevante vragen en mogelijke antwoorden, en 

voor elk van de prestatie-indicatoren een inputnode 

die gevoed wordt met discrete waarden gekoppeld 

aan het gekozen antwoord uit het continue bereik van 

mogelijke antwoorden op de gestelde vragen. Elk van 

deze elementen zal in deze toegelicht worden.

fLoWcharT5.5.1 

Zoals in de afsluiting van het vorige hoofdstuk al 

is opgemerkt, bestaat de beoordeling van een specifie-

ke ontmoeting uit een samenstelling van prestatie-in-

dicatoren waartussen zich afhankelijkheden kunnen 

bevinden. Om aan deze notie tegemoet te komen, is er 

voor elk van de onderkende assessments een flowchart 

opgesteld waarin de voor de betrokken ontmoeting 

mogelijk relevante prestatie-indicatoren zijn opgeno-
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men. Het uitvoeren van een assessment bestaat dus 

uit het doorlopen van zo’n flowchart waaruit volgt, af-

hankelijk van de configuratie die geëvalueerd wordt, 

welke indicatoren en in welke volgorde behandeld die-

nen te worden.

In bijlage C1 op de bijgeleverde CD-ROM zijn alle 

flowcharts die bij de onderkende assessments beho-

ren, terug te vinden.

QUeSTioNNaire5.5.2 

Om de beoordeling van de prestatie-indicatoren 

die in de flowchart voor een specifieke assessment zijn 

opgenomen uit te kunnen voeren, zijn questionnaires 

of vragenlijsten opgesteld die van toepassing zijn op 

de specifieke attribuutrelaties onder evaluatie. Deze 

vragenlijsten vormen aldus het communicatiemiddel 

tussen de persoon die de evaluatie uitvoert, de be-

wuste ontmoeting van elementen of eigenschappen 

en de daarbij behorende prestatie-indicatoren. Om in 

staat te zijn de uiteenlopende aard van de desbetref-

fende attribuutrelaties te kunnen evalueren, hebben 

de vragen in zo’n lijst ofwel een kwalitatief danwel 

een kwantitatief karakter; zo is het bijvoorbeeld heel 

goed mogelijk om de beoordeling van de beschikbare 

functionele vrije hoogte in een gebouwconfiguratie 

kwantitatief te bepalen, terwijl de beoordeling van 

de toegankelijkheid van een distributienet dat in een 

vloersysteem geïntegreerd is, enkel kwalitatief uitge-

drukt kan worden.

iNPUT NodeS5.5.3 

Voor elk van de prestatie-indicatoren die in de 

flowchart van een bewuste assessment zijn opgeno-

men, is een input node opgesteld. Zo’n input node ont-

vangt de antwoorden die door de gebruiker op de be-

trokken vragen gegeven zijn als invoer en aggregeert 

deze inputs tot een output, om zo als input te kunnen 

dienen voor het kennismodel.

Om de communicatie van de projectspecifieke 

beoordeling in de betrokken assessments naar de ge-

abstraheerde opzet van het kennismodel te realiseren, 

worden de geaggregeerde scores in de input nodes 

genormaliseerd naar een dimensieloos flexibiliteitsni-

veau, zodat de output van deze nodes aansluit op de 

schaal van de nodes die zich in de ingangslaag van het 

kennismodel bevinden. 

STUUrmechaNiSmeN5.6 

 “Garbage In, Garbage Out”  (GIGO) is een be-

kende uitdrukking in de informatica die er aan herin-

nert dat een computersysteem, ongeacht de kwaliteit 

van de input, altijd in staat is om op basis van deze 

input een output te berekenen, hoe nietszeggend het 

resultaat ook mag zijn. In een bouwkundige context 

is deze bewering met name van toepassing op het ge-

bruik van numerieke softwarepakketten die eindige-

elementenmethoden implementeren, zoals bijvoor-

beeld ANSYS en DIANA. Ook in de context van dit 

beoordelingsinstrument ligt een belangrijke verant-

woordelijkheid voor de kwaliteit van een evaluatie dus 

in de handen van de eindgebruiker.

  figuur 5.9 
Voorbeeld van een flowchart voor 
een specifieke assessment, in dit 
geval de evaluatie tussen horizontale 
constructieve elementen - het vloer-
systeem dus - en het horizontale 
distributienet van luchtbehandelings-
kanalen. .

  figuur 5.10 
grafische represen-
tatie van een input 
node; aan de linker-
zijde bevinden zich 
de inputvariabelen, 
centraal het blok met 
inferentieregels en 
rechts de output van 
deze node.
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Dat gezegd hebbende, draagt het systeem van-

zelfsprekend zelf eveneens een grote mate van verant-

woordelijkheid voor de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van de uiteindelijke resultaten. Los van beschouwin-

gen over de validiteit van het theoretisch kader biedt 

het formalisme waarop de invulling van het beoor-

delingsinstrument gebaseerd is, in aanvulling op de 

eerder besproken voordelen met betrekking tot een 

object-geöriënteerde kennisrepresentatie, een breed 

scala aan stuurmechanismen dat een nauwkeurige 

kennisrepresentatie kan faciliteren. De karakteristie-

ken van deze stuurmechanismen zullen kort worden 

toegelicht.

iNfereNTieregeLS5.6.1 

De nodes in het kennismodel, alsmede de input 

nodes die in de uitgewerkte assessments worden ge-

hanteerd, bevatten zoals hun opzet vereist een blok 

met inferentieregels. Deze ‘rekenregels’ bepalen de 

aggregatie van de inputvariabelen in de betrokken 

node en vormen daarmee in feite de kennisrepresen-

tatie voor dat specifieke domein. Hoe specifieker de 

beschikbare kennis over de impact van de betrok-

ken relaties is, hoe beter deze inferentieregels opge-

zet kunnen worden om deze impact te representeren, 

daarmee een belangrijk stuurmechanisme vormend 

in de algehele nauwkeurigheid van het kennismodel.

WeegfacToreN5.6.2 

Uitdrukking gevend aan de relatieve importan-

tie van de afhankelijke variabelen die geaggregeerd 

worden, vormen de weegfactoren eveneens een stu-

ringsmechanisme om de algehele nauwkeurigheid van 

het systeem te beïnvloeden; tesamen met de inferen-

tieregels bepalen zij namelijk het verloop van de toere-

kening in een specifieke node van het kennismodel.

fUzzy variabeLeN5.6.3 

De variabelen die, voortvloeiend uit de evaluatie 

van een prestatie-indicator, aan de betrokken input-

node worden gevoed, worden in het geïncorporeerde 

Fuzzy systeem via membership functions ‘vertaald’ 

naar een fuzzy variabele, uitdrukking gevend aan een 

zeker flexibiliteitsniveau. De universe of discourse 

(UoD) van deze MBF’s bepaalt aldus de wijze waarop 

de reële input aan de elementen van de verzameling 

die door de fuzzy variabele is opgespannen, wordt toe-

gekend. Niet alleen de plaatsing in het bereik, maar 

tevens de vorm van deze MBF’s zijn een sturingsme-

chanisme in de nauwkeurigheid van het systeem als 

geheel.

LereNd vermogeN5.6.4 

Zoals al besproken is in de toelichting van de ge-

hanteerde methodologie, biedt de toepassing van een 

Adaptive NeuroFuzzy Inference System (ANFIS) de 

gereedschappen om de opgeslagen kennisrepresenta-

tie te verfijnen door het systeem aan training te onder-

werpen. Dit houdt in dat er datasets aan (delen van) 

het systeem worden gevoed waarin een input/output 

mapping is opgenomen die het systeem ‘leert’ voor 

welke inputs een bepaalde output gewenst is, middels 

de technieken die bij de uiteenzetting van de metho-

dologie aan bod zijn gekomen.

Elk van de drie hiervoor genoemde stuurmecha-

nismen komt in potentie in aanmerking om op een 

dergelijke manier getraind te worden. De uitvoering 

hiervan vergt desalniettemin een veelheid aan speci-

fieke en gevalideerde data, waarbij eveneens het risico 

niet moet worden ondermijnd dat de ervaring die het 

systeem op basis van een dergelijke training opdoet, 

niet zonder meer gegeneraliseerd kan worden tot ken-

nis; zeker in het veld van zuivere neurale netwerken 

zijn voorbeelden bekend waarin dergelijke fouten pas 

in de implementatie van het netwerk aan het licht ge-

komen zijn. De expliciete kennisrepresentatie die in 

dit kennismodel is nagestreeft middels de incorpo-

ratie van fuzzy systemen en de object-geörienteerde 

opzet van de netwerkstructuur, moet een dergelijk 

scenario kunnen voorkomen.

SofTWare-aPPLicaTie5.7 

Om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van 

het ontwikkelde kennismodel en de bijbehorende as-

sessments als expertsysteem, is een software-appli-

catie geschreven die de verschillende onderdelen met 
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elkaar verbindt en de beoogde gebruiker de mogelijk-

heid biedt om gebouwconfiguraties te evalueren. Deze 

applicatie draagt de titel van dit onderzoek als naam, 

flμ(x), als samentrekking van flexibiliteit en μ(x), zoals 

eerder uiteengezet de notatie voor een degree of mem-

bership, een belangrijk element in de gebruikte Fuz-

zy Set theorie. Tesamen leest het als flux, latijn voor 

stroming, als benadrukking van de zienswijze waarin 

een gebouwconfiguratie als alles behalve een statische 

singulaire entiteit wordt beschouwd.

ONTWIKKElOmgEVINg

De applicatie is ontwikkeld in het Java Platform 

Standard Edition, een object-geörienteerde progam-

meertaal oorspronkelijk ontwikkeld door Sun Micro-

systems en als open-source technologie vrijgegeven 

onder de voorwaarden van de GNU General Public 

License (GPL). De softwareontwikkelomgeving die is 

gebruikt in deze is het open-source framework Eclip-

se, een Integrated Development Environment (IDE), 

vrijgegeven onder de voorwaarden van de Eclipse Pu-

blic License (EPL).

archiTecTUUr5.7.1 

Analoog aan de configuratie van een gebouw, is 

een software-applicatie geen singulaire entiteit, zeker 

niet in object-geörienteerde formalismen en een typi-

sche Development Life Cycle in acht nemend. Met het 

begrip architectuur in deze wordt de samenstelling 

van componenten in structuren en hun onderlinge 

relaties van de ontwikkelde applicatie bedoeld:  “The 

fundamental organization of a system embodied in its 

components, their relationships to each other, and to 

the environment, and the principles guiding its design 

and evolution.”  (ANSI/IEEE 1471-2000). In de meest 

brede zin van het woord en zeker in relatie tot dit on-

derzoek, zou men kunnen stellen dat deze definitie 

in de bouwkundige context haar relevantie behoudt, 

maar het debat in dat domein zal wijselijk zorgvuldig 

vermeden worden.

De applicatie als zodanig is ontwikkeld als een 

standalone desktop applicatie, waarbij het gebruik 

van JavaTM als platform een implementatie waarborgt 

die onafhankelijk is van het door de eindgebruiker ge-

hanteerde Operating System (OS). In essentie bestaat 

de applicatie uit een drietal hoofdcomponenten, te we-

ten het kennismodel, de opgestelde assessments en de 

gebruikersomgeving. De structuur van elk van deze 

hoofdcomponenten zal beknopt toegelicht worden.

KENNIsmODEl

Zoals beschreven in de topologie van het sy-

steem, bestaat het kennismodel uit een netwerk van 

nodes, georganiseerd in lagen en onderling verbonden 

om de informatieoverdracht voor de uiteindelijke toe-

rekening te faciliteren. Om dit softwarematig te reali-

seren, is een structuur ontwikkeld waarin de nodes uit 

het model aangestuurd worden door controllers, zorg-

dragend voor zowel de interne als de externe commu-

nicatie en de integriteit van het model als geheel. Deze 

structuur maakt het mogelijk om de opgeslagen ken-

nis in de afzonderlijke nodes uit te breiden of te verbe-

teren zonder dat de structuur van het netwerk als zo-

danig aangetast wordt; het vervangen van de bewuste 

node door een versie waarin deze verbeterde kennis-

representatie is opgenomen, volstaat in deze.

assEssmENTs

Het tweede hoofdcomponent van de applicatie 

wordt gevormd door de implementatie van de onder-

kende assessments. Zoals al naar voren kwam, bestaat 

zo’n assessment uit een samenstelling van prestatie-in-

 







 



























































  figuur 5.11 
statisch structuur-
diagram van de 
implementatie van 
het kennismodel, met 
daarin de genoemde 
controllers die de 
nodes in de desbe-
treffende laag van het 
model aansturen. 

  figuur 5.12 
schematisch over-
zicht van de ontwik-
kelde applicatie met 
haar hoofdcompo-
nenten. 
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dicatoren, een sequentie waarin de behandeling hier-

van geordend is (een flowchart), een questionnaire die 

de beoordeling van de bewuste prestatie-indicatoren 

door een eindgebruiker in staat stelt en een inputnode 

voor elk van de relevante prestatie-indicatoren.

Softwarematig is dit gerealiseerd door een input 

controller de communicatie tussen de verschillende 

onderdelen te laten verzorgen. Deze input controller 

leest de informatie voor een specifieke assessment  in 

die is opgenomen in een extern XML-bestand [noot: 

Extensible Markup Language (XML) is een standaard 

voor de syntaxis waarmee gestructureerde gegevens 

weergegeven kunnen worden in tekst, leesbaar voor 

zowel mens als machine.], toont op basis van deze 

informatie de juiste flowchart en stuurt de correcte 

input nodes aan op basis van de indicator onder evalu-

atie en de antwoorden die door de eindgebruiker inge-

voerd worden.

Vergelijkbaar met merites van de structuur van 

het kennismodel, stelt deze opzet de doorontwikkeling 

van het beoordelingsinstrument in staat, zonder de in-

tegriteit van de applicatie als zodanig aan te tasten; de 

vraagstelling in de questionnaires en de daartoe be-

horende input nodes kunnen verfijnd worden, en as-

sessments voor nog niet geïmplementeerde domeinen 

kunnen zonder problemen worden toegevoegd.

gEBRuIKERsOmgEVINg

De gebruikersomgeving van de applicatie, ook 

wel aangeduid met Graphical User Interface (GUI), 

vormt als het ware het medium dat de communicatie 

tussen de gebruiker en de applicatie zelf bewerkstel-

ligt. In tegenstelling tot een op tekst gebaseerde ge-

bruikersomgeving, waarin gegevens enkel via tekst 

en karakters wordt gerepresenteerd, bestaat een gra-

fische gebruikersomgeving uit een configuratie van 

afbeeldingen, iconen, navigatie-elementen en knop-

pen om de gebruiker in staat te stellen de applicatie 

te hanteren.

Los van het gebruiksgemak, tekstuele interfaces 

worden nauwelijks nog ontwikkeld, komt de keuze 

voor een dergelijk medium in de context van dit be-

oordelingsinstrument voornamelijk tot zijn recht in 

de beoordeling van kwalitatieve prestatie-indicatoren; 

alhoewel de mogelijke antwoorden op de vragen die 

bij de betreffende prestatie-indicator behoren discrete 

punten zijn in het feitelijk continue antwoordbereik, 

biedt de toepassing van Fuzzy Logic de mogelijkheid 

om het gehele continuüm van dit bereik in de beant-

woording aan te wenden. In de hierop volgende para-

graaf zal aan de hand van een selectie van screenshots 

van deze gebruikersomgeving de werking van de ap-

plicatie worden toegelicht.

imPLemeNTaTie5.7.2 

De hoofdcomponenten van de applicatie zoals 

die ontwikkeld is en alle componenten die daartoe be-

horen, in totaal zo’n 180 klasses, worden uiteindelijk 

gecompileerd tot één singulaire entiteit, de feitelijke 

applicatie zelf. Een gebruiker is nu in staat om deze 

applicatie op te starten en een evaluatie uit te voeren. 

De broncode van deze applicatie en een gecompileerde 

versie zijn op de bijgevoegde CD-ROM ingesloten.

EValuaTIEPROTOCOl

De volgorde van handelen in de applicatie volgt 

het evaluatieprotocol zoals dat voor de beoordeling 

van een gebouwconfiguratie is ingericht. Alvorens 

men van start gaat dient men, vergelijkbaar met LCIA 

toerekeningen, als functionele eenheid uit de bewuste 

gebouwconfiguratie een maatgevende snede te speci-

ficeren. Dit houdt doorgaans in dat er uit het bewuste 

gebouw een kenmerkende verdieping geselecteerd 

wordt, waarbinnen vervolgens een beuk wordt aan-

gewezen die als maatgevend kan worden gekenmerkt. 

De elementen en eigenschappen hiervan die tot deze 

beuk behoren, dienen te worden geïnventariseerd al-

vorens de beoordeling plaats kan vinden.

Indien alle benodigde informatie verzameld of 

afgeleid is, kunnen de beschikbare assessments ge-

evalueerd worden door de daarin gestelde vragen te 

beantwoorden op basis van de informatie die over de 

functionele eenheid beschikbaar is. Nadat voor elk 

van de gespecificeerde assessments dit protocol door-

lopen is, worden de resultaten van de toerekening ge-

presenteerd.
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sETuP

Alvorens een gebruiker van de applicatie aan een eva-

luatie begint, zullen er enkele gegevens over de bewuste 

evaluatie vastgelegd dienen te worden. Deze gegevens be-

treffen de naam van het project, de uitvoerend expert, een 

locatie voor het projectbestand en een omschrijving van het 

gebouw in kwestie en de daaruit gekozen functionele een-

heid.

Nadat de details van het project en de bewuste ge-

bouwconfiguratie dat geëvalueerd zal worden zijn omschre-

ven, dienen de weegfactoren tussen de functionele bouw-

lagen te worden vastgesteld. Dit gebeurt door de gebruiker 

een zestal sliders te laten positioneren, waarbij in elk van 

deze sliders een paarsgewijze vergelijking tussen twee func-

tionele bouwlagen aan bod komt, zoals vastgelegd in de 

AHP-methode. Nadat een gewenste configuratie is ingege-

ven, kunnen de weegfactoren berekend worden. Indien deze 

naar wens van de gebruiker zijn, kunnen zij worden opge-

slagen en is de gebruiker in staat om het proces vervolgen.

Met de afronding van de setup van de evaluatie kun-

nen de assessments zoals die zijn gestructureerd en om-

schreven zijn, aan het project worden toegevoegd door het 

XML-bestand met daarin de structuur van de assessments 

in te laden. De applicatie bekijkt vervolgens voor welke rela-

tieklassen er assessments zijn gespecificeerd, en toont deze 

in een boomstructuur aan de linkerzijde van het scherm.

INVENTaRIsaTIE

De genoemde boomstructuur biedt aldus toegang tot 

de secundaire rangen waarvoor assessments zijn opgesteld. 

Selecteert men als gebruiker zo’n rang, dan worden in een 

structuur van tabbladen deze assessments aan de rechter-

zijde van het scherm getoond. In dit overzicht staat een 

korte omschrijving van de actieve assessment, een lijst met 

beschikbare prestatie-indicatoren en een grafische weer-

gave van de flowchart die van toepassing is met daarin de 

corresponderende prestatie-indicatoren.

  figuur 5.13 
screenshot van het vastleggen van enkele gegevens over de evaluatie.

  figuur 5.14 
screenshot van het vastleggen van de weegfactoren van de functionele bouwlagen in de evaluatie.

  figuur 5.15 
screenshot van het selecteren van het Xml-bestand waarin de assessments zijn opgenomen.

  figuur 5.16 
screenshot van het overzicht van een actieve assessment.
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Aan de hand van de flowchart selecteert de gebruiker 

vervolgens de van toepassing zijnde prestatie-indicator in 

de lijst en bevestigd zijn selectie om de evaluatie van deze 

indicator te doorlopen. Een nieuw venster wordt geopend 

waarin de voor die indicator van toepassing zijnde vragen 

aan de gebruiker worden voorgelegd. Nadat deze vragen 

doorlopen zijn, worden de gegeven antwoorden opgeslagen 

en keert de gebruiker terug naar het hoofdscherm, alwaar 

hij, op basis van de beoordeling van de zojuist doorlopen 

prestatie-indicator, aan de hand van de flowchart de vol-

gende indicator kiest, waarna het proces zich herhaalt.

Nadat voor elk van de beschikbare assessments de re-

levante prestatie-indicatoren geëvalueerd zijn, slaat de ge-

bruiker de ingevoerde informatie op, en dient een volgende 

set van assessments te worden gekozen, behorend tot een 

specifieke groep van ontmoetingen tussen constructieve 

elementen en elementen uit een andere functionele bouw-

laag. Dit proces herhaalt zich totdat alle assessments geïn-

ventariseerd zijn.

INTERPRETaTIE

Nadat alle beschikbare secundaire rangen in de 

boomstructuur doorlopen zijn, wordt de optie geactiveerd 

om de resultaten van de inventarisatie te bekijken. Alle re-

sultaten die voortvloeien uit de verschillende assessments 

worden gevoed aan het kennismodel, dat na berekening de 

uiteindelijke scores voor de gebouwconfiguratie onder eva-

luatie retourneert. Deze resultaten worden vervolgens zo-

wel grafisch als numeriek gepresenteerd, waarbij tevens de 

vastgestelde wegingsfactoren worden getoond. De grafische 

representatie van de scores bestaat uit de geaggregeerde 

single score value van de bewuste gebouwconfiguratie met 

betrekking tot de constructieve flexibiliteit, alsmede een 

overzicht van de gewogen en ongewogen resultaten van de 

afzonderlijke functionele bouwlagen.

Op deze wijze krijgt de gebruiker een inzicht in de in-

trinsieke prestaties van de hoofddraagconstructie in relatie 

tot deze lagen, en hun onderlinge relatieve score.

  figuur 5.17 
screenshot van de beantwoording van een kwalitatieve prestatie-indicator.

  figuur 5.18 
screenshot van de beantwoording van een kwantitatieve prestatie-indicator.

  figuur 5.19 
screenshot van de single score output voor de beoordeelde gebouwconfiguratie.

  figuur 5.20 
screenshot van de single score output voor de beoordeelde gebouwconfiguratie.
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kaNTTekeNiNgeN5.7.3 

De software-applicatie die als zodanig ontwik-

keld is, biedt de mogelijkheid om de theorie zoals die 

is opgesteld voor het beoordelen van gebouwconfigu-

raties op hun constructieve flexibiliteit, in de praktijk 

te brengen. Het is daarmee echter nog geen volwaar-

dig pakket; de ontwikkeling van een dergelijke ambi-

tie reikt aanzienlijk verder dan de scope van dit on-

derzoek toelaat, en schiet in wezen ook voorbij aan de 

initiële doelstellingen. Het geeft echter wel een indica-

tie voor de richting waarin een volwaardige applicatie 

ontwikkeld zou kunnen worden.

FOuTmaRgEs

Zoals in elke software-applicatie, kunnen er zich 

bugs voordoen. Met een code base van ruim 35.000 

regels progammeercode, is het naïef om te veronder-

stellen dat de tot dusver ontwikkelde applicatie vrij 

van bugs zou zijn; afhankelijk van het doel van de im-

plementatie en de fase in de Development Life Cycle, 

variëren schattingen van 0.1 tot 3 bugs per 1000 regels 

code. Nu is het voor deze applicatie in feite enkel kri-

tiek als deze bugs zich voor zouden doen in de toere-

kening van het geïmplementeerde kennismodel. Het 

toetsen van de consistentie conditie heeft aangetoond 

dat het systeem voor de baseline in ieder geval exact 

volgens verwachting calculeert. Dit is echter nog geen 

garantie voor de robuustheid van het systeem voor 

elke mogelijke samenstelling van inputs; helaas ont-

breken de technieken om hier een solide inschatting 

van te kunnen maken.

sTaTIsCh VaN OPzET

Eén van de beperkingen die de huidige imple-

mentatie van het kennismodel in de ontwikkelde ap-

plicatie herbergt, is het gegeven dat deze applicatie nu 

in wezen statisch is. Resultaten van een evaluatie wor-

den niet in een database opgeslagen en aangewend om 

de ervaringen hieruit te gebruiken voor het verbeteren 

van de werking van het kennismodel. Hiermee wordt 

bedoeld dat de in theorie aanwezige capaciteiten tot 

een zeker zelflerend vermogen, en daarmee een con-

tinue verbetering van de nauwkeurigheid en betrouw-

baarheid van het model en de kennisrepresentatie, in 

het gebruik van de applicatie niet benut kunnen wor-

den.

Dit ligt voornamelijk gelegen in het feit dat de 

ontwikkeling van de fuzzy systemen in de verschil-

lende nodes op een ander ontwikkelplatform plaats-

vindt als die waarin de applicatie is geschreven. In 

feite geldt dit echter voor elke implementatie van een 

dergelijk systeem; de optimalisatie van de geïncorpo-

reerde kennis vindt plaats alvorens het systeem toe-

gepast wordt.

Ter afSLUiTiNg5.8 

Met de incorporatie van het theoretisch kader 

met betrekking tot constructieve flexibiliteit in een 

kennismodel en de uitwerking daarvan in een expert-

systeem dat middels de ontwikkelde software-appli-

catie gebruikt kan worden, is een platform gecreëerd 

waarop de inventarisatie van constructieve flexibiliteit 

plaats kan vinden. Hiermee is echter nog niet gezegd 

dat het systeem ook daadwerkelijk resultaten oplevert 

die inhoudelijke relevantie hebben.

In het volgende hoofdstuk zal daarom middels 

een case-studie de werking van het beoordelingsin-

strument getoetst worden om hier meer inzicht in te 

verkrijgen.
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06
Case-studie

SmaQ, cosy chair, 2008

Ontworpen in opdracht van droog design en ten-

toongesteld in het Milanese instituut Fondazione 

Antonio Mazzotta in 2008, herinnert de Cosy Chair 

van SMAQ er ons aan dat een ruimte niet zijn geheel 

verwarmd hoeft te worden, als de mogelijkheden 

aanwezig zijn om de warmte precies daar te ver-

schaffen waar deze benodigd is.

De stoel is in feite niets meer dan een gestileerde 

radiator die gewoon aangesloten kan worden op de 

centrale verwarming . Hij levert door zijn ontwerp 

precies de juiste warmte daar waar men deze wenst; 

heet voor het warmhouden van een kop thee en de 

kamerslippers, lauwwarm voor de benen en com-

fortabel warm voor de rug.

In een bredere context is deze stoel als verschijn-

ingsvorm een welhaast ultiem conceptueel voor-

beeld van een Product-Service System dat zowel de 

kwaliteit van de gevraagde service verbetert - com-

fort in dit geval - als de inefficiëntie van gebruikelijke 

systemen blootlegt.



Van 1943 tot 1998 heeft op de campus van het 

Massachussets Institute of Technology (MIT) een op 

het eerste oog onopvallend gebouw gestaan, indertijd 

haastig opgericht om de benodigde ontwikkeling van 

radarsystemen te huisvesten: Building 20 (Brand, 

1994). Als tijdelijk onderkomen stond het feitelijk na 

oplevering direct al op de nominatie om weer gesloopt 

te worden, en met die affectie was het ook geconstru-

eerd; pretentieloze houtskeletbouw die zonder inten-

sieve slooptechnieken weer ten gronde gericht kon 

worden. De ironie wil dat juist deze eigenschappen het 

gebouw uitermate flexibel maakten, waardoor het de-

cennia lang allerlei functies heeft kunnen huisvesten. 

Het gemak waarmee de configuratie aan de verande-

rende huisvestingsbehoefte aangepast kon worden le-

verde het gebouw dan ook de welhaast liefdekozende 

referentie  “the plywood palace”  op.

Sinds 2004 staat op dezelfde locatie het Stata 

Center, ontworpen door de vermaarde starchitect 

Frank Gehry. Weliswaar in haar uitgangspunten ge-

stoeld op de geest van het befaamde Building 20, 

stuit de uitwerking ervan op veel weerstand onder 

de gebruikers; de implementatie van ontwerpkeuzes 

bedoeld om een flexibel gebruik van het gebouw te fa-

ciliteren, lijken door hun articulatie deze juist in de 

weg te staan. En niet alleen de gebruikers uiten hun 

onvrede, drie jaar na oplevering heeft MIT de archi-

tect aangeklaagd vanwege allerlei bouwkundige defec-

ten die zich in het 300 miljoen dollar kostende gebouw 

voordoen.

De praktijk mag dus weerbarstig genoemd wor-

den. Reden genoeg om de theorie van het ontwikkelde 

beoordelingsinstrument te toetsen in de beoordeling 

van daadwerkelijk gerealiseerde gebouwen. Hiertoe is 

een verkennende case-studie uitgevoerd, waarvan de 

bevindingen in dit hoofdstuk zullen worden belicht.

UiTgaNgSPUNTeN6.1 

Voor deze case-studie is een tweetal gebouwen 

geselecteerd dat aan een inventarisatie is onderwor-

pen, om een idee te krijgen van de werking van het 

expertsysteem en de prestaties van de onderzochte 

gebouwen ten aanzien van een zekere mate van con-

structieve flexibiliteit te kunnen beschouwen.

SeLecTiecriTeria6.1.1 

Uitgangspunt in deze is dat de selectiecriteria 

voor deze twee cases gebaseerd zijn op een bepaald 

verwachtingspatroon voor de prestaties van de geko-

zen gebouwen, waarbij de aanname is dat er een dui-

delijk verschil tussen beider naar voren zal komen in 

  figuur 6.1 
afbeelding van het be-
faamde Building 20 op 
de campus van mIT.

  figuur 6.2 
afbeelding van het stata Center, 
ontworpen door Frank gehry.

flμ(x) in de praktijk
“You must stick to your conviction, but be ready to 
abandon your assumptions.”
Denis Waitley
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de evaluatie. Er zal dus een gebouw worden gekozen 

waarvan verwacht wordt dat deze positief presteert - 

op z’n minst boven de vastgestelde baseline - en een 

gebouw waarvan de verwachting is dat dit waarneem-

baar negatief zal presteren.

doeLSTeLLiNg6.1.2 

Deze case-studie heeft als doel om enerzijds te 

beschouwen in hoeverre het model aan dit verwach-

tingspatroon voldoet, en anderzijds om te bekijken in 

welke mate de uitgevoerde evaluaties inzicht kunnen 

geven in de samenstelling van de constructieve flexi-

biliteit voor de gekozen gebouwen.

LimiTaTieS6.1.3 

Zonder dat er een uitgeput evaluatieprotocol is 

opgesteld waarin de randvoorwaarden voor een we-

tenschappelijk zuivere analyse en daarmee interpre-

tatie besloten liggen, kan er op voorhand wel een aan-

tal opmerkingen geplaatst worden bij de validiteit van 

de resultaten uit deze case-studie. Voorop staat dat de 

uiteindelijke scores zoals die berekend zullen worden, 

geen absolute representatie van een zeker flexibili-

teitsniveau uitdrukken. Ook al zou er uit de normali-

satie van zowel de inputvariabelen als de aggregatie, 

naast de voldoening aan de consistentie conditie, kun-

nen worden afgeleid dat theoretisch gezien een maxi-

male score van 1.0 en een minimale score van 0,2 tot 

de mogelijkheden behoren - daarmee de bandbreedte 

van het scoreverloop bepalend - wil dat nog niet zeg-

gen dat deze scores inherent inhouden dat slechts de 

voldoening van een gebouwconfiguratie daaraan res-

pectievelijk als extreem flexibel danwel extreem in-

flexibel geclassificeerd kan worden.

Dit houdt dus in dat er op basis van deze case-

studie enkel uitspraken geformuleerd kunnen worden 

over de verschillen tussen de prestaties van beide ge-

bouwen, en daaruit voortvloeiend een beschouwing 

over de oorzaken van de totstandkoming van deze 

verschillen gemaakt kan worden.

hoofdkaNToor NiSSaN eUroPa6.2 

Ontworpen door het toenmalige ZZOP Archi-

tecten te Amstelveen, waarbij de engineering door 

het voormalige D3BN Den Haag is uitgevoerd, is in 

1991 het hoofdkantoor voor Nissan Europa aan de 

zuidwestkant van Amsterdam, vlak aan de A4 rich-

ting Schiphol, opgeleverd. Heden ten dage zetelt het 

hoofdkantoor van MEXX in het pand; in 2001 is het 

hoofdkantoor van Nissan naar Parijs verhuisd. Het 

gebouw bestaat in essentie uit twee geometrische vo-

lumes, onderling verbonden door een zwevende loop-

brug. Eén van deze volumes, een negen verdiepingen 

tellende schijf met een plattegrond van 15x80m, is het 

eerste subject van deze case-studie.

Belangrijke uitgangspunten in de ontwerpopga-

ve van dit gebouw betroffen de eisen van de opdracht-

gever voor een snelle bouwtijd, een grote indelings-

vrijheid van de plattegrond en de mogelijkheid om 

in de toekomst een uitbreiding in de langsrichting te 

kunnen realiseren. Daarnaast moest het zelfs moge-

lijk zijn om de plaatsing van verticale stijgpunten in de 

plattegrond na verloop van tijd te kunnen wijzigen.

coNSTrUcTieTyPoLogie6.2.1 

Vanzelfsprekend hadden deze randvoorwaarden 

grote consequenties voor het oplossingsveld aan ont-

werpmogelijkheden voor de hoofddraagconstructie. 

De uiteindelijke ontwerpoplossing kan beschouwd 

worden als een ongeschoord raamwerk, bestaande uit 

stalen kolommen, raatliggers en vakwerkliggers. De 

constructieve vloeren worden gevormd door kanaal-

platen zonder druklaag, en zijn opgelegd op de onder-

flens van de raatliggers; dit vanwege de eis om het to-

  figuur 6.3 
afbeelding van het 
hoofdvolume van het 
(voormalig) hoofd-
kantoor van Nissan 
Europa.
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tale vloeroppervlak te kunnen voorzien van een te 

openen verhoogde vloer voor installatiedoeleinden. 

De stabiliteit van de draagconstructie wordt niet ont-

leend aan betonnen of stalen kernen, maar geheel aan 

portaalwerking; in de dwarsrichting aan momentvas-

te verbindingen tussen de kolommen en raatliggers, 

en in de langsrichting aan momentvaste verbindingen 

tussen de vakwerkliggers en kolommen.

geboUWcoNfigUraTie6.2.2 

Om een beeld te schetsen van de configuratie 

van het gebouw, zullen voor elk van de onderkende 

functionele bouwlagen beknopt de kenmerkende ei-

genschappen worden uiteengezet.

ENsCENERINg

Zoals al naar voren kwam in de bespreking van 

de belangrijkste punten uit het Programma van Ei-

sen, is een verdieping van dit gebouw in beginsel in 

zijn geheel vrij indeelbaar. Daar waar een indeling in 

kleinere ruimtes werd gewenst, zoals bijvoorbeeld op 

de achtste verdieping, is dit gerealiseerd door demon-

teerbare systeemwanden te plaatsen. De vloerafwer-

king bestaat uit een afneembare computervloer. Voor 

de plafondafwerking is een brandvertragend systeem-

plafond toegepast.

ONTsluITINg

Het verticale personentransport wordt gefacili-

teerd door een liftgroep van drie liften die op ongeveer 

driekwart van de plattegrond in langsrichting tegen 

de gevel geplaatst zijn. Tevens bevindt zich hier een 

trappenhuis. Een tweetal vluchttrappen is in de uiter-

ste hoeken van de plattegrond gepositioneerd, waarbij 

naast één van deze trappenhuizen nog een goederen-

lift is geplaatst. Verdiepingen waar de plattegrond niet 

als een kantoortuin is ingedeeld, worden ontsloten via 

een centrale corridor.

TEChNIsChE INsTallaTIEs

De gehele oppervlakte van de plattegrond is 

uitgevoerd als een computervloer, waaronder de dis-

tributienetten voor de verschillende technische in-

stallaties geplaatst zijn. De technische installaties 

zelf bevinden zich op de bovenste verdieping van het 

gebouw, waarbij de verticale distributie wordt gefaci-

liteerd door twee ruime schachten die aan weerszij-

den van de plattegrond nabij de vluchttrappenhuizen 

geplaatst zijn. Toiletgroepen zijn nabij de liftgroep en 

het centrale trappenhuis gepositioneerd.

gEBOuWsChIl

De gevel van het gebouw bestaat in hoofdzaak 

uit verdiepingshoge prefab betonnen gevelcomponen-

ten, die van gevelkolom tot gevelkolom overspannen 

en middels stalen consoles aan deze kolommen zijn 

bevestigd. 

iNveNTariSaTie6.2.3 

Alvorens de evaluatie van dit gebouw plaats kan 

vinden, dient vanzelfsprekend de voor deze evalu-

atie relevante informatie van de gebouwconfiguratie 

ontsloten te worden. Daarbij zal er een afbakening in 

de te selecteren informatie vastgelegd moeten wor-

den; met andere woorden, het kiezen van een func-

tionele eenheid. Hiervoor is de vijfde verdieping van 

het gebouw geselecteerd, omdat deze verdieping als 

maatgevend voor de configuratie van het gebouw als 

geheel kan worden beschouwd. Daarnaast is er voor 

deze verdieping de meeste informatie aan dit onder-

zoek beschikbaar gesteld. De benodigde informatie 

is betrokken uit bouwkundige en constructieve teke-

ningen, materiaalstaten en uitgangsdocumenten. De 

gegevens die aldus zijn geëxtraheerd, zijn gebundeld 

in een fact sheet, terug te vinden in bijlage D1 op de 

bijgeleverde CD-ROM.

  figuur 6.4 
Dwarsdoorsnede van het gebouw.

  figuur 6.5 
Enkele plattegronden van het hoofd-
volume van het gebouw.

  figuur 6.6 
afbeelding van de 
staalconstructie van 
het hoofdvolume.
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korToNjo-de Weerde6.3 

Behorend tot de Vitalis WoonZorg Groep is in 

2004 door Magis en van den Berg in het zuiden van 

Eindhoven de seniorencampus Kortonjo-de Weerde 

opgeleverd. Waar voorheen twee afzonderlijke ver-

pleeghuizen opereerden, is nu één zorginstelling ge-

creëerd door de bestaande verpleeghuizen met elkaar 

te verbinden middels een uitbreiding, het Zwevend 

Lint. Daarnaast is op de campus een woontoren van 

twaalf bouwlagen gerealiseerd met een plattegrond 

van 20x48m. Dit bewuste gebouw is het tweede sub-

ject van deze case-studie.

De woontoren huisvest op elke verdieping boven 

de begane grond een viertal riante huurappartemen-

ten die ontsloten worden door een centrale corridor, 

aangesloten op een tweetal trappenhuizen op de kopse 

kanten van het gebouw en een centraal gelegen lift-

groep. Opgedeeld in een aantal typen, variëren deze 

appartementen in bruto oppervlakte van zo’n 130 tot 

150m2. De bovenste verdieping van de toren is gere-

serveerd voor een tweetal luxe penthouses.

coNSTrUcTieTyPoLogie6.3.1 

De hoofddraagconstructie van de woontoren 

kan beschouwd worden als een monolytisch giet-

bouwcasco met dragende wanden die in het gevelvlak 

liggen. De constructieve vloeren bestaan uit breed-

plaatvloeren op twee steunpunten die zijn aangestort 

met een druklaag en afgewerkt met een cementdek-

vloer. De vloeren overspannen van de langsgevel tot de 

dragende wand die de appartementen van de corridor 

scheidt. De stabiliteit van het gebouw wordt ontleend 

aan een betonnen kern die tevens als liftschacht dient, 

in combinatie met de dragende wanden en schijfwer-

king van de vloeren.

geboUWcoNfigUraTie6.3.2 

Evengoed als voor het hoofdvolume van het 

voormalig hoofdkantoor van Nissan is uiteengezet, 

zal voor de woontoren op het complex Kortonjo-De 

Weerde een beknopte kwalitatieve evaluatie van de 

gebouwconfiguratie worden geschetst.

ENsCENERINg

Het ruimtelijk plan wordt bepaald door de plaat-

sing van de vier appartementen, één in elke hoek van 

de plattegrond. De appartementen zijn van elkaar en 

de corridor gescheiden door in het werk gestorte wan-

den, die deel uitmaken van de hoofddraagconstructie. 

Elk appartement is onderverdeeld in kleinere ruimten 

door de plaatsing van kalkzandstenen binnenwanden. 

De vloerafwerking bestaat uit een cementdekvloer.

ONTsluITINg

Het verticale personentransport is gerealiseerd 

door een liftgroep van twee liften die centraal in de 

plattegrond is gepositioneerd. Deze liftgroep sluit aan 

op de centrale corridor die in de langsrichting van de 

plattegrond loopt. Beide uiteinden van deze corridor 

komen uit op een vluchttrappenhuis die middels een 

rooksluis van de corridor afgesloten zijn.

TEChNIsChE INsTallaTIEs

De ventilatie in de appartementen wordt verzorgd 

door een gebalanceerd ventilatiesysteem, waarvan het 

horizontale distributienet in de vloerpakketten is op-

genomen. Op het dak van de woontoren bevindt zich 

naast de machineruimte voor de liften een technische 

ruimte, van waaruit de verticale distributie via de lift-

schacht naar de appartementen plaatsvindt. Natte cel-

len zijn nabij de corridor tegen de binnenwanden aan 

geplaatst.

gEBOuWsChIl

De gevel van het gebouw wordt in hoofdzaak ge-

vormd door een binnenblad van dragende betonnen 

wanden en een buitenblad van schoon gevelmetsel-

werk. Op de kopse kanten ter hoogte van de corridor 

bevindt zich een sparing alwaar een glazen vliesgevel 

  figuur 6.7 
afbeelding van de woontoren op 
het seniorencomplex Kortonjo-De 
Weerde.

  figuur 6.8 
Dwarsdoorsnee van de woontoren 
op het seniorencomplex Kortonjo-De 
Weerde.

  figuur 6.9 
Bouwkundige plattegrond van de 
vierde verdieping van de woontoren 
op het seniorencomplex Kortonjo-De 
Weerde.
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is toegepast.

iNveNTariSaTie6.3.3 

Zoals al beschreven bij de inventarisatie van het 

Nissan gebouw, dient eveneens voor de woontoren de 

benodigde gegevens verzameld te worden. Voor het 

uitvoeren van de evaluatie is als functionele eenheid 

de vierde verdieping gekozen, omdat deze verdieping 

als representatief voor het gebouw kan worden be-

schouwd. Ook hier zijn de, hoofdzakelijk op basis van 

bouwtekeningen verzamelde gegevens gebundeld in 

een fact-sheet, terug te vinden in Bijlage D2 op de bij-

geleverde CD-ROM.

evaLUaTie6.4 

De gegevens die voortvloeien uit de opgestelde 

fact sheets zijn vervolgens aangewend om als invoer 

te dienen in de uitgevoerde evaluaties. Op punten 

waar voor beide gebouwen onvoldoende informatie 

beschikbaar was of deze niet afgeleid danwel reverse 

engineered kon worden, is voor beiden dezelfde input 

gehanteerd, namelijk de waarde die overeenkomt met 

de baseline voor de betreffende prestatie-indicator of 

specifieker, de vraag binnen de betrokken indicator. 

Om uitspraken te kunnen doen over de samenstel-

ling van de hoogte in de verwachte verschillen tussen 

beide beoordelingen, is voor elk gebouw de toereke-

ning uitgevoerd met standaard weegfactoren voor de 

functionele lagen, namelijk 0,25. Daarnaast zijn voor 

elk van de gebouwen middels de AHP-methode zoals 

die in de applicatie geïmplementeerd is, een set van 

weegfactoren vastgesteld en is een score berekend met 

inachtneming van deze weegfactoren, om een zo rea-

listisch mogelijke single score value te verkrijgen.

Figuur 6.10 en figuur 6.11 tonen de resultaten 

van de aldus uitgevoerde evaluaties. De grafieken la-

ten zien dat het verwachtingspatroon voor de presta-

ties van de gekozen gebouwen door de scores die het 

beoordelingsinstrument heeft opgeleverd, bevestigd 

worden. Het Nissan gebouw scoort waarneembaar 

beter dan de woontoren op het complex Kortonjo-De 

Weerde, waarbij bovendien vastgesteld kan worden 

dat het eerste gebouw boven de standaardwaarde 

van 0,6 scoort, de in het vorige hoofdstuk besproken 

baseline, en het tweede gebouw daaronder; met an-

dere woorden, voorzichtig kan gesteld worden dat het 

Nissan gebouw gunstige karakteristieken ten aanzien 

van constructieve flexibiliteit in zich herbergt, en dat 

de woontoren gekenmerkt wordt door overwegend in-

flexibele karakteristieken in de context van construc-

tieve flexibiliteit.

Voor beide gebouwen zullen de individuele sco-

res aan een evaluatie worden onderworpen, om de 

samenstelling van de hoogte van de scores te kunnen 

duiden.

NiSSaN6.4.1 

De beoordeling van het Nissan gebouw levert 

uiteindelijk een score op waarvan gesteld mag worden 

dat die in haar aard aan het verwachtingspatroon vol-

doet. De constructieve flexibiliteit van de configuratie 

scoort significant boven de baseline, waarbij in reken-

schap dient te worden genomen dat het ontbreken van 

assessments voor de functionele abstractie ontsluiten 

het eindresultaat enigszins dempen; deze bouwlaag 

scoort namelijk volgens de eigenschappen van het 

kennismodel exact op deze baseline. Eenzelfde bewe-

ring geldt voor de secundaire rangen waarvoor geen 

assessments zijn opgesteld, te weten de attribuutrela-
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  figuur 6.10 
grafiek met daarin de ongewogen 
single score values voor construc-
tieve flexibiliteit van de geëvalu-
eerde gebouwen; duidelijk is dat het 
Nissan gebouw beter scoort als de 
woontoren.

  figuur 6.11 
grafiek met daarin de gewogen single 
score values van degeëvalueerde 
gebouwen. De grafiek toont de rela-
tieve opbouw van de prestaties van de 
afzonderlijke bouwlagen in relatie tot 
de totale constructieve flexibiliteit.
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ties tussen zowel stabiliteitselementen als funderings-

elementen en kritieke elementen uit de functionele 

abstracties dienen, ensceneren en scheiden. Omdat zij 

wel een aandeel hebben in de totstandkoming van de 

uiteindelijke score, bepaald door de implementatie van 

de baseline en hun afzonderlijke weegfactoren, wordt 

ook op dit niveau het resultaat enigszins gedempt.

Een eerste bevestiging in de coherentie van de 

resultaten kan gevonden worden in de constatering 

dat elk van de functionele bouwlagen waarvoor as-

sessments zijn geëvalueerd, de scores van deze bouw-

lagen ten aanzien van een zekere mate van construc-

tieve flexibiliteit positief zijn. Om hier dieper op in te 

gaan, zal voor elk van deze lagen de individuele score 

besproken worden.

TEChNIsChE INsTallaTIEs

De randvoorwaarden die aan de basis van het 

ontwerp van het gebouw hebben gestaan, waaronder 

de in de context van deze functionele laag van belang 

zijnde eis om het gehele vloeroppervlak van een te 

openen verhoogde vloer voor installatiedoeleinden 

te zien, komen in positieve zin terug in de beoorde-

ling van de constructieve flexibiliteit voor deze bouw-

laag. De overmaat aan beschikbare ruimte, de grote 

vrijheid in het plaatsen van het verloop van de dis-

tributienetten door de toepassing van raatliggers en 

de goede toegankelijkheid van de elementen dragen 

allen bij aan de hoge score. De verticale distributie 

kent eveneens een grote mate van vrijheid, doordat 

op gecoördineerde plaatsen in het vloerveld sparingen 

zijn aangebracht, naast de riante leidingschachten die 

in potentie zelfs van plaats gewijzigd zouden kunnen 

worden, gezien de implementatie van een constructief 

vloersysteem waarin er geen druklaag of natte afwer-

king is toegepast.

ENsCENERINg

Het volledig vrij indeelbare ruimteplan en de 

afwezigheid van constructieve elementen in het veld 

dragen in belangrijke mate bij aan de positieve score 

in de evaluatie voor deze functionele laag. Daar komt 

bij dat de droge montage van de vloer- en plafondaf-

werking, tezamen met de mogelijkheden om verticale 

doorgangen te maken, een grote aanpasbaarheid fa-

ciliteren. De resultaten worden in deze nog enigszins 

getemperd door de beperkte functionele vrije hoogte 

van 2700mm en de draagcapaciteit voor veranderlijke 

vloerbelasting van 2,5 kN/m2. Hierbij dient echter de 

kanttekening geplaatst te worden dat er in de inventa-

risatie geen rekening is gehouden met de voorziening 

van een archiefruimte van 7.2x7,5m op elke verdieping 

van het gebouw, waarvoor met een plaatselijke veran-

derlijke vloerbelasting van 10kN/m2 is gerekend. Zou 

deze kwaliteit verdisconteerd zijn, dan had dat een on-

getwijfeld een positieve invloed op het eindresultaat 

van de score gehad.

gEBOuWsChIl

De score voor de functionele abstractie scheiden, 

oftewel de gebouwschil, blijft niet achter bij de twee 

eerder besproken bouwlagen; sterker nog, de score 

voor deze laag is de hoogte partiële flexibiliteitsindi-

functionele laag weegfactor score geaggregeerde  score

dienen 0,25 0,834 0,208

ensceneren 0,25 0,779 0,195

scheiden 0,25 0,918 0,229

ontsluiten 0,25 0,600 0,150

constructieve flexibiliteit 0,801

dienen 0,33 0,834 0,275

ensceneren 0,41 0,779 0,320

scheiden 0,16 0,918 0,147

ontsluiten 0,10 0,600 0,060

constructieve flexibiliteit 0,812
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  figuur 6.12 
Tabel met daarin de ongewogen en 
gewogen scores voor de constructie-
ve flexibiliteit van het Nissan gebouw. 

  figuur 6.13 
grafiek met daarin de ongewogen 
individuele scores van de functionele 
bouwlagen voor het Nissan gebouw. 

  figuur 6.14 
grafiek met daarin de geaggregeerde 
gewogen individuele scores van de 
functionele bouwlagen voor het Nis-
san gebouw. 
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cator in deze evaluatie. De oorzaak voor de hoogte van 

deze score kan verklaard worden met de detaillering 

van de ontmoetingen tussen de constructieve vloer 

en het gevelvlak en de montage van het gevelsysteem 

aan de verticale dragende elementen. De eerste is in 

zijn geheel afwezig, er is dus geen afhankelijkheid tus-

sen de constructieve vloer en het gevelsysteem, en de 

tweede is zodanig gedetailleerd dat aan de wens van 

de opdrachtgever om het gebouwvolume in horizon-

tale zin uit te kunnen breiden, in potentie kan worden 

voldaan: de gevelelementen zijn reversibel gemonteerd 

in een beperkt aantal knopen, die relatief eenvoudig 

toegankelijk zijn. De capaciteit om relatief zware ge-

velelementen te kunnen dragen, draagt eveneens bij 

aan de constructieve flexibiliteit op dit vlak; de range 

aan mogelijke alternatieve gevelsystemen wordt door 

deze capaciteit in zijn geheel niet beperkt. 

INTERDEPENDENTIE

Hetgeen in het theoretisch kader in hoofdstuk 

4 al is geponeerd met betrekking tot de aanwezigheid 

van directe en indirecte afhankelijkheden tussen at-

tribuutrelaties, wordt in deze evaluatie in zekere zin 

bevestigd. Randvoorwaarden uit verschillende dis-

ciplines komen uiteindelijk samen in een ontwerp-

oplossing die, in het geval van het zojuist besproken 

gebouw, voor elk van de disciplines positief uitpakt; de 

wens tot een vrij indeelbare kantoorruimte, een maxi-

male leidingflexibiliteit en de mogelijkheid om verti-

cale stijgpunten in de plattegrond te kunnen wijzigen, 

hebben geleid tot een constructief systeem waarin elk 

van deze uitgangspunten tot zijn recht komt.

korToNjo-de Weerde6.4.2 

Evenals de beoordeling van het Nissan gebouw 

levert de evaluatie van de woontoren op het complex 

Kortonjo-De Weerde een score op die het verwach-

tingspatroon recht doet; de gebouwconfiguratie scoort 

beneden de baseline, met inachtneming van de eerder 

gestelde dempende invloeden van attribuutrelaties 

binnen domeinen die in deze evaluatie niet opgeno-

men zijn. Daar waar bij het Nissan gebouw deze in-

vloeden de uitslag in negatieve zin beïnvloeden, geldt 

voor dit gebouw het omgekeerde. De uitslag van de 

score ten opzichte van deze baseline is evenwel minder 

groot als de uitslag zoals die bij het Nissan gebouw is 

geïdentificeerd. Men zou dus kunnen stellen dat deze 

gebouwconfiguratie minder inflexibel is als dat de 

configuratie van het Nissan gebouw flexibel genoemd 

mag worden, al is deze bewering op basis van deze re-

sultaten moeilijk te ijken.

Ook hier geldt dat voor elk van de beoordeelde 

functionele bouwlagen er een zekere coherentie in de 

score ten aanzien van constructieve flexibiliteit ge-

identificeerd kan worden; er is er geen die boven de 

baseline scoort en de onderlinge verschillen zijn be-

perkt. De scores van de afzonderlijke lagen zullen in 

deze besproken worden.

TEChNIsChE INsTallaTIEs

De score voor de constructieve flexibiliteit ten 

aanzien van de functionele bouwlaag waaronder de 

technische installaties geschaard worden, mag gerust 

functionele laag weegfactor score geaggregeerde  score

dienen 0,25 0,450 0,112

ensceneren 0,25 0,519 0,130

scheiden 0,25 0,470 0,118

ontsluiten 0,25 0,600 0,150

constructieve flexibiliteit 0,510

dienen 0,30 0,450 0,135

ensceneren 0,40 0,519 0,208

scheiden 0,20 0,470 0,094

ontsluiten 0,10 0,600 0,060

constructieve flexibiliteit 0,497
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  figuur 6.15 
Tabel met daarin de ongewogen en 
gewogen scores voor de construc-
tieve flexibiliteit van de woontoren op 
het complex Kortonjo-De Weerde.

  figuur 6.16 
grafiek met daarin de ongewogen 
individuele scores van de functionele 
bouwlagen voor de woontoren.

  figuur 6.17 
grafiek met daarin de geaggregeerde 
gewogen individuele scores van 
de functionele bouwlagen voor de 
woontoren.
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laag genoemd worden. De totstandkoming van deze 

score ligt voornamelijk gelegen in de statische inte-

gratie van de distributienetten in het vloersysteem, 

zoals gezegd een breedplaatvloer waar boven op de 

druklaag aan cementdekvloer is aangebracht. De toe-

gang tot deze entiteiten en het gefixeerde verloop er-

van beperken de aanpasbaarheid van deze systemen 

ten zeerste.

ENsCENERINg

Met betrekking tot de functionele abstractie en-

sceneren scoort de woontoren relatief gezien nog het 

beste, al valt ook hier de score onder de baseline, en 

kan de configuratie dus als inflexibel worden geken-

merkt. De gehanteerde constructietypologie van dra-

gende wanden draagt bij aan een starre configuratie 

van het ruimteplan, waarbij de beperkte functionele 

vrije hoogte van 2470mm en de geringe draagcapaci-

teit voor veranderlijke vloerbelasting van 1,75kN/m2 

het potentieel tot transformatie verder beperken. Een 

positieve bijdrage aan de constructieve flexibiliteit 

wordt desalniettemin geleverd door de ruime afme-

tingen van de vrij indeelbare ruimtes, al worden deze 

in de huidige configuratie ingeperkt door de plaatsing 

van kalkzandstenen binnenwanden.

gEBOuWsChIl

De score voor de constructieve flexibiliteit met 

betrekking tot de gebouwschil is eveneens laag te noe-

men. Door de toepassing van dragende gevels is er een 

grote mate van integratie tussen deze twee bouwlagen 

te onderkennen. Wel draagt deze constructiewijze 

bij aan een hoge draagcapaciteit voor gevelsystemen, 

al zal de keuze hiertoe vanwege de gehanteerde con-

structietypologie beperkt blijven. Anderzijds kan ge-

steld worden dat een dergelijke typologie in potentie 

wel de mogelijkheden biedt om met betrekking tot 

de enscenering betrekkelijk grote ruimtes te creëren; 

het ruimtelijk plan wordt immers niet gehinderd door 

constructieve elementen die haaks op de gevel staan. 

INTERDEPENDENTIE

Ook hier kan gesproken worden over afhanke-

lijkheden in karakteristieken van de gebouwconfi-

guratie met betrekking tot constructieve flexibiliteit, 

zoals in de voorgaande paragraaf al kort is aangestipt. 

Hierbij dient wel vermeld te worden dat het ontwerp 

van het gebouw ook niet op uitgangspunten gestoeld is 

die een zeker accommodatievermogen faciliteren.

iNTerPreTaTie6.5 

Een belangrijke constatering die uit deze case-

studie naar voren komt is dat de beide gebouwen tot op 

zekere hoogte volgens het verwachtingspatroon pres-

teren. De totaalscores zitten allebei aan de verwachte 

kant van de baseline, waarbij met betrekking tot de 

hoogte van de scores zoals gezegd in ogenschouw ge-

nomen moet worden dat de resultaten uit beide eva-

luaties gedempt worden door de baseline score van de 

domeinen waarvoor geen assessments zijn opgesteld. 

Tevens valt op te merken dat voor beide gebouwen geldt 

dat de individuele scores van de afzonderlijke bouwla-

gen een relatief geringe spreiding kennen; voorzichtig 

kan gesteld worden dat er dus voor een succesvolle 

implementatie van constructieve flexibiliteit een cor-

relatie tussen de individuele ontwerpaspecten lijkt te 

bestaan, al is een dergelijke bewering met een set van 

twee cases op z’n minst precair te noemen.

TOEREKENINg

Alhoewel de kwantitatieve benadering van het 

begrip constructieve flexibiliteit in deze uiteindelijke 

heeft geleid tot een numerieke waardering die enige 

duiding heeft, kan men echter niet zonder meer stellen 

dat, in de scope van deze evaluatie, het Nissan gebouw 

volgens diezelfde numerieke verhouding beter pres-

teert dan de woontoren op het complex Kortonjo-De 

Weerde. De bandbreedte van het mogelijke scorever-

loop geeft weliswaar een minimum en een maximum 

score aan, verondersteld wordt dat geen gebouwcon-

figuratie een samenstelling van eigenschappen zal 

herbergen die een dergelijke score mogelijk zouden 

maken, terwijl zij toch als extreem flexibel dan wel ex-

treem inflexibel getypeerd zouden worden. 

Ten aanzien van de betrouwbaarheid van de toe-
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rekening zelf in het kennismodel, dient enige reserve 

in acht genomen te worden als gevolg van de moge-

lijke aanwezigheid van de in het vorige hoofdstuk al 

aangestipte bugs in de software-applicatie. Alhoewel 

de berekening geen aanleiding geeft te vermoeden dat 

dit het geval is, of in ieder geval een merkbare invloed 

heeft, kan de mogelijkheid hiertoe niet uitgesloten 

worden. Een ander punt met betrekking tot de be-

trouwbaarheid van de berekening zelf voor zover die 

niet voortvloeit uit de opgeslagen kennisrepresentatie 

en gehanteerde weegfactoren, betreft de constatering 

dat de implementaties van de neurofuzzy systemen in 

het kennismodel op sommige momenten tijdens de 

ontwikkeling onverwachte activatieniveau’s van neu-

ronen hebben laten zien. Deze activatieniveau’s lagen 

echter in de orde van grootte van 1‰, zodat hun in-

vloed op de uiteindelijke berekening als nihil kan wor-

den beschouwd.

De evaluatie van beide gebouwen leert tevens 

dat de beschikbaarheid over uitgebreide en precieze 

informatie van de betrokken gebouwconfiguraties de 

betrouwbaarheid van de evaluatie ten goede komt; 

helaas zal aan deze wens voor zowel bestaande gebou-

wen als ontwerpen van nieuwe gebouwen die zich nog 

in het ontwerpstadium bevinden niet altijd voldaan 

kunnen worden. Mede daarom verdient het aanbeve-

ling om in een mogelijke doorontwikkeling van het 

beoordelingsinstrument de implementatie van een 

betrouwbaarheidsinterval te overwegen, als uitdruk-

king van de onzekerheid die er in de kwaliteit en vol-

ledigheid van de gebruikte informatie kan bestaan.

refLecTie6.6 

Alhoewel de besproken evaluaties een posi-

tief beeld schetsen van de werking van het beoor-

delingsinstrument, kan er op basis van slechts twee 

uitgevoerde evaluaties nog geen gegronde uitspraak 

worden gedaan over de validiteit van het ontwikkelde 

expertsysteem, zeker als de tweeledige doelstelling 

van deze case-studie in ogenschouw wordt genomen; 

het toetsen van een model aan de werkelijkheid en te-

gelijkertijd deze werkelijkheid proberen te verklaren 

aan de hand van datzelfde model, is een benadering 

waaruit de gevolgtrekkingen met enige reserve bena-

derd moeten worden. Daar komt bij dat strikt geno-

men de mogelijke bias die bij de uitvoerder en auteur 

van dit onderzoek zou kunnen leven ten aanzien van 

de samenstelling van de scores, niet veronachtzaamd 

mag worden.

Die kanttekening geplaatst hebbende, zijn er op 

basis van de resultaten wel degelijk enkele conclusies, 

en daaruit voortvloeiend aanbevelingen, te formule-

ren.

INTERDEPENDENTIE

Uit de evaluatie van beide gebouwen is de over-

tuiging bevestigd - voor zover de scope van deze evalu-

atie kan reiken - dat de optimalisatie van een ontwerp-

keuze in de context van constructieve flexibiliteit voor 

een specifiek domein tevens invloeden heeft op de 

prestaties van direct of wellicht belangrijker, indirect 

gerelateerde afhankelijkheden. Het expertsysteem 

zoals ontwikkeld in deze, zou een aanzet kunnen zijn 

om de integrale optimalisatie van de ontwerpconfi-

guratie ten aanzien van een algeheel niveau van ac-

commodatievermogen tot ondersteuning te zijn. Van 

groot belang daarbij is dat voor elk van de betrokken 

domeinen voldoende kennis over de gewenste situatie 

voorhanden is, en een solide inzicht in hoe die kennis 

met elkaar correleert.

aaNBEVElINgEN

Ook al scoren zoals gezegd de beide gebouwcon-

figuraties, de hierboven genoemde kanttekeningen 

in acht nemend, volgens verwachtingen, wil dit ech-

ter nog niet zeggen dat deze scores daarmee ook een 

  figuur 6.18 
Bekende ‘cartoon’ die  het risico van 
een verwevenheid tussen meting en 
duiding treffend uitbeeldt.
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directe afspiegeling van hun potentieel tot een zeker 

accommodatievermogen zijn. De gehanteerde de-

fuzzificatiemethode zorgt ervoor dat extremen in de 

samenstelling van de fuzzy output in de reële output 

als het ware ‘uitgesmeerd’ worden. Dit kan er toe lei-

den dat een berekening een te positief beeld schetst 

van de algehele prestatie. Het is namelijk heel goed 

denkbaar dat een prestatie-indicator waarop relatief 

slecht gescoord wordt, maatgevend zal blijken te zijn; 

een beperkte draagcapaciteit voor veranderlijke vloer-

belasting bijvoorbeeld beperkt de mogelijkheden tot 

functiewijziging aanzienlijk, alle mogelijke positieve 

prestatie-indicatoren ten spijt. Het verdient daarom 

aanbeveling om in de context van dit onderzoek en de 

daarin gehanteerde methodiek, in een mogelijk ver-

volgonderzoek het potentieel van de implementatie 

van hyperinference als ondervanging van deze tekort-

koming in overweging te nemen; hyperinference biedt 

als uitbreiding op de toerekening in fuzzy systemen 

de mogelijkheid om naast positieve rekenregels ook 

negatieve rekenregels toe te passen, die als waarschu-

wingen zouden kunnen dienen.

Daarop aansluitend is het aan te bevelen om op 

meerdere niveau’s in het kennismodel over informatie 

met betrekking tot de domeingebonden toerekening 

te beschikken. Afhankelijke variabelen worden in de 

huidige opzet geaggregeerd tot op het niveau van een 

functionele bouwlaag, waarbij er, zoals hierboven al is 

aangegeven, informatie verloren kan gaan. Wil men 

in staat zijn om precies te weten waar de pijnpunten 

danwel kwaliteiten van een ontwerp met betrekking 

tot constructieve flexibiliteit zich voordoen, dan is 

dergelijke informatie benodigd.
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07
Conclusies en aanbevelingen

kemistry gallery, No under-
standing between the brain 
and the hands, 2009

Geïnspireerd op de beroemde stomme film Metropo-

lis van Fritz Lang uit 1927, waarin een urbaan beeld 

wordt geschetst dat gekenmerkt wordt door een 

strikte scheiding tussen de ‘denkers’ en de ‘doeners’, 

hebben een vijftal fotografen van Pocko in een samen-

werkingsverband met negen grafische ontwerpers 

hun eigen hedendaagse interpretatie van Lang’s 

dystopia vorm gegeven.

De beelden die aldus gecrëeerd zijn, geven blijk van 

de dynamische context waarin de stedelijke omgeving 

zich bevindt, en bieden ruimte aan een visie waarin 

deze urbane omgeving welhaast letterlijk als een 

levend organisme tot uitdrukking komt.



 “Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets 

weet.”  is de Nederlandse vertaling van een uitspraak 

die aan de welbekende filosoof Socrates uit de Griekse 

oudheid is toegekend. Met de afronding van het on-

derzoek waarover deze thesis verhaald, lijkt deze uit-

spraak in deze context van toepassing te zijn; de uitge-

breide verkenning van paradigma flexibiliteit in zowel 

de breedte als de diepte, heeft onder meer geleid tot 

het besef dat vele vragen nog niet beantwoord zijn, of 

mogelijk zelfs ook maar gesteld. Dat gezegd hebbende, 

zal desalniettemin getracht worden de bevindingen 

zoals die tot stand zijn gekomen in dit onderzoek, in 

een coherent kader te duiden.

Centraal gedachtengoed in deze thesis is de 

overtuiging dat de benodigde transitie van onze huidi-

ge maatschappij naar een economisch, sociaal en eco-

logisch gezonde, ergo sustainable samenleving mede 

afhankelijk is van de wijze waarop de gebouwde om-

geving deze transitie weet te omarmen en te bewerk-

stelligen. Een kritieke voorwaarde voor het welslagen 

van de daarvoor benodigde paradigmaverschuiving 

ligt gelegen in de volledige acceptatie van het welbe-

kende credo  “long life, loose fit, low energy, less was-

te”  als uitgangspunt in het ontwerp en gebruik van 

gebouwen die een duurzame toekomst voorstaan.

Dit onderzoek hoopt bijgedragen te hebben in 

de kennisverrijking van de karakteristieken van het 

adaptatievermogen van gebouwen in het algemeen en 

de notie van constructieve flexibiliteit in het bijzon-

der. De opzet van een framework voor een volwaardig 

beoordelingsinstrument en de gedeeltelijke invulling 

daarvan, tot uiting gebracht in de ontwikkelde appli-

catie, is een eerste zinvolle stap in het meetbaar ma-

ken van deze eigenschappen, aldus bijdragend aan een 

beter begrip van de materie en haar context.

aLgemeNe beviNdiNgeN7.1 

Een belangrijke aanname in dit onderzoek is de 

veronderstelling dat gebouwen, doelbewust ontwor-

pen op een lange functionele levensduur, een positieve 

bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de 

environmental load van gebouwen op de leefomge-

ving. De expliciete voorwaarde tot de incorporatie 

van een zeker niveau van adaptatievermogen om deze 

doelstelling te verwezenlijken, is daarbij onomstotelijk 

vastgesteld. De huidige kennisleemte, tekortschieten-

de regelgeving en investeringsrisico’s die vooralsnog 

de succesvolle ontwikkeling van inherent adaptieve 

gebouwen belemmeren, hebben een belangrijk draag-

vlak gecreëerd voor de relevantie van de identificatie 

en ijking van gebouwgebonden karakteristieken die 

een dergelijk adaptatievermogen ten goede komen. 

De aan deze belemmeringen ten grondslag liggende 

onzekerheden die gepaard gaan met functionele eisen 

die in toekomstige gebruiksscenario’s aan gebouwen 

gesteld kunnen worden, hebben de wens gevoed om 

prestatie-eisen op het gebied van flexibiliteit - in dit 

kader accommodatievermogen genoemd - op te stel-

len en meetbaar te maken, als objectieve maat voor dit 

adaptatievermogen.

coNSTrUcTieve fLexibiLiTeiT7.1.1 

Het krachtenveld dat voortvloeit uit de kritieke 

rol die hoofddraagconstructies in deze context vervul-

len door de gewenste totstandkoming van enerzijds 

een bepaald niveau van adaptatievermogen en an-

derzijds de voldoening aan een lange gewenste func-

Reflectie
“I never know what I think about something until 
I read what I’ve written about it.”
William Faulkner
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tionele levensduur, heeft de relevantie van het begrip 

constructieve flexibiliteit onderstreept. De deductieve 

stellingname dat het oplossingsveld van constructieve 

flexibiliteit bepaald wordt door twee klasses van cri-

teria - Autonomie en Capabiliteit - waarbinnen een 

achttal kerneigenschappen van constructieve flexibi-

liteit opgespannen is, maatgevend voor de functionele, 

technische en fysieke eigenschappen van de attribuut-

relaties van elementen van hoofddraagconstructies 

met andere entiteiten, biedt een kader waarbinnen 

de wens tot het meetbaar maken van kwaliteiten van 

hoofddraagconstructies en haar implementatie in een 

gebouwconfiguratie ten aanzien van flexibiliteit tot 

uitdrukking is kunnen komen.

De uitwerking van deze kerneigenschappen voor 

de onderzochte domeinen heeft geleid tot een begrip 

waarin de erkenning van de aanwezigheid van on-

derlinge afhankelijkheden tussen optimalisaties van 

ontwerpaspecten voorop staat. Dit betekent dat er 

bijvoorbeeld dus moeilijk gesproken kan worden over 

dè ideale beukmaat als leidraad in de totstandkoming 

van een ontwerp, omdat de impact hiervan op de con-

structieve flexibiliteit van het systeem als geheel onder 

andere afhankelijk is van de gehanteerde constructie-

typologie, de draagcapaciteit van het vloersysteem in 

relatie tot het bereik aan verschillende gebruiksfunc-

ties, de diepte van de beuk in relatie tot de gekozen 

overspanningsrichting en mogelijk daaruit voortvloei-

ende verhindering van het vrije verloop van het distri-

butienet als gevolg van het gekozen vloersysteem, om 

maar een paar afhankelijkheden te noemen.

Vanzelfsprekend zijn wel binnen het eigen do-

mein van zo’n ontwerpaspect de gewenste karakteris-

tieken te identificeren, hetgeen ook tot stand is geko-

men in de uitwerking van de prestatie-indicatoren en 

de normalisatie daarvan tot een zeker flexibiliteitsni-

veau.

kWaNTiTaTieve beNaderiNg7.1.2 

De aanzet tot het beoordelingsinstrument voor 

de evaluatie van constructieve flexibiliteit van gebouw-

configuraties zoals dat ontwikkeld is, kan enerzijds 

aangewend worden om een indicatie te verkrijgen van 

de hoogte van het adaptatievermogen van bestaande 

gebouwen en daarmee het potentieel tot herbestem-

ming of renovatie, en anderzijds de besluitvorming 

in een vergelijking tussen alternatieve configuraties 

van een ontwerp ondersteunen. De kwantitatieve be-

oordeling die uit de evaluatie van karakteristieke en 

kritieke attribuutrelaties voortvloeit, biedt daarin in 

potentie een eenduidig communicatiemiddel.

Daaropaansluitend kan gesteld worden dat de 

toepassing van assessments als intermediair tussen 

de projectonafhankelijke en geabstraheerde opzet van 

het kennismodel en de realiteit van een gebouwcon-

figuratie, de toepassing van het instrument als hulp-

middel gegarandeerd.

coNcLUSieS7.2 

Dit onderzoek bevestigd de notie dat de succes-

volle implementatie van een zeker adaptatievermogen 

in de ontwikkeling van gebouwen die een lange func-

tionele levensduur voorstaan, in belangrijke mate af-

hankelijk is van de kwaliteiten van de hoofddraagcon-

structie, in deze context uitgedrukt als constructieve 

flexibiliteit. Daar kan aan worden toegevoegd dat de 

optimalisatie van ontwerpaspecten ten faveure van 

deze constructieve flexibiliteit, een uitermate complex 

karakter kennen door de onderkenning van de aanwe-

zigheid van directe en indirecte afhankelijkheden tus-

sen deze aspecten.

reLevaNTie7.2.1 

De uitvoering van een case-studie waarin een 

tweetal gebouwen op hun constructieve flexibiliteit 

geëvalueerd is, heeft de indruk achtergelaten dat het 

ontwikkelde expertsysteem in haar opzet een waar-

devolle bijdrage kan leveren in de evaluatie van ge-

bouwconfiguraties op hun adaptatievermogen, en 

aanleiding kan bieden om, in het kader van Perfor-

mance Based Design, de gewenste flexibiliteits-eisen 

als vervangers van eisen met betrekking tot een zekere 

functionaliteit daadwerkelijk in te gaan richten.
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verdieNSTeN7.2.2 

De verdiensten van het uitgevoerde onderzoek 

bestaan er uit dat enerzijds een begrippenkader is op-

gesteld waarbinnen de notie van constructieve flexibi-

liteit een zekere duiding heeft gekregen, en anderzijds 

de aanzet tot een gereedschap is gerealiseerd dat als 

hulpmiddel kan worden ingezet bij de inventarisatie 

van het potentieel tot herbestemming of renovatie van 

bestaande gebouwen en de evaluatie van de karakte-

ristieken van ontwerpen van nieuwe gebouwen die 

middels de incorporatie van een zeker adaptatiever-

mogen een lange functionele levensduur voorstaan. 

De specifieke opzet van dit hulpmiddel garandeert 

daarbij de mogelijkheid om de ontbrekende domeinen 

invulling te geven zonder de bestaande structuur aan 

te tasten of compromitteren.

Het gehanteerde formalisme waarop de ontwik-

keling van dit gereedschap gebaseerd is, biedt daar-

naast een breed scala aan stuurmechanismen dat de 

groei naar een immer nauwkeuriger kennisrepresen-

tatie kan bewerkstelligen, en aldus de continuïteit van 

het ingezette traject kan garanderen. De capaciteiten 

van de gehanteerde toerekeningsmethode om daarin 

enerzijds de realiteit van complexe, non-lineaire ei-

genschappen te kunnen modelleren en anderzijds 

de transparante representatie van ontwerpkennis te 

waarborgen, voorkomen een mogelijke belemmering 

in het streven naar deze verbeteringen.

LimiTaTieS7.3 

Welhaast vanzelfsprekend herbergt het uitge-

voerde onderzoek ook enkele limitaties die de relevan-

tie van de resultaten in een juist perspectief zetten. 

Deze zullen kort toegelicht worden.

keNNiSrePreSeNTaTie7.3.1 

Zoals naar voren is gekomen in de bespreking 

van de ontwikkeling van het beoordelingsinstrument, 

is voor slechts een selectie van domeinen invulling 

gegeven aan het kennismodel. Alhoewel de afkap 

die hierbij is gehanteerd weliswaar blijk geeft van de 

verwachte beperkte importantie van de domeinen die 

buiten beschouwing zijn gelaten, kan niet met zeker-

heid gesteld worden dat hun score conform de presta-

ties van de wel beoordeelde domeinen verloopt. Zeker 

als de indirecte afhankelijkheden in ogenschouw wor-

den genomen, kunnen kritieke ondergrenzen die nog 

niet geïnventariseerd zijn, maatgevend worden. Zo 

is de hypothetische situatie mogelijk dat een draag-

constructie in belangrijke mate een overcapaciteit in 

draagvermogen herbergt, hetgeen aanleiding zou kun-

nen geven voor een gebruiksfunctie met een zwaarder 

belastingsprofiel of zelfs de verticale uitbreiding van 

het gebouw, indien de capaciteit van de fundering niet 

toereikend is of ontoelaatbare verschillen in zettingen 

zou vertonen, kan deze overcapaciteit niet worden be-

nut.

vaLidaTie7.3.2 

Wellicht de belangrijkste limitatie die de tot dus-

ver verkregen inzichten kenmerkt, is het gemis aan 

een zorgvuldige validatie. Het initiële uitgangspunt 

om onafhankelijk van in potentie subjectieve waarde-

ringen een numerieke indicatie van de prestaties ten 

aanzien van constructieve flexibiliteit te verkrijgen, is 

vanwege het deels kwalitatieve karakter van de input 

voor bepaalde indicatoren onhaalbaar gebleken. Vali-

datie van de resultaten wordt daarmee een belangrijk 

onderdeel om de algehele betrouwbaarheid van de be-

oordeling te kunnen toetsen.

Aansluitend op het hierboven gestelde en gere-

lateerd aan de eerder besproken stuurmechanismen, 

is het relevant om stil te staan bij de mogelijke aan-

wezigheid van een zekere ambiguïteit die voort kan 

vloeien uit de formuleringen van de vraagstellingen 

behorende bij de prestatie-indicatoren zoals die in de 

verschillende assessments zijn opgenomen. 

SofTWare-aPPLicaTie7.3.3 

Ook al is de ontwikkelde software-applicatie 

flμ(x) weliswaar functioneel in die zin dat het aange-

wend kan worden om, zoals in hoofdstuk 6 is getoond, 

evaluaties van gebouwconfiguraties uit te voeren, is 

het echter nog niet volwassen genoeg om buiten de 

reikwijdte van dit onderzoek toegepast te worden. 

Elementaire functionaliteit die van een applicatie ver-
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wacht mag worden, ontbreekt nog in de huidige imple-

mentatie, eenvoudigweg omdat de ontwikkeling daar-

van ook niet het doel van dit onderzoek zou dienen, 

naast de inspanning die daarmee gepaard gaat.

aaNbeveLiNgeN7.4 

Zoals bleek uit de beschouwing van de case-stu-

die, biedt het beoordelingsinstrument zoals dat in zijn 

huidige staat ontwikkeld is weliswaar informatie over 

de prestaties van de onderkende functionele bouwla-

gen, maar kan de samenstelling van deze score maar 

beperkt tot haar oorsprong herleid worden. Voor het 

vergroten van het inzicht in de specifieke negatieve of 

juist positieve bijdragen aan de constructieve flexibi-

liteit van de onderzochte configuratie, verdient het dus 

aanbeveling om op meerdere niveau’s in het kennis-

model, dus voor specifieke kennisdomeinen, output 

beschikbaar te stellen.

TRaININg EN ValIDaTIE

Eén van de grootste kwaliteiten van de ontwik-

kelde opzet ligt in het potentieel tot het verbeteren van 

de nauwkeurigheid van de output die het kennismodel 

genereert, doordat het aan training onderworpen kan 

worden. De gehanteerde hybride techniek, een sym-

biose van de kwaliteiten van zowel Fuzzy Logic als 

neurale netwerken, biedt een raamwerk waarin door 

middel van het voeden van specifieke nodes in het mo-

del met datasets. Doordat elke node in het model een 

domeinspecifieke kennisrepresentatie herbergt, en de 

uitwisseling van informatie tussen de verschillende 

nodes genormaliseerd is, kunnen de afzonderlijke no-

des voor hun specifieke taak getraind worden. Het ver-

dient dan ook aanbeveling om in een doorontwikke-

ling van het kennismodel een dergelijke training uit te 

voeren, om de algehele betrouwbaarheid te vergroten.

hyPERINFERENTIE

Daarnaast is het wellicht aan te bevelen om in 

een doorontwikkeling te kijken naar de mogelijkhe-

den van de implementatie van hyperinferentie, om 

kritieke ondergrenzen van bepaalde prestatie-indica-

toren in de algehele beoordeling van de constructieve 

flexibiliteit tot zijn recht te laten komen.

diScUSSie7.5 

De complementaire begrippenset flexibiliteit 

en aanpasbaarheid (Blok & van Herwijnen, 2006) en 

de invulling van de facilitering daarvan zoals in deze 

thesis voor het constructieve domein is uiteengezet, 

bieden mogelijkheden om andere bouwdisciplines ten 

dienste te staan in een vergelijkbaar streven naar ken-

nisvergaring over de karakteristieke eigenschappen 

van het bewuste domein ten aanzien van een zeker ac-

commodatievermogen. Het ultieme doel in deze con-

text zou vervolgens de integratie van al deze discrete 

kennisdomeinen tot een coherent en eenduidig plat-

form zijn, dat in het kader van Performance Based De-

sign de weg plaveit voor de succesvolle acceptatie van 

ontwerpstrategieën die door de omarming van flexibi-

liteit als randvoorwaarde een duurzame en kwalitatief 

hoogwaardige gebouwde omgeving voorstaan.

verdergaaNd oNderzoek7.6 

Ook al is duidelijk dat meer onderzoek benodigd 

is om het kennismodel tot een volwaardig beoorde-

lingsinstrument te laten ontplooien, leeft de overtui-

ging dat met de ontwikkeling van het hier beschreven 

framework een solide begin is gemaakt in het streven 

naar de kwantificering van constructieve flexibiliteit 

om prestatie-eisen te kunnen formuleren voor de suc-

cesvolle implementatie van gebouwen die een lange 

functionele levensduur voorstaan. Deze basis biedt 

dan ook voldoende aanknopingspunten om verder-

gaand onderzoek te rechtvaardigen. Enkele mogelijke 

onderzoeksrichtingen waar in deze aan gedacht kan 

worden, zijn in onderstaande lijst samengevat:

Complementering van de • input space van het 

kennismodel door voor alle onderkende domei-

nen assessments te ontwikkelen

Incorporatie van • meta data van het constructieve 

systeem, zoals referentieperioden, brandwerend-

heid, contact- en luchtgeluidsisolatie en informa-

tie over de context van het gebouw
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Triangulatie van de evaluatie van constructieve • 

flexibiliteit met Life Cycle Costing analyses

Triangulatie van de evaluatie van constructieve • 

flexibiliteit met Life Cycle Impact Assessment 

analyses

Validatie van de geïmplementeerde kennisrepre-• 

sentatie door datasets met gecorreleerde input/

output mappings voor trainingsdoeleinden in te 

zetten

Implementatie van een gevoeligheidsanalyse en • 

betrouwbaarheidsinterval in het kennismodel

Verkenning van de mogelijkheden om de gehan-• 

teerde methodologie uit te breiden met hyperin-

ference als erkenning van de aanwezigheid van 

kritieke ondergrenzen voor specifieke prestatie-

indicatoren
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Simeon ten holt, canto osti-
nato, 1979
Canto Ostinato is een avondvullend pianostuk voor 

vier of meer  vleugels van de Nederlandse componist 

Simeon ten Holt, na jarenlang werk voltooid in 1976 en 

voor het eerste ten gehore gebracht in 1979. 

Alhoewel voltooid, het stuk is in feite geschreven om 

als nooit voltooid beschouwd te kunnen worden; geen 

twee uitvoeringen zijn hetzelfde, en een uitvoering 

kan uren duren, conceptueel gezien zelfs oneindig. 

Het stuk bestaat dan ook niet uit een vastomlijnde 

partitude, maar uit muzikale ‘spelregels’, vrijelijk te 

interpreteren door de uitvoerende muzikanten.

Canto Ostinato kan volgens John Tackara gezien 

worden als een metafoor voor een nieuwe benadering 

van ontwerpen; niet de compositie van de delen wordt 

vastgelegd, maar de interactie in haar aard wordt 

omschreven, aldus vrijheid biedend aan elke gewen-

ste implementatie, garant staand voor een veelheid 

aan oplossingen, maar altijd in coherentie met haar 

afzonderlijke delen.  
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