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Dit verslag geeft de aanleiding en uitwerking van mijn afstudeerproject weer. 
De titel, "MultiFiex: Flexibele units voor de inrichting van multifunctionele gebouwen" 
geeft duidelijk weer wat het uiteindelijke product van dit project geworden is. 
Ik heb een systeem van verschillende units ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om 

· gebouwen telkens opnieuw in te delen. 
Met dit systeem wil ik bereiken dat er in de toekomst minder leegstand van gebouwen 
zal zijn. Het moet met behulp van dit systeem mogelijk worden om gebouwen snel en 
makkelijk aan te passen aan veranderende wensen en eisen in de samenleving. 
Niet alleen wordt het eenvoudig om snel een nieuwe functie in een gebouw te 
plaatsen ook bestaande ruimtes zijn makkelijk opnieuw in te delen. De gebruiker heeft 
op deze manier de mogelijkheid om de ruimte aan een veranderde situatie aan te 
passen. 
Als de indeling van je woning je bijvoorbeeld niet aanstaat, en hij is ingericht met het 
MultiFiex systeem, dan is het in een middag mogelijk om de grootte en de indeling van 
de verschillende ruimtes te veranderen. 
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Inleiding 
Het is voornamelijk vanuit verschillende persoonlijke standpunten dat ik tot dit 
onderwerp ben gekomen. Zo irriteerde ik me aan het feit dat er zoveelleegstand 
van kantoor- en bedrijfspanden was, terwijl er voor andere functies juist vraag naar 
ruimte was. Ook is er altijd al een persoonlijke fassinatie geweest voor flexibele 
bouwoplossingen en multifunctionele gebouwen. 

Leegstand van kantoor- en bedrijfsgebouwen 
De irritatie aan grote leegstand, voornamelijk van kantoor- en bedrijfspanden, is 
ontstaan toen ik enkele jaren geleden anderhalf jaar in een anti-kraakpand gewoond 
heb. Dit was een oud kantoorpand met bedrijfsloods op industrieterrein De Hurk in 
Eindhoven. Het begon mij steeds meer op te vallen hoeveel panden er eigenlijk 
leegstonden. Dat waren ook steeds vaker panden die pas opgeleverd waren. 

Vervolgens ben ik me meer in dit onderwerp gaan verdiepen en heb ik er 
verschillende artikelen over gelezen. Ook ben ik kritisch rond gaan kijken naar 
gebouwen die te huur of te koop stonden. Ik kwam tot de conclusie dat het hier niet 
alleen maar ging om de leegstand van oude panden, die niet meer aan de huidige 
eisen voldeden. Ook panden op, naar mijn idee, zeer prominente locaties stonden 
vaak geheel of gedeeltelijk leeg. Daar stond tegenover dat er voor andere functies 
genoeg vraag naar nieuwe ruimte was. Dus was al die leegstaande ruimte toch 
eigenlijk niet nodig. 

Op de foto's (afbeelding 1, 2 en 3) zijn enkele voorbeelden van leegstaande 
kantoorpanden te zien. De eerste afbeelding laat een pand zien dat gelegen is vlakbij 
het zo genaamde Strijps bultje in Eindhoven. Het ligt aan de ring dicht bij de kruising 
met de route van de Phileas*. Ook zijn er in de directe omgeving enkele op- en afritten 
van de snelweg rondom Eindhoven. Op de tweede foto staat een pand aan de 
Boschdijk in Eindhoven, dichtbij het centrum. Ook dit mag aangemerkt worden als een 
prominente locatie. 

De laatste foto toont een pand in Sittard dat gelegen is op een steenworp afstand 
van het station, langs het spoor, dicht bij een kruising van enkele belangrijke 
aanvoerwegen en aan de rand van het centrum. Het pand bestaat deels uit 
woningen en heeft deels een bestemming voor bedrijven en kantoren. Er was al vrij 
snel te zien dat de bovenste lagen, bestemd voor bewoning, in korte tijd geheel 
ingevuld waren. De ruimtes die bedoeld waren voor bedrijven bleven echter lange tijd 
leegstaan. Zelfs tot enkele jaren na de oplevering. 



Persoonlijke projecten met flexibele oplossingen 
Ter voorbereiding op mijn afstuderen heb ik een portfolio samengesteld van de 
projecten die ik gedurende mijn studie heb afgerond. Het viel mij tijdens het maken 
van dit portfolio pas op dat er een duidelijke overeenkomst tussen enkele van mijn 
ontwerpen te vinden is. Zo heb ik vaak voor flexibele oplossingen gekozen, waarbij 
de latere gebruikers nog een heleboel zelf in te brengen hebben of waarbij er tijdens 
het gebruik veranderingen aangebracht kunnen worden die zij op dat moment nodig 
achten. 

Zo was er het' A la carte' project waarbij ik een gebouw moest ontwerpen voor 
senioren. In dit gebouw moesten niet alleen woningen komen, maar ook enkele 
publieke ruimtes die door de bewoners samen gebruikt konden worden. 
Het gebouw in zijn geheel moest ook nog eens op verschillende locaties geplaatst 
kunnen worden. Het is een gebouw geworden waarvan, in de ontwerpfase, de 
verdiepingen ten opzichte van elkaar gedraaid kunnen worden zodat het gebouw 
in elke omgeving kan passen. De uitzichtpunten op elke verdieping kunnen zo 
gesitueerd worden dat ze uitzicht geven op de meest interessante elementen in die 
bepaalde omgeving. Verder kunnen de gevels door de gebruikers zelf open en dicht 
geschoven worden. Elke woon- en gebruiksruimte is vormgegeven als een grote 
open ruimte die alleen ingedeeld wordt door een natte cel in het midden met daarin 
alle voorzieningen. De open ruimte is door de gebruiker zelf in te delen en daarom 
uitermate flexibel (afbeelding 4). · 

Voor het project 'Wonen op het water' heb ik een basis element ontworpen dat de 
begane grond en het drijflichaam bevat. 
De opbouw wordt door elke individuele gebruiker, in samenwerking met een 
architect, ontworpen. Op deze manier kan de toekomstige gebruiker precies 
weergeven wat zijn wensen zijn. Deze kunnen worden uitgevoerd, zodat elke woning 
perfect aansluit bij de toekomstige bewoner (afbeelding 5). 

Als laatste heb ik nog weergegeven op welke manier ik de verdubbeling van het 
aantal zitplaatsen mogelijk maak bij mijn ontwerp voor een picknickplaats voor het 
Nationaal Park de Hoge Veluwe. De krukjes bestaan uit twee delen, een massief 
houten krukje en daar overheen een zelfde soort krukje van plexiglas. Als er meer 
zitplaatsen nodig zijn kunnen de plexiglazen krukjes van de houten gescheiden 
worden. Zo ontstaan er tweemaal zoveel zitplaatsen. Ook dit is uiteraard een 
bepaalde vorm van gebruiksflexibiliteit (afbeelding 6). 



Tijdelijk multifunctioneel gebruik 
Mijn interesse is altijd al gericht geweest op gebouwen die voor meerdere 
verschillende functies gebruikt worden. Het intrigeert mij enorm of en hoe dit kan 
werken. De verschillende functies moeten aan verschillende eisen voldoen en toch 
kunnen ze samen in één gebouw gevestigd zijn. 

Een aparte groep gebouwen, die ook vaak een multifunctioneel karakter hebben, 
zijn gebouwen die voor tijdelijk gebruik worden ingevuld. Het gebouw zal in dat geval 
in de toekomst verbouwd gaan worden. Gedurende de, vaak lange, periode van 
vergunningenaanvraag wordt het gebouw tijdelijk ingevuld. 
Foto 7 en 8 geven twee gebouwen weer die in deze categorie vallen en veel 
verschillende (tijdelijke) functies herbergen. 

Foto 7 laat het voormalige gebouw van PTI Post in Amsterdam zien. Dit gebouw 
huisvest momenteel zeer uiteenlopende bedrijven en instanties. Zo is er het Stedelijk 
Museum en enkele ontwerp- en designbureaus gevestigd. Een showroom, een 
restaurant en een terras op het dak (met een geweldig uitzicht) zijn nog enkele 
andere invullingen. 

Foto 8 geeft een beeld van verschillende activiteiten in de Lichttoren in Eindhoven. Het 
gebouw wordt momenteel verbouwd en zal ook in de toekomst een multifunctioneel 
karakter houden. Tijdens en voor de verbouwing zijn er onder andere enkele exposities 
gehouden, is er een etentje gehouden en is er een tijdelijke bar gevestigd. 

Wat mij vooral aanspreekt in deze voorbeelden is het tijdelijke karakter. Dit laat zien 
dat het goed mogelijk is om van functie te wisselen gedurende de levensduur van een 
gebouw. Uiteraard is de constructie en indeling van het gebouw hier een belangrijke 
factor. Het moet ook mogelijk zijn om van functie te wisselen. 



Probleemstelling 
Het is mij duidelijk geworden, uit eigen ervaring, onderzoek en door het lezen van 
enkele artikelen over het onderwerp, dat leegstand voor een groot probleem kan 
zorgen. Het is niet bevorderlijk voor het aanzicht van een wijk of straat, als er enkele 
panden leeg staan. 

Waarom deze panden dan niet gebruiksklaar maken voor een andere functie? Dit 
is vaak een kwestie van tijd en geld. Het is technisch best mogelijk om leegstaande 
kantoorpanden om te bouwen naar bijvoorbeeld woningen. 

Als ombouwen zo'n grote problemen oplevert, is het dan niet verstandiger om nieuwe 
gebouwen op een bepaalde manier vorm te geven, zodat ze op een makkelijke 
manier aan te passen aan de nieuwe eisen en wensen van de gebruikers of van 
nieuwe gebruikers? 

Doelstelling 
Ik wil een flexibel systeem ontwerpen dat gebruikt kan worden om gebouwen telkens 
opnieuw in te delen. Zo moet het voor de gebruikers heel makkelijk worden om de 
indeling te veranderen, zodat het gebouw in zeer korte tijd weer aan hun eisen 
voldoet. 

Omdat ik units voor verschillende gebruiksfuncties ontwikkel die allen op dezelfde 
manier te vervoeren, te plaatsen en te verplaatsen zijn, leent dit systeem zich vooral 
goed voor multifunctionele gebouwen. Het is namelijk heel makkelijk om binnen het 
gebouw van functie te veranderen. 





Inleiding 
Om een ontwerp te maken dat zowel multifunctioneel als flexibel is, zal eerst 
doorgrond moeten worden wat deze termen inhouden. Zo komt men er al snel achter 
dat er verschillende mogelijkheden zijn om een gebouw flexibel en/ of multifunctioneel 
te laten zijn. Ik zal hier enkele van deze mogelijkheden bespreken en vervolgens 
aangeven welke het beste van toepassing is op mijn onderwerp. 

Flexibel 
Wat betekent het woord? Op welke manieren kan een gebouw flexibel zijn? Ik heb 
een aantal teksten gelezen waarin verschillende mogelijkheden van flexibiliteit 
behandeld worden. Naar aanleiding van deze teksten is de onderstaande 
samenvatting ontstaan. Vervolgens zal ik vooruitkijken op mijn ontwerp en het soort 
flexibiliteit dat ik hierin wil creëren. 

In het woordenboek 'Hedendaags Nederlands' van Van Dale staat de volgende 
betekenis voor het woord flexibel. 
Flexi-bel (bn.) 

1 buigzaam => soepel 
2 inschikkelijk 
3 zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden => 

veranderlijk 

De hedendaagse samenleving is zeer dynamisch. Dit leidt nu nog te vaak tot 
afbraak of langdurige leegstand van gebouwen, omdat ze niet meer voldoen 
aan de veranderde eisen. Om deze reden worden er tegenwoordig jaarlijks 
ongeveer tienduizend verouderde woningen uit de jaren '50 en '60 gesloopt. 
De bouwmaterialen zijn echter nog lang niet versleten. Als de gebouwen flexibel 
opgeleverd kunnen worden, zullen ze zich gemakkelijk aanpassen aan de wisselende 
eisen van deze snel veranderende samenleving. Dat blijkt ook uit de letterlijke 
betekenis van het woord. 

Uiteraard is flexibiliteit op verschillende manieren te interpreteren en op verschillende 
manieren toe te passen. 
Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar flexibel bouwen en ze geven allemaal 
eenzelfde indeling van de verschillende vormen van flexibiliteit. 
Er kan een onderscheid gemaakt worden op het gebied van ruimte en op het 
gebied van tijd. Op het gebied van ruimte gaat het om een onderscheid tussen de 
verschillende elementen in de die al dan niet flexibel kunnen 
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zijn. Hierbij gaat het om de volgende elementen: wijk, bouwblok, woning en ruimte. 
Bij de indeling in de tijd gaat het om de flexibiliteit in de ontwerp- en planningsfase, 
tijdens het gebruik en bij eventuele renovatie. 

Flexibiliteit in de ontwerpfase 
In de ontwerpfase kan men op verschillende manieren te werk gaan om het te 
ontwerpen gebouw zo flexibel mogelijk te maken. 
Bij 'bouwen op maat' hebben de toekomstige gebruikers de vrijheid het gebouw zelf 
samen te stellen met de hiervoor aangereikte kaders (afbeelding 9). Deze manier 
van flexibel bouwen is echter vaak alleen maar flexibel voor de eerste gebruikers. 
Het gebouw is tijdens het gebruik niet gemakkelijk aan te passen aan veranderende 
wensen. 
Een andere manier om flexibiliteit binnen een gebouw te verzorgen is 'zonering'. Er 
wordt dan onderscheid gemaakt tussen verschillende specifieke verblijfs-, gebruiks- en 
ontsluitingsruimten. Hierbij kan gedacht worden aan een indeling in een vrije beuk en 
een technische beuk (met daarin het sanitair en installaties) . 
Ook kan men een gebouw ontwerpen aan de hand van een 'modulaire systeem'. 
Hierbij wordt een systeem ontwikkeld waarbij de verschillende gebouwonderdelen, 
door middel van een maatsysteem, op elkaar zijn afgestemd. Het is dan heel 
makkelijk om tijdens het gebruik een onderdeeL dat niet meer voldoet aan de eisen, 
te vervangen door een nieuw. 

Flexibiliteit tijdens het gebruik 
Tijdens het gebruik van een gebouw zijn er ook een aantal manieren om voor 
flexibiliteit te zorgen. 
Er kan gebruik gemaakt worden van 'flexibele enscenering'. Hierbij gaat het om 
veranderingen op zeer korte termijn. Er worden bijvoorbeeld wandern toegepast die 
verplaatsbaar zijn. Met behulp van deze wanden kan een ruimte groter of kleiner 
gemaakt worden. Ook kan een ruimte op verschillende tijdstippen voor verschillende 
fucnties gebruikt worden(afbeelding 10). 
Ook door middel van 'neutraliteit' of 'polyvalentie' kan een gebouw flexibel zijn. Alle 
slaapkamers kunnen bijvoorbeeld even groot gemaakt worden naar de maat van 
de ouderslaapkamer. De keuze wordt hierdoor groter en daarmee wordt ook de 
flexibiliteit vergroot. Door ruimtes niet te benoemen, kan iedere nieuwe gebruiker er 
zijn eigen invulling aan geven (afbeelding 11 ). 
Ook tijdens het gebruik kan een 'scheiding tussen drager en inbouw' voor flexibiliteit 
zorgen. Hierboven bij flexibiliteit in de ontwerpfase heb ik 'zonering' al genoemd en 
dat is een goed voorbeeld van een scheiding tussen drager en inbouw. 
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Multifunctioneel 
Wat is de betekenis van het woord multifunctioneel en op welke manieren kan 
dat geïnterpreteerd worden? Ook hier heb ik, na het lezen van enkele teksten 
over het onderwerp, een overzicht gemaakt van de verschillende vormen van 
multifunctionaliteit. Ook zal ik toelichten welke vorm van multifunctionaliteit op mijn 
onderwerp van toepassing zal zijn. 

In het woordenboek 'Hedendaags Nederlands'van Van Dale wordt het woord 
multifunctioneel als volgt omschreven: 
Mul·ti ·func ·ti ·o -n~l (bn.) 

1 Geschikt om op verschillende manieren gebruikt te worden=> universeel 

Gebouwen kunnen voor zeer uiteenlopende functies gebruikt worden. In het 
bouwbesluit wordt een duidelijk onderscheid tussen deze functies weergegeven (deze 
worden genoemd op pag. 14). 

In de 17de eeuw was het heel gewoon om enkele functies (meestal wonen en kantoor 
of industrie) te combineren. In de koopmanshuizen werden woonhuis en pakhuis met 
elkaar gecombineerd (afbeelding 12). 
Onder invloed van verschillende rijksnota's werden al deze functies in Nederland na 
de tweede wereldoorlog strikt gescheiden (afbeelding 13). Veel van deze wijken zijn 
nu nog steeds in aanbouw, maar de opvattingen zijn ondertussen veranderd. 
Er wordt in steeds bredere kring ingezien dat monofunctionele wijken niet bijdragen 
aan een aantrekkelijk en veilig leefklimaat. Functiemenging leidt tot een optimaal 
gebruik van de voorzieningen en door de levendigheid en toenemende sociale 
controle worden de wijken ook steeds veiliger (afbeelding 14). 

Als men het heeft over functiemenging bedoelt men meestal dat er gelijktijdig 
verschillende functies in een wijk of in één gebouw (multifunctioneel gebouw) 
vertegenwoordigd zijn. Als deze functies ook in de tijd veranderen spreekt men over 
dynamische functiemenging. 
In een multifunctioneel gebouw kunnen verschillende functies vertegenwoordigd zijn. 
Ook kan men hiermee bedoelen dat het gebouw zeer snel aan verschillende functies 
aan te passen is. Hiervoor wordt vaak ook de term flexibiliteit gebruikt. 



Inleiding 
Een gebouw moet voldoen aan de randvoorwaarden die genoemd worden in het 
bouwbesluit. Als er in een gebouw één functie vertegenwoordigd is, zal het gebouw 
simpelweg aan de bijbehorende eisen moeten voldoen. Aan welke eisen moet een 
gebouw voldoen als er verschillende functies in vertegenwoordigd kunnen zijn? Moet 
ervoor gezorgd worden dat de zwaarstwegende eis aangehouden wordt of kan het 
op een andere manier opgelost worden? 
Ik heb voor enkele categorieën van het bouwbesluit de eisen voor de verschillende 
functie bekeken en daaruit enkele conclusies getrokken. Per categorie zal ik een 
conclusie vermelden. 
Het Coördinatieteam Optimalisering Grondgebruik van de gemeenste Amsterdam 
heeft een soortgelijk onderzoek gehouden. Aan het einde van dit hoofdstuk zal ik 
aangeven of ik tot dezelfde conclusies ben gekomen. Het Coördinatieteam heeft, 
naar aanleiding van het onderzoek, enkele mogelijke oplossingen gegeven die ik ook 
zal benoemen. Vervolgens zal ik aangeven welke oplossing(en) het beste toegepast 
kunnen worden in mijn ontwerp. 

Dit onderzoek is alleen bedoeld om te bekijken of het bouwbesluit problemen 
oplevert voor flexibele en multifunctionele gebouwen. Ik maak naar aanleiding van 
verschillende conclusies (o.a. de conclusie die uit dit onderzoek volgt), een keuze wat 
betreft mijn ontwerp. Ik zal hier later dan ook niet meer op terug komen. Ik zal mijn 
uiteindelijke ontwerp niet toetsen aan het bouwbesluit. 

Bouwkundige randvoorwaarden 
Met de huidige regelgeving is het niet altijd even eenvoudig om flexibele gebouwen 
daadwerkelijk te bouwen. Ook flexibele gebouwen moeten voldoen aan het 
Bouwbesluit. Het is echter zo dat de voorschriften afhankelijk zijn van de functie. Een 
flexibel gebouw zou dus in alle categorieën aan de zwaarst wegende eis moeten 
voldoen. Dit is in sommige gevallen echter niet haalbaar. 
Een flexibel gebouw zou aan zoveel mogelijk functie-eisen moeten voldoen. Om uit 
te zoeken welke dit zouden moeten zijn, heb ik het Bouwbesluit erbij genomen en 
bekeken welke eisen er gelden voor de verschillende functies. 
Bij de meest vergaande vorm van flexibiliteit zal een gebouw aan de eisen voor alle 
denkbare functies moeten voldoen. 

Verschillende functies volgens het Bouwbesluit 
Het Bouwbesluit onderscheidt verschillende functies, die soms aan verschillende eisen 
moeten voldoen. Waar deze eisen niet voor alle functies ongeveer gelijk zijn, heb 



ik een nader onderzoek gedaan naar de verschillen. Allereerst is het handig om de 
verschillende functies, waarmee het bouwbesluit werkt, op een rijtje te zetten. 
- Woonfunctie (wel of niet in een woongebouw I woonwagen) 
- Bijeenkomstfunctie (als extra functie met aparte eisen: kinderopvang) 
- Gezondheidszorgfunctie (wel of niet aan bed gebonden patiënten) 
- Industriefunctie (lichte of zware industrie) 
- Kantoorfunctie 
- Logiesfunctie (wel of niet in een logiesgebouw) 
- Onderwijsfunctie 
- Sportfunctie 
- Winkelfunctie 

Brandveiligheid 
Het gaat bij brandveiligheid om de maximale loopafstanden binnen een 
rookcompartiment. Bij een woonfunctie beschouwen we één woning als een 
brandcompartiment. Bij niet woningen is de maximale loopafstand van een punt in de 
ruimte tot de toegang 40 meter. 
De maximale loopafstand tussen een brandcompartiment en een vluchttrap verschilt 
tussen woon- en niet-woonfunctie: 
- Woonfunctie: 45 meter 
- Niet-woonfunctie: 30 meter 

Ongeacht de functie moeten er vanuit de uitgang van een brandcompartiment twee 
vluchtwegen zijn. Er zijn echter enkele uitzonderingen: 
- Als in het trappenhuis een veiligheidstroppenhuis is en de ingangen van de woningen 
recht tegenover elkaar liggen, is één vluchtweg voldoende. 
- Bij een kantoorfunctie is één vluchtweg voldoende als deze maximaal 1800 m2 

ontsluit. Dit geldt ook voor woningen met een oppervlakte kleiner dan 800 m2 en als de 
woning niet hoger dan 12,5 meter boven straatniveau ligt. 
- Als een ruimte meerdere toegangen met niet samenvallende vluchtroutes heeft. 

Een brandweerlift is vereist indien er zich verblijfsgebieden hoger dan 20 meter 
boven maaiveld bevinden. De afstand tussen de toegang van een woning en een 
brandweerlift mag maximaal 90 meter zijn. De afstand tussen de toegang van een 
brandcompartiment in een niet-woongebouw en de brandweerlift mag maximaal 75 
meter zijn. 



Toegankelijkheid 
De maatvoering van liften is niet bij alle functies gelijk: 
Woning: 1 ,05 x 2,05 meter 
Niet-wonen: 1,05 x 1,35 meter 
In een woongebouw mag de afstand tot de lift maximaal 90 meter zijn. In een 
woongebouw met toegangen tot de woningen op meer dan 3 meter boven 
maaiveld moet tenminste één opstelplaats voor een lift zijn gereserveerd. 

Het hoogteverschil tussen de toegang tot een woning en de toegang van het 
woongebouw mag niet hoger zijn dan 2 cm. Deze 2 cm is ook de maximale maat voor 
hoogteverschillen tussen woning en buitenruimte en voor tenminste één toegang van 
een toegankelijkheidssector (gebied dat ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers) . 
Een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector (entreeruimte) is vereist in 
woongebouwen met een totale oppervlakte van meer dan 3500 m2 met vloeren 12,5 
meter boven maaiveld. Ook in niet-woongebouwen met een totale oppervlakte van 
meer dan 1 000 m2 is een gemeenschappelijk toegankelijkheidssector voorgeschreven. 
Hoogteverschillen kunnen overbrugd worden met een lift of een hellingbaan. Bij 
niet-woongebouwen wordt bij een hoogteverschil van meer dan 2 cm tussen de 
toegang en het omliggend terrein een hellingbaan toegepast. In een woongebouw 
wordt het hoogteverschil tussen de toegang van een woning en de toegang tot een 
toegankelijkheidssector met een lift overbrugd. 

Afmetingen 
Bij de 'standaard' verblijfsfuncties zullen de minimale afmetingen weinig variëren. 
Er zijn echter functies die een extreme maatvoering vereisen. Deze zullen hier nader 
toegelicht worden. 
De oppervlakte van een verblijfruimte ligt bij de meeste functies rond de 1 0 m2 en bij 
een industriefunctie mag het 5 m2 zijn. Bij een celfunctie mag het 4 m2 of 6 m2 zijn, dit is 
afhankelijk van de verblijfsduur. 
De minimale oppervlaktemaat voor een ruimte met een onderwijsfunctie die dient als 
verblijfsgebied voor een groep leerlingen is 42 m2• Als in een ruimte een spelactiviteit 
moet kunnen plaatsvinden is deze maat 84m2• 

De grootse oppervlakte is vereist voor een sportfunctie, deze moet minimaal 252 m2 

zijn. 

De minimale breedte van een ruimte is voor alle functies 1 ,8 m. Hierop is maar één 
uitzondering; verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector van een logiesgebouw 
moet minimaal 3,2 m breed zijn. 



Ook de hoogte van de meeste verblijfsruimte komt redelijk overeen; namelijk 2,4 m. 
De uitzonderingen hierop zijn de sportfuncties behorende bij een onderwijsfunctie 
voor basis- of speciaal onderwijs. Dan is de hoogte 5 m. Een verblijfsgebied voor 
bouwkundig onderwijs en een verblijfsgebied voor spelactiviteiten moet 3,5 m hoog 
zijn. 

Geluid 
Geluidswering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie. 
lsolatie-index van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde 
woonfunctie is minimaal 20 dB. Dit geldt niet als de verblijfsruimten op dezelfde 
verdieping zijn gelegen en met elkaar in open verbinding staan. 

Voor onderwijsfuncties geldt: 
-Isolatie-index voor luchtgeluid voor de geluidsoverdracht, van een verblijfsruimte voor 
spelactiviteiten naar een andere verblijfsruimte voor het geven van onderwijs van 
dezelfde onderwijsfunctie, is minimaal 0 dB. 
-Isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht, van een verblijfsfunctie 
voor spelactiviteiten naar een andere verblijfsruimte voor het geven van onderwijs van 
dezelfde onderwijsfunctie, is minimaal 10 dB. 

Geluidswering tussen verblijfsruimten van verschillende gebruiksfuncties. 
De karakteristieke isolatie-index van een verblijfsgebied van een woning naar een 
verblijfsgebied van een andere woning of gebouw is minimaal 0 dB. Deze isolatie
index is 5 dB tussen een verblijfsgebied van een woning en een niet-verblijfsgebied 
van een andere woning of gebouw. 

Het Coördinatieteam Optimalisering Grondgebruik, gemeente Amsterdam, heeft in 
hun onderzoek ongeveer dezelfde conclusies getrokken als ik in de voorgaande tekst. 
Zij geven in hun onderzoek een viertal mogelijke strategieën weer om toch te komen 
tot flexibele gebouwen: 

Zonering: je legt vast welke functie waar komt (wel gemengd maar niet per 
definitie flexibel) 
Fasering: je gaat uit van een basis bestemming, maar je ontwerpt zo dat het 
in de toekomst eenvoudig is het gebouw andere bestemmingen te geven. 
Je hoeft niet aan de strengste eisen te voldoen en bij functiewijziging gelden 



regels voor bestaande gebouwen, die veel soepeler zijn. 
Flexibel: je bouwt een volledig flexibel gebouw, bestaande uit flexibele units 
die aan alle eisen voldoen. Elk deel kan met zeer minimale ingrepen van 
bestemming veranderen 
Gedoog 'illegaal ' gebruik: je bouwt volgens de minst strenge eisen en staat 
oogluikend toe dat ook andere functies in het gebouw geplaatst worden. 
Hierbij kunnen er wel problemen ontstaan met betrekking tot woonrechten, 
erfpacht en bestemmingsplan. 

Conclusie 
Zoals het onderzoek van de gemeente Amsterdam al aangeeft, zijn er verschillende 
manieren om toch tot een gebouw te komen waarin verschillende functies 
vertegenwoordigd kunnen worden, ondanks de grote verschillen per functie. 
Het bouwbesluit hoeft dus geen belemmering te zijn. 
Ik zal hier niet verder ingaan op deze problemen, omdat het bij mijn ontwerp 
alleen gaat om het systeem dat ervoor zorgt dat het gebouw makkelijk veranderd 
kan worden. Het gebouw zelf zal door iemand anders ontworpen worden. Bij 
elk individueel gebouw zal de architect ervoor moeten zorgen dat het aan de 
bouwkundige voorwaarden voldoet. Ook zal hij ervoor moeten zorgen dat het 
gebouw aan bepaalde eisen voldoet, zodat het systeem ook daadwerkelijk 
toegepast kan worden. Dit zal in het volgende hoofdstuk uitgebreid behandeld 
worden. 



Inleiding 
Aan de hand van een aantal gebouwen en theoretische projecten wil ik hier 
wat dieper ingaan op de verschillende mogelijkheden van flexibel bouwen en 
multifunctioneel gebruik. Het zijn zeer uiteenlopende voorbeelden die, naar mijn idee, 
veel verschillende aspecten van het onderwerp belichten. 
Elk project wordt door middel van tekst en afbeeldingen nader belicht. 
Het gaat niet in alle gevallen om daadwerkelijk uitgevoerde gebouwen. In de 50-er 
en 60-er jaren was er een groep architecten actief die zich bezighielden met het idee 
van uitbreiden, van vooral de stad in zijn geheel, en flexibiliteit. De meeste van deze 
theorieën zijn ook bij theorieën gebleven. Ze waren te extreem om uit te voeren. Dit 
kwam ook omdat het beeld dat deze architecten hadden van de wereld en hoe 
deze zou veranderen ook wat extreem was. 

Ik heb de projecten ingedeeld volgens een aantal thema's. Op deze manier kunnen 
vergelijkingen gemakkelijk gemaakt worden en kunnen een aantal conclusies 
getrokken worden. Uiteraard kunnen verschillende projecten bij meerdere thema's 
ondergebracht worden. Ik heb gekozen voor de volgende thema's (tussen haakjes 
staat de term die in de rest van de tekst voor het thema gebruikt wordt) : 

Het exterieur is gemakkelijk aan te passen (ex verandert) ; 
Het exterieur blijft gedurende de gebruiksperiade gelijk (ex gelijk) ; 
Betonnen constructie (beton) ; 
Stalen constructie (staal); 
De verschillende onderdelen zijn gemakkelijk te verwijderen of te veranderen 
(onderdeel); 
Flexibel door middel van units die gemakkelijk vervangen, verplaatst of 
verwijderd kunnen worden (unit); 
Het gebouw is gemakkelijk uit te breiden (uitbreiden) ; 
De flexibiliteit wordt verkregen door de toepassing van schuifwanden 
(schuifwand); 
Het gebouw is multifunctioneel in gebruik (multifunctioneel); 
Het gebouw heeft een kenmerkend uiterlijk dat bepaald wordt door de 
flexibiliteit of is wereldwijd bekend (architectuur); 
Voornamelijk theoretisch, enkele van deze projecten zijn nooit uitgevoerd 
andere zijn wel utgevoerd maar de theorie is veel bekender (theorie). 



Dom-ino (1914)- Le Corbusier 
Aan het begin van WO I is Le Corbusier diep onder de indruk van de berichten over de 
verwoestingen die onder andere in Vlaanderen zijn aangericht. Hij gaat op zoek naar 
een systeem dat het mogelijk maakt deze woningen snel en betrekkelijk eenvoudig 
te reconstrueren. Hij past zijn kennis van gewapend beton toe en ontwerpt, samen 
met Max Du Bois, een type-structuur die bestaat uit betonnen vloerplaten die op 
vierkanten kolommen steunen en verbonden zijn door een trapelement (afbeelding 
15). Dit standaard ontwerp moet op grote schaal geproduceerd worden. Doordat de 
vloeren op kolommen in plaats van muren rusten, ontstaat er een grote vrije ruimte. 
Deze ruimte kan door de bewoners zelf worden ingericht en aangepast worden aan 
hun behoeften. De grote vernieuwing is de plaatsing van de kolommen, naar binnen, 
los van de buitenwand 
Op deze manier is niet alleen de binnenindeling, maar ook de gevelcompositie 
onafhankelijk van de structuur. 

Ex verandert I Beton I Onderdeel 

Rietveld-Schröder huis (1924)- Gerrit Rietveld 
Dit gebouw is volgens de ideeën van de Stijl gebouwd. De Stijl was een stroming in 
de beeldende kunst en de architectuur. Kenmerkend voor deze stroming waren de 
kleurvlakken die wit, zwart of grijs waren of primaire kleuren hadden. Aan de gevel van 
het Rietveld - Schröder huis is direct te zien dat dit huis een duidelijk voorbeeld van 
De Stijl is. De gevel bestaat uit verschillende vlakken, die in verschillende lagen achter 
elkaar zijn geplaatst. Deze vlakken zijn wit en grijs. 
De eerste verdieping van het huis is een open ruime die met behulp van draai-
en schuifwanden ingedeeld kan worden in verschillende ruimten. Deze draai- en 
schuifwanden zijn niet eenvoudigweg kamerschermen of meubelstukken, ze maken 
ook deel uit van de totale compositie (afbeelding 16). Ze zijn niet willekeurig te 
plaatsen en ze zijn alleen te ze verplaatsen binnen een vast patroon. De beweegbare 
en actieve enscenering maakt van het Rietveld - Schröder huis een groot dynamisch 
kunstwerk van kleur en licht. Veranderbaarheid heeft hier meer met de beleving te 
maken dan met functionele flexibiliteit. 

Ex gelijk I Schuifwand I Architectuur 



De Eendracht ( 1931} - H.J. van den Broek 
Hier is, evenals bij het Rietveld - Schröder huis, gebruik gemaakt van schuifwanden om 
de indeling van de woningen telkens te veranderen. In tegenstelling tot de eenmalige 
uitvoering van het Rietveld - Schröder huis gaat het hier om bouwblokken met 
meerdere woningen. 
Het gebruik van een flexibele woningplattegrond is opgehangen aan het verschil in 
dag- en nacht gebruik. Functieplekken overlappen door middel van schuifwanden. 
Zo wordt een deel van de woonkamer 's avonds een slaapkamer. Overdag is er 
een speelkamer die direct grenst aan de eetkamer. Deze ruimte wordt's avonds 
afgesloten en vormt dan de ouderslaapkamer (afbeelding 17). 
Alle ruimte,s zowel in een dag- als in een nachtopzet hebben een directe verbinding 
met het toilet en de badkamer. 
Binnen het oeuvre van Van den Broek blijft deze 'woonmachine' aan de Vreesenlaan 
in Rotterdam op zichzelf staan. 

Ex gelijk I Beton I Schuifwand 

Dymaxion House (1945}- Buckminster Fuller 
De Dymaxion woonmachine is al aan het eind van de 20-er jaren ontwikkeld, maar 
werd pas in 1945 gebouwd (afbeelding 18). Het woord Dymaxion is een samenstelling 
van een aantal woorden die het gebouw op een treffende manier omschrijven. 
Dy (Dynamic); het gebouw is behoorlijk dynamisch en kan gemakkelijk afgebroken 
worden om vervolgens op een andere locatie weer samen te stellen. Max (Maximum) 
geeft aan dat er maximaal gebruik gemaakt wordt van alle mogelijkheden en 
ruimte die het biedt. Als laatste staat Ion (Tension) voor spanning. Daarmee wordt 
aangegeven dat het gebouw door middel van een bepaalde spanning zijn stevigheid 
verkrijgt. Het hangt als het ware op aan een centrale as. In deze as zijn onder andere 
ook de leidingen onder gebracht. 
Het huis wordt ingericht door middel van units die in hun geheel vervaardigd worden 
in een fabriek om vervolgens in het huis geplaatst te worden. Ze worden aan de 
centrale mast gekoppeld en zo aan het leidingenstelsel aangesloten. De units zijn 
gemakkelijk te verwisselen als de wensen van de gebruiker veranderen (afbeelding 
19). Het Dymaxion house is nooit echt van de grond gekomen. Dit kan onder andere 
te wijten zijn aan het feit dat privacy in dit huis soms ver te zoeken was, omdat deze 
werd opgeofferd voor de flexibiliteit. 

Ex gelijk I Unit I Schuifwand I Architectuur 



Unité d'Habitation (1946)- Le Corbusier 
Le Corbusier realiseert verschillende versies van de Unité d'Habitation, allen gebaseerd 
op zijn ideeën uit het Stadsplan van 1922, Ville Contemporaine. De Unité's zijn grote 
woonblokken in het groen waarin, naast wonen, ook sociale en gemeenschappelijke 
functies zijn vertegenwoordigd. De functies variëren van een speeltuin of medische 
voorzieningen tot een complete winkelstraat. 
De structuur van het gebouw is vrij simpel: een rechtlijnig betonnen grid met daarin 
geprefabriceerde individuele appartement units, die je in de constructie steekt zoals 
een wijnfles in een rek. 
Le Corbusier zegt hier zelf over: "Een fles kan Champagne, Kwaliteitswijn of een 
simpele Tafelwijn bevatten, maar die waar wij het over hebben, die bevat een familie. 
[ ... ] En als we onze Fles, de woning, klaar hebben. kunnen we ze plaatsen onder een 
appelboom in Normandië of onder een dennenboom in de Jura. We kunnen hem 
echter ook in een vak steken [ ... ] Makkelijker gezegd, we bewaren de fles in een 
flessenrek." (afbeelding 21) 
Om aan de wensen en eisen van zeer uiteenlopende bewoners te voldoen zijn 
er vanuit het basisprincipe wel 23 verschillende woningen ontwikkeld. Als de 
gezinssamenstelling verandert, en daarmee de wensen van de bewoners, wisselt men 
simpelweg van woning. 

Ex gelijk I Beton I Unit I Multifunctioneel 

Eames House ( 1949) -Charles en Ray Eames 
Dit ontwerp is voortgekomen vanuit een prijsvraag van het tijdschrift Arts & 
Architecture Magazine. Dit tijdschrift is vlak na de tweede wereldoorlog opgericht. 
Bij de prijsvraag ging het om ontwerpen voor experimentele eengezinswoningen. De 
meest innovatieve ontwerpen werden uitgevoerd en uitgebreid gedocumenteerd in 
het tijdschrift. Het doel van deze prijsvraag was het zoeken naar nieuwe ideeën en het 
gebruik van nieuwe materialen en technieken. 

Eames House is ontworpen door en voor het echtpaar Charles en Ray Eames i.s.m. 
Eero Saarinen. Het voldoet volledig aan de voorwaarden die gesteld werden in 
de prijsvraag: "prefabrication, mass production and industrialization of residentiel 
construction". De woning is gebouwd met kant-en-klare onderdelen. Het bestaat uit 
twee delen, het huis en een studio, die als basis een staalskelet hebben opgebouwd 
uit standaard deur- en raamelementen en stalen frames. Deze zijn opgevuld met 
verschillende panelen die, net als de onderdelen van het skelet, rechtstreeks uit een 



catalogus lijken te komen. De transporante panelen zijn onder andere van helder 
glos of van draadglas. De dichte panelen zijn van hout, a luminium, en asbest. Ze zijn 
in verschillende kleuren uitgevoerd en ze zijn te verwisselen, waardoor de woning 
mokkelijk te veronderen is (afbeelding 22}. 

Op deze manier zou je woningen in zeer uiteenlopende stijlen kunnen uitvoeren en 
zeker niet alleen de modernistische uitwerking zoals hier. 

Ex verandert I Stool I Onderdeel I Uitbreiden I Architectuur 

Po/ynormwoningen ( 1951) -Alexander Horowitz 
In 1949 wordt Polynorm NV opgericht door professor Alexander Horowitz. In 1950 
wordt in Eindhoven, in opdracht van Philips, begonnen met de bouw van 212 
polynormwoningen. Dit is het eerste geheel droge montage systeem voor de bouw. 
Alle onderdelen van het metalen skelet worden in de fabriek op moot gemaakt en 
afgewerkt. Vervolgens wordt op de bouwplaats alles in elkoor geschroefd (afbeelding 
23 en 24} . De gevelofwerking bestoot uit betonnen buitengevelploten die met 
bouten, schroeven en klemmen op het metalen skelet gemonteerd worden. De 
ploten hebben verschillende kleuren. Zo zijn er bijvoorbeeld woningen met beige 
ploten tegen de gevel en langs de onderrond en bij de voordeur worden steenrode 
ploten toegepast. Steenwolmotten zorgen voor isolotie van de buitenmuren en 
de binnenbekleding bestoot uit fobrieksmotig gemaakte ploten van cement en 
hout in verschillende kleuren of met een verschillende bekleding die afhangt van 
de toepassing van de ruimte. De vloeren zijn stolen rosters die bedekt worden met 
ploten. Deze ploten zijn aan de bovenzijde afgewerkt met een slijtvoste loog. Hierdoor 
is verdere afwerking, met bijvoorbeeld linoleum niet nodig. Alle elementen worden 
zuiver op moot aangevoerd. Eenmaal gemonteerd is er geen verdere afwerking, door 
bijvoorbeeld schilders, metselaars of stukadoors, meer nodig. 
Hoewel dit allemaal heel mooi klinkt zijn de polynormwoningen toch geen succes 
geworden. Dit kwam onder andere omdat de productiekosten erg hoog waren. De 
woningen zijn in 2006 afgebroken, één exemplaar is opnieuw opgebouwd op het TUle 
terrein. 

Ex gelijk I Stool I Onderdeel 



Mobiele Architectuur (1956)- Yona Friedman 
Als een reactie op de massawoningbouw onderzocht Yona Friedman vanaf het einde 
van de jaren '50 de mogelijkheden van mobiele architectuur en stedenbouw. Er moet 
in de steden van de toekomst plaats zijn voor verandering en aanpassing door de 
gebruikers. Mobiliteit, groei, veranderbaarheiden flexibiliteit zijn belangrijke thema's en 
hij ziet de techniek als het voornaamste hulpmiddel om deze thema's te realiseren. 
Enkele punten uit zijn manifest 'L'Architecture Mobile': 
- Klimaatregeling maakt de steden efficiënter; de straten worden plaatsen waar het 
openbare leven zich kan afspelen. 

- De constructies die de stad dragen, moeten op het niveau liggen van de 
ontwikkeling 
van de wetenschap. 

- Het principe van het ruimtelijke urbanisme staat toe dat wijken boven elkaar komen 
te liggen. 
- De constructies die de steden dragen, zijn louter skeletten. De aankleding van het 
skelet wordt geheel overgelaten aan het initiatief van de individuele bewoner. 

Villa Spatiale (afbeelding 26 ) is een van de uitwerkingen van mobiele architectuur. 
Het is een open spaceframe boven de stad op gelijkmatig verdeelde 'kolommen' 
die de ontsluiting en installaties in zich opnemen. Het frame bestaat uit verschillende 
verdiepingen en de invulling kan steeds veranderen door middel van 'mobiele' 
wanden, vloeren en daken. Ongeveer de helft van het totale frame blijft open voor 
de ventilatie en voor voldoende daglichttoetred ing. Ook blijft er op die manier 
genoeg ruimte over voor de veranderingen. 

Ex verandert I Staal I Unit I Uitbreiden I Multifunctioneel I Theorie 

Drager -Inbouw ( 1961) - J. Ha braken 
Habraken zag de drager als een betonconstructie van zich door de stad slingerende 
vloeren boven elkaar (afbeelding 27). Een strook aan één zijde wordt vrij gehouden 
om te dienen als loopgalerij die de trappenhuizen en liften verbindt. Verder wordt 
door Habraken nooit echt omschreven wat de drager in het drager/inbouw 
concept nu eigenlijk precies is. Wel verwoordt hij meerdere malen wat het zeker niet 
is: 'De drager is geen neutraal skelet zoals het Dom-ino skelet maar een drager is 
architectuur.' 
Samen met 9 architectenbureaus en dè B.N.A. richt Habraken in 1964 de Stichting 
Architecten Research (SAR) op. Een van de doelen van de SAR was te onderzoeken 



welke bijdrage architecten kunnen leveren om de toepassing van industriële 
productiemethoden in de huisvesting mogelijk te maken. Dit doel tracht de stichting 
te bereiken door aandacht te besteden aan 'de mogelijkheid van invoering van 
gestandaardiseerde dragende constructies, het ontwerpen van dergelijke constructies 
en het bevorderen van de bouw daarvan.' 
De SAR heeft een systeem ontwikkeld. Voor de maatcoördinatie is een modulair 
systeem ontwikkeld op basis van de normmaten van 10 bij 20 centimeter. Een 
ingenieus stelsel van regels bepaalt in welke zone materiaal geplaatst moet worden. 
Dit stelsel had tot doel om tot afstemming te komen tussen producenten van 
bouwelementen opdat deze op eenvoudige wijze op de bouw samengevoegd 
konden worden. 

Ex gelijk I Beton I Onderdeel I Architectuur 

Plug-In-City ( 1964) - Peter Cook 
Het tijdschrift Archigram werd voor het eerst uitgegeven in 1961, samengesteld door 
Peter Cook en David Green en met plannen van Miehoei Webb. Het was een podium 
om eigen werk, en dat van andere jonge architecten, onder de aandacht van het 
publiek te brengen. Het tijdschrift werd pas echt bekend bij het publiek toen het vierde 
nummer uitkwam. Hierin stond onder andere het stuk 'Living City'. Hierover zeggen 
de uitgevers zelf: "Our belief in the City as unique organism". Architectuur is volgens 
hen meer dan alleen gebouwen, ook het niveau van de stad speelt een rol in het 
ontwerp. Verandering kan en moet worden ingebouwd door middel van modulaire 
en herbruikbare elementen. 
Plug-in City is één van de uitwerkingen van de ideeën van de Archigram groep. Het 
gaat hier om een gigantisch metalen skelet waar ten alle tijden capsules ingeplugged 
kunnen worden (afbeelding 28). De capsules kunnen veranderd en verplaatst worden 
al naar gelang de wensen van de gebruiker. Ze worden geplaatst en verplaatst door 
middel van een kraan die een vast onderdeel is van de totale structuur (afbeelding 
29). Het volgende zegt Peter Cook er zelfs over in een uitgave van Archigram: 
"Definition: The Plug-in City is set up by applying a large scale network-strucutre, 
containing access ways and essential services, to any terrain. lnto this netwerk are 
ploeed units which cater tor all needs.These units are planned tor obsolescence. The 
units are served and manoeuvred by means of eranes eperating trom a railway at the 
apex of the structure. the interior contoins several electronic and machine installotions 
intended to replace present-day work operations." 



Ex verandert I Staal I Unit I Uitbreiden I Multifunctioneel I Architectuur I Theorie 
Walking City (1964)- RonHerren 
Zowel Plug-in-City als deze Walking City zijn voorbeelden van de humoristische insteek 
van de Archigram groep om huisvesting in de toekomst te realiseren. 
Walking City geeft steden weer als gigantische reptielachtige structuren op poten 
die zich kunnen voort bewegen. Ze kunnen zich verplaatsen naar de plek waar de 
bewoner wil verblijven (afbeelding 30). 
De zes leden van de Archigram groep hadden zeer uiteenlopende achtergronden en 
verschillende vaardigheden. Wel hadden ze dezelfde ideeën over de toekomst. De 
technische vooruitgang moest ervoor zorgen dat er een architectuur ontwikkeld kon 
worden die zich aan de snel veranderende maatschappij kon aanpassen. 

Ex gelijk I Multifunctioneel I Theorie 

Nakagin Capsule Tower ( 1972) - Kisho Kurokawa 
Kurokawa behoort tot de Metabolisten: een groep Japanse architecten van de jaren 
'50 en '60 die zich kritisch opstelden ten opzichte van de modernistische traditie. Ze 
verenigden westerse en oosterse invloeden in hun architectuur en verzetten zich tegen 
de onveranderlijkheid in de architectuur. Zij waren van mening dat een gebouw 
verandert moet kunnen worden al naar gelang de wensen van de maatschappij of 
gebruikers. 

Dit gebouw is het eerste capsule ontwerp dat ook daadwerkelijk gebouwd is. In eerste 
instantie is hij ontworpen als een capsule hotel voor zakenmannen die door de week 
laat moesten werken in het centrum van Tokyo. 
Het gebouw is 14 verdiepingen hoog en bevat 140 capsules (afbeelding 31). De 
capsule is bedoeld als éénpersoonskamer en voorzien van een rond raam, een 
ingebouwd bed en een badunit. Ook is er een TV, radio en wekker aanwezig. De 
capsules worden (afbeelding 32). 
geprefabriceerd in een fabriek en vervolgens getransporteerd. Met behulp van een 
kraan werden ze aan de betonnen kern bevestigd. Elke capsule is bevestigd met 
slechts 4 bouten, daardoor is het heel makkelijk om ze los te koppelen. Zo kunnen ze 
verplaatst of verwijderd worden. 

Ex verandert I Unit I Uitbreiden I Architectuur 



't Korregat ( 1973)- Frank van Klingeren 
Multifunctioneel centrum 't Korregat in Eindhoven is een van de multifunctionele 
gebouwen die van Klingeren ontworpen heeft (afbeelding 33). De gedachte erachter 
was dat er vanzelf een verstandhouding zou ontstaan tussen mensen, als ze zo 
nauw bij elkaar betrokken zouden zijn dat er als het ware hinder ontstaat. De beste 
manier om dit te bereiken was, volgens van Klingeren, het verwijderen van muren 
en het vermengen van functies. Bij de opening van 't Korregat waren er dan ook 
zeer uiteenlopende functies in het gebouw gehuisvest: onder andere twee scholen, 
winkels, een huisartsenpraktijk, een bibliotheek en een bar. De scholen in 't Korregat 
stonden in open verbinding met de overige voorzieningen. Dit bleek toch een groot 
probleem. Vooral vanwege de geluidsoverlast zijn in 1977, bij een grootschalige 
verbouwing, muren opgetrokken zodat er klassikaal les kon worden gegeven. Bij een 
volgende verbouwing in de jaren '90 zijn er ook gevels gekomen en kreeg elke functie 
een eigen entree. 
't Korregat is nu nog steeds een multifunctioneel gebouw maar niet meer op de 
manier zoals van Klingeren het bedacht had. Hetzelfde is ook gebeurd met andere 
gebouwen van deze architect. De Agora in Lelystad is afgebroken en de Meerpaal in 
Dronten is drastisch verbouwd vanwege eenzelfde soort problemen als bij 't Karregat. 

Ex verandert I Staal I Onderdeel I Uitbreiden I Multifunctioneel 

Kasbah (1974)- Piet Blom 
Het Structuralisme, dat grotendeels tot Nederland beperkt is gebleven, is een 
architectuurstroming die zich verzette tegen de denkbeelden van de Nieuwe 
Zakelijkheid, een belangrijke stroming in die tijd. Een gebouw moet volgens de 
aanhangers van het structuralisme, waartoe ook Piet Blom hoorde, meer zijn dan een 
optelling van zijn functies. De mens, en vooral zijn sociale contacten, staan centraal. 
Multifunctioneel ruimtegebruik was volgens deze architecten een manier om dit uit te 
lokken. 
Een steeds weer terugkerend thema van Piet Blom is het 'stedelijk dak'. De eerste 
daadwerkelijk uitvoering hiervan is de Kasbah in Hengelo. 

Het Kasbah project omvat 184 woningen op hoge poten (afbeelding 34). De ruimte 
op de begane grond wordt op deze manier voor de stad behouden zodat er 
gemeenschappelijke voorzieningen en parkeren gesitueerd kan worden. Het project 
was ontworpen voor het centrum van de stad, maar is uiteindelijk aan de rand van 
de stad in een nieuwbouwwijk gerealiseerd. Er zijn enkele problemen ontstaan in de 



wijk die weergeven dat een dergelijke ru imte toch waarschijnlijk beter functioneert 
in het centrum van een grote stad. Zo bleken de ruimten onder de woningen zeer 
aantrekkelijk voor vandalen en de winkels hielden het er niet lang uit. 

Ex gelijk I Multifunctioneel 

Centre Pompidou ( 1977) - Renzo Piano en Richard Rogers 
President George Pompidou uitte in 1969 de wens voor een cultureel centrum in het 
midden van Parijs dat zowel museum als creatief centrum is. Renzo Piano en Richard 
Rogers hebben deze wens op een heel eigen wijze gestalte gegeven. 
Het centre Pompidou kenmerkt zich doordat de constructie en leidingen van de 
buitenkant duidelijk zichtbaar zijn. Bij de meest gebouwen verdwijnen deze elementen 
uiteindelijk achter de gevel en zijn ze vervolgens van de buitenkant niet of nauwelijks 
zichtbaar. 
In het centre Pompidou zijn onder andere een bibliotheek, een centrum voor 
industriële vormgeving en uiteraard het Musée Nationale d' Art Moderne gevestigd. 
Om de functionele beweging en doorstroming te maximaliseren en de interne ruimte 
vrij te houden zijn alle leidingen, liften en trappen aan de buitenkant van het gebouw 
geplaatst. De open vloeren, die hierdoor ontstaan, zijn ook telkens opnieuw in te 
delen. 
De draagconstructie, de ontsluiting en de leidingen, die het gebouw zijn 
karakteristieke uiterlijk geven, zijn geen van allen dominant (afbeelding 35). De 
sprekende kleuren van de leidingen geven nog een extra dimensie aan het geheel. 
Ze geven aan of het element voor lucht (blauw), water (groen), elektriciteit (geel) of 
voorbeweging en veiligheid (rood) van bezoekers bedoeld is. 

Ex gelijk I Staal I Onderdeel I Multifunctioneel I Architectuur 

/SB-Woning ( 1994) - Jan Bats 
Begin jaren tachtig ontstond het Innovatief Systeem van Bouwen (ISB). Een industrieel 
te vervaardigen stalen woningbouwconcept dat ruimte moest bieden aan diverse 
indelingen en woonwensen. In 1994 werd een proefwoning gebouwd op het terrein 
van de Technische Universiteit Eindhoven (afbeelding 36). Het bouwsysteem is als 
product geschikt voor woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen. De maatvastheid 
van het staal en de kant-en-klare elementen maken op de bouwplaats een snelle 
montage van elk van deze gebouwtypen mogelijk. 

• 



Het is een uiterst flexibel systeem, omdat tot kort voor het begin van de bouw nog 
veranderingen aangebracht kunnen worden wat betreft de plaats van onder 
andere het trapgat. Ook tijdens de gebruikspenode is het mogelijke om op een vrij 
eenvoudige en goedkope manier bijvoorbeeld een extra badkamer toe te voegen 
of de trap te verplaatsen. De kracht van het systeem zit in de manier waarop de 
driedimensionale verbinding van de verschillende componenten in één element is 
ópgelost. 
Uiteindelijk is er van dit systeem slechts één prototype gebouwd op het Tu/e terrein, 
dit prototype heeft wel een schat aan ervaringen opgeleverd, waardoor andere 
producten zijn ontwikkeld. 

Ex verandert I Staal/ Onderdeel 

Smarthouse (2002) - Robert Winkel 
Cataloguswoningen geven in de meeste gevallen een aantal keuzemogelijkheden 
binnen een vast stramien. Een nadeel is dat deze woningen vaak niet aan hun 
omgeving aangepast kunnen worden, omdat er maar een beperkt aantal opties zijn. 
Robert Winkel heeft zich bezig gehouden met het ontwikkelen van een nieuw soort 
cataloguswoning die veel meer vrijheid geeft. 
Door een splitsing van het staalskelet en de afbouw, combineert hij de voordelen 
van de cataloguswoning met de keuzevrijheid van een individuele opdracht. Het 
Smarthouse wordt gekenmerkt door een staalskelet dat qua afmetingen en vorm 
flexibel is. De knopen en de afmetingen van de profielen zijn gestandaardiseerd. 
Geen enkele binnenwand is dragend, dus deze zijn ten alle tijden te verplaatsen of te 
verwijderen. Hierdoor is een optimale flexibiliteit gewaarborgd. Ook de gevelbekleding 
is aan te passen aan de wensen van de gebruiker. De verwijderde elementen kunnen 
eenvoudig hergebruikt worden. Het Smarthouse is een eigenzinnig huis met een 
bewust gekozen moderne uitstraling 9afbeelding 37). 

Ex verandert I Staal/ Onderdeel 

Rotor House (2004) - Luigi Colani 
In dit ontwerp komt duidelijk naar voren hoe Colani denkt over wonen in de toekomst. 
Hij maakt met deze woning een ontwerp dat een minimale buitenmaat combineert 
met een maximale benutting van de binnenruimte. De woning is slechts 6x6 meter, 
maar alle functies zijn er in vertegenwoordigd (afbeelding 38). De ruimte bevat 



een toilet en een woonkamer. In deze woonkamer bevindt zich een rond object 
(afbeelding 39). Dit object kan roteren en bevat drie verschillende functies: 'een bad 
nemen' , 'koken' en 'slapen'. leder functie kan zo gedraaid worden dat ze aan de 
woonruimte grenzen en gebruikt kunnen worden. Er wordt dus telkens maar één van 
de functies gebruikt. 
Een prototype van dit huis is al te bewonderen. maar het is momenteel nog niet 
mogelijk om het in productie te nemen. Het huis zou ideaal zijn voor het groeiend 
aantal stadsnomaden en kleine families. 

Ex gelijk I Unit I Schuifwand I Architectuur 

Zeven Hemels (niet gerealiseerd) - Bouwfonds Woningbouw 
Individueel opdrachtgeverschap staat in Nederland nog in de kinderschoenen. 
Het voornaamste doel van particulier opdrachtgeverschap is het geven van meer 
zeggenschap aan de bewoners. Dit levert vaak dure en ruimtevretende vrijstaande 
huizen op. Een andere mogelijkheid is het bouwen in eigen beheer. Dan slaat een 
groep kopers of huurders de handen ineen en organiseert het bouwproces zelf. 
Architecten grijpen een dergelijke vrijheid aan voor georganiseerde diversiteit. Er zijn 
twee manieren om tot gevarieerd. persoonlijk wonen te komen. Je kunt woningen 
naast elkaar of op elkaar bouwen. 

Een voorbeeld van gestapeld wild wonen is het project de 'Zeven hemels'. 
Potentiële bewoners worden gekoppeld aan een moderne. jonge architect die 
door middel van een prijsvraag is geselecteerd. Samen zullen ze een droomhuis 
ontwikkelen. 
Elke verdieping krijgt 2 of 3 woningen. De indeling. gevelbekleding en het eventueel 
toevoegen van een balkon of loggia wordt bepaald door de toekomstige eigenaar. 
De stalen draagconstructie wordt gescheiden van de veelal prefab inbouw en in de 
vloer komen de kabels en leidingen. 
Het plan is uiteindelijk niet doorgegaan. Dit kwam door verschillende factoren zoals de 
hoge prijs (omdat de markt omsloeg), het ontbreken van voldoende parkeerplaatsen 
en de uitstraling van de locatie. 
Typisch is dat geïnteresseerden de veelheid van keuzes eerder een nadeel dan een 
voordeel vonden. Daaruit blijkt dat de manier waarop keuzes worden aangeboden 
van groot belang zijn. 

Ex gelijk I Staal I Theorie 
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Er zijn een aantal overeenkomsten te zien. Er zouden hieruit enkele conclusies 
getrokken kunnen worden. Deze conclusies zijn echter alleen van toepassing op deze 
negentien projecten. 





Bij voorgaande onderzoeken heb ik elke keer aan het einde een conclusie getrokken. 
Hieruit volgt steeds wat de beste oplossing zal zijn, met inachtneming van de eisen die 
ik aan het systeem stel. 

Na de analyse van de term flexibel, volgt dat 'flexibele enscenenering' de beste 
oplossing voor mijn systeem zal zijn. Dit zal betekenen dat er in het systeem dat ik wil 
ontwikkelen verplaatsbare of uitschuifbare onderdelen toegepast zullen worden. 
Uit de teksten over multifunctionaliteit komt naar voren dat 'dynamische 
functiemenging' een term is die het best past bij mijn doelstelling. Het gaat namelijk 
niet alleen om de verschillende functies die in het gebouw vertegenwoordigd zijn. Ook 
van belang is het feit dat de functies, binnen het gebouw, snel kunnen veranderen. 

Zoals genoemd bij de analyse van de bouwkundige randvoorwaarden komt dit 
eigenlijk voor rekening van de architect, die het gebouw ontwerpt waarin het systeem 
toegepast wordt. 
Toch worden er aan het eind van het onderzoek enkele mogelijke oplossingen 
genoemd. 'Fasering' , waarbij je uitgaat van een basisbestemming die tijdens de 
gebruikspenode zonder veel problemen kan veranderen, is waarschijnlijk de beste 
oplossing. In de ontwerpfase wordt rekening gehouden met het feit dat in de 
toekomst veranderingen makkelijk en snel doorgevoerd kunnen worden. Er hoeft 
niet aan de strengs wegende eisen te worden voldoen, want bij een functiewijziging 
gelden andere regels. Het gaat dan namelijk om een bestaand gebouw en daarvoor 
gelden soepelere regels. 

Van de voorbeeldprojecten spraken vooral de gebouwen waar flexibiliteit door 
middel van units geregeld is, me erg aan. Het ging bij deze projecten meestal om 
units die opgehangen werden aan een constructie, alleen bij het Rotorhouse en het 
Dymaxion house zijn er units in een ruimte geplaatst. 

Ik wil gebouwen op zo veel mogelijk manieren flexibel houden. Het moet onder 
andere mogelijk zijn om op zeer korte termijn de inrichting van een ruimte te 
veranderen. Ook vind ik het belangrijk dat er makkelijk van functie verandert kan 
worden. Dit alles wil ik voor elkaar krijgen door het toepassen van een systeem dat uit 
verschillende units bestaat. Voor verschillende functies worden er verschillende units 
ontwikkeld. Deze units moeten zo klein mogelijk zijn en makkelijk verplaatsbaar, zodat 
het in de gebruiksfase ook eenvoudig blijft veranderingen aan te brengen. Omdat de 
gebouwen door middel van dit systeem zowel multifucntioneel als flexibel zijn, heb ik 
de naam MultiFiex gegeven. 



Om het MultiFiex systeem in een gebouw te kunnen toepassen moet het gebouw aan 
een aantal eisen voldoen. Om te beginnen zullen enkele eisen gesteld worden aan 
het totale gebouw en de indeling, in verband met het transport van de unit. 

Welk vloersysteem er toegepast wordt, hangt samen met de plaatsing van de 
leidingen. De uiteindelijke keuze van het vloersysteem wordt uiteraard overgelaten 
aan de architect van het desbetreffende gebouw en zal ook per gebouw kunnen 
verschillen. Ik geef hier een overzicht van enkele vloersystemen en zal vervolgens 
toelichten welke er beste gebruikt kunnen worden in een gebouw waar het MultiFiex 
systeem toegepast zal worden. 

Omdat de units, na plaatsing, makkelijk aangesloten moeten kunnen worden, is ook 
de plaats van de leidingen een belangrijk punt. De leidingen kunnen het beste in een 
zone gelegd worden, zodat de units op zoveel mogelijk verschillende plaatsen kunnen 
staan. 
Aangezien het hier in principe alleen om het systeem gaat. zal geen volledig ontwerp 
van een gebouw uitgewerkt worden. 
Ik zal, ter verduidelijking, een schematisch gebouw weergeven en aan de hand 
daarvan toelichten hoe de verdeling van de leidingen geregeld zou kunnen worden. 



Hoe het MultFiex systeem precies is opgebouwd wordt in het volgende hoofdstuk 
uitgelegd. Om te begrijpen aan welke eisen het gebouw moet voldoen, is het 
belangrijk om te weten dat het systeem bestaat uit een aantal ingerichte units die 
gebruikt worden om een ruimte in te delen. De units worden geheel in de fabriek 
geprefabriceerd en vervolgens naar het gebouw getransporteerd. Voor het transport 
worden meerdere units samengevoegd en aan elkaar bevestigd. Op de manier 
worden ze als één geheel getransporteerd. 

Bij de opbouw van het gebouw moet er rekening mee gehouden worden dat de units 
als één blok door het gebouw verplaatst moeten kunnen worden. Eenmaal op de 
juiste verdieping of in de juiste ruimte, worden ze losgekoppeld en los van elkaar op de 
gewenste plek gezet. 

Het idee is dat het gehele blok van units onder het gebouw afgeleverd wordt. Het 
gebouw wordt van de grond opgetild, zodat de vrachtwagen er onderdoor kan 
rijden om de blok met units neer te zetten. Om de units vertikaal door het gebouw 
te verplaatsen, is er vervolgens een lift of een vertikaal verplaatsbaar vloertje nodig 
(afbeelding 41 ) . 
De units zijn allemaal verrijdbaar en daardoor is de horizontale verplaatsing, zelfs van 
het totale blok, geen probleem. Bij de plaatsing van eventuele scheidingswanden 
op de verdieping moet er wel rekening mee gehouden worden dat delen van deze 
wanden verschuifbaar of verwijderbaar zijn (afbeelding 42). Dit is noodzakelijk omdat 
de units anders niet van de lift naar de ruimte verplaatst kunnen worden. Ook de 
totale indeling van de vloer moet eenvoudig verandert kunnen worden. Er wordt 
daarom geadviseerd een systeem van scheidingswanden te gebruiken die makkelijk 
verwijderd kunnen worden 



Inleiding 
Tijdens de ontwerpfase zal er een keuze gemaakt moeten worden wat betreft het toe 
te passen vloersysteem. Niet alle bestaande systemen zijn te gebruiken als de indeling 
van het gebouw met het MultiFiex systeem verzorgd wordt. 
De verdeling van de leidingen in de vloer is van groot belang voor het slagen van het 
systeem. Ook moet het tijdens de gebruiksperiade mogelijk blijven om toegang tot de 
leidingen te krijgen. 

Hier volgt een overzicht van de verschillende vloermodellen ingedeeld naar de wijze 
waarop de leidingen flexibel in de vloer kunnen worden opgenomen. Per model zullen 
er voorbeelden genoemd worden van bestaande vloersystemen (deze staan tussen 
de haakjes vermeld). Vervolgens worden enkele van de systemen. die toegepast 
kunnen worden in combinatie met het MultiFiex systeem, nader toegelicht. 

-Traditioneel vloermodel (Breedplaatvloer. afbeelding 43) 
Alle leidingen worden in het werk aangebracht. De leidingen kunnen dus geplaatst 
worden waar ze nodig zijn. Door de noodzaak van een constructieve druklaag wordt 
de vloer echter volgestort. Vervolgens kan de plaats van de leidingen niet meer 
verandert worden en zijn ze moeilijk te bereiken tijdens de gebruiksperiode. 

- Capaciteitsmodel (Bestcon 60-vloer. Heijmans. afbeelding 44) 
Er wordt een overmaat van leidingen en aansluitpunten ingestort. De indeling van het 
gebouw is hierdoor in de gebruiksfase nog te veranderen, omdat de aansluitingen 
dan op een andere plaats gemaakt kunnen worden. De leidingen zijn echter niet altijd 
even makkelijk te bereiken omdat de vloer gestort wordt. 

- Gootmodel (VBI-Ieidingvloer I Wing+ vloer. Betonson. afbeelding 45) 
Dit zijn betonvloeren waarbij de verschillende leidingzones zijn uitgespaard. Het is 
vervolgens afhankelijk van de vloer of de leidingen tijdens de gebruiksperiade goed 
toegankelijk zijn. 

- Holle vloermodel (Staalvloer. Sadef I Intra+ vloer, Prefab Limburg) 
Deze vloer is opgebouwd uit liggers met een onder- en bovenbeplating. Tussen de 
beplatingen ontstaat een holle zone waar de leidingen in gelegd worden. In de 
liggers kunnen sparingen aangebracht zijn, zodat er ook haaks leidingen doorgevoerd 
kunnen worden. 



Van bovengenoemde vloermodellen kunnen het gootmodel en het holle vloermodel 
het beste gebruikt worden in combinatie met het MultiFiex systeem. Het grote 
voordeel van deze systemen is de bereikbaarheid van de leidingen tijdens de 
gebruiksperiode. 
De uiteindelijke afwerking van de vloer bepaald de toegankelijkheid van de 
leidingzones na ingebruikname. 

VBI-Ieidingvloer 
Deze vloer is gebaseerd op de standaard kanaalplaatvloer. Snelle bouwtijd, 
weeronafhankelijk en direct belastbaar, zijn enkele voordelen van kanaalplaatvloeren 
die ook gelden voor de VBI-Ieidingvloer. Bij dit systeem worden er in de fabriek sleuven 
aangebracht op de, door de klant, gewenste plaats. Deze sleuven kunnen in beide 
richtingen aangebracht worden (afbeelding 46). Als de sleuven vervolgens niet 
volgestort worden met beton, maar bijvoorbeeld gevuld met gestabiliseerd zand, 
blijven de sleuven redelijk bereikbaar 

Wing+ vloer van Betonson . 
Ook deze vloer is gebaseerd op een kanaalplaatvloer. Aan beide zijden van het 
kanaalplaat deel is er een vleugeldeeL Bij een standaardbreedte van 2400 mm is de 
verdeling als volgt. Een vleugeldeel van 600 mm, een kanaalplaatdeel van 1200 mm 
en weer een vleugeldeel van 600 mm(afbeelding 47). 
Door de platen tegen elkaar te leggen ontstaan er leidinggoten. Deze goten 
kunnen op verschillende manieren afgedekt worden. Één van de oplossingen is het 
aanbrengen van staalprofielen aan de zijkanten van de bovendekken. Hierop kan 
een plaat gelegd worden. Bij deze oplossing kan de goot tijdens de gebruiksperiade 
blijvend bereikt worden. Om een verbinding te vormen tussen de winggoten kunnen 
dwarskanalen fabrieksmatig aangebracht worden. 

lnfra+ vloer van Prefab Limburg 
De standaard vloerelementen bestaan uit een betonschil van 70 mm met daarin 
stalen profielen (afbeelding 48). Om de krachten met betrekking tot windbelasting af 
te dragen naar de stabiliteitselementen worden de betonschillen van de afzonderlijke 
vloerplaten op een aantal punten gekoppeld. Op de stalen profielen komt ook een 
afdekking. De ruimte tussen de betonschil aan de onderkant en de afdekking aan de 
bovenkant kan gebruikt worden om de leidingen in te leggen. 
In de stalen profielen kunnen sparingen gemaakt worden waardoor dwarsleidingen 
gevoerd worden. 



Omdat de units op veel verschillende plaatsen neergezet moeten kunnen worden, 
is de verdeling van de leidingen zeer belangrijk. Als je de leiding enkel op bepaalde, 
vaste, plaatsen zou leggen kunnen de units maar op een beperkt aantal p laatsen 
staan. Het zou erg overdreven zijn om de gehele vloer vol te leggen met leidingen, om 
overal aansluitingen te kunnen maken. Een bepaalde mate van overdimensienering 
is echter wel nodig. Er zullen, bij toepassing van het MultiFiex systeem, meer leidingen 
in de vloer liggen dan daadwerkelijk, op enig moment in de gebruiksperiode, gebruikt 
worden. 

Om te bekijken hoe de leidingen het beste over de vloer verdeeld kunnen worden 
heb ik meerdere indelingsmogelijkheden, door middel van units, over elkaar heen 
getekend. Hierbij heb ik er voor gezorgd dat elke unit, minstens voor een deel, 
over een leidinggoot heen stond. De leidingen kunnen het beste in lussen over de 
vloer verdeeld worden (afbeelding 49). Op die manier is het ook mogelijk om, bij 
verschillende gebruikers, verschillende meetpunten per vloer aan te brengen. 
Het is uiteraard aan de architect om de uiteindelijke indeling te bepalen. Het is 
wel belangrijk dat de leidinggoten te allen tijden bereikbaar zijn. Je zou tegen de 
bovenkant van de goot profielen kunnen bevestigen waarop je vervolgens een 
afdekplaat legt. Deze plaat is dan te verschuiven, op te tillen of te verwijderen. De 
leidingen van de units eindigen allemaal in een flexibel stuk dat in de leidinggoot 
gelegd kan worden. Vervolgens kan de leiding op ene andere plek in de goot 
aangesloten worden. Op deze manier heb je niet zo heel veel aansluitpunten nodig. 
De afdekplaat van de goot kan uiteraard met verschillende materialen afgewerkt 
worden. Zo kun je er voor kiezen om de afwerking gelijk te houden met de rest van de 
vloer. Ook kun je er voor kiezen om deze juist contrasterend uit te voeren (afbeelding 
50) 





In het vorige hoofdstuk zijn al enkele kenmerken van het MultiFiex systeem genoemd. 
In dit hoofdstuk zal verder uitgelegd worden hoe de units opgebouwd zijn. 

Om te beginnen volgt er een overzicht van verschillende productiemethoden. Deze 
methoden heb ik bekeken om te bepalen welk materiaal en welke productiemethode 
het beste gebruikt kan worden om de units te vervaardigen. Bij elke methode geef ik 
één of meerdere voorbeelden van unitbouw die volgens deze methode vervaardigd 
zijn. 
Vervolgens zal de werking van het systeem uitgelegd worden. verduidelijkt met 
een aantal tekeningen. Tot slot zal ik alle units apart bespreken en de verschillende 
inrichtingsmogelijkheden behandelen. 



Houtskeletbouw 
Panelen worden opgebouwd uit regels en balken die door middel van beschieting 
met plaatmaterialen, schijfvormige elementen vormen (afbeelding 51 ). Dit wordt een 
stabiel, ruimtelijk geheel. 
Binnen- en buitenafwerking kunnen van hout zijn, maar dat hoeft niet. 

Goede eigenschappen: 
Licht 
Snelle bouwmethode, hoog bouwtempo 
Keuze buitenbekleding vrij en onafhankelijke van de draagconstructie 
Ook geschikt voor kleine projecten 
Holle ruimten in de bouwdelen, hierin kunnen leidingen en isolatie materiaal 
geplaatst worden 

Flexline, TEHA 
Dit systeem bestaat uit een drager van stalen profielen, die gemonteerd worden op 
een betonnen vloer die in de fabriek gestort is. Vervolgens worden er kant-en-klare 
buitenwanden, plafondelementen en kozijnen van hout tegen de drager bevestigd 
(afbeelding 52). 
De fabriek is verdeeld in twee bouwstraten. In de ene straat worden afzonderlijke 
onderdelen van de woonmodules op maat gemaakt. De andere straat is de 
montagestraat. Hier worden alle onderdelen samengevoegd tot één unit. Deze 
straat is verdeeld in 8 afdelingen, te beginnen bij de funderingsploeg. Vervolgens 
komt de unit nog langs verschillende werkplekken waar achtereenvolgens vloeren en 
technische installaties, opbouwwanden, binnenwanden, keukens en leidingen worden 
aangebracht. Bij het laatste station zorgt de afbouwploeg voor de fijne afwerking. 

Ughthouses, DAAD architecten bv. 
Het lighthouse bestaat uit een houten constructie die met een houten beschieting is 
afgewerkt. Hier kan ook een ander materiaal als buitenbekleding toegepast worden. 
De modules worden geheel in de fabriek vervaardigd en vervolgens op de 
bouwplaats samengesteld tot een woning (afbeelding 53). 

_. ....... --



Staalframebouw 
Staalframebouw is niet hetzelfde als staalskeletbouw. Bij staalskeletbouw gaat het om 
een skelet dat bekleed wordt met wanden, vloeren en daken. Bij staalframebouw 
gaat het om schijfvormige elementen: complete panelen voor wanden, gevels en 
daken. Deze panelen worden gemaakt door frames, opgebouwd uit staalprofielen en 
gemaakt uit dunne staalplaat, te bekleden met plaatmateriaal (afbeelding 54) . 

De opbouw van een staalframebouw element is te vergelijken met de opbouw van 
een element uit houtskeletbouw. Van koudgevormde, dragende C- en U-profielen 
wordt een frame gebouwd dat bestaat uit regels en stijlen. Dit frame wordt vervolgens 
bekleed met plaatmateriaaL Hiervoor kan uit vele verschillende materialen gekozen 
worden. 
De frames zijn stabiel in het eigen vlak door schijfwerking van beplating of 
kruisverbanden, die opgenomen worden in het frame. De stabiliteit van de gehele 
constructie wordt verkregen door de frames te koppelen met ankers. 
Eigenlijk is staalframebouw een variant op houtskeletbouw en prefab beton. Het 
combineert de pluspunten van houtskeletbouw met de pluspunten van staal. Het is 
lichter, maatvaster (omdat je werkt met krimpvaste materialen), minder gevoelig voor 
klimaatinvloeden en bestand tegen ongedierte. Voordeel ten opzichte van prefab 
beton is de kortere levertijd, omdat je niet met mallen werkt. 
Net als bij houtskeletbouw is het mogelijk om de leidingen prefab in te bouwen. 

MAX-21 modules, De Meeuw unitbouw 
Elke module is opgebouwd uit een vloer, vier kolommen en een dak. 
De hoekkolommen zijn stalen kokers van 70 x 70 x 8 mm, conservering gestraald en 
gemenied (afbeelding 55). Zowel het vloerframe als het dakframe worden met bouten 
verbonden aan de kolommen. De draagconstructie bestaat uit gelaste stalen U- en 
H-profielen. In het frame w"ordt vervolgens isolatie aangebracht 

Flexicom, De Meeuw unitbouw 
Gelaste stalen draagconstructie in Z-profielen. Alle hoofdverbindingen zijn gelast 
volgens de voorgeschreven Eurocode. De nevenverbindingen zijn gepopt. 
De hoekkolommen zijn stalen verzinkte kokers van 80 x 80 x 4 mm. Zowel het 
vloerframe als het dakframe worden met bouten verbonden aan de kolommen. De 
draagconstructie van de buitenwand bestaat uit een vurenhouten frame, waarin 
minerale wol van 80 mm dikte en± 45 kg/m3 densiteit is opgenomen als isolatie. De 
binnenzijde van de wand bestaat uit een 1 0 mm dikke houtspaanplaat met een 
melamine toplaag in een lichtgrijze kleur (afbeelding 56). 



Exploformen 
Deze methode kan gebruikt worden om dubbelgekromde vormen te verkrijgen 
(afbeelding 57). Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van de energie die vrijkomt 
bij een explosie. 
Eerst wordt een mal vervaardigd waarop men het plaatmateriaal legt. Vervolgens 
wordt de mal vacuüm gezogen, zodat het plaatmateriaal tegen de mal gedrukt 
wordt. De explosieven worden aan de andere zijde van de plaat geïnstalleerd 
en het geheel wordt onder water gebracht. Op het moment dat de explosieven 
gedetoneerd worden, zullen de schokgolven ervoor zorgen dat de plaat in de mal 
gedrukt wordt en zo dus de vorm van de mal aanneemt (afbeelding 58). 

Voordelen van deze productiemethode zijn onder andere dat grote oppervlakken in 
één keer vervormd kunnen worden. Ook zijn er veel verschillende vormen mogelijk en 
zijn ook zeer dikke platen makkelijk te vervormen. Het levert harde en sterke producten 
en de maattolerantie is goed. 
Er kleven ook enkele nadelen aan deze productiemethode. Zo is het een zeer 
specifiek proces dat aan zeer strenge veiligheidsmaatregelen moet voldoen. 

Aluminium, staal, RVS, nikkel en titanium zijn enkele materialen die met deze methode 
te bewerken zijn. Deze techniek kan niet alleen gebruikt worden om dubbelgekromde 
panelen te maken, maar ook om vlakke panelen te voorzien van een reliëf. 



De panelen, voor het samenstellen van een unit. kunnen ook verkregen worden door 
een materiaal te gieten in een mal en dit vervolgens te laten uitharden. 
Dit kan gedaan worden met kunststoffen, maar deze methode vereist meer specifieke 
uitleg. Dit zal daarom hierna wat uitgebreider behandeld worden. 

Ook beton is een materiaal dat door middel van gieten een bepaalde vorm kan 
aannemen (afbeelding 59). Aangezien een massief betonnen vorm een behoorlijk 
gewicht kan hebben, is het waarschijnlijker dat het bijvoorbeeld van lichtbeton 
gemaakt wordt. 
Bij de productie van lichtbeton wordt in plaats van grind bijvoorbeeld gesinterde, 
steenachtige kleikorrels (zoals men die toepast bij hydrocultuur) of vulkanisch 
puimsteen gebruikt. 
Zowel akoestisch, energetisch als in constructief opzicht is lichtbeton gelijkwaardig aan 
grind beton. Het heeft echter nog enkele andere voordelen. Zo kan het geluid sterk 
absorberen en heeft het een sterk accumulerende eigenschap, wat betekend dat 
restwarmte wordt opgeslagen en weer wordt afgegeven als de omgeving afkoelt. 

Voordelen van gietbouw zijn o.a.: 
grote vormvrijheid 
constructies vormen één geheel 
hoge en constante kwaliteit van de constructies 
hoge productiesnelheid 



Bij de uitleg over de productiemethode 'gieten' werd al gezegd dat door middel van 
gieten ook kunststoffen verwerkt kunnen worden. Deze productiemethode heet Raisin 
Transfer Moulding (afbeelding 60) en wordt gebruikt om tweedimensionale panelen of 
driedimensionale elementen van composiet materiaal te vervaardigen. 
Niet alle kunststoffen zijn composieten, de meeste zijn gewoon kunststof. 
Als er extra sterkte nodig is, kunnen veel soorten kunststof versterkt worden (meestal 
met versterkte vezels) . Deze combinatie van kunststof en versterking kan de meest 
sterke en veelzijdige materialen opleveren. 

Composieten (ook wel vezel-versterkte-polymeren genoemd) zijn een combinatie van 
Kunststof (polyester, isopolyester, vinylester, epoxy of phenolic) : 
Vezel versterker; glasvezel, koolstofvezel, aramidevezel en ander versterkend 
materiaal. 

Composieten kunnen ook nog vulstoffen, aanvullingen en/of kernmateriaal bevatten 
die het uiteindelijke product veranderen en verbeteren. 
De verschillende componenten van een composiet behouden hun eigen identiteit; ze 
lossen niet op en gaan niet volledig in elkaar op. Ze werken samen om het materiaal 
bepaalde eigenschappen te geven. 

De combinatie van verschillende onderdelen zorgt voor één van de sterkste en 
veelzijdigste materialen, van dit gewicht, die met de huidige technologie vervaardigd 
kan worden. 
Vezel versterkt polymeer composieten hebben voordelen waardoor ze gekozen 
en gebruikt worden. De keuze van de materialen hangt af van de prestaties en 
het voorgenomen gebruik van het product. De maker van het composiet kan 
de eigenschappen van het eindproduct vormen door de juiste keuze van de 
componenten. 

Vezel versterkt polymeer composieten hebben een hele reeks voordelen waaronder: 
Bestand tegen invloeden van buitenaf 
Hoge sterkte en stijfheid: composieten kunnen zo zijn samengesteld dat ze 
bepaalde mechanische eigenschappen hebben, bijvoorbeeld kerntreksterkte, 
buigsterkte, slagsterkte, en druksterkte. Anders dan andere materialen kunnen 
composieten hun sterkte aangepast hebben, zodat ze voldoen aan de eisen 
voor een bepaald gebruik (afbeelding 61) 



Lichtgewicht I samenvoegen verschillende elementen: composieten hebben 
een grotere sterkte per gewicht dan de meeste metalen (ze wegen vaak maar 
1/5 van het gewicht van staal) 
Design mogelijkheden: vrijwel elke vorm kan vervaardigd worden uit composiet 
materiaal 
Afwerking: composieten kunnen vrijwel elke kleur hebben omdat deze met het 
materiaal meegegoten word. Zo krijg je een langdurig houdbaar product dat 
minimaal onderhoud nodig heeft. Bijna elke afwerking is mogelijk: hoogglans, 
mat, korrelig enz. Dit hangt af van de eisen die aan het onderdeel gesteld 
worden. 

Het productieproces gaat als volgt: 
Weefselmatten worden in een mal geplaatst waarop vervolgens eventueel een 
laag schuim wordt gelegd die als kern dienst zal doen. Hier kunnen ook nog andere 
elementen ingelegd worden, zoals versterkingen of leidingkokers. Vervolgens wordt er 
weer een laag weefselmatten ingelegd. 
De mal kan vervolgens op twee manieren afgedekt worden. Ofwel met de tweede 
helft van de mal (afbeelding 62), ofwel met een kunststoffen zak. Het geheel 
wordt vacuüm gezogen en daarna wordt de hars er op één of meerdere punten 
ingespoten. Het vacuüm zorgt ervoor dat de hars sneller door de gehele mal stroomt 
en optimaal verspreid wordt voordat deze uitgehard is. 
De hars stroomt geheel door de weefsels en na uitharding werken de materialen 
samen om zo tot extra sterkte te komen. 

Calypseau, sanitaire cabines 
Deze cabines hebben gladde, niet poreuze, wanden die bacteriegroei tegengaan. 
Omdat het lichte rondingen en afgeronde hoeken heeft, is het uitermate makkelijk 
schoon te houden. 
De glasvezel versterkte hars composiet, ontwikkeld door Baudet-Composite, is 
gebaseerd op materialen uit de scheepsindustrie. Het is lichtgewicht, betrouwbaar en 
stevig. Het materiaal is bestand tegen invloeden vanuit de omgeving, het is duurzaam 
en makkelijk te reparen bij beschadigingen. 



Smartcube, Holland composites industrials 
De Smartcube is een composiet interieur unit, die een keuken, natte cel en slaapplek 
in één meubel integreert (afbeelding 64). De unit is volledig geprefabriceerd en 
bestaat uit vijf delen, die allen door een standaard deur passen (afbeelding 65). 
De onderdelen kunnen ter plaatse snel samengesteld en aangesloten worden op 
alle voorzieningen. Het leidingwerk en de techniek van een kamer zijn hierdoor 
geconcentreerd in één vrijstaand element. Smartcube is ontwikkeld om op 
zeer efficiënte wijze een zelfstandige wooneenheid te creëren in bestaande 
of nieuwe lege ruimtes. Smartcube is dus uitermate geschikt bij renovatie, 
herbestemming of nieuwbouw projecten. Het kan vooral goed gebruikt worden voor 
studentenhuisvesting, lofts, recreatiewoningen en hotels. Tegen zeer concurrerende 
prijzen ten opzichte van traditionele inbouw kan met Smartcube in een handomdraai 
een zelfstandige woning gecreëerd worden. De Smartcube heeft een hoog 
afwerkingniveau, een luxe en hippe uitstraling, is oerdegelijk en onderhoudsarm. 
De kleurstelling van de box kan zelf bepaald worden en ook de materialen van het 
keukentje zijn aan te passen aan persoonlijke smaak en stijl. De Smartcube kan zeer 
eenvoudig gedemonteerd en verplaatst worden naar een nieuwe locatie waardoor 
de flexibiliteit maximaal is. 



Na vergelijking van voorgaande productiemethoden heb ik ervoor gekozen de units 
te vervaardigen van kunststof met behulp van de RTM methode. Onder andere 
omdat dit een zeer licht eindproduct oplevert. Het is voor de werking van het systeem 
van groot belang dat de units zo licht mogelijk zijn. Ze moeten namelijk op een 
makkelijke en snelle manier verplaatst kunnen worden. Ook tijdens het gebruik moeten 
bepaalde delen van de units eenvoudig in- en uitschuifbaar zijn. 

Door middel van het RTM proces worden losse panelen vervaardigd die vervolgens 
verlijmd worden tot een driedimensionale unit. Dit gebeurd allemaal in de fabriek. De 
units worden in het geheel naar de locatie vervoerd. De toekomstige gebruiker kiest 
een aantal units uit die hij nodig heeft om zijn ruimte in te delen. Deze units worden 
vervolgens aan elkaar bevestigd tot ze één blok van maximaal 3 x 6 meter vormen 
(afbeelding 66). Op deze manier is er namelijk maar één maal transport naar de 
locatie nodig. Het is uiteraard altijd mogelijk, zeker als er grotere ruimten ingericht 
moeten worden, om meerdere van dit soort blokken te laten bezorgen. 
Voor een appartement van zo'n 100 m2 is het mogelijk om alle units, nodig voor de 
totale inrichting, in één blok samen te voegen. 

Om inderdaad met één maal transport alle units te kunnen leveren moeten deze zo 
klein mogelijk gehouden worden. Er zijn twee verschillende soorten units. De eerste 
is, simpel gezegd, opgebouwd uit twee zijkanten, een achterkant en een dak. Deze 
unit is aan de voorzijde toegankelijk en van deze zijde ook te gebruiken, hier kan 
bijvoorbeeld een keuken in geplaatst worden. De tweede soort bestaat uit twee 
delen die in elkaar geschoven kunnen worden. Omdat, voor het vervoer, de units 
zo klein mogelijk moeten zijn worden ze in ingeschoven toestand naar de locatie 
getransporteerd. In deze toestand zijn ze echter niet te gebruiken. Je kunt deze units 
alleen binnengaan als ze opengeschoven zijn. 

De verschillende units worden aan elkaar bevestigd door middel van haakjes. In de 
buitenwand van de units worden, op gelijke afstand van elkaar, gaten geboord. Hierin 
wordt een plug geplaatst. De gaten worden, als ze niet gebruikt worden, afgedicht 
met een kunststof dopje in dezelfde kleur als de unit. Voor het vervoer worden in 
enkele van deze gaten (aan de randen van de units) haakjes gedraaid (afbeelding 
67). Als twee units vervolgens naast elkaar geplaatst worden kan er band rond de 
haakjes gespannen worden (afbeelding 68). De units worden op deze manier zowel 
boven als onder aan elkaar bevestigd. Vervolgens kan het geheel makkelijk verplaatst 
worden, omdat alle units voorzien van wieltjes. 



Tijdens de gebruikspenode is dit haakjessysteem ook te gebruiken. Zo kan er in één of 
meerdere van de gaten een haakje gedraaid worden om een object. bijvoorbeeld 
een schilderij. aan op te hangen. Het is ook denkbaar dat er speciaal producten 
ontwikkeld worden om in combinatie met dit systeem toegepast te worden. Zo zou je 
een kapstok kunnen ontwerpen die je in één of twee van de gaten van één van de 
units kunt bevestigen. op deze manier creëer je een garderobe ruimte. 
Ook is het mogelijk om aan de haakjes panelen of doeken op te hangen. Deze kan 
de gebruiker in principe zelf maken. Op deze manier is het op een eenvoudige manier 
mogelijk om de buitenkant van de units te veranderen. Hierdoor kan de sfeer van een 
ruimte in korte tijd verandert worden (afbeelding 69). 

Een bijkomend voordeel van de RTM methode is dat het zeer makkelijk is om extra 
elementen in de panelen op te nemen. Voor de bevestiging van een wieltje is er 
bijvoorbeeld een versterking in de vorm van een houten lat nodig. Deze kan bij de 
vervaardiging van het paneel simpelweg in de mal gelegd worden. Vervolgens plaats 
je het schuim voor de kern erop. sluit het geheel vacuüm af en spuit de hars erin. 
Op dezelfde manier kunnen er ook kokers in de panelen opgenomen worden waar de 
leidingen in komen te liggen. 
Bij de sanitaire units. zoals het toilet. is er een ophangsysteem nodig voor de sanitaire 
producten. Ook dit kan meegenomen worden in de mal. Zo kan er in het paneel dat 
de achterwand vormt een ophang- en spoelsysteem van Geberit verwerkt worden. 
Hieraan kan de toiletpot opgehangen worden en hierin zijn ook de leidingen voor het 
spoel- en afvoersysteem verwerkt (afbeelding 70). 

Alle leidingen die in de panelen van de units verwerkt zijn komen uit onder de 
verhoogde vloer. Daar gaan ze over in een flexibele leiding die. als hij niet gebruikt 
wordt. opgebrogen kan worden onder deze vloer. Als de leidingen wel nodig zijn 
kunnen ze door middel van het flexibele deel aangesloten worden op de leidingen in 
het gebouw. 
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Dit element is de basis voor de keuken-, pantry- en kastunit. Het wordt samengesteld 
uit zeven losse sandwichpanelen waarvan er één (het dak) dubbelgekromd is 
(afbeelding 71 ). De assemblage gebeurt geheel in de fabriek. Ook de inrichting van 
de units zal zo veel mogelijk in de fabriek plaatsvinden. 
Al deze units staan op wieltjes om verplaatsing zo makkelijk en snel mogelijk te laten 
verlopen. De wieltjes kunnen vastgezet worden als de unit op de juiste plaats staat. 
Alle leidingen die in deze units nodig zijn kunnen in de daarvoor bestemde kokers 
weggewerkt worden. Deze kokers worden bij de productie al in de sandwichpanelen 
opgenomen. 

Alle leidingen komen uit onder de verhoogde vloer van het element. Hier gaan ze 
over in flexibele leidingen. Deze flexibele leid ingen kunnen vervolgens aangesloten 
worden op de leidingen van het gebouw. 

Alhoewel de opbouw van deze units telkens volgens hetzelfde principe gaat. is er 
uiteraard wel een verschil in de maatvoering en de inrichting. Deze verschillende 
inrichtingsmogelijkheden zal ik verderop behandelen. 

Omdat alle units die gebaseerd zijn op basiselement 1 dezelfde diepte van 800 mm 
hebben, zijn de sandwichpanelen die voor de zijkanten gebruikt geworden gelijk. 
Het grote financiële voordeel hiervan is dat voor al deze panelen dezelfde mal 
gebruikt kan worden. 

Basiselement 2 

Dit element is de basis voor het toilet. de badkamer en het toiletblok (unit met 
meerdere toiletten of urinoir). Het bestaat uit twee helften die over elkaar heen 
kunnen schuiven, waardoor het element zo klein mogelijk gemaakt kan worden. 
De kleinste van de twee helften bestaat uit zes losse sandwichpanelen waarvan er 
één (de achterkant) gekromd is en één (het dak) dubbelgekromd is. De grootste helft 
bestaat uit vier losse sandwichpanelen waarvan er één (de achterkant) gekromd is en 
één (het dak) dubbelgekromd. 
De wanden van de grootste helft worden gemaakt van panelen die minder dik zijn 
dan die van de kleinste helft. Dit heeft twee redenen. Allereerst is het niet nodig om 
de wanden dikker te maken, omdat er geen leidingkokers in verwerkt worden. Alle 



leidingen worden namelijk in het kleinste, vaste, deel verwerkt. Dit is ook het deel met 
de verhoogde vloer waar de leidingen overgaan in flexibele leidingen. Anderzijds 
moet deze helft gemakkelijk uit te schuiven zijn en daarom zo weinig mogelijk wegen. 
De assemblage gebeurt geheel in de fabriek en ook de inrichting van de units zal zo 
veel mogelijk in de fabriek plaatsvinden. 

Tijdens het vervoer moeten de twee helften stevig aan elkaar bevestigd worden. Dit 
wordt door middel van twee borgpennen aan beide zijde van de unit verzorgd 
Bovenin de unit wordt een gat gezaagd waar een plug in wordt geplaatst. In de 
buitenste unit is dit gat helemaal door en door. In de binnenste unit wordt er een gat 
van enkele centimeters diep geboord waarin ook een plug wordt geplaatst. Voor 
het vervoer wordt er een borgpen door het buitenste element heen in het binnenste 
element vastgedraaid. Hierdoor zijn de twee helften van de unit stevig en elkaar 
bevestigd. 

In één van de twee zijkanten van het grootste element wordt een deur gerealiseerd. 
Deze wordt als het ware gewoon uit het paneel gezaagd. Vervolgens worden de 
zaagsnede afgewerkt door ze met vloeibare hars in te smeren. Na uitharding is er 
geen verschil met de andere zijden van het paneel. Het uitgezaagde deel wordt op 
dezelfde manier afgewerkt en vervolgens scharnierend (terug) bevestigd. 
Het slot van de deur is een elektronische kleefmagneet. Aan de binnenkant van de 
unit is deze met een schakelaar te activeren waarna de deur op slot is. 

De gehele unit staat op wielen en kan derhalve makkelijk verplaatst worden, ook 
tijdens het gebruik. Als de unit op zijn plaats staat zal de kleinste van de twee helften 
vastgezet worden. 
De grootste van de twee helften zal tijdens normaal gebruik in uitgeschoven 
toestand aan de kleinste vastgemaakt zijn door middel van de hierboven genoemde 
borgpennen. Het blijft echter te allen tijden mogelijk om de unit snel in te schuiven om 
zo extra ruimte te creëren. 
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Keuken 
Basiselement 1 
Unit: 2800 x 800 x 2600 mm 

De keuken wordt standaard geleverd met vijf benedenkastjes en vijf bovenkastjes, 
een besteklade, een spoelbak, afzuigpunt lichtpunt en twee dubbel geaarde 
stopcontacten. 
Alle leidingen worden ofwel in de kokers in de panelen ofwel in de kastjes verwerkt en 
komen uit onder de verhoogde vloer. 
Verder heeft de klant nog enkele opties om de keukenunit helemaal naar eigen 
smaak in te richten. Allereerst kan de kleur van de unit zelf bepaald worden. Hierbij 
moet er wel rekening gehouden worden met de andere units die aangeschaft 
worden om de ruimte in te delen. 
De materialen voor de keuken (deurtjes, werkblad en afwerking van de achterwand) 
kunnen aangepast worden aan de persoonlijke smaak. Verder kan men nog 
kiezen voor een kookplaat (elektrisch, inductie of keramisch in 2- of 4-pits), een 
inbouwkoelkast en extra wandcontactdozen. 

Pantry 
Basiselement 1 
Unit: 1 600 x 800 x 2600 mm 

De pantry wordt standaard geleverd met drie benedenkastjes en drie bovenkastjes, 
een spoelbak, afzuigpuntlichtpunt en een dubbel geaard stopcontact. 
Alle leidingen worden, net als bij de keuken, ofwel in de kokers in de panelen ofwel in 
de kastjes verwerkt. Alle leidingen komen uit onder de verhoogde vloer. 
Verder heeft ook hier de klant nog enkele opties om de unit helemaal naar eigen 
smaak in te richten. De kleur van de unit kan naar eigen smaak gekozen worden, 
net als de materialen voor de keuken (deurtjes, werkblad en afwerking van de 
achterwand}. Er kan een 2-pits kookplaat (elektrisch), een inbouwkoelkast en extra 
wandcontactdozen aan de inbouw van de unit toegevoegd worden om zo nog meer 
aan de wensen van de gebruiker te voldoen. 
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Kasten 
Basiselement 1 
Units: 
k-800: 800 x 800 x 2600 mm 
k-1200: 1200 x 800 x 2600 mm 
k-1600: 1600 x 800 x 2600 mm 
k-2000: 2000 X 800 x 2600 mm 
k-2400: 2400 x 800 x 2600 mm 
k-2800: 2800 x 800 x 2600 mm 

Ook de kasten zijn gebaseerd op basiselement 1 . Ze worden standaard geleverd met 
drie planken van hetzelfde composiet materiaal en in dezelfde kleur als de rest van de 
unit. Ook voor de kasten zijn er een heleboel opties die door de klant zelf in te vullen 
zijn. 
Uiteraard kan ook bij deze unit de kleurstelling geheel door de klant gekozen worden. 
Men kan altijd kiezen voor meer planken en het is ook mogelijk om één of meerdere 
(ook afhankelijk van de omvang van de kast) wandcontactdozen in de kast te 
plaatsen. 

De kasten zullen gebruikt worden om de ruimte in te delen in verschillende 'kamers', 
waarbij de schuifpanelen dienst doen als (schuif)deuren. 
De kasten zullen dan ook gebruikt worden om elektrische apparaten aan te sluiten. 
Vandaar dat men er meestal voor zal kiezen de kasten uit te rusten met één of 
meerdere wandcontactdozen. 
Alle kasten worden uitgevoerd met een verhoogde vloer om de (eventuele) leidingen 
met behulp van de flexibele uiteinden te verbinden met de leidingen van het 
gebouw. 

Het is ook mogelijk om in een kast verschillende keukenapparatuur zoals een vriezer. 
oven en magnetron te plaatsen en zo deze kast te gebruiken als een uitbreiding op 
de keukenunit. 
Een wasmachine en/ of droger kan ook in één van de kasten gezet worden. Er is 
dan wel water en elektra nodig en uiteraard een afvoerleiding. maar dat is geen 
probleem. 
In principe is er in de badkamerunit plaats gereserveerd voor een wasmachine en/of 
droger. Als men ervoor kiest dat deze in een aparte kast geplaatst worden, kan de 
extra ruimte in de badkamer bijvoorbeeld gebruikt worden voor een badkamerkastje. 
Bij de indeling van een kantoor kan één van de kasten ingericht worden als 



kopieerruimte door er printers en een kopieerapparaat aan te sluiten. 

Dit zijn maar enkele ideeën. Waar het om gaat is dat alle mogelijke leidingen en 
aansluitingen (ook een tv- of internetaansluiting) in een kast opgenomen kunnen 
worden. Deze kasten moeten dus in een breder perspectief gezien worden dan 
simpelweg een element om spullen in op te bergen. Zeker omdat ze de eigenlijk ook 
fungeren als scheidingswanden. 

Een andere optie voor de kasten is een deur. Afhankelijk van de grootte van de kast 
gaat het hier om één lange smalle deur of twee deuren die los van elkaar te openen 
zijn. Voor deze deuren zijn er verschillende mogelijkheden. Er kunnen 'gewone' 
scharnierende deuren geplaatst worden, maar er kan ook gedacht worden aan een 
schuifdeur of vouwdeuren. 
De deuren zullen in principe uitgevoerd worden in hetzelfde materiaal en in dezelfde 
kleur als de rest van de unit. Het blijft echter ook hier mogelijk om voor een andere 
afwerking te kiezen. 

Badkamer 
Basiselement 2 
Unit: 2800 x 1200 x 2600 mm 

De vloer van de badkamer wordt uitgevoerd met een verdiept deel op afschot. 
Verder zal er ook standaard een wasbak, kranen, een lichtpunt en een afzuigpunt 
uitgevoerd worden. 
De gebruiker heeft, wat betreft de badkamer, ook weer verschillende opties. Zo 
kan er gekozen worden voor een ombouwkast rondom de wasbak. Verder zijn er 
verschillende mogelijkheden voor de afscheiding van de douche; er kan gekozen 
worden voor een douchegordijn, een schuifwand of een vouwwand. 
In de badkamerunit is er plaats gereserveerd om een wasmachine en/of droger 
neer te zetten. Hiervoor moeten dan ook alle aansluitingen aanwezig zijn. Als ervoor 
gekozen wordt deze apparaten niet in de badkamer te plaatsen, maar bijvoorbeeld 
in een aparte kast, zijn deze aansluitingen dus niet nodig. De extra ruimte die zo 
gecreëerd wordt in de badkamer kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een 
badkamerkast. 
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Basiselement 2 
Unit: 1600 x 800 x 2600 mm 

Het toilet wordt standaard uitgevoerd met toiletpot, spoelreservoir en fontein. Ook zal 
er een lichtpunt en een afzuigpunt in de unit opgenomen worden. 
De opties voor de klant zijn bij deze unit wat beperkter dan bij de hiervoor behandelde 
units die gebaseerd zijn op basiselement 1 . 
De keuze van de kleurstelling is weer geheel aan de klant. Verder wordt de unit 
voorzien van alle sanitaire voorzieningen geleverd. 
Het is gedurende het gebruik wel altijd mogelijk om het sanitair te vervangen en zo 
het toilet een persoonlijk tintje te geven. Als dit gebeurt moet wel de maatvoering 
van het sanitair goed in de gaten gehouden worden, omdat het toilet in ingeschoven 
toestand minimaal van maat is en misschien niet alle standaard toiletpotten er dan 
inpassen. 

Toiletblok 
Basiselement 2 
Unit: 2800 x 1600 x 2600 mm 

Deze unit is op verschillende manieren uit te voeren. Het basiselement kan ingericht 
worden als damestoilet. als herentoilet of als een combinatie van de twee 
(bijvoorbeeld bij functies met een kleinere oppervlakte). 
Er kan altijd voor gekozen worden om in een ruimte meerdere (enkele) toiletunits in 
plaats van een toiletblok te plaatsen. Als er veel toiletten nodig zijn is het echter aan te 
raden te kiezen voor een toiletblok. 

Alle sanitair (afhankelijk van het soort toiletblok), scheidingswandjes en afzuig- en 
lichtpunt worden standaard uitgevoerd. 



Het is de bedoeling dat de (toekomstige) gebruiker een aantal units uitkiest, die hij 
nodig heeft om zijn ruimte in te delen. Deze units worden in de fabriek helemaal 
samengesteld volgens de wensen van de klant en vervolgens samengevoegd voor 
transport.Dit totale element mag niet groter zijn dan 3 x 6 meter, dit in verband met de 
eisen die gesteld worden aan het vervoer. 

Voor een woning kan bijvoorbeeld een toilet, een badkamer en een keuken kiezen. 
Vervolgens kunnen nog enkele kasten toegevoegd worden om zo het element 
compleet te maken. Deze kasten worden vervolgens gebruikt om de ruimte in te 
delen. Tijdens de gebruiksperiade kan deze indeling telkens verandert worden. Hier 
enkele plaatjes die enkele indelingsmogelijkheden weergeven. Telkens eerst in de 
situatie met de units dicht en vervolgens met de units opengeschoven 







Op verschillende momenten in de levensduur van een gebouw kan er de behoefte 
zijn aan verandering. Met het MultiFiex systeem wordt het eenvoudig om deze 
veranderingen daadwerkelijk door te voeren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 
voor slechts enkele uren extra ruimte te creëren door de bepaalde delen in elkaar 
te schuiven. Binnen een bepaalde functie is het door het verplaatsen van één of 
meerdere units mogelijk om te voldoen aan de veranderde eisen van de huidige of 
een nieuwe gebruiker (zie afbeelding 5 en 6). 
Op de langere termijn is er de mogelijkheid om binnen het gebouw de functies te 
veranderen. Ook dan is het simpelweg een kwestie van enkele units vervangen of een 
totaal nieuw pakket bestellen. 
Als dit systeem toegepast wordt zou het dus niet nodig hoeven zijn dat er ruimtes 
leegstaan. Het kost namelijk niet veel tijd en moeite om de ruimte in te richten voor 
een nieuwe functie. 
Al in de ontwerpfase kan er nu rekening gehouden worden met eventuele 
veranderingen die er in de toekomst plaats gaan vinden. 
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Basiselement 1, plattegronden en doorsneden ( 1 : 50) 
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Basiselement 2, plattegronden en doorsneden ( 1: 50) 

c 

D 
I 

: / • • .'\ •' •I .,'',/',• '., •,' ,' / ./\" ' ·/'./\• '.· './'. 

D' 

I 

-,., .. 
c· 

Plattegrond 

-:· \/\/• ... , .. •'.. '. . : .. ....... , -.:· ............ . : .. ' ...... .. 

- .. ~ 

: ................................................................. _; 

Plattegrond unit in uitgeschoven positie 

...... ._. · ... , .... :. " •' ........... .. 

·.:: 

1'-
1: 

Doorsnede D-D' 



Units gebaseerd op basiselement 1 , plattegronden ( 1 : 50) 
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Units gebaseerd op basiselement 2, p lattegronden ( 1 : 50) 
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Plattegrond en doorsnede toilet-unit (1 :20) 
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Materiaal en productaanduidingen 
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Details basiselement 1 , horizontaal ( 1 :5) 
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Mogelijke vloerindeling voor de functie wonen, met in één ruimte een bijeenkomst
functie (bijvoorbeeld kinderdagverblijf). Rechts de benodigde samengestelde blokken 
die nodig zijn voor deze indeling. 



Mogelijke vloerindeling voor de functie kantoren. Rechts de benodigde samengestel
de blokken die nodig zijn voor deze indeling. 



Mogelijke vloerindeling voor de functie logies. Rechts de benodigde samengestelde 
blokken die nodig zijn voor deze indeling. 



Ik heb één samengesteld blok in maquette vorm uitgewerkt (1 :20). 
Vervolgens heb ik een mogelijke woning, met leidingverdeling en schuifwand ge
maakt. Hierin kun je met behulp van de units verschillende indelingen uitproberen 


