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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerverslag dat onderdeel is van het 
afstudeertraject Building Technology aan de TU te Eindhoven. 
Het doel van dit afstudeerproject is te bepalen welke invloeden 
bepaalde eigenschappen hebben op de aanpasbaarheid van 
gebouwen. 

Met deze kennis is een gebouw genomen waarna werd bepaald 
hoe dit gebouw getransformeerd kan worden van functiespecifiek 
naar adaptief. 

Dit alles was niet tot stand gekomen zonder advies van mijn 
afstudeercomissie, bestaande uit prof. ir. J.M . Post, A.J.M. 
Walraven arch. AvB en ir. R. Blok. 

Verder zou ik nog graag Carina Hak, Frank van Groezen van 
Avenue2, Frank lanssen van Laudy en Fred Humblé van Humblé 
Architecten willen bedanken voor de informatie over de huidige 
ontwikkelingen. 
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Samenvatting 

Tijd is in het leven een alles bepalende factor. Alles verandert 
door de jaren heen. Zelfs die dingen die niet worden gebruikt 
verouderen. Het is onmogelijk zich tegen de veranderingen die 
de tijd met zich meebrengt te verzetten. Uiteraard is het mogelijk 
het verouderingsproces zo langzaam mogelijk te laten verlopen 
maar uiteindelijk zal alles en iedereen zich hierbij neer moeten 
leggen dat we de toekomst niet geheel in eigen handen hebben. 

Zelfs als een gebouw door de tijd heen totaal niet is veranderd 
betekent dit niet dat het gebouw nog steeds voldoet aan de wensen 
en eisen. Externe veranderingen (omgeving, wensen, eisen, etc.) 
zijn verantwoordelijk voor een uiteindelijke herbestemming van 
gebouwen. Als deze factoren geen invloed zouden hebben op 
het gebouw dan zou theoretisch gezien het gebouw voor eeuwig 
kunnen blijven functioneren in de oorspronkelijke staat met de 
originele functie. 

De moeilijkheid ligt in het voorspellen welke eigenschappen in 
de toekomst gesteld worden aan een bepaald gebouw. De functie 
die vanuit de omgeving wordt gevraagd speelt hierin als eerste 
een rol. Een gebouw met een publieke functie is eenvoudiger 
te transformeren naar een gebouw met een private functie dan 
andersom. Dit heeft vooral te maken dat de eisen die gesteld 
worden aan deze publieke functies veelal hoger liggen dan die 
van private functies. Dit verschil in eigenschappen is een van 
de belangrijkste factoren in de mate van transfarmeerbaarheid 
van een gebouw. Overmaat is bij transfarmeerbaarheid van groot 
belang. Een object dat eigenschappen bezit die hoger liggen dan 
de gestelde eisen kan eenvoudig een functie met die lagere eisen 
stelt onderbrengen. Andersom is dit zeer lastig. Het is namelijk 
niet eenvoudig de eigenschappen (vooral op technisch vlak) van 
een gebouw zonder grote ingrepen te verhogen. 

Een ideaal generiek gebouw bestaat uit grote ruimtes waarin alle 
functie ondergebracht kunnen worden. Voor het onderzoeken van 
genericiteit in bestaande gebouwen heeft het geen zin een gebouw 
te kiezen dat al aan vele van deze eigenschappen tegemoet komt. 
Het is juist van belang een gebouw te onderzoeken dat zo min 
mogelijk van deze eigenschappen bezit en in dialoog met het 
gebouw getransformeerd wordt tot een aanpasbaar gebouw. 

De interactie tussen verschillende gebouwaspecten is ook 
verantwoordelijk voor de mate van aanpasbaarheid. Als deze 
aspecten los van elkaar zijn gekoppeld is het eenvoudiger deze 
afzonderlijk van elkaar te veranderen of te vervangen. Om de 
werking van gebruiksruimten zo optimaal mogelijk te verkrijgen 
is het van belang de permanente gebouwelementen zo veel 
mogelijk bij elkaar te groeperen. Dit heeft tot gevolg dat vooral 
de verticale elementen gegroepeerd en aan de buitenzijde van de 
ruimte dienen te liggen voor een optimaal resultaat. 

Wanneer met een blanco blad ontworpen wordt kan relatief 
eenvoudig een aanpasbaar gebouw gerealiseerd worden. Bij een 
herbestemming zullen alle beslissingen een spel zijn tussen het 
bestaande gebouw en de wens van aanpasbaarheid. Per beslissing 
is het van belang te bepalen welke aspecten een dominante rol 
spelen of dat juist een evenwicht tussen de aspecten is bereikt. 
Het transformeren van een bestaand gebouw kan worden beperkt 
als het gebouw bepaalde kenmerken en kwaliteiten bevat die 
niet mogen veranderen. Dit is het geval indien het gebouw een 
bepaalde monumentale status heeft verkregen. De kunst is te 
bepalen wat de spelregels van het bestaande zijn zodat ingrepen 
in dialoog met het gebouw genomen kunnen worden en het 
oorspronkelijke ontwerp gerespecteerd zal blijven. 
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1. Vooronderzoek 

1.1 Herbestemming en functieverandering 

Bij het herbestemmen van een gebouw gaan we in eerste 
instantie uit van een functieverandering. Dat is ook logisch 
aangezien er, kijkende naar de definitie, anders sprake is van 
een renovatie. In mijn ogen is herbestemming niet alleen het 
gebouw om te vormen tot zijn nieuwe functie , maar dient het 
doel van herbestemmen te zijn het gebouw klaar te maken 
voor wensen en eisen die in de toekomst gesteld worden, en de 
veranderingen die mede hierdoor ter sprake komen. Het gene 
ik als belangrijkste gegeven beschouw is dat een gebouw klaar 
dient te zijn voor de toekomst, zowel bij nieuwbouw als bij een 
herbestemming. Een gebouw dient veranderingen op te kunnen 
vangen. Bij nieuwbouw is hier een stuk eenvoudiger op in te 
springen aangezien men, afgezien van de omgeving, vrijwel 
blanco aan het ontwerp kan beginnen. Door de eisen op een rij 
te zetten, en op vele onderdelen te overdimensioneren, kan op 
redelijk eenvoudige manier een gebouw worden ontworpen dat 
aanpasbaar zal zijn in de toekomst. 

Een gebouw zal niet alleen klaar gemaakt worden voor 
de toekomst, maar ook de eerste functie, die meestal al tijdens 
het ontwerpproces bekend is, dient in het ontwerp opgenomen 
te worden. Dit houdt in dat het ontwerp zich nu op twee punten 
moet focussen, namelijk; de eerst volgende functie en de 
onbekende toekomst. Bij herbestemming speelt nog een derde 
factor mee, en dat is het huidige gebouw. Het zou ideaal zijn 
als het bestaande gebouw al aan vele ontwerpwensen tegemoet 
komt. Daarom is het zeer gewenst dat het gebouw in vele 
richtingen een overmaat biedt. Het is eenvoudig te begrijpen dat 
in een gebouw met overmaat functies met lagere eisen eenvoudig 
in het gebouw kan onderbrengen. Dit is te vergelijken met het 
vervoeren van bepaalde producten . Met een verhuiswagen kun 
je grote elementen verplaatsen, als de functie van verhuiswagen 
niet meer nodig is kan deze wagen ook gebruikt worden voor het 
vervoeren van pakketpost (weliswaar is de wagen hier veel te 
groot voor) . Andersom wordt het problematisch. Een postwagen 
is geschikt voor het vervoeren van pakketpost, maar een functie 
als verhuiswagen is niet voor deze wagen weggelegd . De wagen 
dient dan vervangen te worden, of totaal verbouwd (in dit geval 
zijn de aanpassingen zo groot, dat een "herbestemming:" niet 

realistisch is). Het transformeren van de ene wagen naar de 
andere is eenvoudige naar gelang de eigenschappen van beide 
wagens sterker overeen komen. Ditzelfde is ook van toepassing 
bij gebouwen. Het herbestemmen van een gebouw is eenvoudig 
te noemen indien; 

- de nieuwe functie past bij het bestaande 
gebouw 
- het gebouw een overmaat biedt in vele 
aspecten, waardoor de functie 
gemakkelijk in het gebouw geplaatst 
kan worden 

Het herbestemmen van een gebouw wordt een stuk lastiger 
wanneer de (nieuwe) functie bepaalde eisen stelt die het gebouw 
niet biedt en deze ook niet eenvoudig te realiseren zijn. De mate 
van verandering dat een bestaande gebouw toelaat heeft vooral 
te maken met de (monumentale) waarde van het gebouw. Des te 
hoger de gebouwwaarde, des te moeilijker het te verantwoorden 
zal zijn om grote veranderingen door te voeren die niet stroken 
met het originele. Uiteindelijke komt het er op neer dat bij 
het transformeren van een specifiek gebouw naar een adaptief 
gebouw dat er met drie factoren rekening gehouden dient te 
worden; 

- het bestaand gebouw 
-de eerst volgende (nieuwe) functie(s) 
-de (onbekende) toekomst 

Na oplevering van een gebouw vinden er verschillende 
processen plaats. Door de tijd heen is de emotionele waarde van 
het gebouw gestegen. Steeds meer mensen zijn in hun leven op 
de een of andere manier met het gebouw in contact gekomen, 
dit heeft tot gevolg dat het gebouw bij steeds meer mensen een 
onderdeel van hun herinneringen is . Dit heeft niets te maken 
met de kwaliteit van het gebouw, maar speelt puur in op het 
emotionele aspect. 

Technisch gezien raakt elk gebouw na oplevering in 
verval. Wanneer onderhoud gepleegd wordt kan de technische 
kwaliteit van een gebouw maximaal teruggebracht worden naar 
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het niveau van oplevering. Als een gebouw gerenoveerd wordt is 
het mogelijk de technische kwaliteit te verhogen naar een hoger 
niveau dan op het moment van oplevering. Uiteraard vervalt de 
technische kwaliteit van het gebouw meteen weer na renovatie. 
Ten tijde van oplevering heeft een gebouw een bepaalde 
architectonische kwaliteit. Indien bij een renovatie of 
herbestemming de nieuwe (ontwerp )beslissingen niet in dialoog 
met het gebouw worden genomen is het mogelijk dat de 
architectonische waarde (dit is een relatieve waarde) verlaagd 
wordt. Bij een technische opwaardering kan het ook voorkomen 
dat de architectonische waarde daalt, maar de behaaglijkheid 
daarentegen verhoogd wordt. 

Bij een herbestemming dient daarom niet alleen gekeken te 
worden naar de huidige situatie van het gebouw, maar het is 
ook van belang te bepalen of het gebouw in het verleden een 
aanpassing heeft ondergaan en te bepalen of dit eventueel de 
waarde van het gebouw heeft verlaagd. Bij een herontwerp 
kunnen foute beslissingen terug gedraaid worden, maar in ieder 
geval dienen beslissingen die genomen worden in overleg met 
het gebouw te gaan. Het is dan ook aan te raden te bepalen welke 
kwaliteiten en karakteristieken het bestaande gebouw heeft, zodat 
ontwerpbeslissing in de taal van het gebouw genomen kunnen 
worden. Uiteraard kan het zo zijn dat er geen overeenstemming 
met het gebouw gezocht wordt maar juist een tegenstelling, toch 
is het altijd van belang te bepalen wat de karakteristieken van het 
gebouw zijn, zodat het ontwerpproces beter zal verlopen. 

1.2 Stewart Brand & Bernard Leupen 

Gebouwen veranderen door de tijd. De resultaten van deze 
veranderingen kunnen op verschillende vlakken zichtbaar 
zijn. Versleten onderdelen zijn vervangen door modemere 
onderdelen (bijvoorbeeld bij het vervangen van kozijnen), of 
het gebouw is in zijn samenstelling veranderd (door toevoeging 
van een extra verdieping). Ook een technische upgrade kan 
hebben plaatsgevonden (na-isoleren) Zoals eerder aangegeven 
hoeft een verbetering niet te betekenen dat dit alle aspecten van 
het gebouw ten goede komt. Maar hoe veranderen gebouwen 
in de tijd? Is dit van te voren te bepalen, zijn hier regels voor, 
of is het evolueren van een gebouw onvoorspelbaar te noemen? 
Stewart Brand en Bemard Leupen hebben beiden op hun eigen 

manier onderzoek gedaan naar het veranderen van gebouwen in 
de tijd. De twee visies zullen aanknopingspunten bieden voor de 
verdere ontwikkelingen in dit afstudeerproject. 
Kort samengevat geeft de theorie van Brand aan dat een gebouw 
bestaat uit verschillende lagen die allen een andere levensduur 
hebben. De lengte van de levensduur varieert per gebouwdeel en 
van lang naar kort zijn deze; 

- de bouwplaats 
- de constructie 
-de huid 
- de installaties 
- de binnenwanden 
- de inboedel 

Volgens Brand is het dan ook van belang dat ontwerpers 
rekening houden met het feit dat gebouwen tijdens hun bestaan 
veranderen. Met "the desire by architects, planners and politicians 
to impose a style without planning for long term use, change and 
adaptability can cause all kinds of problems", 1 geeft hij aan dat 
aanpasbaarheid al in het ontwerpproces meegenomen dient te 
worden, zodat op het evolueren van het gebouw ingesprongen 
wordt. Ook het feit dat we niet in de toekomst kunnen kijken 
is een belangrijk gegeven. "Evolutionary design is healthier 
than visionary design",2 het heeft geen zin te voorspellen hoe de 
toekomst eruit zal zien, maar het is wel van belang het gebouw 
de mogelijkheid te bieden op veranderende trends in te spelen. 

Het onderzoek van Bemard Leupen is gebaseerd op het 
feit dat een gebouw, net als bij Brand, verdeelt is in verschillende 
gebouwdelen. Leupen onderscheidt de gebouwdelen niet aan de 
hand van de levensduur, maar geeft alle 5 de gebouwdelen een 
gelijke waarde. Echter is het per gebouw verschillend welke 
aspecten toebehoren aan het permanente en welke aan het 
veranderbare. Vooral de ontmoeting tussen deze permanente en 
veranderbare delen is bepalend voor de mate van aanpasbaarheid. 

De vijf gebouwdelen die Leupen onderscheidt zijn; 
- de constructie 
-de huid 
- de ontsluiting (ingangen, verkeersruimten, 
trappen, etc.) 
- de enscenering (binnenwanden, etc.) 
- de dienende elementen (installaties) 

------
Stewart Brand; How buildings leam; [ vidco.googlc.com] 

2 Stcwart Brand; How buildings lcam; [video.google.com] 
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1.3 Reflectie op Brand & Leupen 

Brand en Leupen hebben beiden belangrijke bevindingen 
gedaan in het kader van aanpasbaarheid en flexibiliteit. De 
resultaten van deze onderzoeken zijn niet alleen geschikt voor 
aanpasbaarheid van een gebouw na het beëindigen van de 
functionele levensduur, maar dragen ook bij aan het ontwerp 
van een flexibel gebouw ten tijde van de functionele levensduur. 
De levensduur, zoals Brand deze omschrijft, is inderdaad per 
gebouwdeel verschillend. Ik ben echter van mening dat een vaste 
hiërarchie van deze levensduur tussen te gebouwdelen niet vast 
staat. De constructie hoeft namelijk niet per sé het gebouwdeel 
te zijn dat de langste technische levensduur geniet. Om deze 
reden is de theorie van Leupen realistischer en kan de volgorde 
van levensduren van de gebouwdelen per gebouw verschillen. 

1.4 Richting van het onderzoek 

Deze onderzoeken naar generieke gebouwen zijn de aanleiding 
voor dit project. Door middel van een casestudy zal hier verder 
op ingegaan worden. De keuze van het gebouw is zeer belangrijk 
voor de voortzetting van dit onderzoek. Bepaald zal worden of 
een niet generiek gebouw juist wel generiek kan worden. Om 
deze reden heeft het totaal geen zin een al generiek gebouw 
te nemen en kijken of deze generiek gemaakt kan worden, 
aangezien dit gebouw deze eigenschappen reeds bezit. 
Vooral bij industriële gebouwen is dit het geval. De gebouwen zijn 
weliswaar vaak niet direct geschikt voor functies die menselijk 
handelen vergen maar het transformeren van deze gebouwen is 
echter geen onderzoek naar genericiteit, maar spits zich op het 
geschikt maken van industrieelerfgoed voor menselijke functies . 
Het gekozen gebouw dient te voldoen aan twee eigenschappen. 
Ten eerste dient de gebouwwaarde hoog genoeg te zijn om het 
gebouw te behouden (deze gebouwwaarde is een optelsom van de 
technische, emotionele en architectonische waarde). De tweede 
eigenschap van het gebouw heeft te maken met de genericiteit. 
Op dit vlak dient het gebouw onvoldoende te scoren. Het is de 
uitdaging de genericiteit van het gebouw te verhogen, maar 
tegelijkertijd ook de gebouwwaarde niet aan te tasten. 
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2. Onderzoek 

2.1 Onderzoeksopzet 

Om de mate van aanpasbaarheid van een gebouw te bepalen dient 
een waardeoordeel aan het gebouw toegekend te worden. Door 
het gebouw te verdelen in een aantal gebouwdelen wordt het 
duidelijk wat de kwaliteiten zijn, maar ook waar verbeterpunten 
zitten om de aanpasbaarheid van het gebouw te vergroten. Het 
onderstaande onderzoek zal gebruikt worden om te bepalen welk 
gebouwtype het meest geschikt is als casestudy in dit project. 
Dit onderzoek kan beschouwd worden als aanzet tot een verdere 
ontwikkeling van dit toetsingsinstrument voor het bepalen van 
de aanpasbaarheid van gebouwen. 
De gebouwdelen waarover gesproken wordt komen in grote 
lijnen overeen met de onderverdeling die Leupen heeft toegepast 
in zijn onderzoek. Een kleine bijstelling van deze aspecten heeft 
de volgende opsomming tot gevolg; 

- de constructie 
-de huid 
- de ontsluiting 
- de enscenering 
- de installaties 

Door deze gebouwdelen afzonderlijk te beoordelen is het 
mogelijk te bepalen in welke maten deze aspecten bijdragen 
aan de aanpasbaarheid van een gebouw. Wanneer de resultaten 
hiervan overzichtelijk weergegeven worden is het eenvoudig te 
bepalen of er sprake is van aanpasbaarheid of juist niet. Het is 
wel van belang de score van deze aspecten afzonderlijk weer te 
geven, zodat het duidelijk blijft waar de zwakke plek van het 
gebouw zit en waar eventuele verbeteringen van aanpasbaarheid 
mogelijk zijn. Ook de koppeling tussen deze aspecten kan de 
aanpasbaarheid van het gebouw in zijn totaal verhogen, deze 
koppeling is echter niet meegenomen in dit onderzoek, maar 
kan bij een uitbreiding van dit onderzoek in de toekomst 
meegenomen worden. 
Het is niet mogelijk in één keer een waarde toe te kennen aan 
de verschillende gebouwdel en. Vandaar dat per onderdeel verder 
ingezoomd dient te worden, waardoor deze beter beoordeeld 
kunnen worden. De beoordeling van de verschillende aspecten 
gaat vooral af op de wensen en eisen die vanuit technisch oogpunt 
gewenst zijn . Een architectonische beoordeling komt in dit geval 

niet ter sprake. De aanpasbaarheid van een gebouw wordt in 
deze beoordeling puur vanuit technisch oogpunt benaderd. 

2.1.1. Onderzoek opzet (2) 

2.1.1.1. Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is het opstellen van beoordelings
criteria die de aanpasbaarheid van een gebouw verhogen. 
Door verschillende gebouwaspecten afzonderlijk van elkaar te 
beoordelen op vooraf opgestelde kenmerken is het mogelijk 
verschillende gebouwen eenvoudig met elkaar te vergelijken op 
het vlak van flexibiliteit. 
Nadien zullen verschillende gebouwtypen hiermee beoordeeld 
worden waarna bepaald kan worden welk gebouwtype het minst 
geschikt is als aanpasbaar gebouw. Een gebouw dat valt binnen 
het gekozen gebouwtype zal daarna als casestudy dienen voor 
verdere uitwerking. 

2.1.1.2. Probleemstelling 
De probleemstelling komt voort uit de doelstelling. Het is namelijk 
van belang te bepalen welke eigenschappen de aanpasbaarheid 
van een gebouw vergroten. Aan de hand van literatuuronderzoek 
zal dit onderzocht worden. Het literatuuronderzoek zal zich 
richten op reeds bestaande deelonderzoeken als ook bestaande 
eisen ten aanzien van de bruikbaarheid. De probleemstelling die 
gebruikt zal worden is; "Welke eigenschappen bevorderen de 
aanpasbaarheid van een gebouw?" 

2.1.1.3. Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen zijn een combinatievan de probleemstelling 
en de al eerder opgenoemde gebouwaspecten; 
Onderzoeksvraag 1: Welke eigenschappen van de constmctie 
bevorderen de aanpasbaarheid? 
Onderzoeksvraag 2: Welke eigenschappen van de huid 
bevorderen de aanpasbaarheid? 
Onderzoeksvraag 3: Welke eigenschappen van de enscenering 
bevorderen de aanpasbaarheid? 
Onderzoeksvraag 4: Welke eigenschappen van de installaties 
bevorderen de aanpasbaarheid? 
Onderzoeksvraag 5: Welke eigenschappen van de ontsluiting 
bevorderen de aanpasbaarheid? 
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2.2 Onderzoek (uitwerking) 

2.2.1. Constructie 
De constructie is van grote invloed op de aanpasbaarheid van een 
gebouw. Constructieve elementen zijn vaak niet te verwijderen. 
Een structurele aanpassing in de constructie kan meestal 
alleen plaatsvinden door een ingrijpende verandering aan de 
constructie te maken. De eigenschappen van de constructie kan 
op verschillende factoren beoordeeld worden. De belangrijkste 
hiervan zijn; 

- de type constructie 
- de dimensies van het stramien 
- de netto verdiepingshoogte 
- de opneembare veranderlijke vloerbelasting 
- de wijze waarmee de onderlinge constructiedelen 
met elkaar verbonden zijn 

2.2.1 .1. Type constructie 
De keuze van het constructie type is bepalend voor de flexibiliteit 
van een gebouw. Het type constructie heeft een grote invloed op 
de vrijheden dat de constructie biedt aan de overige aspecten van 
het gebouw. Constructief gezien zijn er grofweg twee principes 
te onderscheiden, namelijk een kolommenstructuur en een 
structuur met dragende wanden. Dragende wanden dragen het 
minst bij aan de flexibiliteit van een gebouw, doordat deze niet 
zomaar kunnen verdwijnen. Kolommenstructuren worden nog 
verder ingedeeld in puntvormige en lijnvormige constructies. 
Door de grotere overspa1ming die mogelijk is met de lijnvormige 
constructiesystemen wordt deze als meer flexibel ervaren.3 

2.2.1.2. Stramienmaten 
Door standaardisatie wordt er in de bouw veelvuldig gebruik 
gemaakt van stramienmaten. Vaak ligt deze maat samen met 
de overspanning die de constructie maakt. In woningbouw is 
een maat van 5,4m een veel voorkomende maat.4 Als we dit 
weerspiegelen op de kantoorbouw dan wordt hierin veelvuldig 
gebruik gemaakt van een veelvoud van I ,8m (kantoorbreedte 
3 ,6m en een -diepte van 5,4m; breedte van een gang is I ,8m) 
. Om de flexibiliteit te verhogen kan in de kantoorbouw een 
stramienmaat van 7,2 meter worden toegepast (twee kantoren 
in de breedte of één kantoor in de diepte + verkeersruimte). 
Een stramienmaat kleiner dan 5,4m wordt hierdoor als niet 
3 
4 

H. Remoy, Transformatic van kantoorgebouwen, pag. 217 
H. Remoy, Transformatie van kantoorgebouwen, pag. 217 

flexibel ervaren, een stramienmaat van minimaal 7,2m wordt 
daarentegen als zeer goed ervaren. 

2.2.1.3. Verdiepingshoogte 
De verdiepingshoogte is belangrijk in de bepaling of een gebouw 
potentie biedt om te hergebruiken. De verdiepingshoogte kan 
namelijk niet zonder gevolgen zomaar verhoogd worden. Bij zo 
een grote ingreep zal dit vaak vergaande consequenties met zich 
meebrengen. In de TransformatiepotentiemeterS is de grens van 
aanpasbaarheid gesteld op 2,6m. Dit houdt in dat alle gebouwen 
waarbij de netto verdiepingshoogte onder deze grens ligt zeer 
slecht bijdragen aan hun flexibiliteit. Als de installatiekanalen 
onder het plafond zijn gesitueerd kunnen deze zorgen voor een 
belemmering van deze vrije hoogte. Door het toevoegen en 2 
x 20cm kunnen deze kanalen vrij onder het plafond geplaatst 
worden en elkaar op elk punt kruisen. Hiermee wordt de grens 
van zeer flexibel gelegd op 2,60m + 2x0,20m = 3,00m. 

2.2.1.4. Vloerbelasting 
De draagkracht van vloeren bepaalt welke activiteiten in het 
gebouw zijn toegestaan. Openbare en industriële functies 
vragen om een groter draagvermogen. Wanneer de draagkracht 
van een vloer hoog is heeft dit een positief effect op de 
toekomstbestendigheid van een gebouw. Het transformeren van 
een industrieel- naar een woongebouw kan dan ook, kijkende 
naar de draagkracht van de vloeren, zonder problemen verlopen. 
Beperkingen treden op wanneer een gebouw getransformeerd 
wordt naar een functie dat hogere eisen stelt aan de draagkracht 
van de vloeren. 
De invloed van het draagvermogen op de toekomstige 
mogelijkheden is onderwerp van onderzoek.6 De mate 
van flexibiliteit is hierin gerelateerd aan de opneembare 
v loerbelasting. 

!Relatie tussen vloerbelasin11: en flexibiliteit 

vloerbelasting lkN/miJ mate van flexibiliteit 

x< 1,75 niet flexibel 
1,75 <x< 2,5 in slechte mate flexibel 
2,5 <x< 4,0 gemiddeld flexibel 
4,0 < x < 5,0 zeer flexibel 
5,0 < x< 10,0 extreem flexibel 

5 R. Geracdts & T. van der Voord!, Transformatie van 
kantoorgebouwen, pag. 387 

6 R. Blok; Ontwerpen op duurzaamheid en levensduur; 2005 
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Doordat in die aanpasbaarheidsonderzoek steeds uit wordt 
gegaan van drie mogelijkheden worden deze teruggebracht van 
vijf naar drie. 

Relatie tussen vloerbelastin~ en flexibiliteit [gereduceerd} 

vloerbelasting [kN/m2
] mate van flexibiliteit 

x < 2,5 in slechte mate flexibel 

2,5 < x< 4,0 I gemiddeld flexibel 

4,0 <x zeer flexibel 

2.2.1.5. Verbindingen tussen de elementen 
De verbindingmethode tussen de constructieve elementen is ook 
bepalend voor de mate van flexibiliteit. Wanneer de elementen 
irreversibel aan elkaar verbonden zijn, is het onmogelijk deze 
zonder grote gevolgen van elkaar te scheiden. Het is ook mogelijk 
een demontabele verbindingsmetbode te kiezen, waardoor deze 
elementen altijd weer uit elkaar gehaald kunnen worden. Dit 
maakt het verplaatsen en aanpassen van een constructie vele 
malen eenvoudiger. Grofweg zijn hier drie classificaties in weer 
te geven; 

- onomkeerbare verbindingsmetbode 
- demontabele verbindingsmetbode (nat) 
-demontabele verbindingsmetbode (droog) 

2.2.1.6. Overzicht constructie 

Beoordelingssheet Constructie 

Aspecten Beoordeling Waardeoordeel 
lijnvormig (wanden) 1,0 

Type constructie I puntvormig (kolommen) 2,0 
lijnvormig (kolommen) 3,0 
stramienmaat < 5,4m 1,0 

Stramienmaat 5 4m < stramienmaat < 7 2m 2,0 
7,2m < stramienmaat 3,0 
h verdiepinl < 2,Gm 1,0 

Verdiepingshoogte 2,6m < hverdifpin& < 3,0m 2,0 
[ h verdieping] 

3,0m < hverdieping 3,0 

P,.
0 

< 2,5kN/m 2 1,0 

Vloerbelasting [p,.
0

] 2,5kN/m2 < P,,. < 4,0kN/m 2 2,0 

4,0kN/m 2 < P,.. 3,0 

natte verbindingsmethode 1,0 
Verbindingsmethode demontabel (nat) 2,0 

demontabel (droog) 3,0 I 
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2.2.2. Huid 

De functie van de gebouwschil is het beschermen van de 
gebruikers tegen ongewenste factoren van buitenaf. Technisch 
gezien is dit een bescherming tegen het klimaat. Deze 
scheidingsconstructie is te verdelen in twee verschillende 
onderdelen, namelijk de gesloten delen en de transparante 
delen. Eigenschappen als thermische isolatie en het percentage 
lichtdoorlatende elementen zijn vooral van invloed op de 
mogelijkheden dat dit gebouwonderdeel te bieden heeft. De 
factoren die belangrijk zijn bij de bepaling van de mate van 
aanpasbaarheid zijn; 

- het type gevelsysteem (mate van demontabiliteit) 
- de isolatiewaarde van de gevel 
- het type raamsysteem 
- het percentage transparante delen t.a.v. het bruikbare 
vloeroppervlak 

2.2.2.1. Type gevelsysteem 
Het type gevelsysteem kan van grote invloed zijn op de 
flexibiliteit. Als de gevel totaal niet kan veranderen zal dit 
zeker beperkjngen met zich meebrengen. Indien een uitbreiding 
van een gebouw buiten de bestaande gevelvlak zal treden is 
het de vraag of de gevel hierop kan reageren. In de bestaande 
gevelsystemen zijn er 3 gradaties te vinden; 

- het gevelsysteem is totaal niet demontabel 
- het gevelsysteem is onbewust I gedeeltelijk 
demontabel 
- het gevelsysteem is bewust demontabel ontworpen 

2.2.2.2. Isolatiewaarde 
De eisen t.a .v. de gevelisolatie zijn in de loop van de tijd 
opgelopen. Door de kennis over klimaatveranderingen, en de 
daar bij behorende zuinige omgang met energie zal ook in de 
toekomst een verhoging van deze thermische eisen plaatsvinden 
. Tegenwoordig ligt de grens van thermische isolatie op een 
waarde van 2,5 m2K/W 7 en bij vrijwel alle dubo-projecten ligt 
deze grens al boven de 3,0 m2K/W. 

2.2.2.3. Type raamsysteem 
Voor bepaalde type functies is het van belang dat ramen 
geopend kunnen worden. Zo zien we vaak dat bij kantoren er 
geen te openen ramen worden toegepast, maar zeker in een 

residentieel gebouw wordt dit zeker door de gebruiker geëist. 
Ook de mate waarop ramen geopend worden is van invloed op 
de mogelijkheden. Voor de bepaling van de flexibiliteit worden 
deze verschillende systemen ondergebracht in de volgende 
categorieën; 

- ramen kunnen niet geopend worden 
- ramen kunnen gedeeltelijk geopend worden 
- ramen kunnen in hun geheel geopend worden 

2.2.2.4. Percentage daglichtopeningen t.a.v. gebruiksruimte 
Het percentage daglichtopeningen in de gevel t.o.v. de 
gebruiksruimte dient in bepaalde functies te voldoen aan 
bepaalde eisen. De minimale vereiste wordt gesteld voor een 
kantoorfunctie, hierbij wordt minimaal een waarde van 2,5% 
t.o.v. het vloeroppervlakte gevraagd. De maximale minimale 
waarde is I 0,0% voor een woonfunctie.8 

2.2.2.5. Overzicht huid 

Beoordelingssheet Gevelsysteem 

Aspecten Beoordeling Waardeoordeel 

niet demontabel 1,0 
type gevelsysteem demontabel (onbewust) 2,0 

doelbewust demontabel 3,0 

R, < 2,5m'K/W 1,0 

isolatiewaarde [R,l 2,5m 2K/W < R, < 3,0m 2K/W 2,0 

3,0m'K/W < R, 3,0 

niet te openen 1,0 
type raamsysteem gedeeltelijk te openen 2,0 

geheel te openen 3,0 

%gevelopening t.o.v. A,.,m < 2,5% 1,0 

gebruiksoppervlakte 2,5% < A".m < 10,0% 2,0 

[A,.,m] 10,0% < Araam 3,0 

7 NEN 1068 8 NEN 2057 
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2.2.3. Enscenering 

De enscenering (zoals Leupen de binnenwanden omschrijft) 2.2.3.3. Overzicht enscenering 
is zeer bepalend voor de mate van flexibiliteit van een ruimte. 
Als een ruimte groots is opgezet, maar de binnenwanden deze 
ruimte permanent in kleinere ruimtes verdelen dan komt dit te 
flexibiliteit van de ruimte niet ten goede. De twee belangrijkste 
aspecten bij de beoordeling van de enscenering zijn; 

de type binnenwanden 
de schakeling van de ruimtes onderling 

2.2.3.1. Type binnenwanden 
In de mate waarmee de binnenwanden gekoppeld zijn aan de 
constructie bepaalt voor een groot gedeelte de verplaatsbaarheid 
van deze wanden. In het geval de binnenwanden een dragende 
functie vervullen dragen deze in negatieve mate bij aan de 
flexibiliteit van de ruimte. Als er geen sprake is van dragende 
wanden, dan is het eenvoudiger deze te verplaatsen, maar ook 
dit zal zeker niet zonder moeite mogelijk zijn. Uiteraard zijn er 
tegenwoordig ook gebouwen waarin de binnenwanden reeds 
flexibel zijn, dit draagt in positieve mate bij aan de flexibiliteit 
van de ruimte. Dit laatste geldt ook voor een ruimte waarin 
zich geen binnenwanden bevinden, het nieuwe ontwerp wordt 
hierdoor niet beperkt door binnenwanden, aangezien deze niet 
aanwezig ZIJn. 

2.2.3.2. Schakeling van ruimtes onderling 
Als een bepaald gebruiksgebied meerdere gebruiksruimten bevat 
kan het in sommige gevallen mogelijk zijn deze ruimtes met 
elkaar te verbinden. Zo kunnen bijvoorbeeld 3 kleinere ruimtes 
zich tot één ruimte vormen. Als dit bewust mee is genomen is 
het ontwerp dan is dat van positieve invloed op de flexibiliteit. 
Het kan ook voorkomen dat de verschillende gebruiksruimten 
niet samen te voegen zijn, dit heeft een negatief effect op de 
flexibiliteit van het verblijfsgebied. 

Beoordelingssheet Binnenwanden 

Aspecten Beoordeling Waardeoordeel 
dragende wanden 1,0 

type binnenwanden 
niet-dragende wanden 2,0 
verplaatsbare 
binnenwanden 

3,0 

ruimten niet te schakelen 1,0 
ruimten gedeeltelijk te 

2,0 
schakeling van ruimten schakelen 

ruimten te schakelen I een 
3,0 

ruimte 

I 11 J J I 
Roterende enscenering; Luigi Colani [Time-based Architecture] 
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2.2.4. Installaties(+ bouwfysica) 

Vrijwel alle gebouwen maken gebruik van installaties. Deze 2.2.4.3. Overzicht installatie 
zorgen ervoor dat het klimaat in de ruimte aan de wensen van de 
gebruikers voldoet. De kwaliteit van de installatie is van groot 
belang voor de mate van behaaglijkheid in de ruimte, maar ook 
de mate van regelbaarheid komt tegemoet aan de vrijheid van 
de gebruiker. De mogelijkheden die een gebouw te bieden heeft 
t.a.v. de installaties worden aan de hand van de volgende twee 
aspecten beoordeeld. 

- de mate van regelbaarheid van de installaties 
- de kwaliteit I datering van de installatie 

2.2.4.1. Regelbaarheid van de installatie 9 

Comfort is een belangrijke factor in de behaaglijkheid van 
een verblijfsruimte. Hoe individueler de regelbaarheid van de 
installaties per ruimte, des te comfortabeler dit door de gebruikers 
ervaren zal worden. Individuele regelbaarheid wordt lang niet 
in alle gebouwen toegepast, deze keuze komt meestal voor uit 
economisch oogpunt. De regelbaarheid van de installaties heeft 
ook invloed op de flexibiliteit van het gebouw. Hoe individueler 
de verschillende ruimtes regelbaar zijn, des te eenvoudiger kan 
het gebouw reageren op specifieke wensen. 

2.2.4.2. Datering van de installatie 
Bij een herbestemming is de datering van de installaties ook van 
belang. Het komt regelmatig voor dat de installatie wel voldoet 
aan de eisen, maar doordat deze installatie zo is verouderd zal 
deze toch vervangen worden door een nieuwe installatie. Deze 
nieuwe installaties hebben veelal een veel hoger rendement en 
nemen hierdoor bij een gelijkblijvende capaciteit minder ruimte 
in beslag. 

9 W. Zeiler, Transformatie van kantoorgebouwen 

Beoordelingssheet Installaties 
Aspecten Beoordeling Waardeoordeel 

regelbaarheld van de 
niet regelbaar 10 
niet individueel regelbaar 2,0 

installatie 
individueel regelbaar 3,0 
installatie is niet meer 

1,0 
bruikbaar 
installatie of het 

datering van de installatieconcept is niet 2,0 
installatie meer bruikbaar 

installatie en het 
installatieconcept zijn 3,0 
beiden nog bruikbaar 

Installaties extern; Centre Pompidou [www2.sjsu.edu] 
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2.2.5. Ontsluiting 

De manier waarop ruimtes worden ontsloten heeft een grote 2.2.5.3. Overzicht ontsluiting 
invloed op de aanpasbaarheid van een gebouw. Des te groter de 
mogelijkheiden, des te groter de vrijheid van de gebruiker is. 
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van één centrale ontsluiting 
zal bij een vergroting van het aantal gebruikers dit niet de wensen 
van alle gebruikers tegemoet kunnen komen. De vrijheid van 
een gebruiker wordt vergroot warmeer deze beschikt over zijn 
eigen ontsluiting, en op deze manier zo min mogelijk gebruik 
maar van een intern ontsluitingsprincipe. Voor het bepalen van 
de aanpasbaarheidsscore van de ontsluiting wordt deze op de 
volgende twee aspecten getoetst; 

- het type ontsluiting 
- de gebruikersfrequentie van de ontsluiting 

2.2.5.1. Type ontsluiting 
De manier waarop een gebouw wordt ontsloten draagt bij aan de 
aanpasbaarheid van het ontwerp. Hoe meer mogelijkheden het 
gebouw te bieden heeft, des te flexibeler het gebouw te noemen is 
ten aanzien van de ontsluiting. Vooral in woongebouwen heeft de 
ontsluiting een grote invloed op de flexibiliteit van het ontwerp. 
Zo zal een galerij meer mogelijkheden bieden in vergelijking met 
een portiekontsluiting. Uiteraard biedt een alzijdige ontsluiting 
de meeste mogelijkheden, dit ontsluitingconcept is dan ook 
optimaal voor de flexibiliteit. 

2.2.5.2. Gebruikersfrequentie van de ontsluiting 
Dit aspect hangt in sterke mate samen met het vorige aspect. 
Als een gebouw maar één ontsluiting heeft en alle verschillende 
functies/eenheden dienen hier gebruik van te maken heeft dit een 
negatieve invloed op de flexibiliteit van het gebouw. Wanneer 
een gebouw meerdere ontsluitingen heeft is er meer mogelijk, 
dit heeft dan ook een positieve invloed op de flexibiliteit en 
aanpasbaarheid van een ontwerp. 

Beoordelingssheet Installaties 

Aspecten Beoordeling 

portiek I centrale 
ontsluiting 

type ontsluiting 
I galerijontsluiting 
alzijdige ontsluiting 
één centrale ontsluiting 

wijze van ontsluiting 
meerdere gedeelde 
ontsluitingen 

individuele ontsluiting 

Waardeoordeel 

1,0 

2,0 
3,0 
1,0 

2,0 

3,0 

27 



Beoordelingssheet; 

Aspecten Beoordelingscriteria Waardeoordeel gebouw Totaal 

lijnvormig (wanden) 1,0 aoouo ' 

Type constructie puntvormig (kolommen) 2,0 1,0 

lijnvormig (kolommen) 3,0 

stramienmaat < 5,4m 1,0 ljJm 

Stramienmaat 5,4m < stramienmaat < 7,2m 2,0 1,0 

7,2m < stramienmaat 3,0 

"' .?.551" ·~ h < 2,6m 1,0 u 

~ 
Verdiepingshoogte 

2,6m < h < 3,0m 2,0 1,0 1,0 

" [hverdiepi1111) 
3,0m < h 3,0 0 

u 

p < 2,5kNim' 1,0 .: a,~~~..",. 
Vloerbelasting [P,.,l 2,5kNim' < p < 4,0kNim2 2,0 1,0 

4,0kNim2 < p 3,0 

natte verbindingsmethode 1,0 ' U>ll / Qt$tl 

Verbindingsmethode demontabel (nat) 2,0 1,0 

demontabel (droog) 3,0 

niet demontabel 1,0 1'11'1 

type gevelsysteem demontabel (onbewust) 2,0 1,0 

doelbewust demontabel 3,0 

Ê R < 2,5m'KIW 1,0 $fl"fht 

"' 2,5m2K/W < R < 3,0m' K/W "' isolatiewaarde [RJ 2,0 1,0 
1;; 
i:;' 3,0m'KIW < R 3,0 
(ij 1,75 > niet te openen 1,0 "' ~ 

gedeeltelijk te openen lt\lrdte 111~ :-2 type raamsysteem 2,0 2,0 
::l 

geheel te openen 3,0 :x: 

%gevelopening t .o.v. A < 2,5% 1,0 

gebruiksoppervlakte 2,5% <A < 10,0% 2,0 3,0 

[A~•m] 10,0% <A 3,0 . \ l l :;:. !.. ...... 

dragende wanden 1,0 
00 type binnenwanden niet-dragende wanden 2,0 •iel drO(Jl'll" 2,0 
" ·~ verplaatsbare binnenwanden 3,0 
" 1,5 
"' ruimten niet te schakelen 1,0 ~:!U.ht/d('f ~ 

" schakeling van ruimten ruimten gedeeltelijk te schakelen 2,0 1,0 w 

ruimten te schakelen I één ruimte 3,0 

niet regelbaar 1,0 
regelbaarheid van de 

niet individueel regelbaar 2,0 3,0 "' installatie "' -~ individueel regelbaar 3,0 illflfililrf' ...... 
~ 2,0 
~ installatie is niet meer bruikbaar 1,0 oJNOIIlf:lll 

" datering van de 
installatie is gedeeltelijk bruikbaar 

installatie 
2,0 1,0 

installatie(concept) is nog bruikbaar 3,0 

portiek I centrale ontsluiting 1,0 

"" type ontsluiting galerijontsluiting 2,0 ao~•l) 2,0 
" :E alzijdige ontsluiting 3,0 
::l 2,0 -;;; één centrale ontsluiting 1,0 ë 
0 wijze van ontsluiting meerdere gedeelde ontsluitingen 2,0 .JnorvJtma ' 2,0 

individuele ontsluiting 3,0 



2.3. Uitleg schema 

Door alle te beoordelen aspecten samen te voegen wordt de 
totale beoordelingssheet gevormd. Met deze verkregen sheet is 
eenvoudig en snel gebouwen te beoordelen op hun potentie tot 
aanpasbaarheid. Zoals te zien is tellen in dit geval alle vijf de 
aspecten even zwaar mee. Ook de subaspecten hebben een zelfde 
weging. Uiteraard zal in de praktijk blijken dat niet alle aspecten 
even zwaar tellen, maar voor het maken van de gebouwkeuze 
voor dit project is het voldoende deze wegingsfactoren niet 
mee te wegen. Het doel van dit onderzoek is ook niet direct 
een waarde aan de verschillende gebouwen toe te kennen, maar 
puur om de gebouwen op de verschillende aspecten onderling te 
vergelijken. 
Indien dit onderzoek verder uitgebreid zal worden in de toekomst 
wordt aanbevolen wel de verschillende weegfactoren te bepalen. 
Om deze sheet overzichtelijk te houden en eenvoudig de score 
te bepalen zijn per aspect alleen de belangrijkste kenmerken 
beoordeeld. Voor een nauwkeurigere waardestelling dienen de 
subaspecten uitgebreid te worden. Ook de onderlinge relatie 
tussen de verschillende aspecten, zoals Leupen deze omschrijft, 
zijn niet meegenomen. Bij verdere uitbreiding wordt ook 
aanbevolen hier verder onderzoek naar te verrichten. 
Het volledige schema zoals op de vorige pagina afgebeeld is 
ingevuld voor de uiteindelijke gebouwkeuze (de Gemeenteflat 
te Maastricht). Om achteraf overzicht te blijven houden is 
het mogelijk de keuze van het waardeoordeel in het kort te 
omschrijven. 
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3. Keuze van het gebouw 

3.1. Beoordeling van vijf gebouwen 

Met de gegevens van het voorgaande onderzoek is het mogelijk te 
bepalen in hoeverre een gebouw potentie heeft om als aanpasbaar 
gebouw te functioneren. Hoe hoger de flexibiliteitscore van het 
gebouw is des te minder ingrepen nodig zijn om het gebouw 
te transformeren tot een flexibel enlof aanpasbaar gebouw. Als 
casestudy voor dit project is het van belang een gebouw te nemen 
dat juist een lage aanpasbaarheidsscore behaalt. Op deze manier 
wordt onderzoekend bepaald hoe dit gebouw getransformeerd 
kan worden om de gewenste flexibele eigenschappen te 
verkrijgen. 
Voor het bepalen welk gebouwtype aan deze uitgangspunten 
voldoet zijn een aantal verschillende gebouwtypen genomen 
waarna deze met elkaar vergeleken zijn aan de hand van de vijf 
v~rschillende gebouwonderdelen. De beoordeelde gebouwtypen 
ZIJn; 

- Industrieel gebouw (kantoor) 
- Industrieel gebouw (opslag I werkplek) 
- Kantoorgebouw 
- Gebouw als onderdeel van de infrastructuur 
- Woongebouw 

3.1.1. Resultaat van beoordeling 

Deze vijf gebouwen dienen beoordeeld te worden aan de hand 
v~n het voorgaand opgestelde schema. Voordat de uitwerking 
h1ervan wordt weergegeven worden deze gebouwen hieronder 
in het kort omschreven. 

3.1.1 .1. Hoge Rug te Eindhoven 
Dit industrieel kantoorgebouw in Eindhoven. Een combinatie 
van laboratoria en kantoren werd oorspronkelijke ondergebracht 
i~ dit zeer kenmerkende gebouw. Op constructief niveau geeft 
dit gebouw een hoop mogelijkheden. De draagkracht van 
de vloeren varieert van 6,0 kN/m2 tot 8,0 kN/m2 en de bruto 
verdiepingshoogte bedraagt 4,8m. Ook de lichttoetreding 
is door de grote glasvlakken zeer hoog. Door de toegepaste 
kolommenstructuur zijn de verdiepingsvloeren vrijwel vrij 
mdeelbaar, dit komt de mogelijkheid tot een flexibele indeling 

ten goede. De ontsluiting zit aan de koppen van het gebouw. 
Door de grote capaciteit hiervan hebben deze een hoog 
bruikbaarheidgehal te. 

3.1.1.2. Landbouwbelang te Maastricht 
Dit voormalig silogebouw is zeer bekend in Maastricht en zijn 
omgeving. Ook hier is, net als bij de Hoge rug te Eindhoven, 
sprake van grote hoge ruimtes die de flexibiliteit bevorderen. 
De gevels zijn echter meer gesloten, waardoor het gebouw 
op dit aspect lager scoort. Installaties ten behoeve van de 
behaaglijkheid zijn oorspronkelijke niet aanwezig, aangezien 
het gebouw als opslag diende en niet voor puur menselijke 
activiteiten is ontworpen. 

3.1.1.3. Kantoorgebouw te Rijswijk 
Ook dit gebouw heeft een gunstige constructie betreffende 
potentie in aanpasbaarheid. Met een stramienmaat van 7 2m 
x 7 ,2m en een netto verdiepingshoogte van 3, I m bied( de 
constructie vele mogelijkheden. De installatie wordt centraal 
geregeld dat de individuele regelbaarheid bemoeilijkt. De huid 
dient aangepakt te worden, aangezien ook hier niet tegemoet 
wordt gekomen aan alle gewenste bouwfYsische eisen. 

3.1.1.4. Locomotiefloods te Roosendaal 
Doordat deze loods vrijwel alleen bestaat uit een grote 
spantconstructie zijn er totaal geen constructieve element die in 
de ruimte staan. In deze vrije ruimte van 60m bij 35m met een 
minimale hoogte van 8m zijn vele functies mogelijk . Dit komt 
doordat er ruimtelijk gezien vrijwel geen belemmeringen zijn. 
Ook de hoge transparantie van de gevel en de vele mogelijkheden 
tot ontsluiting dragen bij aan een grote potentie tot flexibiliteit. 

3.1 .1.5. Portiekflat Eindhoven 
De constructie bestaat uit een dragende wanden structuur die 
staan in een stramienritme van minder dan 5,4m. Doordat de 
appartementen ook niet met elkaar verbonden zijn scoort 
de constructie zeer laag kijkende naar flexibiliteit. Ook de 
draagkracht van de vloeren is berekend op de functie wonen, 
waard_oor deze zeer minimaal zal zijn . De installaties zijn per 
eenheld regelbaar, maar deze zullen ondertussen (als deze al niet 
vervangen zijn) verouderd zijn. De portiekontsluiting gaat per 6 
appartement, helaas is er geen lift aanwezig. De gevel beschikt 
over voldoende glasoppervlak, echter voldoet de isolatiewaarde 
niet meer aan de huidige eisen. 

31 



-----------------
Sloopgevens woningbouw in Nederland 

[Bouwen met tijd] 

• =gesloopl 

"'te slopen 

vooroorlogse eengezinswoning 

vooroorlogse meergezinswoning 

eengezinswoning 1946 - 1966 

meergezinswoning 1946- 1966 

eengezinswoning na 1966 

meergezinswoning na 1966 

bouw-
technisch 

~ ~ 
<11 

{ ·e 
~ 
c ::> 
0 0 
u .D 

0 0 

0 0 
0 

0 0 
0 

0 

~ 

Ol .. c .ë 8' 0 
~ 0 .. c ~ 

~ 
.. 0, 

"' 
~ c 

> "' ï:i. ~ E 1ii .. 
.>« ~ c 

Q. ::> .. 
Q. .. .. .. 
0 .D > Ol 

0 0 

0 0 0 

0 0 
0 0 0 0 

0 

Problemen t.a.v. bestaande woningen in Nederland 
[Bouwen met tijd] 

overalbod 
woningtype 

E Ol 
'5 .. .ë :=-
N 

0 c 
c .. .. .. 

0 

0 
0 0 



3.2. Gebouwkeuze 

Uit het voorgaande vooronderzoek is gebleken dat woningen, in 
vergelijking met de overige gebouwtypes, het minst goed scoren . 
Voor die beoordeling is een naoorlogse meergezinswoning 
genomen, maar wellicht dat een ander type woning meer 
geschikt is als casestudy. Om de keuze van het woningtype te 
bepalen zal er op verschillende manier gekeken worden naar de 
hedendaagse ontwikkelingen in de bestaande woningvoorraad. 
Kijkende naar de sloopaantallen van woningen in Nederland 
is te zien dat vooral de naoorlogse meergezinswoningen op de 
plaiming staan om gesloopt te worden. Dit komt vooral doordat 
deze type woningen vaak minimaal zijn opgezet en ook niet 
aan alle hedendaagse eisen meer voldoen. Doordat deze type 
woningen in vele aspecten geen overmaat bezitten is het niet 
eenvoudig deze woningen te transformeren tot de hedendaagse 
wensen. Woningen met een overmaat zijn eenvoudiger te 
transformeren dan minimaal opgezette woningen. 
Vele bestaande woningen voldoen op vele vlakken niet 
meer aan de huidige eisen die gesteld worden aan nieuwe 
te realiseren woningen. Uiteraard is het niet mogelijk al deze 
woningen gelijk te vervangen of te transformeren. Vaak kunnen 
problemen verholpen worden, maar vooral bij de naoorlogse 
meergezinswoning is dit lastig te realiseren. Om deze reden 
staan veel van deze woningen op de nominatie om op korte 
termijn gesloopt te worden. 10 Het is dan vaak ook beter deze 
woningen te vervangen door nieuwbouw, dan om deze woningen 
de transformeren. 
Het heeft geen zin een gebouw te transformeren dat niet 
interessant is om te redden van sloop, als dit op voorhand minder 
op zal leveren dan de energie dat er in gestoken wordt. 

Het voorgaande heeft tot gevolg dat een naoorlogs woongebouw 
met voldoende kwaliteiten zeer geschikt is zijn als casestudy. 
Het gebouw dient aan twee eisen te voldoen; 

- het gebouw moet slecht score op het gebied van 
aanpasbaarheid 
- het gebouw moet de moeite waard zijn te behouden 

De uiteindelijke keuze is gevallen op de Gemeenteflat 
te Maastricht. Dit woongebouw was op het moment van 
oplevering zeer vooruitstrevend in vergelijking met vele 
andere gebouwen die vlak na de tweede wereldoorlog werden 
I 0 Bouwen met tijd ; 2004 

opgeleverd. Het gebouw staat ook nu midden in de nieuwe 
ontwikkelingen die biimenkort in Maastricht van start gaan. Het 
gebouw zou verdwijnen, maar door inzet van onder andere oud
wethouder John Wevers heeft deze flat uiteindelijk de status van 
Rijksmonument verkregen waardoor het gebouw van sloop is 
gered. 

Gemeenteflat nu officieel 
Rijksmonument 
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archeolo.gu!ll b.ohoudcn bU)vtm, 
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Afbeelding: Gemeenteflat Maastricht 
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Stedenbouwkundige situatie na oplevering 
[Bouwkundig weekblad 1952] 

Afbeelding; Gemeentefiat tijdens de bouw 
[Historische atlas Maastricht] 

Uitbreidingsplan Oostelijk stadsdeel 
[archief RHCL] 



4. Analyse 

4.1. Geschiedenis van de omgeving; 

Een kenmerkend en wellicht bekendste onderdeel van Maastricht 
is de rivier de Maas die de stad doorkruist. Zonder deze rivier 
zou er op de huidige locatie geen stad de huidige omvang en met 
deze rijke historie bestaan. Zelfs de naam van de stad dankt deze 
aan de rivier. Maastricht betekent dan ook letterlijk "stad aan 
de Maas". De Maas heeft ook een belangrijke rol gespeeld op 
huidige de locatie van de Gemeenteflat Stadsdeel Wyck, tussen 
de locatie van de Gemeenteflat en de Maas in, lag voorheen 
vrijwel op een eiland . De Maas aan de westzijde en aan de 
oostzijde was de overlaat van de Maas. Deze winterbedding 
was alleen in gebruik ten tijde van hoogwater, de rivier kon dan 
uit zijn oevers treden en in deze winterbedding verder stromen. 
Dit heeft er voor gezorgd dat er nooit bebouwing heeft gestaan 
op deze locatie (het huidige Koningsplein). In 1923 kwam 
het kanaal achter Villa Wyckerveld gereed dat in de winter de 
functie van overlaat overnam waardoor dit beter beheersbaar 
werd voor de gemeente Maastricht. Naderhand zijn nog meer 
kanalen gegraven voor het afvoeren van steenkool, waardoor 
de totale afvoercapaciteit van de rivier weer werd vergroot 
en de overlaat steeds minder nodig werd . Nadat in 1935 het 
nieuwe Julianakanaal werd geopend werd was de overlaat als 
winterbedding niet meer nodig en werd het vanaf toen mogelijk 
deze zone te bebouwen. 
De Gemeenteflat ligt momenteel op de rand van de wijk 
Wittevrouwenveld. Deze wijk werd al in de jaren '20 
geannexeerd van de gemeente Amby, waarna het gebied verder 
werd ontwikkeld . De Frankenstraat, waar momenteel een 
verscheidenheid aan winkeltjes aanwezig is, werd afgebouwd. 
Het was de bedoeling dat centraal van de bebouwing van het 
Wittevrouwenveld de OLV van Lourdes kerk zou komen. De 
huidige Rooseveltlaan, die vlak langs deze kerk loopt, heeft dit 
echter gedwarsboomd . Hierdoor is de opzet van de wijk niet 
helemaal tot zijn recht is gekomen. Momenteel zijn al weer 
gedeelten van de wijk vervangen door nieuwbouw woningen, 
maar de kerk en de Frankenstraat zijn nog, zo goed als, in de 
oorspronkelijke staat aanwezig. 
Doordat gedeeltes van Amby en Heer door Maastricht 
werden geannexeerd en de winterbedding van de Maas zijn 
oorspronkelijke functie had verloren was het mogelijk dit 

gedeelte van Maastricht te bebouwen. Het Koningplein zou in 
principe onbebouwd blijven. Het Oranjeplein zou dienen als 
verkeersplein. De plaats van dit verkeersplein is gedeeltelijk 
verschoven en momenteel is dit één grote kruising van wegen 
en op het Oranjeplein is hoogbouw verrezen. Het Koningsplein 
is alleen in het noordelijk gedeelte bebouwd geworden 
(Koningsresidentie). Het groen houden van het Koningsplein 
komt vanuit de gedachte van stadsarchitect Dingemans zelf, 
namelijk het bieden van recreatiegroen voor de verschillende 
wijken van Maastricht. Hetzelfde principe heeft hij namelijk 
toegepast in de door hem ontworpen wijken Caberg, Pottenberg 
en Malpertuis (ten westen van de Maas). 

4.2. Huidige Ontwikkelingen 

Momenteel staat de Gemeenteflat ten midden van de 
nieuwste ontwikkelingen van de stad Maastricht. De drukke 
A2 zal verdwijnen en plaats maken voor een 2 km lange 
groene stadsboulevard . Het idee is dat deze boulevard de 
barrièrewerking van de snelweg wegneemt. De stadsdelen aan 
weerszijden van deze boulevard worden met elkaar verweven. 
Maastricht blijft echter de doorstroming van de A2 behouden . 
Deze zal ook op dezelfde plek blijven liggen, alleen wordt deze 
ondertunneld. De Gemeenteflat is precies in het midden van 
deze nieuwe ontwikkelingen gesitueerd. De oorspronkelijke 
plannen beschreven het verdwijnen van de Gemeenteflat, maar 
gelukkig heeft een wijziging in de plannen er voor gezorgd dat 
de Gemeenteflat blijft bestaan. Deze nieuwe ontwikkelingen 
hebben ook tot gevolg dat de Gemeenteflat weer meer in zijn 
oorspronkelijke situatie wordt terug geplaatst. Ten tijden van de 
bouw was er namelijk geen sprake van een drukke snelweg langs 
het gebouw, maar ging het toen om plaatselijk wegverkeer. 
Op de nieuwe groene strook, ook wel de "Groene loper" 
genoemd, zullen grofweg drie verschillende verkeersoorten zich 
verplaatsen, namelijk; plaatselijk gemotoriseerd verkeer, fietsers 
en voetgangers. In het midden van de Groene loper bevindt zich 
het Koningplein. Doordat vrijwel alleen bestemmingsverkeer 
en langzaam verkeer zich over deze strook zullen verplaatsen 
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wordt het Koningsplein een stuk beter bereikbaar dan voorheen. 
Momenteel ligt het nog langs de drukke A2, dus te intensiteit 
van het verkeer zal in de toekomst afnemen. 
DeAlbertHeijn aan de oostkant van de Gemeenteflat is momenteel 
midden op een grote parkeerplaats gesitueerd. Vanuit de Groene 
loper gezien is deze supermarkt in zijn geheel verscholen 
achter de Gemeenteflat Om de Albert Heijn meer zichtbaar te 
maken kan besloten worden deze dichter bij de Schamerweg 
te plaatsen, zodat deze vanaf de Groene 'loper zichtbaar wordt. 
Door de parkeerplaats achter de supermarkt te plaatsen worden 
deze vanaf de Schamerweg uit het zicht onttrokken. Definitieve 
plannen hiervoor zijn nog niet beschikbaar, maar zullen in de 
loop van de jaren zeker ontwikkeld worden. 

4.3 Nieuwe plannen Gemeenteflat 

Binnenkort zal er gestart worden met de eerste fase van het 
totale A2-ondertunnelingsproject. De plannen zullen in fasen 
uitgevoerd worden, en over ongeveer twintig jaar voltooid 
worden. Aangezien in het midden van de tunnel gestart zal 
worden wordt dit ook als eerste opgeleverd. Dit betekent dat de 
doorsteek Schamerweg I Rooseveltlaan ook als eerste in gebruik 
zal zijn. De Scharnerweg, die momenteel ook het Koningsplein 
en het Oranjeplein van elkaar scheidt wordt minder druk, 
aangezien het ook niet meer mogelijk zal zijn hier de A2 op 
te draaien. Door de toevoeging van extra groen worden deze 
pleinen meer met elkaar verbonden, echter blijft het mogelijk 
voor gemotoriseerd verkeer om zich tussen deze twee groene 
pleinen te verplaatsen. Momenteel zijn de plannen ook om de 
voetgangerspaden, die nieuw in het Oranjeplein komen, tot in 
het Koningsplein door te trekken. 

4.4. Gebouw analyse 

4.4.1. Over de Architect 

Architect Frans Dingemans, directeur dienst stadontwikkeling 
Maastricht ten tijd van de bouw van de Gemeenteflat, was een al 
om gerespecteerd man. 
In zijn werken, die vooral in Maastricht gerealiseerd zijn is zijn 

betrokkenheid bij de inwoners van Maastricht te herkennen. 
Zowel in zijn stedenbouwkundige plannen van stadswijken en 
in zijn gebouwontwerpen is dit terug te vinden. De stadswijken 
die door Dingemans waren ontworpen waren bedoeld voor de 
doorsnee van de samenleving. De kerk was een belangrijke 
schakel tussen de verschillende sociale lagen in de samenleving 
en diende centraal in de wijk te liggen. Een parochie zou rond de 
5000 leden kennen, waardoor deze kleine groep zou leiden tot 
een harmonische samenleving met de kerk als oriëntatiepunt in 
de wijk. 11 Elke wijk had zijn eigen voorzieningen waaronder ook 
voorzieningen op recreatief gebied. Deze gedachte verklaard de 
grote hoeveelheden groen tussen de wijken die door Dingemans 
zijn ontworpen. De sociale betrokkenheid van Dingemans 
is duidelijk terug te zien in zijn wijkontwerpen . Zo waren de 
inwoners van verschillende maatschappelijke klassen met elkaar 
vermengd en waren de woningen gedifferentieerd naar sociale 
klasse. Dit betekende dat er verschillende soorten woningen voor 
verschillende soorten gezinnen te vinden zijn in deze wijken. De 
beste verdeling van woningen voor deze verschillende klassen 
zou zijn; 65% arbieders woningen, 20% geschoolde arbeiders 
en kleine middenstand en 15% voor de beter gesitueerden. 
Ook in "De Ravelijn" is de maatschappelijke betrokkenheid van 
Dingemans terug te vinden. De Ravelijn was ontworpen te samen 
met los Muré, en diende voor het heropvoeden van de bewoners 
die het Stokstraatkwartier dienden te verlaten omdat deze buurt 
totaal aangepakt zou worden door de gemeente Maastricht (aan 
de hand van plannen van Dingemans, pas uitgevoerd na zijn 
dood). 

4.4.2. Beoordeling Monumentenstatus 

Een aantal personen hebben zich sterk gemaakt voor het behoud 
van de Gemeenteflat Uiteindelijke heeft het gebouw dan ook 
de status van Rijksmonument verkregen, waardoor het gebouw 
zal blijven bestaan. Gelukkig had Avenue2 in haar plannen ook 
de Gemeenteflat opgenomen, en deze niet genomineerd om te 
slopen. Dit heeft tot gevolg datAvenue2 zijn plannen betreffende 
de Gemeente flat niet hoeft aan te passen. Om te besluiten een 
gebouw te behouden kan dit onder andere zijn vanwege een 
hoge emotionele waarde van het gebouw. Deze staat in principe 
los van de overige waardes van het gebouw. Het kan namelijk 

l I Minis, S. E.; Van Belfort tot Belvédère; Vijftigjaar jaarboeken 
Maastricht; p.34-45 
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[Bouwkundig weekblad 1952] 

S x 11 woni~~n 

(" 

111111111111 ~ 

8 wonmg<:"n IV 
l lwontr ~ÇJ\!n k;antor,.n t8f' l ~ 
• 3 winkets + rCstáUI;)nt '\ 

~ F\-·-········ 
:.·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-J 11111111111 r---···-···· 

Trappenhui~ geroteerd ~ II 

111111111111~ 
SO woningen I I I 

12wonlrwjen ~ 
HöiDu•anl \ \ ••• •••• 

- - - . - ] I lil I I I 11 I I ~-:_ -·-
""" - .AA' I II~IIIIIIIIIILj 

Evolutie van het ontwerp tijdens de ontwerpfase 



zich voordoen dan een gebouw in zeer lage technische waarde 
heeft en ook architectonisch een lage score heeft, maar toch een 
hoge emotionele waarde bezit doordat het meestal door de jaren 
heen veel heeft betekend voor de gebruikers en zijn omgeving. 
In dit geval is er niet alleen puur sprake van emotionele waarde, 
maar heeft het gebouw zelf ook een hoge waarde. Het gebouw 
is uniek te noemen en goed herkenbaar. Indien dit gebouw een 
lage emotionele waarde had gehad dan zou het gebouw vanwege 
zijn ontwerp nog steeds potentie hebben gehad het gebouw te 
behouden. Niet vanwege de technische en woontechnische staat 
van het gebouw, maar vanwege het feit dat het gebouw de eerste 
hoogbouw van Maastricht is en doordat het gebouw een uniek 
flatontwerp is . Ingezoomd op het ontwerp zijn er elementen te 
ontdekken die het gebouw een hogere waarde geven dan andere 
(flat)gebouwen die sinds de jaren '50 zijn gebouwd. 
De momtunentenaanvraag omschrijft een aantal kenmerken die 
bijdragen aan het behoud van de Gemeenteflat; 

- hoge cultuurhistorische waarde door het 
vertegenwoordigen van de wederopbouwarchitectuur 
- eerste hoogbouwflat in Maastricht 
- hoog comfortniveau; centrale verwarming, liften en 
vuilstortkokers 
- variëteit in de woningtypen (acht stuks) 
- belangrijk in het oeuvre van Dingemans als 
stadsarchitect van Maastricht 
- het gebouw is nog redelijk in de originele staat 
- contrast in de 2 langsgevels ; de oostgevel is 
horizontaal gericht(galerij), de westgevel is verticaal 
geritmeerd door de balkonpartijen 12 

4.4.3. Evolutie ontwerp tijdengs ontwerpproces 

De opdracht voor het ontwerpen van de flat aan het Koningplein 
te Maastricht is ten tijde van het ontwerp een aantal keren aan 
verandering onderworpen. Zo was er in het eerste ontwerp nog 
maar spraken van 60 woningen die allen gelijk waren. Het 
ontwerp is gaan evolueren, waarna op een gegeven moment niet 
alleen de functie wonen meer in het gebouw ondergebracht zou 
worden, maar er zelfs sprake was van een restaurant, winkels 
en kantoren. De capaciteit van het gebouw was ondertussen 
ook vergroot. Momenteel zijn er in totaal 90 appartementen van 
verschillende grootten in het gebouw aanwezig. Na een bezoek 
12 Report Docomomo (Gemccnteftat Maastricht) 

aan de flat aan het Zuidplein te Rotterdam van Van Tijen en 
Maaskant13 werd Dingemans op een andere gedachte gebracht, 
en diende het gebouw een meer maatschappelijke functie te 
vervullen. Waarschijnlijk is hij op deze manier gekomen om de 
functies restaurant en winkels aan het PvE toe te voegen. Deze 
functie waren ten tijden van de oplevering, wegens financiële 
redenen, helaas weer verdwenen. De doelgroep was echter wel 
aangescherpt. Dit gebouw was niet ontworpen voor de doorsnede 
van de samenleving, maar zou als huisvesting dienen voor 
onvolledige gezinnen. 14 Onvolledige gezinnen zijn gezinnen 
zonder kinderen of gezinnen met maar één ouder. 

4.4.4. Aanpassingen gedurende de levensduur 

Tijdens het bestaan van de Gemeenteflat is het gebouw aan 
veranderingen onderworpen. In de jaren '80 heeft dit grote 
gevolgen gehad voor vooral het beeld van de gevels . Aan alle vier 
de gevels zijn deze veranderingen zichtbaar. Bij deze renovatie 
was er sprake van een opwaardering van de technische kwaliteiten 
van het gebouw. Was het gebouw voorheen vrijwel ongeïsoleerd, 
nu was er sprake van een isolatie op een aantal plaatsen van het 
gebouw. De twee hoofdingrepen waren het vervangen van de 
kozijnen en het isoleren van de bakstenen geveldelen. Doordat 
met het na-isoleren het comfort in het gebouw verhoogd diende 
te worden, zijn alleen de bakstenen muren ter plaatsen van de 
woningen geïsoleerd. De verkeersruimten zijn niet geïsoleerd 
geworden waardoor er momenteel verwarring in het gevelbeeld 
is ontstaan .. 
Niet alleen zijn de kozijnen vervangen, maar ook de 
oorspronkelijke ritmiek van de kozijnen is hierdoor gewijzigd. 
Aan de westgevel zijn de houten kozijnen vervangen door 
kunststof kozijnen, aan de oostgevel zijn nog steeds houten 
kozijnen aanwezig. Ook de fijnmazigheid van de ramen heeft 
plaats gemaakt voor een grovere opzet. Dit is zeer duidelijk te 
waarnemen wanneer de originele en de huidige situatie naast 
elkaar gelegd worden. 

13 Bron RHCL 
14 Bouwtechnisch Weckblad 1952 
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Afbeelding: Oorspronkelijk zuid-west gevel 
[Bouwkundig weekblad 1952] 
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Afbeelding: Oorspronkelijk gevelopname 
[Bouwkundig weekblad 1952] 

Afbeelding: Oorspronkelijk detailopname 
[archiefRHCL] 

Oorspronkelijke gevelbelijning 
[archiefRHCL] 



Afbeelding: Bestaand zuid-west gevel 

Foto: Bestaand gevelopname 

Afbeelding: Bestaand detailopname 

Bestaande gevelbelijning 
[archief RHCLJ 

43 



-····--·· ... _
8
rr; ;...:

1

··--:

1

·;:.:

1

.:::. .. 1·::.:;:_·1-1-----1~:::1·:.-.--:-1.-. .-:.
1

· ;cfl·o\.tû 
r~ -r.r.. . . . . . _ . . . - ~ c-~--..- ~ ...... r·_ .... .. , . . 

Verkeersruimte vs. gebruiksruimte 

. : =- .~ ,lij 
1
--

1
--..:r

1
·--

1
· -

1
· -·

1
l.·

1
-
1
-· ï A . \ . \. Q 

Ll.t:.:J . I. ' . . . . Lr ,. 
Stabiliteits elementen (t.a.v. windbelasting) 

r 
I ,, 

L 

Overspanningsrichting vloeren 

I~ · f f 
Globale indeling van de verdieping+ dilataties 

Westgevel: primaire belijning (verticaal) 

Westgevel: secundaire belijning (horizontaal) 

c 



4.4.5. Analyse vijf gebouwaspecten 

4.4.5.1. Constructie 
De constructie bestaat in zijn geheel uit beton. Voor het 
bouwen werd gebruik gemaakt van het systeem Bartels. 15 Het 
constructieprincipe dat hier is toegepast is in elk van de drie 
gebouwdelen verschillend. 
Het eerst ontworpen gedeelte, het middenstuk, bestaat uit 
betonnen wanden waarop de vloerplaten overspannen. In 
het zuidelijk gedeelte is hetzelfde principe toegepast, maar 
op bepaalde plaatsen wordt de vloer gedragen d.m.v. brede 
kolommen en balken. In het noordelijk gedeelte is er sprake van 
een kolommenstructuur met een balkenlaag waarover de vloer 
loopt. 
De opneembare veranderlijke belasting is ook bepalend voor 
de mate van aanpasbaarheid van het gebouw. Doordat de 
oorspronkelijke functie wonen was heeft deze een waarde van 
2,0 kN/m2. Ter plaatse van de verkeersruimte is deze waarde 
3,0 kN/m2. 16 

In de gevel zijn een aantal dichte elementen te zien. Behalve dat 
deze elementen het ontwerp interessanter maken hebben deze 
ook een constructieve functie, namelijk het waarborgen van de 
stabiliteit in de lengterichting van het gebouw. 
Het gebouw bestaat weliswaar uit drie delen. Constructief 
gezien bestaat het gebouw uit vijf delen. Het eerst gebouwde 
middenstuk bestond al uit drie delen. Hierna zijn nog het noord 
en zuid gedeelte toegevoegd. Belangrijk is te weten dat deze vijf 
elementen allen hun eigen stabiliteit verzorgen. 

4.4.5.2. Huid 
Het gebouw bestaat uit twee gezichten. De oost- en de westgevel 
verschillen is vrijwel alle kenmerken van elkaar. De westgevel 
is zeer kenmerkend met zijn balkons. Door de grote glaspartijen 
in deze gevel is de gevel nog vrij transparant te noemen, ook 
al lijkt dit op het eerste aanblik niet zo te zijn . De oostgevel 
bestaat uit de interne verkeersruimte. Aangezien direct aan 
deze galerij de slaapkamers liggen is de gevel aan deze zijde 
meer gesloten. De ramen zijn een stuk kleiner en doordat deze 
hoger zijn geplaatst wordt de inkijk verminderd. Beide gevels 
zijn gedeeltelijk geïsoleerd, deze dienen daarom in het nieuwe 
ontwerp aangepakt worden zodat de bouwfysische kwaliteit 
verhoogd wordt. 

15 
16 

Bouwtechnisch Weekblad 1952 
Archief RHCL 

4.4.5.3. Enscenering 
De binnenwanden vervullen alleen de functie van het opdelen 
van de ruimte tussen de dragende wanden. De binnenwanden 
zijn dan ook niet dragend . Op een aantal plaatsen in het gebouw 
zijn al door de bewoners zelf binnenwanden verwijderd . Het 
venvijderen van deze binnenwanden heeft geen indirect gevolg 
op een van de andere gebouwaspecten. 

4.4.5.4. Installaties 
De oorspronkelijke installaties zijn sterk verouderd. In de kelder 
zijn de installaties voor het warmwater (gasketels) maar ook 
voor de centrale verwarming ondergebracht. Vanuit de kelder 
lopen de kanalen vertikaal omhoog naar de appartementen 
(horizontaal transport vind alleen in de kelder plaats). 

4.4.5.5. Ontsluiting 
Een belangrijk element in dit gebouw is de ontsluiting. Aan de 
oostgevel is de galerij duidelijk te zien en men begrijpt dan ook 
snel de werking van dit ontsluitingsprincipe. Sleutelelement 
in het ontwerp zijn de liften. Ten tijden van oplevering een 
vooruitstrevend onderdeel van het gebouw, echter dient vrijwel 
altijd voor het bereiken van een appartement toch eerst minimaal 
een halve trap bestegen te worden . Toen der tijd werd dit 
geaccepteerd door de bewoners (de lift was namelijk een extra 
luxe), tegenwoordig is dit uiteraard niet meer acceptabel. Het 
dient mogelijk te zijn alle appartementen met lift te bereiken. 

Vloeroverspanningen (midden) 
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Huid; 
Galerij aan de oostgevel 

Enscenering; 
Entreehal 

Huid; 
Balkons aan de westgevel 

Enscenering; 
Binnenwanden in de appartementen 



Installaties ; 
bestaande (gas)haard +CV-radiatoren 

Ontsluiting; 
trappenhuis (intern) 

Installaties; 
oorspronkelijke wasfaciliteiten 

Ontsluitng; 
direct bereikbaar (groen) 

alleen bereikbaar via trappen (rood) 
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Overzicht; constructie 

Overzicht; huid 



Overzicht; enscenering 
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Groene loper 
[plannen Avenue2] 

Groene loper 
[plannen Avenue2] 



Nieuwe plannen Koningslpein 
(plannen Avenue2] 

5. Het ontwerp 

5.1. Plannen Avenue2 

5.1.1. Gemeenteflat in zijn omgeving 

De Gemeenteflat ligt midden in het nieuwe plangebied van 
Avenue2. De plannen die zij met het gebouw hebben zijn in grote 
lijnen bekend. Aan een voorlopig ontwerp is nog niet begonnen, 
maar de rol van het gebouw in de omgeving en de functie(s) 
in het gebouw zijn in grote lijnen opgezet. In zijn omgeving 
zal de Gemeenteflat geen openbare functie vervullen. Hoewel 
de toegankelijkheid op de begane grond dit mogelijk maakt 
en ook de intrede van de Groene loper hier mogelijkheden tot 
biedt, blijft de functie van het gehele gebouw residentieel. Een 
onduidelijke factor in het plan is wat er gaat gebeuren met de 
Albert Heijn. Deze supermarkt ligt vlak naast de Gemeenteflat, 
maar valt buiten het plangebied van Avenue2. Hierdoor hebben 
zij hier momenteel geen inspraak op. 

5.1.2. Gemeenteflat intern 

De functie van de Gemeenteflat blijft zoals gezegd residentieel. 
Het staat nog niet vast in welk marksegment deze woningen 
komen te liggen, waardoor nog niet bepaald is welkeoppervlakten 
gewenst zijn. Aangezien het middengedeelte van het gebouw 
bestaat uit alleen maar appartementen van 50m2

, wordt wel al 
bekeken of deze op een bepaalde manier met elkaar verbonden 
kunnen worden. Het linken van twee of meerdere appartementen 
zal waarschijnlijk op een statische manier gebeuren. Hiermee 
wordt bedoelt dat in de toekomst de hoofdafmetingen blijven 
vastliggen en het niet mogelijk is deze appartementen eenvoudig 
te vergroten of te verkleinen. 
Wel is al duidelijk dat op bouwfysisch vlak het gebouw aangepakt 
moet worden, omdat vooral de thermische eigenschappen niet 
meer voldoen. Ook de installaties zullen vervangen worden. Het 
is nog niet geheel duidelijk hoe dit alles aangepakt zal worden. 
Momenteel is het voor Avenue2 eerste prioriteit het gebouw 
verhuurbaar te houden voor de komende paar jaren, daarna zal 
pas het nieuwe ontwerp gerealiseerd worden. 
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Omgeving; Gemeentefiat (rood) Albert Heijn (blauw) Gemeentefiat onderdeel route Frankenstraat -> Albert Heijn 

=wonen =restaurant 

=winkels • = ontsluiting 

Functiebepaling Gemeentefiat 



5.2.Eigen ontwerp 

5.2.1. Conceptvorming (ongeving) 

Het gebouw ligt in een gebied met nieuwe ontwikkelingen. 
Zoals eerder werd vermeld keert de omgeving weer gedeeltelijk 
terug naar zijn originele toestand zoals die was ten tijde van 
oplevering in 1952. Uiteraard is dit niet helemaal te vergelijken 
met de huidige ontwikkelingen, maar de mogelijk biedt zich 
nu aan het gebouw weer meer in zijn omgeving op te nemen 
dan momenteel het geval is. Ook de oorspronkelijke gedachte 
van de architect het gebouw voor zijn omgeving in te zetten, 
geeft hier aanleiding toe. Door alleen al een publieke functie 
in het gebouw op te nemen wordt het gebouw toegankelijker 
en gaat een sterkere relatie aan met zijn omgeving. Voor de 
toegankelijkheid is het van belang dat deze publieke functies 
eenvoudig te bereiken zijn. Dit heeft tot gevolg dat deze publieke 
functies vooral op het begane grondniveau geplaatst worden. 
Maar welke publieke functie is geschikt om onder te brengen 
in het gebouw? Oorspronkelijke was de gedachte een restaurant 
in het zuidelijk gedeelte, en winkels in het noordelijk gedeelte 
onder te brengen. Kijkende naar de huidige situatie zijn deze 
functies nog steeds mogelijk. In het zuidelijk gedeelte kan een 
lunchroom worden geplaatst. Deze gaat een relatie aan met de 
nieuwe Groene loper. Gebruikers van deze Groene loper kunnen 
overdag gebruik maken van deze lunchroom. Dit zal ook 
indirect een nieuwe impuls geven aan het Koningsplein aan de 
overkant van de Groene loper. Momenteel is de levendigheid op 
dit Koningplein namelijk lager dan oorspronkelijk gepland was. 
In de Frankenstraat in het noorden zijn een aantal winkels 
gevestigd. Deze hebben momenteel geen relatie tot de Albert 
Heijn, Gall&Gall en Etos die naast de Gemeenteflat zijn 
geplaatst. Naar mijn mening zou de Albert Heijn er goed aan 
doen zich in de toekomst te verplaatsen richting de Schamerweg. 
Hierdoor wordt deze supermarkt beter zichtbaar vanaf de Groene 
loper. De Gemeenteflat zal als schakel functioneren tussen de 
Frankenstraat en de nieuwe situering van de Albert Heijn. Door 
de functie winkels (en deze uit te breiden met diensten) onder 
te brengen op begane grondniveau ontstaat een nieuwe route 
tussen de Frankenstraat en de Albert Heijn. 

5.2.2. Conceptvorming (gebouw) 

Het is onmogelijk precies te bepalen welke functies in de 
toekomst in een gebouw ondergebracht worden. Enigszins 
is het mogelijk een voorspelling te doen, maar een precieze 
functiebepaling zal onmogelijk zijn. Het bepalen van de eerst 
onder te brengen functie is uiteraard wel mogelijk. Maar zelfs als 
de gebouwfunctie in de toekomst niet zal veranderen zullen de 
gebruikers toch in de toekomst veranderingen willen aanbrengen. 
Dit komt er op neer dat er grofweg twee tijdscenario's mogelijk 
ZIJn; 

- de nieuwe functie zal plaatsmaken voor weer 
een andere functie, hierdoor dient het gebouw te 
kunnen transformeren in een gebouw met een andere 
functie 
- de nieuwe functie dient aangepast te worden in de 
toekomst, hierdoor dient het gebouw te kunnen 
evolueren, de functie zal gelijk blijven 

Bij de Gemeenteflat is er momenteel sprake van woningen. 
De eerst volgende functie, volgens het plan van Avenue2, zijn 
weer woningen. Deze functie wordt dan ook in dit ontwerp 
aangenomen als de eerst volgende functie. De functie wonen 
zal echter in de loop van de tijd evolueren. Vooral in het 
ruimtegebruik veranderen de wensen. Demografisch gezien 
veranderen gezinssamenstellingen, maar ook gezinnen zelf 
veranderen in samenstelling. Een woongebouw dient daarom te 
kunnen reageren op deze twee tendensen. 
Op de locatie van de Gemeenteflat is het zeer aannemelijk 
dat ook werkplekken in de toekomst gewenst zijn. De groene 
omgeving kan een inspiratie zijn voor bepaalde arbeidsgroepen. 
Het nieuwe ontwerp zal hierop inspelen en kunnen reageren op 
het onderbrengen van werkplekken. Deze werkplekken hebben 
waarschijnlijk een grotere ruimtevraag (per eenheid) dan de te 
realiseren woningen. Hierdoor zullen deze kantoren bestaan uit 
meerdere aan elkaar geschakelde units. 
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gevel geïsoleerd 
(baksteen -> stucwerk) 

(reliëf verandering in gevel) 

Herstellen van het oorspronkelijke 



5.2.3. Herstellen oorspronkelijke 

Een aantal ingrepen die tijdens het bestaan van de Gemeenteflat 
zijn uitgevoerd hebben architectonisch gezien geen positief 
effect gehad op het gebouw. Deze ingrepen met negatieve 
gevolgen zullen, indien mogelijk, teruggedraaid worden. Voor 
het beeld is het van belang dan de gestucte geveldelen weer 
teruggebracht worden in de originele staat. Hiermee komt het 
originele bastenen uiterlijk weer naar voren. Met deze ingreep 
wordt bereikt dat de structuur van de muur weer zichtbaar wordt 
hierdoor zetten deze geveldelen zich niet meer af tegen de rest 
van het gebouw. Ook komt de dieptewerking van de kozijnen 
weer terug. De kozijnen steken dan weer verder uit de gevel naar 
voren en de details van het sculptuur, zoals ontworpen door de 
architect, worden hiermee hersteld en neemt de architectonische 
waarde van het gebouw weer toe. 
De huidige kozijnen in de westgevel doen ook afbreuk aan het 
ontwerp. Zoals eerder aangegeven verschillen deze qua ritmiek 
en materiaal met de oorspronkelijke kozijnen. De keuze van 
kunststofkozijnen zorgt architectonische gezien voor een grote 
daling van deze waarde. Indien mogelijk zullen deze kozijnen 
vervangen worden. Uiteraard zal de nieuwe omgeving van 
de westgevel, de Groene loper, mede bepalend worden voor 
de definitieve keuze van deze ingrepen. De huidige ritmiek is 
anders dan de originele ritmiek. Echter doet dit verschil in ritme 
niet direct een grote afbreuk aan het ontwerp zoals de keuze in 
materiaal dit heeft gedaan. Uiteraard bestaat bij het vervangen 
van de kozijnen vanwege het materiaal wel de mogelijk eventueel 
weer te verwijzen naar de oorspronkelijke ritmiek. 
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5.3. Uitwerking van het ontwerp 

5.3.1. Parkeren 

Het parkeren is een probleem in de huidige omgeving. Toen het 
gebouw werd opgeleverd was het verkeer lang niet zo intens 
als tegenwoordig het geval is. Hierdoor kwam uiteindelijk het 
gebouw in de verdrukking, mede door de komst van de A2, 
maar ook het parkeren in de omgeving werd later een probleem. 
De bewoners parkeren nu aan de oostzijde van het gebouw. 
Aangezien het aantal parkeerplaatsen niet toereikend is voor de 
gehele Gemeentefiat zullen de bewoners ook in de omgeving, 
de Frankenstraat en de parkeerplaats van de Albert Heijn, hun 
auto's neerzetten. De parkeernormen zijn afhankelijk van de 
functie(s) en van de omgeving.17 Uiteindelijk zijn er voor het 
nieuwe ontwerp voor de residentiele functie 69 parkeerplekken 
nodig. 
Het is alleszins redelijk te kijken of het mogelijk is parkeren in 
de Gemeentefiat zelf onder te brengen. Op deze manier wordt de 
omgeving zo veel mogelijk hiermee ontlast. Parkeren onder het 
gebouw is uiteindelijk alleen mogelijk onder het midden gedeelte 
van de Gemeentefiat (het zuidelijk gedeelte is te laag vanwege de 
kruipruimte en het noordelijk gedeelte is niet mogelijk vanwege 
het toegepast constructieprincipe). Doordat vaste gebruikers 
gebruik zullen maken van deze parkeermogelijkheid is hier 
sprake van een stallinggarage. De eisen hiervoor zijn; 1 R 

- Parkeervakken; 
o Breedte ten minste 2,25m 

*Toeslag bij één zijwand = 0.15m 
* Toeslag bij twee wanden= 0,35m 

o Lengte ten minste 5,50m 
o Vrije hoogste van ten minste 2, I Om 
o Parkeerhelling ten hoogste 7% 

Kijkende naar de afmetingen is het mogelijk het parkeren in dit 
gebouwdeel onder te brengen. 

Het is mogelijk de kelderwand aan de oostzijde weg te halen. 
Alleen de galerij draagt af op deze wand. Hierdoor dient een 
nieuwe constmctie geplaatst te worden die de galerij zal 
ondersteunen De kelderwand zorgde ook voor stabiliteit van 
17 CROW 182 
18 NEN 2443 

deze galerij, waardoor de nieuwe constructieve elementen 
momentvast met elkaar verbonden dienen te worden in de 
lengterichting van het gebouw. Aan de westgevel is het is niet 
mogelijk de kelderwand open te breken, vandaar dat alleen 
vanuit de oostzijde de stallinggarage in en uit te rijden. 
Dit alles heeft tot gevolgen dat wanneer handmatig de auto's 
geparkeerd worden de mogelijkheden zeer beperkt zijn. 
Ook is het niet mogelijk om onder de weg ten oosten van 
de Gemeenteflat te parkeren, aangezien deze dan verhoogd 
moet worden. Wel is het mogelijk gebmik te maken van een 
automatisch parkeersysteem. Hierbij zal de gebmiker te auto op 
een centraal punt afleveren, waarna de auto mechanisch wordt 
geparkeerd. Hierdoor kunnen de parkeerplaatsen zelf smaller 
worden (2,30m breed zonder toeslag). Uiteindelijk kunnen 
maximaal 39 parkeerplaatsen op deze manier in het gebouw 
worden gerealiseerd . Het automatisch parkeersysteem komt in 
de lijn van innovaties in de Gemeentefiat Ten tijde van de bouw 
waren dit de liften, centrale verwarming en vuilstortkokers. 
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Rendering van de "plint" aan de oostzijde 

I : 
11 

Oorspronkelijke doorsnede Verwijderen kelderwand Vergroten draagkracht BG-vloer "Uittrekken" van galerij BG 



5.3.2. Plint 

De oostzijde van de Gemeenteflat ligt op de nieuwe winkelroute 
tussen de Frankenstraat en de Albert Heijn. Op begane grond 
niveau zullen de publieke functies, zoals winkels en diensten, 
komen. Het onderbrengen van publieke functie op de begane 
grond brengt een aantal problemen met zich mee; 

- de veranderlijke opneembare belasting van de 
huidige vloeren is berekend op 2,0 kN/m2 De meeste 
publieke functies eisen een minimaal 
opneembare belasting van 4,0 kN/m2 

- het noordelijk en zuidelijk gedeelte zijn beide direct 
bereikbaar vanuit de omgeving. Het is niet nodig de 
interne ontsluiting hiervoor te gebruiken. Het 
middenstuk dient echter hier wel gebruik van 
te maken en dit middenstuk ligt ook 
nog eens verhoogd t.o.v. het maaiveld. Dit bemoeilijkt 
de toegankelijk van buitenaf. 

Het verhogen van de draagkracht van het begane grond niveau kan 
gerealiseerd worden door de overspanning van de vloervelden 
te verkleinen. Theoretisch gezien, wanneer we de vloervelden 
constructief zien als elementen met een gelijke doorsnede over 
de gehele lengte, is het opneembare moment te bepalen met de 
formule M = l/8qJ2 19

• Bij een halvering van de overspanning 
[I] en bij een gelijk maximaal opneembare moment [M] zal 
de maximaal opneembare q-last met een factor 4 toenemen. 
Uiteraard is een dergelijke berekening gecompliceerder dan deze 
aanname, maar een verhoging van de draagkracht wordt door 
deze kolomverdubbeling echter wel gerealiseerd. De kolommen 
komen te staan in de kelders van het gebouw. Het parkeren komt 
hiermee niet in de verdrukking aangezien door het toepassen van 
het automatisch parkeersysteem er voldoende ruimte over is om 
deze nieuwe constructiedelen te plaatsen. 

Om het middengedeelte op begane grond niveau toegankelijk te 
maken voor zijn omgeving zijn twee ingrepen noodzakelijk; 

- het middengedeelte op begane grond niveau 
opnemen in de nieuwe winkelroute 
- toegankelijke maken zonder gebruik te maken van de 
interne ontsluiting van het gebouw 

19 Tabellenboek Bouwkunde, H5.12 

Door het uittrekken van de galerij op begane grond niveau wordt 
deze galerij onderdeel van de nieuw geïntroduceerde routing. De 
galerij kan door externe factoren (ingang van de stallinggarage, 
en de loop van de openbare weg) niet in de volle breedte totaal 
worden uitgetrokken. 

Deze ingreep maakt het ook mogelijk de begane grond van het 
midden gedeelte nu te bereiken zonder gebruik te maken van 
de interne ontsluiting. Het enige probleem is dat er een hoogte 
verschil van iets minder dan I meter is tussen deze uitgetrokken 
galerij en de omgeving. Twee trappen en een hellingbaan 
verzorgen het overbruggen van deze hoogte. De trappen liggen 
precies op de nieuwe route. De verbrede plint heeft door zijn 
afmetingen nu niet alleen als functie van verkeersruimte, maar 
werkt nu ook als een verblijfs- en ontmoetingsruimte voor de 
publieke functies op begane grond niveau. 

Golden Lane; P. & A. Smithson 
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5.3.3. Verbeteren van de interne ontsluiting 

Ten tijde van de bouw was een van de innovaties het toepassen 
van liften in het gebouw. Het was toen blijkbaar geen obstakel om 
toch een trap te moeten nemen om tot bij de liften te komen. Bij een 
herbestemming behoort niet alleen een nieuw ontwerp te maken 
maar ook, indien nodig, het verbeteren van de toegankelijkheid 
van het gebouw. Niet alleen de toegankelijkheid van buiten naar 
binnen, maar ook de toegankelijkheid intern behoort hier toe. 
Het dient mogelijk te worden alle verdiepingen met de liften te 
bereiken zonder enige obstakel. In het noordelijk trappenhuis zal 
de huidige lift weliswaar vervangen worden door een nieuwe 
(de lift is namelijk sterk verouderd), maar de plaats van de lift 
hoeft niet te wijzigen. Ook in het noordelijke trappenhuis dient 
de lift vervangen te worden wegens veroudering, maar ook de 
plaatsing van de lift t.o.v. de interne ontsluiting dient verbeterd 
te worden. 

Bij het aanpakken van de verticale ontsluiting in het noordelijk 
trappenhuis dient er rekening mee gehouden te worden dat bij 
een verkeerde aanpak dit negatieve gevolgen kan hebben voor 
het gebouw. Het grootste probleem is dat de twee galerijen (van 
het noordelijk en midden gedeelte) niet op gelijke hoogte liggen. 
Het trappenhuis, en met name de trappen, zijn zeer kenmerkend 
voor het gebouw en dienen zo veel mogelijk onaangetast te 
blijven. 

Door het plaatsen van een extra lift kan dit probleem functioneel 
gezien gemakkelijk opgelost worden. Het probleem is echter dat 
deze extra lift waarschijnlijk buiten het gebouw geplaatst zal 
worden, dit zal negatieve gevolgen hebben voor het aanzicht van 
het gebouw. Een andere mogelijkheid is het vervangen van het 
trappenhuis door het plaatsen van een doorlooplift op de plaats 
van de huidige trap. Deze oplossing is niet mogelijk omdat 
de trapppen niet aangetast mogen worden. De uiteindelijke 
oplossing wordt aangereikt door te bepalen op welke plaatsen 
het mogelijk is het hoogteverschil tussen de twee gebouwdelen te 
overbruggen. Het oorspronkelijke ontwerp geeft een aanleiding 
tot het plaatsen van de nieuwe lift. Op de begane grond was 
oorspronkelijk gelijk na binnenkomst een ontmoetingruimte 
geplaatst die diende als ontmoetingsplaats. Door deze ruimte in 
verticale zin te extruderen ligt de plaats van de lift vast en heeft 
deze gelijk verbinding met de twee gebouwdelen die qua hoogte 

van de vloervelden verschillen. 
Het is echter niet mogelijk om een normaal type lift hiervoor 
te gebruiken. Ook de standaard doorlooplift is niet geschikt 
hiervoor. De uiteindelijk toegepaste lift maakt gebruik van twee 
deuren die onder een hoek van 90° onder elkaar geplaatst zijn. 

5.3.4. lsoleren van de galerijen 

Momenteel is er een sterke scheiding tussen de verkeersruimtes 
en de verblijfruimte. Het grootste gedeelte van de interne 
ontsluiting (de galerijen) is ongeïsoleerd. Deze galerijen zijn 
momenteel een semi-buitenruimte. Dit heeft tot gevolg dat deze 
ruimte niet in te zetten is als gebruiksruimte en in de toekomst 
ook alleen maar als verkeersruimte gebruikt kan worden. Door 
de thermische grens te verleggen tot de buitenzijde van de 
galerij wordt het wel mogelijk deze verkeersruimten in te zetten 
als daadwerkelijke gebruiksruimte. Hierbij worden de galerijen 
afgesloten, dit zal echter een veranderend beeld hebben vanuit 
de omgeving op het gebouw. Bouwfysisch gezien kunnen de 
galerijen nu als gebruiksruimte gebruikt worden, dit betekent 
wel dat de ontsluiting dan anders zallopen in deze gebouwdelen. 
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5.3.5. Verbindingen tussen units 

Het verbinden van de verschillende appartementen speelt een 
sleutelrol in de mate van aanpasbaarbeid van het gebouw. Ook 
al heeft het gebouw momenteel een totaal van 8 verschillende 
appartementen (grofweg gezien 3 verschillende types), 
toch voldoet het gebouw niet aan de nieuwe wensen van de 
opdrachtgever. Zou dit wel het geval zijn dan zou het gebouw 
vandaag nog opnieuw opgeleverd kurmen worden. 
Vanuit het oogpunt van aanpasbaarbeid zou het meest ideale zijn 
dat alle appartementen met elkaar verbonden kunnen worden, 
zowel verticaal als horizontaal. In het meest extreme geval 
kan dan een appartement ontstaan ter grootte van het gehele 
gebouw. Echter het gebouw geeft een aantal randvoorwaarden 
betreffende deze mogelijkheden. De constructie legt over het 
algemeen een grote beperking op als het gaat om het maken van 
doorbraken, het is niet mogelijk om zomaar in elk constructief 
element lukraak doorbrekingen te maken. 

Om horizontale verbindingen te realiseren dienen in verticale 
elementen ingrepen worden gedaan. Andersom dienen verticale 
verbindingen worden gerealiseerd door het doorbreken van 
horizontale elementen, maar om deze verticale verbindingen 
te realiseren moet ook een extra element geplaatst worden, 
namelijk een trap (deze kan de werking van de ruimte negatief 
beïnvloeden). 

.--

.--

Mogelijkheden van appartementgrootte 
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5.3.5.1 . Horizontaal verbinden 

Doorbrekingen in de constructieve delen brengen constructieve 
gevolgen mee. Voor het doorbreken van muren zijn de volgende 
spelregels van toepassing. 

- deze doorbrekingen dienen de draagkracht zo min 
mogelijk te verkleinen 
- de stabiliteit van het gebouw dient niet aangetast te 
worden. 

Door de doorbrekingen de draagkracht van de muren zo 
min mogelijk te laten beïnvloeden wordt de breedte van 
deze doorbrekingen niet over de gehele breedte van deze 
draagmuren uitgevoerd (x). Ook zal deze doorbreking niet van 
vloer tot plafond gemaakt worden (y), want anders kunnen de 
bovenliggende vloeren niet meer gedragen worden (zie vorige 

pagina). 

Het gebouw bestaat constructief gezien uit verschillende delen. 
De zijn d.m.v. dilataties van elkaar gescheiden. De wanden op 
het einde van deze gebouwdelen zorgen voor de stabiliteit van 
deze delen in de dwarsrichting. Doorbrekingen in deze muren 
zijn daarom niet toegestaan, behalve als er een nieuw element 
wordt toegevoegd dat de bestaande stabiliteit weer terug brengt. 
Dit laatste is het geval bij de nieuwe lift in het zuidelijk gedeelte, 
hier wordt namelijk wel een stabiliteitsmuur doorbroken. 
De plaats van deze doorbrekingen in de muren is ook bepalend 
voor de werking van de ruimte. Bij het aanzicht van de een muur 
uit het middelste gebouwdeel is te zien dat aan de oostzijde al 
een galerij loopt. Hierdoor dient de doorbraak meer richting de 
westgevel gerealiseerd te worden om zo de mogelijkheden te 
vergroten. 

Er is een systematisch verschil tussen de constructieve gevolgen 
van verticale en horizontale doorbrekingen; 

-wanneer een vloerveld verdwijnt heeft dit geen direct 
gevolg voor het dragen van andere elementen in de 
ruimte. Wel wordt de kniklengte van de aanliggende 
draagmuren verdubbelt. 
- bij het totaal verwijderen van een draagmuur heeft 
dit wel direct gevolgen op andere constructieve 
elementen. De vloeroverspanning wordt verdubbelt 
en ook de bovenliggende dragende muren worden nu 
niet meer gedragen. In dit geval zullen nieuwe 
constructieve elementen het gebouw weer constructief 
in orde moeten maken. 
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De verticale doorbreking in de vloeren is mogelijk doordat de balkonplaat 
uitsteekt. Hierdoor kan de verticale doorbreking met een gelijke afstand 
tot in het gebouw doorlopen (x) als dat ook de balkonplaat uitsteekt. 
De opening die heirbij ontstaat is groot genoeg om een (wentel)trap 
te plaatsen dat de boven elkaar liggende appartementen met elkaar 
verbonden kunnen worden. 

5.3.5.2. Verticaal verbinden 

Verticale doorbrekingen zijn eenvoudiger te realiseren. Dit komt 
doordat vloervelden veelal vaak alleen zichzelf dragen. Muren 
daarentegen dragen meestal de bovenliggende vloerplaten 
waardoor deze doorbrekingen moeilijker te realiseren zijn. De 
plaatsing van doorbrekingen in de vloeren is echter bepalend 
voor de werking van de ruimte. Als deze doorbreking in het 
midden van een ruimte ligt is het mogelijk dat deze extra hoogte 
een ruimtelijke opwaardering geeft aan de gebruiksruimte. Een 
nadeel hiervan is dat vloeroppervlak van de ruimte verloren 
gaat als gebruiksruimte. Zoals eerder gemeld worden er t.a.v. 
verticale verbindingen ook elementen zoals trappen in de ruimte 
toegevoegd. Om deze redenen gaat de voorkeur van de plaats 
van verticale verbindingen in een ruimte naar de buitenzijde 
van de ruimte. Hierdoor blijft de rest van de ruimte optimaal te 
gebruiken. Doordat in de Gemeenteflat aan de oostgevel al de 
galerij loopt, en deze puur als horizontale verbinding zal blijven 
functioneren, dient de plaats van de verticale verbindingen in de 
westgevel gevonden te worden . 
In de westgevel is een gradatie van verschillende richtingen te 
onderscheiden. De verticale richting van de gevel wordt, zoals uit 
de analyse naar voren is gekomen, door betonnen omlijstingen 
die in sterke mate aanwezig zijn . In deze lijst is het mogelijk de 
plaats van de verticale verbindingen te plaatsen, en ook direct 
deze verbindingen met de omgeving te communiceren. 

Een referentie waarbij een relatie bestaat tussen de gevel en de 
schakeling van appartementen binnenin is de Unité d'Habitation 
van Le Corbusier in Marseille. Het gevelbeeld lijkt willekeurig 
genomen, maar wanneer de spelregels duidelijk zijn is het 
eenvoudig te achterhalen hoe het binnenin in elkaar steekt. In dit 
ontwerp zijn (afgezien van de publieke functies in de langsgevels) 
maar twee verschillende elementen in de gevel te onderscheiden, 
namelijk een balkon (I) en een grote opening (2). Deze opening 
fungeert als vide voor een onderliggend balkon, dat betekent 
dat als deze twee elementen boven elkaar zijn geplaatst (I +2) er 
een verticale verbinding intern wordt gemaakt. Op de plaatsen 
waar twee balkons boven elkaar liggen wordt juist géén interne 
verticale verbinding gemaakt. 
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5.3.5.3. Plaatsing van de doorbraken 

Door de nieuwe gerealiseerde verbindingen kan het gebouw 
ruimtelijk gezien meerdere typen appartementen onderbrengen. 
Voorheen was dit al op een statische manier mogelijk, maar door 
de nieuwe verbindingen kan het gebouw op een actieve manier 
reageren op veranderingen in grootten van de appartementen. 
De plaats van de nieuwe doorbrekingen in het gebouw zijn niet 
alleen afhankelijk van de constructie. Het verticale verloop van 
de installaties kan deze doorbrekingen belemmeren. Gelukkig 
blijkt de oorspronkelijke plaatsing van deze leidingen gunstig te 
liggen. In de meeste appartementen zijn deze leidingschachten 
geplaatst tegen verticale constructieve elementen. Waar dit niet 
het geval is zullen deze leidingschachten verplaats worden zodat 
deze niet midden in de ruimte blijven staan (zie pagina 68-69). Het 
is namelijk van belang voor de flexibiliteit van een gebouw dat 
permanente delen (horizontaal en! of verticaal) zo veel mogelijk 
bij elkaar liggen zodat de ruimte zelf zo optimaal mogelijk benut 
kan worden. 
De muurdoorbraken worden meteen naast de verticale 
leidingschachten gerealiseerd. Zoals eerder vermeld worden 
deze doorbrekingen aan de westzijde van de leidingschachten 
gemaakt. 

Door de nieuwe doorbraken en het isoleren van de galerij heeft 
de ontsluiting nu meerdere mogelijkheden. De interne ontsluiting 
hoeft zich niet alleen te beperken tot de galerijen. Indien meerdere 
units naast elkaar door dezelfde gebruiker worden gebruikt is het 
namelijk mogelijk de galerij op te nemen in de gebruiksruirnte. 
Deze mogelijkheid is alleen mogelijk wanneer een gedeelte 
tussen 2 dilataties in horizontaal oogpunt door dezelfde eigenaar 
in gebruik zijn. De verkeersroute binnenin deze grotere unit 
kan dan zelfs verschuiven naar het midden van de ruimte (op 
de plaats van de nieuwe doorbrekingen). In het noordelijk en 
·zuidelijk gedeelte is dit eenvoudiger te realiseren aangezien hier 
sprake is van minder units. 

5.3.5.4. Draagkracht verdiepingsv/oeren 

In het huidige ontwerp kunnen de verdiepingsvloerende functie 
wonen dragen. Met een opneembare veranderlijke belasting van 
2,0 kN/m2 is dit geen probleem. Doordat op de verdiepingen 
weer woningen worden geplaatst ontstaan hier geen problemen. 
Echter wanneer in de toekomst het gebouw zal transformeren 
naar totaal een publieke functie dan zullen de eisen die aan de 
draagkracht worden gesteld verhogen. De draagkracht van de 
begane grond is versterkt door een halvering van de overspanning 
van de vloervelden. Dit is mogelijk omdat de onderliggende 
functie (parkeren) hier geen hinder van ondervindt. Op de 
verdiepingsvloeren is sprake van een totaal andere situatie. Extra 
(permanente) dragende elementen in de ruimte zijn namelijk niet 
acceptabel. 
Een manier om de draagkracht van deze vloeren te verhogen 
is de toepassing van extra wapening in de trekzones van deze 
vloeren. Dit kan bereitk worden door het te versterken met 
opgelijmde koolstofvezelwapening.20 Op dit moment speelt het 
vergroten van de draagkracht nog geen rol, maar het is wel van 
belang te weten wat in de toekomst mogelijk is en op welke 
manier dit eventueel kan worden opgelost. 

20 Hordijk, D.A.; e.a. Versterken met opgelijmde koolstofwapening; 
Cement 2007; p.71-74 
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5.3.6. Isolatie methode 

Voor het isoleren van een gebouw zijn een aantal mogelijkheden. 
Vanuit puur technisch oogpunt wordt in de ideale situatie het 
gehele gebouw ingepakt. In het meest extreme geval kan er een 
totaal nieuwe gebouwschil om het gebouw geplaatst worden. Dit 
heeft positieve gevolgen voor het conserveren van het gebouw, 
ook voor de aanpasbaarheid van het gebouw geeft dit een hoop 
mogelijkheden. Het enige probleem is dat het gewenste beeld 
op deze manier totaal niet wordt gerealiseerd. Vanuit technisch 
oogpunt zou dit de beste oplossing zijn, echter in dit geval is zo 
een oplossing niet realistisch. 
Een tweede mogelijkheid is de gehele gebouwschil van buiten 
uit te isoleren. Een opwaardering van deze gebouwschil kan 
een uitkomst bieden. Het probleem bij de Gemeenteflat is dat 
wanneer voor deze optie wordt gekozen bepaalde belangrijke 
kenmerken van de flat zullen verdwijnen. De gevel is het meest 
monumentale onderdeel van het gebouw en dient, zo ver dit 
mogelijk is, zo min mogelijk aangetast worden. Het is alleen 
verantwoord ingrepen aan deze gevel te doen wanneer dit in 
dialoog met deze gevel wordt gedaan. Een architectonische 
opwaardering in de taal van de gevel is uiteraard wel toegestaan. 
Ook is het mogelijk het gebouw binnenin totaal te isoleren. Het 
probleem is echter dat de netto verdiepingshoogte momenteel 
2550mrn bedraagt. Elke verhoging van de vloer en elke 
verlaging van het plafond draagt bij aan een vermindering 
van deze hoogte. Wanneer wordt uitgegaan van "traditionele" 
isolatie (exclusief de vloer en plafond afwerking) dan wordt 
de hoogte al verminderd met twee keer I OOmm. In bestaande 
bebouwing is het toegestaan de netto verdiepingshoogte te 
reduceren tot 2, I m21

, maar dit wordt veelal in het gebruik niet 
geaccepteerd door de gebruikers. De dikte van de isolatie die 
wordt toegepast is van invloed op de nieuwe afmetingen van 
de ruimte. Vooral het hoogteverlies dient zo veel mogelijk 
beperkt te worden. In het geval van Rijksmonumenten heeft het 
Bouwbesluit een uitzonderingsregel t.a.v. de mate van isolatie. 
De Re-waarde hoeft hier niet te voldoen aan de minimale waarde 
van 2,5 m2K/W, maar er kan ontheffing aangevraagd worden 
tot I ,3 m2K!W.22 De keuze van PIR hardschuim isolatieplaten 
voor het isoleren van de vloeren is met een dikte van 30mm al 
toereikend [À-waarde van 0,023, hiermee een Rd-waarde van 

21 

22 
Bouwbesluitonline.nl § 4.6.2. Bestaande bouw 
NPR 2652 

1 ,30].23 Hiermee wordt door het aan de binnenzijde isoleren de 
netto verdiepingshoogte zo maximaal mogelijk gehouden. 
Het binnen isoleren biedt ook de mogelijkheid het gebouw in 
te isoleren tot een bepaalde diepte. Hierdoor blijven uiteraard 
koudebruggen aanwezig, maar als deze koudebruggen een 
bepaalde lengte hebben worden deze opgeheven. De isolatie
waarde van het materiaal kijkende naar de dikte (in dit geval de 
lengte )wordtbepaaldmetde formule; Rm=d/À. De isolatiewaarde 
[Re-waarde] van een constructie (in het geval de correctiewaarde 
voor convectie niet wordt meegenomen) wordt bepaalde door; 
Re = Rm + Rsi + Rse (si = warmteovergangsweerstand binnen 
& se= warmteovergangsweerstand buiten) (si= 0,13 se= 0,04). 
Het is van belang te bepalen welke lengte is toegestaan 
bij deze "koudebruggen". De constructie bestaat uit 
beton (warmtegeleidingscoëfficiënt (Ie] = 2,0)24 tussen 
houtwolcementplaten (bij een dikte van 35mrn een R-waarde 
van 0,35)25

. De lengte van de koudebrug is te bepalen door al 
deze waardes bij elkaar op te tellen; 
I ,3 (Re)= 0,13 (Rsi) +dI 2,0 (beton)+ 0,35 (hwc) + 0,04 (Rse) 

=>dI 2,0 = 0,78 
=> d = 1,56m 

De minimale lengte van de koudebruggen is hiermee komen 
vast te liggen op een lengte van I ,56m. Er is uitgegaan 
van het ongunstigste geval (hoogste warmtegeleiding van 
beton). waarschijnlijk zal bij een juiste benadering van de 
warmtegeleiding de lengte van de toegestane koudebrug kleiner 
blijken te zijn. 

23 
24 
25 

Gebouw conserveren onder een stolp, 
technisch gezien de ideale oplossing 

[ www.gettyimage.nl] 
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5.3. 7. Installaties 

Het verloop van leidingen zijn van invloed op de vrijheden 
van de gebruiker. In een ideale situatie zou op elke plaats 
een aansluiting op aan- en afvoer mogelijk zijn . Door het de 
toepassing van een verhoogde installatievloer zou dit eenvoudig 
kunnen worden opgelost. Vanuit een flexibel oogpunt is dit de 
meest gewenste situatie. Echter zal de netto verdiepingshoogte 
drastisch verminderen en is deze oplossing totaal niet te 
accepteren in dit gebouw. Om deze reden worden er zones 
aangereikt waar het mogelijk is in te pluggen op de aan- en 
afvoer. Door tussen de verticale kanalen en de galerij een 
leidingwand toe te passen kunnen ruimtes die hier behoefte aan 
hebben aan deze wand inpluggen. Uiteraard is het ook mogelijk 
elders in de appartementen ruimtes te plaatsen die indirect 
hier op inpluggen. De aan- en afvoeren moeten dan wel via de 
binnenwanden naa de desbetreffende ruimtes lopen. 

Voor het verwarmen worden drie mogelijkheden aangereikt 
aan de gebruikers . Oe eerste mogelijkheid komt overeen met 
het oorspronkelijke verwarmingsprincipe. Oe gebruiker kan 
kiezen om aangesloten te worden op een centraal geregelde CV
installatie. Het voordeel hiervan is dat er in de appartementen zelf 
geen installaties voor verwarming geplaatst hoeven te worden. 
Ook is het mogelijk een centrale aansluiting voor warmwater te 
kiezen. De centrale aansluitingen zijn vooral geschikt wanneer 
een gebruiker meerdere units gebruikt. Ook voor de functies op 
begane grond niveau zal een keuze voor dit centrale systeem het 
meest ideale zijn . 
Om de keuzevrijheid van de gebruiker zo veel mogelijk te 
vergroten is het ook mogelijk zelf de installaties voor verwarming 
en warmwater in de unit zelf onder te brengen. Het nadeel is dat 
dit meer ruimte in het appartement inneemt, maar het voordeel is 
dat de installatie nauwkeuriger op de wensen van de gebruiker kan 
worden afgesteld . Wanneer de gebruiker kiest voor deze optie kan 
een traditionele verwarming toegepast worden echter bestaat ook 
de mogelijkheid om voor vloerverwarming te kiezen . Doordat 
het gebouw een aanpasbaar karakter heeft doet een ingestorte 
vloerverwarming afbreuk aan de aanpasbaarheid . Veelal worden 
de buizen van vloerverwarming afgestort waarna deze niet meer 
toegankelijk zijn . Het verplaatsen van binnenmuren (en het in 
delen regelen van deze verwarming) wordt zo bemoeilijkt. Om 
deze redenen wordt gekozen voor een demontabele versie van 

vloerverwarming. Dit type vloerverwarming maakt gebruik 
van kartonnen of PS leidingplaten waar de leidingen in lopen, 
hierover worden de stalen of aluminium geleidingspiaten 
geplaatst.26 Daarna is het mogelijk de vloerafwerking hierop te 
bevestigen. Uiteraard dient deze afwerkvloer ook demontabel 
van karakter te zijn, anders is het nog steeds niet mogelijk de 
vloerverwarming te verleggen. 

26 www.wth.nl 

IFD vloerverwarming 
[bron; www.wth.nl] 
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5.3.8. Gevels 

5.3.8.1. Oostgevel 

Winkels 
De galerij aan de westzijde is de omgeving ingetrokken. Het 
materiaal beton wordt hier voor gebruikt. Hierdoor blijft deze 
plint een gelijke uitstraling hebben met de rest van het gebouw. 
Zo wordt benadrukt dat deze plint uit het gebouw is getrokken. 
De winkels die op dit niveau komen worden voorzien van glazen 
gevels. Deze gevels worden tussen de bestaande betonnen 
muren geplaatst. Hierdoor is het duidelijk dat deze gevels een 
toevoeging zijn aan het bestaande. De glazen gevels die hierin 
komen dienen de uitstraling van een invulling te hebben. De 
toegankelijkheid van deze winkels dient zo optimaal mogelijk 
te zijn, dit moet drempelloos mogelijk zijn. De bovenzijde van 
de plint wordt hierdoor visueel gezien de winkels in getrokken. 

Galerij 
Op de verdiepingen wordt de galerij afgesloten. Ook hier wordt 
glas toegepast. De horizontaal gerichte betonnen borstwering van 
de galerij zal dominant aanwezig blijven. De afsluiting van de 
galerij is ondergeschikt aan deze horizontale richting, en straalt 
dit ook uit. Om deze reden liggen de betonnen borstwering en 
de glazen afscheiding niet in hetzelfde vlak, maar ligt de glazen 
gevel een stuk dieper in de gevel t.o.v. de betonnen borstwering. 
Het raamsysteem dat gebruikt wordt op deze galerij afte sluiten 
bestaat uit zwarte aluminium kozijnen. De te openen ramen 
zitten verborgen in de kozijnen en van buitenaf is niet zichtbaar 
waar deze beweegbare delen zitten, hierdoor blijft het uniform 
karakter van buitenaf gegarandeerd. 

Appartementen 
Net zoals op begane grond niveau worden op de verdieping de 
wanden die de woningen scheiden van de galerij geplaatst tussen 
de bestaande betonnen muren. Hierdoor is op de galerij te zien 
dat deze muren oorspronkelijk niet bij het gebouw horen en een 
latere toevoeging zijn. ]n de appartementen is de originele muur 
namelijk niet te zien, omdat deze geïsoleerd of afgewerkt is. De 
plaats van de originele voordeuren staat niet meer vast. Het staat 
voor de bewoners vrij te kiezen waar deze deur geplaatst wordt. 
Ook staat het de bewoners vrij een keuze uit de plaatsing van 
de ramen te maken. De elementen zijn onderling uitwisselbaar 
waardoor deze gevel een dynamisch karakter heeft. 

Concenptuele weergave nieuwe galerijmuur intern 
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Toegankelijkheid van de "plint" (I) 
Vogelperspectief vanuit het noord-oosten 



Toegankelijkheid van de "plint" (2) 
Aanzicht vanuit het zuid-oosten 
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5.3.8.2. Westgevel 

De huidige statische westgevel wordt in het nieuwe ontwerp 
getransformeerd tot een gevel met een dynamisch karakter. 
De vrijheid in deze gevel dient nauwkeurig worden bepaald. 
De twee hoofdbelijningen in de gevel dienen gerespecteerd te 
worden. De invulling van de verticaal gerichte betonnen lijsten 
mag aangepast worden indien binnen de lijst wordt gebleven. 
Een ander aspect dat behouden dient te blijven is de secundaire 
horizontale belijning in deze gevel. 
Dit houdt in dat de ingreep zich aan een aantal kenmerken dient 
te houden; 

- de ingreep moet in het gevelvlak blijven liggen 
- de ingreep mag niet buiten de betonnen omlijsting 
treden 
- de balkons blijven dominant in de gevel aanwezig 
- ook de secundaire belijning van de balkons en de 
dichte elementen dient behouden te blijven 

Eerst is bekeken of het mogelijk is het bestaande betonnen 
kader uit de gevel te laten uitsteken. Dit strookt met het idee 
van het behouden van het gevelreliëf, maar wellicht biedt dit 
mogelijkheden. Bij het uittrekken van de betonnen omlijsting 
wordt de primaire verticale richting te dominant in het 
gevelbeeld. Ook de van oorsprong dominante balkons komen 
hierdoor in de verdrukking. Door de invulling van deze kaders 
te laten refereren naar het oorspronkelijke lijkt deze ingreep 
enigzins te verantwoorden, maar de ingreep blijft te dominant 
aanwezig. 
Een andere mogelijkheid is de transformatie van de gevel in 
het betonnen kader te zoeken. Het totaal vervangen van het 
bestaande door alleen glas houdt de verticale belijning in stand, 
ook de balkons blijven goed zichtbaar. Echter de secundaire 
horizontale belijning komt hierdoor in het gedrang en is niet 
meer zo sterk waarneembaar. Deze secundaire belijning komt 
weer terug door het toevoegen van dichte gevel elementen. Toch 
mist de gevel een bepaalde mate van subtiliteit. Door kozijnen 
toe te voegen en hiermee in de hoofdbelijning te refereren naar 
de oorspronkelijke belijning komt de gevel heet mest tot zijn 
recht. Door op de plaatsen van de verticale verbindingen te dichte 
geveldelen te vervangen door transparante delen communiceert 
het gebouw zijn transformaties met de omgeving. 

81 



Huidige situatie 

Kader blijft, maar de invulling wordt naar buiten betrokken 



Kader en invulling worden naar buiten getrokken 

Kader wordt uitgetrokken en alternatief ingevuld 
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Kader wordt alternatief ingevuld 

Alleen de kozijnen verdwijnen 



Kozijnen verdwijnen + verticale verbinding zichtbaar 

Verticale verbinding zichtbaar 
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In de westgevel worden de bestaande kozijnen vervangen 
door nieuwe houten kozijnen. Het is mogelijk aan deze gevel 
uiteindelijke de verticale verbindingen af te lezen. De trappen 
aan de binnenzijde van de gevel komen te liggen zullen van 
buitenafzichtbaar zijn. Niet alleen om deze reden zal de verticale 
verbinding afleesbaar te zijn, maar ook door een verandering in 
het gevelvlak zelf. Wanneer wordt uitgegaan van de standaard 
situatie (nog geen verticale verbindingen) kenmerkt de gevel 
zich in verticale zin door een regelmaat van gesloten en open 
vlakken. Bij een verbinding wordt het dichte vlak vervangen 
door een open vlak. Tezamen met de boven- en onderliggende 
bestaande kozijnen zal dit nieuwe vlak één geheel vormen. 
Hierdoor wordt de verbinding het meest krachtig. 
Het is van belang dat deze toevoeging onderdeel wordt van het 
bestaande en zich ook houdt aan de spelregels van de gevel. De 
primaire richting (verticaal) en secundaire richting (horizontaal) 
dienen bewaarde te blijven. De kozijnen die worden toegevoegd 
zullen alleen bestaan uit verticale elementen. Indien namelijk 
ook de horizontale elementen worden toegevoegd (I) heeft dit 
de uitstraling van een toevoeging. Door juist alleen verticale 
kozijnelementen toe te voegen (2) wordt het nieuwe vlak één 
geheel en komt bij deze ingreep te gevel het meest tot zijn recht. 
De oorspronkelijke kozijnen werden wit geverfd. Door de hoofd 
belijning van de kozijnen weer deze witte kleur te geven blijven 
ze een onderscheid houden met de betonnen kaders. Op de 
plaatsen waar te openen ramen komen zullen deze contrasterend 
van kleur worden in vergelijking met de hoofdbelijning. Als 
uitgangspunt worden deze bewegende kozijnen zwart geverfd. 
Het staat uiteraard aan de gebruiker vrij een eigen kleur hiervoor 
te kiezen. Wel dient de gebruiker van een units alle bewegende 
kozijnen van eenzelfde kleur te maken. Zo is ook van buitenaf 
de relatie tussen meerdere appartementen (van een gebruiker) af 
te lezen. 
De gesloten geveldelen zuUen van hout worden, en ook deze 
houtstructuur zichtbaar laten. Op deze manier wordt de relatie 
tussen het gebouw en het vele groen dat in de nieuwe omgeving 
zal komen versterkt. Alle dichte delen worden uit hetzelfde 
materiaal vervaardigd. Het is niet mogelijk als gebruiker een 
ander materiaal hiervoor te kiezen. Deze beperking komt de 
uitstraling van het gebouw ten goede. 
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Aanzicht vanuit het zuidwesten 
Terras van de lunchroom is zichtbaar 



Detail van de westgevel 
De verticale verbinding tussen appartementen is zichtbaar in het gevelbeeld 
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Aanzicht van de westgevel 
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5.3.9. Balkons 

Doordat de vloeren lichtelijk zijn verhoogd en dit de 
toegankelijkheid van de balkons aan de westgevel bemoeilijkt, 
wordt de balkonvloer gelijk gemaakt aan de hoogte van 
de verdiepingsvloer. Het probleem is echter dat door deze 
verhoging de balkoruand lager dan 0,9m wordt. Hierdoor dient 
de balkoruand verhoogd te worden. Doordat de westgevel 
onder de monumentale delen van de westgevel valt is het niet 
toegestaan direct aan het balkon deze toevoeging te doen. 
Dit alles houdt in dat de ingreep de doorval beveiliging tot 
minimaal 0,9m dient te verhogen, maar het oorspronkelijke zo 
min mogelijk mag aantasten. 

_ ., 0 •• • ' • 0 c ' 

lil 
Bestaande situatie Optie (I) 

Er zijn een aantal mogelijkheden voor het realiseren van deze 
balustrade wordt deze nieuwe railing; 

-geplaatst op de bestaande balustrade (I) 
- onder de bestaande balustrade verbonden (2) 
-onderdeel van de verhoogde vloer van het balkon (3) 

Door de nieuwe railing onderdeel te maken van de verhoogde 
vloer blijft deze toevoeging zo veel mogelijk af van het 
bestaande. Het is ook mogelijk om in de toekomst eventueel 
deze gehele toevoeging te verwijderen zonder dat dit zichtbare 
sporen nalaat aan de bestaande balkons. 

Optie (2) Optie (3) 
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Plattegrond kelder I :300 (parkeren) 
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Plattegrond begane grond I :300 (uitgangspunt) 
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Plattegrond verdieping I :300 (uitgangspunt) 
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Plattegrond verdieping 1:300 (ingevuld) 
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6. Conclusie 

Het transformeren van een gebouw dat in eerste instantie weinig 
potentie biedt om als aanpasbaar gebouw te functioneren brengt 
een hoop problemen met zich mee. Dit in tegenstelling tot een 
gebouw dat wel potentie hiertoe bezit. Door de overmaat die 
aanwezig is in vele industriële gebouwen is het vaak mogelijk 
deze gebouwen te herbestemmen tot vele functies. Door de grote 
ruimtes en de constructieve overdimensionering bieden deze 
gebouwen vele mogelijkheden. Het probleem zit meestal in het 
geschikt maken van deze gebouwen voor menselijk handelen, 
vaak voldoen deze gebouwen niet aan de lichttoetreding en de 
thermische isolatie. 
Het wordt interessanter wanneer juist het contrast wordt 
opgezocht. Bij het transformeren van een gebouw met een lage 
ruimtelijke potentie naar een aanpasbaar gebouw liggen de 
problemen. Het behouden van een gebouw dient op meerdere 
vlakken gerechtvaardigd te worden. Wanneer het gebouw 
genomineerd staat om gesloopt te worden heeft behoud van het 
gebouw vaak weinig zin meer. De energie die gestopt wordt 
in het behouden wordt op termijn niet meer terugverdient. 
Een te herbestemmen gebouw dient daarom een bepaalde 
gebouwwaarde te bezitten (bestaande uit emotionele, technische 
en architectonische waarde). 
Bij het ontwerpen van een gebouw dat kan reageren op 
veranderingen die de toekomst zal brengen dient op twee manier 
naar de functiekeuze worden gekeken. Tijdens de ontwerpfase 
is de eerst komende functie bekend, echter de functies in de 
toekomst zijn vooralsnog onbekend. Uit het voorgaande blijkt 
dat bij het transformeren van een gebouw in een aanpasbaar 
gebouw rekening gehouden moet worden met de volgende drie 
factoren; 

- het oorspronkelijke gebouw 
- de eerst volgende nieuwe functie 
- de onbekende toekomst 

Bij elke beslissing dient bepaald te worden welke van deze drie 
factoren het meest van belang is. Bij een aantal beslissingen 
zullen deze drie factoren even zwaar wegen, maar bij andere 
beslissingen zal een van de factoren de overhand hebben. 

Deze drie factoren werken samen met de technische eisen 
die gesteld worden en de technische mogelijkheden die het 
bestaande gebouw te bieden heeft. Vooral constructief gezien zijn 

eigenschappen te noemen die de transformatie beperken. Vooral 
de geringe opneembare vloerbelasting en de, in verhouding, lage 
verdiepingshoogte spelen hierin een grote rol. Voor het geschikt 
maken van een gebouw met een lage draagkracht dienen de 
vloeren opgewaardeerd te worden, deze ingreep brengt een hoop 
consequenties met zich mee. 
Alle ingrepen dienen in dialoog met het gebouw genomen 
te worden. Puur uit technisch oogpunt is het bouwfysisch 
opwaarderen van een gebouw niet lastig, echter doordat 
deze ingreep zo min mogelijk afbreuk moet doen aan de 
gebouwwaarde worden de mogelijkheden al snel zeer beperkt. 
Voor de werking van de plattegrond dienen permanente verticale 
gebouwdelen zo veel mogelijk bij elkaar geplaatst te worden. 
Elk verticaal element dat midden in de ruimte staat beperkt 
de mogelijkheid van de indeling. Tot deze elementen behoren 
vooral het verticale verloop van kanalen en verticale elementen 
in dienst van de ontsluiting. 
Samenvattend is te concluderen dat elke ingreep met meerdere 
factoren rekening dient te houden en ook de mogelijkheden van 
het gebouw dient te vergroten. Doordat het niet mogelijk is om in 
de toekomst te kijken wordt als snel het vlak van het onbekende 
aangesneden. Belangrijk is dat elke ingreep in dialoog met het 
gebouw genomen wordt, dit zal vaak beperkingen opleggen 
maar kan ook mogelijkheden aanreiken. 

M. de Vrede 
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