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Dit magazine "CUSTOMIZABLE ME 
-het aluminium grachtenpandnvormt 
de bekroning van een afstudeertraject 
dat een geheel collegejaar in beslag 
nam. Een jaar geleden stapte ik in dit 
afstudeeratelier, niets vermoedend waar 
het zou eindigen of waar het überhaupt 
begonnen was. Slechts het thema van 
het voortraject afstuderen was gegeven, 
namelijk "Kllnt-en-Klaar-huis 2.0-
een ontwerpend onderzoek naar de 
architectonische potentie van de ultiem 
geïndustrialiseerde huizensector". Een 
thema waar ik in eerste instantie weinig 
feeling mee had, een onbekend terrein 
waarin ik me toch steeds meer thuis 
begon te voelen. 

De basis voor dit afstudeertraject 
echter, bleek al meer dan een jaar 
eerder te zijn gelegd, in de periode 
van 29 september tot en met 6 oktober 
2008 om precies te zijn. Op vakantie 
naar New York kwam ik in aanraking 
met een tentoonstelling in het Museum 
of Modern Art, genaamd "HOME 
DEUVERY- fabricating the modern 
dwelling". Zonder de mogelijkheid de 
gehele tentoonstelling te bezoeken, 
voornamelijk de 1:1 schaalmodellen, 
was mijn interesse dusdanig gewekt 
dat ik het tentoonstellingsboek 
heb aangeschaft. Het boek waarin 
de aanleiding tot dit eindresultaat 
ligt verscholen en dat ik in het 
voortraject heb mogen bestuderen, 
namelijk het Cellophane House van 
KieranTimberlake architecten. Dit als 
startpunt nemend van mijn onderzoek 
werd niet zozeer de interesse gewekt 
in het verleggen van de grenzen van 
ultieme industrialisatie, maar meer de 
beweegredenen achter het structurele 
falen van ultiem geïndustrialiseerde 
woningbouw, leidend tot dit magazine. 

Naast de bekroning van een jaar 
afstuderen is het magazine ook slechts 
een samenvattend resultaat van een 
inspirerend jaar. Een jaar waarin 
diepgravend onderzoek werd verricht, 
mijn grenzen werden verlegd, nieuwe 
inzichten werden verkregen, maar ook 
een jaar waarin ik meer heb bereikt 
dan ik voor mogelijk heb gehouden. De 
positieve en frisse blik, opbouwende 
kritieken en de bevlogenheid en het 
enthousiasme van mijn begeleiders 
hebben mij dan ook enorm geholpen 
om dit te bereiken. Ik wil dan ook 

Christian Rapp, Jos Lichtenberg en 
Maarten Willems hiervoor hartelijk 
bedanken. Vervolgens wil ik dhr. 
MarcelThyssen van Rimas BV 
bedanken voor de rondleiding door 
de werkplaats, maar bovenal voor het 
productmonster, om meer inzicht te 
krijgen in de mogelijkheden van het 
bouwsysteem. 

Daarnaast wil ik natuurlijk ook mijn 
familie bedanken voor de steun en 
toeverlaat die ze hebben geboden. 
Het was altijd weer prettig om thuis te 
komen bij mijn ouders en te genieten 
van enige rust en ontspanning ter 
afleiding van het afstuderen. Ook 
mag ik vrienden en huisgenoten 
niet vergeten voor de onvergetelijke 
momenten tijdens het afstudeerjaar. Ik 
zal de koffie(discussie)momenten op 
vloer 3, de ont- & inspanmomenten 
op het sportcentrum, de voetbaltrips, 
de gezelligheid in de woonkamer en 
al het andere gaan missen. Het waren 
mooie momenten om het uiterste uit 
dit afstudeerjaar te halen. __ 

Mark Zantboer 
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6 CUSTOMIZABLE ME : samenvatting 

samenvatt1ng 

Het grachtenpand is een van oudsher 
gewaardeerde woontypologie. Het kent 
een rijke historie en na honderden 
jaren staan de vele panden nog 
weelderig langs de Amsterdamse 
grachten. De kunde van toen is 
recentelijk gewaardeerd in de vorm van 
plaatsing op de Werelderfgoedlijst van 
de UNESCO. Dit vormt het decor van 
een onderzoek naar de mogelijkheid 
tot inpassing van hedendaagse 
woningbouw, oftewel de industrialisatie 
van de woningbouw in de context van 
stedelijkheid. 

Met dit gegeven is een case study 
house ontworpen dat een representatie 
voorstelt van een woning voortkomend 
uit de houw- en wooncultuur zoals 
deze zich hedendaags zou moeten 
uiten. De huidige situatie is veelal 
gebaseerd op traditionele invloeden 
en loopt dan ook zichtbaar achter bij 
de ontwikkelingen die zich voordoen 
in andere industrieën, zoals de auto
industrie. Door de reeds bestaande 
panden te zien als oldtimers van 
deze woontypologie is het mogelijk 
om de kwaliteiten te erkennen en 
met huidige invloeden te komen 
tot een herinterpretatie van dit type 
om zodoende daadwerkelijk een 
hedendaagse woning te realiseren. 

Daartoe is uitgegaan van vier 
invalshoeken die de herinterpretatie 
van het grachtenpand mogelijk 
maken, te weten: bouwsysteem, 
materiaal, context en wooncultuur. 
Analyse hiervan geeft inzicht in de 
veranderingen die het bouwen en 
wonen zou moeten ondergaan om 
werkelijk hedendaags van karakter te 
zijn, zonder te vervallen in karakterloze 
kopieën welke momenteel veelal door 
catalogusbouwers worden vermarkt 
Duidelijk wordt dat onze leefwereld 
steeds aan verandering onderhevig is 
onder invloed van de (massa) media 
en nieuwe productietechnieken. Onze 
massacultuur fungeert als drijfveer 
voor de zoektocht naar beleving, het 
nieuwe en onbekende en dat steeds 
dichter bij huis. Het individu staat 
centraal en de mogelijkheid tot mass
customization kan hier dan ook in 
voorzien. 

Uiteindelijk komen de vier 
invalshoeken bijeen in het ontwerp 

en blijkt er een drijfveer te bestaan 
waarin ze tot ontwikkeling zijn 
gekomen, onze hedendaagse 
massacultuur. Op het gebied van 
houwen en wonen biedt deze een 
antwoord om woningen te houwen 
waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk 
de bewoner. Verouderde inzichten 
en trends gaan gemakshalve uit van 
de woning en niet van de bewoner. 
De thematiek rondom duurzaamheid 
is voornamelijk objectgeoriënteerd 
en stelt de woning centraal, terwijl 
hedendaagse technieken en inzichten 
hierin al kunnen voorzien. Dit geeft 
de mogelijkheid om de aandacht te 
verleggen naar de daadwerkelijke 
problematiek en subjectgeoriënteerd 
te werk te gaan, de bewoner centraal 
stellend en goede kwalitatieve 
bewoning mogelijk maken, 
architectuur als onderdeel van de 
woonbeleving zelf. 

Dit leidt dan ook tot een veranderende 
rol voor de woning. Deze werd tot nu 
toe vooral gezien als statussymbool, 
terwijl onze hedendaagse leefwijze 
vraagt om de woning als uiting van 
identiteit. Het ontwerp biedt deze 
mogelijkheid en vraagt dan ook 
nadrukkelijk om verpersoonlijkt te 
worden, terwijl de randvoorwaarden 
en eisen die de stedelijke context 
vraagt van het ontwerp zorgvuldig 
zijn opgenomen in de vormgeving. 
Hieruit is het aluminium grachtenpand 
voortgekomen, gebaseerd op de 

voorgangers, maar beïnvloed door deze 
periode. 

Op een mooie locatie in Amsterdam 
kunnen de bewoners als collectief 
ervaringen uitwisselen en 
daadwerkelijk hun identiteit uiten 
en gezien worden. De Herengracht 
vormt hiervoor een schitterend 
decor. Dagelijks passeren veel 
Amsterdammers en toeristen deze 
gracht en op zonnige dagen is het een 
komen en gaan van plezierbootjes 
door de gracht. Dit straatbeeld wordt 
dan ook nadrukkelijk opgezocht door 
bewoners te motiveren hun creativiteit 
en expressiviteit aan en achter de gevel 
te tonen. Naast de inzet van het open 
trappenhuis als intermediair tussen 
het publieke en het private vormen 
de vitrines van de woningen plaatsen 
waar creativiteit en heleving wordt 
aangemoedigd, het geeft de bewoners 
een podium om hun identiteit en 
bezigheden te tonen. Zelfs de gevel 
verandert van een statussymbool 
tot een identiteitsdrager door 
verpersoonlijking aan te moedigen. 
De teetonlek van het materiaal wekt 
een spanningsveld op tussen tijdelijke 
en permanente bevestiging, slechts 
gevel en openingen zijn gegeven. Een 
aanbod van producten, variërend 
van raamkozijnen of bankjes tot 
vlaggenmasten, kan als gevelaccessoire 
aan deze gevel worden bevestigd. __ 

Afb. I Customizable Me: de architectonische randvoorwaarden dagen uit tot verpersoonlijking 
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inleiding 
In het kader van het 'Kant-en-Klaar
huis 2.0' is een vooronderzoek 
opgestart naar verregaande indus
trialisatie in de woningbouw. Aan de 
hand van een zevental woningen is hier 
inzicht in verkregen door een grondige 
analyse van het afstudeeratelier, 
gebundeld in 'Kant-en-Klaar-huis 2.0'. 
Dit is dan ook de voorloper van deze 
afstudeeropdracht 'Customizable Me!: 
het aluminium grachtenpand'. 

Dit onderzoek richt zich op een 
eigentijdse bouw- en wooncultuur. In 
de veronderstelling dat hedendaagse 
bouw- en woonvormen gedateerd zijn, 
ingegeven door traditionele invloeden 
en bouwwijzen, is een onderzoek 
gestart naar de rol van industrialisatie 
in de woningbouw. Daartoe wordt de 
bouw- en woonopgave geherdefinieerd 
om tot een werkelijk hedendaagse 
woning te komen die aan de juiste 
vraag voldoet. 

"De woonopgave wordt nog teveel gezien 
als een opgave om een bepaalde hoeveelheid 
mensen te huisvesten. Daarnaast is er 
doelgroepenbeleid (starters, zorg en wonen), 
maar het bieden van mooie woningen in 
mooie woonomgevingen voor zoveel mogelijk 
burgers tegen een zo gunstig mogelijke prijs 
staat niet centraal. Dat zou wel het geval 
moeten zijn."1 

Deze maatschappelijke problematiek is 
aanwijsbaar in een achterstand op de 
veranderende bouw- en wooncultuur. 
De traditionele bouwmethodes waar 
gebruik van wordt gemaakt lijken 
structureel achter te lopen ten opzichte 
van de hedendaagse fabricage van auto's 
en andere producten. De bouwwereld 
loopt achter op massaproductie waar 
andere industrieën al verder zijn en 
zelfs uitgaan van mass-customization. 
De daaraan ten grondslag liggende 
consequenties zijn een achterstand 
op de te bereiken kwaliteit in de 
bouwsector en de mogelijk te realiseren 
kostenbesparingen, zodat betaalbare 
woningen opgeleverd kunnen 
worden. Zeker in Nederland waar 
ruimte schaars is zou een dergelijke 
ontwikkeling wenselijk zijn. 

"Voor VROM hebben we 130 gemeentelijke 
grondexploitaties bestudeerd. Daaruit 
blijkt dat de kosten van binnenstedelijk 
bouwen enorm aan het oplopen zijn en dat 

inleiding : CUSTOMIZABLE ME 9 

Vooronderzoek 'Kant·en-Kiaar-huls 2.0' 

er ondanks de gestegen prijzen veel geld bij 

moet. De reden daarvan is eenvoudig. De 
meest eenvoudige binnenstedelijke locaties 
zijn eerst ontwikkeld. Nu komen de meer 
lastige locaties aan bod."1 

Naast de te veranderen bouwcultuur 
naar het post-massaproductietijdperk, 
de mass-customization, is er ook sprake 
van een veranderende wooncultuur. 
De huidige standaard woonvormen 
lopen achter bij de ontwikkelingen van 
de massacultuur dat in ons tijdsbeeld 
past. Het levert een aanbod op dat niet 
tegemoet kan komen aan de eisen en 
wensen van deze tijd, waarin de rol van 
de media en het individu een steeds 
grotere plaats inneemt. 

"Een nieuwe trend is de toegenomen behoefte 
om met gelijkgestemden te wonen in al 
dan niet privaat beheerde woondomeinen. 
Gelijkgestemden worden gedefinieerd als 
'mensen met een zelfde activiteiten- en 
waardepatroon, ofwel met een soortgelijke 
leefstijl'. Implicatie hiervan zou kunnen 
zijn dat voortaan wordt gebouwd in 
kleinere eenheden, bestemd voor dezelfde 
doelgroepen .... 

De uitdaging die voor ons ligt is om 
deze themàs in een nog nauwelijks 
verkend terrein van de architectuur te 
plaatsen. Het gaat hier niet puur om de 
huisvesting van grote groepen mensen, 
maar om groepen mensen met gelijke 
interesses in een collectieve woonvorm 
nader tot elkaar te laten komen. En om 
de industrialisatie van de woningbouw 
in de context van stedelijkheid te 
plaatsen zal meer nodig zijn dan 
slechts de benodigde technieken. Vele 
industriële realisaties anticiperen op 
een contextonafhankelijk ontwerp dat 
goed is in te passen in een suburbane 
of landelijke omgeving. Echter, de hoge 
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stedelijkheid dwingt een ontwerp om 
hierop te reageren. 

De verkenning van dit gebied zal het 
werkveld van dit onderzoek omvatten 
met als eindresultaat uiteindelijk 
een case study house. De uitkomst 
van het ontwerp zal tot stand komen 
door een theorievorming over hoe de 
hedendaagse bouw- en wooncultuur 
zich zou moeten verhouden tot de 
stand van zaken in de bouwwereld. 
Daaruit voortkomend zal vanuit 
vier invalshoeken een daadwerkelijk 
ontwerp tot stand komen dat deze 
visie ondersteunt en een representatie 
zal zijn van een daadwerkelijke 
hedendaagse bouw- en wooncultuur. 

Hieruit zal naar voren komen dat 
het niet gaat om veranderbaarheid, 
flexibiliteit, tijdelijkheid, 
aanpasbaarbeid en aanverwante 
begrippen, de duurzame kreten van 
deze tijd. Een goed bouwsysteem is 
immers al inherent met deze thematiek 
verbonden. Deze aan duurzaamheid 
gerelateerde termen zijn allemaal 
objectgeoriënteerd, verwant aan het 
gebouw met de mens als statisch 
subject daarin. Een juiste keuze voor 
het bouwsysteem is dan ook aan te 
bevelen, zodat de aandacht kan worden 
verlegd naar customization. Hierin gaat 
het om een subjectgerelateerde term, 
uitgaande van een zich dynamisch 
gedragende mens in het gebouw met 
een bepaalde (zich ontwikkelende) 
lifestyle. Op deze wijze kan door het 
verleggen van de aandacht een woning 
ontstaan waarin de hedendaagse 
wooncultuur wordt gerepresenteerd 
en een bewoner een prettige 
woonomgeving biedt. Customizable 
Me, aldus de woning biedend aan de 
bewoner. __ 

1 I Interview Taco van Hoek, directeur Economisch Instituut voor de Bouw 
Gepubliceerd in: de Architect, oktober 2009 p.l6-19 

' I TLiman, Harm, Zaak van welzijn en gemeenschappelijk belang: veranderingen in de woningbouwopgave; 
de Architect, oktober 2009 p.33 (advies VROM-rnad één van de trends) 
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onderzoek: 

Aanpak 
Het afstudeeronderzoek omvat 
drie onderdelen van waaruit de 
probleemstelling wordt aangepakt. 
Allereerst zal een gedegen fundament 
gelegd worden om het onderzoek 
vorm te geven. Dit fundament zal 
middels literatuuronderzoek tot stand 
komen en het gehele afstudeerproject 
inkaderen tot de gewenste 
problematiek. Het fundament zal dan 
ook een theoretische basis vormen 
waarop het verdere onderzoek rust. Het 
bepaald namelijk de randvoorwaarden 
waarbinnen het ontwerp tot 
ontwikkeling zal komen en kan worden 
getoetst. 

Op basis van het fundament komen 
vier invalshoeken naar voren waaruit 
het uiteindelijke ontwerp zal worden 
gevormd. Deze invalshoeken zullen 
met behulp van literatuurstudie, 
praktisch onderzoek en het 
onderzoekend ontwerpen moeten 
leiden tot duidelijke ontwerpaspecten. 
Het praktisch onderzoek kan worden 
opgevat in de vorm variërend van 
locatiebezoeken tot materiaal-
en productstudies terwijl het 
onderzoekend ontwerpen door middel 
van een kritische ontwerphouding 
problemen en oplossingen zal moeten 
aandragen, variantenstudies zullen hier 
een belangrijk onderdeel vormen. 

Ten slotte het daadwerkelijk 
ontwerp. Dit ontwerp zal het 
uiteindelijke resultaat zijn waar 
dit afstudeeronderzoek naartoe 
werkt. Vanuit het theoretische 
fundament krijgen de invalshoeken 
een praktischere vorm dat tot een 
realistisch ontwerp zal moeten leiden 
als case study house. Het wordt een 

Afb. I Onderzoeksopzet 

inspirerend prototype dat aantoont hoe 
een woning kan worden vormgegeven 
dat op een hedendaagse wijze tot stand 
is gekomen. Gebaseerd op traditie, 
geïnspireerd op de hedendaagse bouw
en wooncultuur. Het biedt zich aan 
om vaker te worden toegepast, wellicht 
leidend tot een nieuw hedendaagse 
typologie. Niet meer het, maar een 
aluminium grachtenpand. 

In het kader van het onderzoek kan 
gesteld worden dat het prototype niet 
op zich staat, maar past in een serie 
prototypen dat door KieranTimberlake 
is ontwikkeld. Hoewel niet alle kennis 
omtrent beide prototypen bekend is, 
voornamelijk vanwege intellectueel 
eigendom en toekomstige plannen van 
de architect, kan er gesproken worden 
van een opvolgend prototype dat 
doorontwikkeld is door het verkennen 
van een onbekend terrein op het gebied 
van architectuur en bouwtechniek. 
De stedelijke context zal dan ook 
nadrukkelijk opgezocht worden, terwijl 
voor de mate van industrialisatie zal 
worden teruggegrepen naar de eerdere 
prototypes. De uitdaging wordt niet 
gevormd door een zoektocht naar de 
ultieme vorm van industrialisatie, maar 
door de huidige stand van technieken 
en producten te benutten voor de 
herinterpretatie van een woontypologie 
in een authentieke stedelijke context. 

Walter Gropius vertelde het al 
in 1923, maar een schrijnendere 
overeenkomst met de huidige 
situatie is nauwelijks te maken. Het 
weglaten van deze broninformatie 
zou de actuele achterstand duidelijk 
omschrijven. Achterhaalde 
bouwmethodes, bouwstijlen, 
leefgewoontes en materialen verzorgen 
de huidige bouwopgave, zonder dat 
er daadkrachtig getracht wordt een 
inhaalslag te maken. 

"Human housingis a matter of mass demand. 

fust as it no longer occurs to 90 percent 
of the population to have shoes made to 
measure but rather buy ready-made products 
that satisfy most individual requirements 
thanks to refined manufacturing methods, 
in the future the individual wil! be able to 
order from the warehouse the housing that 
is right for him. It is possible that present
day building technology would already be 
capable of this, but the presentday building 
industry is stillalmost completely dependent 
on traditional, craftsmanly Construction 
methods." 

- Walter Gropius, "Wohnhaus-Industrie", 
1923 

Vele initiatieven zijn in de loop 
der tijd ontplooid om tot een 
geïndustrialiseerde woning te komen. 
Grootste pionier op dit gebied is 
wellicht Buckminster Fuller met 
zijn Dymaxion House, maar ook 
Matti Suuronen met het Futuro 
House en anderen hebben hier 
grondig onderzoek naar gedaan en 
de ontwerpen daarvan gerealiseerd. 
Echter, geen van dergelijke initiatieven 
kan succesvol worden beschouwd. 
Wellicht is dit te verklaren vanuit de 
gedachte van radicalisering van het 
ontwerp. Zonder uitzondering zijn 
het woningen die vragen om een grote 
verandering in de leefgewoonten van 
de mens, niet voortbordurend op 
traditie en gewoonten. Het losmaken 
van de traditie kan een verklaring 
zijn van waaruit dergelijke projecten 
mislukt zijn. Daaruit volgend is het 
een logisch gevolg om vanuit het 
bestaande te denken en zodoende 
een ontwikkeling in te zetten naar 
industrialisatie van de bouwopgave, zie 
hier de drang naar herinterpretatie van 
het bestaande. 

Hoofdvraag 

Hoe kan een grachtenpand zich onder 
invloed van massacultuur ontwikkelen 
tot een hedendaagse interpretatie? 

De huidige situatie vraagt om een 
hernieuwd inzicht in de woningbouw 
van deze tijd, voldoen aan de eisen 
en wensen van deze tijd, gericht op 
onze gebruiken en vanzelfsprekend 
meelopend met de innovaties van 
nu. Daartoe zal aan de hand van een 
actueel thema, de monumentaliteit 
van de grachtengordel, onderzoek 
worden gedaan naar een hedendaagse 
interpretatie van dit krachtige 
woontype. Gelijkstellend aan de 
evolutie van een willekeurig autotype 



voorbij de wereld van 
de bouwindustrie 

bouwsysteem 

Afb.2 Uitwerking onderzoeksopzet 

zal een dergelijke ontwikkeling 
ook in de architectuur mogelijk 
zijn. Oudere autotypes worden 
niet om hun kennelijke 'gebreken' 
geminacht, maar juist gewaardeerd 
als authentieke oldtimers. Nieuwere 
versies kennen een eigen authenticiteit 
door de doorontwikkeling van de 
types naar hedendaagse maatstaven, 
van imitatiedrang is geen sprake. 
Voorgangers herbergen duidelijk 
gewaardeerde kwaliteiten die 
meegenomen worden in de 
ontwerpbeslissingen van nu. 

Deelvragen 
De opgave is dan ook om onderzoek 
te doen naar het grachtenpand, 
gezien als oldtimer, om zodoende 
tot een herinterpretatie te komen 
die de kwaliteiten van toen herbergt 
gezamenlijk met de hedendaagse 
invloeden. Hiertoe zal vanuit vier 
invalshoeken een onderzoek worden 
gestart naar invloeden die op de 
typologie kunnen inwerken om te 
komen tot een moderne hedendaagse 
variant van het grachtenpand. Deze 
vier invalshoeken zijn in de vorm van 
een algemene deelvraag als volgt te 
beschrijven: 

Welke vormbepalende invloed kan 
een invalshoek op een woontypologie 
hebben? 
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De vier invalshoeken van waaruit 
de vormbepaling tot stand komt 
komen voort uit het fundament en 
zijn te omschrijven als bouwsysteem, 
materiaal, context en wooncultuur 
waarin specifiek onderzoek is verricht 
naar het Bosch Rexroth AJuminurn 
Framing, het materiaal aluminium, 
de Amsterdamse grachtengordel en 
massacultuur als belangrijke invloed op 
onze levensstijl. 

Thematiek 
De onderzoeksopzet, waarbij het 
fundament het groter geheel vormt en 
de invalshoeken inkaderen voor het 
uiteindelijk ontwerp, kent bij nadere 
bestudering vier thema's die in de 
architectuur van belang zijn en veelal 
een actualiteit kennen. Deze themás 
vormen een rode draad tussen het 
fundament en de invalshoeken die 
hieruit naar voren komen. Het gaat om 
de thema's duurzaamheid, schoonheid, 
authenticiteit en dynamiek die in 
dit onderzoek uitvoerig behandeld 
worden. 

Eerstgenoemde thema zal uiteindelijk 
leiden tot een geschikt bouwsysteem, 
terwijl het thema schoonheid de 
intrinsieke kwaliteiten van een 
materiaal toont. Dit materiaal is ook 
terug te vinden in het bouwsysteem 
dat daardoor meer is dan slechts een 
functionele drager voor constructieve 

veranderingen in bet 
wo~nvannu 

wooncultuur 

afdracht. Het thema authenticiteit zal 
in gaan op het nieuwe in combinatie 
met het oude, zoals dit in de gebouwde 
omgeving altijd voor discussie en 
beroering zorgt bij buurtbewoners. 
Het thema dynamiek zal ingaan op 
de veranderingen waarmee onze 
wooncultuur en dus wijzelf te maken 
hebben. 

Het eindresultaat zal een ontwerp zijn 
waarin alle vier de themás aan bod 
komen en daardoor een vertaalslag is 
van diverse actualiteiten die momenteel 
in de bouwwereld spelen. Het gaat hier 
om een case study house dat aantoont 
dat het wenselijk is om problematieken 
anders te bekijken, niet vanuit het 
probleem, maar vanuit een mogelijke 
oplossing en daarin de architectonische 
en bouwtechnische uitdaging in te 
vinden. __ 







Het Loblolly House is de eerste 
realisatie van het architectenduo 
Stephen Kieran en James Timberlake 
naar aanleiding van de theorie, 
beschreven in het boek 'Refabricating 
architecture: how manufacturing 
methodelogies are poised to transfarm 
building construction: In tegenstelling 
tot de gebruikelijke prefabricage, 
het verplaatsen van werk van de 
bouwplaats naar de fabriek, is er voor 
gekozen om het gehele bouwproces 
aan te pakken. Er heeft een vertaling 
plaatsgevonden van de manier waarop 
auto's en vliegtuigen geproduceerd 
worden naar de woning. 

Representatie 
Centrale rol binnen dit project vormde 
het gebruik van BIM-software. 
Hierdoor kon de architect als het ware 
de rol van de vroegere bouwmeester 
vervullen. Een 3D-model vormde 
de basis als communicatiemiddel. 

Aangezien hierin alle informatie werd 
opgeslagen, zoals afmetingen, en 
gebruikte producten, is het wellicht 
beter om te spreken van een virtuele 
representatie van het huis. Het huis 
was dus al virtueel gebouwd alvorens 
daadwerkelijke fabricage plaatsvond. 
Toleranties en afmetingen waren 
al nauwkeurig vastgelegd, zodat er 
nauwelijks verrassingen waren tijdens 
de bouw. 

De uitvoerige documentatie in de 
vorm van een communicatiefBIM
model heeft ervoor gewrgd dat 
het bouwproces enorm is verkort, 
vergeleken met traditionele methodes. 
Het model is door alle partijen 
gebruikt, waardoor geen aanvullende 
tekeningen of andere aanwijzingen 
nodig waren. Al vroeg in het proces 
was de maakbaarheid van belang en 
hierop is het uiteindelijke ontwerp 
dan ook afgestemd. Dit is dan ook de 

drijfveer achter het architectonsich 
ontwerp geweest, niet zozeer de 
zoektocht naar een nieuwe vormentaal 
of typologie. Of, zoals de architecten 
het omschrijven: 

While it is true that the landscape of 
modernism has seen countless prefabricated 
one-offs, the problem lies not with the 
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architects' good intentions - to implement 
an affordable prefab house for the masses 
- but with the concept of prototype, as it 
is applied. As we see it, there is too much 
type and not enough proto. Tjpe suggests 
something ultimately recognizable, having 
attained a status of its own. Proto implies 
origins and the process of arriving at a 
potential solution. While we are all for proto, 
we have reservations about type and feel that 
there is no such final solution; there are only 
evolving sets of elements that help us make 
better decisions. Loblolly House represents a 
way of building and thinking. Jt proposes an 
open system basedon a customizable set of 
elements: frames, cartridges, blocks, jixtures, 
equipment, and furnishings.1 

Elementenbouw 
De vernieuwde aanpak heeft ertoe 
geleidt dat de woning niet meer 
gezien wordt als een samenspel 
van materialen, maar een vorm 
van elementenbouw waarin het 
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zogenoemde 'scaffold' de drager is van 
de overige elementen. Dit zorgt ervoor 
dat de ruwbouw, na fundatie, slechts 
slechts zes weken in beslag nam. Er 
wordt dan ook niet meer gesproken 
over bouwen, maar over assembleren, 
aangezien alle onderdelen vooraf 
onafhankelijk van elkaar vervaardigd 
zijn en met eenvoudige verbindingen 
tot stand is gekomen. Naast het gebruik 
van een aluminium bouwsysteem 
is er veel hout toegepast. De diverse 
vloer- en wandcartridges zijn een 
vorm van houtskeletbouw, terwijl de 
houten gevelbekleding een duidelijke 
verwijzing is naar de omgeving. 

bronfti1Ddci1D& 
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Ondanks de vergaande vorm van 
industrialisatie kan duidelijk worden 
gesproken over een contextafhankelijk 
ontwerp. De woning is als kijkplatform 
op palen vormgegeven, als teken van 
respect naar de natuur en bescherming 
daartegen, en opent zichzelf naar de 
natuurlijke elementen met een mooi 
uitzicht over de baai. __ 

Bevat elementen uit het hoofdstuk 'Cellophane 

House' uit het vooronderzoek 'Kant-en-Klaar-huis 

2.0' 

1 I Kieran, S. & Timberlake, J., Loblolly House: elements of a new architecture. New York, Princeton 
University Press, 2008 
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Het Cellophane House is een kant
en-klaar-huis dat in het najaar van 
2008 is tentoongesteld in het Museum 
of Modern Art te New York. Vanuit 
het gedachtegoed van het Loblolly 
House en de theorie erachter dat ze 
nauwkeurig beschrijven in hun boek 
heeft KieranTimberlake architecten een 
tweede prototype gerealiseerd. 

Doorontwikkeling 
De uitkomst van deze woning dient 
vanwege de tentoonstellingsfunctie niet 
zozeer op functionele alsmede uiterlijke 
aspecten te worden beoordeeld, maar 
is het resultaat van een vernieuwd 
bouwproces. Het is ontworpen voor 
een tentoonstelling en niet voor 
het daadwerkelijk bewonen van het 
ontwerp. De ruimtes zijn groot en 
open gelaten, zodat de bezoeker 
een goede impressie krijgt van de 
achterliggende gedachtes achter het 
idee. Dienend als een prototype kent 

het een voorloper en is in tegenstelling 
tot veel andere ontwerpen niet vanuit 
het niets ontstaan. Verregaande analyse 
en monitoring van de woning moeten 
meer duidelijkheid scheppen over 
mogelijke verbeterpunten voor de 
vervolgplannen. 

Cellophane House talces Loblolly Houses 
1oundntion-up" approach to sched1ding 
one step .further by collapsing the duration 
of on-site assembly from six weeks to one. 
The tactic for accomplishing this duration is 
increased off-site assembly and integration. 
Dwing to the houses smal/ footprint, there 
were additiona/ opportunities for developing 
single-story prefabricated blocles for the front 
and rear portions. The entire rear of the 
house forms an eight-foot-wide by twenty
foot-long block containing structural plastic 
stairs and floor panels, a hallway, and an 
integrated photovoltaic curtain wal/ system. 
The front wal/ of the house also forms a 
twenty-foot-wide block with an integrated 

curtain wal/ composed of operabie panels for 
ma naging cross-ventilation. Using these fully 
assembied front and rear blocles as bookend
like scaffokb, the entire middle secnon of the 
house is then installed as a flat-panel system 
with plastic floors fastened to aluminum 
beams. Like Loblolly House, the Cellophane 
House relies on a hybrid system of blocles and 
panels, but it shifts the ratio to more spatial 
blocks and fewer panels.' 

Mass-customization heeft voor 
een omslag in het fabricageproces 
gezorgd. Auto's werden onderverdeeld 
in verschillende modules die 
onafhankelijk van elkaar ontworpen en 
vervaardigd konden worden. Mspraken 
over aansluitingen en het gebruik 
van voorafbepaalde interfaces maakt 
dit mogelijk. Deze modules bestaan 
veelal uit submodules die op eenzelfde 
manier onafhankelijk geproduceerd 
kunnen worden door het samenvoegen 
van soms wel honderden onderdelen 



van verschillende bedrijven. Hierdoor 
is een hogere effectiviteit te bereiken 
en ontstaan producten van hogere 
kwaliteit. 

Deze ambitie is ook nagestreefd in 
het Cellophane House. In plaats van 
het aan de hand van het ontwerp 
bepalen van producten en materialen 
is dit omgedraaid en zijn producten 
als uitgangspunt genomen. Zodoende 
heeft de constructie van een bestaand 
systeem van aluminiumprofielen 
(Bosch Rexroth) de maatvoering en 
modulering bepaald. De modules 
bestaan uit demontabele aluminium 
profielen die gezamenlijk een 
ruimtelijke constructie vormen, de 
module. Dit dient als een soort matrix 
waaraan alle andere elementen, als 
vloeren, wanden en geveldelen, kunnen 
worden bevestigd. Hierdoor is het 
mogelijk om elementen te verwisselen 
zonder de algehele constructie aan te 
tasten of andere complicaties met zich 
meebrengt. 
De innovatieve SmartWrap-gevel kan 
bijvoorbeeld eenvoudig vervangen 
worden voor een ander type gevel door 
de elementen onafhankelijk van elkaar 
te verwijderen. Er is voor gekozen 
om de voor- en achterzijde van de 
woning uit te voeren in modules. Het 
middengedeelte wordt gevormd met 
een vloerelement dat beide modules 
overspant. Zodoende kan relatief snel 
de woning worden geplaatst. Naast de 
standaard modules is ervoor gekozen 
om de sanitaire voorzieningen op te 
nemen in een apart 'service block' 
dat in het middengedeelte zal worden 
geplaatst. In tegenstelling tot de andere 
modules is ervoor gekozen om deze 
module over twee verdiepingen te 
fabriceren, zodat alles geïntegreerd 
kan worden en compleet op de 

Ub.l Impressie van de woning in een andere context 
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bouwplaats aangesloten kan worden. 
Op deze manier is getracht het aantal 
aansluitingen en verbindingen zoveel 
mogelijk te beperken. 

Tijdelijkheid 
Assemblage en disassemblage vormen 
belangrijke thema's in het Cellophane 
House. De gekozen constructie 
van aluminium profielen geeft de 
mogelijkheid om diverse onderdelen 
'vast te houden' en 'los te laten' in plaats 
van het definitief bevestigen. Dit zorgt 
ervoor dat het gebouw niet meer als 
eindproduct wordt gezien, zoals nu. 
Op dit moment zorgen de diverse natte 
verbindingen voor een permanente 
toestand. De droge verbinding en 
onafhankelijkheid van de onderdelen 
ten opzichte van elkaar zorgt voor een 
tijdelijk karakter van de vorm waarin 
de woning zich uit. 

Momenteelligt het Cellophane House 
opgeslagen tot er weer de mogelijkheid 
is om deze woning opnieuw op te 
bouwen. Hiervoor is interesse volgens 
de architect. Het is echter onduidelijk 
hoe concreet deze plannen zijn en in 
welke hoedanigheid het Cellophane 
House weer herbouwd wordt. 
Hoewel KieranTimberlake er niet 
al te veel over kwijt wil zijn er 
grootse plannen om de woning in 
massaproductie te nemen. Dit zou dan 
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A1b.3, 4, 5 Impreules gebouw 

ook een logische stap zijn in het doel 
om vanuit het gepubliceerde onderzoek 
(Refabricating Architecture), het 
Loblolly House en dit Cellophane 
House daadwerkelijk woningbouw 
op machinale wijze te fabriceren 
en de ambachtelijkheid vaarwel te 
zeggen. _ _ 

Bevat elementen uit het hoofdstuk 'Cellophane 

House' uit het vooronderzoek 'Kant -en-Klaar-huis 

2.0' 

1 IKieran, S. & Timberlake, J., LobloUy House: elemellts of 11 new 11rr:hitecture. New York, Princeton 
University Press, 2008 
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Als het ergens om gaat in de wereld van 
de bouw is het wel te bevatten onder 
het motto: 'doe maar gewoon, dan doe 
je al gek genoeg. Rare fratsen worden 
mogelijk vermeden, standaardisering is 
het sleutelwoord. Standaardproducten, 
standaardmaat, standaardmethode, 
alles is standaard, zelfs op het niveau 
van de woning is er een standaard. 
In Nederland kent men dan ook de 
cataloguswoning als standaardproduct, 
geheel voorafbepaalt aan de hand van 
de standaardregels en -wensen van 
het standaardgezin. Natuurlijk geldt 
dit ook voor de bouwwijze, namelijk 
"traditioneel, steen voor steen. Met 
aandacht voor ieder detail en met een 
ambachtelijke afwerking die staat."1

, 

aldus de catalogus van Selekthuis als 
één van vele aanstipt. Opmerkelijk! Dat 
de bouwwereld erg conservatief van 
aard is, al decennialang, blijkt wel uit 
de uitspraak die Walter Gropius deed in 
'Wohnhaus-Industriè (1923). 

"Human housingis a matter of mass demand. 
fust as it no longer occurs to 90 percent 
of the popu/ation to have shoes made to 
measure but rather buy ready-made products 
that satisfy most individual requirements 
thanks to rejined manufacturing methods, 
in the future the individual wil/ be ab/e to 
order from the warehouse the housing that 
is right for him. It is po55ible that present-
day building technology would a/ready be 
capab/e of this, but the presentday building 
industry is still a/most completely dependent 
on traditional, craftsmanly Construction 
methods." 2 

Deze uitspraak werd gedaan naar 
aanleiding van de massaproductie 
van de auto, zoals Henry Ford 
introduceerde met zijn T-Ford in 
1908. In die zeer lange tijdspanne is er 
weinig veranderd en is de bouwwereld 
steeds verder achter gaan lopen op de 
auto-industrie. De auto is verworden 
van een als-het-maar-zwart-is-kunnen-

wij-het-leveren-massaproduct tot een 
innovatieve industrie waar mass
customization hoog in het vaandel 
staat. Natuurlijk is ook daar sprake 
van een vorm van standaardisatie, 
maar wel op een dergelijk ingenieuze 
wijze dat daar iedere auto uit voort kan 
komen die de gebruiker wenst. Het 
'massaproduct' auto kan haast iedere 
vorm aannemen door een gevarieerd 
aanbod van kleuren, accessoires, 
toebehoren en varianten om van het 
standaard imago af te komen. 

In Nederland is het aanbod woningen 
voornamelijk verworden tot een 
catalogusproduct, de cataloguswoning. 
Een eenvoudig boekwerk overtuigt 
de potentiële bewoner, inspelend op 
zekerheid en betrouwbaarheid, met 
een aantal types waaruit gekozen 
kan worden. Voor de variëteit 
zijn enkele uitbreidingsplannen 
beschikbaar, maar uiteindelijk gaat het 
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om massaproducten. Ik zeg bewust 
massaproducten, want het gaat hier 
zeker niet om massaproductie van 
de woningen. De woning is dan ook 
verworden tot als-het-maar-baksteen
is-kunnen-wij-het-traditioneel
bouwen-product aan de hand van een 
gemassaproduceerde set tekeningen. 
De industriële repetitie en kwaliteit 
komen dan ook slechts tot uiting in de 
nieuwe vlotte plotter en zeker niet in de 
mogelijkheid tot industriële productie 
van de daadwerkelijke woning. 

Technology transfer 
Gelukkig zijn er ook initiatieven 
die het tegendeel willen bewijzen. 
Eén daarvan wordt gevormd 
door KieranTimberlake, een 
architectenbureau dat zich met het 
Cellophane House heeft geprofileerd op 
het gebied van het kant-en-klaar-huis 
en zich duidelijk heeft toegelegd op het 
fenomeen 'Technology Transfer: Een 
kant-en-klaar-huis zegt, in tegenstelling 
tot een cataloguswoning, namelijk wel 
iets over het product zelf, namelijk 
industrialisatie. Een auto komt kant
en-klaar de fabriek uit rollen, dus 
waarom kan de woning niet kant-en-

SINGUlAlt CRAFT 1900 

klaar op de bouwplaats aankomen? 
Wellicht dat er nog enkele schroefjes 
en moeitjes nodig zijn om de woning 
in elkaar te zetten, maar het steen voor 
steen opbouwen van de woning kan tot 
het verleden behoren. 

Zelfben ik nooit verder gekomen dan 
het in elkaar zetten van een kant-en
klare IKEA-kast, maar het principe van 
de kant-en-klaar-woning mag duidelijk 
zijn. Een grote mate van industrialisatie 
zorgt voor minimale inspanning op 
de bouwplaats en voor een maximale 
kwaliteit van het product in een 
gecontroleerde omgeving. Ik vraag me 
dan ook af, als de voorbeelden zo talrijk 
zijn in de overige industrieën, waarom 
de woningbouw nog zo ouderwets 
van aard is? De zomerse dagen zijn in 
Nederland namelijk niet rijkelijk voor 
handen en de veelal mooiste weken 
vallen precies in de bouwvak. 

Het kan dan ook geen kwaad om 
eens naar de andere industrieën te 
kijken. Immers, goed voorbeeld doet 
volgen. Ziehier het werkveld van 
'Technology Transfer: Dit begrip kan 
eenvoudigweg worden uitgelegd als 

~- ·~·· .... .. f .. 
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Afb. I Ontwikkelingen in de productieprocedé van de auto en de bouwwereld Afb.2 Verkrijgbare cataloguswoningen 
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het delen van technieken, kennis, 
(productie)processen en producten 
tussen de verschillende industrieën. 
In de ruimtevaart is dit bijvoorbeeld 
algemeen geldend waar NASA het 
als een duidelijk speerpunt ziet om 
hun technologieën te vermarkten. Ze 
verwoorden het dan ook treffend als: 

·rmagine what life would be /ike without the 
technologies that were developed as NASA 
sent men, women and automated vehicles 
into space."" 

De mogelijkheden zijn eindeloos en 
de commerciële en maatschappelijke 
winsten zijn enorm. Ruimtevaart speelt 
er duidelijk op in, terwijl ook andere 
industrieën hun kennis en kunde 
weten te vergaren en te verspreiden. 
Dagelijks komen we in aanraking 
met dit fenomeen, zie de Formule I 
competitie op televisie. Naast dat het 
hier uiteindelijk gaat om sportieve 
prestaties is deze sport namelijk de 
proeftuin van innovatieve ideeën die in 
onze auto's belanden. 

Prototypen 
Wat blijft die bouwwereld toch ver 
verwijderd van onze leefwereld 
zoals wij die dagelijks ervaren! Ik 
noemde eerder al de architecten van 

RACING TO MAKE VOU A BETTER C 
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KieranTimberlake. Zij startten hun 
onderzoek met de veronderstelling 
dat de machine de tradities moet 
overnemen om de vraag naar 
huisvesting te kunnen beantwoorden. 
Dit als vertrekpunt nemende 
is er grondig gekeken naar de 
fabricageprocessen in de vliegtuig-
en auto-industrie. Dit heeft de ogen 
van dit bureau geopend en erna 
ontstonden al serieuze plannen om 
de achterliggende theorieën naar de 
praktijk te vertalen, het Loblolly House 
was geboren. 

Jazeker, in de bouw zijn er eigenlijk 
alleen prototypes te vinden, van 
doorontwikkeling en opvolging is 
nauwelijks sprake. Ieder vervolg 
is gedoemd te mislukken. Is het 
prototype succesvol, dan is dat het 
eindproduct, faalt het dan komt er 
geen vervolg. In dit kader zijn ook het 
Dymaxion House en het Futuro House 
te plaatsen. Vervolgplannen belanden 
in niemandsland dat overbevolkt 
dreigt te raken. Zo eenvoudig zit 
de bouwwereld blijkbaar in elkaar. 
En zoals bekend worden prototypes 
veelal enigszins geünproviseerd 
gefabriceerd. Van industriële 
optimalisatie is dan nog geen sprake, 
dat komt in een later stadium wel 
aan bod. De catalogusbouw is 
nauwelijks verder gekomen dan 
deze zogenoemde prototypes. 
Het geïmproviseerd fabriceren 
heet dan ook met een krachtige 
term: van traditionele kwaliteit. 
Terug naar het Loblolly House. 
Een belangrijke doorontwikkeling 
heeft er gelukkig voor gezorgd dat 

men het prototype heeft kunnen 
verfijnen en een vervolgproject 
heeft kunnen tentoonstellen in het 
Museum of Modern Art. Verwelkom 
het Cellophane House, prototype 11. 
Inmiddels is de tentoonstelling alweer 
afgelopen en het Cellophane House 
netjes uit elkaar gehaald en ergens 
opgeslagen, wachtend op een nieuwe 
bestemming. 

Een andere bouwwereld 
In het beste geval was dit geschetste 
verhaal een exemplarisch voorbeeld 
van de dagelijkse gang van zaken in 
de bouwwereld. Helaas, is dit niet het 
geval en is dit een uitzondering die 
de regel bevestigd, de bouwwereld is 
traditioneel. In enkele gevallen leidt 
technology transfer tot een innovatieve 
toepassing, maar veelal blijft het steken 
op het niveau van productverbetering. 
En dat terwijl de mogelijkheden 
eindeloos zijn. Fabrikanten staan 
te trappelen om hun afzetmarkt te 
vergroten. Kijk maar eens naar het 
Cellophane House. Naar aanleiding van 
dit ontwerp adverteert de fabrikant van 
het aluminium constructiesysteem nu 
ook met de bouwkundige toepassing 
van zijn product. Daarnaast gaat 
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het ook altijd om de import van de 
technologie in de bouw, is er eigenlijk 
wel sprake van export? Zelf is mij 
geen voorbeeld bekend waarin een 
bouwkundige technologie door 
technology transfer in een andere 
industrie is beland, het zou wel mooi 
zijn toch? De bouwwereld die eens een 
keertje leading zou zijn in plaats van 
opvolgend. Dat zou toch fantastisch 
zijn? Ik rou mij slechts een in halfsteens 
verband gemetselde auto of vliegtuig 
kunnen voorstellen. __ 

Eerder verschmero in de bundel 'JWot-·Kiaar·huiJ 2.0', 

apri/2010 

1 I Huizencatalogus van Selekthuis, 2010 (verkrijgbaar via selekthuis.nl) 
2 I Gropius, W., Wohnhaus·Industrle, 1923 
' I nasa.gov/offices/ipp/centers/jscl (geraadpleegd op 12·5-2010) 
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' I huizotheek.nl (geraadpleegd op 5·9-2010) 
u' I kierantimberlake.com (geraadpleegd op 30..12·2010) 



Afu.l Huis Bartolottl, vereeuwigervan 

beeldhouwkunst 

A1b.2 Bijbelmuseum, vereeuwigervan 

schilderkunst 

Het is nogal kenmerkend in onze 
huidige samenleving dat tussen de 
modernste auto's, hippe mobieltjes 
en de nieuwste trends traditionele 
woningen verrijzen, bewust gekozen 
uit een catalogus. Steen voor steen 
wordt de woning opgebouwd, 
bewust gepromoot onder het mom 
van 'aandacht voor ieder detail en 
met een ambachtelijke afwerking die 
staat'1 adverteert de Nederlandse 
catalogusbouwer zodoende zijn 
product en vervolgt: 'Want traditioneel 
betekent bij ons ook dat u ulf invloed 
heeft op de uitvoering van uw woning. 
Zo kunt u zelf materialen uitzoeken 
en kunt u bij bepaalde types woningen 
ulf de ruimte indelen? Natuurlijk 
gaat het hier om ingecalculeerde 
variatiemogelijkheden. Wie wil er nou 
niet een vooraf getekende variatie op de 
plattegrond, erker of dakkapel? Helaas 
is dit de werkelijkheid op de huidige 
huizenmarkt. De catalogusbouwer 

speelt in op het gemak en de vraag 
naar zekerheid vanuit de toekomstige 
bewoner en komt met herkenbare, 
maar gedateerde woontypes. Dit 
zijn geen variaties op de traditionele 
woontypologie, maar identieke 
repetities uit vervlogen periodes vanuit 
de gedachte van systeembouw, los van 
de context en gebruiken gedacht. 

Kunstambacht 
Frank Lloyd Wright zet in zijn werk 
'1he Art and Craft of the Machine 
(1901}'3 treffend uiteen hoe deze 
impasse tot stand is gekomen. Hij 
heeft het dan ook over de onttroning 
van architectuur, als 'vereeuwiger' 
van de kunsten. De schilderkunsten 
van Michelangelo op de gewelven van 
de Sixtijnse Kapel zijn een sprekend 
voorbeeld van architectuur als 
vereeuwiger. Langzaamaan vinden de 
diverse kunsten, zoals de schilder- en 
beeldhouwkunst, een eigen podium 
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om zich te openbaren. Het medium 
is van bouwwerk verworden tot 
doek of bewerkt steen. Echter, deze 
onttroning biedt volgens Wright de 
mogelijkheid tot herinterpretatie 
van de architectuur. De intrinsieke 
kwaliteiten van architectuur worden 
niet meer bepaald door de kunsten 
die het aan zich bindt, maar komen 
tot stand door uitdrukking van de 
vervaardiging van architectuur zelf. De 
intrede van de machine levert namelijk 
een herinterpretatie van schoonheid op. 
Niet de ambachtelijke bewerkelijkheid 
bepaalt de schoonheid, maar in de 
kwaliteiten van het materiaal zelfligt 
deze besloten. Het kunstambacht van 
de machine is er om deze kwaliteiten 
te tonen. Wright stelt dit als volgt in de 
volgende twee fragmenten: 

Ze leert ons dat de schoonheid van hout 
in de eerste plaats in zijn kwaliteiten als 
hout schuilt; een behandeling die deze 
eigenschappen niet steeds opnieuw aan het 
licht brengt, kan nooit beeldend zijn en is 
daarom ongeschikt en dus niet mooi, zo 
leert ons de Machine als we het aan haar 
overlaten.• 

Onze moderne materialen zijn de oude 
materialen in een meer plastische gedaante, 
zo gemaakt door de Machine die in het 
materiaal precies die eigenschappen naar 
voren brengt die het nodig heeft om aan zijn 
eigen definitie van kunst te voldoen.' 

In meer dan honderd jaar is er 
nauwelijks enige vorm van verandering 
waar te nemen in de grondgebonden 
woningbouw. Traditie voert de 
boventoon, ondanks de afname 
van gekwalificeerd personeel en 

de toenemende mogelijkheden 
van de machine. Prefabricage en 
industrialisatie zijn zeker niet 
onbekend in de bouwwereld doch 
slechts functioneel aanwezig en bovenal 
weggestopt in de woningen. Metselwerk 
wordt bij voorkeur steen voor steen 
opgewerkt en dakpannen per stuk 
geplaatst, terwijl geprefabriceerde 
vloerdelen vakkundig worden 
weggestopt achter een afwerklaag. 
Esthetische uitingen van prefabricage 
en industrialisatie zijn nauwelijks 
noembaar, dergelijke ontwikkelingen 
worden veelal verdekt toegepast zodat 
het er alsnog traditioneel uitziet. 
Wat doet de mens toch verlangen 
naar traditie in de woningbouw? 
Technische beperkingen kunnen niet 
de oorzaak zijn van de stilstand van 
onze woontypologie, gezien de overige 
ontwikkelingen om ons heen. 

Technologische weerstand 
Duidelijk is geworden dat 
technologische ontwikkelingen 
eerder remmend dan stimulerend 
hebben gewerkt op de vormentaal van 
architectuur. Traditionele woonvormen 
gaan in tegen de heersende opvattingen 
rondom zaken waar technologische 
ontwikkelingen wel geaccepteerd 
worden. Een schrijnender contrast 
dan een 3D-bioscoopervaring in 
een hedendaagse Jaren '30-type 
cataloguswoning kan haast niet. Wat 
is dan de reden dat mensen ofwel 
technologie omarmen of weerstand 
ertegen bieden? 

Een tekst van Julius Posener, getiteld 
'Apparat und Gegenstand (1968): 
werkt in dit kader verhelderend. 

Atb.3 Scène uit de film 'Modern Times' (1936) met Charlie Chaplin Atb.4 Fragmenten uit 'One Week' (1920) 
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Hierin stelt hij de ogenschijnlijke 
controverse van de voorkeur voor 
eeuwenoude handelingen boven het 
gebruik van moderne technieken ter 
discussie. Immers, we eten nog steeds 
met mes en vork of gebruiken veelal 
pen en papier om een notitie achter 
te laten. De petroleumlamp hebben 
we echter allang achter ons gelaten. 
Posener illustreert het onvermogen 
van de mens tegenover industrialisatie 
middels de film 'Modern Times 
(1936)' waarin Charlie Chaplin op 
alle manieren de techniek als vijand 
ervaart. Illustratief voorbeeld is de 
scène waarin hij als proefkonijn wordt 
onderworpen aan een eetmachine. In 
het kader van dit essay is het wellicht 
beter om een vergelijking te maken met 
een andere film, namelijk van Buster 
Keaton, genaamd 'One Week (1920): 
Hierin gaat een pasgetrouwd echtpaar 
de uitdaging aan om een kant-en
klaarhuis in elkaar te zetten. De woning 
wordt in delen op de kavel afgeleverd, 
waarna het stel met een bijbehorende 
beschrijving alleen wordt gelaten. Het 
verwisselen van de benummering 
van enkele bouwdelen zorgt voor 
hilarische taferelen en zo ontstaat het 
beeld van een personage in verzet 
tegen zijn woning. Waarom vormt de 
industrialisatie en de machine in beide 
films toch voor voldoende inspiratie 
voor slapstickhumor? 

Posener doelt hier op het bestaan van 
twee werelden, namelijk die van de 
apparaten en die van de voorwerpen. 
De voorwerpen zijn begrijpelijk 
gebleven, ze zijn als het ware de 
verlengstukken van het menselijk 
handelen en bewijzen ons diensten 
op directe wijze. Apparaten echter, 
zijn mysterieus van aard en bewijzen 
ons op indirecte wijze een dienst. Er 
wordt op een knop gedrukt en op 
schijnbaar onnavolgbare wijze leidt 
dit tot het aangaan van het licht of het 
doen laten werken van een machine. 
Mankementen hebben een onduidelijke 
oorzaak, blijven mysterieus van aard 
en kunnen alleen verholpen worden 
door vaklieden. Dit zorgt ervoor 
dat de omgang met voorwerpen, in 
tegenstelling tot apparaten, vertrouwd 
van aard is (zelfs de productiewijze 
is nauwelijks aan verandering 
onderhevig). 

De voorwerpen hebben omgang met dat 
deel van de mens dat niet veranderd is. 
Daarom blijven ook zijzelf wat ze sinds 
jaar en dag geweest zijn. De apparaten zijn 
dienstbaar aan het veranderlijke in de mens 

en veranderen zelf voortdurend. We doen 
er dus goed aan te vragen wat er in de mens 
onveranderd gebleven is en wat vermoedelijk 
ook niet zal veranderen, want er is en blijft 
overduidelijk een deel van onze persoon dat 
zich in de wereld van de voorwerpen ophoudt 
- of filosofen, utopische architecten en Charlie 
Chaplins fabrikant dat nu leuk vinden of niet. 
Een deel van onze persoon leeft in de wereld 
van de voorwerpen en wil daar onder geen 
beding afscheid van nemen. • 

De woning als voorwerp 
De wereld van de voorwerpen geldt 
als basis voor het menselijk leven. Het 
straalt vertrouwen en herkenbaarheid 
uit waar de mens nauwelijks afscheid 
van wil nemen. Dit verklaart dan 
ook grotendeels het succes van het 
huidige aanbod cataloguswoningen 
in Nederland. Het geeft namelijk die 
herkenbaarheid, waar mensen zeer 
gemakkelijk op teruggrijpen. Kennelijk 
is deze drang naar herkenbaarheid 
gemakkelijker dan de drang om 
de wereld van de voorwerpen te 
vergroten. Deze wereld is namelijk 
niet een statistisch gegeven, maar 
een dynamische wereld die dagelijks 
groter wordt. Neem als voorbeeld 
de ontwikkelingen op het gebied 
van de auto en de vele intelligente 
hulpsystemen die geïntroduceerd 
worden of de vernieuwde beleving 
van het tv kijken die de mens weet te 
waarderen. 

Aan architecten is het de taak om de 
mens uit te dagen deze wereld van de 
voorwerpen te vergroten en zodoende 
het huidige aanbod van gedateerde 
cataloguswoningen te verlaten. De 
huidige ontwikkelingen laten het 
namelijk niet toe om imitatiegedrag 
te vertonen. Walter Gropius merkte 
hierover op: 

In deze tijd van de techniek moet het toch 
duidelijk zijn hoe zinloos het is zich te 
omringen met imitaties uit vervlogen tijd, 
naar hun structuur volkomen andere tijden 
zoals gotiek, rococo, renaissance of barok. 
In deze perioden dacht men er niet aan het 
verleden te imiteren, maar was men trots op 
de eigen levensuitingen.' 

Hoewel hij hier de juiste snaar raakt, 
namelijk dat imitaties uit het verleden 
niet het juiste antwoord biedt op 
de huidige vraag naar woningen, is 
het toch goed om er naar te kijken. 
Zoals eerder gesteld biedt dit wel het 
vertrouwen en herkenbaarheid waar 
de mens naar op zoek is. Echter, de 
kunst van imiteren tast de authenticiteit 

Afb.S Dymaxion House, Bockminster Fuller 

van de woonomgeving aan. Posener 
stelt dan ook dat de mens in staat is 
nieuwe verschijnselen als voorwerp 
te adopteren. Daartoe moet er 
'geappelleerd worden aan bepaalde 
voorstellingen, afkomstig uit het domein 
van het onveranderlijke. Dat wil zeggen: 
het gaat er niet om het oog steeds 
dezelfde beelden voor te zetten, van 
luiken en pannendaken.:8 Het huidige 
kopieergedrag van de catalogusbouwer 
biedt daar geen uitdaging aan. 

Vergroting van het voorwerpelijke 
Hoewel er duidelijke verwijzingen 
zijn in kenmerken naar vroegere 
woontypologieën blijven het 
slechts functionerende replica's, het 
authentieke gevoel ontbreekt in de 
Nederlandse cataloguswoning. Yona 
Philippe Panerai verwoordt het 
treffend als: 'Het type is dan niet meer 
een impliciete en variabele uitdrukking 
van een sociale context, maar een 
industrieel model van massaproductie 
en standaardisering. '9 Huidige 
wet- en regelgeving, eisen en trends 
maken het namelijk onmogelijk om 
eenzelfde ervaring te realiseren. De 
houten krakende vloeren waardoor 
de woningen gaan leven, de beperkte 
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isolatiewaarde waardoor al vroeg de 
openhaard aangestoken wordt, al 
deze karakteristieken zijn verloren 
gegaan. Daarvoor in de plaats is niets 
teruggekomen, we zijn blijven steken 
in een afgeslankte typologie zonder 
de herkenbare kwaliteiten. Natuurlijk 
zijn houten krakende vloeren niet 
wens.elijk in de huidige tijd, echter zijn 
deze wel onlosmakelijk verbonden 
als karakteristieken van die periode. 
Vergelijk het met de autoliefhebber die 
de gebreken en beperkingen van zijn 
oldtimer waardeert, ze zijn verworden 
tot karakteristieken en geven de 
oldtimer een authenticiteit die een 
nieuwe auto nooit kan evenaren. Een 
nieuwere versie zal deze kwaliteiten 
ook nooit opzoeken, daarvoor zijn 
andere kwaliteiten in de plaats 
gekomen. 

In de woningbouw zijn deze 
vernieuwende ontwikkelingen en 
kwaliteiten nauwelijks tot stand 
gekomen. Revolutionaire initiatieven, 
zoals het Dymaxion House (1927) 
van Buckminster Fuller en het 
Futuro House (1968-1978) van 
Matti Suuronen hebben dan ook 
jammerlijk gefaald als alternatief voor 
de toen geldende woonvormen. Het 

geboden antwoord van de architect 
miste veelal de nodige houvast, die ik 
graag voorwerpelijke kwaliteit noem. 
De weerstand van architecten op 
traditionele woontypologieën maakte 
ze blind voor de intrinsieke kwaliteiten 
die altijd aanwezig waren. Deze 
werden achteloos verlaten in de hoop 
nieuwe kwaliteiten te vinden, er werd 
een verkeerde beleving opgeroepen. 

AJb.6 Futuro House, Matti Suuronen 

Houvast was ver te zoeken en mensen 
durven dan de uitdaging niet aan 
om hun voorwerpelijke wereld te 
vergroten. 

Het uitgangspunt 
De voorwerpelijke wereld is een 
wereld die kort bij de mens staat Wat 
betekent dit voor de woning? Deze 
kent zeer traditionele elementen met 
voorwerpelijke kwaliteiten. Delen van 
de woning zijn als een 'mes en vork' 
voor de mens, terwijl andere elementen 
er minder toe doen. Dat architecten 
hier te vaak overheen kijken in hun 
poging nieuwe ervaringen op te roepen 
maakt de woning tot apparaat, angstig 
en onzeker makend voor de nieuwe 
bewoners. 

De mens heeft goede redenen om geen afstand 
te willen doen van een wereld die hij begrijpt. 
Het permanente in ons verkeert met die 
wereld. En het best begrijpt een mens wat 
zijn lichaam het meest na staat: de deken 
waarin hij zich wikkelt, de stoel waarop hij 
zit, het gereedschap waarmee hij zijn voedsel 
tot zich neemt, maar ook de traptreden die 
hij beklimt, het raam dat hij opent, de vloer 
waarop hij staat. Ook die dingen begrijpt 
hij nog. Men heeft het huis wel een ruimer 
kostuum genoemd, een kwalificatie die 
naar de lichamelijke nabijheid van het huis 
verwijst. Vandaar dat men zijn huis wil 
begrijpen, zoals men zijn meubels en zijn 
kleding begrijpt. Mensen willen vertrouwen 
hebben in hun huis. Het moet een voorwerp 
zijn. 10 

Om van het huis een voorwerp te 
kunnen maken is het dus nodig 
om te kijken naar het bestaande, 
vertrouwd en herkenbaar. In de reeds 
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Afb.7 Veranderende vormentaal van de Porsche 911 onder Invloed van technologlache ontwlllillngen en nieuwe inzichten 

bestaande woontypologieën zijn deze 
voorwerpelijke kwaliteiten aanwezig, 
getuige het succes op de woningmarkt. 
Dit als uitgangspunt nemend zou het 
oud vertrouwde herhalen weleens 
een succes kunnen zijn, ziedaar de 
cataloguswoning. Echter, heb ik er 
reeds op gewezen dat de authenticiteit 
verdwenen is. Kopieergedrag dient 
vermeden te worden, maar de 
levensvatbaarheid van het huidige is 
groter dan menig architect denkt. 

Evolutie woontypologie 
De oplossing die zich hier 
aanreikt is het laten evolueren 
van een woontypologie. Huidige 
woontypologieën zijn vastgezet in 
een tijdsperiode, zoals vroegere 
architectuurstromingen als de 
renaissance en barok ook stijlperiodes 
zijn die een periode afbakenen. Panerai 
noemt dit ook wel 'geijkte' types, 
behorend tot 'de geleerde, monumentale 
architectuur die door tussenkomst van 
specialisten en via een project tot stand 
kwam'11

• Deze stabiele typen bieden een 
goed uitgangspunt om als alternatief 
voor de cataloguswoning te dienen. 
Niet als replica. maar 'als variaties op 
een geconsacreerd type'12

• En in plaats 
van met de huidige middelen het 

verleden te imiteren, kunnen huidige 
middelen tot uitgangspunt worden 
gesteld om variaties te verkrijgen. Naast 
variaties uit eenzelfde tijdsperiode kan 
een dergelijk type natuurlijk ook een 
langere periode bestrijken, ziehier de 
evolutie van het 'geijkte' type. 

Ter illustratie kan het best verwezen 
worden naar de auto-industrie waar 
een dergelijke ontwikkeling al langer 
waarneembaar is. De Porsche 911, in 
1963 voor het eerst geïntroduceerd, 
heeft zich door de tijd heen als 
typologie ontwikkeld en door diverse 
(technologische) invloeden een 
geëvolueerde vormentaal verkregen. 
Waarom is dit in de woningbouw niet 
mogelijk? 

Herfabricatie 
Eén van de oorzaken dat traditionele 
woningbouw succesvol is, naast het 
bezit van de voorwerpelijke kwaliteiten, 
het ambachtelijke bouwproces. 
Zeker in de woningbouw is het 
beeld op de bouwlocatie in de laatste 
honderd jaar nauwelijks veranderd. 
Nog steeds verrichten metselaars en 
timmerlieden een groot gedeelte van 
het werk. In het boek 'Refabricating 
Architecture: How Manufacturing 

Methodologies are Poised to Transform 
Building Construction van het 
architectenbureau KieranTimberlake 
wordt duidelijk wat de mogelijkheden 
zijn op het gebied van het bouwproces, 
afgeleidt van de huidige ontwikkelingen 
in de vliegtuig- en auto-industrie. 

Het nieuwe opvoeden gaat er van uit dat 
het verzet waarachtig is en diep zit, dat 
dit geïnterpreteerd moet worden om zo, 
geleidelijk en gezamenlijk, criteria te vinden 
die geldigheid bezitten. ll 

Uitgangspunt van dit bureau is een 
vervolg op de analyse van Wright 
in het begin van dit hoofdstuk. Zij 
hebben het erover dat architectuur 
kan worden opgevat als kunst of 
gebruiksproduct. Vroeger versterkten 
beide eigenschappen elkaar in de vorm 
van het gebouw, maar hedendaags lijkt 
het een onvermijdelijke keuze ten koste 
van de ander, resulterend in niets meer 
dan het voorzien van onderdak met 
minimale middelen en intenties. Zij 
vragen zich dan ook terecht af: 

Buildings continue to be assembied /argely 
piece by piece in the field, in much the same 
way that the car was put tagether befare 
the advent of mass production. Where is 



de stilstand van woontypologie :fundament : CUSTOMIZABLE ME 29 

the evo/ution in building construction? 
Why is it that large parts of our buildings 
are notassembied as fully integrated major 
components, of! site, in controlled Jactory 
conditions?14 

De auto-industrie wordt als voorbeeld 
gesteld, waar de lineaire productie uit 
het tijdperkT-Ford allang verlaten 
is voor de productie van modules 
die uit honderden onderdelen 
van verschillende fabrikanten is 
samengesteld. Pas aan het einde 
van het proces komen de modules 
bijeen en ontstaat er een kant-en-
klare auto. Kracht van het proces is 
de vervaardiging van de modules 
onafhankelijk van elkaar, tegelijkertijd 
in verschillende fabrieken kunnen deze 
gemaakt worden. Dit zorgt er ook voor 
dat fabrikanten diverse pakketten en 
accessoires kunnen aanbieden, een 
vorm van mass-customization. Deze 
mogelijkheden biedt de woningbouw 
momenteel niet, terwijl dit volgens de 
architecten wel mogelijk is. 

De invloed van het vernieuwde 
bouwproces, analoog aan die van 
de auto-industrie, komt duidelijk 
tot uiting in de vormentaal van het 
Cellophane House, een uitdrukking 
van de vervaardiging van architectuur 
zelf. Off-site gefabriceerd is de 
woning in modules op de bouwplaats 
aangekomen en in zeer korte tijd stond 
daadwerkelijk een woning. Hoewel 
deze woning zeer specifiek voor de 
tentoonstelling is ontworpen, maakt het 
duidelijk welke uitdagingen de architect 
aan kan grijpen om de woningbouw 
weer eigentijds te maken. 

Herinterpretatie van het huidige 
De uitdaging die voor ons ligt is 
om de stilstand van de typologie 
te doorbreken. Deze impasse in de 
woningbouw wordt veroorzaakt door 
een vorm van discrepantie tussen 
het aanbod van catalogusbouwers 
en de werkelijke vraag, namelijk een 
eigentijdse woning met voorwerpelijke 
kwaliteiten. De architect kan in deze 
een belangrijke rol op zich nemen 
door te kijken waar de mogelijkheden 
zich bevinden om traditie met 
heden te verbinden. De traditionele 
woontypologieën reiken zich aan om 
door hedendaagse invloeden te worden 
geherinterpreteerd. De stilstand van 
de typologie kan doorbroken worden, 
niet door deze achter te laten, maar 
door deze te laten evolueren tot een 
vernieuwde vormentaal. __ 

Afb.8 Plaatsing van een module van het Cellophane House op de bouwplaats van het MoMa te New York 
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Industriële woningen in een 
karakteristieke stedelijke omgeving. Het 
klinkt veelbelovend, maar tot nu toe is 
er weinig succes behaald op dit gebied. 
Vele vindingrijke initiatieven zijn 
voortijdig gestrand of de uiteindelijke 
resultaten blijken niet te voldoen aan 
de esthetische eisen die hier gesteld 
worden en vinden een succesvolleven 
in een oogverblindend natuurlijk 
landschap. Er zijn voorbeelden genoeg 
van geïndustrialiseerde woningbouw 
waar mensen een rustiek leven hebben, 
ver weg van de massa en hectiek van 
de stad. Op suburbaan gebied lijken 
er langzaam aan ontwikkelingen te 
komen van industriële woningbouw. 
Echter, de dominantie van dit segment 
wordt ingenomen door de zogenoemde 
cataloguswoningen. 

Mijn aandacht gaat uit naar de 
succesformule van traditionele 
woonvormen die door de 

catalogusbouwers 'misbruikt' worden 
en contextloos door het leven 
gaan. Ik noem bewust het woord 
'misbruik' aangezien er sprake is van 
kopieergedrag, namelijk het herbouwen 
van authentieke woonvormen met de 
tekortkomingen vanwege hedendaagse 
eisen, besluiten en wensen. Het zijn 
uiteindelijk niets meer dan lege 
uiterlijke vormen. Zodoende is er 
dus geen sprake van herinterpretatie 
waardoor authentieke en waardige 
opvolgers uitblijven. Aan de architect 
de taak, zoals Donglas Haskell al eerder 
schreef, om 'het streven te ontdekken 
dat naar een uitdrukking zoekt en 
zichzelf daarmee te identificeren. Hij 
haalt dat onderhuidse gevoel naar boven 
op een manier die de oorspronkelijke 
dragers ervan meer bevredigt dan 
wanneer zij het op hun eigen primitieve 
manier hadden moeten doen:1 Naast 
lege uiterlijke vormen zijn deze ook 

' contextloos vanwege de haast identieke 

repetities aan kavels in suburbane 
wijken, waar de catalogusbouwer actief 
is, nauwelijks refererend aan de unieke 
omgeving. Op deze 'veilige grond' kan 
de catalogusbouwer ieder woontype 
uit zijn catalogus aanprijzen, het past 
immers altijd wel. 

Wat als de locatie nu eens specifieker 
en dwingender van aard is? 
Oftewel, karakteristieker en meer 
tot de verbeelding sprekend? De 
inpasbaarheid van een willekeurig 
ontwerp wordt hier onmogelijk 
gemaakt, want het reageert niet op 
de zeer aanwezige context. We 
bevinden ons dan veelal in een 
stedelijke omgeving, waar de 
catalogusbouwer niet meer actief 
kan zijn. Zie hier de uitdaging om 
een eigentijds ontwerp in een zeer 
karakteristieke context te plaatsen. 
Plaats van handeling, de grachtengordel 
van Amsterdam. 



Werelderfgoed 
De grachtengordel van Amsterdam 
behelst een gedeelte van de 
stadsuitleg van de 17de eeuw, de grote 
stadsuitbreidingen, die in vier grote 
delen heeft plaatsgevonden. Het betreft 
hier het gebied dat gevormd wordt 
door de drie parallellopende grachten, 
te weten Herengracht, Keizersgracht en 
Prinsengracht Sinds 1 augustus 2010 
staat het op de Werelderfgoedlijst, er 
is bepaald dat de grachtengordel aan 
voldoende natuurlijke en/ of culturele 
eisen voldoet die de UNESCO in haar 
beleid stelt. Criteria waarop dit is 
bepaald dat de grachtengordel toe mag 
treden zijn: 

I ("het is een meesterwerk van een menselijk 
genie"), IJ («het stelt een belangrijke 
interactie van menselijke waarden ten toon") 
en IV (net is een voortreffelijk voorbeeld 
van een type gebouw, architectonische of 
technologische samenstelling of landschap, 
dat significante stappen in de menselijke 
geschiedenis voorstelt")' 

Erfgoed dat op deze lijst staat wordt 
algemeen beschouwd als uniek en 
onvervangbaar cultureel en natuurlijk 
erfgoed. Behoud hiervan is dan ook 
van groot belang. Echter, behoud hoeft 
de grachtengordel niet te behoeden 
voor stilstand, stilstand van het erfgoed. 
Eén van de criteria waarop bepaald is 
dat het tot de Werelderfgoedlijst mocht 
toetreden is immers criteria IV, de 
voorstelling van significante stappen in 
de menselijke geschiedenis. 

Het moge duidelijk zijn dat deze 
criteria aangetoond kunnen 
worden in een analyse naar de 
ontstaansgeschiedenis van de 
grachtengordel. Zo wordt inzicht 
verkregen in de achterliggende redenen 
voor toetreding, niet door slechts te 
kijken naar het eindresultaat. Mijns 
inziens veronderstelt criteria IV ook 
een verantwoordelijkheid en dus 
uitdaging die voor ons ligt, namelijk 
het maken van volgende aansluitende 
significante stappen. Niet alleen het 
behoud van de grachtengordel moet 
een doelstelling zijn, maar een verdere 
ontwikkeling mag ook verwacht 
worden. Het is een uitdaging om de 
mensen over honderd jaar een ander 
erfgoed te kunnen tonen dan wat wij 
nu ervaren, of zoals Gruppo 7 stelt: 

'Er bestaat geen onverenigbaarheid tussen ons 
verleden en ons heden. Wij willen niet breken 
met de traditie: de traditie vormt zichzelf om 
en neemt nieuwe aspecten op, maar slechts 
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weinigen herkennen haar in die nieuwe 
vormen.>J 

Al in de jaren '20 van de vorige 
eeuw besefte deze groep dat er in de 
architectuur een discrepantie aan het 
ontstaan was tussen de omarming van 
traditionele en nationalistische waarden 
enerzijds en het negeren van de 
ontwikkeling van het machinetijdperk 
anderzijds. De krampachtige 
zoektocht naar een nieuwe stijl is veel 
architecten te machtig geworden. 
Bestaande gebouwen zijn nog het 
zichtbare resultaat van deze valkuil, 
onverenigbaar gesitueerd met de locatie 
waarin ze staan. Ik kan me immers 
niet indenken dat de architecten uit 
vroegere stijlperioden eenzelfde soort 
zoektocht kenden? Deze zoektocht zal 
dan ook niet een zoektocht naar stijl 
moeten zijn, Gruppo 7 verwoordt dit 
treffend: 

De nieuwe vormen van de architectuur 
moeten hun esthetische waarde uitsluitend 
olftlenen aan het feit dat ze aan een behoefte 
beantwoorden en pas achteraf, door de 
selectie, zal de stijl ontstaan. Wij beweren 
helemaal niet dat we een stijl creëren 
(soortgelijke pogingen om uit het niets te 
creëren leidden tot resultaten zoals de 'Liberty 
Style'); maar als we altijd rationeel te werk 
gaan, altijd de structuur van het gebouw 
in overeenstemming brengen met het doel 
waarvoor het wordt gebruikt, zal door selectie 
een stijl ontstaan. • 

Niet het zoeken naar een nieuwe stijl, 
of het uit het niets creëren hiervan zal 
een oplossing zijn, maar het aandachtig 
bestuderen van de grachtengordel zal 
antwoorden geven over behoeften 

Afb.117'-eeuwse stadsuitbreiding van voor 1625 

waaraan een nieuwe eigentijdse 
invulling zal moeten voldoen om in de 
context te passen. 

Historie grachtengordel5 

Amsterdam is in de Middeleeuwen 
ontstaan in een verwilderd en vrij 
ontoegankelijk landschap dat door het 
afdammen van de Amstel bewoonbaar 
werd. Hierdoor ontstonden het Rokin 
en het Damrak, het maakte een 
waterregulatiesysteem mogelijk dat 
controleerbaar én dus exploiteerbaar 
werd. De stad ontwikkelt zich rondom 
de Warmoesstraat volgens de eerste 
grachtenlopen aan de Oudezijds 
Voorburgwal en de Oudezijds 
Achterburgwal. Volgens een vrij 
regelmatig en strak geregisseerd 
verkavelingspatroon worden 
allerlei woningen, pakhuizen en 
bedrijfjes gebouwd die een stedelijke 
structuur vormen. Grotere gebouwen 
onderscheiden zich nauwelijks in deze 
stadsstructuur. Natuurlijk, vanwege 
de representatieve functies waren 
het aantrekkelijke architectonische 
opgaven, maar ze voegden zich 
naadloos in het geheel. 

De genoemde brede terreinmaat tussen 
Warmoesstraat en Oudezijds Voorburgwal 
biedt naast de dubbele verkaveling, 
bestaande uit woningen met achtererven, net 
voldoende maat voor het programma van 
een rooms-katholieke kerk. Het bestaande 
verkavelingsprogramma wordt als het ware 
weggedacht en de kerk als 'Fremdkörper' 
ingelaten.• 

In de zeventiende eeuw ontstaan er 
grootschalige uitbreidingsplannen, de 
welbekende Uitleg van Amsterdam, 
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Afb.2 De formele uitgangspunten van Stevin's 

ideale handelsstad (boven) en Specide's ideale 

vestingstad (midden) komen belden duidelijk tot 

uiting in de uitleg van de grachtengordel (onder) 

in de vorm van de grachtengordel. 
De stad groeide dan ook van 30.000 
tot 160.000 inwoners en behoort 
dan ook tot de grootste steden van 
Europa. De groeiende elite en de 
enorme uitbreiding van de handel 
zorgde voor deze stedelijke impuls. 
Het ontwerp werd toevertrouwd aan 
de militair ingenieur, zoals dat in 
die tijd gebruikelijk was, ten einde 
het 'oudhollands fortifikatiestelsel' te 
volgen, wdat er verdedigingswerken 
rondom de stad aangelegd konden 
worden. Het is dan ook niet vreemd dat 
er in de stadsuitleg kenmerken terug te 
vinden zijn van twee modellen, Stevin's 
ideale handelsstad en Speekte's ideale 
vestingstad. 

Bij de handelsstad wordt een maximaal uit 
te nutten verkaveling beoogd. Dat houdt in 
dat er een voorkeur i.s voor kavels met rechte 
hoeken, een zekere differentiatie in de kavels 
mag niet ten koste gaan van de flexibiliteit, 
immers de toekomst i.s onzeker. Gebouwen 

en voorzieningen moeten eenvoudig in de 
verkaveling opgenomen kunnen worden. 
Tenslotte moeten alle kavels toegankelijk zijn, 
dat wil zeggen dat zij door een verkeersnet 
ontsloten worden. Om dit alles mogelijk 
te maken i.s er een voorkeur voor een 
verkavelingswijze die vaak wordt aangeduid 
met de term schaakbordpatroon! 

De ideale vestingstad gaat uit van een 
zo gunstig mogelijk verdedigbare waL 
Als we de kombinatie van stad en citadel 
buiten beschouwing laten, betekent dat, 
de bolwerken en de wallen zo regelmatig 
mogelijk langs een cirkelomtrek te verdelen, 
een zogenaamde 'reguliere begrijp'. Het 
resultaat is een regelmatige veelhoek met op 
de hoekpunten de bastions. In die gevallen 
waarin het stratenplan binnen de vesting in 
de bebouwing wordt betrokken, zien we dat 
de voorkeur naar radiale oplossingen uitgaat. 8 

Herkenningspunten van Stevin's ideale 
handelsstad zijn vooral te vinden in 
het goed uitgewerkt verkeersstelsel, 
een groot aantal kavels grenst aan het 
water en eenvoudige symmetrieën 
en herhalende patronen beheersen 
het plan. Het plan is opgedeeld in 
vier stroken, die weer zijn opgedeeld 
in drie rijen kavels, waardoor de 
flexibiliteit van het plan gewaarborgd 
is. Het hanteren van deze formele 
uitgangspunten, strak uitgewerkt, heeft 
als consequentie dat articulatie van 
de stedelijke ruimte en! of prominente 
gebouwen ontbreekt. Immers, alles past 
in het verkavelingspatroon en wordt 
als kavel opgevat. Slechts indien nodig 
zijn kavels samengevoegd om de bouw 
mogelijk te maken, echter wel binnen 
de formele bepalingen van de stedelijke 
structuur. 

Het ideale model van Speekte komt 
voornamelijk tot uiting in de basisvorm 
van de stadsuitleg die eenvoudig kan 
worden omgewerkt tot regelmatige 
veelhoek met radiaalstraten om een 
snelle af- en aanvoer te waarborgen 
vanuit militair perspectief gezien. 
Echter, de knikpunten en radialen 
zijn niet zo formeel als het model van 
Speekte beoogt, nadere analyse leert 
dat ze niet bijeen komen in één enkel 
punt, maar voornamelijk worden 
bepaald door aansluitmogelijkheden 
op de bestaande binnenstad. 
Bijzondere functies zijn niet strategisch 
bepaald, maar zijn geprojecteerd op 
de restgebieden, waar regelmatige 
kavelpatronen niet voor de hand liggen. 

Kenmerken van beide ideaalsteden 
zijn terug te vinden in de stadsuitleg, 

er is dus duidelijk sprake van een 
groot stedenbouwkundig plan dat ten 
grondslag ligt aan de grachtengordel. 
Doch, niet verwonderlijk, is het model 
van de Hollandse waterstad het model 
waarin beide ideaalsteden een plaats 
hebben gekregen. Het water is het 
meest essentiële onderdeel dat in de 

Uitleg van Amsterdam een rol heeft 
gespeeld. Vrijwel parallel aan bestaande 
waterwegen werden de nieuwe 
grachten gegraven met secundaire 
verbindingen tot een volwaardig 
waternetwerk. 

Op de waterstad i.s echter wel een funktionele 
systematisering toegepast die op ideaaltypiese 
wijze in Stevin's model i.s weergegeven. 
Door deze systematiseringsarbeid doet de 
wiskundig bepaalde vorm, een formeel 
principe, haar entree in de stadsplattegrond. 
Het principe is niet als totaalkoncept 
werkzaam op de schaal van de stad, 
maar moet meer als een even toevallig 
als onvermijdelijk aanhangsel beschouwd 
worden. Dit formele principe dat berust 
op een herhaling van identieke onderdelen 
verdient een heel specifieke ervarings-wijze 
aan de stad.' 

Pragmatisme in formalisme 
De stadsuitleg kent een velerlei 
aan formele principes die overal te 
vinden zijn. Vanwege aanpassingen 
uit praktisch nut of contextgebonden 
noodzakelijkheden zijn deze 
formele principes niet toonbaar 
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als totaalconcept, maar toch zeer 
herkenbaar in het stadsbeeld. Het 
deelconcept is tweeledig aanwezig, 
in de vorm van zogenoemde series 
en reeksen. Series zijn duidelijk 
herkenbaar in de vorm van bruggen, 
gevels, bomen, paaltjes, enzovoort. 
Het gaat hier om een voortdurende 

verspreiding van de kerken loopt in de pas 
met de groei van de stad. De Zuiderkerk 
en de Lutherse koepelkerk stammen van de 
uitbreidingen van v66r 1612. In de tekeningen 
van de uitbreidingen die daarna tot stand 
komen, zien we op regelmatige afstanden 
van elkaar de Noorderkerk, de Westerkerk, 
de kerk bij het Molenpad, de Am.stelkerk, de 

Atb.3 De Oude Kerk aan de Oudezijds Voorburgwal als Fremdkörper in de stedelijke structuur ingelaten 

aanwezigheid van een identiek 
herhalend onderdeel. De reeksen 
daarentegen, maken zich los van 
hun omgeving en bestaan uit een 
aantal elementen die duidelijk tot een 
groep behoren, hoewel verschillen en 
nuances mogelijk zijn. Dit 'formele, 
'onderhoudse' aspekt van het stadsplan 
komt het meest onverwacht naar voren 
als we kijken naar de wijze waarop een 
reeks in het stadsplan is opgenomen 
en hoe een onderdeel daaruit zich 
verhoudt tot zijn uit series opgebouwde 
omgeving.'10 

In deze gelijksoortige bebouwing zijn plaatsen 
uitgespaard voor kolleklieve voorzieningen. 
Getal en maat van deze voorzieningen zijn 
beperkt, het betreft voornamelijk kerken, 
pleinen, molens, weeshuizen, hofjes. In de 
regel voegt deze bijzondere bebouwing zich 
naadloos in de woonbebouwing. De kerken 
en hun marktpleinen zijn echter de meest 
opvallende uitzonderingen. De situering van 
deze gebouwen i.s eenvoudig. Op de stroken 
tussen de grachten wordt een bij voorkeur 
moeilijk te bebouwen gedeelte uitgespaard 
en daarop wordt een kerk geprojekteerd. De 

kerk bij de Plantage en de Oosterkerk. Ze 
zijn onderling verbonden door een met de 
grachten meelopende straat, de Kerkstraat. 11 

Naast formele bepalingen zijn er ook 
duidelijk pragmatische oplossingen 
in het plan te vinden. Veelal zijn deze 

Atb.4 De kerkenreeks 

duidelijk reagerend op de context. 
Eerder werd al duidelijk dat de 
radialen, perfect passend in het model 
van Speelde, onregelmatigheden 
vertonen vanwege de aansluiting 
op het middeleeuwse centrum. De 
positionering van de Noorderkerk 
is wellicht een meer exemplarisch 
voorbeeld dat genoemd mag worden. 
Deze kerk ligt aan de rand van de 
Jordaan (of voegt het zich tot de 
Prinsengracht?) op een onregelmatig 
kavel. Deze onregelmatigheid aan de 
rand van de Jordaan wordt veroorzaakt 
doordat de hierin gelegen grachten 
op een hoek van 45" aansluiten op 
de Prinsengracht Dit zorgt voor het 
brokkelige karakter van de verkaveling 
hier ter plaatse. Veelal zijn deze 
kavels ingevuld met woonbebouwing, 
maar de Noorderkerk zorgtVoor 
een duidelijke uitzondering. Het 
niet volledig bebouwen van de kavel, 
maar de positionering van de kerk 
in lijn met de Jordaan zorgt voor een 
articulatie van de praktische oplossing 
die gekozen is omwille van contextuele 
omstandigheden, namelijk de grachten 
van de Jordaan die aansluiting 
vinden op de Prinsengracht Doordat 
deze kerk zich nauwgezet plaatst 
binnen het verkavelingspatroon 
wordt het vormconflict van de 
morfologie geaccentueerd en is niet 
de architectonische articulatie van een 
dergelijk representatief gebouw leidend 
geweest op deze locatie. 

Dit voorbeeld toont nauwgezet hoe 
pragmatische uitkomsten zich tot de 
formele bepalingen verhouden. Deze 
analyse van de zeventiende stadsuitleg 
toont de formele bepalingen en 
pragmatische voorwaarden die samen 

···....... ....... ·.............. ·-
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een karakteristiek beeld geven, de 
kenmerkende grachtengordel. Binnen 
een stelsel van formele bepalingen, 
vanuit een wellicht idealistisch 
oogpunt, zijn de pragmatische 
voorwaarden die contextafhankelijk 
hierop reageren een eigenzinnigheid 
aan het plan meegeven, een contextuele 
eigenzinnigheid welteverstaan. Dit geeft 
de grachtengordel een authenticiteit en 
karakter mee dat alleen hier en op deze 
locatie zo te ervaren is. De kerkenreeks, 
uit de pas lopende radialen en 'niet
formele' aansluitingen op omliggende 
wijken zorgen hiervoor. In populair 
Nederlands: de uitzonderingen 
bevestigen de regel, pragmatisme 
bevestigt formalisme. 

Herwaardering monumentaliteit 
De grachtengordel als werelderfgoed 
kent een groot aantal monumenten 
met een karakteristiek aangezicht 
en authentiek verhaal. Dit is mede 
een gevolg van het spanningsveld 
tussen de formele uitgangspunten 
en de pragmatische keuzes die de 
grachtengordel heeft gevormd tot 
wat het nu is. Deze waardering dient 
dan ook een vervolg te krijgen en dus 
komt de vraag over herwaardering van 
de monumentaliteit op? Hoe kan er 
met de grote aanwezigheid van deze 
monumentaliteit verstandig worden 
omgesprongen bij nieuwe interventies? 

Niet alles is voor ·eeuwig levensvatbaar. 

Er zijn tijden dat er nieuwe ruimte 
ingevuld moet worden, er zullen kavels 
vrijkomen in de grachtengordel die 
vragen om nieuwe invulling. Achteloos 
imitatiegedrag doet afbreuk aan de 
authenticiteit van de woning, dit is 
geen oplossing. Er zijn (restauratie) 
architecten die in staat zijn ware 
kunstwerken neer te zetten die 
schijnbaar vanzelf terugdrijven naar 
hun oorspronkelijke stijlperiode, het 
nieuwe is nauwelijks meer van het oude 
te onderscheiden. Ik ben van mening 
dat dit incidenteel een oplossing kan 
zijn, alleen niet van structurele aard. 
Zeker niet in de grachtengordel, 
die wellicht tè monumentaal is, 
waardoor dit gevaar wel erg aanwezig 
is. Indien dit een strategische keuze 
wordt voorspel ik een stilstand van 
de stedenbouw, vergelijkbaar met de 
stilstand van woontypologie. De ruimte 
voor ontwikkeling verdwijnt. 

De herziende waardering van deze 
monumentaliteit betekent voor mij 
voornamelijk het afstand nemen tot 
de monumenten. Waar volgens velen 
moderne invloeden bedreigend of zelfs 
dodelijk zijn voor monumenten denk 
ik dat dit nou juist de oplossing is om 
de monumentaliteit in zijn waarde 
te laten. Wellicht in uitzonderlijke 
gevallen niet altijd betreffende het 
monument an sich, maar zeker wel 
in zijn stedelijke omgeving, waar het 
hier toch om gaat, de Amsterdamse 

grachtengordel. Mijn reactie hierop 
is tweeledig, enerzijds verwijzend 
naar de authentieke kwaliteiten dat 
het nieuwe nooit kan evenaren en 
anderzijds gericht op het bestaande, 
het (stedelijke) monument, wat afbreuk 
ondervindt aan het imitatiegedrag. 

De vergankelijkheid van de 
monumentaliteit is een goed 
uitgangspunt. Wij hoeven niet 
krampachtig de monumentaliteit in 
stand te houden door te (her)bouwen, 
dat doen monumenten vanzelf al. 
Immers, gewaardeerde monumenten 
vinden altijd wel een functie, zodra 
een vervallen toestand wordt bereikt 
is het de vraag of het monument nog 
wel voldoet aan de verwachtingen 
die gevraagd worden van een 
monument? Sibyl Moholy-Nagy stelt 
daarover treffend: 'Bouwwerken zijn 
overleveraars van leven. Zij geven het 
leven van het verleden door aan de 
levens van de toekomst; tenminste, als zij 
meer zijn dan louter beschutting en meer 
dan geleende vorm. Een volk zonder 
architectuur geeft slechts weinig van zijn 
cultuur door.'12 

Daarnaast ontbeert het monumentale 
(re)producties aan een grote 
architectonische kwaliteit. Door de 
kwaliteiten van de architect en de 
bouwers kan het wellicht nauwelijks 
van echt te onderscheiden zijn en de 

. .. , .. , ... 
--------------



museale kwaliteiten evenaren, maar 
bewaar het dan ook in een museum! 
Het zal altijd een architectuur zijn die 
niet gebaseerd is op herinneringen, 
een collectief geheugen, een product 
van techniek en architectuur uit haar 
tijd of tot de verbeelding spreken. 
De belangrijkste kwaliteit dat een 
monument van een museumstuk 
onderscheid, en daadwerkelijk iets 
toevoegt aan de stedelijke beleving, 
weet Aldo Rossi treffend te verwoorden 
als 'duurzaamheid vormt een verleden 
dat nog steeds deel uitmaakt van 
onze ervaring: l3 Een woning is 
namelijk niet af als het gebouwd is, 
pas dan begint het leven en zal het zijn 
sporen in de tijd achterlaten, Walter 
Benjamin had het hier in 1935 al over. 
Monumenten zijn namelijk doordrenkt 
van belevingen, gebeurtenissen, 
verhalen en geschiedenis, de ziel van 
deze gebouwen, het geheugen, dat 
maakt monumenten waardevol, niet 
dat ze geschiedkundig van betekenis 
zijn geweest, dat is een mooie extra 
bijzaak, die ook in musea uitgelegd 
kunnen worden of in boeken kunnen 
worden beschreven. 

De vraag is dus wat wij willen 
doorgeven aan de toekomst, niet wat 
wij willen behouden voor de toekomst, 
zeker niet als het krampachtig dient 
te gebeuren door reproductie! Partij 
kiezen voor de grachtengordel als 
werelderfgoed betekent immers niet 
dat er niets moderns mag ontstaan, 
integendeel. Er is enorm veel te leren 
van de authentieke grachtengordel. 
Deze stedelijke analyse geeft inzicht in 
de kracht van dit stukje Amsterdam 
en geeft aan waarom zij haar status als 
werelderfgoed verdient en uitdaagt tot 
opvolging. 

Het is niet omwille van de imitatie dat 
een intensieve studie van het verleden 
gerechtvaardigd is. Er is juist dringend 
behoefte aan inspiratie. Inspiratie is een 
onmisbaar element van alle groei, een 
intuïtief antwoord op verwante problemen die 
met succes werden opgelost. Uit de eminente 
prototypen destilleert de inspiratie een begrip 
van wat tijdloos is, en wat tijdgebonden. 
Imitatie houdt zich alleen bezig met uiterlijke 
vorm, inspiratie met het totale concept. " 

Kortom, een uitgebreide studie 
toont de mogelijkheden om imitatie 
of reproductie te voorkomen 
en vooruitgang te boeken naar 
hedendaagse vormen en vertaling van 
de behoeftes in deze tijd! Een gebouw 
kan daardoor meer waarde krijgen dan 
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slechts de lege huls die in vele gevallen 
momenteel verschijnt. 

Moderniteit in traditie 
Specifiek voor de grachtengordel 
kan gezegd worden dat hedendaagse 
invloeden zich uitermate goed kunnen 
lenen in een haast monumentale 
omgeving. De pragmatisme leent 
zich om in een haast formeel 
monumentenlandschap te mengen. 
Geen geforceerde ambachtelijkheid 
toepassen om het verleden te 
restaureren, maar het gebruik van 
nieuwe industriële eigentijdse 
invloeden om een kwalitatiefrijke 
toevoeging te maken. 

Wat men ontwerpt is een element (of een 
groep elementen) van het stedelijk geheel 
waardoor het wordt geconditioneerd en dat 
het zelf op zijn beurt weer mede transformeert 
- misschien een heel klein beetje, misschien 
wat meer, alles is afhankelijk van zijn plaats 
in het geheel. 15 

Moderniteit in traditie is mogelijk door 
ineens grote stappen te maken, want 

er is een zekere sprake van stilstand 
in de hedendaagse grachtengordel. 
Alle haast ouderwetse toevoegingen 
imiteren teveel het verleden en zijn 
haast opgelost in dit monumentale 
landschap en afgedreven naar de 
vroegere stijlperiodes. De brug die naar 
de hedendaagse tijd van industrialisatie 
gemaakt kan worden, zou dan ook 
een dergelijk Fremdkörper opleveren. 
Echter, dit is voor de grachtengordel 
niet vreemd, zoals hiervoor 
beschreven is, het altijd aanwezige 
spanningsveld tussen pragmatisme en 
de heersende formele uitgangspunten 
bevestigt dit. Tegengesteld, het heeft 
de grachtengordel nou net haar 
authenticiteit en karakteristieken 
gegeven voor de stad Amsterdam 
die door haar bewoners en toeristen 
nou juist gewaardeerd worden. Het 
kan dan ook een nieuwe impuls 
genereren die in de toekomst een 
grotere monumentaliteit kan genereren 
die dan niet alleen terugvalt op de 
Gouden Eeuw, maar latere periodes 
meeneemt. __ 

Afb.S Nieuwbouw in de Herenstraat, architect Rowin Petersma 
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In de hedendaagse maatschappij vormt 
consumeren een belangrijk thema in 
ons dagelijks handelen. Dit uit zich 
niet alleen in de auto waarin men rijdt, 
de laptop die men bij zich heeft en 
de keuze voor een mp3-speler, maar 
dit zorgt ook voor een veranderende 
wooncultuur. De massacultuur, te 
omschrijven als cultuurbeleving 
ten gevolge van industrialisatie 
en massamedia, vormt een aspect 
waarbij reproductie voorop staat en 
herhaling, snelheid en het nieuwe voor 
de consument als belangrijk wordt 
ervaren. Het gaat dus niet altijd om 
de auto of de nieuwe auto, maar de 
nieuwste auto voorzien van allerlei 
accessoires en gadgets. 

De gevolgen van massacultuur zijn 
niet slechts te herkennen in uiterlijke 
kenmerken wanneer men zich op 
straat begeeft, maar zeker ook in de 
manier van leven waarbij traditie en het 

moderne leven steeds meer een eigen 
weg gaan. Waar we 's ochtends vroeg 
nog standaard met een traditioneel 
kopje koffie de krant lezen wordt 's 
avonds de entertainment set aangezet 
om op dezelfde bank de nieuwste film 
te bekijken. 

De verhoudingen tussen traditie 
en massacultuur lijken steeds 
meer op gespannen voet bijeen 
te komen in onze woningen. De 
'standaardplattegrond: zoals deze al 
decennia nauwelijks veranderd is onder 
invloed van optimalisering van het 
gebruiksoppervlak, oftewel voldoen aan 
de minimale eisen van het bouwbesluit 
en andere besluiten en keurmerken, 
biedt steeds minder een oplossing 
voor onze huidige wooncultuur. Hoe 
functioneert een woning als deze de 
huidige wooncultuur vertegenwoordigd 
waarin zowel traditie als massacultuur 
verenigd zijn? 

Imagine a house where you can do as you 
please 
Imagine a house where you can discover 
yourself, experience yourself 

lust do it.' 

Wonenvan nu 
De manier waarop wij nu wonen, 
althans geadviseerd worden om 
te wonen vanwege het geldende 
aanbod, is het resultaat van 
jarenlange standaardisatie van de 
woonplattegrond. Voldoen aan de 
geldende wet- en regelgeving resulteert 
veelal in een soort van Nederlands 
Existenzminimum, namelijk het 
net voldoen aan de wensen van het 
wonen. Dit begrip omvat niet de 
doelstelling minimalisering van het 
gebruiksoppervlak, maar geeft blijk 
van een minimaliserende representatie 
van de huidige wooncultuur. Natuurlijk 
lukt het ook om in deze woningen 
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te wonen, maar de vraag die gesteld 
kan worden is of het niet beter kan? 
Immers, de mens is tegenwoordig 
in een zoektocht verwikkeld naar 
identiteit en ervaringen, de uitingen 
die voortkomen uit massamedia en 
industrialisatie. De beschrijving van 
een gemiddelde plattegrond van een 
gemiddelde woning lijkt in zijn geheel 
niet aan deze zoektocht te voldoen. 

Bij het betreden van de woning wordt 
men ontvangen in een benauwde hal van 
minimale afmetingen waaraan enkele 
niet-representatieve ruimtes zijn gelegen, 
zoals toilet, berging en de trap naar de 
bOYenverdieping. Na dit welkom kan een 
deur toegang bieden tot veelal een keuken 
of een woonkamer. Beide deuren verraden 
nauwelijks de junctie erachter en de logica 
uit eerdere soortgelijke ervaringen zorgt 
veelal voor juiste vermoedens richting 
de achtergelegen functie. Toegang tot de 
slaapkamers gaat op eenzelfde wijze. Via een 
krappe trap komt men in een kleine donkere 
hal terecht met veelal drie tot vier deuren. 
Slechts één van de deuren leidt niet naar 
een slaapkamer en men treft hier dan ook 
veelal de badkamer aan. De overige deuren 
bieden toegang tot de slaapkamers, eveneens 
ruimtes die slechts vanwege hun inrichting 
beantwoorden aan de functie. 

Het woongedeelte van de woning omvat 
een zithoek en veelal ook een eethoek, 
waarbij de zithoek vaak aan de straatzijde 
is georiënteerd. Slechts de inrichting in de 
vorm van meubels, multimedia en accessoires 
verraden deze functie. Indien dit verwijderd 
wordt ontstaat een lege standaardruimte 
met steenachtige wanden, eventueel bekleed, 
en een stucwerk plafond. Bruikbaarheid 
van deze ruimtes wordt verkregen door 
de gaten in de wanden te voorzien van 
glas terwijl in een andere opening een 
binnendeur wordt geplaatst waarna een 
geconditioneerde ruimte ontstaat waarin 
interieur geplaatst kan worden. Een zithoek, 
koffietafeltje, opbergmogelijkheden en enkele 

- . 
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entertainmentbenodigdheden verzorgen 
de junctie. De eethoek en andere ruimtes 
kennen vaak eenzelfde behandeling. Net als 
deze woning kennen de buren een identieke 
indeling, evenals de buren van de buren en de 
bu ••.••..•• 

Dit herkenbare verhaal toont de 
uniformiteit van het wonen aan, 
zoals veel mensen dagelijks ervaren 
in hun woonhuis. Het gaat hier om 
geconditioneerde ruimtes die zijn 
geoptimaliseerd (lees: geminimaliseerd) 
aan de gestelde eisen met betrekking 
tot ruimte, lichtval, klimaat en 
voorzieningen. De verrassing is ver 
te zoeken en de voorspelbaarheid van 
het wonen is enorm toegenomen. 
Diversiteit komt veelal slechts tot uiting 
in interieur en aankleding, niet in het 
daarboven gelegen vakgebied van de 
architectuur zelf, namelijk de woning. 

Eenieder zijn blokje lucht en licht, zijn 
vierkante venster, zijn balkon van massief 
beton, zijn rantsoen ultraviolette stralen, 
zijn calorieën en zijn watercloset. Alle 
appartementen gelijk. Hun bewoners zullen 
net zo gelijk moeten zijn. Het ideaal voor 
morgen is toch dat we allen gelijk worden, in 
serie gemaakt en genummerd, want nummers 
zijn immers praktischer dan namen?' 

Deze functionele standaardisatie 
van het wonen is kenmerkend 
voor de moeilijke ontwikkeling 
die de massacultuur in het wonen 
meemaakt. En deze trends moeten we 
juist benutten in plaats van te laten 
negeren door de standaardplattegrond 
die iedere keer weer verschijnt. 
Want dat is wat er tegenwoordig 
gebeurd, een leuk jasje, de gevel, 
wordt ontworpen waarna het rek 
met de plattegronden wordt geopend 
voor een keuze, al tijdenlang. De 
uitingen van massacultuur lijken een 
onverenigbaarheid te vertonen met 
de huidige starre bouwmethodes 

Afb. I Cataloguswoningen aangeboden door Llvingstone 

waarin repetitiegraad (lees: kosten) 
een belangrijk thema is. Laat nu echter 
de oplossing van deze uitingen ook 
in massacultuur te vinden zijn waar 
themás als identiteit, ervaring en mass
customization, te omschrijven als een 
schijnbare tegenstelling van massa
individualisering, volop uitgewerkt 
zijn. 

•.. het bouwwerk niet langer uitsluitend 
beschouwt als een samenstel van 
binnenruimten, niet slechts als beschutting 
tegen het weer en de gevaren van buitenaf, 
niet als een star omhulsel, als een 
onveranderlijke ruimtelijke toestand, maar 
als een dynamische constructie die is bedoeld 
om te leren leven, als organisch bestanddeel 
van het leven ze/f.3 

Traditie 
Zoals eerder gesteld gaat het om 
de verhoudingen tussen traditie 
en massacultuur die op gespannen 
voet samengaan in het wonen van 
nu. Massacultuur en de vraag naar 
consumeren betekent echter niet dat 
het verleden achtergelaten wordt. 
Beiden kunnen goed verenigd in een 
woning samenkomen, mits duidelijk is 
wat wenselijk is te veranderen en wat 
moet blijven zoals het is. Om terug te 
komen op de visie van Julius Posener, 
beschreven in 1\pparat und Gegenstand 
{1968): kan de wereld van de apparaten 
en die van de voorwerpen ook hier van 
toepassing zijn. 

De voorwerpen hebben omgang met dat 
deel van de mens dat niet veranderd is. 
Daarom blijven ook zijzelf wat ze sinds 
jaar en dag geweest zijn. De apparaten zijn 
dienstbaar aan het veranderlijke in de mens 
en veranderen zelf voortdurend. We doen 
er dus goed aan te vragen wat er in de mens 
onveranderd gebleven is en wat vermoedelijk 
ook niet zal veranderen, want er is en blijft 
overduidelijk een deel van onze persoon dat 
zich in de wereld van de voorwerpen ophoudt 
- of filosofen, utopische architecten en Charlie 
Chaplins fabrikant dat nu leuk vinden of niet. 
Een deel van onze persoon keft in de wereld 
van de voorwerpen en wil daar onder geen 
beding afscheid van nemen. • 

Veelal vragen deze conservatieve zaken, 
oftewel de wereld van de voorwerpen, 
om de traditionele bouwvormen 
waar we mee omringd worden. Het 
is namelijk niet te ontkennen dat de 
huidige vormen succesvol zijn in het 
onderbrengen van de 'voorwerpelijke' 
functies. Dat onze traditionele basis 
voldoende groot is, geeft ook gelijk de 
reden dat de huidige woonvormen toch 
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AJb.l, 3, 4 Architectonische ingrepen in de 

ruimte ten behoeve van de wooncultuur 

nog in enige mate voldoen. Deze is 
dan ook in vroegere tijden al gevormd 
door de toen geldende leefwijzen die 
wij momenteel tot onderdeel van onze 
wooncultuur mogen rekenen. 

[ ... ]er is geen sprake van enige ambtelijke 
bezigheid, uitsluitend van het sociale verkeer 
binnen de familie en vriendenkring, vooral 
gepaard gaand met de geneugten van drank 

en spijs. Voor zover deze sociale contacten 
zich niet in het koffiehuis of op straat tijdens 
de dagelijkse wandelingen afspeelden, 
vormde het woonhuis hiervan het decor. De 
levensstijl van de regenten weerspiegelde 
zich in het interieur van deze elite, waarin 
de wens de eigen sociale positie en status tot 
uitdrukking te brengen een stempel drukte op 
indeling, functie en inrichting van de diverse 
vertrekken! 

Echter, de kwaliteiten van een 
dergelijke leefwijze waren toen wel 
onderdeel van de karakteristieken van 
de ruimte, de sociale positie en status 
kwamen daadwerkelijk tot uiting in de 
woning. De ontwikkeling van de porte
brisée en de buffetnissen stammen dan 
ook uit die periode (17e-18e eeuw) 
waarin feestelijke gelegenheden en 
ontvangst van gasten belangrijke pijlers 
waren in de wooncultuur van toen. 
Het gaat hier niet slechts om interieur 
en aankleding, maar om de woning 
zelf die de wooncultuur vorm geeft. 
Deze uitte zich dan ook duidelijk in 
de woonplattegrond van toen waar de 
diverse zalen als zelfstandige eenheden 
functioneerden. Een eenduidige functie 
kenden deze zalen toen nog niet, de 
bedstede bijvoorbeeld bleef nog lang 
in deze ruimtes behouden, totdat deze 
definitief zou verdwijnen richting de 
slaapvertrekken. De zalen werden 
gekarakteriseerd door de inrichting 
die veelal een representatieve functie 
vertegenwoordigden. De 'rijkheid' 
bepaalde dan ook veelal de combinatie 
van wat er plaatsvond en met wie, 
hoewel ook hier in de loop der tijd een 
verandering van sociaal verkeer te zien 
was. 

Waar ontvangsten en sociaal verkeer onder 
gelijken in de achttiende eeuw een steeds 
toenemende rol gingen spelen in het leven 
van de elite, was er een groeiende behoefte 
aan in elkaar overlopende ruimten waarin 
het geulschap kon circuleren en verschillende 
vormen van amusement konden worden 
geboden. Mark Girouard typeert in zijn 
inspirerende boek Life in the English Country 
House de periode 1720-1770 treffend als The 
Social House, tegenover The Pormal House in 
de eeuw daarvoor, dat zou evenzeer kunnen 
gelden voor ons eigen land. • 

De verandering van The Pormal 
House naar The Social House kan als 
ontwikkeling van wooncultuur worden 
gezien. De woning zelfheeft zich dan 
ook aan deze verandering aangepast 
met de daarbij behorende veranderende 
ruimtelijke kenmerken die in de 
plattegronden van toen zijn terug te 

vinden. Veel van dergelijke kenmerken 
zullen ook in de hedendaagse 
wooncultuur alsnog te zien zijn. Er zijn 
narnelijk grote gelijkenissen tussen de 
indeling van woningen van toen en 
nu terug te vinden. Veel van dergelijke 
woningen worden zelfs in nauwelijks 
gewijzigde toestand nog steeds 
gebruikt en vinden volop waardering. 
Deze woontraditie bepaalt zodoende 
vooralsnog een belangrijk onderdeel 
van ons leven. 

Echter, indien onze traditionele 
wereld zou verdwijnen, zou de woning 
weleens radicaal kunnen veranderen. 
Gelijkvormend aan de generische 
stad van Rem Koolhaas zou een totaal 
andere woonvorm ontstaan, niet 
ontstaan uit het verleden, niet gedacht 
vanuit het bestaande, maar vanuit 
het heden, met de massacultuur als 
drijfveer voor deze nieuwe woonvorm. 
Dat is immers wat er dan aan de 
hand zou zijn met de grote invloed 
van de massacultuur op een zeer snel 
uitdijende wereldpopulatie, waardoor 
de hoeveelheid traditie, verdeeld 
onder deze groeiende menigte, 
verwaarloosbaar klein zou worden en 
geen onderdeel meer kan uitmaken 
van onze wooncultuur. Dit verklaart 
mede waarom een radicaal nieuwe 
woonvorm geen antwoord geeft op de 
huidige situatie. Onze voorwerpelijke 
wereld, waar tradities zich ophouden, 
maken wel degelijk een wezenlijk deel 
uit van ons bestaan en behoeden de 
woonvorm voor radicaliteit. 

Massacultuur 
Tradities zullen niet verdwijnen, 
ondanks de grote invloed die 
massacultuur op ons bestaan kan 
hebben. Echter, massacultuur 
zal wel degelijk een drijfveer 
kunnen vormen om onze huidige 
woonvormen te doen ontwikkelen 
naar de hedendaagse maatstaven. Het 
fenomeen massacultuur grijpt ons 
aan, laten we daar eens meer grip op 
krijgen. Eerder zagen we al dat de 
woning zich terughoudend opstelt 
tegenover dit fenomeen, terwijl mag 
worden aangenomen dat de auto, zeer 
snel ontwikkelend, duidelijk meegaat 
met deze ontwikkeling. De woning 
ziet men nog steeds als symbool, een 
conservatieve investering in plaats van 
gebruiksobject. Studio Sputnik heeft 
het over: 

It is generally accepted that you can 'buy' 
experience with a car. With a house, from 
the angle of experience, you are primarily 
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buying a symbol. That is an important shift 
in emphasis. 7 

Deze constatering is duidelijk zichtbaar 
in de verkooptechnieken die worden 
toegepast. Zo heeft catalogusbouwer 
Livingstone het duidelijk over de 
symbolen traditioneel, jaren '30 en 
klassiek, engeis en romantisch en ten 
slotte modern. Om dit soort symbolen 
kracht bij te zetten legt een andere 
catalogusbouwer Groothuis Bouw 
Emmeloord de nadruk op de elementen 
die het symbool ondersteunen, 
namelijk de standaard grote dakramen, 
standaard keramische dakpannen, 
standaard fraaie gootdetaillering, 
standaard gedetailleerde 'Amsterdamse 
kozijnen' of een standaard 
voordeurpartij. Blijkbaar worden 
standaard subsymbolen bijeengebracht 
ter realisering van het grotere symbool, 
het type woonhuis. 

De brochures voor de diverse 
automerken zetten niet alleen in op het 
product auto, maar duidelijk ook de 
beleving die het kan bieden. De Renault 
Clio wordt aangeprezen met 'het leven 
in de nieuwe Clio' en geeft daar een 
mogelijk inzicht in door fragmenten 
uit een dag te illustreren. De Seat Leon 
verleidt de persoon met krachtige 
termen als: elke bocht een uitdaging, 
vooruitziende blik, een gevoel van luxe, 
zijn tijd vooruit of jij staat centraal. Of 
deVWGolf: 

Onze zintuigen zijn verwend. Ze nemen de 
kleinste variabelen waar en vertalen dat 
naar zaken als waardering, reactiesnelheid 
en comfortbeleving. En juist omdat onze 
waarneming zo verfijnd is, stellen we bij de 
productie van de Golf hoge eisen. Zodat u 
kunt rekenen op de beste, mooiste en meest 
doordachte Golf waarin u ooit heeft gereden. 
Rijden in de Golf is dan ook geen ervaring 
die we eenvoudig onder woorden kunnen 
brengen. Het is een gevoelvan vrijheid, 
veiligheid, schoonheid en techniek - een 
gevoel dat u vooral in de praktijk zult moeten 
ervaren om ten volle van de Golf te kunnen 
genieten.• 

De situatie die Studio Sputnik schetst 
komt daadwerkelijk tot uiting in de 
verschillen van beleving, gebruikt 
voor het aanprijzen van een woning 
of een auto. Het klopt inderdaad dat 
momenteel een huis geen auto is, maar 
houdt dat in dat we niets van de auto 
kunnen leren? Of van een merk als 
Nike? Zonder al te diep in te gaan op 
deze andere vakgebieden kan er toch 
lering uit worden getrokken, nuttig 

voor de intrede van massacultuur in 
de woonomgeving. Duidelijk wordt 
wel dat deze producten ons bereiken 
zonder al te veel kennisvergaring over 
het product zelf. Vele reclame-uitingen 
besteden nauwelijks aandacht aan de 
karakteristieken en eigenschappen 
van de producten. En toch, bereikt het 
ons en weet het ons te interesseren, 
wellicht te fascineren, maar waarom 
toch? Belangrijkste drijfveer van onze 
massacultuur is wellicht het best te 
verklaren, zoals Friedrich Borries dat 
doet, als: 

The experience is the moment when we 
perceive ourselves as an 'I', when we 
experience our individuality, our singularity, 
our being. I experience, therefore I am.' 

Dat ervaring en het kennelijke 
bestaansrecht van de mens daaruit 
in onze cultuur met elkaar te maken 
heeft, komt duidelijk naar voren in 
de manier waarop geconsumeerd 
wordt. In de inleiding kwam dit al 
ter sprake met het voorbeeld over de 
nieuwste auto, voorzien van allerlei 
accessoires en gadgets. Het gaat 
hier om massaconsumptie, waarbij 
de roulatiesnelheid en de daaruit 
voortkomende reproductie hoog ligt. 
Het is echter verkeerd om te stellen dat 
het uitsluitend gaat om de producten. 
De wijze waarop geadverteerd wordt 
maakt dit duidelijk, met het product 
'koopt' men namelijk ook een beleving 
die niet losgekoppeld kan worden van 
het product. Het gaat er dus om op 
welke wijze producten ons aangereikt 
worden: 

[. .. }experience is the engine of consumer 
society. There is no form of economie activity 
that generates as much added value as 
the staging of experiences. From a cup of 
coffee served in a trendy espresso bar to the 
immersive experiences in amusements parks 
and shopping mails, they all generale their 
revenues by offering experiences. Everyday 
things are furnished with a 'package', 
something immaterial that is apparently 
worth an awfullot, as Gilmore and Pine 
enthusiastically claim ... .'Ing the thing' ... Ing 
the building. 10 

Natuurlijk moeten de producten 
voldoen aan de geldende 
kwaliteitseisen, maar dit vormt slechts 
een solide basis waarop de beleving tot 
uiting komt, gezamenlijk leidend tot 
een zogenoemd package. Dit package 
kan omschreven worden als de sfeer 
waarin het product het beste tot zijn 
recht komt, de beleving die het oproept, 

zoals dit in advertenties groots wordt 
aangeprezen. Friedrich Borries noemt 
dit 'Brand+ experience = identity'll 
waarbij het merk te generaliseren is tot 
product, of in ons geval tot woning. 
Vandaar ook dat deze facetten in 
onze wooncultuur tot uiting kunnen 
komen, door het wonen ook te zien 
als beleven, noodzakelijk voor het 
verkrijgen van een identiteit. Identiteit 
heeft alles te maken met het oproepen 
van belevingen en waarom zou een 
woning hierin niet kunnen voorzien? 
Kortom, .. . (experienc)Ing the building, 
de woning als verpakking, niet meer als 
symbool, ontworpen voor het bieden 
van belevingen. Het deel van onze 
persoon dat vraagt om vernieuwing 
en het ontvluchten van het bekende 
wordt in deze massacultuur gevonden. 
Beleven is gelijk aan verandering, we 
bevinden ons nu in de zogenoemde 
'wereld van de apparaten'. 

De mate van beleving 
Hoe kan het verhaal van traditie 
tegenover massacultuur, de 
voorwerpelijke wereld tegenover 
de wereld van de apparaten in één 
concept worden geplaatst voor een 
huidige woonvorm? Dit hoeft niets 
radicaals te betekenen, wellicht slechts 
een andere manier van kijken. Studio 
Sputnik heeft het verlossende antwoord 
beschreven in Snooze: immersing 
mass culture in architecture, hetzij 
op stedelijk niveau. Dit hoeft echter 
niet te betekenen dat deze visie niet 
op het niveau van het wonen kan 
worden geprojecteerd. Zoals eerder 
aangehaald is massacultuur duidelijk 
gerelateerd aan beleving en van daaruit 
ook tijdsafhankelijk, er is iets gaande 
of er gebeurt niets. Hiervoor kunnen 
twee variabelen worden omschreven, 
enerzijds de kwaliteit van de beleving 
en anderzijds de voorspelbaarheid die 
de plek oproept. 

Lerup therefore introduces the binary terms 
'stim' and äross'. Stim as in stimulation, 
Stimme (voice) and Stimmung (ambience). 
The term represents life, exuberance. Lerup 
defines a stim as a situation in the city where 
something special happens, such as a party or 
a sports tournamen I. 'Dross' is the word for 
waste or impurities formed on the surface of 
molten steel during smelting, but also means 
worthless stuff, dregs. Here dross represents 
the great nothing, the lifeless, inactivity. Ij 
nothing happens in the city then it is äross' 
there.11 

De uitersten van de belevings
kwaliteiten kunnen worden gevat als 
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Afb.S Een plein op de Uithof te Utrecht als 'open-specific place' 

'dross' en 'stim: De term 'dross' wordt 
gekoppeld aan de situatie dat er niets 
gebeurt, terwijl 'stim' van toepassing 
is als er iets gaande is. Hierin zijn 
vanzelfsprekend gradaties in, namelijk 
de mate van extase van de ervaring. 
Voorbeelden van stedelijke plaatsen 
waar iets gebeurt of kan gebeuren zijn 
een plein, station of dierentuin. De 
( on)voorspelbaarheid echter, gaat er 
vanuit of een ervaring voorafbepaald 
is, oftewel of de plaats een open of 
gesloten specificiteit heeft, beter 
omschreven als: 

1he distinction between open and closed 
fonns of specifity is the degree to which the 
perception of that specifity is prescribed or 
predetennined. In other words: in a case of 
open specifity the experience is not hinted at, 
even though it is indeed present. 1he reaction 
to sarnething that is open-specific is only 

dejined on its reaching the receiving end. 
These different approaches are aften tellingly 
expressed in commercials. 1here are adverts 
which establish an atmosphere and say very 
little about the product (mobile telephony, 
cigarettes ), and there are adverts which rub in 

the message ( washing powders, baby articles). 
1he division into open- and closed-specific 
also applies for places. Compare, for example, 
a beach and an amusement park. Anything 
can happen on the beach, depending on 
the weather, the atmosphere, the day of the 
week, and so on. In an amusement park 
a preconceived experience is presented for 
consumption.13 

Met het definiëren van de beide 
variabelen en het tegen elkaar uitzetten 
komt Studio Sputnik terecht in het 
gebied van snooze, daar waar de 
uitdaging ligt en massacultuur het 
best tot zijn recht komt als meest 
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Afb.6 Snooze-dlagram 

authentieke ervaring. Het gebied waar 
ultieme saaiheid uitblijft en waar 
geregisseerde extase verlaten wordt 
voor de onvoorspelbaarheid van een 
kwalitatieve beleving, de verrassing 
van een authentieke ervaring, vrijwel 
onaangekondigd maar verwelkomend. 
Het zijn de plaatsen die vragen om 
gebeurtenissen, maar tegelijkertijd 
vragen om inventiviteit en creativiteit 
van de gebruiker om de mogelijkheden 
te benutten voor het oproepen van die 
gewenste beleving. 

1he Bolzplätze in Berlin are not especially 
well utilized, but instead are seen as outworn, 
rejected spaces. In the summer of 1999, under 
the aegis of the slogan "Freedom lies behind 
the fonce•, Nike attempted to transfarm 
these Bolzplätze into animated brand spaces. 
Hung throughout the city were large-Jonnat 
posters mapping the locations of these various 
Bolzplätze. Little stickers with the inscription 
"to the nearest Bolzplatz• clone in the neon 
colars of a magie marker aesthetic were 
adhered to lamp-posts and power boxes.14 

Diversiteit in de woonruimte 
De Snooze-theorie kan uitermate goed 
worden benut om de massacultuur 
in onze woning te verwelkomen en 
wdoende tot een nieuwe wooncultuur 
te komen, hedendaags van karakter 
waar beleving een rol in kan gaan 
spelen en met vertrouwde elementen. 

Allereerst de 'closed-specific' plaatsen, 
veelal vertrouwd van karakter, 
voorspelbaar en minder authentiek. 
Deze plekken in de woning spelen 
in onze wooncultuur een grote rol 
en zijn conservatief van karakter 
en bevatten zodoende elementen 
uit onze voorwerpelijke wereld. 
Dit is in al die jaren nauwelijks aan 
verandering onderhevig geweest 
en kan gefaciliteerd worden in de 
vertrouwde geconditioneerde ruimtes 
die ons allen bekend zijn, oftewel de 
ruimte voor de functie gezien als " ... 
zijn blokje lucht en licht, zijn vierkante 
venster, zijn balkon van massief beton, 
zijn rantsoen ultraviolette stralen, 
zijn calorieën ... "15

• Natuurlijk mag 
deze 'saaiheid' of inactiviteit in de 
woonomgeving niet ontbreken, het kan 
immers als kwaliteit worden aangeduid, 
rustmomenten die de bewoner 
noodzakelijk acht als onderdeel van 
het wonen. Ter aanvulling hierop 
kunnen ook enkele aspecten uit de 
wereld van de apparaten een plaats 
vereisen die gesloten specifiek van aard 
is, zoals hedendaags (geregisseerde, 
vooraf bepaalde) entertainment in 
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de huiselijke omgeving. Het zal dan 
voornamelijk gaan om ruimtes waar 
'stim' een grote rol zal spelen en de 
aanwezige kwaliteiten van activiteit 
ondersteunen. 

De 'open-specific' plaatsen daarentegen, 
zullen een minder geconditioneerde 
ruimte vragen, passend in de wereld 
van de apparaten, dynamisch van aard. 
Hier komt de authenticiteit van de 
beleving naar voren, het verschil tussen 
mensen, de individualiteit, het verschil 
in blokjes lucht, vierkante meters en 
ultraviolette stralen. Het biedt vrijheid 
aan het wonen, een eigen interpretatie 
aan het leven, het op een eigen manier 
ervaren. Kortom, het bieden van 
ruimtes die niet leiden tot één bepaalde 
functie, maar een wenselijke ervaring 
kunnen faciliteren, die bedoeld zijn 
voor het 'organiseren' van situaties, 
meer of minder tijdelijk van aard. Dit 
houdt in dat slechts de wereld van de 
apparaten, in ieder geval dat gedeelte 
dat authentiek van aard is, hier tot zijn 
recht kan komen in een zogenoemde 
omgeving van de apparaten en dus 
niet in de huidige traditionele kamers, 
voortgekomen uit de wereld van de 
voorwerpen. 

De grootste wijziging is de 
gedachtegang van waaruit een ruimte 
vormgegeven wordt, een radicaal 
nieuwe woonomgeving is niet te 
verwachten. De ruimte zal niet meer 
als basis aangenomen worden met de 
functie als invulling, maar de ruimte 
zal worden gevormd door de identiteit 
die het kan faciliteren en de hieraan 
gekoppelde belevingen mogelijk 
maakt. Dat dit voor onze wereld van 
de apparaten grotere consequenties 
voor de vormgeving heeft dan voor 
de voorwerpelijke wereld mag als 

vanzelfsprekend worden aangenomen. 
Immers, deze voldoet al aan ons 
huidige tijdsbeeld en is ten gevolge 
hiervan aldus ontstaan en behouden. 
Space is no longer at the center of our 
conceptual scheme, but instead the 
experiences made possibly by space and 
the identities it conveys. 1he significanee of 
unmediated design retreats behind that of the 
metalevel of communication and experience. 16 

Echter, het is goed om te beseffen 
waarom de variatie in specificiteit van 
de ruimtes wordt gewaardeerd en in 
de huidige wooncultuur een rol moet 
gaan spelen. Dat heeft voornamelijk te 
maken met de wederzijdse drang van 
de mens om en een plaats te hebben 
waar men zich thuis voelt en een 
homo viator te zijn, de rol als zwerver, 
ontdekker en belever, zoals Christian 
Norberg-Schulz uitstekend neerzet 
in zijn werk 'Genius Loci. Naar een 
fenomenologie van de architectuur 
(1979r Deze ontdekkingstocht 
vindt niet alleen in het stedelijk 
landschap plaats, maar zeker ook op 
woonniveau, beleven is immers een 
ontdekkingstocht. Dit ontdekken 
vraagt dan ook om een ander 
'karakterlandschap' dan de plaats van 
het thuis voelen. 

Onix, een Gronings architectenbureau 
heeft het in die zin over 'vreemd
vertrouwde architectuur: een 
architectuur waarin het verontrustende 
van de verandering een aanvulling 
vormt op het geruststellende van 
het vertrouwde, het bekende, het 
thuisgevoel. Deze aanvulling levert 
een bepaalde vrijheid in het gebruik 
op, een dergelijke open specificiteit, 
mogelijkheid tot snooze-experience. 
Ze zien het zelf verschijnen in hun 
architectuur als: 

" __ .. _ _..,._ ............. ""' ......... ..... ...... .....,.....,..., ... ..... 
~ ........... "' .... _ ........... 

Het idee van duurzame transformatie zou ook 
een bruikbaarder esthetiek kunnen opleveren 
voor de architectuur, het maakt haar gastvrij 
voor het gebruik en voor de ervaring van het 
onverwachte, het kan leiden tot gebouwen die 
niet poseren voor hun omgeving. maar ermee 
interacteren. 17 

Dit samenspel tussen het thuisgevoel en 
het vreemd vertrouwde moet traditie 
met massacultuur omsmelten tot 
onze huidige wooncultuur. Het zal de 
grenzen hiertussen kunnen verzachten 
door ze een juiste omgeving te bieden. 
Hierin komen de beide werelden het 
best tot zijn recht. Duidelijk zal moeten 
zijn dat het snooze-concept slechts 
een middel is om inzicht te krijgen 
in de huidige wooncultuur. Het zal 
vanzelfsprekend zijn dat er naast de 
snooze-fase ook ruimte zal moeten zijn 
voor 'dross'- en 'stim' -situaties, zodat 
ook het dagelijkse kopje koffie en het 
bekijken van de film plaatsvinden. 

Mass-customization 
Waar sinds begin vorige eeuw 
massaproductie op gang kwam 
door de industrialisatie zijn we 
inmiddels ll'anbeland in een post
massaproductietijdperk, beter bekend 
als mass-customization. Deze middelen 
kunnen uitermate goed worden ingezet 
om de massacultuur beter tot zijn 
recht te laten komen in onze huidige 
wooncultuur. Voortschrijdende 
technieken en inzichten hebben er 
immers toe geleid dat er binnen de 
massaproductie ruimte is ontstaan voor 
individualiteit, het customizen van het 
product, het verpersoonlijken, naar 
eigen wens en identiteit aanpassen. 

With the Nike iD shoe, such notions of 
exchangeable individuality are converted 
into a product. On a Nike website [http:/1 
nikeid.nike.com/], you am assembie an 
individualized shoe model from various 
colors and textures. 1he highpoint of this 
individualized shoe is the personal signature, 
a word composed of up to eight characters. 
lust like a genuine sports star, you can wear 
your name on your shoes. What appears 
at jirst glance to be the individualization 
of their products is revealed upon closer 
examinanon as pseudo-individualization 
within a pre-established system. Only a 
restricted selection of elements is available, 
although their combination is meant to yield 
a unique product. As in every process of 
standardization, the result has a/ready been 
predetermined during the specificanon of 
methods and input elements; standardization 
always occurs in relation to options that have 
been set in place by the system.,. 
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Ondanks dat dit weliswaar geregisseerd 
wordt zit er een bepaalde mate van 
ingenieusbeid in dat er een hoeveelheid 
combinaties of variaties mogelijk is 
waar de mensen een keuze uit kunnen 
maken die bij de identiteit past èn 
de juiste beleving verzorgd. Wellicht 
dat dit gevoel belangrijker is dan het 
daadwerkelijk naderhand customizen. 
Het gevoel iets te kunnen biedt vaak 
al meer dan de toegevoegde waarde 
van het daadwerkelijk doen. En dit 
kan niet gezegd worden van het niet 
aanbieden van mogelijkheden tot 
verpersoonlijken, of zelfs accessoires. 

When speaking of the classica/ architecture ij 
authority, we mean representation, that is to 
say, the depidion of a cultural self-image and 
the power relations prevailing within a given 
society. 1he new architecture of authority 
symbolizes not oppression, but rather delimits 
those invisible boundaries within which the 
jree choice of identities and lifestyles can fulfill 
itse/f, defining the space of needs and desires. 
1his is not repression, but rather seduction." 

De woning als symbool is verouderd 
en vanuit dat punt is het onbegrijpelijk 
dat mensen nog steeds neigen naar 
een notariswoning, zoals deze in de 
diverse catalogi wordt aangeprezen. 
Veel van deze 'verouderde' woningen 
brengen een sociale positie en status tot 
uitdrukking die niet meer gewenst is in 
onze leefwijze. Er is geen sprake meer 
van de woning als uiting van macht en 
autoriteit, dominantie over mensen. 
De woning van nu zal een drager zijn 
van identiteit, een uiting van beleving, 
authenticiteit en verleiding. Het nodigt 
mensen uit om ergens bij te horen of 
te onderscheiden, verwantschap te 
tonen en aldus een 'package' te zijn. In 
het doel om als een 'package' gezien 
te worden is mass-customization een 
gewenst middel om dit daadwerkelijk te 
realiseren. 

Harmonie 
Traditie komt voort uit de wereld 
van de voorwerpen waarin wij leven. 
Niet alleen mes en vork, maar ook de 
standaardplattegrond en uniforme 
ruimtes kunnen hier tot gerekend 
worden. Massacultuur, als wereld van 
de apparaten, daagt ons uit om deze 
eerste wereld te vergroten. Namelijk om 
apparaten te gaan zien als voorwerpen, 
zoals wij nu ook de televisie, computer 
en andere apparaten als voorwerp 
zijn gaan zien. Deze gehele discussie 
is al vaker gevoerd. Veelal met een 
uiterst conservatieve en een uiterst 
progressieve houding, zoals Walter 

Gropius en Paul Schultze-Naumburg 
in 1926 al voerden over het bouwen in 
traditie of in nieuwe vormen. De uiterst 
gespannen sfeer bij een dergelijke 
discussie gaat voorbij aan de realiteit, 
namelijk een mogelijke symbiose 
tussen de twee uitersten. Paul Schultze
Naumburg verwoordt de traditionele 
handelingen in ons dagelijks leven goed 
en vergelijkt de bestendigheid hiervan 
met andere vernieuwingen. Waaraan 
hij echter voorbij gaat is dat vele van 
deze (technische) vernieuwingen ook 
in onze wooncultuur zijn intrede heeft 
gedaan en om een aanpassing van de 
traditionele woonvorm vragen. 

Eten, drinken, slapen, gasten ontvangen 
en gemoedelijk bijeen zitten zijn uiterst 
conservatieve zaken die, ook al worden zij 
sterk bepaald door natie, ras, cultuurkring 
en ontwikkelingsfase, een grote mate van 
bestendigheid vertonen, wat meteen duidelijk 
wordt als men ze vergelijkt met bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van ons verkeerswezen of van 

andere technische vernieuwingen.10 

De hedendaagse woning moet, als 
drager van identiteit, verzorger van 
beleving, massacultuur integreren 
in de wooncultuur. In het verleden 
is aangetoond dat de woning de 
daadkracht bezit om te kunnen 
veranderen onder invloed van een 
zich ontwikkelende wooncultuur. De 
hang naar een verouderde leefwijze, 
niet van deze tijd, niet reagerend op 
hedendaagse trends en ontwikkelingen, 
moet vermeden worden. Na The 
Forma! House kwam The Social 
House en wellicht zijn we momenteel 
aanbeland in de wooncultuur van 
The Experience House, daar waar 
traditie van het thuis voelen en de 
massacultuur als drijfveer voor onze 
hedendaagse ontdekkingstocht bijeen is 
gekomen. __ 

Afb. 7, 8 Een afvalcontainer in gebruik als ruimte voor beleving en ontdekking 
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Duurzaamheid 
Buiten de bouwwereld heeft de 
industrie inmiddels een andere 
denkwijze geformuleerd die veel van 
de actuele problematieken buiten 
beschouwing kan laten. Het gaat dan 
voornamelijk om zaken gerelateerd 
aan duurzaamheid, zoals levensduur, 
aanpasbaarheid, flexibiliteit en 
demontabelheid. Zoals eerder genoemd 
kan dit alles al inherent aan een 
bouwsysteem verbonden zijn. Het is 
technisch allang mogelijk om systemen 
te ontwikkelen waarin voorzieningen 
zijn opgenomen om de duurzaamheid 
te garanderen door rekening te 
houden met eisen en wensen na de 
gebruiksperiode, de zogenoemde 
afterlife. 

It can disappear as easily as it appears. At the 
end of its usefullife, it will be disassembied 
rather than demolished. At any point, its 
components can be modified and exchanged 

with ease, without specialized tools or 
skills. Every joint is a knock-down joint. 
[ ... ] Throughout this process, the individual 
materials retain their integrity, and can 
be easily extracted, exchanged, reused 
or recycled. Plastic, glass and aluminum 
belong to a well-established waste stream 
allowing the entire house to be disassembied 
and sorted into existing recycling chains, 
leaving no residual waste. Like the auto 
industry. which has long pracHeed wholesale 
reclamation of used parts for new use, we 
welcome the notion that architecture can give 
rise toa reclaimed parts industry. [ ... ]. This 
new economy provides a homeowner with the 
capability to purchase an entire structure, or 
part of a structure, from the manufacturer or 
perhaps an online auction, and assembie it 
with only a pickup truck and a few laboren' 

Hierdoor hoeft duurzaamheid ook 
geen beduidende rol meer te spelen in 
het ontwerp, het is onlosmakelijk met 
de strategie verbonden. De levensduur 

van de materialen voorziet in een lange 
gebruiksperiode van de woning, terwijl 
de simpelheid van de aansluitingen 
voorziet in een korte gebruiksperiode. 
De levensduur van een woning laat 
zich namelijk niet regisseren door 
een ontworpen duurzaamheid, maar 
allereerst door de (toekomstige) 
bewoner, anticiperend op mogelijk 
gebruik en smaak? Naast dat deze 
door de ontwerper enigszins beïnvloed 
kunnen worden door een goed 
ontwerp zal een woning na oplevering 
een eigen weg leiden en daar komen 
verhalen uit voort, verbonden aan de 
woning in kwestie. Een woning die in 
de smaak valt heeft hier een positieve 
uitwerking op, terwijl anderzijds de 
levensduur enorm terugloopt met 
zeer negatieve emoties, ondanks de 
ontworpen uitgangspunten. Op deze 
wijze kan het begrip duurzaamheid 
eindelijk de technische implicaties en 
focus ontstijgen en de aandacht verlegd 
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worden naar waar het echt om gaat, het 
opbouwen van een verleden dat steeds 
aanwezig blijft. 

De filosofie van KieranTimberlake, 
een in Philadelphia gestationeerd 
architectenbureau onder leiding 
van Stephen Kieran en James 
Timberlake, speelt hierop in door op 
zowel assemblage als disassemblage 
te ontwerpen en maakt daarbij in 
beide ontwerpen gebruik van het 
constructieprincipe van het Bosch 
Rexroth AJuminurn Framing met 
een aanvullende filosofie over 
elementen die uitvoerig is beschreven 
en in beide prototypen is toegepast. 
Hierdoor is het mogelijk om in te 
spelen op veranderingen tijdens de 
gebruiksperiade en steeds aan te passen 
aan hedendaagse maatstaven, zoals de 
17 e-eeuwse grachtenpanden zich in de 
Joop der tijd ook hebben weten aan te 
passen. 

Aluminium Framing 
Het gebruik van het Bosch Rexroth 
AJuminurn Framing is door de 
architecten in samenspraak met 
de Amerikaanse afdeling gedaan. 
Daarover is nauwelijks meer bekend 
en te achterhalen dan gepubliceerd 
op het internet. In Nederland wordt 
de verkoop uitbesteedt aan onder 
andere RIMAS bv, gevestigd te 
Beringe. Hier is dan ook een bezoek 
aan gebracht en meer informatie 
verkregen over de (industriële) 
toepassingen en mogelijkheden van het 
constructieprincipe met aluminium 
profielen.Het productgamma van 
Bosch Rexroth Aluminium Framing 
bestaat uit een grote hoeveelheid 
componenten die toepasbaar zijn in het 

modulaire profiel montagesysteem. De 
gangbare toepassingsvormen variëren 
van montagetechniek, machinebouw, 
machine-afschermingen, werkplek
systemen en transfersystemen. 

De variëteit maakt een keuze 
noodzakelijk en voor constructieve 
doeleinden is de 90mm-serie 
uitermate geschikt, zoals toepassing 
in het Loblolly House en Cellophane 
House aantoont. In deze serie is er 
sprake van lOmm groeven op 45mm 
afstand waar een grote hoeveelheid 
aan toebehoren voor beschikbaar 
is. De profielen kunnen op maat 
worden geleverd, voorzien van allerlei 
afwerkingen. Hierbij valt te denken aan 
voorgeboorde gaten ten behoeve van 
bevestigingen, eventueel voorzien van 
schroefdraad, freesbewerking of het 
verzagen. 

KieranTimberlake 
KieranTimberlake heeft een heldere 
opvatting over een veranderende 
manier van architectuur bedrijven. 
Ze hebben zich ten doel gesteld om 
op een andere manier een gebouw te 
ontwerpen, fabriceren en assembleren. 
Deze drie kerntaken zijn uitvoerig 
(praktisch) onderzocht in hun laatste 
werk. Gebouwde resultaten van dit 
onderzoek uitten zich in het Loblolly 
House en het daaruit volgende 
Cellophane House. Deze laatste is een 
in het Museum of Modern Art (New 
York) tijdelijk gerealiseerde woning 
in het kader van de Home Delivery
tentoonstelling. 

"It is the architect's role to praeure and edit 
the material options, acting as a bridge 
between the vast array of unconjigured 

building materials and the tempora/, 
sustainable moment that happens when a 
house is assemb/ed . .., 

Zij beroepen zich op de veranderende 
rol van de architect in onze huidige 
informatiemaatschappij. De centrale 
rol die de bouwmeester in vroegere 
tijden op zich nam kan zich nu weer 
voordoen met de ontwikkeling van 
bouwinformatiemodellen die het 
ontwerpproces kunnen sturen en 
reguleren tussen de diverse (bouw) 
partijen. De gedachtes hierachter 
hebben de architecten uitvoerig 
gedocumenteerd in hun boek 
Refabricating Architecture en 
recentelijk gedemonstreerd met beide 
eerder genoemde projecten. 

De kracht van een dergelijke 
'systematisering' van de bouwopgave 
is de nieuwe essentie van de rol 
van de architect om uit bestaande 
bouwmaterialen en - producten de 
juiste eigenschappen te vinden, en die 
naar de hand te zetten. Waar het woord 
'bouwen' zeer wijst naar de huidige 
werkzaamheden op de bouw levert 
het woord 'assembleren' een treffende 
gelijkenis op met andere industrieën 
en het op een andere manier van 
vervaardigen van producten. Ook de 
woning kan op een soortgelijke wijze 
ontstaan, vervaardigd uit diverse 
producten, geassembleerd op de 
bouwplaats. De bouwplaats zal van 
een chaotisch tafereel verworden 
tot een gecoördineerd stelsel van 
eenvoudige montagehandelingen 
van de bouwdelen. Om tot een 
dergelijk scenario te komen zal naast 
het organisatorisch vlak ook een 
verandering van de bouwdelen moeten 



plaatsvinden. De verandering van de 
bouwdelen geeft een andere kijk op 
de manier van bouwen. Dit komt het 
duidelijkst tot uiting in een sterke 
reductie van het aantal delen dat op 
de bouwplaats aankomt en de manier 
waarop deze onderling bevestigd 
worden. Deze andere kijk op bouwen, 
de assemblage, resulteert tevens in 
disassemblage. Dat dit grote gevolgen 
heeft voor het duurzame karakter blijkt 
wel uit de relatie die het materiaal tot 
het gebouw verhoudt. 

While we tend to think of building$ as 
permanent, they are in fact only a re5ting 
5tate for materia/$, a temporary equilibrium 
that is destined to be upset by the entropie 
farces that drive the physical universe. 

Cellophane Howe make$ no claim to 
permanence. A5 a structure it is, jir5t and 
foremost, a matrix for holding materia/$ 
tagether in such a way that they create an 
inhabitable enclo5ure. 1he critica! term here 
i5 holding, as opposed to fixing. Materia/$ that 
are held are allowed to retain their identity 
as discrete elements, and can be relea5ed at 
any time.' 

Uitgangspunten 
de hierna volgende telest is gebaseerd op het 
boek LobloUy Howe' 

De diverse bouwdelen die op de 
bouwplaats bijeen komen zijn onder 
te verdelen in scaffold, cartridge, 

bouwsysteem : invalshoeken : CUSTOMIZABLE ME 49 

block en FFE. Het principe van deze 
onderverdeling zal hierna worden 
uitgelegd en deze zullen in het ontwerp 
naar voren komen. 

scaffold 
Scaffold, normaliter geassocieerd met 
een tijdelijke steiger of hulpconstructie, 
vormt het skelet van de woning. 
Bestaande uit industrieel vervaardigde 
aluminium profielen en eenvoudige 
connectors komt het merendeel uit een 
standaard catalogus van de fabrikant. 
Slechts enkele nieuw ontworpen 
connectors waren noodzakelijk om 
dit industriële systeem bruikbaar te 
maken voor de woningbouw. Dit heeft 
voornamelijk te maken met het feit 
dat het systeem nooit de intentie had 
om voor bouwkundige doeleinden te 
worden benut. De voordelen op het 
gebied van eenvoud, montagesnelheid, 
flexibiliteit en beschikbaarheid is 
overtuigend de kracht van dit systeem. 

Belangrijk uitgangspunt van dit 
scaffold-systeem is de T-groeve, een 
eenvoudig verbindingsprincipe dat 
tijdens het extrusieproces van de 
aluminium profielen over de gehele 
doorsnede is aangebracht. Constructies 
in staal worden meestal door middel 
van een las- of boutverbinding aan 
elkaar bevestigd, een betonnen 
verbinding is veelal mogelijk door het 
instorten van vele wapeningseinden 
over en weer. In tegenstelling tot 
deze verbindingsprincipes gaat dit 

aluminium systeem uit van een droge 
verbinding om twee profielen met 
elkaar te verbinden. Hiertoe worden de 
T-groeves van de profielen benut om 
de connector met behulp van positieve 
T-boutverbindingen te bevestigen. 
Deze techniek maakt het mogelijk om 
een verscheidenheid aan connectors 
te gebruiken, voor de specifieke 
doeleinden, maar ook om het systeem 
te benutten voor andere doeleinden 
dan primair van constructieve aard. 
Dit zorgt ervoor dat de woning op de 
bouwplaats niet meer wordt gebouwd, 
maar wordt geassembleerd. Dit gaat 
veel sneller en veel eenvoudiger, 
omdat de randvoorwaarden en de 
bevestigingen al voorafbepaald zijn. 
Met enkele eenvoudige gereedschappen 
kan alles aan de T-groeve worden 
bevestigd en ontstaat zodoende 
naast de constructie ook een stelsel 
randvoorwaarden waaraan de overige 
bouwdelen moeten voldoen. 

cartridge 
Een cartridge is het best te omschrijven 
als een schil die een waardevolle kern 
bevat. Doel van deze schil is dan 
ook het beschermen van deze kern, 
vergelijk het met het ouderwetse 
cassettebandje waar de tape beschermt 
dient te worden door de plastic cover. 
Desondanks mag de cartridge niet 
worden afgedaan als een simpele 
container, deze kan namelijk een zeer 
specifieke vormgeving hebben om te 
voldoen aan de gestelde eigenschappen. 

Alb.4 Verblndingsmogelijkheden Bosch Rexroth AJuminurn Framing met behulp van de T-groeven 
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De reden dat deze terminologie 
geschikt is voor een element-based 
architecture is de kern die veelal van 
een hogere, intelligentere orde is dan de 
schil. De intelligente kern bevat veelal 
installatietechnologische voorzieningen 
als leidingen, kabels en draden voor 
de elektriciteit, verwarming en andere 
woonvoorzieningen. 

In de woning dient de cartridge drie 
basisfuncties te ondersteunen: 
- krachtafdracht van de veranderlijke 
en permanente belasting naar de 
scaffold 
- bescherming tegen en bevatten van 
kwetsbare leidingen voor water, lucht 
en elektriciteit 
- filter van de elementen van de natuur: 
water, lucht en zon. Filtering, aangezien 
het gaat om bescherming tegen, niet 
om afzondering tegen deze elementen. 

De cartridges worden geprefabriceerd 
op de bouwplaats aangeleverd. Veelal 
gaat het om houtskeletbouw-elementen 
met daarin de voorzieningen al in 
geplaatst. Het hsb-frame voorziet 
in de constructieve prestaties en het 
ruimte bieden aan, en beschermen 
van, de vitale delen. In de fabriekshal 
kan in een geconditioneerde omgeving 
de benodigde elektriciteitsleidingen, 
vloerverwarming en ander 
installatiewerk worden voltooid. 

Aangezien in het ontwerp van de 
cartridges al rekening is gehouden met 
de bevestiging aan de draagconstructie 
en de andere cartridges kan de 
montage vlot verlopen. Eenvoudige 
stekkerverbindingen maken de 
connectie van de vitale delen 
tussen de cartridges tot een 
compleet functionerend systeem 
in de gehele woning mogelijk. 
Mmetingen en vormgeving van deze 
elementen wordt slechts beperkt 
door transportmogelijkheden en 
randvoorwaarden van de bouwplaats. 
Toepassing van deze cartridges omvat 
voornamelijk het gebruik als vloer- en 
geveldelen. 

block 
Een block, een element onttrokken aan 

Afb.6 Indruk van slaapvertrek 

zijn omgeving, kan wellicht verward 
worden met het begrip module. Een 
module gaat uit van modulering, 
en voorziet in een strategie van 
uitbreidbaarheid. In tegenstelling tot 
deze strategie gaat een block uit van 
een chirurgische ingreep. Deze strategie 
omvat slechts een paar ingrepen in de 
ruimte die de scaffold biedt. Aangezien 
blocks veelal de grootste en zwaarste 
elementen van de woning zijn, dient dit 
aantal te worden beperkt tot datgene 
dat installatie-intensief is. Hierbij valt 
te denken aan sanitaire of mechanische 
ruimtes. Door deze arbeidsintensieve 
ruimtes op te vangen in blocks kan 
een efficiënte gang op de bouwplaats 
worden gewaarborgd. Verwijzend naar 
de chirurgische ingrepen kan een block 
worden omschreven als de organen van 
een woning. Ze verzorgen de gehele 
woning van inkomende en uitgaande 
stromen van de distributienetwerken. 



Evenals de cartridges zullen de blocks 
constructief worden opgebouwd uit 
houtskeletbouw en totaal afgewerkt 
op de bouwplaats verschijnen. 
Naast het aanbrengen van de juiste 
voorzieningen kan de binnenzijde 
ook al volledig afgewerkt worden 
aangeleverd. Voorzien van de 
juiste interieurelementen en vloer-, 
plafond- en muurafwerkingen is het 
block na installatie meteen gereed 
voor ingebruikname. Er kan dan ook 
worden gesproken van een vorm van 
plug & play. 

ffe 
Na de ruwbouw, komt de afbouwfase 
waarin drie soorten elementen zijn 
te onderscheiden, namelijk fixtures, 
furnishings en equipment. Bij 
fixtures kan gedacht worden aan de 
inbouwelementen in een woning die 
naar smaak kunnen worden uitgekozen 

en veelal als prefabricated kits door 
de fabrikant worden aangeboden. Zo 
komen ze ook op de bouwplaats aan en 
zodoende kunnen ze relatief eenvoudig 
worden verwijderd of vervangen. 
Typische inbouwelementen van een 
woning zijn keukens en trappen. 

Bij furnishings gaat het om allerlei 
afwerking in de vorm van interieur. 

bronvei'IDCidlns 

Naast de keuze voor tapijten en 
kleurafwerkingen gaat het ook 
om meubilering om het wonen te 
veraangenamen. 

Tenslotte de equipment. Hier 
gaat het om toebehoren met een 
veelal machinale werking om het 
woonklimaat te ondersteunen en 
reguleren. Hier gaat het vooral om 
het conditioneren van extreme 
omstandigheden, veelal ten gevolge 
van klimaatinvloeden, zoals extreme 
kou of wninstraling. Zonwering of 
klimaatregulering zijn veel toegepaste 
toebehoren om het woonklimaat 
te behoeden voor extreme (weers) 
invloeden. 

Slot 
Zonder nadrukkelijk in te gaan op het 
technische aspect van duurzaamheid 
kan het systeem en de daaraan 
verwante filosofie van 'assemblage 
voor disassemblage' inspelen op 
dit belangrijke thema. De hieraan 
gekoppelde eenvoudige montage van 
de diverse onderdelen genereert een 
illusie van tijdelijkheid, maar geeft 
een mogelijkheid tot het permanente, 
het sluit geen van beiden uit. Deze 
methode vraagt dan ook om een 
denkwijze gerelateerd aan gebruik van 
elementenen/ofproducten en verlaat 
de wereld van de materialen. Hierdoor 
wordt er een mogelijke markt geboden 
voor handel in deze onderdelen in 
het kader van de 'afterlife: Immers, 
alle elementen die aan het aluminium 
skelet zijn bevestigd zijn eenvoudig 
vervangbaar en te demonteren voor een 
verder gebruik in een andere woning 
die hiervoor geschikt is. __ 
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Schoonheid 
De schoonheid zit in een materiaal 
zelf besloten, niet meer in de 
ambachtelijke bewerkelijkheid, aldus 
Frank Lloyd Wright. De machine kan 
deze intrinsieke schoonheid tonen 
en inzichtelijk maken. Het is dan ook 
niet vreemd om deze mogelijkheden 
optimaal te benutten en een materiaal 
als drijfveer van de architectonische 
vormgeving van een ontwerp in te 
zetten. Dat een materiaal architectuur 
kan vormgeven is vanzelfsprekend niets 
nieuws. De toepassing en machinale 
bewerking van dit materiaal kan vele 
aspecten die het materiaal inherent 
met zich meebrengt accentueren of 
verbergen. Dit samenspel tussen de 
diverse kenmerken van een materiaal 
geeft een palet van mogelijkheden 
waar het ontwerp mee kan worden 
vormgegeven. Uitgangspunt van 
het ontwerp is het gebruik van het 
materiaal aluminium. Door de 

kwaliteiten van dit materiaal te tonen 
in het ontwerp kan er een interessant 
stedelijk spel ontstaan tussen de 
bestaande 'ambachtelijke architectuur' 
en deze nieuwe invulling die onder de 
noemer 'materialistische architectuur' 
geschaard kan worden. 

De alzijdige toepassing van aluminium 
maakt het materiaal erg interessant 
om de intrinsieke kwaliteiten te 
vinden en daadwerkelijk te benutten. 
Toepassingsmogelijkheden als 
gevelbekleding, constructie, daktrim, 
raamkozijn en waterlijst zijn eindeloos 
en biedt een enorm scala aan 
materiaalexpressies. Dit maakt het tot 
een veelzijdig gebruikt materiaal dat 
hierdoor uitermate geschikt is voor een 
uiting van de intrinsieke schoonheid en 
de zoektocht daarnaar. 

Naast deze esthetische eigenschappen 
is het ook een materiaal dat opvalt 

door zijn duurzame karakter. Wellicht 
dat er kanttekeningen zijn te plaatsen 
omtrent de winning van aluminium 
en de daaraan verbonden nadelen, 
maar zodra het aluminium in gebruik 
is kent het een goed duurzaam 
karakter vanwege zijn gunstige 
materiaaleigenschappen. Zo is er 
slechts 5-10% van de energie (ten 
opzichte van nieuw materiaal) nodig 
om het materiaal om te smelten en te 
herbruiken. Samen met de veelzijdige 
en relatief energiezuinige productie- en 
vervormingstechnieken biedt dit een 
goede insteek met betrekking tot de 
diverse aspecten van duurzaamheid, 
zoals flexibiliteit, aanpasbaarheid, 
herbruikbaarheid en demontabelheid. 

Uitgangspunten 

productieproces 
Aluminium wordt voor 8% massa
hoeveelheid in de aardkost gevonden 
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in de vorm van verbindingen met 
andere elementen. Daarmee komt 
het na zuurstof en silicium het meest 
voor. Als verbinding met andere 
elementen wordt het als oxide of als 
zout aangetroffen en vanwege de 
rendabelbeid gaat het altijd om het 

+ 

erts bauxiet wat betreft winning van 
aluminium. Aluminium wordt uit het 
bauxieterts vrijgemaakt door gebruik te 
maken van een elektrolyseproces. 

Na de winning wordt het bauxiet 
fijngemalen waarna natronloog 
aluminiumoxide uit het 
bauxietmengsel vrijmaakt. Er ontstaat 
natriumaluminaat waaruit na afkoeling 
en verdere chemische processen 
aluminium-hydroxide kristallen 
worden gevormd. Dit zal vervolgens 
tot zo'n 1000 ·c worden verhit in 
een roterende oven, zodat het witte 
poeder alumina (Alp) ontstaat. Door 
middel van een elektrolysebad tenslotte 
wordt het zuurstof van het vloeibare 

+ I • ,rvv;., 
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Electrode Energie Aluminium 

aluminium gescheiden waarna hieruit 
broodjes, wasblokken of extrusiepalen 
worden gegoten voor verdere 
bewerking. 

extrusieproces 
Het vervormen van aluminium kent 
een breed scala aan mogelijkheden. 
Deze lopen uiteen van eenvoudige 
buigprocessen op kamertemperatuur 
tot zware omvormwerkzaamheden 
die warm worden uitgevoerd. De 
diverse vervormingstechnieken 
zijn walsen, extruderen, forceren, 
buigen, zetten/kanten, dieptrekken, 
rubberpersen, rolvormen, 
slagextrusie, smeden, superplastisch 
omvormen en hydroforming. Het 
gaat hier om algemeen toegepaste 
vervormingstechnieken voor zeer 
specifieke oplossingen. 

Een grootschalige vervormingstechniek 
is het extruderen van aluminium. 
Voordeel van deze techniek is de grote 

Afb.4 Gecompliceerde eenvoud door integratie van diverse eisen ten aanzien van het profiel 

Afb.3 Extrusieproces 

verscheidenheid aan profileringen 
beschikbaar voor gebruik alsmede 
de eindeloze variaties aan lengtes 
waarin de profielen kunnen worden 
aangeboden. Dit uit zich dan ook in 
de diverse toepassingsmogelijkheden 
in de bouwwereld, van geëxtrudeerde 
daktrimmen tot de aluminium 
raamkozijnen. 

Voor het extrusieproces wordt het 
aluminium aangevoerd in de vorm van 
rogenoemde billets, enorme staven. 
Het materiaal wordt opgesloten in een 
container die enerzijds is afgesloten 
door de matrijs en anderzijds door de 
ram, die de biliets door middel van een 
hydraulische cilinder door de matrijs 
perst. Dit gebeurt in warme toestand 
om het persen door de veelal complexe 
matrijzen soepel te laten verlopen. 

extrusie 
Eén van de unieke kenmerken 
van aluminiumvervaardiging is 

Afb.S Circumscriblng circle slze vormt beperking 



het extrusieproces. Geen enkel 
ander metaal kent een dergelijke 
vervaardiging, zie de vormen waarin 
staal, zink en lood voorkomen. 
Extrusie genereert een unieke mate 
van 'gecompliceerde eenvoud'. Een 
relatief eenvoudige techniek kan door 
de mogelijke complexe eindvormen 
van het metaal namelijk vele 
ontwerpuitdagingen vormtechnisch 
tegemoet komen. Enkele van deze 
ontwerpuitdagingen die in het voordeel 
van aluminium vallen: 
- geïntegreerd ontwerp van een anders 
uit gewalste profielen samengevoegd 
profiel 
- geen nabewerking nodig vanwege 
nastreven exacte vormgeving 
- materiaalbesparing vanwege 
toepassing materiaal slechts waar nodig 
- kostenbesparend door 
laswerkzaamheden te ontzien 
- tijdbesparend door complexe 
walsprofielen te vervangen door 
meerkamerige holle profielen 
- grotere sterkte en stijfheid tegen 
lagere fabricagekosten 

Deze extrusietechniek voor 
aluminium is dermate uniek 
binnen de gebruikte metalen in de 
bouwwereld dat dit een uitermate 
goede vervaardigingsmetbode is 
om de intrinsieke schoonheid van 
het materiaal te tonen. Belangrijkste 
randvoorwaarde voor de vormgeving 
berust voornamelijk op de beperkte 
doorsnede-afmetingen. Deze 
zogenaamde circumscribing circle size 
is bepalend voor de fabricagekosten 
en een belangrijker financieel aspect 
dan de daadwerkelijke materiaal prijs. 
Ongunstige doorsnede-afmetingen 
hebben dus een negatieve invloed op de 
fabricagekosten, zeker als deze aan de 
grote kant gesteld wordt. 

De eerder genoemde 'gecompliceerde 
eenvoud' komt voort uit de 
vormvrijheid en de mogelijkheid om 
functies in het profiel te integreren. 
Zo kan een kozijnprofiel naast het 
vastklemmen van het glas ook een 
thermische onderbreking vasthouden 
en hoeft een kolom niet slechts 
in de krachtafdracht te voorzien. 
Het geïntegreerd oplossen van 
diverse functies kan zich uiten in 
snapverbindingen voor het koppelen 
van profielen, schroefogen opnemen of 
het toevoegen van verstevigingrib ben. 

lasverbindingen 
Grootste beperking van het 
extrusieproces vormt de beperkte 
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afmetingen van de doorsnede, 
de circumscribing circle size. Dit 
maakt een bredere toepassing 
van het materiaal lastig, zoals het 
gebruik als paneel. Natuurlijk zijn er 
mogelijkheden om deze beperkingen 
op andere vlakken dan het materiaal 
op te lossen, zoals toepassing van 
hulpconstructies, maar deze kan 
ook in het materiaal zelf worden 
gevonden. Aluminium is namelijk 
goed lasbaar, waarvoor verschillende 
technieken zijn ontwikkeld. Veel van 
deze lastechnieken maken gebruikt 

van warmte om een lasnaad mogelijk 
te maken, zoals het TIG-lassen of 
MIG-lassen. Bij deze lasprocédé 
wordt een boog getrokken tussen 
een niet afsmeltende elektrode en 
het werkstuk. Het nadeel van deze 
warmtebehandeling vormt veelal de 
afnemende sterkte van het aluminium 
ter plaatse van de verbinding. 

Dit probleem kan voorkomen 
worden door te lassen in een 
relatief koude toestand van het 
materiaal, zoals dat gebruikelijk is 

Atb.6 Samengesteld paneel met behulp van wrijvingsroerlasssen 
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Afb. 7 Proces van het wrljvlngsroerlassen 

bij het wrijvingsroerlassen (FSW = 
Friction Stir Welding). Deze vorm 
van lassen maakt gebruik van een 
roterende stift door het materiaal. De 
hierdoor ontstane wrijvingswarmte is 
voldoende om de materialen plastisch 
met elkaar te vermengen. Deze 
lastechniek maakt het mogelijk om 
relatiefkleine wanddiktes aan elkaar 
te lassen zonder verlies aan sterkte of 
materiaalvervorming. 

Slot 
Door een materiaal als uitgangspunt 
te nemen voor de vormgeving van een 
ontwerp kan een zoektocht worden 
gestart naar de intrinsieke schoonheid 

Afb.8 Detailfoto van het wrijvingsroerlassen 

hiervan. Voor het materiaal aluminium 
ligt deze grotendeels besloten in 
de gecompliceerde eenvoud die 
het kan aannemen. Hierdoor is het 
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I roval.nl (gertUUJpleegd op 30-10-2010) 
I aluminiumcenter.be (gertUUJpleegd op 30-10-2010) 

mogelijk om door middel van droge 
verbindingen een spanningsveld 
te vinden tussen het tijdelijke en 
eeuwige karakter van de aansluiting. 
Dit zorgt ervoor dat het mogelijk 
is om te spreken van een 'nieuwe 
ambachtelijkheid: de machine die een 
tectoniek genereert, de expressie van 
de intrinsieke schoonheid die in het 
materiaal aanwezig is. __ 

I alexandriaextrusion.com (geraadpleegd op 30-10-2010) 
I sapagroup.com (gertUUipleegd op 30-10-2010) 
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Authenticiteit 
De perversiteit van de monumentale 
status, daar heeft Rem Koolhaas het 
over als het gaat om de gevolgen van 
onze architectonische behoudzucht. De 
toekenning aan het bestaande neemt 
drastische vormen aan en het kan al 
dat een gebouw binnen enkele jaren tot 
monument benoemd wordt. 

•Er is een obsessie met behoud, en de gevolgen 
daarvan zijn groot', zegt Koo/hiUU. 'We 
gaan een wereld tegemoet waorvan een deel 
in een voortdurende staat van verandering 
verkeert, en een ander deet inmiddels al 
12 procent van het aordoppervlaJc, volledig 
wordt stilgezet. Chronocaos hebben wij die 
ontwilclceling gedoopt."' 

Eenzelfde ontwikkeling is gaande in 
de Amsterdamse Grachtengordel. Als 
onderdeel van Amsterdam-Centrum 
herbergt het veel van de bijna 1000 
monumenten die dit stadsdeel bezit. 

Deze architectonische behoudzucht 
hoeft echter in een monumentale 
omgeving als de grachtengordel niet 
verder tot chronocaos te leiden. 

Op de kavel van Herengracht 132 
staan de restanten van een voormalig 
grachtenpand. Helaas is het in de 
nieuwjaarsnacht van 2008 verloren 
gegaan door een hevige brand die 
een groot gedeelte van het pand heeft 
verwoest. Vele karakteristieken en 
waardevolle elementen zijn verloren 
gegaan. In de trend van chronocaos 
zou reconstructie logisch zijn, de 
aankondiging op de gevel vraagt hier 
dan ook om. Echter, ter voorkoming 
hiervan biedt een hedendaagse woning 
op deze locatie een passend antwoord. 
De bestudering van het verleden biedt 
immers genoeg stof voor de vorming 
van het hedendaagse. Architectuur 
moet gebaseerd zijn op herinneringen, 
het collectief geheugen, een product 

van techniek en architectuur uit haar 
tijd. Het monument is een verhaal 
uit de tijd en gaat veelal over alles 
behalve het gebouw zelf. Een gebouw 
als monument is namelijk de houder 
van verhalen en veelal geen onderwerp 
hiervan. 
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Afu.l, 2 Karakteristieken in de Amsterdamse grachtengordel 

Grachtengordel 
De grachtengordel is kenmerkend voor 
Amsterdam en dat komt voornamelijk 
door haar karakteristieken. Het 
authentieke beeld geeft een strakke 
planvorming weer met op sommige 
plaatsen een duidelijke accentuering 
van de uitzondering. Dit samenspel 
van een idealistische planvorming 
en herkenbare pragmatische 
uitzonderingen genereert het beeld 
van de grachtengordel, dat zo 
gewaardeerd wordt en tijdens een 
bezoek duidelijk wordt ervaren. Overal 
zijn deze karakteristieken zichtbaar 
en de herhaling hiervan geeft een 
soort van rust en vertrouwdheid met 
dit stadsdeel. Deze karakteristieken 
zijn eerder al genoemd in de vorm 
van reeksen en series, zoals de 
uitsparingen in de stedelijke structuur 
voor collectieve voorzieningen als 
kerken en pleinen, de bruggetjes 
over de grachten, de bomenrijen 
of de Amsterdammertjes. Naast 
deze stedelijke aspecten zijn de 
karakteristieken ook te vinden in de 
individuele gevels die als stedelijke 
gevel samenwerken. De beukmaat 
is vrijwel identiek of een veelvoud 
daarvan, evenals de afnemende 
verdiepingshoogte, de driedeling of 
de bekroning van de gevel met een 
hijsbalk en lijst. Dit alles draagt bij aan 
de vorming van series en reeksen die 
over de gehele grachtengordel verspreid 
zijn en bijdragen aan een authentieke 
beleving. 

Uitgangspunten 

herbouwplicht 
Vanuit deze visie tot nieuwbouw 
is het dan ook niet vreemd om het 
afgebrande pand Herengracht 132 

niet te restaureren, maar als leeg kavel 
op te vatten. Immers, er bestaat geen 
herbouwplicht in Nederland. 

"Er bestaat geen herbouwplicht bij een 
totale calamiteit, omdat in een dergelijke 
situatie, met het verloren gaan van de 
historische materialen en onderdelen die 
samen het object vormden, de waarden 
vanuit een oogpunt van monumentenzorg 
als tenietgedaan moeten worden beschouwd. 
De Monumentenwet 1988 blijft overigens 
van toepassing. In alle gevallen zal de 
vraag moeten worden beantwoord of 
uit oogpunt van monumentenzorg de 
beschermde waarden nog aanwezig zijn 
en of herstel daarvan mogelijk is. Zowel 
voor herstelplannen als voor sloop van 
restanten is altijd een vergunning nodig, 
waaraan bepaalde voorwaarden kunnen 
worden verbonden. Als er geen sprake meer 
is van monumentale waarden, dan zal een 
procedure tot beëindiging van de bescherming 
krachtens de Monumentenwet 1988 worden 
gestart..., 

Vanuit deze opvatting zal er dan ook 
met een leeg kavel aan de Herengracht 
132 worden gestart. Immers, de huidige 
verleende bouwvergunningen gaan ook 
al uit van gehele vernieuwing. 

"Verleende Bouwvergunningen in de periode 
3 mei 2009 t!m 2 mei 2010 

Plaatsaanduiding: Herengracht 132 
Kenmerk: 81-08-0587 
Omschrijving: vernieuwen en vergroten van 
het gebouw door het verdiepen van de kelder 
en het herstellen van de fundering van het 
gebouw Herengracht 132 
Vergunning verleend op: 13 november 2009 

Plaatsaanduiding: Herengracht 132 
Kenmerk: 81-09-0003 

Omschrijving: geheel vernieuwen van het 
gebouw met bestemming daarvan tot drie 
woningen en één kantoorruimte 
Vergunningverleend op: 19 maart 2010"1 

Beter beschouwd is architectonische 
behoudzucht ook niet altijd 
vanzelfsprekend, zelfs niet in de 
Amsterdamse Grachtengordel, 
werelderfgoed. Zo zijn er in de periode 
mei 2009 t/m mei 2010 voor de drie 
hoofdgrachten, te weten Herengracht, 
Keizersgracht en Prinsengracht 82 
bouwvergunningen verleent door 
het stadsdeel Amsterdam-Centrum. 
Deze aanvragen varieerden van (een 
combinatie van) funderingsherstel, 
vernieuwing, veranderingen 
aan de indeling of gevels of een 
bestemmingswijziging. 

dynamiek 
In korte tijd zou er begonnen 
worden met de geplande 
restauratiewerkzaamheden aan het 
pand aan de Herengracht 132 en zou 
de nieuwe eigenaar het pand erna 
kunnen betrekken. Helaas maakte 
een brand deze intenties onmogelijk 
en kan het pand als verloren worden 
beschouwd, al het mooie authentieke 
is grotendeels verloren gegaan, evenals 
de vele onvermoede interieurelementen 
die waarschijnlijk destijds afgetimmerd 
zijn. Herengracht 132 staat voor een 
uitdagende periode als onderdeel van 
de grachtengordel. Er breekt geen 
nieuwe tijd aan, maar zal de ingezette 
tijdlijn na het ontstaan van deze kavel 
vervolgen en een nieuwe weg inslaan. 

A1b.3 Typerende gevels 



Twee aangrenzende kavels werden 
in het jaar 1614 gekocht door 
stokvisverkoper en schepen Jan Pietersz 
de Witt waarna op anderhalf daarvan 
een 6-beukig woonhuis van bijna 
dertien meter breed werd gebouwd. 
Het woonhuis, genaamd 'De Propheet 
Jonas: werd gekenmerkt door de twee 
vrijwel identieke trapgevels. Deze 
tweedeling komt mede voort uit het 
feit dat destijds de maximale lengte die 
de vloerbalken konden overspannen 
niet de volledige breedte van het 
pand bedroeg. Halverwege is een 
dragende scheidingsmuur geplaatst ter 
ondersteuning van de draagconstructie. 

Vanaf 1787 hebben de eerste reeks grote 
verbouwingen plaatsgevonden om het 
woonhuis weer aan de toen geldende 
wooncultuur te laten voldoen. De 
derde verdieping met tussenverdieping 
is toegevoegd en de gevel en het 
dakvlak zijn volledig aangepast. De 
trappentoppen zijn vervangen door 
een kroonlijst en de twee zadeldaken 
werden vervangen door één langskap. 
Aan het begin van de 19e eeuw zijn 
de ramen aan de voorzijde vervangen 
evenals de toevoeging van een nieuwe 
deuromlijsting met monumentaal 
snijraam. Latere toevoegingen zijn twee 
balkons aan de achterzijde evenals de 
erker over twee verdiepingen. In de 
tweede helft van de 19e eeuw werd het 
woonhuis verfraaid met een tuinhuis, 
representatieve aanbouwen aan de 
achterzijde en rijke interieurs op de 
eerste verdieping. In 1911 vindt een 
ingrijpende verbouwing plaats door 
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Afb.4 Dynamiek in de grachtengordel, situatie rond 1770 (o"der) en 1950 (bove") 

de nieuwe eigenaars, de gebroeders 
Voss, die hier een winkel beginnen, 
modehuis Voss. Het rechtergedeelte 
wordt gewijzigd tot magazijnruimte 
waardoor de dwarsmuren op de bel
etage verdwijnen en er een tweede 
trappenhuis werd aangebracht voor het 
werkend personeel. Op de bovenste 
verdiepingen vond het wonen plaats 
en de overige ruimte werd ingericht 
als kantoor. Deze ingrepen hebben 
de structuur van het woonhuis 

omgevormd naar de gevraagde 
structuur van een woon/werkfunctie. 
De laatste jaren vond men er kantoren 
van een makelaar/taxateur en waren er 
enkele inspecties gevestigd. 

gevelcompositie 
De vormgeving van de gevel komt 
voort uit de stedelijke context waarin 
de kavel zich positioneert. In de 
grachtengordel is duidelijk sprake 
van gevelarchitectuur. In stedelijke 
context worden de grachtenpanden 
gereduceerd tot een aaneengesloten 
schakeling van een diversiteit aan 
gevels vormend tot gevelwand. De 
voorgevel is te bevatten als een scherm 
dat voor het pand is gepositioneerd. Dit 
beeld wordt verrijkt door de hoge mate 
van expressiviteit van de gevels en de 
kunstgrepen die hiervoor nodig zijn, te 
zien aan de diverse bevestigingen van 
de bekroning aan de erachter gelegen 
daken. 

Deze vorm van gevelarchitectuur is 
een harmonisch samenspel tussen de 
individuele gevels, samen vormend 
een gesloten gevelwand van de 
grachtengordel. Hiertoe zijn een aantal 
kenmerkende eigenschappen te vinden 
die de harmonie hiervan verzorgt: 
- Contour: de grachtenpanden 
benutten de gehele kavelbreedte en 
zijn veelal vier tot vijfbouwlagen 
hoog. Daarnaast zijn er vrijwel geen 
gevelopeningen te vinden, anders dan 
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invulling met een raamkozijn, en vindt 
de gehele opbouw in het gevelvlak 
plaats, geen inhammen of uitkragingen. 
Af en toe zijn gevels op de vlucht 
gebouwd, uit het lood staande naar 
voren toe. 

- Openingen: de gevelopeningen 
worden ingevuld met raamkozijnen 
die een strakke driedeling verzorgen 
en de afnemende verdiepingshoogte 
accentueren. Bij een dubbelhuis 
wordt veelal de driedeling en maat 
van de enkele huizen als uitgangspunt 
genomen en is er sprake van een 
zesdeling. De rechthoekige openingen 
zijn vaak identiek van karakter, 
af en toe wordt de middenbeuk 
geaccentueerd door grotere openingen 
toe te passen of de openingen in de 
zijbeuken te verkleinen. Dit vindt 
echter veelal plaats op de hoger 
gelegen verdiepingen die vroeger 
veelal voor opslag van de handelswaar 
benut werden. Op de lager gelegen 
verdiepingen vindt dit onderscheid niet 
plaats. 
- Verdeling: de begane grond, of 
verhoogde begane grond (bel-etage), 
vormde het woondecor, terwijl de 
daarboven gelegen verdiepingen 
werden ingezet om de handelswaar 
op te slaan. Dit zorgde ervoor dat de 
representatieve woonverdiepingen een 
grotere verdiepingshoogte kende en 
de daarboven gelegen verdiepingen 
een mindere vrije hoogte kende. Als 
voetstuk en slotstuk kenden dergelijke 
panden een souterrain en een zolder 
met minimale lichttoetreding en 
hoogte. Dit maakt de kenmerkende 
afname van de verdiepingshoogte over 
de gevel herkenbaar in de gevel. 
- Gevel beëindiging: het slotstuk van 
de gevel wordt gearticuleerd door 
de bekroning hiervan. De strakke 
ritmiek wordt op hoogte afgemaakt 
met een ornamentele beëindiging, 
een bekroning van het pand dat veelal 
het (succes)verhaal van de bewoner 
vertelde in de vorm van ornamentiek 
en sculptuur. 
- Symmetrie: de panden kenmerken 
zich door een statige symmetrische 
opzet. De accentuering van de 
middenbeuk, door de grotere 
openingen of de bekroning van de 
gevel, en gelijke behandeling van 
de zijbeuken ondersteunen deze 
functieneutrale opzet. Slechts de entree 
in één van de zijbeuken geeft meer 
duidelijkheid over de indeling van de 
woning, die zich verder nauwelijks 
iets aantrekt van de symmetrische 
opzet. 

gevelbeëindiging 
De gevel als modeverschijnsel komt 
voornamelijk tot uiting in de bekroning 
ervan. Deze is in de vier eeuwen van de 
grachtengordel naar smaak gewijzigd. 
De ontwikkeling is in een opeenvolging 
van diverse typen beëindiging te 
beschrijven: 
- Trapgevel: deze topgevel versmalt 
naar boven toe trapsgewijs en werd 
voor het eerst toegepast rond de 12e 
eeuw in romaanse stijl. De terugkeer 
van deze stijl tussen 1600-1665 
gedurende de renaissancebouw zorgde 
ervoor dat deze in de beginperiode 
van de grachtengordel veelvuldig 
toegepast werd evenals een tijdelijke 
terugkeer in de 19e eeuw ten tijde van 
de neorenaissance en de neogotiek. 
- Verhoogde halsgevel: overgangstype 
van de trapgevel naar de zuivere 
halsgevel waarin met behulp van 
een trapstuk de hals wordt bereikt, 
opgevuld met ornamentieke 
klauwstukken veelal uit zandsteen. 
Vanaf 1650 werd dit type enige tijd 
toegepast 
- Halsgevel: ontstaan als vergrootte 
versie van de trapgevel en vond zijn 
intrek vanaf ca. 1640, maar werd pas op 
grote schaal toegepast in de eerste helft 
van de 18e eeuw, omdat deze goed was 
te combineren met de mode-uitingen 
van de Ladewijk XIV-stijl. 
- Klokgevel: als opvolger van de 
halsgevel zijn de klauwstukken 
zodanig versoberd in ornamentiek 
en materialisatie dat er een geheel 
met de hals is gevormd in de vorm 
van een klok. Van 1660-1790 is dit 
type toegepast, veelal in de stijlen van 
roecoca en Ladewijk XV. 
- Lijstgevel: het vervangen van een 
dwarskap door een langskap reduceert 
de bekroning tot een lijstvormig 
element. In latere periodes werd er een 
balustrade of attiek (verhoging boven 
kroonlijst) toegepast om het dakvlak 
aan het zicht te onttrekken. Vanaf de 
19e eeuw is dit type veelal toegepast 
met een eenvoudige houten kroonlijst 
als vervanging van versleten trap- en 
halsgevels. 
- Verhoogde lijstgevel: in navolging 
van de wens om het dakvlak aan het 
zicht te onttrekken wordt de kroonlijst 
in verhoogde variant naar voren 
omhoog gebogen om het dakvlak uit 
het zicht te houden en kan er ruimte 
gecreëerd worden voor luiken van de 
vliering. 

De inzet van deze uitbundige 
gevelbeëindigingen komt voort uit de 
wens om het dakvlak aan het beeld te 

onttrekken. Diverse kunststromingen 
uit binnen- en buitenland, zoals Italië 
en Frankrijk, hebben hier een artistieke 
vorm aan meegegeven, om de flauwe 
dakhellingen te verbergen, die in de 
loop van de tijd werd gewijzigd door 
veranderende modeverschijnselen. De 
toepassing van de steile schuine daken 
kent in Nederland een praktische 
reden door de natte klimatologische 
omstandigheden die een maximaal 
functioneren van de dakpannen 
vereist en hebben zodoende een eigen 
interpretatie gegeven aan het fenomeen 
van de sierlijst 

De constructieve mogelijkheden, 
veelal bepaald door de maximale 
overspanning, leidde tot de toepassing 
van twee soorten zadeldaken, de 
dwarskappen en de langskappen. 
Ondanks de minimale middelen 
die nodig zijn om een langskap aan 
het zicht te onttrekken werden toch 
geregeld topgevels toegepast met 
artistieke bekroningen. Echter, uit de 
gevel valt daardoor niet af te lezen op 
welke wijze de dakvorm gepositioneerd 
is. Naast de noodzaak om het 
dakvlak uit het zicht te onttrekken 
zorgde de overdrijving en artistieke 
invulling haast voor een ontkenning 
van dit dakvlak, terwijl dak en gevel 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn als architectonisch geheel. Paul 
Schmitthenner schreef hierover in 
Gebaute Form (1984): 

"Der Zusammenschluft von Hauskörper 
und Dachkörper bildel die Traufe, eine der 
wichtigsten Fügungen des ganzen Bauwerkes. 
Hier werden zwei verscheidene Körper und 
verschiedene Sloffe verbunden. Stoff, Fügung 
und der nötige Schutz bestimmen den 
Überstand, das Gesims, und damit das Reliet 
den unstojJiichen Schatten. Wir können den 
Überstand und damit den Schatten steigern 
oder mindern aus Notwendigkeit oderaus 
einer Absicht; die Grenzen dafür setzen Stoff 
und Fügung."' 

Door het dakvlak aan het beeld te 
onttrekken komt de gesloten gevelwand 
maximaal tot uiting in het straatbeeld. 
De huidige technische mogelijkheden 
vereisen echter geen toepassing van 
schuine daken meer, een plat dak 
volstaat om weerstand te bieden aan het 
klimaat. De noodzaak van dergelijke 
(artistieke) gevelbeëindigingen bestaat 
dan ook niet meer, waardoor met 
een minimale kroonlijst de vraag 
naar het ontnemen van het zicht van 
dakvlak kan worden beantwoord, 
terwijl de ontkenning van dakvlak 



Afb.S Hulpconstructie voor gevel 

uit kunstzinnige overwegingen niet 
langer vanzelfsprekend hoeft te zijn. De 
onlosmakelijke verbondenheid tussen 
dakvlak en gevel kan worden hersteld 
door minimalisering van de kroonlijst. 

De tweezijdige oriëntering die 
een woonhuis kent, komt in de 
grachtengevelgevel slechts tot uiting 
door de plattegrondvorm. Hoewel 
gevel en dak één geheel vormen komt 
dit in de grachtengordel niet tot uiting. 
In Duitsland is deze architectonische 
relatie ook in de taal opgenomen en 
kan de tweezijdige oriëntatie van de 
dakkap in de gevel worden benoemd 
als Giebelständig (zijde dwarskap) of 
Traufständig (zijde langskap, oftewel 
de gootzijde). Deze uiting komt 
tot verbeelding in de pragmatische 
materialisatie door een eerlijk gebruik 
van materiaal en toepassing. De gevel 
wordt rodoende een uiting van het 
woontype en verschaft informatie en 
inzicht in de woning achter de gevel. 
Deze tweezijdigheid komt door de 
uniforme bekroning in zijn geheel niet 
tot uiting in de grachtengordel. Dit kan 
kan nu in ere worden hersteld zonder 
afbreuk te doen aan het functioneren 
als stedelijke gevelwand door een 
plat dak toe te passen en de gevel met 
minimale middelen te bekronen. 

Slot 
Kenmerkend voor de architectuur van 
de grachtengordel is de diversiteit aan 
architectuur- en kunststromingen. 
Het is dan ook vreemd dat deze 
ontwikkeling schijnbaar wordt stilgezet 
door aan de grachtengordel de status 
van werelderfgoed te verlenen. Dit 
lijkt in contrast met de dynamiek van 
de grachtenpanden die als mode
uiting inzet van verandering waren. 
Ondanks de starre en traditionele 
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Afb.6 Gerrit Adriaensz- De bocht van de Herengracht (1671-72) toont de dynamiek in de beginperiode 

aan de hand van de nog lege kavels die wachten op bebouwing 

bouwmethodes heeft het gebouw mee 
kunnen groeien met de wooncultuur · 
en smaak van de bewoners. Ondanks 
vier eeuwen Herengracht is er geen 
sprake van vier eeuwen stilstand van 
woontypologie. Hedendaagse inzichten 
lijken uit te gaan van een eindtoestand 
van een gebouw na oplevering, terwijl 
de grachtenpanden inzicht geven in 
de mogelijkheid tot een dynamische 
architectuur die eeuwenlang mee kan 
gaan. Een vertaalslag van dit verleden 
zal uitmonden in een woonhuis dat 
een technische levensduur heeft die de 
potentie heeft eeuwenlang mee te gaan, 
maar dit niet als uitgangspunt neemt. 
Schijnbaar als vanzelfsprekend zal deze 
levensduur worden opgezocht door 
de wens het woonhuis naar smaak en 
wooncultuur te kunnen aanpassen. 

Door de monumentaliteit van 
de grachtengordel hebben veel 
grachtenpanden ambachtelijke 
kenmerken die soms al eeuwen 
standhouden. Een hedendaags 
grachtenpand zou met een hedendaagse 
materialisatie en bouwmethode wel 
eens als een fremdkörper in de huidige 
context kunnen worden ingelaten. 
Het achterlaten van het soms vier 
eeuwen oude tijdsbeeld levert immers 

~ 

een hedendaags materiaalgebruik en 
wooncultuur op, inpassend in deze 
context. Echter, een fremdkörper 
kan het authentieke gevoel van de 
grachtengordel nou juist oproepen. 
De idealistische uitgangspunten van 
het ontwerp van de grachtengordel, 
de ideaalsteden van Speelde en Stevin, 
conflicteerden al vanafbegin met 
de pragmatische oplossingen om dit 
stadsdeel op de historische binnenstad 
aan te sluiten. Deze pragmatische 
eigenzinnigheden zijn op diverse 
wijzen in de grachtengordel terug 
te vinden, veelal een gevolg van 
reagerend op de context. In plaats 
van reagerend op de context is er nu 
sprake van reagerend op het tijdsbeeld. 
Vanuit dit standpunt kan er wellicht 
gesproken worden van een mogelijke 
fremdkörper met een materialistische 
eigenzinnigheid in de monumentale 
grachtengordel. Dit grachtenpand is bij 
oplevering een lege huls die langzaam 
gevuld zal worden met verhalen en 
belevingen en wellicht op zijn tijd 
zijn monumentaliteit zal verkrijgen, 
samengesmolten met de overige 
panden, als fremdkörper verdwenen. 
Zeker als ook de overige nieuwbouw 
tekenen van een hedendaagse 
doorontwikkeling vertonen. __ 

1 I Rem Koolhaas, 'Er is een obsessie met behoud; Volbkrani 30 augustus 2010 
2 1 cultureelerfgoed.nl (geraadpleegd op 18-10-2010) 
' I centrum.amsterdam.nl (geraadpleegd op 18-10-2010) 
' I Schmitthenner, P. & Schmitthenner, E., Gebaute Form: Varlationen ueber ein Thema, Verlagsanstalt A. 
Koch, 1984 
I Hart-Runeman, S., Vluggen-Bunders, E. & Maa.se W., VleT eeuwen Herengrachl, Stadsdrullirij van 
Amsterdam, 1976 
I architectenweb.nl/aweb/archipedia (geraadpleegd op 30-10-2010) 
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'I Hart-Runeman, S., Vluggen-Bunders, E. & Maa.se W., Vier eeuwen Herengracht, Stadsdrukkerij van 
Amsterdam, 1976 
' I nl.wikipedia.orglwiki/De_bocht_van,_de_Herengracht (geraadpleegd op 18-10-2010) 





Dynamiek 

"We gaan er in de architectuur nogal 
krampachtig mee om, met de wens 
van de gebruiker in relatie tot onze 
ontwerpen.•, aldus Jacob van Rijs (oprichter 
architectenbureau MVRDV)' 

Deze krampachtigbeid kan het best 
worden verklaard vanuit de positie van 
de architect, als regisseur verknocht aan 
zijn ontwerp, en het overheidsapparaat, 
door middel van regelgeving 
regisserend over het geheel van vormen 
en uitingen in de gebouwde omgeving. 
Dit gezamenlijk leidt tot een statisch 
geheel waarin de enige mogelijkheid 
tot mass-customization eigenlijk 
wordt ingeperkt tot het moment voor 
oplevering. Immers, dan is er veelal 
inspraak van deze ontwerpbepalers 
en het oplevermoment wordt veelal 
gedefinieerd als moment van het 
eindresultaat, de eindvorm van het 

gebouw is bepaald. 
Architecten geven dit eindresultaat 
vorm door middel van het inperken 
van customization of het gedeeltelijk 
overnemen van het overheidsapparaat, 
namelijk het komen met aanvullende 
regelgeving. Hierin is veelal 
opgenomen hoe de persoon zich in 
de woning dient te gedragen, alsmede 
welke uiterlijke aanpassingen niet 
wenselijk zijn. In sommige gevallen 
kan het wenselijk zijn om dit vooraf 
te bepalen, maar waarom kan de 
architectuur niet spreken? 
Architectuur kan bepalen wat 
veranderbaar is en door de gebruiker 
aangepast kan worden. En ook wat als 
permanent kan worden beschouwd. 
Het weglaten van al deze regelgevingen 
en verboden kan een architectonische 
vertaalslag zijn waarin nou juist de 
uitdagingen naar voren komen. Naast 
het onveranderlijke kan namelijk het 
veranderlijke worden geaccentueerd, 

door de bewoner op te vatten als naar 
eigen smaak en wens aanpasbaar. 

Dit gebied kan aangesproken worden 
om handreikingen naar de bewoner 
te doen om woningen persoonlijk 
te maken, een reflectie van de eigen 
(collectieve) identiteit. Een woning 
is geen symbool meer, maar is 
verworden tot een identiteitsuitstraling. 
De woning als identiteitsdrager, 
waar gelijkgestemden een collectief 
onderkomen hebben gevonden. Eén 
van de nieuwe trends is namelijk de 
toegenomen behoefte om met mensen 
samen te wonen met gelijke interesses 
en eenzelfde soort activiteitenpatronen. 
De anonimiteit van de grootschalige 
collectieve woongebouwen wordt 
vermeden. Van de collectiviteit is in 
de appartementen zelf namelijk vaak 
nauwelijks iets van is te merken, dit 
is eenvoudigweg weg-ontworpen tot 
een individuele basisvorm van samen 
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wonen. 

Uitgangspunten 

geveltextuur 
De controledrift komt veelal het sterkst 
tot uiting in de gevelarchitectuur. 
Hier tegenin gaande zal het ontwerp 
als uitgangspunt hebben tot een 
maximale vrijheid aan customization. 
Deze vrijheid uit zich in een 
bevestigingsprincipe dat hiertoe 
uitdaagt, het veranderen van kozijnen, 
het toevoegen van accessoires of het 
wijzigen van een deurbel, familiebord 
of bankje. De toepassing van dit 
bevestigingsprincipe verwrgt de 
tektoniek van de gevel, het gaat 
een dynamische relatie aan met de 
bewoners. Het uit zich als het ware 
in een vorm van tactiliteit van de 
gevel, misschien zelfs te bezien als 
product dat door de bewoners te 
verpersoonlijken is. 

Inperkingen van deze optimale vrijheid 
hoeft niet vanwege persoonlijke smaak 
van de architect of regulering door het 
overheidsapparaat. Het regisseren van 
deze vrijheid ontstaat als ware vanzelf 
door het uiteindelijke gevelontwerp. 
Aspecten als functionaliteit, esthetica, 
betekenis, bruikbaarheid, stedelijke 
context en fysieke voorwaarden (als 
licht, zicht, etc) bepalen de uiteindelijke 
randvoorwaarden waarin bewoners een 
eigen identiteit kunnen uiten met een 
verpersoonlijkte gevel. 

Een gevel is dus niet meer het 
geheel van gevelmateriaal, raam- en 
deurpartijen, huisbordjes en andere 
zaken als brievenbussen, lampen, 
etcetera. De nieuwe interpretatie van 
een gevel zal een gevelmateriaal zijn 
met voorgedefinieerde gevelopeningen 

Afb. I Op collectieve wijze individueel wonen 

en de door het bevestigingsprincipe 
daaraan verbonden vrijheden voor 
verpersoonlijking. Al het andere kan 
als accessoires dienen om de gevel 
te complementeren als uniek en op 
maat gemaakt eindproduct, er wordt 
een verhaal verteld over de bewoners 
van het grachtenpand. Dit verhaal 
begint met de oplevering en zal vanaf 
dan diverse wendingen nemen. Bij 
de oplevering begint het leven van de 
woning pas. Laat het gebouw in de 
smaak vallen door de bewoners en dan 
zal het een eigen leven leiden. 

"De customization die ONL laat zien in 
het project in de Bijlmer wordt van boven 
opgelegd, maar toont dat het tegenwoordig 
technisch mogelijk is om per huis unieke 
afwerkingen te realiseren. Ook op wijkniveau 
speelt de verschijning van dit project een rol: 
bewoners kunnen zich met hun woonplek 
identificeren, het onderscheidt ze van de 
overige (grootschalige) bebouwing in de 
omgeving. 

De gebruiker heeft echter geen enkele invloed 
gehad op het ontwerp: het is een samenspel 
van locatie, opdracht en toevallige invloeden. 
Maar toch op maat en uniek. Opgelegde 
customization: is dat het antwoord voor de 

architectuur?''> 

Ook in de architectuur is er een 
behoefte om te werken aan een uniek 
beeld voor een specifieke gebruiker 
of gebruikersgroep, dat afwijkt van 
standaard bouwproducten en -
materialen. Vooralsnog uit zich dat in 
een vraag naar een nieuwe vorm van 
ornamentiek, die door de opkomst 
van allerlei technieken door de 
producenten van bouwmaterialen en 
-producten kan worden beantwoord. 
Allerlei patronen en tekeningen vinden 
via een digitale weg hun eindpunt 

in een aan de oppervlakte bewerkt 
product Sommige technieken gaan 
'door en door' en maken heel nieuwe 
vormen, zoals de ene-freestechniek of 
perforatie- en punchtechnieken. 

Toch lijken deze producten en 
technieken zich te beperken tot 'het 
buitenste laagje' en is het in een 
goed aantal gevallen de vraag wat 
de houdbaarheid is - met name in 
esthetische zin - voor de langere 
termijn. Het gaat niet slechts om een 
teetonische oppervlaktebewerking, 
dat leidt tot een kunstbeleving en 
afstandelijkheid. het is immers 
opgelegd en komt niet vanuit de 
bewoner zelf. Interactie met de 

Afb.2 'Verpersoonlijking' van een boom 
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Afb.3 Het aanbieden van verpenoonlijldng door een gevarieerd aanbod 

Afb.4 &n vorm van ongeregiss«rde verpersoonlijking 

bewoners moet leiden tot tactiliteit 
en verpersoonlijking van de 
woning. De tectoniek van de gevel 
vraagt hier dan ook om. Naast de 
noodzakelijke toevoegingen voor 
het laten functioneren van de gevel, 
wals raam- en deurkozijnen, kan 
er ook een aanbod zijn van overige 
accessoires om de gevel {tijdelijk) 
te verrijken. Deze benadering is in 
ons hedendaagse leven benodigd 
om te voldoen aan onze drang naar 
beleving, het onbekende opweken 
en ervaren. Norberg-Schulz noemt 
het als onderdeel van ons leven. Deze 
zoektocht komt door de hedendaagse 
ontwikkelingen steeds dichter bij, en 
zelfs in, de woning te liggen. Ze wordt 
steeds hechter en intenser met ons 
woongedrag verbonden en om dit 
aspect van het leven te bedienen is een 
herinterpretatie van de gevel benodigd. 

w oo nc ultuu r 
Onze wooncultuur is steeds informeler 
geworden en daarmee van een meer 
individuelere aard. Door Mark 
Girouard is deze trend over de 17 e en 
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Afb.5, 6, 7 City Lounge, stedelijk wonen in een 

kunstzinnige uiting 

QUAUTY 

open 
specific 

18e eeuw getypeerd als een overgang 
van The Forma! House naar The Social 
House. Deze overgang is typerend voor 
de rol die voor de woning is neergelegd 
in onze huidige samenleving. 

In de beginperiode bestond de woning 
uit een verzameling representatieve 
ruimtes waar gasten volgens een 
bepaald protocol of ceremonie werd 
ontvangen in een statige setting. 
Deze omgeving representeerde de 
afstandelijkheid, oftewel zakelijkheid, 
van de bijeenkomsten. Langzamerhand 
begon de woning een grotere rol te 
spelen in het sociaal verkeer van de 
bewoners en werd de woning decor 
van minder formele ontvangsten, 
protocollen werden vervangen door 
individuele aspecten. Dit leidde ertoe 
dat er meer behoefte bestond aan 
in elkaar overlopende ruimtes, dat 
gevolgen had voor de plattegrond, 
waarin een verloop van activiteiten 
kon worden geboden voor de sociale 
contacten. De afstandelijkheid van de 
representatieve ruimtes ten opzichte 
van de privévertrekken werd hierdoor 
minder, gasten ontvangen werd meer 
en meer onderdeel van het wonen. 

Deze trend heeft zich sindsdien 
doorgezet en mede door de toetredende 
media tot in de woonkamer en 
behoefte tot individuele expressie zijn 
de grenzen tussen sociale protocollen 
en het wonen nog verder vervaagd. 

Afb.8 Snooze-dlagram, vooral tradities zijn in het huidige wonen ruimtelijk vertegenwoordigd 

·Het wonen is nog informeler geworden 
en daarmee biedt de woonplattegrond 
nog minder houvast aan het wonen. 
De vraag naar overlopende ruimtes is 
overgegaan tot ruimtes met vervagende 
grenzen, zowel op het gebied van het 
wonen als op het gebied van de relatie 
tot de straat. De persoonlijke wereld 
gaat een duidelijke relatie aan met het 
stedelijke leven dat zich hierbuiten 
afspeelt, er is geen sprake meer van 
een algehele afsluiting van de spanning 
die het wonen in een stad met zich 
meebrengt. Deze ontwikkeling kan een 
nieuwe periode betekenen die bekend 
kan staan als The Experience House. 

"Het wonen verandert echter van karakter. 
In de woning wordt lang niet meer alleen 
geslapen, het complete stedelijke leven 
speelt zich hier af. De vraag is daarmee 
wat de woning meer biedt dan een 
standaardprogramma en wat er in de 
omgeving gebeurt. De woningbouw zal het 
beste van beide werelden moeten realiseren 
die zowel een woonmachine zijn als een 
weerspiegeling van een persoonlijke wereld, 
een antwoord op een vraag die zowel massaal 
als persoonlijk is."' 

De verandering naar een minder 
formele levensstijl zorgt voor een 
verschuiving van standaarden in de 
wooncultuur naar een zeer specifieke 
levensstijl, waarin een bepaalde 
vrijheid van gebruik wenselijk is. Deze 
vrijheid is voornamelijk merkbaar in 



dat deel van onze leefwereld die zich 
afspeelt in de massacultuur van nu. Het 
begrip snooze maakt dit inzichtelijk. 
Zodoende wordt duidelijk dat veel 
van onze huidige woningen voorzien 
in dat deel van onze leefwereld dat 
nou juist traditioneel van aard is en 
een gesloten specificiteit kent. Dit 
houdt in dat deze activiteiten (vb. 
kopje koffie, koken, slapen, tv kijken) 
voldoen in de specifieke ruimtes die 
woningen nu al kenmerken. Echter, dat 
gedeelte dat massacultuur kenmerkt 
voelt zich thuis in de open-specifieke 
ruimte en zorgt voor de individuele 
expressie naar buiten toe. Voorbeelden 
van deze behoeftes zullen veelal 
liggen in de vrijetijdsbesteding van 
de bewoner en de behoefte om deze 
met anderen te delen. De invulling 
kan dan bijvoorbeeld ook variëren 
van een vorm van atelierruimte, tot 
een invulling met galerie-kenmerken 
of andersoortig gebruik van deze 
uitnodigende, maar onbepaalde ruimte 
voor een authentieke ervaring. 

Het is dan ook wenselijk om de 
vrijheden in de woonplattegrond 
te regisseren. Dat wil zeggen dat 
een juiste verdeling van de (on) 

bepaaldheden in de woning nodig is 
om een symbiose tussen de tradities en 
hedendaagse invloeden te verkrijgen 
in de wooncultuur van nu. Naast de 
mogelijkheid om dit in ruimtelijke 
zin te bepalen kan ook het gebruik 
van de juiste materialen vrijheid in 
gebruik stimuleren of remmen om 
zodoende de specificiteit te regisseren. 
Een verschil in materialisering of 
profilering kan aanleiding geven tot 
het verpersoonlijken van dit deel 
van de ruimte, terwijl andere delen 
deze handreiking niet doen. Op deze 
wijze kan de specificiteit van een 
bepaalde ruimte gedeeltelijk worden 
gemanipuleerd en aanleiding geven 
om juist daar een eigen invulling te 

bn>n.......WU.I 

geven of dit te laten. Een voorbeeld 
van deze toepassing is de veelal in het 
zicht gelaten draagconstructie, waar 
de profilering uitnodigt tot een extra 
gebruik naast slechts het functionele 
doel van krachtsafwikkeling van de 
woning. __ 

1 I Rijs, J. van, Cwtomi:u!, dax magazine, nr. 16 juli-augustus 2007 p.S 
2 I Tilman, Harm, Z<uUc van welzijn en gemeenschappelijk belang: verarukringen in de woningbouwopgave; 

de Architect, oktober 2009 p.38 
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""I dcidenow.blogspotcom (geraadpleegd op 3-1-2011) 
1 I malanski.deviantart.com (geraadpleegd op 16-1-2011) 
'I halftone.deviantart.com (geraadpleegd op 16-1-2011) 
' lit-specialisten.dk (geraadpleegd op 16-1-2011) 
4 I sapphiredreamer.deviantart.com (geraadpleegd op 16-1-2011) 
U' l freshome.com/2008/05/28/ (geraadpleegd op 16-1-2011) 
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herinlerprelal1e 

Het grachtenpand is een van oudsher 
doorontwikkelde woontypologie. 
Onder invloed van de diverse 
kunststromingen, veranderingen in 
de wooncultuur en andere inzichten 
heeft deze typologie zich vanaf de 
17 e eeuw tot de 19e eeuw kunnen 
doorontwikkelen vanuit de vorige 
versies. Continuïteit waarborgde de 
actualiteit van het grachtenpand. 
Een dergelijk scenario is bij het 
grachtenpand nauwelijks meer 
denkbaar, waar de lijstgevel in de 
19e eeuw de laatste ontwikkelingen 
vertegenwoordigde. Vanuit dit oogpunt 
is het slechts mogelijk om huidige 
invloeden te gebruiken om kwaliteiten 
van het grachtenpand te vangen in een 
hedendaagse woning. In plaats van 
uitgangspunt kan bij herinterpretatie 
worden gesteld dat het grachtenpand 
tot onderwerp van studie is verworden. 

stedelijke gevel 
De gevel als onderdeel van het 
ensemble is onlosmakelijk verbonden 
met de stedelijke gevelwand in het 
straatbeeld. De repetitie van de 
verticaal gelede individuele gevels 
zorgt voor één geheel, een stedelijke 
gevel. Overeenkomstige proporties 
en verhoudingen versterken dit beeld. 
Toenemende kunstzinnige uitingen 
hebben de stedelijkheid van de gevel 
en het private van de woning erachter 
doen versterken. De expressieve 
vormen en bekroningen waren 
slechts mogelijk met ingewikkelde 
hulpconstructies erachter, verbonden 
aan de woning om te voorzien in 
stabiliteit van de gevel. Dit is verder 
ontwikkeld door de gevel in zijn 
geheellos te koppelen van de private 
woningen door middel van een 
collectief intermediair dat in openheid 
deze trend benadrukt. Technische 
ontwikkelingen hebben dit beeld 
versterkt door de gevel daadwerkelijk 
als 'losstaande' schil tegen de 
constructie aan te plaatsen en op 
eenvoudige wijze te bevestigen. 

bekroning 
De gevelbeëindiging wordt 
geaccentueerd en benadrukt de 
gevel als stedelijk ensemble. Deze 
accentuering werd ingezet ter 
ontkenning van het dakvlak, maar 
was bovenal een kunstzinnige uiting 
van de persoonlijke status en rijkdom 
van de bewoner. De ontwikkeling van 
trapgevel tot eenvoudige lijstgevel 
benadrukt het wegvallen van deze 
uiting. Kunststromingen zijn minder 
aan gebouwen verbonden en hebben 
eigen media gevonden, terwijl de 
noodzaak om de zichtbaarheid van het 
dak te ontnemen is komen te vervallen 
door de technische ontwikkelingen 
als die van een plat dak. Dit biedt de 
mogelijkheid om bij het wegvallen 
van deze kunstzinnige expressie de 
bekroning met minimale middelen 
uit te voeren en zodoende een eerlijke 
naad tussen dakvlak en gevel te 
verkrijgen. 
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representatie 
De woning presenteerde zich 
voornamelijk aan het publiek door 
inzet van de representatieve ruimtes 
van de bel-etage. Deze rijkelijk 
gedecoreerde ruimtes waren decor 
van vermaak en ruimtes waar gasten 
werden ontvangen. Het toonde de 
status en de daaraan verbonden 
vriendenkring van de bewoner. 
De grote ramen van de bel-etage 
functioneerden als vitrines om dit 
leven te tonen aan het volk op straat. 
Deze vorm is door hedendaagse 
invloeden ontwikkeld tot uitingen 
van de identiteit aan het publiek en 
de drang om met gelijkgestemden 
samen te wonen. Op eenzelfde wijze 
als dat de individuele gevel bijdraagt 
aan een stedelijke gevelwand, draagt de 
individuele identiteit in deze woning 
bij aan een collectieve identiteitsuiting 
naar buiten toe. Dit gebeurt in de vorm 
van een grote collectieve ruimte die 
hierachter ligt en het niveau van de bel
etage ontstijgt en individuele vitrines 
ernaast. 
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woonplattegrond 
Ontwikkelingen in de wooncultuur 
hebben ertoe geleid dat 
woonprotocollen minder grip op 
het wonen hebben gekregen. Deze 
protocollen regisseerden een formele 
woonbeleving die zijn weerslag 
had op de plattegrond in de vorm 
van ruimtes die onafhankelijk van 
elkaar functioneerden. Sociale 
invloeden leidden tot een vraag 
naar aaneenschakeling van ruimtes, 
waardoor verkeersruimtes minder 
nodig waren. De vraag naar beleving 
in de woning zorgt voor een verdere 
vervaging van woonopvattingen, 
waardoor afbakening van woonruimtes 
verdwijnen in de vorm van open 
plattegronden. 
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persoonlijkheid 
De gevel van een grachtenpand is altijd 
ingezet als persoonlijkheidsdrager van 
de bewoner. In de vroegere panden 
werd de kunst ingezet om uiting te 
geven aan de status en welvaart van 
de bewoner. Hedendaagse invloeden, 
ingegeven door massacultuur, 
vragen alsnog om een dergelijke 
verpersoonlijking van de gevel. Het 
gaat nu om een identiteitsexpressie in 
plaats van de gevel als statussymbool. 
De kunst is als middel vervangen 
door de machine die deze expressie 
mogelijk maakt door middel van mass
customization. 
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symmetrie 
Symmetrie van de gevel gaf invulling 
aan de stedelijke gevelwand. Het zorgde 
voor een vorm van status, maar ook 
zeker voor een bepaalde neutraliteit 
ten opzichte van het leven dat zich 
erachter afspeelde. De symmetrische 
opbouw werd benadrukt door het 
aanbrengen van accenten waarvan 
de strakke geometrische opbouw 
van de gevel en de bekroning de 
belangrijkste kenmerken waren. Deze 
symmetrie is, evenals de geometrische 
opzet, behouden gebleven en 
benadrukt de collectiviteit van de 
woning erachter door accentuering 
van de middenbeuk. De zijbeuken 
handhaven de verdiepingshoogtes van 
de appartementen erachter, terwijl de 
middenbeuk zich hier onderscheid 
door direct te verwijzen naar de 
collectieve trap die hierachter gelegen 
is. Als bekroning hiervan torent de 
middenbeuk boven het volume uit om 
uitzicht te bieden en extra licht het 
pand binnen te krijgen. 

accent 
Accentuering van elementen 
benadrukte het verhaal dat een 
bewoner wilde vertellen. Invloedrijke 
mensen legden de nadruk op een 
kunstzinnige bekroning of andere 
rijkelijke versieringen. Sobere 
uitvoeringen van gevels legden veelal 
de nadruk op de entree. Naast de 
nadruk op het collectieve door de 
glaspartij over meerdere verdiepingen 
zorgt de tectoniek van de bevestiging 
voor een uiting van customization. 

lil 

transparantie 
Technische invloeden hebben aan 
de basis gestaan voor een grotere 
transparantie van de gevel. De trend 
om de woning meer bij het publieke 
leven te betrekken werd beantwoord 
door de fabricage van grotere 
glasvlakken. Naast maximalisering 
van het glasoppervlak is er ook 
voor gekozen om de entree, ter 
benadrukking van de collectiviteit, 
transparant uit te voeren. __ 
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lechn1sch 

Aluminium (Symbool: Al, 
atoomnummer: 13) is licht, sterk, 
corrosiebestendig, slijtvast, goede 
geleider, niet ferromagnetisch, maar 
bovenal gemakkelijk vervormbaar. 
De eerst genoemde eigenschappen 
zijn voornamelijk fysisch van aard 
met eventuele consequenties voor 
de uiterlijke verschijningsvorm. 
De vervormbaarbeid echter, is een 
eigenschap met duidelijke esthetische 
uitingen. De processen die erachter 
schuil gaan verzorgen een enorm scala 
aan typerende verschijningsvormen. 
Uniek voor het materiaal aluminium in 
de bouwkundige wereld, verschillend 
van de andere gebruikte materialen. 

Opvallend aan de uiterlijke 
verschijningsvorm is de schijnbare 
eenvoudige complexiteit. Deze 
tegenstelling hoeft voor het materiaal 
aluminium helemaal geen tegenstelling 
te zijn, eerder een harmonisch verband. 
Staal kenmerkt zich door de sterke 
geometrische vormen van de H -, 
T-en U-profielen, de kracht van de 
eenvoud. Aluminium echter, gaat 
voor de eenvoud van de complexiteit, 
voornamelijk mogelijk vanwege de 
goede vervormbaarheid. Technieken 
als explosief vervormen, walsprocessen 
en extrusie maken een hoge mate van 
complexiteit eenvoudig realiseerbaar. 

Deze eenvoudige complexiteit 
is dan ook goed zichtbaar in de 
aluminiumproducten die wij kennen. 
Een sterk voorbeeld is de toepassing 
van aluminium raamkozijnen, 
waarin een complexiteit aanwezig 
is die functioneel van aard is als 
koudebrugonderbreking, regenwering, 
voldoende stijfheid, etcetera. Een meer 
tot de verbeelding sprekend voorbeeld 
voor dit project is de toepassing 
van de BoschRexroth Aluminium 
Framing. Een doorontwikkeld scala 
aan producten maakt een flexibel 
droogbouwsysteem mogelijk. 
(De)assemblage is een belangrijk 
uitgangspunt geweest en mede 
mogelijk gemaakt door de gemakkelijke 
vervormbaarbeid van het materiaal. 
Complexiteit verzorgt eenvoud en 
flexibiliteit van de bouwmethode. Deze 
'kracht' die in het materiaal verborgen 
zit, zal in het ontwerp duidelijk tot 
uiting komen. Daartoe zal het principe 

Afb. I De T-slotverbinding 

van (de)montage benut worden door 
een vorm van 'technology transfer' 
toe te passen. De ingenieusbeid 
van de verbindingsmogelijkheden 
van het bouwsysteem uit de 
industriesector zit voornamelijk in 
de zogenaamde T-slotverbinding. Dit 
verbindingsprincipe zal dan ook het 
concept vormen binnen dit kader. Het 
maakt het namelijk mogelijk om tot 
een hedendaagse realisatie van een 
grachtenpand te komen waarin zaken 
als industrialisatie, flexibiliteit en 
veranderbaarbeid hebben geleidt tot de 
massacultuur van nu waarin identiteit 
en beleving centraal staan. 

Het kenmerkende aan de 
T-slotverbinding is de authentieke 

Afb.2 Diverse verbindingsprincipe in een proeftnonsier 

tectoniek die hieruit voortkomt. De 
vroegere grachtenpanden kenden 
een rijke ornamentiek die in de 
huidige tijd misplaatst zou zijn. De 
ambachtelijke kwaliteiten hebben 
plaats moeten maken voor het 
machinetijdperk waarin tectoniek 
inherent in de materiaalkwaliteiten 
verborgen zitten. Dit kleine detail, 
slechts een kenmerkende verbinding, 
zal de tectoniek van het materiaal 
aluminium tonen in de monumentale 
grachtengordel. Als hedendaagse 
pragmatische oplossing zal dit principe 
versmelten in de formele context van 
de grachtengordel. __ 



ru1mlel1jk 

Het grachtenpand is van oudsher 
een woontype dat nadrukkelijk het 
contact met het stedelijk leven buiten 
opzoekt. Grote verdiepingshoogtes en 
raamopeningen gaven de passanten 
een kijkje in de representatieve ruimtes 
die achter de gevel gelegen waren. 
Dit persoonlijk leven op de bel-
etage werd geëtaleerd als uiting van 
status en welvaart. Een hedendaagse 
vertaling hiervan gaat uit van een 
identiteitsuitstraling, de relatie tot het 
straatbeeld blijft behouden, maar is van 
vorm en intentie verandert. 

De bel-etage als uiting van status 
en rijkdom is verdwenen in de 
hedendaagse trends en economische 
situatie die vraagt om kleinere 
woonvormen dan een geheel 
grachtenpand. Een collectieve 
woonvorm vraagt dan ook om een 
collectieve identiteitsuiting en deze is 
gevonden door het trappenhuis naar de 
voorgevel te plaatsen. Het trappenhuis 
verwordt van een functionele 
verkeersroute tot een intermediair 
tussen het stedelijke leven dat zich 
buiten afspeelt en het privéleven in 
de appartementen. Dit komt dan 
ook tot uiting in de vormgeving van 
de voorgevel die een afspiegeling 
vormt van wat er precies hierachter 
plaatsvindt. De openheid van deze 
ruimte voorkomt afstandelijkheid, 
ze versterkt deze relatie zelfs door 

Afb.l, Vertaling ruimtelijk concept 
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Afb. I Vide voor licht en zicht 

de fysieke afstand in te zetten om 
de relatie tussen privé en openbaar 
zorgvuldig te accentueren. Zichtlijnen, 
lichtinval en andere middelen worden 
ingezet om deze fysieke afstand, en dus 
de relatie tussen het openbare en het 
privé, te overbruggen. 

Daarnaast zijn de vervagende grenzen 
van het hedendaagse wonen gevonden 
in een daadwerkelijk collectieve 
woonvorm. Naast het trappenhuis 
wordt namelijk ook de vide ingezet 
om interactie tussen bewoners te 
verkrijgen. Functioneel gezien zorgt 
de vide voor voldoende lichtinval in 
het diepe pand, maar zorgt door de 
plaatsing ook voor (visueel) contact 
tussen de bewoners. Een zorgvuldige 
uitwerking zorgt voor een juist 
spanningsveld tussen het contact 
onderling en de vraag naar privacy en 
dus afscherming. 

Het collectieve trappenhuis vloeit via 
het souterrain door naar de achtertuin 
die voor iedere bewoner toegankelijk is. 
Het privéleven is zodoende in de kern 

van het grachtenpand gesitueerd, met 
een collectieve schil als intermediair 
eromheen gezet. Deze collectieve 
schil waarborgt de tradities die in 
het wonen verankerd zitten en daagt 
uit tot de uitingen van massacultuur. 
Mede hierdoor is het mogelijk om 
de achtergevel verdiepingshoog 
op te delen en aan de bewoner te 
schenken. In tegenstelling tot de 
voorgevel, een representatie van de 
collectieve identiteit, kan de achtergevel 
gebruikt worden als individueel 
expressiemiddeL De bewoner kan hier 
gedeeltelijk zelf de gevelindeling en 
dus de randvoorwaarden bepalen voor 
gebruik. Daarnaast verzorgt het voor 
iedere bewoner de mogelijkheid tot een 
privé-buitenruimte. 

Deze relaties bieden een invulling 
aan de principes van The Experience 
House, een vervaging van 
woongrenzen. Hierdoor wordt de 
mogelijkheid geboden dat wat nieuw 
is in onze wooncultuur een plaats 
te geven, namelijk de wens om te 
beleven. __ 



Afb. I, 2 Herengracht 132 

Dm 5m 

Locatie 
De woning is gesitueerd op de 
vrijkomende kavel van het voormalige 
grachtenpand aan de Herengracht 132. 
Het pand, een dubbel huis van 45 voet, 
zal ruimte bieden aan twee nieuwe 
panden. Deze ingreep komt voort uit 
het economisch klimaat en de wens 
om er in zijn geheel een woonfunctie 
aan te wijden. Op de helft van de 
kavel, ongeveer 6,5x55 meter, zal het 
ontwerp verrijzen, terwijl de andere 
helft invulling kan geven aan een ander 
ontwerp. 

De Herengracht 1321igt vlak voor 
de Leliegracht Iets verder is de 
'kleine bocht' te vinden met de 
bekende panden Herengracht 168 
van Philips Vingboons en het Huis 
Bartolotti. De buurpanden van de 
kavel zijn voornamelijk in gebruik 
als kantoorruimte. Het gaat hier om 
relatief sobere grachtenpanden, in 

schaal 1:500 

tegenstelling tot de rijke panden aan 
de Gouden Bocht, veelal uitgevoerd 
in metselwerk en lijstgevel. Sobere 
accenten zijn toegepast om belangrijke 
delen van de gevel te accentueren, zoals 
de entree of middenbeuk. Het gaat 
hier voornamelijk om enkele huizen, 
op Herengracht 130 een dubbel huis 
en daarnaast een nog groter pand. 
Om de levendigheid niet te verliezen 
is ervoor gekozen het pand in zijn 
geheel te bewonen in collectieve vorm. 
De overgebleven kavel ernaast zal 
eenzelfde invulling hebben. 

De keuze voor de locatie komt voort 
uit de wens om de grachtengordel te 
behoeden voor monumentalisering, 
de zogenoemde chronocaos, en een 
ontwikkeling naar hedendaagse 
maatstaven in gang te zetten. Huidige 
panden zijn overleveraars van tijd en 
in dit beeld is helaas het pand aan de 
Herengracht 132 afgebrand, ruimte 
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Afb.3 Ontwiklcelingen in de grachtengordel, situatie rond 1770 (onder) ,1950 (midden) en 2011 (boven). 

Herengracht 132a nader te bepalen, 132b volgens ontwerp. scMall :500 

biedend voor een nieuwe invulling. 
Deze achtergrond geeft zodoende 
voldoende aanleiding om dit als context 
voor het case study house aan te 
nemen. In dit kader komt het ontwerp 
voornamelijk voort uit onderzoek naar 
de gehele grachtengordel in plaats van 
een antwoord biedend door voor deze 
specifieke locatie op de daar lokaal 
aanwezige randvoorwaarden reagerend. 

Functie 
Het grachtenpand zal ruimte bieden 
aan vijf appartementen, één per 
woonlaag. De wooneenheid in het 
souterrain zal het karakter van een 
studio hebben terwijl de andere 
wooneenheden per verdieping over 
het pand zijn verspreid. Uitzondering 
hierop vormt de woning op de bel-etage 
die vanwege zijn magnifieke hoogte 

aan de achterzijde een tussenvloer 
kent. De dynamiek en spanning van de 
afnemende verdiepingshoogte is in de 
appartementen goed voelbaar. Vroegere 
motieven voor een afnemende hoogte 
kwamen voort uit het gebruik, onder 
werd gewoond en de bovenste etages 
werden benut als opslagruimte. 
Deze noodzaak is verdwenen, 
maar de historische motieven zijn 
alsnog voelbaar en waarborgen 
genoeg lichtinval op de lager gelegen 
verdiepingen door de vide en het 
trappenhuis. 

De appartementen zijn allen iets groter 
dan100m2 (bel-etage komt daar nog 
bijna 40 m 2 bovenverdieping bij) en de 
studio kent een gebruiksoppervlakte 
van ongeveer 40m2• Gezamenlijk zal 
de woning weer meer dan 500 m2 aan 

extra woonruimte op de Herengracht 
bijdragen. Deze ruime appartementen 
maken het mogelijk om een andere 
collectieve woonervaring te beleven 
dan gebruikelijk. In de trend om met 
gelijkgestemden bijeen te wonen is 
ervoor gezorgd dat onderling contact 
en participatie welkom is en worden 
de bewoners uitgedaagd voor hun 
collectieve identiteit uit te komen. Te 
denken valt aan bewoning door een 
genootschap van mensen met gelijke 
beroepen, vrijetijdsbestedingen en/ 
of interesses die geneigd zijn deze met 
elkaar en de omgeving te delen. 

Bouwmethode 
De woning is opgebouwd uit de 
elementen scaffold, cartridges, 
blocks en tfe. Het Bosch Rexroth 
AJuminurn Framing zal de gehele 6,5 
meter ineens kunnen overspannen 
met de 360x90mm-profielen die de 
krachten afdragen naar de 90xl80mm
kolommen. Deze draagconstructie 
zal de vloer- en gevelcartridges 
dragen die in de T-groeven met 
connectors zullen worden bevestigd. 
Ten behoeve van een eenduidig 
bevestigingsprincipe is ervoor gekozen 
om de aluminiumconstructie en de 
plattegrond in overeenstemming met 
elkaar te ontwerpen. Hierdoor zal 
plaatsing van (tussen)wanden beperkt 
zijn tot tussen de aluminium liggers. 
Naast dit functionele aspect zal de 
draagconstructie zoveel mogelijk 
in zicht worden gelaten om de 
inzichtelijkheid van het hedendaagse 
bouwen te vergroten. Dit betekent ook 
dat de noodzakelijke windverbanden 
in gevels en vloeren, ten behoeve van 
de stabiliteit, zichtbaar zijn. Daarnaast 
nodigt de constructie vanwege zijn 
tectoniek uit tot gebruik. Naast het 
eenvoudig bevestigen van cartridges 
kan de bewoner de constructie 
ook voor persoonlijke doeleinden 
gebruiken. Hierbij valt te denken 
aan bevestiging van een lamp, klok, 
tijdelijke versieringen of andere 
( woon)accessoires. 

Aangezien het hier om een 
tussenwoning gaat, de open zijde zal 
een tijdelijke gevelbekleding krijgen in 
de vorm van aluminium geprofileerde 
platen op een houten regelwerk, is 
het onmogelijk om deze cartridges 
aan de buitenzijde te monteren. Er 
is besloten om gebruik te maken van 
een methode waarin de kolommen 
en liggers vooraf worden voorzien 
van een isolerende bekleding aan de 
buitenzijde, waarna het mogelijk is om 
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de elementen van binnenuit tegen deze 
bekleding aan te plaatsen. Op deze 
wijze kan een geïsoleerde tussenmuur 
worden geassembleerd. Evenals bij de 
vloercartridges zal er sprake zijn van 
een vorm van hsb-elementen. 

De achtergevel zal bestaan uit 
verdiepingshoge hsb-elementen over 
de volledige breedte van de woning. 
De elementen komen compleet aan 
met de aluminium gevelbekleding, de 
geëxtrudeerdeT-groeve profielen, en 
raamkozijnen vooraf gemonteerd. Het 
is dan ook mogelijk om in te spelen 
op de eventuele behoefte de gevel 
naar individuele smaak te wijzigen of 
nieuwe bewoners de kans te geven hun 
woonwensen te vervullen. 

Ten slotte zal de voorgevel in 
tegenstelling tot de eerdere elementen 
in de vorm van sandwichpanelen 
worden gefabriceerd. Het gaat hier om 
gebouwhoge elementen die elk één 
beuk bestrijken, zodat er slechts drie 
benodigd zijn om de gevel te realiseren. 
Het voordeel hiervan is de optimalisatie 
tussen de hoeveelheid materiaal en 
de cons~ctieve mogelijkheden 
vanwege de samenwerking van de 
gehele sandwich. Immers, deze 
gevel zal moeten voorzien in de 
krachtenafdracht van alle accessoires 
die hieraan bevestigd worden, van een 
raamkozijn tot een vlaggenstok. 

In de woning zullen twee typen 
blocks worden gebruikt. In het hart 
van het gebouw zal grenzend aan 

Atb.4 Bouwvolgorde 

het trappenhuis een toiletblock met 
berging worden voorzien van een 
liftschacht. Een tweede block zal 
de badkamer bevatten met een cv/ 
wasruimte. Beide blocks zullen 
verdiepingshoog worden gefabriceerd 
en in de draagconstructie worden 
gehangen. Het gaat hier om blocks die 
bestaan uit hsb-elementen en aan de 
binnenzijde volledig afgewerkt kunnen 
worden aangeleverd. 

Op het vlak van ffe, fixtures, 
furniture en equipment, zal veel naar 
persoonlijke voorkeur van de bewoners 
worden bepaald, zoals het keukenblok 
en meubilering. Echter, de equipment 
(toebehoren om het woonklimaat te 
ondersteunen) zal in de vide aanwezig 
zijn in de vorm van een louvrescherm 
om naast het reguleren van de privacy 
de hoeveelheid licht dieper het 
woonvertrek in te reflecteren. 

Bouwproces 
Het bouwproces zal verdiepingsgewijs 
vorderen. Na het noodzakelijk 
uitdiepen van het souterrain, 
aanbrengen van de kelderwanden 

_ en de fundering kan gestart worden 
met de daadwerkelijke bouw (lees: 
assemblage). Allereerst zullen de 
kolommen (gebouwhoog) gesteld 
worden en kunnen de liggers en 
windverbanden van het souterrain 
worden aangebracht. Na het plaatsen 
van het block en de vloercartridges 
kunnen binnenwanden en zijmuren 
worden aangebracht. Vervolgens zal 
in eenzelfde tempo vervolgens de 

bel-etage en de daarboven gelegen 
verdiepingen worden opgetrokken tot 
en met het dak. Ten slotte kunnen na 
plaatsing van het trappenhuis zowel 
de voor- als de achtergevel worden 
geplaatst. __ 
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Ath.1 Situatie schaal I: 1000 

De bestaande stad vormt steeds vaker 
het decor van nieuwe architectonische 
impulsen. Stedelijke interventies 
zijn nodig om het woonklimaat te 
waarborgen. AI meer dan drie jaar 
is Herengracht 132 onderwerp van 
gesprek omtrent nieuwbouw of 
reconstructie van het oude. Aanleiding 
hiertoe vormde een verdwaalde 
vuurpijl die op nieuwjaarsnacht 
2008 ervoor zorgde dat het pand 

Ath.2 Gevelaanzicht schaal I :soo 

grotendeels verwoest werd. Het staat 
er hopeloos verloren bij, wachtend op 
een nieuwe impuls. Het aluminium 
grachtenpand op deze locatie gaat uit 
van een hedendaagse interpretatie 
van wat ooit in de zeventiende 
eeuw begon aJs een stadsuitleg en 
is uitgegroeid tot een verzameling 
karakteristieke grachtenpanden aan een 
grachtengordel. 



Rondom deze locatie kenmerken de 
panden zich veelal door een soberdere 
uitstraling dan de rijkelijk versierde 
panden verderop in de Gouden Bocht 
ter hoogte van de Leidsestraat en 
de Vijzelstraat Thssen de veelal tot 
kantoor herbestemde panden staat 
het aluminium grachtenpand waar 
zich bewoners met gelijke interesses 
kunnen vestigen. De gevel nodigt uit 
tot gebruik door volledige profilering 
tot boven de bel-etage. De profilering 
met de T-groeven leent zich voor 
het customizen van de gevel, zodat 
het representatiefkan zijn voor de 
identiteit van de bewoners. Naast 

het aluminium grachtenpand : ontwerp : CUSTOMIZABLE ME 83 

de noodzakelijke raamkozijnen en 
entree is het ook mogelijk om bij 
gelegenheden de Nederlandse vlag op 
te hangen, versieringen aan te brengen 
of bijvoorbeeld eenvoudig met een paar 
T-bouten een buitenbankje te monteren 
om van de passerende mensen en boten 
te kunnen genieten. 

De grote raampartijen bieden een 
blik naar binnen waar een groot open 
trappenhuis de aandacht trekt. Het 
is als intermediair tussen het private 
leven in de woning en het publieke 
leven in de Herengracht geplaatst. 
Hoewel de fysieke aandacht tussen 
beiden vergroot wordt, zorgt de 
openheid en de zichtlijnen voor een 
vergrootte binding tussen binnen en 
buiten. Naast deze trappenpartij zijn 
er zogenaamde vitrines, behorend 
bij de woningen, waar de bewoners 
hun creativiteit kwijt kunnen. Deze 
ruimtes vragen om gebruik en bieden 
een expressiemogelijkheid voor 
de bewoners aan medebewoners 
en de straat. Inrichting als atelier-, 
tentoonstelling- of hobbyruimte 
behoort tot de mogelijkheden. 

De transparante entree nodigt uit om 
de woning te betreden, waarna de 
trap, bestaande uit veelal standaard 
producten, het visitekaartje van het 
aluminium grachtenpand vormt. 
De openheid versterkt de relatie 
tussen binnen en buiten, tussen 
privé en publiek. Het is ingezet 
als intermediair en regisseert de 
expressiemogelijkheden van de 
bewoners. Vanaf de trap wordt 
goed zicht geboden op de creatieve 
uitspattingen van de bewoners door de 
route langs de vitrines. Afgewisseld met 
een blik naar buiten wordt halverwege 
een rustmoment geboden om vanaf 
een klein balkon uit te kijken over de 
grachtengordel waar mensen genieten 
van het weer en enkele bootjes door 

Afb.3 lm~ie van de voorgevel 
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de gracht varen. Het einde van de 
trap wordt gevormd door een intieme 
plek op hoogte waar men tot rust 
kan komen en van het uitzicht kan 
genieten. Deze plek manifesteert zich 
als bekroning van de gevel in de vorm 
van een dakopbouw en zorgt naast 
het magnifieke uitzicht voor extra 
lichttoetreding in deze ruimte. 

Eenmaal op de juiste verdieping 
aangekomen wordt bij betreding van de 
woning een blik gegund in de vitrine 
en werpt men aan de rechterzijde een 
blik op het woongedeelte. Hier wordt 
de bewoner aangespoord om de muur 
te benutten voor bevestiging van 
persoonlijke accessoires. De profilering 
met T-groeven nodigt hiertoe uit en 
kan zowel in tijdelijke als permanente 
bevestiging voorzien, evenals dat 
wijzigingen zonder probleem of schade 
aan de muur mogelijk is. In deze grote 
ruimte zijn verder een eethoek en 
een keuken gesitueerd die onderling 
verwisselbaar zijn, afhankelijk van de 
keuze van de bewoner. 

Centraal in deze ruimte is een vide 
gelegen die alle woonlagen van extra 
licht bedient. Ondanks de centrale 
ligging is privacy gewaarborgd door 
een louvrescherm dat privacy reguleert, 
maar bovenal door reflectie het licht 
extra diep de woning in trekt. Vanuit 
de keuken of de eethoek is een kleine 
blik mogelijk naar de boven- of 
benedenverdieping waardoor leven van 
medebewoners kenbaar wordt gemaakt. 
De woonruimte is van het trappenhuis 
gescheiden door een block waarin naast 
een lift ook de toiletten en bergingen 
in zijn opgenomen. Naast het bieden 
van privacy zorgt de plaatsing ook voor 
nadrukkelijk zicht naar buiten. 

Vanuit de woonruimte zijn de 
slaapkarners aan de achterzijde van 
de woning te bereiken. Voordat de 
slaapkamers worden bereikt komt men 
langs het block met de badkamer en 
de was-/cv-ruimte. De slaapkarners 
grenzen aan de achtergevel die door de 
bewoners zelf is in te delen, betreffende 
open en dichte delen. Ook wordt de 
mogelijkheid geboden om een privé 
buitenruimte in de vorm van een 
loggia of een balkon op te nemen in 
het gevelontwerp. De dichte geveldelen 
zijn voorzien van eenzelfde profilering 
als toegepast bij de voorgevel en 
woonruimte, zodat ook hier de 
mogelijkheid wordt geboden om deze 
naar smaak in te vullen. 

Afb.S Trap als intermediair tussen privé en publiek 

Afb.6 Het einde van de trap vormt een uitzichtpunt 



Afb.7 De wandprofilering van de woonkamer vraagt om te worden 'gecustomiud' 

Afb.8 Zicht vanaf de vitrines op het woongedeelte 

De bel-etage biedt voor de bewoner een 
extra tussenvloer aan de achterzijde 
van de woning. Deze 'zolderruimte' kan 
naar eigen wens worden benut voor 
extra slaapkamers of voor het creëren 
van een hobby-/werkkamer. Toegang 
tot deze ruimtes wordt geboden door 
een trap achter de keuken die naar 
beneden een extra blik gunt naar 
het tafereel dat zich afspeelt in de 
grachtengordel. Daarnaast wordt de 
bel-etage gekenmerkt door de extra 
grote verdiepingshoogte in vergelijking 
met de overige woningen. Hierdoor 
komt licht extra diep de woning in, 
ondanks de beperkte afmetingen van 
de vide. Deze ruimtelijkheid wordt 
extra benadrukt door de 'standaard' 
verdiepingshoogte van de ruimtes aan 
de achterzijde. 

Het afdalen van de collectieve trap 
biedt, naast toegang tot de achtertuin 
en de bergingen, een extra woonruimte 
in de vorm van een studio. Deze studio 
is ingetogen vormgegeven, ingekapseld 
in het grachtenpand. Indirect contact 
met de buitenwereld accentueert 
dat het hier om het souterrain gaat 
van het aluminium grachtenpand. 
Lichttoetreding vindt plaats via het 



trappenhuis aan de voorzijde van 
het gebouw en de vide, die tevens 
een privé-buitenruimte vormt voor 
deze bewoner. Beschut van extreme 
weersinvloeden kan deze ruimte 
intensiefbij de woonruimte worden 
toegevoegd voor gebruik of is het van 
nut voor een groter ruimtelijk effect. 

Naar boven toe neemt de 
verdiepingshoogte van de woningen af. 
Dit wordt al kenbaar door de dynamiek 
van de collectieve trap die steeds verder 
afstand neemt van de voorgevel. De 
zolderruimte die vroeger dienst deed 
als opslag voor goederen is in ere 
hersteld door hier de dakconstructie 
nadrukkelijk in zicht te laten. Door 
de vloercartridges op de constructie, 
in plaats van ertussen, wordt de 
expressiviteit van de constructiedelen 
extra benadrukt, terwijl dit voor de 
bewoner ook extra mogelijkheden 
met zich meebrengt voor bevestiging 
van persoonlijke (woon)accessoires. 
Het samenspel tussen de hedendaagse 
invloeden en de karakteristieken van 
de oude grachtenpanden is dan ook 
op veel vlakken merkbaar en biedt de 
bewoners een hedendaagse woning met 
kwaliteiten van vroeger. __ 
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Alb.9Impressie achtergevel 
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Afb.ll Plattegronden 
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Afb.l2 Doorsnede A-A 
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Afb. IS Alternatieve gevelindeling achterzijde naar ontwerp van mogelijke toekomstige bewoners 

schaal l :200 
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conclus1e 

Dit aluminium grachtenpand staat 
niet op zichzelf, maar maakt deel uit 
van een grotere intentie, namelijk om 
ruimte te bieden aan hedendaagse 
invloeden in de monumentale 
grachtengordel. Het is een exponent 
van industrialisatie van woningbouw in 
de context van een stedelijke omgeving. 
Verkenning van dit gebied biedt de 
mogelijkheid om betaalbaar wonen 
mogelijk te maken voor de moeilijke 
stedelijke locaties die nog beschikbaar 
zijn en voorkomt het terugvallen 
op de drang om vroegere vormen te 
repeteren. Iets wat in de Amsterdamse 
grachtengordel niet ongebruikelijk is. 

Hedendaagse woonvormen 
missen veelal de gewaardeerde 
woonkwaliteiten die in de oude 
woontypologieën te vinden zijn. 
Hieraan gaan soms eeuwenlange 
ontwikkelingen aan vooraf die te 
gemakkelijk genegeerd worden bij 
deze nieuwe ontwerpen. Door dit 
nadrukkelijk in het onderzoek op te 
nemen kunnen dergelijke kwaliteiten 
bijdragen aan een rijker ontwerp, niet 
slechts gebaseerd op hedendaagse 
trends en invloeden, maar toch ook 
zeker voorzien van gewaardeerde 
tradities. 

Dit casestudy house is een duidelijke 
verwijzing naar de vroegere 
grachtenpanden die dominant 
aanwezig zijn in Amsterdam. Diverse 
karakteristieken zijn terug te vinden, op 
een hedendaagse wijze geïnterpreteerd. 
Echter, er kan moeilijk worden 
gesproken van een logische opvolger, 
zoals deze in de lijn van trapgevel, 
halsgevel, klokgevel en lijstgevel wel 
waren. Een dergelijke trend is meer dan 
een eeuw onderbroken en is zodoende 
moeilijk op te pakken door de vele 
ontwikkelingen die hebben bijgedragen 
aan onze huidige leefwereld. Terug in 
de tijd, vanuit het grachtenpand en de 
continue loop van trends en invloeden 
beredeneerd, was er wellicht een geheel 
ander ontwerp uit voortgekomen als 
deze trendbreuk niet aanwezig was 
geweest. Dan was een scenario, zoals 
we die kennen van vele producten 
om ons heen die op subtiele wijze tot 
ontwikkeling komen, vanzelfsprekend 
geweest. Deze informatie is nauwelijks 
te achterhalen en in een ontwerp te 

vertalen, zodat herinterpretatie van 
karakteristieken als uitgangspunt is 
genomen om de ontwikkeling van het 
grachtenpand als woontypologie voort 
te zetten .. 

Daardoor is het ook met zekerheid 
te zeggen dat het aluminium 
grachtenpand slechts één van 
de mogelijke uitkomsten is. Een 
onderzoek met andere invalshoeken 
en uitgangspunten zou een wezenlijk 
ander ontwerp hebben opgeleverd. 
Zelfs een vergelijkend onderzoek 
met andere 'variabelen' voor de vier 
invalshoeken levert een ander ontwerp 
op dat niet per definitie beter of 
slechter hoeft te zijn. De keuze voor het 
materiaal aluminium was ingegeven 
door het gebruikte bouwsysteem, 
de vele toepassingsmogelijkheden 
en de persoonlijke interesse van 
de gecompliceerde eenvoud die 
het extrusieproces oplevert. Op 
een dergelijke wijze kunnen ook 
andere materialen leidend zijn in 
het vormgeven van het ontwerp, 
mits de intrinsieke kwaliteiten als 
uitgangspunt genomen worden. Het 
gekozen bouwsysteem is een keuze 
die gebaseerd is op het vooronderzoek 
van het Cellophane House. Op 
basis hiervan is het Bosch Rexroth 
AJuminurn Framing toegepast op een 
wijze die meer past bij het Loblolly 
House. Dat wil zeggen dat er sprake is 
van een lagere industrialisatiegraad, 
richting elementen. Het is ook mogelijk 
om een hogere industrialisatiegraad 
te verkrijgen door meer gebruik te 
maken van modules. Een dergelijk 
uitgangspunt zou ook zijn weerslag 
hebben gehad op de vormgeving van 
het ontwerp. 

De keuzes van de invalshoeken 
komen deels voort vanuit persoonlijke 
interesse, maar zijn daarom zeker 
niet van minder waarde voor het 
onderzoek geweest. De actualiteit toont 
aan dat het onderzoek nuttig is en het 
daaruit voortgekomen aluminium 
grachtenpand benadrukt dit alles. De 
problematiek in de bouwwereld wordt 
veelal krampachtig opgelost binnen de 
huidige gang van zaken. Echter, veel 
oplossingen zijn al aanwezig en blijken 
bij gebruik van meerwaarde te zijn 
voor het ontwerp. De keuze van het 
bouwsysteem toont dat in het ontwerp 
mijn inziens aan. Naast de droge 
verbindingen en de daaraan verbonden 
voordelen voor het bouwproces biedt 
dit ook voor de bewoner eindelijk 
invulling aan dat gedeelte in de 

wooncultuur waar weinig antwoord 
op wordt geboden in huidige woning, 
namelijk massacultuur. Vanuit dit besef 
is 'Customizable Me - het aluminium 
grachtenpand' ontstaan. __ 
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De herinterpretatie van het 
grachtenpand zorgt voor een 
tweeledigheid in het kader van 
een opvolgende versie van deze 
woontypologie. Enerzijds zullen 
duidelijke kwaliteiten herkenbaar zijn, 
gebaseerd op panden uit de 17 e tot 
19e eeuw, terwijl anderzijds nieuwe 
invloeden de overhand hebben in de 
vormgeving. De karakteristieken die 
zijn meegenomen of losgelaten in het 
huidige ontwerp kunnen dan ook niet 
allen nadrukkelijk gebaseerd zijn op de 
logica die een continue ontwikkeling 
met zich meebrengt, deze ontbreekt 
namelijk vanwege de discontinuïteit. 
Het zal gaan op basis van selectie die 

I 
' 9 
I 

niet slechts voort komt op basis van het 
bestaande, maar zich ook nadrukkelijk 
manifesteert uit het hedendaagse, 
inwerkend op deze woontypologie. 

Hieruit is het aluminium grachtenpand 
als case study house ontstaan. Het is 
een eerste aanzet om tot een doorstart 
van deze succesvolle woontypologie 
te komen. Vanuit dit perspectief is 
het wellicht beter te spreken van een 
prototype grachtenpand dat zich zal 
moeten bewijzen in de grachtengordel 
en door opeenvolging of bouw op 
meerdere kavels wellicht kan uitgroeien 
tot hedendaags grachtenpand en het 
niveau van interpretatie ontstijgt, er zal 
in de toekomst een doorontwikkeling 
plaatsvinden op basis van het 
hedendaagse. __ 
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Afb.2 Schematische weergave onderscheid doorontwildceling en herinterpretatie 
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Loblolly House: elements of a new architecture 
Kieran, S. & Timberlake, ]. 
New York, Princeton University Press, 2008 

"In this text they follow the conceplion, fabricalion, and rapid assembly of Loblolly House. 
Located of! the coast of Maryland~ Chesapeake Bay, Loblolly House consi.sts of 70 percent pre
fabricated components put together and lifted into place on site in less than six weeks, fulfilling 
a key dream of modernism: the production of a factory-built architecture that parallels, even 
rivals, modernity~ other industrial products, from cars to airplanes and appliances. --Book 
News Inc., August 2008" 

- amazon.com 

Who,s afraid of Niketown: Nike-urbanism, branding and 
the city of tomorrow 
Borries, F. von 
Rotterdam, Episode, 2004 

-Who~ afraid ofNiketown?' i.s een boek over de stedelijke marketingstrategieën van Nike 
en hoe deze de stad veranderen.Friedrich von Borries onderzoekt welke rol branding- en 
marketingstrategieën zullen hebben op de stad van de toekomst en welke rol de architect heeft 
in dit proces. Met speculalieve excursies in de toekomst illustreert V on Borries zijn verrassend 
concrete analyses over de wijze waarop Nikede stedelijke ruimte verandert in een nieuwe 
'merkstad'." 

- cosmox.be 

Snooze: immersing architecture in mass culture 
Spijker, l van 't 
Rotterdam, NAi Publishers, 2003 

"'SNOOZE n. I. The nicest moment of the day, between dreaming and waking, in a slumbering 
state of being. 2. fust one more push on the snooze button. 3. An exuberant exploralion that 
couples the hallmarles of successful mass culture to the urban condition. What? Snooze, the 
book, i.s a vi.sual essay produced by the young Rotterdam-based architectural practice Studio 
Sputnik. It purports to examine the ways in which architects can we mass culture. As any con
temporary observer knows, mass culture is everywhere: it's a new network for mobile phones, 
i t'S a hip lifestyle magazine, its a trendy brand of clothing. But unlil now, architecture and 
design have left the potential offered by mass culture virtually untouched. Snoozes lavish we 
of collages and diagrams based on flyers and adverti.sements malcesfora mode of presentalion 
directly related to the topic--but not style or form, commercial forces or technica/ ingenuity.• 

- amazon.com 

Dat is architectuur: Sleutelteksten uit de twintigste eeuw 
Heynen, H. e.a. ' at Rotterdam, Uitgeverij 010, 2001 

«'Dit onmisbare naslagwerk bevat de belangrijkste teksten over architectuur uit de twintigste 
eeuw - voor het eerst in één standaardwerk toegankelijk in het Nederlands. Opgenomen zijn 
invloedrijke manifesten en programmati.sche geschriften die een pleidooi houden voor een 
specifieke architectuuropvatling, maar ook theoretische teksten die in meer algemene zin ar
chitectuur tot onderwerp hebben. Tot de geselecteerde auteurs behoren architecten als Sullivan, 
Loos, Le Corbwier, Mies van der Rohe, Rossi, 1Schumi, Eisenman en Koolhaas, maar ook 
filosofen als Adorno, Benjamin, Bataille en Heidegger zijn prominent aanwezig.• 

- bol.com 

Is •rchlteclaur' 
Sleutellebten uil de 
twintigstaeeuw ... ..,.. 
.................... c.a. .............. 
OIO 
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Bosch Rexroth 
Aluminum Framing 

~Creatief met bouwproduct en. Door de 
potentie van standaard producten in te 
zien is het mogelijk om de kwaliteiten 
te ontdekken en dan kan het ze/ft deel 
uitmaken van de vormgeving van de 
woning. In het geval van het aluminium 
grachtenpand zijn standaardproducten 
op een onconventionele wijze toegepast 
en vormt zodoende een eigen karakter. 
Producten die normaal gesproken slechts 
in industriële scenarios passen krijgen nu 
ineens waarde in het woonklimaat. 

Het gebruik van standaard hoekconnec
tors biedt het raamkozijn de mogelijkheid 
om van buitenaf bevestigd te worden. 
Een 90x360H trapboom wordt voorzien 
van treden die bestaan uit 45x45 35-
pro.fie/en (incL end caps) met acrylaat 
platen die met behulp van 45mm Multi
Angle Connector Kits onder een juiste 
hoek worden vastgezet. Op eenzelfde 
wijze is de trap met standaardproducten 
voorzien van leuningen en balustrades, 
in zijn geheel vormend tot een unieke 
trap." 




