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Samenvatting 

Samenvatting. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is bet elimineren of bevestigen van mogelijke nieuwe 
functies in Philipsfabriekspanden uit de jaren '20 en '30 in Eindhoven. De keuze tot al 
dan niet elimineren client te worden gemaakt na onderzoek naar de ingreepniveaus, die 
nodig zijn om een nieuwe functie in een pand te realiseren. Na het onderzoek wordt een 
ontwerp gemaakt voor een van de panden, de Witte Dame aan de Emmasingel in Eindho
ven. 

Mogelijke nieuwe functies zijn ondergebracht in vijf categorieeen, te weten wonen, 
kantoor, logies, recreatie en industrie. Het onderzoek werd uitgevoerd op een standaard
situatie, wat representatief is voor een zo groot mogelijke boeveelheid vloeroppervlak. 
Deze standaardsituatie werd geanalyseerd naar de mogelijkheden tot herbestemming, 
waarbij onder meer gekeken wordt naar de eisen van het Bouwbesluit op het gebied van 
vloerbelasting, licht, warmte-isolatie, geluidisolatie, brandwerendheid, verdiepingshoogte, 
vloeroppervlak en brandveiligheid. Wanneer de bestaande situatie niet voldeed aan de 
eisen, werden oplossingen bedacht om deze wel te laten voldoen. Alle oplossingen werden 
vergeleken en beoordeeld op bouwtechnisch, architectonisch en economisch gebied. 
Hiema werden de beste oplossingen van de verschillende onderzoeksaspecten gecombi
neerd, wat de totale aanpassing van bet gebouw voor een nieuwe functie opleverde. Deze 
werden gebruikt in het ontwerp. De conclusie van het onderzoek is dat alle nieuwe 
functies in bet gebouw kunnen worden gerealiseerd, maar dat voor de ene grotere 
aanpassingen nodig zijn dan voor de andere. V oor realisering van grote ruirnten, waar 
kolomrnen in rnogen staan (kantoorruimte), zijn er geen problemen. Voor ruimten waar 
geen kolommen in rnogen staan (schouwburg of sporthal), is het noodzakelijk de hele 
constructie te veranderen. Kleinschalige bestemmingen (wonen, logies, winkels) kunnen 
zonder moeite ingepast worden. Voor nieuwe besternmingen dienen de bestaande bouwde
len aangepast te worden aan fysische eisen. Bij de verschillende bestemmingen worden 
steeds dezelfde oplossingen ter verbetering van de standaardsituatie de beste genoernd. Of 
deze aanpassingen werkelijk uitgevoerd (kunnen) worden, of dat nieuwbouw toch een 
betere oplossing is, is een keuze die gemaakt moet worden aan de hand van de architecto
nische en financiele uitgangspunten. 

V oordat het herontwerp van de Witte Dame werd gemaakt, is een literatuuronderzoek naar 
de stedebouwplannen rond het gebouw en naar de architectonische kwaliteiten van bet 
gebouw gedaan. Hieruit werd geconcludeerd dat bet gebouw een grotendeels publieke en 
representatieve functie rnoest krijgen en tegelijk bleek bet huidige aanzicht van bet gebouw 
kostbaar genoeg om te bewaren. Deze schijnbare tegenstelling kon worden verwezenlijkt 
door niet alle in het onderzoek als technisch best beoordeelde oplossingen te gebruiken, 
maar door naar altematieven te zoeken, waarmee de architectonische aspecten in ere 
worden gehouden. 
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Voorwoord 

Voorwoord. 

Om aan de Technische Universiteit Eindhoven af te kunnen studeren, moet een weten
schappelijk onderbouwd verslag worden gemaakt van het onderzoek naar een nader te 
omschrijven probleem. Ook bij de vakgroep Bouwproductie en Uitvoering van de faculteit 
Bouwkunde is dat het geval. Nu is het moeilijk om voor een gebouw een wetenschappelijk 
onderbouwd onderzoek te bedenken, het heeft bij mij dan ook een jaar geduurd voordat 
dat het geval was. Het onderzoek doen nam ook al een jaar in beslag, waarna ik nog even 
een ontwerpje moest maken en dat 'even' was weer een half jaar. Maar nu zijn het onder
zoek, het ontwerp en het verslag dan eindelijk af. Het verslag is een enorm dik boekwerk 
geworden, maar dat komt ervan als je zo lang afstudeert als ik. Het is namelijk zo: hoe 
langer je bezig bent met afstuderen, hoe meer feiten en wetenswaardigheden je ontdekt en 
die moeten allemaal in het verslag. Toch heb ik het idee dat ik nog veel langer door had 
kunnen gaan, door bij het onderzoek de theorie en de mogelijkheden nog wat meer uit te 
diepen of door het ontwerp specifieker voor het gebouw te maken, maar gelukkig zeiden 
mijn begeleiders dat het tijd werd voor mijn eindcolloquium. Daar wil ik ze dan ook 
hartelijk voor bedanken: dhr. Schulte, dhr. Wolfs en dhr. Henket: bedankt, ook voor alle 
advies bij het afstuderen. 
Tijdens mijn afstuderen hebben meer mensen mij in meer of mindere mate geholpen en 
gesteund. Ook deze mensen wil ik bedanken. Dat zijn mijn adviseurs in specifieke onder
zoeksonderdelen dhr. Martin, db.I. P. Rutten en mevr. Y. Cornelissen; de man die mij de 
weg wees naar de tekeningen en de sleutel van de deur van de Witte Dame: dhr. Vegter; 
en Frank Veraart, met wie ik van ongeveer elke beslissing alle voor- en nadelen uitvoerig 
heb bediscussieerd en zonder wie het afstuderen vast nog langer had geduurd. 
De mensen, die ik wil bedanken voor hun geduld en steun, zijn mijn vader en moeder en 
Frank. 
Bedankt! 

Jeanine Katsman. 
Eindhoven, 30 december 1995. 
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Inleiding 

Inleiding. 

Door herstructureringen en vemieuwingen binnen de N. V. Philips komen in de komende 
jaren veel kantoor- en fabriekspanden vrij in Eindhoven1

• Deze panden staan in de meeste 
gevallen midden in de stad, zie figuur 1, omdat vooral de oudere panden door het bedrijf 
worden afgestoten. Ze bepalen zeer sterk het stadsgezicht, wat de hoofdreden voor de 
gemeente is om ze te willen handhaven. Door bun ligging in de binnenstad komen de 
panden veelal voor andere functies in aanmerking dan waarvoor ze zijn gebouwd. Voordat 
echter de stedebouwkundige plannen vaste vormen gaan aannemen en er economische 
haalbaarheidsonderzoeken worden gedaan, is het handig te onderzoeken of en welke 
nieuwe functies in de gebouwen ondergebracht kunnen worden. Dat wil ik in dit onder
zoek doen. 
De voor dit onderzoek interessante panden zijn die in de jaren '20 en '30 door de N. V. 
Philips in het centrum van Eindhoven en in Strijp gebouwd. Ze komen met elkaar overeen 
o.a. qua stramienmaat, constructie en gevelopbouw. Na dit onderzoek kan van een grote 
hoeveelheid vloeroppervlak snel worden gezegd voor welke functies ze in aanmerking ko
men. Na het algemene onderzoek wordt een herbestemmingsontwerp gemaakt'voor de 

Figuur 1: plattegrond van de binnenstad met de betre.ffende pandeiz 
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Witte Dame, welke een van de betreffende gebouwen is. Bij dit ontwerp zullen, naast 
bouwtechnische, ook architectonische en stedebouwkundige uitgangspunten meespelen. 

Doelstelling. 
Het doel van dit afstudeeronderzoek is bet elimineren of bevestigen van mogelijke nieuwe 
functies in Philipsfabriekspanden uit de jaren '20 en '30. Hiervoor wordt onderzoek 
gedaan naar de ingreepniveaus, die nodig zijn om een nieuwe functie in een pand te 
realiseren. Daarnaast is het doel een bouwtechnisch, architectonisch en stedebouwkundig 
onderbouwd herbestemmingsplan te ontwerpen voor de Witte Dame, een van de betreffen
de Philipsfabriekspanden in Eindhoven, uit 1930. 

Probleemstelling. 
De antwoorden op de doelstelling worden gevonden door middel van de volgende vragen: 
1. V oor welke functies zijn de gebouwen, bouwtechnisch gezien, geschikt? 
2. Wat zijn de daarvoor benodigde bouwkundige ingrepen? 
Voor het herbestemmingsplan dienen de volgende vragen te worden beantwoord: 
3. V oor welke functies is de Witte Dame, stedebouwkundig gezien, geschikt? 
4. Welke bouwkundige ingrepen zijn nodig om te voldoen aan de stedebouwkundige 
uitgangspunten, terwijl de architectonische waarde gehandhaaft blijft? 

Aanpak. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd op een standaardsituatie, wat representatief is voor een zo 
groot mogelijke hoeveelheid vloeroppervlak. 
De volgende stappen moeten worden afgewerkt: 
- indeling van nieuwe functies in enige categorieen; 
- omschrijven van de standaardsl.tuatie; 
- beschrijven van de huidige prestaties van de standaardsituatie; 
- beschrijven van eisen van de nieuwe functies; 
- mogelijke bouwtechnische veranderingen voor de nieuwe functies beschrijven; 
- beoordelen van de veranderingen op bouwtechnisch, architectonisch en economisch 
gebied. 
V oor het herbestemmingsplan voor de Witte Dame dienen de volgende stappen te worden 
gemaakt: 
- een (literatuur)onderzoek naar stedebouwplannen rond en met bet gebouw; 
- een onderzoek naar de architectonische kwaliteiten van bet gebouw; 
- een voorstel voor herbestemming van bet gebouw samenstellen, aan de hand van de 
bevindingen van de bouwtechnische, stedebouwkundige en architectonische onderzoeken; 
- presentatie van bet ontwerp. 

Opbouw van bet rapport. 
Het rapport bestaat uit twee delen: een onderzoeksdeel (A) en een ontwerpdeel (B). In bet 
eerste deel wordt (het resultaat van) bet onderzoek beschreven. Hierin wordt geprobeerd 
een antwoord op de vragen uit de probleemStelling te vinden. In bet tweede deel worden 
de stedebouwkundige en architectoniscbe onderzoeken gedaan, waarna het ontwerp van 
berbestemming voor de Witte Dame wordt gepresenteerd. In dit ontwerp wordt natuurlijk 
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gebruik gemaakt van de uitk:omsten van de onderzoeken. 

Noten. 
1. Dienst Stadsontwikkeling, Kantorenontwikkeling in Eindhoven, biz. 12 en 13. 
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Deel A 
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Hoofdstuk 1 Opzet van het onderzoek 

Hoofdstuk. 1. Opzet van het onderzoek. 

1.1. Onderzoek. 
De betreffende Philipsgebouwen zullen worden onderzocht naar bun geschiktheid voor 
hergebruik (door (andere) functies) . Het onderzoek zal worden gedaan naar de mogelijk
heid om bet gebouw aan te passen aan de eisen van de verschillende functies in een aantal 
bouwtechnische en ruimtelijk-funktionele aspecten. Dit onderzoek wordt zo veel mogelijk 
gedaan op een standaard deel van de gebouwen, wat representatief is voor al.le betreffende 
gebouwen, zodat na dit onderzoek van al deze gebouwen al generaal gezegd kan worden 
voor welke functies ze geschikt zijn. De standaardsituatie bestaat uit de meest voorkomen
de en algemene plattegrond en doorsnede. Uitzonderingssituaties, zoals kopgevels, 
trappen, liften en buitendeuren, worden buiten beschouwing gelaten. Op deze standaardsi
tuatie kunnen al.le bouwfysische en bet merendeel van de ruimtelijk-funktionele aspecten 
worden onderzocht. 
Het onderzoek naar bv. brandveiligheid kan echter niet op de standaardsituatie uitgevoerd 
worden, omdat hiervoor de plaatsing van de trappen liften belangrijk is . Daarom is bet 
nodig om een specifieke situatie te onderzoeken. Deze specifieke situatie zal de Witte 
Dame zijn, omdat hiervoor in deel B een herbestemmingsontwerp wordt gemaakt. 

1.2. Onderzoeksgebieden. 
Het onderzoek wordt gedaan op twee gebieden: 
- op bouwtechnisch gebied, waarbij vooral bet bouwfysiscb karakter van de gebouwen 
onder de loep zal worden genomen. Er zal worden gekeken naar de aspecten vloerbelas
ting, lichtinval, warmte-isolatie, geluidisolatie en brandwering. Daarnaast zal specifiek 
naar de mogelijkheden en moeilijkheden van een eventueel hergebruik van de raamkozij
nen worden gekeken. 
- op ruimtelijk-funktioneel gebied, waarbij gekeken wordt naar de aspecten verdiepings
hoogte, gebruiksoppervlak: en kolommenstructuur, brandveiligheid en instal.laties. 

1.3. Functie-categorieen. 
Voor de indeling van de functies in categorieen is o.a. uitgegaan van de indeling in bet 
Bouwbesluit en de sfb. De functies zijn als volgt: 

woongebouwen. 
Dit zijn gebouwen die door bewoners bescbouwd worden als hoofdverblijf; ze zijn 24 uur 
per dag in gebruik; ze zijn opgedeeld in wooneenheden, met ieder eigen sanitaire 
voorzieningen; stijgpunten worden gezamenlijk gebruikt. 
Hieronder vallen algemene huisvesting en woningen, tehuizen, kloosters, abdijen en 
woongebouwen met bijzondere bestemming. 

kantoorgebouwen. 
Deze gebouwen worden ongeveer 8 uur per dag gebruikt; ze hebben een grote, vrij 
indeelbare ruimte; elke instelling heeft eigen sanitaire voorzieningen; stijgpunten worden 
gezarnenlijk gebruikt. 
Hieronder vallen kantoorgebouwen, overheidsgebouwen, openbare bedrijfsgebouwen, 
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gebouwen voor openbare diensten, scholen, universiteiten en hogescholen, gebouwen voor 
wetenschappelijk onderzoek, gebouwen voor beroeps- en wetenschappelijke genootschap
pen, musea, kunstgalerijen, bibliotheken, informatie- en expositiegebouwen, ontmoetings- · 
centra, wijkgebouwen, gemeenschapscentra, religieuze gebouwencentra, studio's. 

logies. 
Dit zijn gebouwen voor gebruikers, die bun hoofdverblijf elders hebben; ze worden 24 
uur· per dag gebruikt; slapen gebeurt in aparte eenheden, waar ook de sanitaire voorzienin
gen zijn; er zijn gezamenlijke ruimten voor andere bezigheden; stijgpunten zijn gezamen
lijk. 
Hieronder vallen hotels, ziekenhuizen, andere gezondheidsdiensten, voorzieningen voor 
sociale verzorging, gevangenissen en dierenverzorgingsgebouwen. 

recreatie. 
Deze gebouwen worden 12 tot 16 uur per dag gebruikt; de ruimtes varieren van ldein 
(bars) tot zeer groot (sporthallen); elke instelling heeft eigen sanitaire voorzieningen; 
stijgpunten kunnen gezamenlijk gebruikt worden. 
Hieronder vallen restaurants, cafes, bars, amusementsgebouwen, winkels, sporthallen, 
zwembaden en dierentuinen. 

industrie. 
Deze gebouwen worden 8 tot 24 uur per dag gebruikt, afbankelijk van het produktiepro
ces; de gebouwen worden meestal gekenmerkt door een grote (productie-)ruimte, ldeinere 
(kantoor-)ruimtes staan er vaak omheen. 
Hieronder vallen fabrieken en opslagplaatsen. 

1.4. Onderzoeksstappen. 
Per onderzoeksaspect zullen de volgende stappen worden gemaakt: 
Eerst wordt de standaardsituatie beschreven, specifiek op het te behandelen onderzoeksas
pect. Dan worden, per functie-categorie, de voorschriften beschreven, voornamelijk 
volgens het Bouwbesluit en NEN-normen. Als deze geen of weinig houvast geven, is er 
verder gezocht naar aanbevelingen. Vervolgens worden de voorschriften of aanbevelingen 
vergeleken met de bestaande situatie. Als de situatie niet voldoet aan de voorschriften, 
worden voorstellen gedaan te verbetering. Deze voorstellen kunnen dus op elk van de 
betreffende gebouwen toegepast worden. 

1.S. Evalueren van de voorstellen. 
De voorstellen ter verbetering van de huidige situatie, die gevonden zijn in bet onderzoek, 
worden ingevuld in een matrix. In deze vergelijkingsmatrix worden de voorstellen 
beoordeeld op hun probleemoplossend vermogen (bouwtechnisch ingreepniveau), de 
kosten (economisch ingreepniveau) en bun architectonische gevolgen, zie figuur 1.1. De 
ingreepniveaus worden als volgt gewaardeerd: 
- bouwtechnisch ingreepniveau: de mate waarin de oplossing voldoet aan de eisen, 
specifiek naar bestemmingscategorie. 

o = onvoldoende I voldoet niet helemaal I voldoet wel, maar heeft te veel 

16 



~----------------- - - ---- -· - - - - - - --------- ----- - - -

Hoofdstuk I Opzet van het ondenoek 

negatieve gevolgen; 
v = voldoende; 
g = voldoende en beeft nog bijkomende positieve gevolgen. 

- architectoniscb ingreepniveau: de mate van aantasting van bet gebouw. Het uitgangspunt 
hierbij is dat zo min mogelijk ingrijpen bet meest wordt gewaardeerd. Hierin wordt 
vooruitgelopen op bet ontwerp in deel B. 

5 = geen ingreep I ingreep niet te zien; 
4 = ingreep op detailniveau, ingreep past bij gebouw, klein, eenmalig; 
3 = ingreep op gebouwniveau, ingreep past bij gebouw, klein, eenmalig; 
2 = ingreep op detailniveau, groot, goed te zien, berhalend; 
1 = ingreep op gebouwniveau, groot. 

- economisch ingreepniveau: de hoogte van de kosten worden ten opzicbte van elkaar 
gewogen. Ook de kosten tijdens gebruik worden meegewogen. De goedkoopste krijgt 5 
punten, de volgende 4 en dan verder naar beneden. 

Bouwtechnisch ingreepniveau 

Oplossingen 

Figuur 1.1: de vergelijki.ngsmatrix. 

Econ. 

ingr.niv. 

Uit de voorstellen worden, aan de hand van de gevonden ingreepniveaus, de beste 
oplossingen gekozen. Omdat 'uitkiezen' altijd subjectief is, is geprobeerd dit iets objectie
ver te maken, door eerst uit bet bouwtechnisch ingreepniveau de oplossingen, die 
gewaardeerd zijn met 'goed', te kiezen~ Daarna worden deze onderling vergeleken qua 
architectoniscb ingreepniveau en als laatste wordt bet economiscb ingreepniveau bekeken: 
de goedkoopste heeft dan de voorkeur. 
Na de keuze van de beste oplossingen worden die beste oplossingen van alle onderzoeks
delen samengevoegd en wordt gekeken of deze met elkaar overeen komen of elkaar juist 
tegenspreken. Als deze elkaar tegenspreken, moet verder gezocbt worden naar goede 
oplossingen, die wel met elkaar overeen komen. 

1.6. De standaardsituatie. 
De draagconstructie 
Ter verduidelijking van de volgende tekst zijn de plattegrond, een drie-dimensionale 
tekening en de doorsnede in de figuren 1.2, 1.3 en 1.4 op biz. 11 en 12 getekend. De 
standaardsituatie bestaat uit zes verdiepingen, met een maat van 4,6 m. van bovenkant 
vloer tot bovenkant vloer. De vloeren zijn 100 mm. dik, bestaande uit gewapend beton. 
Deze worden gedragen door betonnen balken, 400 mm. hoog, 240 mm. breed en de 
lengte gaat over de totale breedte van bet gebouw. Hart op hart liggen deze balken op een 
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• II • 
8020 

• 11111 Bl 

6870 

7200 7200 7'200 
- - - -

Figuur 1. 2: de standaardplattegrond 

Figuur 1.3: driedimensionaal, opengewerkt. 

afstand van 2,4 m. Aan de gevels worden ze gedragen door de borstwering van gewapend 
beton en in het midden van het gebouw worden ze gedragen door moerbalken, die in de 
lengte van het gebouw liggen, een hoogtemaat hebben van 800 mm. en een breedtemaat 
van 350 mm. 
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Hoofdstuk I Opzet van het ondenoek 

Deze totale constructie wordt in het midden van het gebouw gedragen door kolommen, 
h.o.h. 7,2 m. (op de begane grond), die in twee rijen in de lengte van bet gebouw staan, 
en aan de buitenkant door de gevel. Hierdoor ontstaan er drie beuken. De kolommen 
verjongen per verdieping van 820 mm. in bet vierkant naar 370 mm. in het vierkant. De 
kolommen staan aan de buitenzijde recht op elkaar, zodat de verjonging zich alleen aan de 
binnenkant voordoet. Hierdoor klopt echter de afstand van 7,2 m. h.o.h. niet precies 
meer. De fundering bestaat uit een betonplaat, waarop poeren staan, die de aanzet van de 
kolommen vormen. 

I 

II 

' I ~ 

I 

I 
-

6870 8020 
Figuur 1. 4: de standaarddoorsnede 

De gevel. 

I 

I 

I 

I 

~-'" 

t 

6870 

~ 
C1' 
o . 
0 

-(X) 
0 
0 

De gevel bestaat uit 200 mm. dik gewapend beton, met ramen van 6,4 m. breed en 3,0 
m. hoog. Hierdoor ontstaan borstweringen van 1,6 m. hoog en pilasters van 0,8 m. breed. 
Deze zijn beide onderdeel van de draagconstructie. Al bet beton is in bet werk gestort en 
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afgewerkt met witte verf. Binnen is eerst een pleisterlaag aangebracht en daarna geverfd. 
De ramen bestaan uit ongelsoleerde stalen profielen en zijn voorzien van 3 mm. dik enkel 
glas. Per raam zijn er vier, zich hoog bevindende, delen, die samen als een taatsraam te 
openen zijn d.m. v. een mechanisme die zich onderaan bet raam bevindt. Twee vertikaal 
aangebrachte 1-profielen zorgen voor de stevigheid van de raamprofielen. Bijlage I is een 
tekening van bet raam, dat het een en ander kan verduidelijken. 

De conditie. 
Al bet beton is in zeer goede conditie. De verfafwerking zou een goede onderboudsbeurt 
moeten hebben. De stalen raamprofielen zijn in redelijke staat, ze zijn niet verroest. De 
stopverf moet wel worden vervangen. Het openings-mecbanisme doet bet slecbt. 
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H.2. Vloerbelasting. 

2.1. De huidige situatie. 
De panden zijn ontworpen als industriele gebouwen en kunnen daarom een relatief hoge 
belasting dragen. De minst sterke vloeren zijn geconstrueerd om minimaal 6 kN/m2 te 
kunnen dragen: 
begane grond: 
le verdieping: 
2e verdieping: 
3e verdieping: 
4e verdieping: 
5e verdieping: 

2.2. Voorschriften. 1 

12,5 kN/m2• 

12,5 kN/m2 • 

12,5 kN/m2• 

10 kN/m2 • 

6 kN/m2 • 

6 kN/m2 . 

Voor de bestemmingen bestaan de volgende eisen: 
woongebouwen: 
kantoorgebouwen: 

bibliotheken 
logies: 
recreatie: 

winkelgebouwen 
industrie: 

opslag 
parkeergarages: auto's < 2500 kg. 

auto's 2500 - 12000 kg. 

2.3. Conclusie. 

2,0 kN/m2 • 

2,5 tot 3,5 kN/m2 • 

3,0 kN/m2 • 

2,5 tot 3,5 kN/m2 • 

4,0 tot 5,0 kN/m2 . 

2,5 tot 4,0 kN/m2 • 

~ 5,0 kN/m2 • 

> 5,0 kN/m2 • 

2,0 kN/m2 • 

5,0 kN/m2 • 

De geeiste maximum vloerbelasting, die de vloer moet kunnen dragen, is van elke catego
rie lager dan de draagkracht van de bestaande vloeren, behalve bij de industriele bestem
mingen. Bij deze laatste moet per geval ·en per verdieping worden gekeken of er maatrege
len moeten worden genomen. Het is daarom nu niet noodzakelijk ingrepen te doen aan de 
constructie van het gebouw om de draagkracht te verbeteren voor de nieuwe bestemmin
gen. 

Noten. 
1. NEN 6702. 

21 



Herbestemming van de Witte Dame Deel A 

3. Licht. 

3.A. Lichttoetreding en uitzicht. 

3.A.l. lnleiding. 
In het Bouwbesluit en de Arbowet worden grenzen gesteld aan bet vloeroppervlak dat 
'gebruik maakt' van een raam. Zo wordt voorkomen dat een werknemer geen uitzicht 
heeft vanaf zijn werkplek of dat ergens geen daglicht komt. V oor wonen en logies wordt 
daarbij gebruik gemaakt van de term 'equivalent daglichtoppervlak'. Deze wordt als volgt 
berekend 1

: 

~ = AcsxCbxCu 
met Ae = equivalent daglichtoppervlak (m2) 

A4 = oppervlak van de doorlaat van de daglichtopening (m2). Hierbij wordt 
rekening gehouden met overstekken, die licht tegenhouden, en 'te' lage 
daglichtopeningen, die geen nuttig licht leveren op werktafels e.d. 

Cb = belemmeringsfactor. Binnen een horizontale hoek van 60 graden wordt 
gekeken of er gebouwen of bouwdelen (op hetzelfde perceel) een belemme
ring vormen voor binnenvallend daglicht. De belemmeringshoek voor dit 
(niet-) invallend daglicht moet worden berekend en via een tabel wordt de 
belemmeringsfactor gevonden. 

Cu = uitwendige reductiefactor, die pas bepalend wordt als zich voor de daglicht
opening een scheidingsconstructie bevindt. Bij de standaardsituatie is dit 
niet bet geval: de Cu is 1. 

In de Arbowet komt de term 'plaatsgebonden arbeid' voor. Daar wordt die arbeid mee 
bedoeld waardoor men meer dan 2 uur per dag op eenzelfde plek werkt. 

3.A.2. Huidige situatie. 
Het huidige gebouw heeft een diepte van 22,16 m. (incl. muurdikte) en heeft in bet 
algemeen op iedere verdieping aan beide zijden ramen met een breedte van 6,4 m. en een 
hoogte van 3,0 m. Eronder is een borstwering met een hoogte van 0,95 m. Zie figuur 
3.1. 

rs 
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Figuur 3.1: doorsnede met maten 
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3.A.3. Voorschriften en aanbevelingen. 

woongebouw: 
Het equivalent daglichtoppervlak moet ten minste gelijk zijn aan 10% van bet vloeropper
vlak van het verblijfsgebied. Bij de bepaling van het equivalent daglichtoppervlak moet 
met een belemmeringshoek van minimaaJ 25 graden gerekend worden.2 

kantoor: 
Het gezamenlijk oppervlak van de lichtopeningen moet ten minste 1/20 van het vloerop
pervlak van het werklokaal bedragen. 
De gezamenlijke breedte van de lichtopeningen waardoor uitzicht op de omgeving wordt 
verschaft, moet ten minste 1110 van de omtrek van het werklokaal bedragen.3 

Bij kantoren worden grote ramen meer gewaardeerd bij uitzichten met belemmeringen op 
korte afstand. Brede ramen worden ook meer gewaardeerd, omdat in het uitzicht voorna
melijk horizontale elementen te zien zijn. 
Lagere en middelbare scholen hebben contact met de buitenwereld nodig, voor hogere 
beroepsopleidingen zijn raamloze ruimten soms te preferen door het toenemend gebruik 
van audio-visuele middelen en betere concentratiemogelijkheden. 4 

logies: . 
Het equivalent daglichtoppervlak moet ten minste gelijk zijn aan 7% van de vloeropper
vlakte van een verblijfsgebied. Bij de bepaling van het equivalent daglichtoppervlak moet 
met een belemmeringshoek van minimaal 25 graden gerekend worden.5 

Ruimten voor plaatsgebonden arbeid: 
Het gezamenlijk oppervlak van de lichtopeningen moet ten minste 1/20 van het vloerop
pervlak van het werklokaal bedragen. 
De gezamenlijke breedte van de lichtopeningen waardoor uitzicht op de omgeving wordt 
verschaft, moet ten minste II 10 van de omtrek van het werklokaal bedragen. 6 

In ziekenhuizen is een lage borstwering wenselijk opdat patienten vanuit een liggende 
positie contact met de omgeving hebben. 1 

recreatie: 
Ruimten voor plaatsgebonden arbeid: 
Het gezamenlijk oppervlak van de lichtopeningen moet ten minste 1/20 van het vloerop
pervlak van het werklokaal bedragen. 
De gezamenlijke breedte van de lichtopeningen waardoor uitzicht op de omgeving wordt 
verschaft, moet ten minste 1/10 van de omtrek van bet werklokaal bedragen.8 

industrie: 
Het gezamenlijk oppervJak van de Jichtopeningen moet ten minste 1/20 van het vloerop
pervlak van het werklokaal bedragen. 
De gezamenlijke breedte van de lichtopeningen waardoor uitzicht op de omgeving wordt 
verschaft, moet ten minste 1/10 van de omtrek van het werklokaal bedragen.9 

3 .A.4. Consequenties. 
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In tabel 3 .1 en de figuren 3 .2 t/m 3 .5 wordt de maximale diepte per raam aangegeven, 
waar men zonder lichtproblemen kan wonen en werken, volgens het bouwbesluit en de 
Arbowet. Er mogen dan natuurlijk geen ondoorzichtige tussenwanden worden geplaatst. 

Tabel 3.1: Te gebruiken diepte van het gebouw. 

wonen: ~ = 10% vh vloeroppervlak 
B.G. * (zie fig. 3.2) 17,3 m. 
le verd. * (zie fig. 3.3) 18,9 m. 
2e verd. * (zie fig. 3.4) 22,1 m. 
3e t/m 5e verd. (zie fig. 3 .5) 22,9 m. 

kantoor: oppervlak lichtopening = 1120 vh vloeroppervlak 53,3 m. 
breedte licbtopening = 1/10 vd omtrek vd ruimte 24,8 m. 

logies: ~ = 7% vh vloeroppervlak 
B.G.* 24,8 m. 
le verd. * 27,0 m. 
2e verd.* 31,6 m. 
3e t/m Se verd. 32,8 m. 
Ruimten voor plaatsgebonden arbeid: 
oppervlak licbtopening = 1/20 vb vloeroppervlak 53,3 m. 
breedte licbtopening = 1/10 vd omtrek vd ruimte 24,8 m. 

recreatie: Ruimten voor plaatsgebonden arbeid: 
oppervlak Iicbtopening = 1120 vb vloeroppervlak 53,3 m. 
breedte lichtopening = 1110 vd omtrek vd ruimte 24,8 m. 

industrie: oppervlak licbtopening = 1120 vb vloeroppervlak 53,3 m. 
breedte lichtopening = 11I0 vd omtrek vd ruimte 24,8 m. 

* Berekend in de situatie van de Witte Dame aan de Emmasin el: o :LH 5 g p , m. afstand 
staat een 25 m. hoog gebouw. 
(zie figuur 3.6) 

Omdat deze be'werk'bare oppervlakte ook vanaf bet raam in de andere gevel geldt, is in 
principe het hele vloeroppervlak tussen deze ramen te gebruiken voor herbestemming naar 
bovengenoemde bestemmingen . 

. , ... 

• •• • • I I • • I • 

• I II • • I I • • I I • 

' 
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• I I • 

• I I • 

Figuur 3.5 Figuur 3.6 Figuur 3.7 

3.A.5. Conclusie. 
Het is niet noodzakelijk ingrepen te doen aan de constructie van het gebouw om de 
lichtinval te verbeteren voor de onderzochte nieuwe bestemmingen. Wei is het aan te 
bevelen rekening te houden met specifieke eisen die een bestemming zou kunnen hebben, 
maar die niet wettelijk voorgeschreven staan, zoals de lage borstwering bij ziekenhuizen. 

3.B. Daglichtfactor. 

3.B. l. Inleiding. 
Het verlichtingsniveau in een ruimte kan uitgedrukt worden in een meeteenheid of in een 
verhoudingsgetal, respectievelijk de verlichtingssterkte en de daglichtfactor. Met de 
daglichtfactor wordt de verhouding tussen de verlichtingssterkte binnen en buiten weerge
geven, waarbij allerlei invloeden van de omgeving zitten verdisconteerd. De gemiddelde 
daglichtfactor over een heel vertrek is10

: 

Df = 0,85 x W x 8 I Ax (l-R2) % 
met 0,85 = lichttoetredingsfactor van blank glas. 

W = glasoppervlak (m2) 

e = hoek waarin lucbt te zien is, gemeten vanuit bet midden van bet raam (zie 
figuur 3. 7). 

A = totale binnenoppervlak van de ruimte, incl. bet glas (m2) 

R = gemiddelde reflectie van alle oppervlakken 
In deze formule is geen rekening gehouden met bv. vuile ramen, bomen voor bet raam of 
lichtabsorberend glas (zie ook 3.C: zontoetredingsfactor). 
De verlichtingssterkte is de lichtstroom per oppervlakte en wordt in lux weergegeven. Om 
bepaalde taken te verrichten, heeft het oog een bepaalde verlichtingssterkte nodig. Deze 
varieert bij verschillende mensen. Gedurende een deel van het jaar za.l op bepaalde delen 
van de dag de gewenste verlichtingssterkte niet gehaald worden, zie figuur 3.8. Dan is 
aanvullend kunstlicht nodig. 

3.B.2. Huidige situatie. 
De huidige gemiddelde daglichtfactor is berekend in ruimten met een breedte van 72 m. 
(tien traveeen), een hoogte van 4,5 m. en een diepte van 21,76 m. In de huidige situatie 

25 



Herbestemming van de Witte Dame 

P<•t.) 

100 
_J_ 

v vviJ 
I - i----;-~ ---

I ~ 
i--- -/ --60 

I I I/ v v ...... 
~ 

cso 

' I / / / 
I I // / v V" 

I I I /v 
40 

20 ' I I /v 

I I I / 

/ 

J I / 

-
-r 

---
I~ 

~~ 

E; Oux) 

125 
250 
500 
650 
000 

~ 

2 000 

0 2 4 6 10 12 14 16 16 20d (•/,) 

Percentage (P) van de jaar1ijkse werktijd bij dag (tussen 
09.00 en 17 .30 uur) waarbij een bepaa1de ver1ichtingssterkte (E) 
bij een gegeven daglichtfactor (d) wordt aangetroffen of 

overschreden. 

Figuur 3. 8: aandeel daglicht tijdens werktijd. 

Deel A 

zijn geen binnenwanden, waardoor met de berekening van de gemiddelde daglichtfactor 
rekening gehouden moet worden met de ramen aan beide zijden van het gebouw. De 
reflectiefactor is gesteld op 0,25, omdat de huidige ruimten vooral bestaan uit oud wit 
pleisterwerk (R = 0,30), 
donkergrijs linoleum (R = 0,20) en helder glas (R = 0,08)11

• Er is rekening gehouden 
met een 25 m. hoog gebouw, die op 28,5 m. afstand tegenover het gebouw staat, zie 
figuur 3.6. Hierdoor ontstaan op de verschillende verdiepingen verschillende gemiddelde 
daglichtfactoren. Op de vijfde verdieping beinvloedt bet tegenoverliggende gebouw de 
daglichtfactor Diet meer. Daarom kan deze ook worden beschouwd als de gemiddelde 
daglichtfactor in de standaardsituatie in bet vrije veld. 

Tabel 3.2: Huidige daglichtfactoren. 

verdieping Df percentage van de tijd dat idem voor 500 Lux 
250 Lux gehaald wordt 

begane grond 5,80 87 75 

le verd 6,05 88 76 

2e verd 6,34 89 77 

3e verd 6,63 89 78 

4e verd 7,00 90 79 

SC verd (in 7,46 90 80 
vrije veld) 
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3.B.3. Aanbevelingen. 
Tabet 3.3: De gewenste en de minimaat benodigde gemiddelde daglichtfactor in een 
ruimte. 12 

Ruimte gewenste minimaal 
gemiddelde benodigde 
daglicht- daglicht-
factor(%) factor(%) 

woonkamer 5 1 

keuken 5 2 

slaapkamer 2 0,5 

: re~ I kankxll 1~ I ~ I 
Bij een gemiddelde daglichtfactor van 5% en hoger, is kunstlicht maar af en toe nodig. 
Als de gemiddelde daglichtfactor onder de 2 % komt, is kunstlicht bijna altijd nodig. 

Tabet 3. 4: Standaardverlichtingssterkte voor diverse toepassingen. 13 

Aard van de verlich-
verlichting tingssterkte 

(Lux) 

orientatie- 10 - 200 

verlichting 

werkverlichting 200 - 800 

speciale werk- 800 - 3000 
verlichting 

3.B.4. Consequenties. 
wonen: 

voorbeelden van taken of ruimten 

opslagruimte I parkeergarage 

gang I trappehuis 

grof constructiewerk I smederij I 
(werk)magazijn I woningen 

kantoor I leslokaal 

tekenkamer I fijn montagewerk 

precisiewerk I kadastraal tekenwerk 
I fijn inspectiewerk 

microminiaturisatie I operatietafel 

standaardver-
Ii ch tings-
sterkte (Lux) 

50 

100 

200 

400 

800 

1600 

> 3200 

In tabel 3.5 staat de gemiddelde daglichtfactor voor een woonruimte in de standaardsitua
tie. Er is uitgegaan van een breedte en een diepte van 7,2 men een hoogte van 3,0 m. De 
gemiddelde reflectie (R) van alle oppervlakken is 0,35. Met de berekende gemiddelde 
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daglichtfactor is uit figuur 3.8 bet percentage van de werktijd waarin 250 Lux wordt 
gehaald (net iets meer dan de standaardverlichtingssterkte voor woningen) geselecteerd. 
Dit figuur is, zoals de naam al zegt, gemaakt voor werkplekken waar gewerkt wordt 
tussen 9.00 en 17.30 uur. In een woning is echter buiten deze tijden ook de standaardver
lichtingssterkte nodig. Dat deel van de tabel moet dan ook met een kritisch oog worden 
bekeken. 

Tabel 3.5: Gemiddelde daglichtfactor in een in de standaardsituatie gerealiseerde woning. 

verdieping Df percentage van de tijd dat 
250 Lux wordt gehaald 
tussen 9.00 en 17.30 uur 

beg. grond 4,9 84 

le verd. 5,5 86 

2e verd. 6,2 88 

3e verd. 6,8 89 

4e verd. 7,7 91 

5e verd. 8,8 92 

kantoor: 
In tabel 3. 6 is de gemiddelde daglichtfactor voor een kantoor uitgezet tegen de grootte van 
de ruimte. Er is uitgegaan van een kantoorcel met een breedte van 3,6 m, een hoogte van 
3,5 m. en een lengte van 5 m. Daarnaast is de daglichtfactor berekend voor een grote 
(kantoor- of expo-)ruimte van 43,2 m. (6 traveeen) breed, 21,76 m. diep en 3,5 m. hoog. 
Het vloeroppervlak voor deze ruimte is met deze maten kleiner dan 1000 m2 , wat geeist 
wordt voor de brandveiligheid (zie H.10). De gemiddelde reflectie van de oppervlakken 
van een kantoor is 0,5. Verder is een (klas-)ruimte berekend met een grootte van 7,2 m. x 
7,2 m. x 3,5 m. De reflectiefactor R is 0,5. Het percentage van de werktijd (dat is tussen 
9.00 en 17.30 uur) waarin 500 Lux wordt gehaald, is in deze tabel wel logisch. 

logies: 
Voor de logies-categorie is uitgegaan van een kamer van 3,6 m. breed, 5,4 m. diep en 3,0 
m. hoog. De gemiddelde reflectie van de oppervlakken is gesteld op 0,35. Het percentage 
tijd waarin de benodigde verlichtingssterkte gehaald wordt, is ook bier niet precies: 
logiesgebouwen worden langer dan genoemde tijden gebruikt. In tabel 3. 7 staan de voor 
deze situatie berekende gemiddelde daglichtfactoren. 

recreatie: 
De reflectiefactoren en de grootte van de ruimten waarin recreatie-bestemmingen gereali
seerd zijn, zijn zeer gevarieerd. Daarom worden deze bier niet uitgewerkt. Een idee kan 
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worden verkregen door een recreatiebestemming te vergelijken met een van de andere 
categorieen. 

Tabet 3. 6: Gemiddelde dagtichtfactor in in de standaardsituatie gerealiseerde kantoor
ruimten. 

kantoorcel exporuimte kl as 

verdieping Df percentage Df percentage Df percentage 
van de van de van de werk-
werktijd werktijd tijd waarin 
waarin 500 waarin 500 500 Lux 
Lux wordt Lux wordt wordt ge-
gehaald gehaald haald 

beg. grond 5,6 73 7,8 81 5,3 72 

le verd. 6,3 76 8,2 82 5,9 74 

2e verd. 7,1 80 8,6 83 6,7 77 

3c verd. 7,9 81 8,9 83 7,5 81 

4e verd. 8,9 83 9,5 85 8,4 83 

5c verd. 10,2 85 10,1 85 9,6 85 

Tabet 3. Z· Gemiddelde daglichtfactor in een in de standaardsituatie gerealiseerde 
togieskamer. 

verdieping Df percentage van de 
werktijd waarin 250 
Lux gehaald wordt. 

beg. grond 5,0 85 

le verd. 5,6 86 

2c verd. 6,3 87 

3e verd. 7,0 90 

4e verd. 7,9 91 

5c verd. 9,0 92 

industrie: 
V oor een industriele ruimte is uitgegaan van een maximum ruimte van 1000 m2 (de 
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maximale oppervlakte voor een brandcompartiment voor kantoren). De maten van deze 
ruimte worden 43,2 x 21,76 x 4,5 m. De ruimte heeft dus ramen aan twee zijden. De 
reflectiefactor R is 0,4. Hierbij is uitgegaan van wit pleisterwerk (R = 0,30 tot 0,60) 
tegen de wanden en plafond en een donkere vloer (R = 0,10 - 0,30). 

Tabel 3.8: Gemiddelde daglichtfactor voor een industrii!le ruimte, gerealiseerd in de stan
daardsituatie. 

verdieping Df percentage van de 
werktijd waarin 250 
Lux gehaald wordt 

beg. grond 6,6 88 

le verd. 6,9 89 

2c verd. 7,2 90 

3c verd. 7,6 90 

4e verd. 8,0 91 

5c verd. 8,5 92 

3.B.5. Conclusie. 
De standaardverlichtingssterkte heeft geen consequenties voor de ruimten in bet gebouw: 
als een verlichtingssterkte niet wordt gehaald door bet daglicbt, kan kunstlicbt bet 
aanvullen. Toch is bet aan te bevelen met het ontwerpen van ruimten rekening te houden 
met de daglicbtfactor en dus met het percentage tijd waarin kunstlicht nodig is. Hierdoor 
wordt namelijk beinvloed of men graag op een plek werkt en ook de electriciteits-rekening 
wordt erdoor beinvloed! 

3. C. Zontoetredingsfactor. 

3.C. l. Inleiding. 
N aast de daglicbttoetreding is er ook nog zonnetoetreding in een gebouw. De wn geeft, 
naast vrolijk licht, warmte af, waardoor bet vertrek en het gebouw opwarmen. 's Winters 
is dat niet erg, maar wmers kan dit tot onaangename binnentemperaturen leiden, als er 
geen maatregelen worden genomen. De zonnetoetredingsfactor ZT A van een raam wordt 
als volgt samengesteld (zie ook figuur 3.9)14

: 

ZT A = convectiewarmte + doorgelaten zonnestraling + stralingswannte 
opvallende wnnestraling 

Enkel, 4 mm dik normaal blank glas, bijvoorbeeld, beeft een ZTA-waarde van ongeveer 
0,83. 
Door middel van bestaande grafieken kan een ontwerper uitzoeken hoeveel procent van 
het geveloppervlak glas mag zijn zonder dat dit tot die onaangename temperaturen leidt. 
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Ook kunnen ze worden gebruikt om voor bestaande situaties de benodigde ZTA van het 
glas uit te zoeken. Een voorbeeld van zo'n grafiek is te vinden in figuur 3.10. Deze 
grafieken zijn alleen voor gebouwen zonder mechanische koeling . . 

opvall en de glas 
zonnestraling 

doorgelaten 
zonnestraling 

convectie en 
stratingswarmte 

Figuur 3. 9: samenstelling van de zonnetoetredingsfactor ZTA 

100 specifieke vertrekmassa relatief grnot (SM '"' 1520 kg/m ~ ) 

luchtbeweging in de vertrekken relatief sterk (TMAX = 28 "C) 

zonder 

binnenzonweri ng 

25 +----+------i----t--

absorbe nd glas 

arh. v. w etseldichlheid dubbel enkel 

0 .J----1-----l....---+----+---i---+----+-----t--~ 
0,0 0,1 0 ,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 ---~• ZTA 
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uil valschermen 

tussen jaloezieen 

met I zonder 
spouwwenlilatie 

dub be I enkel 

Figuur 3.10: de aanbevolen maximum waarde van de ZTA van het procentuele glasopper
vlak PG voor zonweringssystemen met enkel en dubbel glas. 

3.C.2. Huidige situatie. 
In de standaardsituatie bestaat de gevel voor 32 % uit glas. Dit is blank, enkel glas van 3 
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mm. dik en heeft een ZTA van ongeveer 0,8615
• Het gebouw heeft een relatief grote 

massa per vierkante meter glas (1350 kg/m2). Uit figuur 3.10 is af te leiden dat in deze 
situatie de gewenste temperatuur (28 ° C) overschreden zal worden, omdat de PG en ZTA 
niet in de enkel-glas-lijn samenvallen. Volgens medewerkers in de Witte Dame kon het 
daar wel 40°C worden. 

3.C.3. Aanbevelingen. 
In tabel 3. 9 wordt van verschillende glassystemen de ZTA genoemd, die nodig zijn in de 
standaardsituatie om de betreffende temperatuur niet te overschrijden. De gevelorientatie is 
daarbij een belangrijke factor. Daarom zijn in figuur 3 .11 de orientaties van de gevels van 
de Witte Dame aangegeven. 

Tabel 3. 9: vereiste ZTA van verschillende glassystemen in de standaardsituatie. 16 

enkel glas zon- enkel glas met dubbel glas zon- dubbel glas met 
der binnenzon- binnenzonwering der binnenzon- binnenzonwering 
wenng wering 

gevel- max max max max max max max max 
ori- 26°C 28°C 26°C 28°C 26°C 28°C 26°C 28°C 
entatie 

zuid 0,31 0,57 0,32 0,50 0,25 0,44 0,22 0,37 
en 
west 

zuid- 0,37 0,68 0,38 0,60 0,30 0,53 0,26 0,44 
oost 

oost 0,43 0,80 0,45 0,70 0,35 0,62 0,31 0,52 

NW 

zo 

Z. N. 

Z . N. 

-• 
32 Figuur 3.11: gevelorilntati.es van de Witte Dame 
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3.C.4. Conclusie. 
Bij de meeste gevelorientaties en glassystemen is de benodigde ZT A veel kleiner dan de 
huidige. Bij een nieuwe bestemming, die zonder mechanische koeling wordt ontworpen, is 
bet noodzakelijk maatregelen te nemen tegen een te grote zoninstraling. 

3.C.5. Maatregelen. 11 

Oplossing 3 .1. 
Ramen afschermen (controleerbaar) aan binnenzijde. 
ZTA enkel glas: 

van 0,30: 
tot 0,44: 

ZTA dubbel glas: 

binnenjaloezieen met afzuiging 
binnenjaloezieen zonder afzuiging 

van 0,30 tot 0,45: binnenzonwering 
tot 0,46: binnenzonwering met luchtafzuiging 

voordelen: - is aan te passen 
nadelen: - warmte van de zon komt wel binnen 

Oplossing 3.2. 
Ramen afschermen (controleerbaar) aan buitenzijde. 
ZTA enkel glas: 0,08 - 0,30: rolgordijnen 
ZTA dubbel glas: 0,10 - 0,15: buitenzonwering 
voordelen: - is aan te passen 

- warmte van de zon komt niet binnen 
nadelen: - stevige constructie nodig 

- moeilijk schoonmaken en repareren 

Oplossing 3.3. 
Ramen afschermen (niet controleerbaar) aan buitenzijde. 
ZTA? 
voordelen: 
nadelen: 

Oplossing 3 .4. 

- warmte van de zon komt niet binnen 
- stevige constructie nodig 
- is niet aan te passen 

Ramen afschermen (controleerbaar) tussen glasbladen. 
ZTA van 0,13: jaloezieen, spouw sterk geventileerd 

met buitenlucht 
tot 0,26: jaloezieen, gesloten spouw 

voordelen: - warmte van de zon komt niet binnen 
- is aan te passen 

nadelen: - moeilijk schoonmaken en repareren 

Oplossing 3.5. 
Lichtabsorberend glas. 
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ZTA enkel glas: van 0,45: groenkleurig 
tot 0,57: grijskleurig 

ZTA dubbel glas: van 0,42: groenkleurig 
tot 0,44: grijskleurig 

voordelen: 
nadelen: - is er ook als het niet nodig is (bv. 's win

ters) 
- is niet aan te passen 
- geeft zonnewarmte ( ook) naar binnen af 
- vermindert ook daglichttoetreding 

Oplossing 3.6. 
Lichtreflecterend glas. 
ZTA enkel glas: 

van 0,13: 

tot 0,63: 
ZTA dubbel glas: 

van 0,10: 

tot 0,52: 

sterk reflecterende coating en lage 
emissiefactor 
reflecterende coating 

zonreflecterende emissieverlagende 
folie, aan de spouwzijde van de bui
tenruit 
zonreflecterende coating met normale 
emissiefactor 

voordelen: 
nadelen: - is er ook als het niet nodig is ('s winters) 

- is niet aan te passen 
- vermindert ook daglichttoetreding 
- langsrijdend verkeer wordt verblind 

Oplossing 3. 7. 
Bomen voor de gevel zetten - > filteren van het licht 
. ( = zonwering buiten) 
voordelen: - verandert met de seizoenen mee 

- natuurvriendelijk 
nadelen: - bet duurt lang voordat bomen groot genoeg 

zijn; 
- vermindert daglichttoetreding 

Oplossing 3.8. 
Glasspouw vullen met gas. 
ZTA: 0,66. 
voordelen: - te combineren met geluidisolatie. 
nadelen: 
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3.C.6. Beoordeling. 

Oplosmngen 

3.1 Binnenzljde {contr) 
3.2 Bultenzijde {contr) 
3.3 Bultenzijde {nlet contr) 
3.4 . Tussen glas 
3.5 Uchtabs. glas 
3.6 Uchtrefl. glas 
3.7 Boman 
3.8 Gas In spouw 

Beste altematief 

Licht 

Bouwteclmisch ingreepniveau 

I i 
I ~ Econ. JI.~ § .s >!$ mgr.mv. ingr.niv . 

v v v v v 2 4 
g g g g g 2 3 
v v v v v 1 3 
g g g g g 4 4 
0 0 0 0 0 5 4 
v v v v v 2 4 
0 0 0 0 0 1 5 
0 0 0 0 0 5 4 

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 

Wat betreft de zonnetoetredingsfactor is er geen verschil tussen de bestemmingsca
tegorieen. Hierdoor is de beste oplossing bij alle categorieen dezelfde. De afscheiding aan 
de buitenzijde (3.2) en tussen de glasbladen (3.4) springen er qua bouwtechnisch ingreep
niveau bet beste uit. Van deze twee is 3.4 de beste, omdat hiervan het architectonisch en 
economisch ingreepniveau beter is dan van 3.2. 

3.D. Verblinding. 

3.D.1. Inleiding. 
Er zijn twee soorten verblinding. De eerste is bet silhouet-effect, dat optreedt in de buurt 
van ramen. Het oog adapteert aan de lichtsterkte die van het raam afkomt. Datgene wat 
niet ongeveer dezelfde lichtsterkte heeft, wordt alleen ;herkend' als iets wat donker is. 
De andere soort verblinding gebeurt door een te hoge reflectie van bv. een werkblad, 
waar papier op ligt. Licht spiegelt in bet werkblad en veroorzaakt zo een hogere luminan
tie . ( = lichtterugkaatsing) van bet werkblad dan van het papier. Dit is zeer storend. 

3.D.2. Huidige situatie. 
Als men in bet midden van bet gebouw staat en in de richting van de ramen kijkt, ziet 
men eigenlijk alleen maar licht. Alles wat voor de ramen staat, is slecbt te onderscheiden 
en niet te herkennen. 

3.D.3. Aanbevelingen. 
Om bet hinderlijk reflecteren van een werkblad te voorkomen, zijn de volgende helder
heidsverhoudingen aan te bevelen: 18 

omgeving : werkblad : papier = 1 : 3 : 10. 
Verlichting van de werkplek: 19 

omgeving 50 - 200 Lux en werkblad 500 Lux. 

Voor voorkoming van de silhouet-verblinding bestaan geen voorschriften. 
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3.D.4. Conclusie. 
Verblinding door reflectie is makkelijk te verhelpen. Verblinding door de ramen niet. Om
dat er geen voorschriften bestaan om die silhouet-verblinding te voork:omen, is de 
ontwerper genoodzaakt lering te trekken uit gerealiseerde projecten en te experimenteren 
in de bestaande standaardsituatie. 

3.D.5. Maatregelen.20 

De volgende maatregelen kunnen verblinding verhelpen of verminderen. Het is wel nodig 
rekening te houden met de daglichtfactor (3.B). 

Oplossing 3. 9. 
Ramen afschermen (controleerbaar) aan binnenzijde. 
voordelen: - is aan te passen aan de wensen van de 

men sen 
nadelen: - warmte van de zon komt binnen 

Oplossing 3 .10. 
Ramen afschermen ( controleerbaar) aan buitenzijde. 
voordelen: - is aan te passen aan de wensen van de 

mensen 
- warmte van de zon komt niet binnen 

nadelen: - stevige constructie nodig 

Oplossing 3 .11. 
Ramen afschermen (niet controleerbaar) aan buitenzijde. 
voordelen: - is aan te passen aan de wensen van de 

mensen 
- warmte van de wn komt niet binnen 

nadelen: - stevige constructie nodig 

Oplossing 3.12. 
Ramen afschermen (controleerbaar) tussen twee glasbladen. 
voordelen: - is aan te passen aan de wensen van de 

mensen 
- warmte van de zon komt niet binnen 

Oplossing 3.13. 
Verlichting van raamwand met kunstlicht - > verhoging · 
verlichtingssterkte van raamwand, zodat helderheidsverschil 
met raam ldeiner wordt. 
voordelen: - is aan te passen aan de wensen van de 

mensen 
nadelen: - energieverspilling 

- is de kunstlichtsterkte daarvoor hoog ge-
noeg? 
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Oplossing 3.14. 
Meer kunstlicht in bet midden van de ruimte-> verhoging 
verlichtingssterkte in de ruimte, zodat helderheidsverschil 
met raam minder wordt. 
voordelen: - is aan te passen aan de wensen van de 

mensen 
nadelen: - is de kunstlichtsterkte daarvoor hoog ge

noeg? 

Oplossing 3.15. 
Ruimten aan de gevel Diet te groot maken. 
voordelen: - eenvoudig en goedkoop 
nadelen: - middendeel van gebouw donker 

- is Diet aan te passen aan de wensen van 
mensen 

Oplossing 3.16. 
Lichtabsorberend glas inzetten. 
voordelen: 
nadelen: - is er ook als het Diet nodig is 

- is Diet aan te passen aan de wensen van 
mensen 
- geeft zonnewarmte ( ook) naar binnen af 

Oplossing 3 .17. 
Lichtreflecterend glas inzetten. 
voordelen: 
nadelen: - is er ook als het Diet nodig is 

- is niet aan te passen aan de wensen van 
mensen 
- langsrijdend verkeer wordt verblind 

Oplossing 3.18. 
Diepe lichtstrooiende neggen rondom ramen. 
voordelen: 
nadelen: - veel werk 

- weinig rendement 

Oplossing 3.19. 
Hoge inteme reflectie -> binnen ook hoge luminantie. 
voordelen: - simpele oplossing 
nadelen: - de verlichting van de werkplek moet ook 

weer hoger 
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Oplossing 3 .20. 
Ramen in meerdere wanden. 
voordelen: 
nadelen: - kan niet overal 

Oplossing 3.21. 
Ramen in dale 
voordelen: 
nadelen: - kan Diet overal 

Oplossing 3.22. 
Bomen voor de gevel zetten - > filteren van het licht. 
voordelen: - natuur-vriendelijk 

- zonwering verandert met het seizoen mee. 
nadelen: - duurt lang voordat bomen groot genoeg 

zijn. 

Oplossing 3.23. 
Toepassing van een zonwering-lichtschaal. 
voordelen: - verhoging van luminantie dieper m het 

gebouw, verlaging aan de gevel 
nadelen: 

Deel A 

~·~ ~~ 

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, is verkleining van het raamoppervlak 
geen oplossing voor voorkomen van verblinding. Door het grote helderheidsverschil van 
het kleine raam en de grote muur wordt de verblinding juist versterkt. 
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3.D.6. Beoordeling. 

Bouwtecbnisch ingreepniveau I 
Oplosmngen 

1~l~i1IJ/!/,i1 Arch. Econ. 
if A< r5 'tJ &4 

3.9 Afsch. blnnenzijde v v v v v v v 2 3 
(controle) 

g 2 2 3.1 O Afsch. bultenzljde g g g g g g 
(controls) 

3.11 Afsch. bultenzljde 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
(geen oontrole) 

3.12 Afsch. tussen glas g g g g g g g 4 3 
( c:ontrole) 

0 5 4 3.13 Vertlchtlng raamwand 0 0 0 0 0 0 

3.14 Licht midden In rulmte 0 0 v 0 0 v v 5 4 
3.15 Kleine rulmten v g 0 g g 0 0 4 5 
3.16 Licht abs. glas v v v v v v v 5 3 
3.17 Licht raft. glas 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
3.18 Neggen 0 0 0 0 0 0 v? 4 2 
3.19 Hoge Int. reflectle v v v v v v v 5 5 
3.20 Meer ramen In wand 0 0 0 0 0 0 0 4 1 
3.21 Meer ramen In dak 0 0 0 0 0 0 0 4 1 
3.22 Boman voor gevel 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
3.23 Uchtschaal v v v v v v v 2 1 

Beste altematief 3.12 3.15 3.12 3.15 3.15 3.12 3.12 

Oplossing 3.19 (hoge inteme reflectie) wordt vanzelf gerealiseerd bij herbestemming, 
omdat iedere nieuwe bestemming een hogere inteme reflectie heeft dan nu in bet gebouw 
het geval is. Toch zal dit niet voldoende zijn en moeten er meer maatregelen worden 
getroffen. V oor bestemmingen waarbij kleinere ruimtes nodig zijn, wordt oplossing 3 .15 
gelijk gerealiseerd. Dit zal waarschijnlijk wel voldoende zijn. Voor de andere bestemmin
gen is er de keuze tussen 3.10 (afscherming aan de buitenzijde) en 3.12 (afscherming 
tussen de glasbladen). De laatste is gekozen, omdat deze een kleinere ingreep in de 
architectuur betekent. 

Noten. 
1. NEN 2057-1991, Daglichtopeningen van gebouwen. 

2. Bouwbesluit art. 39. 

3. Arbowet: Veiligheidsbesluit restgroepen art. 5. 
4. Meerdink, Daglicht en uitzicht in kantoorgebouwen. 

5. Bouwbesluit art. 277. 

6. Arbowet: Veiligheidsbesluit restgroepen art. 5. 
7. Meerdink, Daglicht en uitzicht in kantoorgebouwen. 
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8. Arbowet: Veiligheidsbesluit restgroepen art. 5. 
9. Arbowet: Veiligheidsbesluit fabrieken of werkplaatsen art. 8. 
10. Orton, The way we build now, biz 173. 

11. Rutten, A.J.F., Verlichtingskunde. 

12. Orton, The way we build now, biz. 173. 

13. NEN 1890-1991, Binnenverlichting. 

14. Rutten, P. G. S., Gebouw en installaties 1. 
15. ISS0-2. 

16. SBR 74, Zon en ramen. 

17. SBR 74, Zon en ramen. 
Meerdink, Daglicht en uitzicht in kantoorgebouwen. 
Rutten, P.G.S., Gebouw en installaties 1. 

18. Ris, Beleuchtungstechnik fiir Praktiker. · 

19. Ris, Beleuchtungstechnik fiir Praktiker. 

20. Meerdink, Daglicht en uitzicht in kantoorgebouwen. 
Rutten, P. G. S., Gebouw en installaties 1. 
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Hoofdstuk 4 Warmte-isolatie 

4. Warmte-isolatie. 

A. lsolatie van de uitwendige scheidingsconstructies. 

4.A. l. Inleiding. 
Om te voorkomen dat onze zorgvuldig verwarmde gebouwen binnen de kortste keren weer 
koud worden, pakken we deze in, in warmte-isolerende materialen. De mate van isolatie 
van materialen en van scheidingsconstructies wordt als volgt berekend': 
Rm - warmteweerstand van een laag, waaruit een constructie is gebouwd (m2K/

W); bet is bet quotient van de dikte en de warmtegeleidingscoefficient van 
bet materiaal ( d/ .l). 

R = warmteweerstand van een scheidingsconstructie = :ERm (m2K/W). 
In bet Bouwbesluit worden regels gesteld aan de mate van bet doorlaten van de warmte. 
In de NEN-1068 zijn daarvoor de volgende termen gebrui.kt: 
U = warmtedoorgangscoefficient van een scheidingsconstructie = 1 I (R., + R.,). 

(W/m2K) 
R., = een verdiscontering van de warmte

overgangsweerstand tussen bet materi
aal en de lucht, naar binnen en naar 
buiten (m2K/W). 

Ugem = gemiddelde warmtedoorgangscoeffi
cient = (a,A,U1 + ~A2U2 + ... ) I A. 
(W/m2K). 
met: a1,2 = weegfactor, met a = 1, 

voor constructies die bet ge
bouw afscheiden van de buiten
lucht; a = 1 I (U + 1), voor 
constructies die bet gebouw 
afscheiden van de ondergrond 
of van een kruipruimte. Zie 
verder NEN 1068. 
A1•2 = binnenwerksoppervlak 
van de afzonderlijke scheidings
constructies 
U1,2 = warmtedoorgangscoeffi
cient van de constructies 
A= som van de oppervlakken. 

Als laatste beeft men een formule bedacht waarin de 
mate van isolatie van verschillende gebouwen (of 
verschillende manieren van isolatie) met elkaar verge
leken k:unnen worden. Zowel de inhoud als bet op
pervlak van alle uitwendige scheidingsconstructies 
van bet gebouw worden in de berekening gebruikt, 
want ook de vorm van een gebouw heeft invloed op 
het warmteverlies: Figuur 4.1: het gebouwplakje 
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thermische isolatie-index = 22,5 - 50 x Uaem/((V I A) + 2) 
met V = bruto inhoud (m3

) 

A = som van de binnenwerkse oppervlakken (m2) 

In de ~-berekeningen worden in principe de voor-, achter- en kopse gevels, het dak en de 
begane-grondvloer gebruikt als scheidingsconstructies. Bij zeer lange gebouwen hebben de 
kopse gevels echter weinig invloed op de index. Dit is ook bij onze standaardsituatie het 
geval. Daarom wordt van onze standaarddoorsnee en -plattegrond een gebouw'plakje' 
gemaakt, die een travee als breedte heeft, de standaarddiepte als diepte heeft en 6 bouwla
gen bevat. Dit plakje wordt clan 7,2 m. bij 21,76 m. bij 27,4 m. In de berekening wordt 
geen rekening gehouden met warmteverlies naar andere traveeen of naar buiten via de 
kopse gevels (zie figuur 4.1). 

4.A.2. Huidige situatie. 
Het betonnen deel van de gevel is 200 mm. dik en heeft een warmte-isolatiewaarde R.: van 
0,100 m2K/W. De ramen hebben een R.: van 0,01 m2K/W. Het dak en de vloer zijn 100 
mm. dik en hebben een Re van 0,050 m2K/W. Het gebouwdeel bestaat voor 32% uit glas, 
de rest is beton. Dit Ievert een gemiddelde warmtedoorgangscoefficient Usem van 3,89 
W/m2K en een thermische isolatie-index Ii van -1,5 op. In de tabellen 4.1 en 4.2 wordt de 
berekening aanschouwelijk gemaakt. 

Tabel 4.1: Berekening van de warmtedoorgangscoefficii!nten van de scheidingsconstructies 
in de huidige situatie. 

d ).. R... R.: R. u 
(m) (W/mK) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W) (W/m2K) 

rameri met enke- - - - 0,01 0,17 5,7 
le beglazing 

betonwand 0,20 2,00 0,100 0,100 0,17 3,70 

dak 0,10 2,00 0,050 0,050 0,17 4,55 

b.g.vloer 0,10 2,00 0,050 0,050 0,26 3,23 

Tabel 4.2: Berekening van de 1,-waarde van het gebouwplakje in de huidige situatie. 

gebouwdeel u a A Usem I. 
(W/m2K) (-) (m2) (W/m2K) (-) 

ramen 5,7 1 230,40 

betonwand 3,70 1 164,16 

dak 4,55 1 156,67 
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vloer 3,23 

totaal -

4.A.3. Voorschriften. 
woongebouwen. 

Wamzte-isolatie 

0,23 156,67 

- 707,90 3,89 -1,62 -
-1,5 

In het bouwbesluit staat een eis voor de warmte-isolatie R.: van 2,5 m2KJW. Ten hoogste 
25% van bet gebouwoppervlak mag een R, van 0,11 m2KJW hebben en ten hoogste 4% 
hoeft niet aan een van deze eisen te voldoen. Als alternatief (als deze eisen niet gehaald 
worden) mag de thermische isolatie-index niet lager zijn dan 14.2 

kantoorgebouwen, logies, recreatie en industrie. 
De warmte-isolatie R, moet minstens 2,5 m2K/W zijn. Ten hoogste 40% van bet opper
vlak mag een R.: van minstens 0,11 m2K/W hebben en ten boogste 4% hoeft niet aan deze 
eisen te voldoen. Als alternatief geldt ook hier een It-waarde van 14.3 

4.A.4. Conclusie. 
Bij geen van de genoemde bestemmingen komt de vereiste warmte-isolatie overeen met de 
bestaande. Er dienen dus maatregelen worden genomen. 

4.A.5. Maatregelen. 
gevel. 
Om aan de eisen te voldoen, dient bet beton met een (isolatie-)materiaal bekleed te 
worden, die een Rm van minstens (2,5 - 0,10 =) 2,40 m2K/W beeft. Volgens NEN 1068 
kan met de waarden van een van de volgende materialen globale ontwerpberekeningen 
worden gemaakt: 

minerale wol of kunststofschuimen: A = 0,040 W/mK. Met een dikte van 100 
mm. heeft dit materiaal een Rm van 2,50 m2KJW. 
cellulair glas: l = 0,045 W /mK. Met een dikte van 110 mm. heeft dit materiaal 
een Rm van 2,444 m2K/W. 

Omdat de minerale wol beter isoleert en dus een dunnere isolatielaag oplevert, en omdat 
deze goedkoper is dan bet cellulair glas, wordt bier verder mee gerekend. 
Bij de berekeningen wordt alleen uitgegaan van isolatieplaten (van minerale wol) en 
werden de andere isoleermethoden, zoals pleister met isolerende korrels, buiten beschou
wing gelaten. Dit is omdat deze methode zowel binnen als buiten te gebruiken is. De 
andere methoden kunnen natuurlijk wel in bet ontwerp gebruikt worden. Verder is er geen 
rekening gehouden met de (niet-isolerende) pleisterlaag. Wei wordt er vanuit gegaan dat 
deze isolatieplaten tegen de wand, op bet dak alswel op de vloer gebruikt worden. De 
gevel kan ook geisoleerd worden door middel van een spouwsysteem: tussen bet beton en 
bet isolatiemateriaal komt regelwerk, waardoor er een ruimte van 25 tot 40 mm. ontstaat. 
De isolerende laag (minerale wol) hoeft dan maar 90 mm. dik te worden, zie tabel 4.3. 
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Tabel 4. 3: lsolatie van de gevel. met spouw. 

d A. R,,, R: 
(m) (W/mK) (m2K/W) (m2KIW) 

betonwand 0,20 2,00 0,10 

spouw 0,025 - 0,17 

isolatiemateriaal 0,09 0,040 2,25 

totaal 0,315 2,52 

Het bekleden van . het beton met isolatiemateriaal kan zowel aan de binnen- als aan de 
buitenkant van het gebouw gebeuren. Dit kan direct op bet beton, of met een spouw. 

Oplossing 4 .1. 
Isolatie aan de buitenzijde, direct op het beton. 

voordelen: - geen koudebrugvorming 
nadelen: - bet gevelaanzicht verandert 

Oplossing 4.2. 
Isolatie aan de buitenzijde, met spouw. 
voordelen: - minder dik isolatiemateriaal = goedkoper 

- geen koudebrugvonning 
nadelen: - gevelaanzicht verandert 

- totale constructiedikte groter Oplossing 4.1 
- opzetten regelwerk veel werk = duurder 

Oplossing 4.3. 
Isolatie aan de binnenzijde, direct op het beton. 
voordelen: - gevelaanzicht verandert niet 
nadelen: - koudebrugvorming 

- condensvorming 
opletten: - eventuele vochtproblemen dienen verholpen te zijn 

Oplossing 4.4. 
Isolatie aan de binnenzijde, met spouw. 
voordelen: - gevelaanzicht verandert niet 

- minder dik isolatiemateriaal = goedkoper 
nadelen: - koudebrugvorming 

- condensvorming 
- totale constructiedikte groter 
- opzetten regelwerk veel werk = duurder 

opletten: - eventuele vochtproblemen dienen verholpen te zijn 
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Hoofdstuk 4 Warmte-isolatie 

Koudebruggen kunnen worden veroorzaakt door vloeren, balken en wanden die aan de 
gevel zitten en door de isolatie been steken. Ze veroorzaken een soort kortsluiting: de 
warmte stroomt hier sneller naar buiten dan bij de geisoleerde stukken. Het binnenopeer
vlak voelt dan ook kouder aan dan elders. Dit zijn de eerste plekken waar condens zich 
zal vormen. De koudebruggen kunnen worden verholpen door de veroorzakers ook te 
bekleden met isolatiemateriaal, en wel zodanig dat de wannteweerstand van de buitenlucht 
tot de binnenlucht d66r die bouwdelen even groot is als de wannteweerstand van de 
gei"soleerde gevel. 

glas. 
Het glas en bet kozijn voldoen ook niet aan de eisen en zullen moeten worden verbeterd 
tot of vervangen door een glassysteem met een isolatiewaarde van minstens 0, 11 m2K/W. 
Dat is wordt bereikt door minimaal dubbel glas4

, dus ook door een voorzetruit. In 
hoofdstuk 7 staan deze mogelij.kheden meer uitgewerkt. Bij de woongebouwen zijn deze 
maatregelen niet genoeg: bet glas beslaat immers een oppervlak van 32 % , wat meer is dan 
de geeiste maximale 25 % . Hier biedt het alternatief uitkomst: Met dubbel glas, 100 mm. 
isolatie-materiaal tegen de buitenwand en op het dak en de vloer, komt de Icwaarde van 
bet gebouwdeel op 14.0. 

:· 

. . . " . 

Oplossing 4. 5 
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Oplossing 4. 6 
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Oplossing 4. 7 
45 

Oplossing 4. 8 



Herbestemming van de Witte Dame 

Oplossing 4.5. 
Bestaand kozijn met dubbel glas. 
voordelen: - geen verandering gevelaanzicht 
nadelen: - veel werk: oud glas eruit, kozijn renoveren, nieuw glas erin 

- dikkere soorten dubbel glas niet mogelijk 

Oplossing 4.6. 
Bestaand kozijn met voorzetglas aan de binnenkant. 
voordelen: - goede geluidisolatie (zie H.5.) 

- aanzicht gevel verandert niet 
nadelen: - oude kozijn renoveren, is veel werk 

Oplossing 4.7. 
Bestaand kozijn met voorzetglas aan de buitenkant. 
voordelen: - goede geluidisolatie (zie H.5.) 
nadelen: - aanzicht gevel verandert? 

- oude kozijn renoveren, is veel werk 

Oplossing 4.8. 
Nieuw kozijn met dubbel glas. 
voordelen: - snelst = goedkoopst? 
nadelen: - aanzicht gevel verandert, door dikkere kozijnen 

dak. 

Deel A 

Het dak kan geisoleerd worden met een laag van 100 mm., als deze aan de bovenkant 
ligt. Als de isolatie aan de onderkant, tussen de balken, komt te liggen, is een dikte van 
minstens 380 mm. nodig om bet warmteverlies bij de koudebrug te compenseren5

• Als de 
laag niet tussen, maar onder de balken komt te liggen, is een dikte van 100 mm. nodig. 
De warmte-isolatieberekening zal worden gedaan met de isolatielaag van 100 mm, omdat 
deze voor het dak waarschijnlijker en goedkoper is. 

Oplossing 4.9. 
Isolatie aan de bovenkant. --......__...., . 
voordelen: - geen spanningen in het dale als gevolg · cg/.·. 

van opwarming door de zon /. . i 

nadelen: 

Oplossing 4.10. 
Isolatie aan de onderkant, tussen de balken. 
voordelen: - grotere gebruikshoogte 
nadelen: - spanningen in bet dak als gevolg 

van opwarming door de zon 
- balken vormen koudebruggen 
- grote dikte van isolatiemateriaal nodig 
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Oplossing 4 .11. 
Isolatie aan de onderkant, onder de balken. 
voordelen: - geen koudebruggen 

- minder isolatiedikte nodig 
nadelen: - spanningen in bet dak als gevolg van 

opwarming door de zon 

vloer. 

Warmte-isolatie 

/. 
. c / ' . 
c CJ."' . 

Voor de vloer geldt dezelfde redenering als bij bet dak, niaar bij isolatie tussen de balken 
is maar 360 mm. isolatie nodig6

• Onder de balken of bovenop de vloer is wel 100 mm. 
nodig. Ook bier wordt in de isolatieberekening gerekend met de laag van 100 mm. 

Oplossing 4.12. 
Isolatie aan de onderkant tussen de balken. 
voordelen: - geen verboging van bet vloer

peil 
nadelen: - koudebrug bij binnenisolatie 

- balken vormen koudebrug 
- grote dikte van isolatiemateriaal 
nodig 

let op: - kruipruimte moet toegankelijk 
ZlJil 

Oplossing 4.13. 
Isolatie aan de onderkant onder de balken. 
voordelen: - geen verboging van bet vloer

nadelen: 
let op: 

peil 
- koudebrug bij binnenisolatie 
- kruipruimte moet toegankelijk 
zijn 

Oplossing 4.14. 
Isolatie aan de bovenkant. 
voordelen: - geen koudebrug bij binnenisola

tie 
nadelen: - verboging van het vloerpeil 

- lagere drukspanning v .b. vloer
opp. 

Oplossing 4.15. 
Vullen van de kruipruimte met hardend isolatie
materiaal. 
voordelen: 

nadelen: 

- kruipruimte boeft niet toeganke
lijk te zijn 
- duur 
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Met de hierboven genoemde oplossingen komt de thermische isolatie-index 11 op 14, zie de 
tabellen 4.4 en 4.5. 

Tabel 4.4: Berekening van de warmtedoorgangscoi!jficient U van de uitwendige schei
dingsconstructies na warmte-isolatie. 

d A. R.n ~ ~ u 
(m) (W/mK) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W) (W/m2K) 

ramen met dub- - - - 0,11 0,17 3,6 
bele beglazing 

betonwand 0,20 2,00 0,10 2,6 0,17 0,36 
isolatiemateriaal 0,10 0,040 2,5 

dak 0,10 2,00 0,05 2,55 0,17 0,37 
isolatiemateriaal 0,10 0,040 2,5 

b.g.vloer 0,10 2,00 0,05 2,55 0,26 0,36 
isolatiemateriaal 0,10 0,040 2,5 

Tabet 4. 5: Berekening van de 1,-waarde van het gebouwplakje na warmte-isolatie. 

ram en 

gevels 

dale 

vloer 

I ID~ I 
4.A.6. Beoordeling. 
gevel . 

u 
(W/m2K) 

3,6 

0,36 

0,37 

0,36 

a 
(-) 

1 

1 

I 

0,74 

I 

A Uaem I, 
(m2) (W/m2K) (-) 

230,40 

164,16 

156,67 

156,67 

1707,90 11,40 113,82 
-14,0 I 

. Het best is een isolatielaag aan de buitenkant van de scheidingsconstructies, dit geeft nl. 
geen koudebruggen. Hierdoor zijn oplossing 4.1 en 4.2 dus favoriet. Architectonisch 
gezien is er geen verschil tussen deze twee, maar economisch gezien is 4.1 beter. Deze 
keus is voor alle bestemmingscategorieen de beste. Zie de matrix op biz. 42. 

glas. 
De voorgestelde oplossingen voldoen voor alle bestemmingen. De keus is gevallen op 
oplossing 4.5, omdat deze de minst grote architectonische ingreep geeft. Zie de matrix op 
biz. 42. 
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gevel. 

Oplosmngen 

I Econ. 

' If .s 
4.1 Buftenzljde, direct g g g g g 2 5 
4.2 Buftenzljde, spouw g g g g g 2 3 
4.3 Blnnenzljde, direct v v v v v 4 4 
4.4 Blnnenzljde, spouw v v v v v 4 2 

Beste altematief 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 

glas. 

Opl~gen 

I Econ. i ;t .s 
4.5 Bestaand kozljn 

dubbelglas v v v v v 5 3 
4.6 Voorzetglas binnen v v v v v 4 5 
4.7 Voorzetglas buften v v v v v 4 5 
4.8 Nieuw Kozijn v v v v v 2 4 

dubbelglas 

beste ahematief 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

dak. 

Oplossingen 

I I .s 
4.9 Bovenkant g g g g g 5 4 
4.1 O · Onderkant, tussen v v v v v 2 3 

balk en 
4.11 Onderkant, onder v v v v v 2 5 

balken 

beste altematief 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 

Isolatie aan de bovenkant van bet dak (4.9) is de bouwtechnisch beste oplossing. Ook 
architectonisch en economisch gezien geeft deze geen problemen. 
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vloer. 

J 

Opl~gen 

4.12 Onderkant,tussen 
balk en 

4.13 Onderkant, onder 
balk en 

4.14 Bovenkant 
4.15 Krutprulrnte wllen 

beste altemattet 

I 
~ 

v 

v 

v 
v 

4.13 

v 

v 

v 
v 

4.13 

Deel A 

&on. 

ingr.niv. 

v v v 5 4 

v v v 5 5 

v v 0 2 3 
v v v 5 2 

4.13 4.13 4.13 

Voor de begane grondvloer is isolatie met minerale wol onder de vloer, onder de balken 
in alle opzichten de beste oplossing. De keus is dus, voor alle bestemmingscategorieen, 
gevallen op oplossing 4.13. 

B. Isolatie van de inwendige scheidingsconstructies. 

4.B.1. Huidige situatie. 
De vloeren zijn van 100 mm. dik beton, met een R,,, van (d/J.. = 0, 10/2,00 =) 0,05 
m2K/W. De U-waarde is bij een neerwaartse warmtestroom 2,22 W /m2K en bij een 
opwaartse warmtestroom 4 W /m2K. 
Veel wanden zijn er niet, alleen die de gebouwen van elkaar scheiden. Deze zijn 200 mm. 
dik en hebben dus een R... van (di.A. = 0,212,00 =) 0,1 m2K/W. Dit levert een U-waarde 
van 2,78 W/m2K op. 

4.B.2. Voorschriften. 
Voor de isolatie van inwendige scheidingsconstructies bestaan geen voorschriften. 

4.B.3. Consequenties. 
Als er maar een gebruiker voor bet hele gebouw is, zijn er geen consequenties: die 
gebruiker stookt gewoon bet gebouw warm. Als er meerdere gebruikers zijn, komen er 
problemen: diegene die zijn gebouwdeel bet warmst stookt, warmt ook de ruimtes van zijn 
medegebruikers op; hij stookt voor de buren. 
Om dit probleem te illustreren, volgt nu een voorbeeld, gesitueerd in de standaardsituatie, 
herbestemd tot een woongebouw: 
Het betreft een woning van 7,1 m. breed, 4,4 m. hoog en 12 m. diep. Het grenst aan a1le 
kanten (behalve de voorgevel) aan andere woningen. De vloeren en wanden voldoen wel 
aan de geluidseisen door een zwevende dekvloer en de wanden van 2 x 100 mm. dik 
kalkzandsteen. Toevallig zijn alle andere bewoners niet tbuis en hebben bun thermostaat 
op 12°C gezet. Buiten is het 0°C en binnen moet bet 20°C zijn. In de volgende tabellen 
wordt bet warmteverlies berekend. 
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Tabel 4. 6: Berekening van de warmtedoorgangscoi'fficil!nt van de bouwdelen. 

d l R... R: R, u 
(m) (W/mK) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W) (W/m2K) 

raam met dub- - - - 0,11 0,17 3,6 
bele beglazing 

geisoleerde zie - - 2,6 0,17 0,36 
buitengevel 5.A.4 

vloer*: 
bet on 0,10 2,00 0,05 0,9425 0,40 0,745 
min. wol 0,035 0,040 0,875 
estrich 0,035 2,00 0,0175 

plafond* idem idem idem idem 0,20 0,875 

wanden: 
steen (2x) 0,11 1,1 0,10 0,37 0~26 1,587 
spouw 0,50 - 0,17 

~ wet voor eluid g g eisoleer<t. z1e H.5. 

Tabel 4. 7: Berekening warmteverlies zonder warmte-isolati.e. 

onderdeel u oppervlak temp.- UxA % 
(W/m2K) A (m2) verschil xdT 

dT (K) (W) 

glas 3,6 19,2 20 1382,4 32 

gevel 0,36 13,92 20 100,2 2 

vloer 0,745 85,2 8 507,8 12 

plafond 0,875 85,2 8 596,4 14 

wanden 1,587 136,84 8 1737,3 40 

totaal 4324,1 100 

Hieruit blijkt dat tweederde (66%) van de warmte, die via de scheidingsconstructies 
verdwijnt, naar de buren gaat. De geschetste situatie zal niet vaak voorkomen, maar 
illustreert wel het probleem. 

4.B.4. Conclusie. 
Zonder warmte-isolatie tussen gebruikers gaat een bijzonder groot ged.eelte van de 
warmte, die verloren gaat, naar de buren. Omdat hier geen voorschriften voor zijn, is het 
aan de ontwerper de mate van de warmte-isolatie te bepalen. 
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4.B.5. Maatregelen. 
Bij het voorbeeld worden nu alle tussenliggende vloeren en wanden geisoleerd, zodat ze 
een R: van 1,25 m2K/W. krijgen, wat de helft is van de eis van de warmte-isolatie van 
een uitwendige scheidingsconstructie. 

Tabel 4. 8: Berekening van de warmtedoorgangscoeffident van de bouwdelen na warmte
isolatie. 

~ R.. u 
(m2K/W) (m2K/W) (W/m2K) 

raam met dub- 0,11 0,17 3,6 
bele beglazing 

geisoleerde 2,6 0,17 0,36 
buitengevel 

vloer 1,25 0,40 0,61 

plafond 1,25 0,20 0,69 

wanden 1,25 0,26 0,66 

Tabel 4. 9: Berekening warmteverlies met warmte-isolatie. 

onderdeel . u oppervlak: temp. verschil UxAxdT % 
(W/m2K) A (m2) dT (K) (W) 

glas 3,6 19,2 20 1382,4 45 

gevel 0,36 13,92 20 100,2 3 

vloer 0,61 85,2 8 415,8 13 

plafond 0,69 85,2 8 470,3 15 

wan den 0,66 136,84 8 722,5 24 

I totaal I I I 13091,2 I 100 I 
Nu gaat 52 % van alle verloren warmte naar de buren. Dat lijkt nog veel, maar ook bet 
totale warmte-verlies (via de scheidingsconstructies) is minder geworden: van 4324 naar 
3091 W. Dat scheelt 28,5 % ! 

Een ander geval is bet bij kantoren of andere grote ruimtes. Als deze alleen de vloeren als 
scheiding tussen hen en andere gebruikers hebben, komen we op een heel ander percenta
ge: 
De berekening is gedaan over de breedte van een travee en over de bele diepte van bet 
gebouw. Er is vanuit gegaan dat er naar andere traveeen geen warmte wegstroomt. 
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Tabel 4.10: Warmteverlies zorul.er warmte-isolatie, met geluidsisolatie. 

I gebouwdeel IA ju I dT l~xdT 1% I 
plafond 156,672 0,875 8 1253,376 24 

vloer 156,672 0,745 8 933,765 18 

raam 2 x 19,2 3,6 20 2764,8 54 

be ton 2 x 13,92 0,36 20 200,448 4 

totaal 5152,389 100 

Tabel 4.11: Warmteverlies met warmte-isolatie. 

gebouwdeel A u dT AxUxdT % 
(W) 

plafond 156,672 0,606 8 759,546 17 

vloer 156,672 0,690 8 864,829 19 

raam 2 x 19,2 3,6 20 2764,8 60 

be ton 2 x 13,92 0,36 20 200,448 4 

totaal 4589,623 100 

Ook nu is het warmtepercentage dat verloren gaat aan de buren kleiner geworden, van 42 
naar 36 procent. Maar bet totale verschil in warmteverlies is (5152,389 - 4589,623 =) 
562,766 W, wat 10,9% is. Deze verandering is niet zo spectaculair als bij de eerder 
bebandelde woning. 

De vraag of er al dan niet tussen de verschillende gebruikers in gelsoleerd moet worden, 
kan alleen beantwoord worden nadat er een afweging is gemaakt tussen de kosten van het 
aanbrengen van bet isolatiemateriaal en de kosten van het stoken. Deze afweging zal 
moeten gebeuren door de ontwerper, projectontwikkelaar en/of de gebruikers. Als er 
gekozen wordt voor isolatie tussen de verschillende gebruikers, zijn er verschillende 
mogelijkheden. 

vloeren. 
Voor de in bet gebouw liggende, gebruikersscbeidende vloeren zijn er twee plekken om te 
isoleren: op de bovenkant of tegen de onderkant. ± ¥ 

'-""'-->r-'""-"~~~~~~~.~ f 50 
. 100 

Oplossing 4.16. 
Isolatie aan de bovenkant van de vloer. 

400 
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voordelen: 
nadelen: - lagere drukspanning v .h. vloer

opp. 

Oplossing 4 .17. 
Isolatie aan de onderkant, tussen de balken. 
voordelen: - meer gebruikshoogte 
nadelen: - dikkere isolatielaag nodig om 

koudebruggen te compenseren 

Oplossing 4.18. 
Isolatie aan de onderkant, onder de balken. 
voordelen: - dunnere isolatielaag nodig 
nadelen: - minder gebruikshoogte 

wanden. 

Deel A 

100 

240 

De nu bestaande gebouwscheidende wanden moeten met minimaal 46 mm. minerale wol 
warden geisoleerd om te voldoen aan de eis van (Re =) 1,25 m2K./W. 

Oplossing 4.19. 
lsolatie met minerale wol. 
voordelen: 
nadelen: 

V oor de nieuw te realiseren gebruikersscheidende wanden zijn er heel veel mogelijkheden, 
omdat er ten eerste veel keus is in de soort wand en daarbovenop veel keus in de soort en 
manier van isolatie. Daarom is besloten deze categorie niet te behandelen. 

4.B.6. Beoordeling. 
vloeren. 

Oplosmngen 

4.16 Bovenkant 
4.17 Onderkant, tussen 

balk en 
4.18 Onderkant, onder 

balken 

beste altematief 

Bouwtechmsch ingreepniveau 

I 8 J I. Ar~ Econ. 

ft ..s 4 mgr.mv. ingr.niv . 

v v v v v 2 3 
v v v v v 2 4 

v v v v v 2 5 

4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 

Net als voor de begane grondvloer is voor de tussenvloeren isolatie onder de vloer, onder 
de balken het beste. Dit keer zit het verschil niet in het bouwtechnisch ingreepniveau, 
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maar in het economisch aspect. Voor de industrie is isolatie 6p de vloer zelfs onmogelijk, 
omdat daarvoor de drukspanning van de isolatielaag te laag is. 

Noten. 
1. NEN 1068-1991, Thermische isolatie van gebouwen. 

2. Bouwbesluit art. 70. 

3. Bouwbesluit art. 227. 

4. NEN 1068-1991, Thermische isolatie van gebouwen. 

5. Berekening volgens NEN 1068-1991, Thermische isolatie van gebouwen. 

6. Berekening volgens NEN 1068-1991, Thennische isolatie van gebouwen. 
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S. Geluidisolatie. 

A. lsolatie van de uitwendige scheidingsconstructie. 

5 .A .1. Inleiding1
• 

De karakteristieke geluidwering van een uitwendige constructie (GA,J wordt als volgt 
berekend: 
GA,k = GA - 10log{V/(6ToSu)}, 
waarbij G,. de geluidwering van de gevel naar een bepaald vertrek is. Met deze formule 
worden de afmetingen van bet achterliggende vertrek verwijderd uit de formule van GA, 
waarmee de realisering van een van de doelstellingen van het Bouwbesluit, de vrij 
indeelbare ruimte, geholpen wordt: 
GA = RA + lOlog{V/(6T0Su)} - C., 
dus 
GA,k = RA - c,, 
met RA = geluidisolatie van de gevel 

C = gevelreflectieterm, deze is 3 dB voor een vlakke gevel. 
De geluidisolatie (R,.) van de gevel wordt berekend uit de isolatiewaarden van de 
deelelementen (j), waaruit de gevel bestaat, en hun oppervlakte: 
RA = -10 X log ( E { (S/Su) X 10-R.Aj/IO} + K ) 
met: Si = de oppervlakte van deelelementj (m2}. 

S,, = totale oppervlak van de uitwendige constructie (m2) 

RAJ = de isolatiewaarde van het deelelement (dB(A)). 
K = kierterm. 

S.A.2. Huidige situatie. 
Het 3 mm. dikke glas heeft een isolatiewaarde RA van 26 dB(A).2 Het oppervlak (S) van 
het glas is (6,4 x 3,0 =) 19,2 m2 • Het beton is 200 mm. dik. Met een soortelijk gewicht 
van 2500 kg/m3 geeft dat 500 kg/m2 • Hiervan is de isolatiewaarde RA = 56 dB.3 Het 
oppervlak (S) van het beton is (7,2 x 4,6 - 19,2 (raam) =) 13,92 m2 • De kierterm K is 
3xl0-3

, omdat er geen kierdichting in bet gebouw is.4 

Met bovenstaande formule geeft dit een RA van 23,5 dB(A). De karakteristieke geluidwe
ring van de gevel (GA,1:) komt clan op 23,5 - 3 = 20,5 dB(A). 

De geluidbelasting van bet verkeer op de gevel van de Witte Dame aan de Emmasingel is 
nu en na de door de gemeente geplande verkeersreconstructie 67 dB(A).' Omdat dit een 
zware geluidbelasting is, is dit m.i. een goede belasting om mee te rekenen bij de 
berekeningen voor alle gebouwen, ook al staan die niet aan zo'n drukke weg. 
Het geluidniveau binnen is nu (theoretisch): geluidbelasting op constructie - geluidwering 
= 67 dB(A) - 20,5 dB(A) = 46,5 dB(A). 

5.A.3. Voorschriften. 
De vereiste karakteristieke geluidwering (GA,t) van een uitwendige constructie moet 
volgens bet Bouwbesluit6 de volgende zijn: 
- voor een verblijfsgebied: GA,1: = geluidbelasting - 35 dB(A); 
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- voor een verblijfsruimte: GA,k = geluidbelasting - 37 dB(A); 
- minimaal 20 dB(A). 

5.A.4. Consequenties. 
In bet Bouwbesluit staan de vereiste geluidniveaus alleen voor wel en niet tot woning 
bestemde gebouwen. Mijn inziens kunnen de bestemmingen veel meer uitgesplitst worden 
en de geluidniveaus specifieker, daarom staan in onderstaande tabel veel meer bestemmin
gen met bun geluidniveaus. 

Tabet 5.1: De benodigde geluidisolatie van de gevel. 

bestemming, met geluidgevoelige ruimten grenswaar- karakteristieke geveliso-
de geluid- geluidwering latie RA 
belasting GA,k (dB(A)) 
(dB(A)) (dB(A)) =OA,k + 3 

woongebouw1
: 

verblijfsgebied 35 32 35 

niet tot woning bestemde gebouwen8 

verblijfsgebied 35 32 35 

ko.ntorerr: 
werkruimte 40 27 30 
leslokalen 30 37 40 
leeszalen, expo- en vergaderruimten 35 32 35 
typekamers 50(±5) 20 23 

logies8: 
recreatie-, conversatie-, spreek-, behan-

delings-, woon- en slaapruimten 30 37 40 

recreatie8: 
schouwburg, bioscoop, concertzaal, kerk 
rustig restaurant, warenhuis 30(±5) 37 40 
druk restaurant, gymzaal, sporthal 40(±5) 27 30 

50(±5) 20 23 

industrie8
: 

fabriekshal 70( +5) 20 23 

Voor industrie en horeca kan er sprake van geluidsoverlast naar buiten zijn. Op een 
industrieterrein zal dat weinig problemen geven, maar in de buurt van woningen wel. 
Daarvoor zijn voorkeursgrenswaarden voor het equivalent geluidniveau vastgesteld, zie 
tabel 5.2. In de buurt van woningen dienen de recreatie- en industriebestemmingen aan dit 
niveau te voldoen. 
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Tabel 5.2: Streefwaarden voor woonomgevingen t.a. v. industrielawaai'0 • 

aanbevolen streefwaar-
den (d.B(A)) 

aard van de omge- dag avond nae ht 
ving 

landelijke omgeving 40 35 30 

rustige woonwijk 45 40 35 

woonwijk in stad 50 45 40 

5.A.5. Conclusie. 
Voor bestemmingen waarbij de geluidbelasting gelijk is aan of meer is dan 50 dB(A) 
voldoet de huidige gevel aan de eisen. Dit geldt dus voor typekamers (zijn die er nog?), 
een druk restaurant, gym- en sporthallen en de industrie. Voor alle andere bestemmingen 
dienen geluidwerende maatregelen te worden genomen. Bij de industrie moet per 
bestemming de geluidisolatie berekend worden, in verband met de lawaaiproduktie. 

5.A.6. Maatregelen. 
Het beton heeft een geluidisolatie van 56 dB(A), deze heeft geen extra geluidwerende 
maatregelen nodig. Het raam is namelijk het geluidslek. Deze heeft een geluidisolatie van 
maar 26 d.B(A). In tabel 5.3 wordt de isolatiewaarde van bet glas berekend, waarmee 
bepaalde geluidniveaus binnen kunnen worden bereikt. 

Tabel 5. 3: Berekening van de benodigde geluidisolatiewaarde van het glas. 

isolatie van kierdichting isolatiewaar- isolatie-
de totale de glas waarde glas 
gevel (dB(A)) met suskast 
RA (dB(A)) (dB(A)) 

30 geen k.n. 

30 enkel, normaal 29,2 

30 enkel, goed 28,1 

30 dubbel, normaal 27,8 

30 dubbel, zeer goed 27,7 

30 ram.en kunnen niet open 27,6 

35 geen k.n. k.n. 
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35 enkel, normaal 45 ,8 k.n. 

35 enkel, goed 34,3 37,3 

35 dubbel, normaal 33,1 35,1 

35 dubbel, zeer goed 32,8 34,7 

35 ramen kunnen niet open 32,7 34,5 

40 geen k.n. 

40 enkel, normaal k.n. 

40 enkel, goed k.n. 

40 dubbel, normaal 39,2 

40 dubbel, zeer goed 38,1 

40 ramen kunnen niet open 37,7 

In de berekening van RA moet bij de kierdichtingterm de volgende getallen worden 
ingevuld: 
geen kierdichting 3xl 0-3 

enkele kierdichting, normaal 3xl o-4 
enkele kierdichting, goed lxl 04 
dubbele kierdichting, normaal 3xl0-5 

dubbele kierdichting, zeer goed lxl0·5 

ramen kunnen niet open. lxl0·6 

( dubbele kierdichting = dubbele aanslag van draaiende delen, beide op kieren gedicht) 

De berekening van de glasisolatie met suskast is gemaakt met bet oog op woningen, die in 
het gebouw kunnen worden gerealiseerd. Bewoners willen meestal zelf de ventilatie 
regelen, direct naar buiten toe en niet afbankelijk zijn van algemene installaties. Bij 
ventilatie via de gevel is een suskast nodig om verkeerslawaai buiten te houden. Toch zijn 
ook die niet perfect: de geluidsisolatie van de totale gevel wordt minder, waardoor ter 
compensatie een zwaardere isolatie van bet glas nodig is. 
In tabel 5 .4 staan verschillende soorten glas, met bun isolatiegetal, die kunnen worden 
gebruikt om de vereiste isolatie te halen. 

Tabet 5. 4: Geluidisolatie van glas. 11 

glassamenstelling 

enkel glas. 
3 
4 

RA (dB(A)) 

26 
27 
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(vervolg tabel 5.4) 
6 28 
8 29 
12 29 
* gelamineerd raam ( = met elastische laag) 
11.1 PVB 32 
13.2 PVB 32 
15.1 PVB 32 
19.1 PVB 34 
10.2 hars 32 
12.2 hars 33 
14.2 bars 34 

dubbel glas. 
* grote spouw: (evt. voorzetraam) 
4-40-4 32 
4-40-6 33 
6-80-8 38 
4-100-4 3812 

4-160-4 39 
4-160-10 41 
6-160-12 42 
* grote spouw; gelamineerd (evt. voorzet)raam: 
4-40-10.2 hars 36 
8-40-12.2 hars 38 
4-80-10.2 hars 38 
8-160-12.2 bars 45 
* kleine spouw, al dan niet met gas gevuld: 
4-6-8 29 
4-12-6 29 
4-12-10 30 
6-12-10 31 
4-16-8 gas 31 
6-16-8 31 
6-16-10 gas 33 
6-24-10 33 
* kleine spouw, al dan niet met gas gevuld; gelamineerd raam ( = met elastische laag): 
6-12-8.1 gas, PVB 31 
4-12-12.1 PVB 31 
8-12-12.1 gas, PVB 33 
6-16-12.1 PVB 33 
* kleine spouw, al dan niet met gas gevuld; gelamineerde ramen: 
8.1-20-12.2 gas, PVB, hars 38 
10.2-16-10.2 gas, hars,hars 38 
10.2-20-10.2 hars, bars 38 
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Er is geen informatie te vinden over dubbele ramen, waarvan een glasblad 3 mm dik is, 
daarom is er informatie over dubbele ramen met 4 mm. dikke glasbladen opgenomen in de 
tabel. Bij enkel glas verschilt de isolatiewaarde tussen 3 en 4 mm. dikke ruiten maar 1 
dB. 

Het geluidslek (bet raam) is bet eenvoudigst te verhelpen met een voorzetraam. De ramen 
kunnen dan niet meer open, wat een positief effect op de isolatie met zich meebrengt (de 
kierfactor wordt heel klein). Tevens wordt bij een voorzetraam de spouw tussen de 
glasbladen relatief groot, wat ook extra goed isoleert. Bij sommige bestemmingen is het 
een nadeel als bet raam niet open kan. In woningen, klaslokalen en soms kantoren wordt 
bet contact met buiten d.m.v. een open raam als positief ervaren: men kan zelf het 
'klimaat' binnen regelen. 
Als een voorzetraam niet tot de mogelijkheden behoort (bv. bij een slechte conditie van de 
bestaande kozijnen of als het raam open moet kunnen), kan voor een totale isolatie van de 
gevel van· 32 dB, voor bijvoorbeeld een woongebouw, nog worden gewerkt met gelami
neerd enkel glas of gewoon dubbel glas. Daarboven, bijvoorbeeld voor klaslokalen of 
behandelingskamers, moet toch ecbt worden gegrepen naar gelamineerd dubbel glas of een 
met gas gevulde spouw tussen de glasbladen. Het voordeel hiervan is dat bet raam 
eventueel weer open kan. 

Oplossing 5 .1. 
Enkel glas. 
Te gebruiken voor een totale gevelisolatie tot 35 dB. 
voordelen: - ramen k:unnen open 
nadelen: 

Oplossing 5.2. 
Dubbel glas. 
Te gebruiken voor een totale gevelisolatie tot 40 dB. 
voordelen: - ramen kunnen open 
nadelen: - kleine spouw: zwaarder glas nodig 

Oplossing 5.3. 
Voorzetraam aan binnenkant. 
Te gebruiken voor een totale gevelisolatie van meer dan 40 dB. 
voordelen: - grote spouw: dunne glasbladen voldoen 
nadelen: - ramen kunnen niet open: mech. ventilatie 

Oplossing 5.4. 
Voorzetraam aan buitenkant. 
Te gebruiken voor een totale gevelisolatie van meer dan 40 dB. 
voordelen: - grote spouw: dunne glasbladen voldoen 
nadelen: - ramen kunnen niet open: mech. ventilatie 

- gevelaanzicht verandert 
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Oplossing 5.1 

S.A.1. Beoordeling. 
glas 

Oplos&ngen 

5.1 Enkel glas 
5.2 Dubbelglas 
5.3 Voorzet btnnen 
5.4 Voorzet bulten 

Beste altematief 
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Oplossing 5. 2 Oplossing 5. 3 Op Lossing 5. 4 

Bouwtechnisch ingreepniveau I 

I ~l~IJIJ//JJ/J ii 'it/ t5 ~ c5 .f$ Arch. Econ. 

v v 0 0 v 0 v 5 3 
v v O/v O/v v O/v v 5 4 
v v v v v v v 4 5 
v v v v v v v 3 5 

5.2 5.2 5.3 5.3 5.2 5.3 5.2 
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Voor bestemmingen met een vereist geluidniveau binnen van 30 dB(A), waardoor de 
gevelisolatie meer dan 40 dB moet zijn, is enkel glas niet mogelijk. Dat geldt dus voor 
grote (hoor-)zalen, leslokalen, logies, schouwburgen en kerken. Hier is dus dubbel glas 
nodig of een voorzetraam. De voorzetramen behalen bij een kleinere dikte zelfde 
resultaten als dubbel glas bij een grotere dikte. Architectonisch gezien zijn voorzetramen 
echter in bet nadeel. Voor de overige bestemmingen is enkel glas wel mogelijk, alhoewel 
hiermee soms trues mee moeten worden uitgehaald, zoals een elastische laag, die 
economisch gezien niet voordelig zijn. Dubbel glas of een voorzetraam zijn aanbevolen. 
Deze laatste is architectoniscb gezien slecbter, dus valt af. 

B. Isolatie van de inwendige scheidingsconstructies. 

5.B.1. Inleiding. 13 

Bij geluidsisolatie binnen een gebouw wordt, naast hinder van luchtgeluid, rekening 
gehouden met hinder van contactgeluid. Hiervoor worden andere reken- en meetmethoden 
gebruikt dan bij de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie. De geluidisola
tie van constructies worden in het laboratorium bepaald. 
De 1111,k is de karakteristieke isolatie-index van luchtgeluid. Deze wordt als volgt bepaald: 
Per octaafband (5 in totaal) wordt bet geluiddrukniveau gemeten, rowel in de verzen
druimte als in de ontvangstruimte. De verschillen worden vergeleken met normwaarden. 
Van de vergelijkingen wordt het algebraisch kleinste getal uitgezocht (de lw) van de 
volgende drie gemiddelden: 
a) het gemiddelde van de 5 isolatieverschillen; 
b) bet gemiddelde van de (algebraisch) kleinste 2 isolatieverschillen, vermeerderd met 2 
dB. 
c) bet (algebraisch) kleinste isolatieverschil, vermeerderd met 4 dB. 

Figuur 5.1: direct en jlankerend geluid. 

De 1111,t wordt nu verkregen door bet volume van de ontvangstruimte en het oppervlak van 
de scbeidingsconstructie tussen de twee ruimtes te verdisconteren middels een formule. 
De lc.o is de isolatie-index van contactgeluid. Deze wordt op ongeveer dezelfde wijze 
verkregen als de index voor lucbtgeluid, alleen zijn de normwaarden een stuk hoger en 
wordt de ruimte niet in rekening gebracht. 
De geluidsisolatie (zowel lucbt- als contactgeluid) kan ook nog worden verdeeld in direct 
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en flankerend geluid. Flankerend geluid is geluid dat via een omweg gaat, direct geluid 
gaat logischerwijs direct. Zie figuur 5 .1. 

5.B.2. Huidige situatie. 
vloeren. 
De vloeren zijn 100 mm. dik. Het gewicht is 2500 kg/m3 x 0,10 m = 250 kg/m2 • De I1v,t 

en de Ico voor een enkelvoudige steenachtige vloer met een massa per oppervlak, die groter 
of gelijk is aan 200 kg/m2 , voldoet aan de norm van -15 dB, volgens de NPR 5070-1993. 
Volgens de SBR (B 3-6) komen deze indices op -7 dB precies. 

wanden. 
De l1u,k en de Ico van de huidige (gebouwscheidende) wanden voldoen (met een gewicht van 
2500 kg/m3 x 0,20 m = 500 kg/m2) volgens de NPR 5070-1993 aan de eis van 0 dB. 

5.B.3. Voorschriften. 
Tabel 5.5: de voorgeschreven minimale Lucht- en contactgeluidisolatie-indices van de 
scheidingsconstructie tussen 2 ruimtes. 

betreffende gebieden I- le., 
lu,t - ~ 

> 

woongebouwen14
: 

van een verblijfsgebied van een woning naar een verblijfsgebied in een 0 0 
andere woning 

van een gebied, geen verblijfsgebied zijnde, van een woning naar een -5 -5 
andere woning, geen verblijfsgebied 

van een verblijfsruimte in een woning naar een ander verblijfsgebied in -20 -20 
dezelfde woning 

kantoorgebouwen1s: 

van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied in een ander gebouw 0 0 

van een besloten ruimte naar een besloten ruimte, geen verblijfsgebied -5 -5 
zijnde, in een woning 

logies16
: 

van een besloten ruimte naar een niet tot dat logiesverblijf behorend -5 -5 
verblijfsgebied, dat deel uitmaakt van dat gebouw 

recreatie en industrie11
: 

van een besloten ruimte van bet gebouw tot een bij een ander gebouw 0 0 
behorend verblijfsgebied 
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van een besloten ruimte van het gebouw tot een besloten ruimte, niet -5 -5 
zijnde verblijfsgebied, van een woning 

De vloeren en wanden tussen twee verschillende gebruikers dienen, qua geluidsisolatie
eisen, te worden gezien als bouwconstructies tussen verschillende gebouwen. 

5.B.4. Conclusie. 
De vloeren voldoen niet aan de voorwaarden, behalve binnen een woning. Binnen een 
kantoor, binnen een logiesverblijf en binnen een recreatie- of industriegebouw gelden geen 
voorschriften. Daar hoeven dus geen geluidwerende maatregelen worden getroffen. Echter 
tussen al deze gebouwen gelden zeer strenge eisen, daaraan voldoet de vloer niet. 
De bestaande wanden voldoen wel aan de eisen. Het punt is alleen dat er niet zoveel 
wanden zijn. Bij eventuele nieuwe wanden moet goed worden gelet op de aansluitingen 
met de bestaande vtoeren en gevels: ook hiermee moet aan de eisen worden votdaan. 

5.B.5. Maatregelen. 
vloeren. 
De eis van 0 dB kan met de aanwezige vloer worden gehaald door een zwevende dekvloer 
erop en een vrijhangend, buigstap ptafond eronder aan te brengen. Alleen een zwevende 
dekvloer verbetert wet de (flankerende) tucht- en contactgeluidsisolatie, maar niet de 
directe luchtgeluidsisolatie. Om de directe luchtgetuidisolatie niet te verminderen, moet de 
'spouw' van de dekvloer minstens 15 mm. zijn. Als er alleen een vrijhangend ptafond 
aangebracht wordt, wet de directe lucht- en contactgeluidisolatie, maar niet de flankeren
de. 
Als het toevallig zo uitkomt dat in de bestaande ruimte geen wanden hoeven worden 
aangebracht, zou de vloer ook alleen aan de onderkant of alleen aan de bovenkant kunnen 
worden geisoleerd, er is dan geen sprake van eventueel flankerend geluid (5.2). 

Figuur 5. 2: vloer aan de 
bovenka.nt getsoleerd 

es trich 
min. wol 

Figuur 5. 3: contactgeluid 
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wanden. 
Nieuwe wanden dienen niet op de zwevende dekvloer geplaatst worden, omdat zo 
contactgeluid naar de naaste buren ontstaat (5.3) . De wand moet daarom direct op de 
bestaande vloer rusten, maar mag aan de bovenkant niet tegen de bestaande vloer 
aankomen. Zo ontstaat nl. contactgeluid tussen onder- en bovenburen (5.4). Een fle:xibele 
verbinding lost dit probleem op, maar lost niet bet contactgeluid op tussen naaste buren 
via bet plafond (5.5). 

Fi.guur 5.4: contactgeluid via wanden en vloer Figuur 5.5: contactgeluid via vloer 

Dat wordt verholpen met een vrijhangend plafond (5.6) en als de wanden flexibel 
doorlopen tot aan de huidige vloer (5.7), is er ook geen last meer van luchtgeluid tussen 
de naaste buren. Contactgeluid naar de naaste buren via de wanden en de vloer kan ook 
aan de onderkant van de wanden verholpen worden door een fle:xibele aansluiting (5.7). 

Figuur 5. 6: vrijhangend plafond 
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vloer. 18 

Oplossing 5 .5. 
Steenachtige dekvloeren. p lint 

* cement-estrich (30-50 mm.) op minerale wol stuc laag 
of vilt (20-30 mm.) met of zonder geprofileerde wand 

staalplaat: 
voordelen: 
nadelen: - gevoelig voor uitvoeringsfouten 

Oplossing 5.6. 

- bij een hoge belasting is de 
minerale wol niet veerkrachtig · 
genoeg 
- extra stevige minerale 

1

wol 
nodig 

Droog aan te brengen vloer met aparte draag
constructie. 
* spaanplaat of multiplex vloerplaten op spijker
latten, die rusten op viltstroken of minerale 
wol. 

Geluidisolatie 

cf2. 
0 / 

estrich 

folie of staalplaa t 
minerale wol 

be ton (ge-.:l 

Oplossing 5. 5 

plint 
plint · voordelen: - met extra (kruislings gelegde) 

regels een goede sportvloer 
- minder stevige minerale wol 
nodig 

Smm. min.wol 

-.~t------- wand 

nadelen: 

Oplossing 5. 7. 
Droge vloer zonder aparte draagconstructie 
* spaanplaat of multiplex vloerplaten op een 
veerkrachtige laag (zachtboard, polystyreen, 
kurk of kunststofschuim) . 
voordelen: 
nadelen: 

Oplossing 5. 8. 
lsolatie aan de onderkant. 
voordelen: 
nadelen: - flankerend conta.ctgeluid tussen 

twee ruimten via de vloer 

Oplossing 5.9. 
Bestaande vloer eruit, nieuwe vloer erin. 
voordelen: - vloer voldoet precies 
nadelen: - grote, dure ingreep 
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80/ 
vi oerpla ten 
veerkrachtige laag 
beton '(gew.) 

Oplossing 5. 7 

wand. 

/. f!8 
/ .. 

min. wot o.i.d. 

beton (gew.) 
rachels 
wig gen 
r ac.hels 
gipskarton 9,Smm. 

Oplossing 5. 8 

Gebouwscheidende wanden dienen volgens de NPR-5070 een gewicht te hebben van 
minstens 350 kg/m2 om aan de eisen te kunnen voldoen. Hieraan voldoen veel soorten 
wanden. De ontwerper kan deze keuze zelf maken, daarom worden ze bier niet bespro
ken. 

5B6 Be d lin . . . oor e g. I Bouwtechnisch ingreepniveau 

OplOMingen .. · I II I I /.'JI!//~ .fJ .. 

11/JfJ J 'Jiii} J Arch. Econ. 

5.5 Stenen dekvloer 0 v 0 0 v/g v 0 5 3 
5.6 Droge vloer + constr. v v v v v v(g) 0 3 2 
5.7 Droge vloer zonder v v v v v v 0 3 4 

constr. 
5.8 lsolatle aan onderkant 0 0 v 0 0 v v 4 5 
5.9 Nieuwe vloer v v v v v v v 5 1 

Beste alternatief 5.7 5.7 5.8 5.7 5.7 5.8 • 5.8 

• 
Sporthal: Beste altematief 5.6 

vloer 
Voor de tussenvloeren is de situatie als volgt: Alhoewel geheel nieuwe vloeren bouwtech
nisch gezien voldoen en architectonisch gezien favoriet zijn, worden deze niet aanbevolen, 
omdat het economisch ingreepniveau zeer slecht is. Isolatie aan de onderkant van de vloer 
is voor grote ruimten economisch het beste en zelfs verkiesbaar boven de steenachtige 
dekvloer, alhoewel deze laatste architectonisch gezien de kleinste ingreep heeft. Toch 
heeft isolatie aan de onderkant van de vloer architectonisch niet zo veel nadelen, want 
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meestal wordt t6ch een verlaagd plafond aangebracht, of dit nu qua geluidisolatie nodig is 
of niet. Voor industrie is een dekvloer niet te verkiezen, vanwege de hoge druk op de 
vloer. 
De isolatie aan de onderkant van de vloer is echter niet voldoende voor kleinere ruimten, 
waartussen dus wanden komen. Om contactgeluid te verminderen is die dekvloer nodig. 
Een steenachtige dekvloer kent vaak constructiefouten, dus voor wonen, leslokalen en 
logies is een droge (houten) dekvloer (bouwtechnisch) het beste. Die zonder constructie is 
economisch gezien bet best. 

Noten. 
1. Braat-Eggen, Geluidwering in de woningbouw. 

van Toi, Jellema Bouwkunde 7c. 
Martin, College stedebouwfysica 1. 

2. van Toi, Jellema Bouwkunde 7c, biz 87. 

3. Braat-Eggen, geluidwering in de woningbouw, paragraaf 7 .1.1. 

4. Braat-Eggen, Geluidwering in de woningbouw. 

5. Informatie van Dienst Stadsontwikkeling Eindhoven, januari 1994. 

6. Bouwbesluit, art. 22. 

7. Bouwbesluit, art. 22. 

8. Bouwbesluit, art. 194. 

9. van Toi, Jellema Bouwkunde 7c, biz. 25 en 28. 

10. van Toi, Jellema Bouwkunde 7c, biz. 18. 

11. Braat-Eggen, Geluidwering in de woningbouw, biz. 186 t/m 195. 

12. van Toi, Jellema Bouwkunde 7c, biz. 92. 

13. NEN 5077, Geluidwering in gebouwen. 
van Toi, Jellema Bouwkunde 7a. 

14. Bouwbesluit, art. 24. 

15. Bouwbesluit, art. 196. 

16. Bouwbesluit, art. 167. 

17. Bouwbesluit, art. 196. 

18. van Toi, Jellema Bouwkunde 7c, biz. 131. 
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6. Brandwerendheid. 

A. Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken. 

6.A.1. Inleiding. 
Beton is onbrandbaar, maar door een brand kunnen de constructieve en scheidende 
functies van een betonnen element verminderen. Als gevolg van verschillende warmte
uitzettingscoefficienten en een minder sterke samenhang zullen pleisterlagen er snel 
afspringen. V ervolgens zullen de door de grote temperatuurstijging ontstane uitzettingen 
en verbuigingen grote schade geven. Als de constructie statisch onbepaald is, zullen er 
grote krachten ontstaan, omdat de constructie juist niet kan verbuigen of uitzetten, wat 
ook schade geeft. Daarbovenop komen weer spanningen door de sterke koeling van bet 
bluswater, waardoor oppervlaktescheuren ontstaan en betondelen afspringen. 
Wat betreft de mechanische eigenschappen is het betonstaal gevoeliger (en belangrijker) 
dan het beton. Een grotere dekking van het staal door het beton stelt de verhitting en 
bezwijken van bet staal uit. Daarom wordt de brandwerendheid m.b.t. bezwijken 
afhankelijk gesteld van de betondekking. 1 

6.A.2. Huidige situatie. 
Op de constructietekeningen van bet herstel van een gedeelte van de Witte Dame is te zien 
dat alle constructies met een dekking van 25 mm. zijn ontworpen. In NEN 6071-1991, 
waarmee constructies beoordeeld kunnen worden op hun brandwerendheid, wordt de 
wapeningsafstand gehanteerd, die vanaf het betonoppervlak tot het midden van de 
buitenste wapening gemeten wordt. De buitenste wapening, in ons geval de beugels, is 8 
mm. dik, waarmee de wapeningsafstand 25 + 1/2 x 8 = 29 mm. dik wordt. 
Met behulp van tabellen uit NEN 6071-1991 worden de constructies beoordeeld op hun 
brandwerendheid (m.b.t. bezwijken): 

Tabel 6.1: Brandwerendheid van de bouwdelen m.b.t. bezwijken. 

constructie-onderdeel brandwerendheid m.b.t. 
bezwijken in minuten 

vloerplaten 1202 

kindbalkjes 903 

moerbalken 904 

kolommen ± 451 

wanden ± 1056 

Let o : om deze tabeU en te mo en ebruiken p g g , moesten de constructies aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Aan een van die voorwaarden voldoen ze (de balken) niet: de 
beugelwapening moet tot 1 meter (0,15 x de lengte van de balk) vanaf de uiteinden hob 
minstens 150 mm. liggen. Ze liggen echter h.o.h. ongeveer 250 mm., een afstand die 
naar de uiteinden wel kleiner wordt, maar ik weet niet of dit over die meter gebeurt. Ook 
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is de h.o.h.-afstand niet duidelijk. De beugels worden wel nog dikker: van 8 naar 10 mm. 
Nu dit waarschijnlijk niet voldoet aan de eisen, had de brandwerendheid eigenlijk 
uitgerekend moeten worden aan de hand van de sterkte van de constructie-onderdelen, de 
brandtemperatuur en de belasting op de constructie. Echter hierbij stond dezelfde eis voor 
de beugelwapening! Dit geval is voorgelegd aan de Eindhovense brandweer, die het 
gebrui.k van de tabellen goedkeurde1

• 

6. A. 3. Voorschriften. 

Tabel 6.2: Brandwerendheid m.b.t. bezwijker/': 

bouwconstructie brandwerend-
heid in min. 

woongebouwen, kantoorgebouwen, logies, recreatie en industrie: 
vloer 20 

trap 20 

bouwconstructie waarvan bet bezwijken leidt tot bet onbrui.kbaar 30 
worden van een vluchtmogelijkheid 

boofddraagconstructie van een gebouw waarin een vloer van een 120 
verblijfsgebied is gelegen op een hoogte van meer dan 13 meter boven 
het aansluitende terrein 

(Deze waarden mogen met 30 minuten worden verminderd als de permanente vuurbelas
ting niet groter is dan 100 MJ/m2 .) 

De permanente vuurbelasting van een ruimte is de hoeveelheid warmte die vrijkomt per 
eenheid vloeroppervlakte bij volledige verbranding van de materialen die deel uitmaken 
van de bouwdelen die zich in deze ruimte bevinden, danwel deze ruimte begrenzen.9 

6.A.4. Conclusie. 
Alleen de vloerplaten voldoen aan de eisen. De rest van de boofddraagconstructie voldoet 
niet aan de eis van 120 minuten. De wanden dienen een extra brandvertraging van 15 
minuten te krijgen, de balken 30 minuten en de kolommen 75 minuten. 

6.A.5. Maatregelen. 
De brandwerendheid van bouwdelen kan worden verhoogd door ze in te pakken in 
brandwerend of brandvertragend materiaal. Dit kunnen brandwerende platen zijn, wat 
vooral bij stalen kolommen gebruikt wordt. Het kan ook spuitpleister zijn, wat voor beton 
gebruikt wordt, of brandwerende verf, wat gebruikt kan worden bij staal en hout. De mate 
van brandwerendheid hangt af van de dikte van bet brandwerende materiaal en de kritische 
temperatuur van het te bedekken materiaal (in dit geval beton). 
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Oplossing 6 .1. 
verf. 
Laagdikte: 0, 75 - 1,5 mm. 
Brandwerendheid: 30 - 60 min. 10 

voordelen: - dunne laag 
nadelen: - niet voor beton 

Oplossing 6.2. 
pleister. 
Laagdikte: 6 - 60 mm. 
Brandwerendheid: 30 - 240 min, afhankelijk van de dikte. 11 

voordelen: - verschillende oppervlaktestructuren 
nadelen: 

Oplossing 6.3. 
platen. 
Laagdikte: 6 - 100 mm. 
Brandwerendheid: 60 - 240 min, afhankelijk van de dikte. 12 

voordelen: 
nadelen: - andere oppervlaktestructuur dan beton 

Een oplossing van een heel andere aard is: 
Oplossing 6.4. 
Oude bouwdelen eruit, nieuwe erin. 
voordelen: - voldoet aan eisen 
nadelen: - grote ingreep 

- duur 

6.A.6. Beoordeling. 

Oplossingen 

6.1 Verf 
6.2 Pleister 
6.3 Platen 
6.4 Nieuwe bouwdelen 

Beste altematief 

I 
~ 

0 
v 
v 
v 

6.2 

I, .s 
0 0 
v v 
v v 
v v 

6.2 6.2 

0 0 
v v 
v v 
v v 

6.2 6.2 

Deel A 

Econ. 

ingr.niv. 

5 5 
4 4 
3 3 
5 2 

Ondanks dat oplossing 6.4 bouwtechnisch en architectonisch een goede oplossing is, is dit 
niet als beste oplossing uitgekozen, omdat hiervan de economische ingreep zeer groot is. 
De keuze tussen pleister en platen is ten voordele van pleister uitgevallen, omdat deze een 
ldeiner architectonisch ingreepniveau heeft. 
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B. Brandwerendheid m.b.t. branddoorslag en brandoverslag. 

6.B.1. Inleiding. 
Er is sprake van brandoverslag wanneer de uitbreiding van een brand vanuit een ruimte 
naar een andere ruimte gebeurt via de buitenlucht. Branddoorslag gebeurt juist niet via de 
buitenlucht, maar (dus) via scheidingsconstructies. 

6.B.2. Huidige situatie. 
De brandwerendheid van de 100 mm. dikke betonnen vloeren is 100 minuten. De 
brandwerendheid van de 200 mm. dikke betonnen gebouwscheidende wanden is 120 
minuten. 13 De brandwerendheid van de borstwering is minstens 60 minuten, volgens de 
Eindhovense brandweer14

• Het minimum is een borstwering van 80 cm. hoog. De 
borstwering in de standaardsituatie is 1,60 m. hoog. 
In de situatie van de Witte Dame staat op minder dan 15 m. afstand (8 m.) een ander 
gebouw, waardoor hierop de eis van 60 min. brandwerendheid m.b.t. brandoverslag geldt. 
De huidige brandwerendheid is niet bekend. 

6.B.3. Voorschriften. 

Tabet 6.3: Brandwerendheid m.b.t. branddoors/ag en brandoverslag. 

scheidingsconstructie: brandwerend-
heid in min. 

woongebouwenu: 
- scheiding tussen een ruimte, die geen vluchtweg, gem. toilet of gem. 
bad is, en een ruimte met vluchtweg. 30 
- idem, vluchtweg door veiligheidstrappehuis. 60 
- scheiding tussen brandcompartimenten. 60 
- scheiding tussen verblijfruimten, niet op dezelfde bouwlaag (in een 
woning) 20 
- scheiding tussen woningen in een woongebouw, waarvan de perma-
nente vuurbelasting niet groter is dan 100 MJ/m2 • 30 
- tussen een woning of woongebouw en een ander gebouw op hetzelf-
de perceel 60 
- idem op ander perceel 60 
- idem, als de permanente vuurbelasting (vd woning) niet hoger is dan 
100 MJ/m2 • 30 

ka.ntoorgebouwen16
: 

- scheiding tussen een brandcompartiment en een andere besloten 
ruimte (geen toilet of bad) 60 
- scheiding tussen een brandcompartiment en een ander, tot het 
betreffende kantoorgebouw behorende, gebouw met een gebruiksop-
pervlakte van ten hoogste 50 m2, waarin geen verblijfsgebied ligt. 30 
- idem, met een bergruimte. -
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logiesgebouwen11
: 

- scheiding tussen een brandcompartiment en een andere besloten 
ruimte (geen toilet of bad), gelegen in hetzelfde logiesverblijf of -
gebouw 60 
- scheiding tussen een als brandcompartiment bedoeld logiesverblijf of 
gemeenschappelijk verblijfsgebied in een logiesgebouw en een andere 
besloten ruimte 30 
- scheiding tussen een brandcompartiment en een ander, tot bet 
betreffende kantoorgebouw behorende, gebouw met een gebruiksop-
pervlakte van ten hoogste 50 m2, waarin geen verblijfsgebied ligt. 30 
- idem, met een bergruimte. -

recreatie: ? 

industrie: ? 

6.B.4. Conclusie. 
De brandwerendheid m.b.t. branddoorslag van de bestaande vloeren en wanden voldoet 
aan de eisen. 
De brandwerendheid m.b.t. brandoverslag van de borstwering van een verdieping naar een 
andere voldoet aan de eisen. De brandwerendheid m.b.t. brandoverslag van het gebouw 
naar het op 8 meter afstand staande gebouw is niet bekend. 

6.B.S. Maatregelen. 
Aan de huidige bouwdelen hoeven geen maatregelen te worden genomen. De nieuw te 
bouwen binnenwanden kunnen uit veel verschillende materialen bestaan, daarom worden 
die hier niet besproken. Deze dienen natuurlijk wel aan de eisen te voldoen. 
V oor de gebouwen die op een afstand van acht meter staan, kunnen bet beste wel 
maatregelen worden genomen, ook al is de huidige brandwerendheid onbekend, om 
verrassingen te voorkomen. Te denken valt aan bet vervangen van bet buidige glas van 
beide gebouwen door brandwerend glas, of slopen van bet (buur)gebouw. 

Oplossing 6.5. 
Slopen van bet naaste gebouw. 

voordelen: - lichtinval in het niet gesloopte gebouw wordt beter 
nadelen: - vermindering van het vloeroppervlak (minder inkomsten tijdens 

gebruik) 

Oplossing 6.6. 
Aanbrengen brandwerend glas. 

voordelen: - behoud vloeroppervlak 
nadelen: - duur glas 

- slechte lichtinval in beide gebouwen 
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6.B.7. Beoordeling. 
Bouwteclmi.sch ingreepniveau 

Opl~en 

I Econ. 

ingr.niv. 

6.5 Slopen v v v v v 1 4 
6.6 Brandwerend glas v v v v v 5 5 

Beste attematief 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 

Het aanbrengen van brandwerend glas is architectonisch en economisch gezien beter dan 
bet slopen van een van de gebouwen en bouwtechnisch gezien niet slechter. Deze heeft 
dan ook de voorkeur, onder voorwaarde dat voor beide gebouwen een nieuwe bestemming 
wordt gevonden. 

Noten 
1. Kamerling, Construeren in gewapend beton 1, biz. 267 en 268. 

2. NEN 6071-1991, Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen, 
tabel 3. 

3. NEN 6071-1991, idem, tabel 4. 

4. NEN 6071-1991, idem, tabel 4. 

5. NEN 6071-1991, idem, tabel 5. 
6. NEN 6071-1991, idem, tabel 6. 

7. Brandweer Eindhoven, Y. Cornelissen, afd. preventie, maart 1995. 

8. Bouwbesluit art. 2 en 174. 

9. NEN 6090, bepaling van de vuurbelasting. 

10. informatie van Unicon, Oudkarspel. 

11. Informatie van Reppel b. v., Dordrecht. 
en Nederlandse Vermiculite Mij. b.v., Amsterdam. 

12. Informatie van Promat b.v., Hilversum, 
Cape Boards, Den Bosch, 
en Reppel b. v., Dordrecht. 

13. beide volgens NEN 6071-1991, Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van 
bouwdelen, bijlage A, tabel 2, met hetzelfde voorbehoud als bij paragraaf 7 .A.1. 

14. Brandweer Eindhoven, Y. Cornelissen, afd. preventie, maart 1995. 

15. Bouwbesluit art. 14 en 15. 

16. Bouwbesluit art. 232. 

17. Bouwbesluit art. 257. 
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7. 1 Huidige situatie. 
Het kozijn is een stalen stoeltjesprofiel, die de 65 ruitjes vasthoudt. Zestien van die ruitjes 
zijn, als taatsraam met vier tegelijk, te openen d.m.v. een mechaniek. Het kozijn wordt 
verstevigd door twee verticale 1-profielen en een dikker horizontaal kozijnprofiel. Zie 
figuur 7 .1 voor een 1: I -detail van bet profiel, en bijlage 1 voor de doorsneden en bet 
aanzicht in 1 :20. Door een goede verflaag en goed onderhoud is bet staal niet verroest. 
Het openingsmechaniek is in zeer slechte conditie: als men bet raam al open krijgt, is het 
niet meer dicht te krijgen. Dit kan trouwens ook aan de schamieren liggen (verroest?). 

7 .2. Aanbevelingen. 
V oor bet gebruik van materialen voor raamkozijnen zijn logischerwijs geen eisen gesteld 
door de overheid. Wei zijn er bouwfysische eisen, waaraan de hele uitwendige constructie 
en dus ook bet raamkozijn, moet voldoen. Deze worden in andere hoofdstukken in dit 
verslag behandeld. Om mogelijkheden voor het kozijn niet uit te sluiten of te vergeten, 
wordt (nog) geen rekening gehouden met de uitkomsten van de andere deelonderzoeken. 
Dat gebeurt in H.12. 

·-

1:1 i: 1.. 

Figuur 7.1: huidige situatie Figuur 7.2: huidig kozijn met dubbel glas 
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7 .3. Mogelijkheden. 
Hergebruik van huidig kozijn 

Raamkozijn 

Het kozijn geeft bet gebouw een bepaalde (no-nonsens) uitstraling, bet is niet ondenkbaar 
dat men dit wil behouden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Als eerste kan men 
in het buidige kozijn nieuw enkel glas zetten of de buidige ruitjes gebruiken. Als tweede 
is bet mogelijk in bet buidige kozijn dubbel glas aan te brengen, zie figuur 7.2. Voor dit 
dubbel glas zijn beperkingen: het mag in totaal niet dikker zijn dan 30 mm., anders past 
bet niet meer in bet staalprofiel. Tevens is er een glaslat nodig, die weinig diepte nodig 
heeft. Als derde en laatste is het mogelijk een voorzetraam te gebruiken, zowel aan de 
binnenzijde als aan de buitenzijde van bet gebouw. De spouw moet wel goed geventileerd 
worden1

• 

Bij bergebruik van bet buidige kozijn is bet noodzakelijk de stopverf te vernieuwen en bet 
staal ~boon te maken (zandstralen) en opnieuw te menien en te verven, zodat onderboud 
de eerste jaren niet nodig is. 

Nieuw kolijn 
Als bet buidige kozijn niet voldoet aan de eisen, is bet noodzakelijk een ander kozijn te 
plaatsen. Om wel eenzelfde sfeer te behouden, kan dit nieuwe kozijn ook van staal zijn. 
Q!!!dat__bel blridig~ Jrnzjjn n<>_g .. ~ _ gQe.<l~ ~gn4.jtj~js, . ga _ik_ YQOrbij . aan . .rle .. -lllOgelijkheid 
precies eenzelfde kozijn te plaatsen (maar dan nieuw), alhoewel dit veel onderhoudswerk 
scheelt. Een andere mogelijkheid is een stalen kozijn in een andere uitvoering2. Hier is 
gelijk de mogelijkheid een gelsoleerd profiel te gebruiken. De huidige stalen profielen zijn 
wel een stuk breder dan die nu in bet gebouw zit: tf>e consequentie is dus een verandering 
in bet aanzicht. Deze consequentie is er ook bij het plaatsen van een kozijn van een ander 
materiaal, zoals aluminium, hout of kunststof: het nadeel van aluminium en kunststof is 
dat deze relatief slap zijn en dus versterking nodig zullen hebben bij plaatsing in de grote 
raamopeningen van de standaardsituatie, wat resulteert in brede profielen3

; ook bout zal 
een breder aanzicht hebben, dan nu het geval is met bet stalen kozijn. 
Men kan zicb afvragen of bet copieren van bet buidige kozijnaanzicht nodig is. Misschien 
is bet mogelijk met een andere indeling van de profielen (van bet andere materiaal) t6ch 
eenzelfde sfeer van het gebouw op te roepen. Het aanzicbt van bet gebouw, witte 
borstweringen en pilasters en donkere ramen, zal blijven bestaan, of er nu iets bredere of 
smallere kozijnen in zitten. 

7 .4. Conclusie 
Het is mogelijk het huidige kozijn te gebruiken. Dit heeft wel consequenties voor de 
(maximum) dikte van dubbel glas. Bij bet plaatsen van een nieuw kozijn is de consequen
tie dat het aanzicht van het kozijn en dus van het gebouw verandert. 

7 .5. Uitvoering. 
Oplossing 7 .1. 
Handhaven van huidig kozijn, enkel glas. 
voordelen: - gevelaanzicht betzelfde 
nadelen: - renovatie kozijn = veel werk 
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Oplossing 7 .2. 
Nieuw stalen kozijn, enkel glas. 
voordelen: - gevelaanzicht hetzelfde 

- renovatie bestaand kozijn niet nodig 
nadelen: 

Oplossing 7. 3. 
Nieuw kozijn van ander materiaal (ook gei'.soleerd staalprofiel), enkel glas. 
voordelen: - snel 
nadelen: - gevelaanzicht verandert 

/ 
/ 

0' I 
Oo , 

'/, 

Ol.> . 
p 

../ 

Oo 

Oplossing 7.1 Oplossing 7. 2 Oplossing 7. 3 Oplossing 7. 4 
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Oplossing 7.4. 
Handhaven van huidig kozijn, dubbel glas. 
voordelen: - gevelaanzicht hetzelfde 
nadelen: - profiel vormt koudebrug 

- niet elke soort dubbel glas past 
- renovatie van best.aande kozijn is veel werk 

Oplossing 7.5. 
Nieuw stalen kozijn, dubbel glas. 
voordelen: - zelfde gevelaanzicht 

- ramen kunnen open. 
- kozijn op (warmte-isolerend gezien) juiste plaats 
- elk soort dubbel glas past 

nadelen: - profiel vormt een · koudebrug 

.. .____ 

- .. 

Oplossing 7. 5 Oplossing 7. 6 Oplossing 7. 7 Oplossing Z 8 

Raamkozijn 
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Oplossing 7 .6. 
Nieuw kozijn van ander materiaal (ook gei"soleerd staalprofiel), dubbel glas. 
voordelen: - profiel vormt geen koudebrug 

- ramen kunnen open 
- kozijn op (warmte-isolerend gezien) juiste plaats 

nadelen: - gevelaanzicht verandert 

Oplossing 7. 7. 
Handhaven van huidig kozijn en ruitjes, voorzetraam aan de binnenkant. 
voordelen: - grote spouw, geluidisolerend voordelig 

Deel A 

- gevelaanzicht hetzelfde , 
1 

: 1 r. 
1 

c 7 
nadelen: - renovatie van bestaande kozijn is veel werk 1 _ \)D.) 'roe" j'l"6.c_ 5:ua · 

Oplossing 7. 8. 
Handhaven van huidig kozijn en ruitjes, voorzetraam aan de buitenkant. 
voordelen: - grote spouw, geluidsisolerend voordelig 
n;delen: - renovatie van bestaande kozijn is veel werk 

- gevelaanzicht verandert 

7 .6. Beoordeling. 
Bouwtecbnisch ingreepniveau 

Oplossingen . Ii I.~ l I ..s .f$ mgr.mv. 

7.1 Huldlg kozljn, enkel glas v v v v v 5 
7.2 Nieuw stalen kozijn, v v v v v 5 

enkelglas 
2 7.3 Ander kozijn, enkel glas v v v v v 

7.4 Huidlge kozijn, dubbel v v v v v 5 
glas 

7.5 Nleuw stalen kozljn, v v v v v 5 
dubbelglas 

7.6 Ander kozijn, dubbel v v v v v 2 
glas 

7.7 Voorzetraam binnen v v v v v 4 
7.8 Voorzetraam buiten v v v v v 4 

Beste altematief 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 

Econ . 

ingr.niv . 

2 
4 

5 
2 

3 

4 

1 
1 

\ ' r , .. - . 

Omdat er geen eisen zijn voor bet kozijn, is het bouwtechnisch ingreepniveau voor alle 
oplossingen voldoende. Omdat de bepaling van 'beste' oplossing vervolgens afgaat op het 
architectonisch ingreepniveau, vallen 7.3, 7.6, 7.7 en 7.8 af. Van de anderen is 7.2 (het 
nieuwe stalen kozijn met enkel glas) economisch bet beste. 

Noten. 
1. Poel en Bassie, Voorzetramen, biz. 14. 
2. Informatie van Jansen-profielen, ODS, Barendrecht 

en Forster, Arbom. 
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3. Informatie van Forbo, Genderen, 
Schiico-profielen, Hofte, Amstelveen 
en Kloosterman, Heerenveen. 

Raamkozijn 
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8. Verdiepingshoogte. 

8.1. Inleiding. 
Om je er te k:unnen bewegen, om je behaaglijk te voelen, om installaties te k:unnen 
monteren en om de constructie kwijt te kunnen hebben gebouwen een bepaalde ruimte en 
(dus) een bepaalde hoogte nodig: de verdiepingshoogte. Deze kan per bestemming 
verschillen. Het gaat vooral om minimummaten, die nodig zijn om er te k:unnen lopen of 
om er machines neer te zetten. Als de hoogte groter is dan bet maximum, wordt deze 
vaak als onbehaaglijk ervaren. 
Tegelijk met een hoogte is er ook vloeroppervlak nodig, wat in H .9 wordt behandeld. Bij 
de evaluatie (in H.12) worden deze twee gecombineerd. 

8.2. Huidige situatie. 
De verdiepingshoogte is 4,6 m. van bovenkant vloer tot bovenkant vloer. De netto hoogte 
is 3,3 m. Zie figuut 8.1. 

I -• 0 
0 
(Y) 
(Y) 

Figuur 8.1: doorsnede 

8. 3. Aanbevelingen. 1 

De uitgebreide lijst met aanbevolen verdiepingshoogten is te vinden in bijlage 2. 
woongebouwen: 
- individuele ruimten 
- algemene ruimten 
kantoorgebouwen: 
- werkplekken I lokalen I ontmoetingsruimten 
- lezingenzaal 
logies: 
- individule ruimten 
- algemene ruimten 
recreatie: 
- bars I restaurants I detailhandel 
- supermarkt 
- sporthal I zwembad 
industrie: 
- fabrieken 
- industriele werkruimte 
- high-tech-Iaboratorium 
- opslag 

82 

2,4 m. - 3,6 m. 
3,0 m. - 3,6 m. 

3,0 m. - 3,6 m. 
3,6 m. - 4,8 m. 

2,4 m. - 3,0 m. 
3,0 m. - 3,6 m. 

3,0 m. - 4,8 m. 
4,2 m. - 6,0 m. 
8 m. en hoger. 

4,2 m. - 5,4 m. 
2,4 m. - 3,6 m. 
3,0 m. - 3,6 m. 
6,0 m. - 7,2 m. 

'o 0 0 0 U1 .......... 
v ~ 

0 
0 
\() 
"'2'" 



Hoofdstuk 8 Verdiepingshoogte 

- parkeergarage 2,7 m. - 3,6 m. 

8.4. Conclusie. 
Qua verdiepingshoogte is de onderzochte situatie zeker voldoende voor woongebouwen en 
logiesgebouwen. Ook voor kantoren is het geschikt, zij het dat voor grote zalen, zoals een 
lezingenzaal in een conferentiecentrum, de hoogte aan de lage kant is. Bij de categorie 
recreatie is het atbankelijk van de specifieke bestemming of het past of niet: zwembaden, 
sporthallen en een supennarkt passen niet in de standaardsituatie, de detailhandel, een bar 
of restaurant wel. Voor de industrie wordt bet moeilijk om tussen de verdiepingen te 
passen. Alhoewel een parkeergarage en industriele werkruimten passen, wordt dit laatste 
toch niet aanbevolen in de standaardsituatie. Zelfs Philips N. V., met toch een grote 
verscheidenheid aan soorten werkruimten, wil niet meer in deze gebouwen werken. 

8. 5. Maatregelen. 
Oplossingen voor te hoge verdiepingen: 
Oplossing 8.1 en 8.2. 
Verlaagd plafond aanbrengen. 
voordelen: - de leidingen kunnen erachter 

verwerkt worden (zie H.12: 
installaties) 

nadelen: - de bovenkant van de ramen zit 
relatief hoog: het plafond kan 
niet erg laag, tenzij er schuine 
kanten aanzitten.(=oplossing 8.2) 

Oplossing 8.3. 
Verhoogde vloer aan brengen. 
voordelen: - de leidingen kunnen eronder 

verwerkt worden (zie H.12: in
stallaties 

nadelen: - verhoging van bet vloerpeil: 
onderkant ramen relatief laag. 
- kleinere drukspanning vloer 

Oplossing 8.4. 
Extra vloer tussen de bestaande vloeren aan-
brengen. 
voordelen: 
nadelen: 

- meer vloeroppervlak 
- vloer komt voor bet raam 
- nieuwe verdiepingshoogte te 
gering 
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Oplossing 8.5. 
Oude vloeren eruit, nieuwe vloeren erin op de . 
gewenste hoogte. 
voordelen: - meer vloeroppervlak 

- verdiepingshoogte precies goed 
nadelen - ramen niet meer op goede 

hoogte t.o.v. vloer 
- lichtinval minder diep -+ pro
blemen met daglichtfactor en 
werkplekverlichting (zie H.3: 
licht) 
- constructief grote ingreep 

Oplossingen voor te Lage verdiepingen: 
Oplossing 8.6. 
Verdiepingsvloer(en) eruit halen. 
voordelen: -
nadelen: - bij verwijdering balken: stabiliteit weg 

Oplossing 8.7. 
Oude vloeren eruit, nieuwe vloeren erin op de gewenste hoogte. 
voordelen: - verdiepingshoogte precies goed 
nadelen: - constructief grote ingreep 

- ramen niet meer op goede hoogte t.o.v. vloer 

Oplossing 8. 8. 
Extra gebouw ( erbij) bouwen. 
voordelen: - verdiepingshoogte precies goed 
nadelen: - stadsgezicht verandert 

j ' 
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Oplossing 8. 6 Oplossing 8. 7 Oplossing 8. 8 
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8.6. Beoordeling. 
te hoge verdieping 

<>plasm.gen 

8.1 Verlaagd plafond 
8.2 Verlaagd plafond 
8.3 Verhoogde vloer 
8.4 Tussenvloer 
8.5 Nieuwe vloeren 

Beste altematief 

Bouwtechnisch ingreepniveau 

I IJJ'.J1! J IJJ!/1! I 
v v . v v . . 
v v . v v . . 
v v . v v . . 
0 0 . 0 0 . . 
g g . g g . -

8.1 8.1 - 8.1 8.1 - -

Verdiepingshoogte 

I 
Arch. Econ. 

4 5 
4 4 
4 3 
1 2 
1 1 

Van deze oplossingen is de bouwtechnisch beste oplossing niet gekozen, omdat deze 
economisch en architectonisch te grote ingrepen ten gevolge heeft (8.5). De keuze was 
dan tussen 8.1, 8.2 en 8.3, waarvan 8.2 architectonisch en economisch de beste is. 

te lage verdieping 

Bouwteclmisch ingreepniveau 

OploS&ingen 

I '//;/J J :/J!/JJ Arch. Econ. 

8.6 Vloer eruit v v v 4 5 
8.7 Nleuwe vloeren g g g 1 4 
8.8 Nleuw gebouw v v 0 1 3 

Beste altematlef 8.6 8.6 8.6 

Ook bij de te lage vloeren kan de bouwtechnisch beste (8.7) niet doorgaan vanwege de 
economisch en architectonisch te grote ingrepen. Oplossing 8.6 is economisch en 
architectonisch gezien de beste. 

Noten. 
1. N eufert, Bauentwurfslehre. 

Stitt, Architect's room design data handbook. 
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9. Gebruitsoppervlak en kolommenstructuur. 

9 .1. Inleiding. 
Om bet ontwerp en de bouw van een gebouw te vergemakkelijken, wordt deze vaak op 
een stramien ontworpen. Dit stramien is afhankelijk van de bestemming van bet gebouw: 
woningen kunnen op een ldeiner stramien gerealiseerd worden dan bv. een fabriek. Bij 
berbestemming van een gebouw wordt de herbestemmer geconfronteerd met een bestaand 
stramien, waarin een nieuwe bestemming moet worden gepast. Dit kan botsen en dan 
wordt om een oplossing gevraagd. 
Bij de inventarisering van de benodigde oppervlakte, stramienen of overspanningen is bet 
aan te bevelen tevens Iiaar de benodigde hoogte van de bestemmingen te kijken (zie H.8: 
verdiepingsboogte). 

9 .2. Huidige situatie. 
Het gebouw is gebouwd op een stramien van 7 ,2 m. In de lengte staan de kolommen hart
op-hart op deze afstand van elkaar. In de diepte is dit slecbts ten dele het geval. Op de 
begane grond staan de kolommen (en de gevel) op deze afstand van 7 ,2 m, maar op de 
daarboven liggende verdiepingen verjongen de kolommen zodanig, dat de zijden, die naar 
de gevel gericht zijn, boven elkaar staan. Hierdoor hebben de kolommen niet meer h.o.h. 
een afstand van 7 ,2 m, maar een die elke verdieping verandert. De vaste afstanden zijn 
dus de afstand tussen de gevel en de gevelkant van de kolommen: 6,87 m. en de afstand 
tussen de twee gevelkanten van de kolommen: 8,02 m. Zie figuren 9 .1 en 9 .2 . .. 

• Ill 1111 

8020 

• 1111 II 

6870 

7200 7200 7200 
--

Figuur 9.1: standaardplattegrond 
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II 

I 

I 
I 

/-\.. 

6870 8020 

Figuur 9. 2: standaarddoorsnede 

9.3. Aanbevelingen. 1 

-

I 

I 

II 

,, 

/-'-. 

Gebruiksoppervlak en kolommenstructuur 

I 
iL 

6870 

-CD 
C) 
C) 

In onderstaand overzicht wordt bekeken hoe groot bet benodigde oppervlak is voor de 
functies . Gelijk wordt er gekeken of kolommen in dat oppervlak aanwezig kunnen zijn 
zonder de functie te verstoren. In bijgaande figuren worden de benodigde oppervlakken 
toegepast in de standaardsituatie. 

woongebouw: (figuur 9 .3) 

1-persoon-appartement 
1-persoon-woning 
2-personen-woning 

minimaal oppervlak: 
40m2 • 

44 m2 • 

56 m2 • 

kolommen moge
lijk in ruimte? 

ja 
Ja 
ja 
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3-personen-woning 
4-personen-woning 
ouderenwoning: 1 persoon 

2 personen 

80m2 • 

80 - 100 m2 • 

25-35 m2. 
45-55 m2 • 

ja 
ja 
ja 
ja 

kantoor: 
oppervlak bij benadering: 

prive-kantoor 10-25 m2. ja 
kamer voor 2 personen 15-35 m2. Ja 
conferentiekamer 25-55 m2. nee 
receptie 35-55 m2. ja 
personeeVinterviews 15-20 m2. ja 

kantoortypen2
: breedte gebouw: 

cellenkantoor 14 m. Ja 
dubbel corridorsysteem (fig. 9.4) 22 m. ja 
clusters (fig. 9.5) 25 m. ja 
pooltype 30 m. ja 
bullpen variabel. ja 
open type zeer variabel. Ja 
kantoortuin idem, 12 m2.p.p. ja 
combi-type = cellen met kantoortuin (fig. 9.6) idem. Ja 
unittype 25 m. ja 

1p I 6 ....... 

• 8vvt • • • 

II VV\ 
I I • • • 

3~4 p o'0..4p "j/5'VYI. 

Figuur 9.3 Figuur 9.4 Figuur 9.5 

S-m. 

Deel A 

;I(~~ [ 
SI m'-- 5f WIL 

7S° WI L 
I o'i" m 

1. 

• • • I -
kCAAl:oort~ r"'t 

• • • ; • • I 

/OJl'rtc.. 
:i.07 W\ t. 

• • • 
tr Wl2. 11 VYl 

L 

Figuur 9.6 Figuur 9.7 Figuur 9.8 
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onderwijs: (figuren 9.7 en 9.8) 
klein klaslokaal (25-30 pers.) 25-55 m2. nee 
groot klaslokaal (50-60 pers.) 75-80 m2. nee 
collegezaal (60-80 pers.) 110-150 m2. nee 
collegezaal, amfitheateropstelling (300-400 pers.) 220-330 m2. nee 
prakticumlokaal 110-125 m2. Ja 
gymzaal 200-1000 m2. nee 
buitenspeelplaats dak? 

kerkzaal (500 pers) 460-550 m2. ja 
musea- en exporuimten: 

klein 25-80 m2. nee 
middelgroot 90-110 m2 • nee 
groot 185-460 m2. nee 

fogies: (fig. 9.9) 
verblijfsruimte ten minste 4 m2, breedte ten minste 1,5 m.3 

hotels: 
kamer met lits-jumeaux 

gezondheidsdiensten: 
standaard patientenkamers ( = 19,44 m2) 
prive-kamer 
kamer voor 2 personen 

IV<'~~·=t~ I 5i""- ~ l1&+~1 'l""' • • • 
5u...:J..ce" i...U..vv\ten 8m _, pa.c;.$°"e>e 

• • • I 

t w{~t · 1 l+l±f I 
'i. """ 

st-
' 

Figuur 9.9 Figuur 9.10 

recreatie: 
concertzaal, met podium, 

zonder balkon (2000 pers). 
theater, met toneel (800 pers) 
theater met podium (700-1200 pers.) 
winkels: 

detailhandel (fig. 9.10): breedte 
lengte 

supermarkt: winkelruimte 
serviceruimte 

23-32 m2• 

3,6 x 5,4 m. 
14-16 m2• 

18-22 m2 • 

i ~M. - 3 Irv\. 

t 
~n"-

4200-5000 m2. 
1850-2300 m2. 
1680-3600 m2. 

4,2 - 6 m. 
15 - 27 m. 
1850-2300 m2. 
600-800 m2. 

ja 

Ja 
ja 
ja 

nee 
nee 
nee 

ja 
ja 
ja 
Ja 
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sporthal (bv. bij rniddelbare scholen, fig. 9 .11) 
zwembad 

bad, minimaal (5 a 10.000 inwoners) 
maximaal (40 a 50.000 inwoners) 

totaal, minimaal 

bar 
restaurant 

industrie: 

maxima al 

fabriek: vrije overspanning 
industriele werkruimten: 

opslag 
parkeergarage• (fig. 9 .12) 

van 
tot 

750 m2 • 

250 m2 • 

450 m2 • 

2500 m2 • 

4500 m2 • 

varierend 
varierend 

nee 

nee 
nee 
ja 
ja 
ja 
ja 

24 tot 36 m. nee 
<50 m2 ? 
>1000 m2 • ? 
varierend ja 

ja 

I r ,. I p I I" 

Deel A 

~WI 

'5pC>f~ ~). 

·1 ~SI• • • • • 
~r 

• 
~ 4'f'ri 

·1 
f' l·I ., I~ p I~ ~ llY\ 

I' I ~ I i' I f> I Jl W\ 'f'XJ VV'\2. j~ 
~" • • • • • lf.l (' 

~ 
-0~ c 
0 

41:---
" VV'I ., f ~ 17 El p B ,ltW\ 

-;;. '-'""' 
p I p I p I r 2. W\. 

• 

Figuur 9.11 Figuur 9.12 

9.4. Conclusie. 
woongebouwen: Woningen kunnen qua oppervlakgebruik makkelijk in bet bestaande 
gebouw. Met de grootte, de indeling en de vorm van de woningen kan zoveel gespeeld 
worden dater altijd wel een mogelijkheid is om deze in te passen. 

kantoorgebouwen: De kantoortypen cellenkantoor, pooltype en bullpen kunnen vanwege 
de gebouwbreedte niet in het huidige gebouw, de andere wel. Voor bet onderwijs is bet 
goed mogelijk lokalen te realiseren op de bestaande verdiepingen, alhoewel een college
zaal en een gymzaal niet zullen passen. Ook een bibliotheek, conferentiecentrum, musea
en exporuimten, die, qua gebruiksoppervlak en indeling, heel flexibel zijn, passen in bet 
gebouw . 

. logies: logies zijn, door bun kleinscbaligheid, heel goed te realiseren in bet huidige 
gebouw. Aan de gevelzijden kunnen de verblijfsruimten worden gerealiseerd en in bet 
middenstuk de serviceruimten. 

recreatie: voor recreatie wordt bet moeilijk: vaak gaat bet om grote zalen (concertzaal, 
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theater, zwem- en sporthal), waarin kolommen niet gewaardeerd worden, zodat inpassen 
in de huidige structuur moeilijk gaat. Ook gaat bet hier om hoge zalen, zodat tevens het 
probleem van de verdiepingshoogte meespeelt. Aan de andere kant kunnen kleine 
recreatieruimten, zoals bars, restaurants en winkels zonder problemen in de situatie 
gerealiseerd worden. 

industrie: ook voor fabrieken is het vaak een probleem: er wordt vaak een grote overspan
ning gevraagd en die is er niet. V oor de kleinere werkruimten is het wel goed mogelijk. 
Parkeren is mogelijk in het gebouw, alhoewel de indeling niet optimaal zal zijn. 

9 .S. Maatregelen. 
Oplossing 9 .1. 
Bestaande kolommen (en dus de bestaande constructie) eruit, nieuwe erin. 
voordelen: - grote overspanning zonder kolommen 
nadelen: - veel werk 

- bestaande constructie weg; gebouw onstabiel? 

Oplossing 9.2. 
Nieuw gebouw (erbij/erop) bouwen. 
voordelen: - grootte en hoogte precies goed 
nadelen: - stadsgezicht verandert 

II II 

~ I 

., ~-.-. 

Oplossing 9.1 Oplossing 9. 2 

9.6. Beoordeling. 

' 

... ~ 

Als er wat gedaan moet worden aan de kolommenstructuur, is de vraag of er niet beter 
een ander gebouw op een andere plaats gezocht kan worden, in plaats van een extra 
gebouw op dezelfde plaats. Architectonisch gezien is 9.1. voor de stad een kleinere 
ingreep, terwijl het voor bet gebouw een enorme ingreep is. Toch wordt voor oplossing 
9 .1 gekozen, omdat deze ervoor zorgt dat de functies industrie en recreatie in het gebouw 
kunnen komen om zo een groot nieuw gebouw naast bet bestaande te voorkomen. V oor de 
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kantoorfunctie wordt wel een (kleiner) nieuw gebouw aanbevolen, voor die enkele 
onderdelen (zoals een college- of gymzaal) die niet in het bestaande gebouw passen. 

Bouwtechnisch ingreepniveau 

Oplos&ngen 

Arch. Econ. 

9.1 Kolommen erult v v v 2 4 9.2 Nleuw gebouw g 0 0 1 5 

Beste altematlef 9.2 9.1 9.1 

Noten. 
1. Neufert, Bauentwurfslehre. 

Kemper, Architectural handbook. 
2. Van den Berg, Trends in kantoren. 
3. Bouwbesluit art. 281. 
4. NPR 2443-1978, Parkeergarages. 

92 



Hoofdstuk I 0 Brandveiligheid 

10. Brandveiligheid. 

A. Loopafstanden. 

10.A.l. Inleiding. 
Om uitbreiding van een brand zo veel mogelijk te beperken, dienen gebouwen te zijn 
ingedeeld in brandcompartimenten. De scheidende constructies dienen te voldoen aan eisen 
omschreven in H.6: brandwerendheid. In bet geval van brand dienen mensen bet compar
timent zo snel mogelijk te verlaten. Hiervoor worden eisen aan de compartimentsgrootte 
gesteld. Ook dient men zo snel mogelijk bij een trap te kunnen komen, hiervoor worden 
eisen gesteld aan de maximale loopafstand tot een vluchttrap. Dan moet men via die trap 
het gebouw zo snel mogelijk kunnen verlaten. Hiervoor worden eisen gesteld aan de 
grootte van de trap, zie onderdeel B. Daarnaast moet de brandweer de brand zo snel 
mogelijk kunnen blussen. Hiervoor zijn, voor vloeren die hoger dan 20 meter liggen, 
brandweerliften nodig. Deze zijn zodanig ingesteld dat ze, bij het geval van brand, 
beneden blijven tot de brandweer gearriveerd is, die dan (met een speciale sleutel) naar de 
betreffende verdieping kunnen gaan. 

10.A.2. Huidige situatie. 
brandcompartimenten. 
In bet Emmasingelcomplex zijn geen specifieke brandcompartimenten aangebracht. De 
dikte van de vloeren is zodanig, dat de door deze bouwdelen omsloten ruimte nu als 
brandcompartiment worden aangemerkt. De wanden, bal.ken en kolommen voldoen niet 
aan de eisen voor compartimentscheiding. Echter als hiervoor de nodige maatregelen 
worden genomen (zie daarvoor H.6: brandwerendheid), dan bebben we de in tabel 10.1 
beschreven situatie. 

Tabet I 0.1: De huidige grootte van de brandcompartimenten. 

gebouw grootte compartiment (m2). hoogte maximale afstand 
(zie figuur 10.1) (m) in BC tot toegang 

BC (m). (zie fi-
guur 10.2) 

EE 22,18 x 43,05 = 954,85 4,5 26 

EF 21,8 x 68,58 = 1495,0 4,5 38 

EG 14,65 x 61,63 = 902,88 2,2 32 

EH 21, 76 x 113,35 = 2466,50 4,5 37 

EI 13,0 x 21,7 = 282,1 4,5 21 

Vanuit elk compartiment kan men over twee onafhankelijke vluchtwegen vlucbten. 
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954,8 m2 

I I 
902 9! m2

1· ' I 
1495,0 m2 I 

282,1 m2 

2466,5 m2 I 

Figuur 10.1: companimentsgrootte 

Om J 

58 m \ 

Om 

BS . 
14,65m I: 

Om j 

Figuur 10.2: maximale afstand in BC tot toegang BC. 

afstand tot de trappen. 
In tabel 10.2 worden de huidige afstanden tot de bestaande trappen in de gebouwen 
beschreven. 
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Tabel 10. 2: De afstanden tot de trappen. 

gebouw afstand vanaf toe- maximale afstand 
gang BC tot toe- in BC tot vlucht-
gang vluchttrappen trappen 
(zie figuur 10.3) (zie figuur 10.4) 

EE Om 44 m 
41 m 70m 

EF Om 47 m 
58m 53 m 

EG Om 32 m 
Om 

EH (vloer 0,1,2:) 42m 
14,65 m 
(vloer 3,4,5:) 
Om 

EI Om 23 m 
38 m 58 m 

Figuur 10.3: afstand vanaf toegang BC tot toegang vluchttrappen 
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Figuur 10.4: maximale afstand in BC tot vluchttrappen. 

afstand tot de liften. 
In tabel 10.3 worden de huidige afstanden tot de bestaande liften in de gebouwen 
beschreven. 

Tabet 10.3: De afstanden tot de liften. 

gebouw afstand vanaf toe- max. afstand in 
gang BC tot toegang BC tot lift (bui-

-- lift (buiten BC) ten BC) 
(zie figuur 10.5) (zie figuur 10.6) 

EE lOm 50m 

EF 23 m 44m 
Om 

EG 12 m 49 m 

EH Om 127 m 
36 m 153 m 

EI 13m 37 m 
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36m 

!3m 

Om -• 
Figuur 10.5: afstand vanaf toegang BC tot toegang lift (buiten BC) 

Figuur 10.6: ma:ximale afstand in BC tot lift (buiten BC) 

10.A.3. Voorschriften. 

woongebouwen1 

De volgende ruimten zijn brandcompartimenten: 
- een woning met de eventueel daaraan gebouwde berging; 
- een gemeenschappelijk verblijfsgebied; 
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- de gemeenschappelijke berging; 
- de technische ruimte alsmede stookruimte, voor zover deze een eigen ingang vanaf een 
gemeenschappelijke verkeersruimte bezitten; 
- niet binnen een woning gelegen trappehuis, geen vluchttrappehuis zijnde; 
- niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte, niet gelegen in een woning. (bijvoorbeeld een 
bejaardenkamer of studentenflat) 
De oppervlakte van een brandcompartiment mag niet meer bedragen dan 500 m2 • 

Vluchten uit een brand
compartiment: 
De afstand tussen een 
toegang van een gemeen
schappelijke verkeeis
ruimte, waarin een trap 
is gelegen waarover een 
vluchtmogelijkheid voert, 
en de toegang van een op 
die trap aangewezen, op 
dezelfde bouwlaag gele
gen, woning of gemeen
schappelijk gebied, mag, 
gemeten langs de kortste 
route, niet groter zijn 
dan 45 meter (zie figuur 
10.7). Bij een vloer van 
een verblijfsgebied, die 
hoger ligt dan 20 meter, 
dient ten minste een 
brandweerlift aanwezig 
te zijn. De afstand tussen 
de toegang van die lift 
en de toegang van een op 
die lift aangewezen, op 
diezelfde bouwlaag gele
gen woning of gemeen
schappelijk verblijfsge
bied, mag, gemeten 
langs de kortste route, 
niet groter zijn dan 90 
meter (zie figuur 10.8). 
Vanuit de toegang(en) 
van een brandcomparti
ment moet over ten 
minste twee onathanke
lijke vluchtwegen ge-

98 

Figuur 10.7 

BC 

Figuur 10.8 



Hoofdstuk 10 Brandveiligheid 

vlucht kunnen worden 
(zie figuur 10.9). Een 
vluchtweg mag, als er 
niet meer dan 6 wonin
gen of gemeenschappe
lijke verblijfsgebieden 
gebruik maken van die 
vluchtweg, of als de 
vluchtweg niet voert 
langs een ander brand
compartiment. 

-r--lliill-it-"' ~;~~ 
BC . . . I 

Figuur 10.9 

kantoorgebouwerf 
De volgende ruimten zijn brandcompartimenten: 
- een of meer met elkaar in verbinding staande afzonderlijke besloten ruimten, waardoor 
geen vluchtweg voert, met een totale oppervlakte van niet meer dan 1000 m2 ; 

- stookruimte; 
- techniscbe ruimte met een gebruiksoppervlak van meer dan 50 m2 ; 

- een besloten ruimte voor opslag van brandgevaarlijke stoffen; 
Een brandcompartiment moet zijn ingedeeld in een of meer rookcompartimenten. 

Grootte van de rookcompartimenten: 
Tussen de vloer ter plaatse van een 
toegang van een rookcompartiment 
en een vloer van een in dat compar
timent gelegen verblijfsgebied mag 
geen groter hoogteverscbil aanwezig 
zijn dan 4 m. 
De afstand tussen een toegang van 
een rookcompartiment en een punt 
in bet daarin gelegen verblijfsgebied @ill · 
mag niet groter zijn dan 20 meter 
(zie figuur 10.10). (Als bet compar-
timent maar een uitgang heeft, mag 
bet niet groter zijn dan 250 m2.) De 
afstand van de toegang van bet 
rookcompartiment en een punt in 
een in dat compartiment gelegen 
verblijfsruimte, mag niet groter zijn 
dan 30 meter (zie figuur 10.11). 
(Als bet compartiment maar een 
toegang heeft, mag de afstand van 
die toegang tot een toegang van een 
in dat compartiment gelegen ver
blijfsruimte maar 15 m. zijn.) De 
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afstand tussen een toegang van een 
verblijfsruimte en een punt in die 
ruimte mag niet meer zijn dan 20 
meter (zie figuur 10.11), met dien 
verstande: als er meer clan een toe
gang is, de afstand tussen deze 
toegangen meer dan 5 meter moet 
zijn. 

Vluchten uit een rookcomparti
ment: 
De afstand tussen een toegang 
van een verkeersruimte waarin 
een trap is gelegen waarover 
een vluchtmogelijkheid voert, 
en een toegang van een rook
compartiment, mag niet groter 
zijn dan 30 meter (zie figuur 
10.12). Bij een vloer die hoger 
ligt dan 20 meter, dient ten 
minste een brandweerlift aan
wezig te zijn. De afstand 
tussen de toegang van de bran
dweerlift en een toegang van 
een rookcompartiment, mag 
ten hoogste 75 m. zijn (zie 
figuur 10.13). 
Vanuit de toegang van een 
rookcompartiment moet over 
twee onatbankelijke vluchtwe
gen gevlucht kunnen worden 
(zie figuur 10.14). Een vlucht
weg mag, als de totale ge
bruiksoppervlakte van de rook
compartimenten die op die 
ruimte zijn aangewezen ten 
hoogste 250 m2 • is of als de 
vluchtmogelijkheid een vlucht
weg is die uitsluitend voert 
door een verkeersruimte waar- · 
in een trap is gelegen. Aan dit 
laatste mag maar 1000 m2 

gebruik:sopperv lakte aan rook
compartimenten zijn toegewe
zen, behalve als bet een veilig-

100 

in 

RC 

~ 

Deel A 

!:' 20 m 

in ...,.. ____ .. , 
.....,R_c ----'n'.r--__.;;;;;:::;;;;L@ill 

Figuur 10.11 

Figuur 10.12 
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heidstrappehuis is. De afstand 
tussen een toegang van een 
rookcompartiment en een 
toegang van bet kantoorge
bouw mag dan niet meer zijn 
dan 30 m, behalve bij een 
veiligheidstrappehuis. 

logies3 

De volgende ruimten zijn brandcompartimenten: 

Brandveiligheid 

Figuur 10.14 , 
;.i 

- een of meer met elkaar in verbinding staande afzonderlijke besloten ruimten waardoor 
geen vluchtweg voert, met een totale gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2; 

- stookruimte; 
- technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2 ; 

- een besloten ruimte voor opslag van brandgevaarlijke stoffen; 
- een in een logiesgebouw gelegen logiesverblijf; 
- een in een logiesgebouw gelegen gemeenschappelijk verblijfsgebied. 
Een brandcompartiment moet zijn ingedeeld in een of meer rookcompartimenten. 

Grootte van een rook
compartiment: 
Tussen de vloer ter plaat
se van een toegang van 
een rookcompartiment en 
een vloer van een in dat 
compartiment gelegen 
verblijfsgebied mag geen 
groter hoogteverschil zijn 
dan 4 m. 
De afstand tussen . een 
toegang van een rook
compartiment en een 
punt in het daarin gele
gen verblijfsgebied mag 
niet groter zijn dan 20 
meter (zie figuur 10.15). 
(Als het compartiment 
maar een uitgang heeft, 
mag bet niet groter zijn 
dan 250 m2.) De afstand 
tussen de toegang van 
een rookcompartiment en 
een punt in een in dat 
compartiment gelegen 
verblijfsruimte mag niet 
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groter zijn dan 30 meter -i 
(zie figuur 10.16). De ~ 
afstand tussen een toe-
gang van een verblijfs- • 1n 
ruimte en een punt in die , R c 
~~~m~~ ==~r~~ l_--------------~~~9~0~rn:._ __________ __,i§f]jitE 
figuur 10.16), met dien ---. ___ ~ ·. 
verstande: als er meer 
dan een toegang is, de RC • in 

afstand tussen deze toe- \ 
gangen meer dan 5 m. 
moet zijn. 

Vluchten uit een rook
compartiment: 
De afstand tussen een 
toegang van een ver
keersruimte waarin een 
trap is gelegen waarover 
een vluchtmogelijkheid 
voert, en een toegang 
van een logiesverblijf en 
een gemeenschappelijk 
verblijfsgebied, mag niet 
groter zijn dan 45 meter 
(zie figuur 10.17). Bij 

Figuur 10.18 

RC I 
Figuur 10.19 

een vloer die hoger ligt dan 20 meter, dient ten minste een brandweerlift te zijn. De 
afstand tussen een toegang van de brandweerlift en een toegang van een logiesverblijf en 
een gemeenschappelijk verblijfsgebied, mag ten hoogste 90 m. zijn (zie figuur 10.18). 
Vanuit de toegang van een rookcompartiment moet over twee onatbankelijke vluchtwe
gen gevlucht kunnen worden (zie figuur 10.19). Een vluchtweg mag, als de totale 
gebruiksoppervlakte van de rookcompartimenten die op die ruimte zijn aangewezen ten 
boogste 250 m2• is en tegelijk een vloer van die compartimenten niet boger ligt dan 6 m. 
boven peil of als de vluchtmogelijkheid een vluchtweg is die uitsluitend voert door een 
verkeersruimte waarin een trap is gelegen en tegelijk een vloer van die compartimenten 
niet hoger ligt dan 6 m. boven peil. Aan dit laatste mag maar 500 m2 gebruiksoppervlakte 
aan rookcompartimenten zijn toegewezen, behalve als bet een veiligbeidstrappehuis is. Als 
er maar een vluchtweg is, mag de afstand tussen de toegang van bet rookcompartiment en 
de toegang van bet logiesgebouw maar 20 m. zijn. 

recreatie en industrie. 4 

Het gebouw moet zodanig in brandcompartimenten zijn ingericbt dat een in dat gebouw 
begonnen brand zicb niet binnen korte tijd kan uitbreiden naar een ander deel van het 
gebouw of naar een ander gebouw. 
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Een gebouw moet zodanig zijn ingericht in rookcompartimenten dat bij brand rook zich 
niet binnen korte tijd kan verspreiden naar een ander deel van bet gebouw of naar een 
ander gebouw, de loopafstand vanaf een punt in een rookcompartiment naar de toegang 
van het compartiment beperkt is, en dat een ruimte waardoor een vluchtweg voert in 
voldoende mate gevrijwaard blijft van rook. 
Een gebouw moet, afhankelijk van zijn bestemming en grootte, zodanig zijn ingericht dat 
daarin voldoende vluchtmogelijkheden aanwezig zijn. 

industrit!: 
Grootte van een industriele werkruimte: 
De afstand tot de uitgang in een niet-brandgevaarlijke ruimte dient maximaal 30 meter te 
bedragen (zie figuur 10.20), in brandgevaarlijke ruimten 15 meter (zie figuur 10.21). 

Figuur 10.20 Figuur 10.21 

Vluchten uit een industriele werkruimte: 
Er moeten minstens twee uitgangen zijn; voor elk aantal van max. 200 personen is een 
uitgang nodig; 
.Een uitgang mag, als: 

- deze direct naar buiten is (op de begane grond); 
- de ruimte niet brandgevaarlijk is; 
- de afstand vanuit een punt van de ruimte tot de uitgang niet groter is dan 30 m; 
- er niet meer dan 100 mensen verblijven; 
- deze uitgang bij brand niet geblokkeerd kan raken; 
- in een brandgevaarlijke ruimte nooit meer dan 5 personen in zijn en er een 
andere vluchtuitgang is van minimaal 0,6 x 0,8 mis, bv. een raam. 

10.A.4. Consequenties. 
brand- en rookcompartimenten. 
Met de bestaande grootte van de brandcompartimenten voldoet het gebouw niet aan de 
voorschriften. Er zullen meerdere compartimenten moeten worden gerealiseerd, vooral bij 
de woon- en logiesfuncties, waar elke woning of logiesverblijf een compartiment moet 
zijn. 
Bij de kantoorfunctie moeten de huidige compartimenten in meerdere BC's worden 
gedeeld om te voldoen aan de eisen. 
Voor recreatie en industrie zijn geen duidelijke voorschriften voor de compartimentgroot-
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te. 

afstand tot de trappen. 
In figuur 10.22 staan de consequenties voor wonen en logies. Door de bestaande afstanden 
tussen de trappen zijn er stroken van 12 tot 25 meter breed waarin geen ingang van een 
brandcompartiment mag worden gesitueerd, omdat dan de afstand tot een trappehuis te 
groot is. In principe is het op deze manier niet onmogelijk woningen en logiesverblijven 
e.d. in het complex te situeren. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan is een extra trap 
nodig om te voldoen aan de eisen. 

Figuur 10.22: maximale afstand van trap tot ingang BC voor wonen en logies 

Voor kantoren is het een ander verhaal: in enorme stukken van het complex mogen geen 
ingangen van rookcompartimenten worden gesitueerd, zie figuur 10.23. Daarbij komen 
nog stukken waar men niet eens mag verblijven, omdat de afstand in bet RC zelf te groot 
is. Hier moeten dus duidelijk maatregelen worden genomen. Met ~ extra trappenhuis 
zou dit probleem uit de wereld zijn geholpen. 
V oor recreatie en industrie zijn geen duidelijke voorschriften voor de afstand tot trappen. 

ajstand tot de liften. 
De bestaande liften zijn geen brandweerliften, maar kunnen wel omgebouwd worden tot 
brandweerlift. In de tekeningen 10.24 t/m 10.27 wordt aangegeven hoeveel en welke 
liften omgebouwd moeten worden om te voldoen aan de eisen. Zowel voor wonen, logies 
als voor kantoor is bet nodig minstens twee brandweerliften te realiseren. 
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Figuur 10.23: maximale afttand van trap tot ingang BC voor kantoren 

-• 
Figuur 10.24: consequentie voor situering BC voor wonen en logies bij 1 brandweerlift 
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-• 
Figuur 10.25: consequentie voor situering BC voor wonen en logies bij 2 brandweerliften 

\ 
\ 

I 
I 

Figuur 10.26: consequentie voor situering BC voor kantoren bij 1 lift. 
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Figu.ur 10.27: consequentie voor situering BC voor kantoren bij 2 liften 

10.A.5. Conclusie. 
brandcompartimenten. 

Brandveiligheid 

V oor kantoren moeten nieuwe brandcompartimenten worden aangebracht. Bij logies en 
wonen dient elke kamer cq. woning een compartiment te zijn. Voor industrie en logies 
zijn de eisen niet duidelijk. 
afstand tot de trappen. 
V oor kantoren moeten twee nieuwe trappen worden bijgebouwd. V oor logies en wonen 
hoeven niet noodzakelijkerwijs nieuwe trappen worden gebouwd, dat hangt af van de 
situering van de compartimenten en de ingangen daarvan. Ook bier zijn de eisen voor 
industrie en recreatie niet duidelijk. 
afstand tot de liften. 
Voor kantoren, wonen en logies dienen twee liften omgebouwd te worden tot brandweer
lift of dienen er twee nieuwe brandweerliften te komen. Voor industrie en recreatie is ook 
bier de eisen niet duidelijk. 
Daar waar de eisen niet duidelijk zijn, dient nader onderzoek te worden verricht als deze 
functies toegepast worden in het gebouw. Het ontwerp moet dan door de brandweer 
gekeurd worden. 

10.A.6. Maatregelen. 
afstand tot de trappen 
Oplossing 10.1. 
Extra trap. 
voordelen: 
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nadelen: 

afstand tot de liften 
Oplossing 10.2. 
Twee liften ombouwen tot brandweerlift. 
voordelen: 
nadelen: 

Oplossing 10.3 . 
Nieuwe liften. 
voordelen: 
nadelen: 

10.A. 7 .· Beoordeling. 
trappen 

Oplossingen 

1 0.1 Extra trap 

Beste attematief 

v 

. .. 

10.1 

? ? 

? ? 

lift en 
Bouwtecbnisch ingreepniveau 

Oplossingen 

10.2 Lift ombouwen 
10.3 Nieuwe lift 

v v v ? ? 
v v v ? ? 

Beste attematief 10.2 10.2 10.2 ? ? 

Deel A 

Econ. 

ingr.niv. 

1 nvt 

, - . 
/ 

Econ. 

ingr.niv. 

5 5 
3 4 

Voor trappen zijn er weinig andere mogelijkheden dan een extra te bouwen. Bij de liften 
is er de keuze tussen bijbouwen en ombouwen. Omdat allebei de oplossingen eenzelfde 
bouwtechnisch ingreepniveau hebben, is de keuze gevallen door het verschil in het 
architectonisch en economisch ingreepniveau: deze zijn voor oplossing 10.2 (ombouwen) 
beter dan voor 10.3 (nieuwe). 

B. Vluchttrappehuizen. 

10.B.1. Inleiding. 
De enige eis die aan de vluchttrappehuizen wordt gesteld, is dat ze de aanwezigen de 
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mogelijkheid geven bij brand zo snel mogelijk bet pand te verlaten. Dit wordt berekend 
met de doorstroomcapaciteit en opvangcapaciteit van de trappebuizen. 

Opvangcapaciteit. 
De opvangcapaciteit van een trap is bet aantal personen dat op de trap (en bordes en 
toegangssluis) kan staan. Volgens de ministeriele regelingen6 moet dat voor kantoorgebou
wen en logiesgebouwen als volgt worden berekend: 
De opvangcapaciteit moet per bouwlaag ten minste gelijk zijn aan de getalwaarde van 

(Vtot - VJ I 10 + Vtg I 1,5 ; (formule l) 
en 

(Gtot - G,J I 20 + Gtg I 3. (formule 2) 
met: Vtot = de getalwaarde van de vloeroppervlakte in m2 van bet totaal aan ver

blijfsgebied dat op de verkeersruimte is aangewezen; 
V tg = de getalwaarde van vloeroppervlakte in m2 van bet totaal aan verblijfsge

bied, voor zover dat in een toegankelijkheidssector van een kantoorgebouw 
is gelegen, dat op de verkeersruimte is aangewezen; 

Gt« = de getalwaarde van gebruiksoppervlakte in m2 van ruimten die op de 
verkeersruimte zijn aangewezen; 

G" = de getalwaarde van de gebruiksoppervlakte in m2 van een in een kantoor
gebouw gelegen toegankelijkheidssector die op de verkeersruimte is aange
wezen. 

Doorstroomcapaciteit. 
De doorstroomcapaciteit van een trap is bet aantal personen dat per tijdseenheid een trede 
van de trap kan passeren. Volgens de ministeriele regelingen moet dat voor kantoorgebou
wen en logiesgebouwen als volgt worden berekend: 
De doorstroomcapaciteit moet op elk willekeurig deel van de trap voldoen aan: 

{(Vt« - VJ I 10 + (Vt, I 1,5)} I (t - n) ; (formule 3) 
en 

{(Gt« - GJ I 20 + Gta I 3} I (t - n). (formule 4) 
Hierbij boren bovenstaande definities (aangepast aan bet willekeurig deel van de trap) en 
ook: 

t = de getalwaarde van ontruimingstijd van bet trappebuis, in minuten; 
n = bet aantal bouwlagen dat zich tussen een toegang van het gebouw 

bevindt, op welke toegang de verkeersruimte waarin een trap is gelegen, is 
aangewezen, en een willekeurig deel van die verkeersruimte. 

10.B.2. Huidige situatie. 
Opvangcapaciteit. 
V oor de bestaande situatie moet de opvangcapaciteit, volgens de ministeriele regelingen, 
als volgt berekend worden: 

opvangcapaciteit van de bordessen: 4 maal bet oppervlak in m2 (4 personen kunnen 
op een vierkante meter); 
opvangcapaciteit van de trappen: 0,9 maal de breedte van de trap (in m) maal bet 
aantal treden (een persoon heeft een breedte van 0,45 m. op een trede nodig en 
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twee treden om te kunnen lopen); 
of: 0,5 maal bet aantal treden van de trap, als de trap smaller is dan 1,1 m. en 
breder dan 0,8 m. (een persoon heeft twee treden nodig om te kunnen lopen en de 
gehele breedte van de trap) 

Doorstroomcapaciteit. 
Voor de bestaande situatie moet de doorstroomcapaciteit, volgens de ministeriele regelin
gen, als volgt berekend worden: (m.i. moet hiervan bet kleinste getal worden genomen) 

doorstroomcapaciteit van de toegang: 90 maal de vrije doorgang van de verkeers
ruimte in m.; 
doorstroomcapaciteit van de trap: 45 maal de breedte van de trap in m.; 
of: 25, als de trap een breedte heeft tussen 0,8 m. en 1,1 m. 

De ontruimingstijd is: 
30 minuten voor een veiligheidstrappehuis; 
20 minuten voor trappehuizen met toegangssluizen; 
15 minuten voor andere trappehuizen. 

Een veiligheidstrappehuis is een trappehuis dat alleen via de buitenlucht kan worden 
bereikt. 

Met figuur 10.28 en tabel 10.4 kan een beeld worden gevormd van de bestaande trappen 
en bun plek in bet gebouw. 

EH· zuicl -• EH-noor 

Figuur 10. 28: bestaande trappen in de Witte Dame 
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Tabel 10.4: Doorstroomcapaciteit en opvangcapaciteit van de trappen in het Emma.singe/
complex per verdieping. 

EJ breedte 
(m) 

EE 2,0 

EG 1,3 

EH-noord 2 x 1,6 

EH-zuid 2,8 of 
2 x 1,5 

EI 0,8 

totaal 

10.B.3. Voorschriften. 
Opvangcapaciteit. 

aantal 
tr eden 

24 

26 

2 x24 

30 

16 

grootte doorstroomcapaci- opvangcapa-
hordes- teit ( aantal perso- citeit (aantal 
sen (m2) nen per minuut) personen) 

58,75 90 278 

21,3 58 115 

2x20 144 228 

60 126 317 

? 25 8 

443 946 

De opvangcapaciteit is voldoende indien de berekende opvangcapaciteit van een trap in de 
huidige situatie ten minste gelijk is aan de hoogste van de getallen, gevonden d.m. v. de 
formules 1 en 2. 

Doorstroomcapaciteit. 
De doorstroomcapaciteit is voldoende indien de berekende doorstroomcapaciteit van een 
trap in de huidige situatie ten minste gelijk is aan de hoogste van de getallen, gevonden 
d.m. v. de formules 3 en 4. 

10.B.4. Consequenties. 
V oor de berekening van de capaciteiten van de trappen zijn de volgende uitgangspunten 
gebruikt: 

- Omdat er geen vaststaand ontwerp is, is de hoeveelheid verblijfsgebied, de grootte van 
de toegankelijkheidssector en de gebruiksoppervlakte van een kantoor niet bekend. 
Daarom ben ik uitgegaan van de totale vloeroppervlak als zijnde verblijfsgebied. Hierdoor 
wordt formule 1 geminimaliseerd tot: V 11.'A I 10, waarbij V 11.'A de totale vloeroppervlakte is, 
waarop mensen aangewezen op een trap zijn. Formule 3 wordt (V. I 10) I (t - n). 

- Voor de functie-categorieen wonen, recreatie en industrie zijn geen eisen of formules 
bekend, daarom wordt de factor 10 aangepast. Deze factor geeft namelijk het vloergebruik 
per persoon aan en wordt veranderd in: 

factor 20 voor: 
wonen: 

vloergebruik per persoon7 

20 m2• ( 4-pers. woning = 80 m2) 

111 



Herbestemming van de Witte Dame 

logies: 
factor 15 voor: 

kantoor: 
bibliotheken 

factor 10 voor: 
kantoor: 

kantoor 
scholen 

industrie: 
service (reparaties e.d.) 

factor 5 voor: 
kantoor: 

museums 
recreatie: 

factor 2 voor: 

winkels: specialisten 
sportzalen 

recreatie: 

20 m2• 

5 m2 • 

7 m2 . 

? 

winkels I supermarkt 2 m2 . 

bars I zitruimte publiek (theaters e.d.) 0,5 m2 . 

restaurants 3 m2 • 

Deel A 

Bij deze factoren staan geen fabrieken (25 tot 33 m2/p.p.), distributie-centra en parkeer
plaatsen (80 m2/p.p.). Als deze functies toegepast worden, zullen er zo weinig mensen in 
het gebouw zijn, dat de capaciteit van de trappen ruim voldoende is. 

- In figuur 10.29 is de oppervlakte per bouwlaag te zien, waarop mensen aangewezen zijn 
op een bepaalde trap. 

5>< 
1433,J5'tr1 

$'XI ?>71.1, l IVI c. • 

Figuur JO. 29: vloeroppervlak waarop mensen aangewezen zijn op een trap. 
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- De term 'willekeurig deel' bij de doorstroomcapaciteit heb ik geinterpreteerd als 
'trapdeel op de begane grond'. Omdat de betreffende trappen overal even breed zijn, 
hebben ze overal eenzelfde doorstroomcapaciteit. De hoeveelheid mensen dat gebruik 
maakt (en daardoor de doorstroomcapaciteit) van de trappen op de begane grond (name
lijk: alle mensen die in het gebouw kunnen) is echter bet meest en daardoor doorslag
gevend. 

Tabel 10.5: Benodigde opvangcapaciteit en doorstroomcapaciteit per trap voor alle 
bouwlagen, per factor. 

trap soort huidige v~ factor factor factor factor factor 
(ontr. ca pa- capaci- (m2) 20 15 10 5 2 
tijd) citeit teit 

EE opvang 1390 8598,9 430 574 860 1720 4300 
(15) 

door- 90 48 64 96 192 478 
stroom 

EG opvang 575 1425,5 72 95 143 286 713 
(15) 

door- 58 8 10 15 29 72 
stroom 

EH- opvang 1140 6873,5 344 459 688 1375 3437 
noo-
rd door- 144 35 46 69 138 344 
(15) stroom 

EH- opvang 1585 15464,75 774 1031 1547 3093 7733 
zuid 
(20) door- 126 52 69 103 207 516 

stroom 

EI opvang I: 11410 
I 

71 94 141 282 705 
(15) 

door 8 10 15 29 71 

totaal opvang 4730 1691 2253 3379 6756 16888 

door- 443 151 199 298 595 1481 
stroom 

10.B.5. Conclusies. 
Voor functies, waarbij bet vloergebruik per persoon 5 m2 of minder is, is de huidige 
capaciteit te klein. Dit geldt dus voor de kantoortuin, een museum, bibliotheek, winkels, 
sportzalen, scholen, bars, restaurants, theaters en alle soortgelijke bestemmingen. 
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Bij de berekeningen is veel uitgegaan van aannames, zoals de bezettingsgraad van bet 
complex, en werden noodgedwongen de formules bijgesteld, zoals bij bet oppervlak aan 
verblijfsgebied en gebruiksoppervlak. Bij een ontwerp zijn deze getallen bekend en kunnen 
de berekeningen veel nauwkeuriger worden gedaan. 

10.B.6. Maatregelen. 
Het verzorgen van extra opvangcapaciteit kan gebeuren door: 

Oplossing 10.4. 
Toegangssluizen naar de vluchttrappen. 
voordelen: - er hoeven geen extra trappen gebouwd te worden 
nadelen: - vloeroppervlak van gebruiksruimte kwijt aan verkeersruimte 

Oplossing 10.5. 
Trappen. 
voordelen: - extra doorstroomcapaciteit 
nadelen: 

Het verzorgen van extra doorstroomcapaciteit kan gebeuren door: 

Oplossing 10.6. 
Trappen. 
voordelen: - extra opvangcapaciteit 
nadelen: 

10.B. 7. Beoordeling. 
opvangcapaciteit 

Oplossingm 

10. 4 Toegangsslulzen 
1 O • 5 Extra trappen 

Beste altematief 

Bouwtecbniscb. ingreepniveau 

v 
v 

. 10. 4 . 
I 

v v 
v v 

0. 410. 4 • 
I 

4 
1 

Econ. 

5 
4 

Het bouwtechnische ingreepniveau is van beide oplossingen voldoende, maar bet architec
tonisch en economisch ingreepniveau is van 10.4 (toegangssluizen) stukken beter dan van 
10.5 (nieuwe trappen). Oplossing 10.5 komt alleen om de hoek kijken als er om andere 
redenen (bijvoorbeeld de doorstroomcapaciteit) ook nieuwe trappen nodig zijn. 
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doorstroomcapaciteit. 

Bouwtechnisch ingreepniveau 

Oplossingen 

Arch. Econ. 

1 o . 6 Extra trappen v v v 1 nvt 

'Beste altematlef - 10.61 - 10.610.6 -
I I I 

Bij de doorstroomcapaciteit is de conclusie duidelijk: als er extra capaciteit nodig 1s, 
moeten er nieuwe trappen gerealiseerd worden. 

Noten 
1. NEN 6082, Brandveiligheid van gebouwen. 

Bouwbesluit art. 16 en 17. 

2. Bouwbesluit art. 232, 234 en 235. 

3. Bouwbesluit art. 257, 259 en 260. 

4. Bouwbesluit art. 186, 188 en 189. 
5. Arbowet, industriele werkruimte. 
6. ministeriele regelingen MJZ26592022 en MJZ17294026, Regeling bouwbesluit 
brandveiligheid, art. 2 en 3. 

7. Bakker, Vluchtwegen. 
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11. Installaties. 

11.1. Inleiding. 
Om bet gebouw voor de bewoners en werknemers behaaglijk te maken, moeten er diverse 
soorten installaties aanwezig zijn. Verwarming is in ieder geval nodig. Daarnaast kan een 
ventilatie-installatie of een klimaatinstallatie ook nodig zijn. Dit hangt af van de bestem
ming, het gebouw-ontwerp en de eisen van de opdrachtgever. 

11.2. Huidige situatie. 
Verwarming. 
De gebouwen worden verwarmd d.m.v. radiatoren. Deze staan langs de gevel, tegen de 
borstwering. De plek van de ketel en pomp is niet duidelijk. 

Ventilatie. 
De ventilatie van de meeste gebouwen is natuurlijk, via de gevel. Hier en daar in de Witte 
Dame wordt mechanische ventilatie toegepast. In gebouw EH op vloer 3 zijn de stofarme 
ruimten, glasblazerij en meetruimten, die geventileerd worden vanuit de ventilatiekamer, 
zie figuur 11.1. 
Gebouw EE wordt geheel mechanisch geventileerd. De ventilatoren staan op de tweede 
verdieping en op bet dak. De ventilatiekanalen bevinden zich onder de kindballtjes, tussen 
de moerbalken, zie figuur 11.2. 

Vuilwaterafvoer. 
In alle gebouwen zijn de toiletten en wasbakken niet in de standaardplattegrond geplaatst, 
maar in de uitzonderingssituaties, zoals beschreven in hoofdstuk 1. De plaatsing hiervan in 
de Witte Dame staat aangegeven in figuur 11.1. Daarbij zouden de vertikale vuilwateraf
voeren gesitueerd moeten zijn, maar de exacte plaats is niet bekend. 

Technische ruimten en schachten. 
In de standaardplattegrond zijn geen technische ruimten en schachten aanwezig, ook deze 
bevinden zich in de uitzonderingssituaties. Voor de Witte Dame zijn de plaats en grootte 
van deze ruimten bekend. Ze worden aangegegeven in tabel 11.1 en figuur 11.1. 

Tabel 11.1: Grootte van de technische ruimten en schachten. 

gebouw soort ruimte verdieping grootte (m2) 

EE laagspanningsruimte b.g. 3,8 x 2,3 

2 schachten iedere 2,3 x 0, 7 ieder 

EF laagspanningsruimte b.g. 5,8 x 3,2 

laagspanningsruimte b.g. 6,2 x 3,2 

ventilatiekamer 2· 4 x 4,5 
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ventilatiekamer 

4 schachten 

EH ventilatiekamers 

5 schachten 

x 

Figuur 11.1: technische ruimten. 
LS = laagspanningsruimte 
S = schacht 
V = ventilatieka.mer 
TR = technische ruimte 
x = situering toiletten 

dak 

iedere 

3e 

iedere 

Figuur 11. 2: ventilatieka.nalen in gebouw EE. 

Installaties 

4 x 4,5 

2 x 1,6 (2 stuks) 
1, 1 x 0, 7 (2 stuks) 

6 x 4,4 

3,2 x 1,2 (2 stuks) 
3,2 x 1,4 (2 stuks) 
0,3 x 1,3 (1 stuks) 
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Anders 
Elektriciteit- en telefoonleidingen liggen voornamelijk tegen de borstwering aan, onder de 
vensterbank. In de middentravee, onder de kindbalkjes liggen diverse leidingen met 
elektriciteit, water en allerlei gassen, die voor de produktie nodig waren. De conditie van 
al deze leidingen is redelijk. Voor diverse bestemmingen zijn de huidige voorzieningen te 
veel, zoals al die gassen. 

11. 3. Voorschriften 
Verwarminglkoeling. 
In NEN-ISO 7730 staat een rekenmethode waarmee voor bepaalde activiteiten behaaglijk
heidsgrenzen kunnen worden berekend, waartussen meer dan 80% van de aanwezigen zich 
behaaglijk zal voelen. Deze grenzen staan uitgewerkt in tabel 11.2. In deze tabel worden 
de termen metabolisme en kleding geintroduceerd. Daarmee wordt het volgende bedoeld: 
- met metabolisme wordt de warmte-afgifte van de mens aan de omgeving bij een 
bepaalde activiteit bedoeld. Eigenlijk zou deze term in Watt per vierkante meter huidop
pervlak uitgedrukt moeten worden, maar deze term is omgezet in met, waarbij 1,0 met 
overeenkomt met een metabolisme van 58 W/m2 (rust, zittend). 
- met kleding wordt de hoeveelheid kleding die men aan kan hebben, bedoeld. Kleding 
heeft een thermische weerstand, die invloed heeft op de hoeveelheid warmte, die de huid 
afgeeft aan de omgeving. Deze term wordt uitgedrukt in m2 ° C/W, maar voor de eenvoud 
heeft men dat verandert in clo, waarbij 1 clo = 0, 155 m2 ° C/W. Dit komt overeen met de 
gemiddelde kleding in een wintersituatie. 

Tabet 11. 2: optimale operatieve temperatuur. 1 

activiteit metabo- kleding optimale ope-
lisme (clo) ratieve tern-
(met) peratuur ( ° C) 

lichte activiteit, zittend 1,2 1 (winter) 18,5 - 23,5 
(wonen, kantoor, logies) 0,5 (zomer) 23 - 26 

lichte activiteit, staand 1,6 1 (winter) 16 - 22 
(recreatie, lichte industrie) 0,5 (zomer) 19 - 23 

lichte activiteit, staand 2,0 1 (winter) 13,5 - 19,5 
(huish. werk, werk aan machine) 0,5 (zomer) 19 - 23 

matige activiteit 2,8 1 (winter) 7,5 - 15,5 
(zwaar werk op machine, garagewerk) 0,5 (zomer) 15 - 20 

Bij bet berekenen van de verwarmings- en koelingscapaciteit dient rekening te worden 
gehouden met de volgende componenten: 
- warmteverlies door transmissie 
- warmteverlies door infiltratie 
- warmteverlies door ventilatie 
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- warmteverlies door bevochtiging van verse lucht 
- opwarming door zoninstraling 
- opwarming door aanwezige apparatuur 
- opwarming door aanwezige mensen 
Deze componenten zijn niet allemaal bekend, dat kan pas bij een vergaand ontwerp, terwijl 
hier een algemeen onderzoek wordt gedaan. Daarom kunnen hier geen uitspraken worden 
gedaan over de soort en grootte van de verwarmings- en koelinstallaties. 

Ventilatie. 
In tabel 11. 3 staan de vereiste ventilatiecapaciteiten voor de verschillende bestemmingen. 

Tabel 11. 3: ventilatiecapaciteiten. 

I ruimte I ventilatiecapaciteit (dm3/s) I 
woongebouwen:2 

woonkamer 1 per m2 vloeropp.; min. 21, max. 42 
keuken 21 
keuken in open verbinding met 
andere ruimte 21 + vent. eisen van andere ruimte; max 42. 
badruimte 14 
slaap-, hobby- of studeerkamer 1 per m2 vloeropp.; min. 7 
gemeensch. verkeersruimte 1 x de inhoud per uur 

ka.ntoorgebouwen:3 

kantoorruimte 15 p.p. 
lesruimte 5,5 per leerling 
sportzaal 1 per m2 vloeropp. 

logies: niet bekend 

recreatie: niet bekend 

industrie: 
parkeergarage athankelijk van grootte garage4 

11.4. Mogelijkheden. 
Omdat de soort en grootte van de installaties niet bekend zijn, blijft de opsomming van de 
mogelijkheden beperkt tot de opsomming van mogelijkheden voor plaatsing van de 
installatiekanalen. 

Plaatsing van de vertika.le leidingen. 
Oplossing 11.1: In de huidige schachten. 
Oplossing 11.2: In nieuwe schachten. 
Oplossing 11.3: Bij (nieuwe) trappen en liften. 
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Plaatsing van de horizontale leidingen (ziejiguur 11.3). 
Oplossing 11.4: Boven een verlaagd plafond. 
Oplossing 11.5: Onder een verhoogde vloer. 
Oplossing 11.6: Voor de borstwering. 

I 1/. 4 II ... 

~ 

DO 11.5 
•. 

1
1

1 1
1

1 

... 

Figuur 11. 3: Mogelijkheden van plaatsing van installaties in de doorsnede. 

11.5. Beoordeling. 

Deel A 

f6 

Alle oplossingen voldoen bouwtechnisch gezien, maar de mogelijkheid van toepassen is 
atbankelijk van andere beslissingen in het ontwerpproces. Installaties kunnen namelijk 
alleen dan boven een verlaagd plafond warden gemonteerd als er ook werkelijk een 
verlaagd plafond is en deze redenering geldt natuurlijk ook voor de andere oplossingen. 

Noten. 
1. NEN-ISO 7730, Gematigde thermische binnencondities. 
2. NEN 1087-1991, Ventilatie van woningen en woongebouwen. 

3. NEN 1089-1986, Ventilatie van schoolgebouwen. 
4. NPR 2443-1978, Parkeergarages. 
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Hoofdstok 12. Integratie van de deelonderzoeken. 

12.1. Inleiding. 
In de voorgaande hoofdstukken is onderzoek gedaan naar verschillende ruimtelijk
funktionele en bouwfysische problemen, die ontstaan bij herbestemming van de standaard
situatie. Hiervoor zijn verschillende oplossingen ontwikkeld, waarvan telkens de bouw
technisch beste oplossing is uitgekozen. In dit hoofdstuk wordt de onderlinge samenhang 
van deze oplossingen bekeken door middel van een matrix. In deze matrix wordt bekeken 
of oplossingen tegelijk toegepast kunnen worden. Daarbij wordt aangegeven of deze 
oplossingscombinaties elkaar tegenspreken of elkaar juist aanvullen. Als oplossingen 
elkaar tegenspreken, wordt dit met een zwart blokje aangegeven. Als ze elkaar aanvullen, 
komt er een plusteken te staan en een minteken is er voor de gevallen dat de combinatie 
van oplossingen negatieve gevolgen heeft. W anneer oplossingen elkaar niet beinvloeden, 
blijft het vakje gewoon leeg. 

Na het invullen van de matrix moet voor de combinaties waar zwarte blokjes en mintekens 
staan (de oplossingen spreken elkaar tegen of hebben negatieve gevolgen) nieuwe 
combinaties worden gezocht en wel zodanig dat deze elkaar niet meer tegenspreken of 
(nog beter) elkaar aanvullen. De nieuwe combinaties kunnen worden gemaakt met andere 
oplossingen, die worden gehaald uit de vergelijkingsmatrices van de deelonderzoeken. Het 
best is bet als deze oplossingen de eerstvolgende beste bouwtechnische oplossingen van de 
matrices zijn. Als ook dit een ongewenste combinatie oplevert, moet nog verder gezocht 
worden. 

3.12 
4.1 
4.5 
4.9 
4.13 
4.18 
5.2 
5.7 
6.2 
6.6 
7.2 
8.1 
10.2 

. tussen gas 
Afsch. tussen glas 
Buitenisol., direct 
Best. koz., dubb. glas 
lsol. bovenk. dak 
lsol. onder balken b ·9. 1----+--+--+--+

lsol. onder balken 
Dubbel glas 
Dekvloer zonder constr 
Pleister 
Brandw. glas 
Nw. stalen koz. enkel 
Verlaagd plafond 
Lift ombouwen 

Figuur 12.1: woongebouwen 

Kan nlet samen/ Is dubbel werk 

D Onverschilig 

+ Kan semen/ een ding lost beiden op 

Neg. gevolgen 
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12.2. Woongebouwen. 
In figuur 12 .1 staan alle voor de woonbestemming gevonden oplossingen gecombineerd in 
de matrix. Geconcludeerd kan worden dat veel combinaties elkaar tegenspreken. Dit 
gebeurt vooral bij oplossingen met betrekking tot de ramen (oplossingen 3.4, 3.12, 4.5, 
5.2 en 7.2) en bij de vloerisolatie (oplossingen 4.13, 4.18 en 5.7). Ook is er een minpunt: 
bij de combinatie van buitenisolatie en dubbel glas in bet huidige kozijn ontstaat namelijk 
een koudebrug, via de betonnen borstwering. In figuur 12.2 worden de oplossingen beter 
op elkaar afgestemd: er is gekozen voor een voorzetraam (aan de buitenkant), waarmee 
een warmtebuffer wordt gerealiseerd met de buitenisolatie (oplossing 4.1) en de koude
brug opgeheven wordt. Bij de vloeren is gekozen voor een verhoogde vloer (8.3), 
waarmee tegelijk de warmte- (4.14 en 4.16) en geluidisolatie (5.7) wordt verbeterd. 

3.4 Afsch. tussen glas 
3.12 Afsch. tussen glas 
4.1 Buitenisol., direct 
4.7 Voorzet buiten 
4.9 lsol. bovenk. dak 
4.14 lsol. bovenk. vloer b.9. 
4.16 lsol. bovenk. vloer 
5.4 Buiten voorzet 
5.7 Dekvloer zonder constr 
6.2 Pleister 
6.6 Brandw. glas 
7.8 Voorzet buiten 
8.3 Verhoogde vloer 
10.2 Lift ombouwen 

N COV N 
c:i Cl:! «? CC! C\! "': ~ -r: -r: CJ? ~ -r: -r: ~ 
..- CX> I'- CD CD lC> lC> V V V V V ('I) (I) 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

- ~ 
...__ 

+ 
+ 
+ 

+ 

II 
D 
+ 

+ I+ I 
+ I 
+ 

erk Kan nlet samen/ Is dubbel w 

Onverschlllg 

Kan samen J een ding lost belden op 

Neg. gevolgen 
Figuur 12.2: woongebouwen, verbeterd. 

12.3. Kantoorgebouwen. 
kleine ruimten 
In de kantoorbestemming, die bestaat uit kleine ruimten, treden vooral problemen op bij 
bet raam en de vloeren, zie figuur 12.3. Voor bet raam wordt dubbel glas twee keer 
genoemd (4.5 en 5.2) en om de zonafscherming tussen de twee glasbladen te kunnen 
realiseren, is een nieuw (ander) kozijn nodig. Hierdoor worden de oplossingen 4.5 en 7.2 
veranderd in 4.8 en 7.6 (zie figuur 12.4). Bij de vloeren is een dekvloer nodig om 
contactgeluid tussen twee ruimten zoveel mogelijk te beperken. En net als bij wonen 
kunnen de warmte-isolatie (4.14 en 4.16) en verdiepingshoogte (8.3) hiermee gecombi
neerd worden. 
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A sch. tussen glas 
Kleine ruimte 
Buitenisol., direct 
Best koz. dubbel glas 
lsol. bovenk. dak 
lsol. onder balken b.g. 
lsol. onder balken 
Dubbelglas 

( 

C\I ,... . co ct) U') 

ci ci """: <'! ~ <'! ": <'! """: """: ~ U? """: """: ...s: 
,... ,... co...._ COCO LC> U'>V v v vv CW>cr> 

+ 

+ 

3.4 
3.15 
4.1 
4.5 
4.9 
4.13 
4.18 
5.2 
5.7 
6.2 
6.6 
7.2 
8.1 
10.1 
10.2 

Dekvloer. zonder oonstr 
Pleister II Kan niet samer\I is dubbel werk 

Brandw. glas 
Nw. stalen koz., enkel 
Verlaagd plafond 
Extra trap 
Lift ombouwen 

D Onverschilig 

+ Kan samen / een ding lost beiden op 

Neg. gevolgen 

Figuur 12.3: kantoorgebouwen, kleine ruimten 

C\I ,.- CD V U'> 
ci d <":? "! ~ C\f ": <'! """: r: ~ Cl? r: r: ...s: 
,..,..co ..... CDCDLC>LC>vvvvvcr>cr> 

3.4 Afsch. tussen glas + + + I I 
3.15 Kleine ruimte I 
4.1 Buitenisol., direct + + 

4.8 Nw. koz. dubbel glas + + 

4.9 lsol. bovenk. dak 
4.14 lsol. bovenk. vloer b.g. + 

4.16 lsol. bovenk. vloer + + 

5.2 Dubbelglas + 

5.7 Dekvloer. zonder oonstr. + 

II 6.2 Pleister Kan niet samen/ is dubbel werk · 

6.6 Brandw. glas 
D 7.6 Ander koz., dubbel glas OnverschDlg 

8.3 Verhoogde vloer - - + 
10.1 Extra trap Kansamen/ 

-
een ding lost belden op 

10.2 Lift ombouwen N . eg. gevolgen 

Figuur 12.4: kantoorgebouwen, kleine ruimten, verbeterd 

grote ruimten 
Bij de grote ruimten in de kantoorbestemmingen (de hoor- en collegezalen) komen ook 
weer problemen bij de ramen en vloeren, maar daarnaast is er een probleem met de 
verdiepingshoogte (8.6: vloer eruit) en kolommenstructuur (9.2: gebouw erbij). Zie figuur 
12.5. Deze twee combineren slecht, daarom wordt gekozen voor bet plaatsen van een 
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nieuw gebouw 8.8 en 9.2). Zie figuur 12.6. Hiermee zijn echter alle andere problemen 
van de baan, want in bet nieuwe gebouw is geen sprake van bet verbeteren van een 
bestaand gebouw. 
Mocht er toch worden gekozen voor de grote ruimte in het bestaande gebouw, dan kunnen 
de oplossingen die genoemd worden bij de grote recreatieruimten ook hier gebruikt 
worden (zie figuur 12.12). 

3. . n gas 
3.12 Afsch. tussen glas 
4.1 Buitenisol., direct 
4.5 Best. koz. dubbel glas 
4.9 lsol. bovenk. dak 
4.13 lsol. onder balken b ·S. 
4.18 lsol. onder balken 
5.3 Voorzet binnen 
5.8 lsol. onderk.vloer 
6.2 Pleister 
6.6 Brandwerend glas 
7.2 Nw. stalen koz. enkel glas 
8.6 Vloer eruit 1--+--+---1--

• Kan nlet aamen/ la dubbel werk 

9.2 Nieuw gebouw erbij 
10.1 Extra trap 
10.2 Litten ombouwen 
10.4 Toegangssluizen 
10.6 Trappen 

D Ol'lverlchlHg 

+ Kan amen I een clng loet belden op 

Neg.gevolgen 

Figuur 12.5: kantoorgebouwen, grote ruimten 

.4 ATScn. tussen g1as 3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
6. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
10 
10 

.12 Afsch. tussen glas . 

. 

. 

. 

. 

. 
2 Pfeister 

8 Hal erbij 
2 Nieuw gebouw erbij 
.1 Extra trap 
.2 Litten ombouwen 

10 
.5 Trappen 
.6 Trappen 

~~r~ N • • • •Noe> N ~"lit 
ss~~m~~~~~~~~~~~~~ 

I •I 
I 

• Kan nlet samen/ Is dubbel 
+ 

+ + D Onverachlllg 

+ Kan aamen I een ding lost - -
+ - . Neg.gevolgerl 

Figuur 12.6: kantoorgebouwen, grote ruimten, verbeterd 

124 

beldenop 



Hoofdstuk 12 lntegratie van de deelondenoeken 

12.4. Logics. 
Ook bij logies zitten de problemen bij bet raam en de vloeren, zie figuur 12.7. Dit wordt 
beter op elkaar afgestemd door een voorzetraam aan de binnenkant van bet huidige raam 
en isolatie aan de bovenkant van de vloer, zie figuur 12.8 . 

. 
3.15 
4. 1 
4.5 
4.9 
4.13 
4.18 
5.3 
5.7 
6.2 
6.6 
7.2 
8.1 
10.2 

. tussen gas 
Kleine ruimten 
Buitenisol., direct 
Best. koz., dubb. glas 
lsol. bovenk. dak 
lsol. onder balken b.9 . f----+--+--+-----+

lsol. onder balken 
Blnnen, voorzet 
Dekvloer zonder constr 
Pleister 
Brandw. glas 
Nw. stalen koz.,enkel 
Verlaagd plafond 
Lift ombouwen 

Figuur 12. 7: logies 

Kan niet samen/ Is dubbel werk 

D Onverschilig 

+ Kan samen / een ding lost beiden op 

Neg.gevolgen 

ci ~ "": CC? C\! "': ~ ""': ""': ~ CC? ""': ""': ~ 
...- ClO "'- CO CO LO Lt> V V V V V ('I) (I) 

3.4 Afsch. tussen glas + + + I+ I 
3.15 Kleine ruimten I 
4.1 Buitenisol., direct + + + 

4.6 Voorzet,binnen + + 
4.9 lsol. bovenk. dak 
4.14 lsol. bovenk. vloer b.9. + + 

4.16 lsol. bovenk. vloer + + 

5.3 Voorzet,binnen + 
5.7 Dekvloerzonderconstr + 
6.2 Pfeister 
6.6 Brandw. glas II Kan niet samen/ Is dubbel 7.7 Voorzet,binnen 
8.3 Verhoogde vloer 

,...__ -

D Onverschlllg 
10.2 Lift ombouwen 

,...__ 

Werk 

+ Kan samen / een ding lost belden op 

Figuur 12. 8: logies, verbeterd Neg. gevolgen 
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12 . .5. Recreatie. 
kleine ruimten 

Deel A 

De oplossingen bij de kleine recreatieruimten (figuur 12.9) verschillen weinig van die van 
de kleine kantoorruimten. Er zijn dan ook dezelfde problemen bij bet raam en de vloer, in 
principe kunnen die op dezelfde manier opgelost worden, maar er is ook een andere 
manier mogelijk, zie figuur 12.10: deze keer is gekozen voor dubbel glas in een nieuw 
kozijn (oplossing 4.8, 5.2 en 7.6). Deze kan aansluiten op de buitenisolatie, waardoor 
koudebruggen worden voorkomen. Voor de vloer is wel weer gekozen voor de dekvloer, 
omdat dit voor geluidisolatie geeist wordt. 

'6-.:i- . CDC') N 
oc>..-:C\!«?C\!l':C\!..-:..-:~U?..-:"-:~ 
,..... ,..... CD "- CO CO ll> ll> V V V V V ('I) (I) 

.--:oc---.-.-.---=-~~--.-~~+-~~ 

.4 s . tussen glas 
3.12 Afsch tussen glas 
4.1 Buitenisol., direct 
4.5 Best. koz. dubbel glas 
4.9 lsol. bovenk. dak 
4.13 lsol. onder balken b.g 
4.18 lsol. onder balken 
5.2 Dubbel glas 
5. 7 Dekvloer. zonder constr 
6.2 Pleister 
6.6 Brandw. glas 
7.2 Nw. stalen koz., enkel 
8.1 Verlaagd plafond 
10 .4 Toegangssluizen 
1O.6 Extra trap 

Kan niet samen/ is dubbel werk 

D Onverschilig 

+ Kan aamen / een ding lost beiden op 

Neg. gevotgen 
Figuur 12.9: recreatie, kleine ruimten 

3.4 
3.12 
4.1 
4.8 
4.9 
4.14 
4.16 
5.2 
5.7 
6 
6 

.2 

.6 
7.6 
8 .3 
10.5 
10.6 

Atsch. tussen glas 
Afsch. tussen glas 
Buitenisol., direct 
Nw. koz. dubbel glas 
lsol. bovenk. dak 
lsol. bovenk. vloer b.g. 
lsol. bovenk. vloer 
Dubbel glas 
Dekvloer. zonder constr. 
Pleister 
Brandw. glas 
Ander koz., dubbel glas 
Verhoogde vloer 
Extra trap 
Extra trap 

\Ctn COV N 
0 0 <":! «? «? C\! I': C\! "'": "'": ~ «! "'": "-: ~ 
--CD"-COCOll>IOVVVVV<'>('I) 

+ + + I+ I 
+ + + I 
+ + 
+ + 

+ 

+ + 

+ 
+ 

II Kan niet samen/ is dubbel werk 

D Onverschilig 
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grote ruimten 
In H.9 worden de grote recreatieve ruimten in de standaardsituatie afgeraden vanwege de 
grote architectonische en economische ingreepniveaus. Indien toch voor deze bestemming 
wordt gekozen, komen de in figuur 12.11 staande problemen voor. Deze keer zijn er geen 
problemen bij de vloer, omdat voor elk deelonderzoek deze aan de onderkant geisoleerd 
wordt. Wei spreken de oplossingen voor bet raam elkaar tegen. Deze worden opgelost 
door bij alle deelonderzoeken een voorzetraam aan de binnenzijde te kiezen, wat voor 
geluidisolatie in dit geval de beste oplossing is, zie figuur 12.12. 

3.4 A sch. tussen glas 
3.12 Afsch. tussen glas 
4.1 Buitenisol., direct 
4.5 Best. koz. dubbel glas 
4.9 lsol. bovenk. dak 
4.13 lsol. onder balken 
4.18 lsol. onder balken 
5.3 Binnen voorzet 
5.8 lsol. onder vloer 
6.2 Pfeister 
6.6 Brandwerend glas 
7.2 Nw. stalen koz. enkel glas 
8.6 Verdieping eruit 1--t---+-+-+---' 
9.1 Kolommen eruit 
10.4 Toegangssluizen 
10. 6 Extra trap 

Figu.ur 12.11: recreatie, grote ruimten 
I 
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12.6. Industrie. 
Bij de industrie zijn de problemen bij de ramen (figuur 12.13) snel opgelost door te kiezen 
voor een nieuw kozijn met dubbel glas. Bij de vloeren zijn deze keer geen problemen, 
omdat bij · alle deelonderzoeken een isolatielaag onder de vloer wordt aanbevolen. Zie 
figuur 12.14. 

co CW) "' ...-CDC\ICDC\ICON,....,....C»U),.......-"llt 

a; cx:i .....: cO u:i Lt) Lt) .q: .q: """ """ """ ct) ct) 
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3. 4 sch. tussen g as 
3.12 AfSch. tussen glas 
4.1 Buitenisol., direct 
4.5 Best koz. dubbel glas 
4.9 lsol. bovenk. dak 
4.13 lsol. onder balken h~. 
4.18 lsol. onder balken 
5.2 Dubbel glas 
5.8 lsol. onder vloer 
6.2 Pleister 
6.6 Brandwerend glas 
7.2 Nw. stalen koz. enkel glas 
8.6 Verdieping eruit 
9.1 . Kolommen eruit 

Figuur 12.13: industrie 

3.4 Afsch. tussen glas 
3.12 Af,~ch. tussen glas 
4.1 Buitenisol., direct 
4.8 Nw. koz. dubbel glas 
4.9 lsol. bovenk. dak 
4.13 lsol. onder balken hg. 
4.18 lsol. onder balken 
5.2 Dubbel glas 
5.8 lsol. onder vloer 
6.2 Plelster 
6.6 Brandwerend glas 
7.6 Nw. stalen koz. dubbel gla~ 
8.6 Verdieping eruit 
9.1 Kolommen eruit 

Figuur 12.14: industrie, verbeterd 

128 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

• Kan niet Samer\' Is 'dubbel werk 

D 0nverach1Bg 

+ Kan samen / een ding lost beiden op 

Neg.geYOlgen 

co (f) C\I 
...-CDCDCDC\ICOC\1..-,....C»CX),....,...."llt 

a; cx:i ....: cO «> iri ui ..t ..t """ """ """ ct) ct) 

+ + + I+ I 
+ + + I 

+ + 

+ 
+ 

+ 

• Kan nlet 88ITIEQ Is d ubbel werk 

D OnverschlHg 

+ - + Kan samen I een di ng lost belden op 

Neg. gevolgen 



Hoofdstuk 13 Conclusies 

13. Conclusies. 

13.L Uitkomst van het onderzoek. 
Alie bestemmingen kunnen in principe in de standaardsituatie gerealiseerd worden, alleen 
de mate van ingrijpen verschilt. V oor grote ruimten waar kolommen in mogen staan, zijn 
er geen probleme. Zo is er voor de realisering van grote kantoorruimten alleen sprake van 
verbetering van de bouwfysische aspecten van de bouwdelen. V oor realisering van een 
schouwburg of sporthal daarentegen, is er zelfs sprake van verwijdering (en dus verande
ring) van de hele constructie. Kleinschalige bestemmingen (wonen, logics, winkels) 
kunnen zonder moeite ingepast worden. Hiervoor moeten de bestaande bouwdelen 
aangepast worden, maa.r ook de nieuw te realiseren bouwdelen moeten aan zware eisen 
voldoen, bv. qua brand- en geluidwering. Dit eist een secure werkwijze in het ontwerp en 
in de uitvoering. 
Het blijkt dat er bij de verschillende bestemmingen steeds dezelfde oplossingen, die 
gebruikt kunnen worden ter verbetering van de standaa.rdsituatie, gevonden worden. Ook 
komen deze in dezelfde combinaties terug. 

13.2. Opzet van het onderzoek. 
In de meeste deelonderzoeken voldeed de standaa.rdsituatie goed, maar soms moest een 
specifieke situatie erbij gehaald worden. 

bv: - geluidisolatie: bet geluidniveau van de weg; 
- licht: bet tegenoverliggende gebouw; 
- brandveiligheid: de huidige situering van de trappen in het gebouw. 

De categorie 'recreatie' was zeer uiteenlopend. Hierdoor was bet noodzakelijk deze verder 
uit te splitsen. Helaas was deze splitsing bij verschillende deelonderzoekjes niet hetzelfde, 
waa.rdoor bij de integratie van de oplossingen niet alle verschillende soorten recreatie in de 
matrices worden weergegeven. 

bv: - bars: klein, lage geluidweringeisen; 
- schouwburgzaal: groot, hoge geluidweringeisen; 
- sporthal: groot, lage geluidweringeisen. 

13.3. Voorschriften en aanbevelingen. 
- eisen voor industrie en recreatie zijn er weinig. Voor de categorie industrie kwam in 
sommige deelonderzoeken (licht, oppervlak/structuur) de Arbowet zeer goed van pas. 
V oor recreatie en de rest van de industrie werd gebruik gemaakt van bet hoofdstuk 
'gebouwen geen woongebouw zijnde' uit het Bouwbesluit. Deze was echter zeer alge
meen. 
- met het Bouwbesluit als leidraad wordt een waterdicht, warm en geluidarm gebouw 
ontworpen, maar echt gericht op de mens is het ontwerp dan nog niet. Met de Arbowet 
wordt de werksituatie al iets verbeterd, maa.r om een ergonomisch passend ontwerp te 
maken is meer nodig, bijvoorbeeld: 

- licht: daglichtfactor erbij, verblinding behandelen; 
- warmte: eisen tussen meerdere gebruikers in een gebouw. 

- de eisen voor brand zijn duidelijk, maar de berekening (vooral voor brandoverslag) is 
erg ingewikkeld (NEN 6068-1991). Op advies van de brandweer zijn hiervoor oude 
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normen gebruikt. V oor branddoorslag en brandwerendheid zijn met goedkeuring van de 
brandweer standaardtabellen gebruikt, waar eigenlijk de constructie doorberekend zou 
moeten worden. 
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Hoofdstuk 14 Opzet van het herontwerp 

Hoofdstuk 14. Opzet van bet herontwerp. 

14.1. Ontwerp. 
In dit deel van bet verslag zal een herontwerp van de Witte Dame worden gemaakt. De 
Witte Dame is een van de Philipsgebouwen, die model stonden voor de standaardsituatie, 
die gebruikt is voor het onderzoek. Het doel is een stedebouwkundig onderzoek te doen 
naar uitgangspunten voor bet herontwerp, waarna een berbestemmingsvoorstel wordt 
ontworpen. Deze wordt uitgewerkt met de uitkomsten van het onderzoek uit deel A. Voor 
het herbestemmingsvoorstel dienen de volgende vragen te worden beantwoord: 
1. Voor welke functies is de Witte Dame, stedebouwkundig gezien, geschikt? 
2. Welke bouwkundige ingrepen zijn nodig om te voldoen aan de stedebouwkundige 
uitgangspunten, terwijl de architectonische waarde gehandhaafd blijft? 
In dit hoofdstuk zal de Witte Dame nader worden gei'ntroduceerd. In hoofdstuk 15 worden 
de plannen van verschillende belanghebbenden voor bet gebouw en zijn omgeving op een 
rijtje gezet. Daarna worden mijn plannen gepresenteerd, waarvan een deel in hoofdstuk 17 
zal worden uitgewerkt. 

14.2. De Witte Dame. 
De Witte Dame is onderdeel van het Emmasingelcomplex, een 41h ha. groot terrein, dat 
ten westen van de binnenstad van Eindhoven ligt. Het terrein wordt omsloten door de 
Emmasingel, de Willemstraat, de Vonderweg en de Mathildelaan. Het nu nog bestaande 
deel van de Witte Dame bestaat uit 5 gebouwvleugels, die gezamenlijk een vloeroppervlak 
van meer dan 40.000 m2 en een inhoud van 170.000 m3 opleveren. Zie tabel 14.1 en 
figuur 14 .1. 

EH 

Emma sin gel 

~---- · -
Figuur 14.1: Pla.ttegrond van de Witte Dame . . 
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Tabet 14.1: Globale vloeroppervlak en inhoud van de Witte Dame. 

gebouw binnenwerkskemop- inhoud (m3
) 

pervlak (BKO, m2
) 

EE 10120 36813 

EF 9307 43820 

EG 3420 9238 

EH 18850 77580 

El 1693 7828 

De verschillende gebouwvleugels bestaan grotendeels uit de standaardconstructie, maar 
hier en daar zijn toch wel verschillen, die hieronder op een rijtje worden gezet. 

Gebouw EE: 
De structuur van de constructie komt overeen met de standaardsituatie uit deel A van dit 
onderzoek. Aan de zuidkant van bet gebouw is er een totaal andere structuur van skelet en 
gevel, door de daar geplaatste trappen en toiletruimtes. Tevens zijn daar tussenverdiepin
gen gemaakt, om de ruimte in de elders 4,6 meter hoge verdiepingen nuttig te gebruiken. 
In plaats van 6 zijn er zeven bouwlagen: na de realisatie van bet gebouw had men nog 
meer ruimte nodig en vond deze op bet dak. Aan de westelijke langsgevel zijn twee liften 
geplaatst. Aan de oostelijke langsgevel ligt gebouw EF. 

Gebouw EF: 
Dit gebouw bestaat over de hele lengte uit de standaardconstructie. De enige afwijking 
bestaat uit een lichtstraat van ongeveer 1, 7 m. hoog, die geplaatst is boven de middelste 
beuk van de bovenste verdieping. De standaardgevel wordt aan de oostkant vervangen. 
Aan de noordelijke langsgevel ligt gebouw EH en is er een lift geplaatst. 

Gebouw EH: 
In dit gebouw wordt de standaardconstructie en -gevel op vele plekken doorbroken of 
veranderd. Aan de noordkant is er een andere structuur en gevel i. v .m. de daar geplaatste 
liften, trappen en toiletten. Dit is ook bet geval aan de zuidkant, tegen gebouw EF. Aan 
de westelijke langsgevel zijn de gebouwen EG en EI geplaatst, evenals twee liften. Daar 
waar EG EH ontmoet, wordt op de eerste drie bouwlagen van EH de kolommendichtheid 
verdubbeld, omdat bier tussenverdiepingen zijn geplaatst. Over de hele lengte van EH, 
met uitzondering van de delen waarin de trappen en liften zijn gerealiseerd, is er sprake 
van een lichtstraat op de bovenste verdieping. 

Gebouw EG: 
De standaardconstructie is in dit gebouw wel van toepassing, echter de afstanden tussen de 
kolommen en de verdiepingshoogte zijn gehalveerd. Het gebouw is half zo hoog als de 
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andere gebouwen. In de gevel zijn weinig ramen, omdat het gebouw als opslagplaats werd 
gebruikt en men dus geen daglicht nodig had. 

Gebouw EI: 
Dit gebouw heeft een geheel afwijkende constructie, bestaande uit dragende muren in de 
breedte van het gebouw, op een onderlinge afstand van 3,6 m. Er is vroeger al een deel 
van het gebouw gesloopt, waardoor deze nu nog maar een lengte van ongeveer 25 meter 
heeft. 

14.3. De architectonische waarde. 
De witte Philipsgebouwen zijn voor de noordwesthoek van Eindhoven zeer stadsgezichtbe
palend. De zes verdiepingen tellende gebouwen steken niet alleen hoog boven de arbei
derswoningen uit, ze zijn ook dominant qua aantal, lengte en kleur. Al meer dan zestig 
jaar beheersen deze gebouwen het stadsbeeld, een symbool voor het bedrijf Philips dat al 
meer dan zestig jaar de economie van Eindhoven beheerst. Duizenden mensen hebben in 
de witte gebouwen gewerkt en bonderden doen dat nog: cultuur-historisch gezien zijn deze 
gebouwen een belangrijk element voor Eindhoven en baar inwoners. Bouwtechniscb 
gezien zijn ze ook belangrijk: bet zijn een van de eerste gebouwen die geheel van 
gewapend beton zijn gemaakt. 

De iets oudere gebouwen (aan de Mathildelaan) hebben hier en daar decoraties, zoals een 
soort tandlijst bij de aanzet van bet dale en cannelure-achtige groeven in de gevelkolom
men. In de nieuwere gebouwen, aan de Emmasingel en in Strijp, zijn minder decoraties 

"Piguur 14. 2: De Witte Dame aan de Emmasingel . 
. .. 
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toegepast. Deze gebouwen zijn meer funktionalistiscb, een architectuurstroming die rond 
die tijd begon op te komen. Het in bet zicht laten van de constructie hoorde daar ook bij, 
een reden waarom de kolommen kaal in de eveneens kale gevel staan. Aan de Emmasingel 
wordt de dragende functie van de gevelkolommen geaccentueerd door deze op de onderste 
verdiepingen meer uit de gevel te laten komen dan daarboven. De funktionalistische 
theorie kan nog verder worden uitgewerkt: zelfs de manier van bouwen is in de gevel te 
herkennen: in de textuur van de beton is de oppervlaktestructuur van de bouten bekisting 
te zien. 

Hoewel de gebouwen grotendeels sober en funktioneel zijn, heeft architect Roosenburg 
kans gezien zijn hang naar licht en ruimte in de trappehuizen toe te passen1

• In de 
noordelijkste kant van bet gebouw aan de Emmasingel slingeren de twee trappen ( een voor 
de mannen en een voor de vrouwen) zodanig om elkaar been, dat de hoge ruimte waarin 
de trappen staan volledig kan worden beleefd, zie figuur 14.3. In het gebouw aan de 
Willemstraat bezit het trappehuis enorm hoge ramen, waardoor bet lijkt alsof men altijd 
naar het licbt loopt. Aan de buitenkant wordt deze bijzondere trappartij geaccentueerd 
d~r een glazen toren op_ bet dale. 

Figuur 14. 3: De twee om elkaar slingerende trappen. 

14.4. Geschiedenis van bet Emmasingelcomplex. 2 

Gerard Philips kocbt in 1891 een klein fabriekje aan de toenmalige stadsgracht Vest, maar 
kon al snel uitbreiden, dankzij onder andere zijn broer Anton, de vertegenwoordiger van 
bet bedrijfje. Aan de overkant van de Emmasingel (toen nog Kateknip) werd een sigaren
fabriek opgekocht. Daarbij kwam nog een nieuw, 1-bouwlaag tellende fabriek met 
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Figuur 17.1: situatie rond 1920 
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Figuur 17. 2: Situatie rond 1930 

136 



Herbestemming van de Witte Dame DeelB 

kantoortje. Het aantal arbeiders groeide van 30 naar 411, vooral meisjes en vrouwen, 
omdat die blijkbaar handiger, williger en goedkoper waren dan mannen en jongens. 

In 1908 werd de oude sigarenfabriek verhoogd van 3 naar 5 bouwlagen en er werd een 
nieuw kantoor gebouwd, die meer representatief moest zijn voor de firma. Het werd een 
kubusvormig gebouw, bestaande uit 3 bouwlagen, die gedeeltelijk over het riviertje de 
Gender werd gebouwd. De firma bleef groeien, mede dankzij een slimme juridische true, 
waarbij een nieuw bedrijf werd opgericht: de N.V. Philips' Metaalgloeilampenfabriek, die 
niet gebonden was aan fabricage- en verkoopafspraken, zoals de oude firma Philips & Co. 
Door de groei was het noodzakelijk weer uit te breiden. V anaf 1908 werd een enorm 
fabriekscomplex gebouwd achter de bestaande laagbouw en aan de Parallelweg (nu 
Mathildelaan). Het hele gebouw en natuurlijk de lichttoren waren een architectonisch 
hoogstandje van de architecten D. Roosenburg en L.S.P. Scheffer, die de toen net 
ontwikkelde betonnen utiliteitsbouw in Eindhoven introduceerden. Al snel na de voltooiing 
van dit gebouw in 1920 werd bet kantoortje te klein en in 1925 werd een nieuw gebouwd 
aan de overkant van de Emmasingel, naast het oude fabriekje. Daarna werd het nu als 
Witte Dame bekend staande complex gebouwd aan de Emmasingel en Willemstraat. Deze 
was gereed in 1930. 

Naast deze ontwikkelingen op het Emmasingelcomplex bouwde de firma Philips nog 
meer: 
- In de eerste wereldoorlog stopte de toevoer van grondstoffen uit het buitenland en 
Philips besloot een eigen glasblazerij in Strijp neer te zetten. Ook werden chemische en 
natuurkundige laboratoria opgericht om het Argongas (nodig voor de half-watt-lampen) te 
kunnen produceren en om er een vervanger voor te vinden. 
- De huisvesting van Philips' werknemers was problematisch: door de groei van Philips 
kwamen veel immigranten naar Eindhoven, maar de stad kon hen geen huisvesting bieden. 
Philips kocht daarom in 1909 bouwgrond in Strijp, waar in 1913 het Philipsdorp werd 
geopend. · 
- Philips ging zich ook toeleggen op de ontwikkeling en de bouw van radiotoestellen. 
Deze branche was nieuw en Philips was ongeveer de enige producent in Nederland: in 
1927 verrees in Strijp een vijf verdiepingen tellende fabriek en een jaar later nog zo een. 
- In de tweede wereldoorlog werd een kwart van de fabrieksruimte verwoest door 
bombardementen, zowel door de geallieerden (die produktie voor Duitsland wilden 
voorkomen) als door de Duitsers (die geen complete fabrieken in geallieerde handen 
wilden laten komen). Na de oorlog moest dit allemaal weer opgebouwd worden. Na een 
geallieerd bombardement in 1943 had het Emmasingelcomplex vooral veel schade aan de 
gevels. Deze werden bijna direct gerepareerd en gemoderniseerd. 
- Nieuwe fabrieken werden in Strijp neergezet om de productie van televisietoestellen op 
gang te brengen. 

Ondertussen veranderde bet Emmasingelcomplex ook. Veel kleine gebouwtjes op dit 
terrein werden vervangen door grote kantoorgebouwen. De tweede vleugel van de Witte 
Dame is vervangen door het Lighting Application Centre. De laatste verandering tot nu 
toe is de sloop van bet kubusvormige kantoortje in december 1994. Alle gebouwen op dit 
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complex worden als kantoor gebruikt. Voor fabricage zijn ze te ouderwets. Door de 
inkrimping van Philips staan veel gebouwen leeg, zo ook de Witte Dame. Een verdieping 
wordt nog gebruikt als kantoor en een om proeven met licht te nemen. Af en toe worden 
op de lege verdiepingen tentoonstellingen gehouden, zoals de fotomanifestatie in juni 
1994. 

Het eerste fabriekje van Philips is nu in gebruik als museum en is beschermd bedrijfsmo
nument. 

Noten. 
1. Dit is onder andere ook te zien in de ontwerpen van Roosenburg voor het hoofdkantoor 
van Philips aan de Emmasingel (1925) en voor de Rijksverzekeringsbank in Amsterdam 
(1938). 

2. Vermeeren, Eindhoven vroeger en nu. 
Waanders b.v., Ach lieve tijd. 
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Hoofdstok 15. Plannen. 

15. 1. Inleiding. 
In dit hoofdstuk zullen de plannen met betrekking tot de Witte Dame worden besproken 
op drie niveau's: op gemeentelijk niveau, waarin de plannen met de Witte Dame worden 
bezien in bet kader van bet Sleutelproject Westcorridor, die de bele westkant van 
Eindhoven bestrijkt; op wijkniveau, waarin de relatie van de Witte Dame met haar 
omgeving wordt besproken; en op gebouwniveau, waarin de mogelijkheden en wensen 
met betrekking tot berbestemming worden besproken. 

Verschillende participanten hebben plannen voor de Witte Dame. Hun plannen zullen kort 
worden aangestipt in dit hoofdstuk. De participanten zijn: 
de gemeente 
Aan de hand van diverse Nota's voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeleidsplannen heeft 
de provincie Noord-Brabant een Streekplan vastgesteld, met de volgende strekking: "om 
optimaal inhoud te geven aan een duurzaam ontwikkelingsproces moet economische groei, 
bet veilig stellen van de bereikbaarbeid en bet handhaven van een aanvaardbare milieu
kwaliteit hand in hand gaan. Economische groei moet mede daarom worden geconcen
treerd in stedelijke regio's. Van de stedelijke regio's zijn de stedelijke knooppunten tot 
voorlopers aangewezen." 1

• Eindhoven is een van die stedelijke knooppunten en moet dus 
zo'n voortrekkersrol bekleden. In de 'Structuurschets Eindhoven binnen de ringweg' uit 
1990 werd de noordwestelijke kant van Eindhoven gezien als de activiteitenzone en men 
zag bier de mogelijkheden om de economiscbe positie van Eindhoven te versterken. De 
werkgroep ruimtelijke ordening van de Vervoerregio Eindboven lanceerde bet plan om de 
activiteitenzone te verbinden met de (activiteiten in de) binnenstad d.m. v een openbaar 
vervoerlijn, wat later is veranderd in een Hoogwaardig Openbaar Vervoersysteem. Dit 
systeem moet de activiteitenzones van Eindboven en Veldhoven verbinden met bet 
Centraal Station, met Eindhoven Airport en met elkaar2. Hieruit is bet Sleutelproject 
Westcorridor ontstaan, een project waarin langs de HOV-lijnen diverse deelprojecten 
worden gerealiseerd; 
N. V. Philips 
Begin jaren negentig ging bet economiscb slecbt in Eindhoven. Het bedrijfsleven en vooral 
DAF en Philips hebben nogal ingrijpende veranderingen moeten ondergaan, wat onder 
andere resulteerde in vermindering van arbeidsplaatsen. Hierdoor ontstond een verminde
ring in de behoefte aan werkvloeren en dus komen in de volgende 10 tot 15 jaar veel 
bedrijfsgebouwen vrij, wat zou kunnen leiden tot leegstand en verkrotting: een achteruit
gang van (bedrijfs-)terreinen. Het totale oppervlak van af te stoten werkvloeren zou op 
enkele bonderdduizenden vierkante meters bedrijfsvloeroppervlak komen. (Ter vergelij
king: Philips had ca. 1900.000 m2 b.v.o. in bezit). De N.V. Philips heeft een plan 
gemaakt over de consequenties en mogelijkheden van bet afstoten en berbestemmen van 
bedrijfs- en kantoorgebouwen, om leegstand e.d. te voorkornen; 
Stichting Emmasingel 
Al in 1987 verscheen in bet cultuurtijdschrift Brabantia een artikel over bet mogelijk 
bergebruiken van de witte gebouwen aan de Ernmasingel. Hier is verder niets mee gedaan, 
omdat dit belemaal niet ter discussie stond. Tot bet moment van inkrirnping bij Philips, 
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die meer last clan gemak kreeg van deze gebouwen en ze eigenlijk wilde slopen. In mei 
1992 werd een initiatiefgroep gevormd, die het Emmasingelcomplex wilde bebouden en 
wel om drie redenen: de gebouwen zijn, vooral vanaf de Keizersgracbt en in de Emmasin
gel zelf, nogal stadsgezicbtbepalend; arcbitectonisch is ze waardevol, als voorbeeld van 
vroeg-20e eeuwse industriele architectuur. Volgens de groep zijn er Art Deco-invloeden 
zicbtbaar; tenslotte is ze cultuur-historiscb een belangrijk element in Eindhoven, vooral 
voor de duizenden mensen die erin bebben gewerkt. De gemeente Eindhoven en Philips 
waren bet bier wel mee eens, in februari 1993 krijgt de initiatiefgroep een officiele status 
als Sticbting Emmasingel. 

Naast deze drie zijn er nog diverse participanten en invloeden, die belangrijk zijn voor de 
invulling van de Witte Dame. Deze zijn op een rij gezet door Joost van Linder, student 
aan de TU Delft, die afgestudeerd is op de stedebouwkundige invloeden en feiten rond de 
Witte Dame. Van zijn bevindingen worden enkele genoemd. 

15.2. Plannen op gemeentelijk niveau. 
N. V. Philips4 
De volgens bet Philipsplan af te stoten complexen liggen aan de westkant van de stad (in 
Strijp) en in bet centrum. Het betreft het Emmasingelcomplex, het POC/Jubileumhal, 
Philips-Strijp, Zwaanstraat-oost en -west. Philips heeft het plan voorgelegd aan de 
gemeente. Deze stond daar niet afwijzend tegenover, omdat dit plan het Sleutelproject 
Westcorridor kon ondersteunen en verwezenlijken. 

de gemeente 
Deelprojecten in het Sleutelproject Westcorridor zijn de volgende gebieden (zie ook figuur 
15.1)5

: 

1. ten noorden van station - centraal zakencentrum van de regio 
met - zakelijke dienstverlening; 

- op bet bedrijfsleven ge0rienteerde onderwijsvoorzieningen (samen 
met TUE); 

2. ten zuiden van station - ontwikkeling tot binnenstadsgebied 
met - detailhandel; 

- horeca; 
- commercieel-recreatieve voorzieningen; 
- wonen; 

3. Emmasingelcomplex - betrekken bij centrumgebied. 
zie 15.3. 

4. bet stadion e.o. - (inter-)nationaal topsport- en zakencentrum 
met - uitbreiding en atbouw Philipsstadion: detailhandel (oostzijde) en 

zakelijk centrum (oost- en noordzijde); 
- plein aan stadszijde van het stadion: wonen en kleinschalige 
verzorgende functies; 
- aantrekkelijke looproute vanuit binnenstad naar stadion; 
- ontwikkeling van de omgeving van POC (is al gesloopt); 

5. Philipscomplex - Strijp - bedrijventerrein 
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Figuur 15.1: Sleutelproject Westcorridor 
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9. Meerhoven - ontwikkeling nieuw stadsdeel 
met - woningen (al dan niet recreatiet); 

- hoogwaardig vestigingsmilieu voor bedrijven; 
- recreatieve voorzieningen voor de regio; 

10. Welschap/Eindhoven Airport - groei 
door - zakelijk verkeer: geregelde lijnvlucbten; 

- treinverbinding met Antwerpen; 
11. Citycentrum Veldboven - nieuw winkelcentrum 

met - winkels; 
- sociaal-culturele voorzieningen; 
- overheidsvoorzieningen; 
- dienstverlening en woningen in directe omgeving. 

Samenvattend dient dit Sleutelproject Westcorridor te gaan voorzien in: 
- extra werkgelegenheid; 
- versterking van de landsdeelverzorgende functie van Eindboven; 
- een extra bijdrage aan bet nationaal produkt; 
- berstructurering van de Pbilipscomplexen; 

P!,annen 

- een substantiele bijdrage aan regionale taakstellingen op bet gebied van de woningbouw, 
bedrijfsbuisvesting en recreatie. 

15.3. Emmasingelcomplex en omgeving. 
de gemeentt! 
- Het Emmasingelcomplex maakt fysiek deel uit van bet centrumgebied, bet is alleen niet 
goed toegankelijk vanuit bet centrum. De herstructurering van bet complex geeft mogelijk
heden dit gebied gedeeltelijk te herbestemmen en vanaf de omliggende straten toegankelijk 
te maken. Zo kan het worden betrok:ken bij het centrumgebied en bij de publieke functie 
daarvan, mogelijk via de Vijksteeg; 
- de typische karakteristiek van de gebouwen aan de Emmasingel moet worden gehand
haafd; 
- de Emmasingel en de Mathildelaan worden omgevormd tot stedelijk boulevard; 

N. V. Philips 
- Een plein voor bet Lighting Application Centre (LAC) in combinatie met een museum
functie voor het monumentale eerste Philipsfabriekje is een van de plannen van Philips 
Lighting. Er ontstaat dan een zicbtrelatie tussen deze twee, een licbtplein, dat '100 jaar 
Philips' in een keer weergeeft; 
- diverse gebouwen kunnen worden afgebroken, vervreemd of berbestemd, zie figuur 
15.2; 
- de nieuwe functies aan de Emmasingel moeten een positieve uitstraling hebben op 
'buurman' Philips Lighting; 
- bet LAC moet goed bereikbaar zijn; 

andere1 

- Een langzaam-verkeerroute van de binnenstad naar bet stadionplein wu veel openheid 
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aan bet gebied kunnen geven; 
- idem Wilhelminaplein-Stadionplein, eventueel gedeeltelijk samenvallend met boven
staande route; 
- het parkeren moet uit het zicht, ontsluitingspunten moeten zodanig gesitueerd worden dat 
de wacbtende auto's geen belemmering vormen op de omliggende kruispunten; 
- de pleinruimte tussen de Witte Dame en bet kruispunt tussen de Emmasingel en de 
Willemstraat dient aandacbt te krijgen. De zicbtbaarheid van het plein en van de Witte 
Dame dient zo groot mogelijk te blijven. Let ook op de zicbtlijnen vanaf de Keizersgracbt 
en door de Emmasingel op de Witte Dame; 
- de bruine kantoorgebouwen aan de overzijde van de Emmasingel zijn een fysieke 
barriere tussen de binnenstad en de Witte Dame; 
- het gebied van de Ventoseflat en de voormalige Philips-personeelwinkel, gesitueerd aan 

. de noordwesthoek van bet Emmasingelcomplex wordt betrokken bij de vorming van bet 
stadionplein. 

15.4. De Witte Dame. 
de gemeente8 
In zijn algemeenheid wil men in het Emmasingelcomplex een menging van functies tot 
stand brengen, met nadruk op die functies, die extra bezoekers naar de binnenstad lokken 
en een aantrekkelijke begeleiding van de looproutes vormen, naar bv. bet stadion. 
- In bet complex moet een mogelijkheid tot inpassing van stedelijke functies zijn, om 
vergroting van de binnenstad tot de mogelijkheden te laten beboren; 
- Vergroting van de kwaliteit van de binnenstad door toevoeging van de volgende functies: 

- arbeidsintensieve bedrijfsactiviteiten op bet complex (5000 m2); 

- concentratie van openbare en sociaal-culturele functies, grootschalige detail-
handel, grootschalige commercieel-recreatieve voorzieningen en overige voorzie
ningen met een etalagefunctie aan de Emmasingel (30.000 m2); 

- detailhandel, baliefuncties en kleinere vormen van zakelijke dienstverlening c.q. 
kantoren aan de Willemstraat (10.000 m2); 

- waar mogelijk toevoeging van de woonfunctie (100 woningen). 

Stichting Emmasingel. 9 

"Gestreefd wordt naar bet zodanig berbestemmen van het gebouw dat bet continu en 
repeterend een groot aantal bezoekers aantrekt, dat bet een grote uitstraling krijgt en dat 
bet daardoor de stad in een bredere belangstelling plaatst. De Witte Dame dient een bron 
te zijn van leven en dynamiek; grote aantallen mensen van diverse pluimage moeten in dit 
multifunctionele complex kunnen dwalen en verrast worden door het aanbod van functies 
en activiteiten." 
"Het zou zeer wenselijk zijn als niet alleen overdag, maar ook 's avonds en in bet 
weekend een programma wordt aangeboden, zowel door culturele als educatieve en 
commerciele instellingen en initiatieven." 

De functies die de Stichting suggereert, worden ondergebracht in de categorieen 'Kunst en 
Cultuur', 'Kennis en Technologie' en 'Recreatie en Commercie'. 
Bij Kunst en Cultuur dacht de Sticbting aan laboratoriumacbtige, hoogwaardige kunstpro-
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ductieplaatsen, galeries, een (intemationaal) designlaboratorium en presentatieruimten. 
Daamaast wilde men ook aan de distributie en verkoop van de kunst een plek geven. Dit 
alles zal een relatief klein oppervlak beslaan, in verband met de financiele haalbaarheid 
van het project. Interesse is getoond door de Stichting Beeldenstorm, die een beeldhou
werswerkplaats wil realiseren, door de grafische werkplaats Daglicht en door Het Brabants 
Orkest, Muziekcentrum Philips en de zuidelijke conservatoria, die een muziekwerkplaats 
voor een muziekopleiding nodig hebben. 
De categorie Kennis en Technologie omvat een onderwijsinstelling op bet gebied van 
design, kenniscentra, een informatiecentrum van hoger en wetenschappelijk onderwijs en 
studiecentra. Belangrijke geinteresseerden hierin zijn de Akademie Industriele Vormgeving 
Eindhoven (AIVE) en de Open Universiteit. Ook dacht de Stichting aan centra voor 
remedial teaching en onderwijsbegeleiding, voor psychosociale therapie en natuurgenees
kundige opleidingen. 
De categorie Recreatie en Commercie wordt gevuld met een grote biblio-/mediatheek, 
alsmede horecagelegenheden, ontvangstcentra, gespecialiseerde detailhandel en interactieve 
designopstelling (Philips Corporate Industrial Design heeft belangstelling). De invulling 
dacht men te laten aan de Openbare Bibliotheek, de VVV, stichting Ton Smits (cartoon
of humormuseum) en de ANWB. 
Naast al deze functies dacht de Stichting een plaats te kunnen vinden voor woningen, om 
de levendigheid en de sociale veiligheid van dit stuk stad te bevorderen. Ook is het 
fmanciele aspect van woningen in het Emmasingelcomplex interessant. 

andere10 

Er bestaat behoefte aan de volgende ruimten en functies: 
- Een Uitbureau, een met overige instellingen gecombineerde loketfunctie voor de verkoop 
van kaarten betreffende culturele activiteiten, al dan niet in combinatie met een ontvangst
ruimte met mogelijkheid tot audiovisuele presentaties; 
- een gezamenlijke multifunctionele presentatieruimte; 
- een gedeelde voorstellingsruimte, geschikt voor uitvoeringen van o.a. dans, zang en 
toneel. Plaats voor 100 tot 150 personen; 
- kleine ateliers, die multifunktioneel te gebruiken zijn als experimenteerruimte en als 
gastatelier. 

De stedelijke situatie vraagt ook om bepaalde functies: 
* wonen: Het verstrekken van de woonfunctie in het centrumgebied is een belangrijk punt 
van beleid van de gemeente. Het Emmasingelcomplex kan daarin als stadsrandzone een 
belangrijke rol vervullen. 
* kantoren: Het aanbod van kantoor-accommodaties in en nabij de binnenstad kan royaal 
worden genoemd. Kantoorontwikkeling op het Emmasingelcomplex is op zich mogelijk, 
maar moet wel kritisch worden afgewogen tegen de andere locaties in de omgeving van 
bet Centraal Station en Fellenoord. 
* detailhandel: Het Emmasingelcomplex is van groot strategisch belang voor het realiseren 
van ontbrekende winkel-looproutes en circuits. Enerzijds bestaat dringend behoefte aan 
een aantrekkelijke noordzuid-route over de Emmasingel, anderzijds een oostwest-route 
door De Witte Dame. Met name voor de eerste speelt een invulling met onder meer 
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detailhandel een cruciale rol. Echter, door de komst van de Heuvelgalerie heeft de 
binnenstad al een omvangrijke uitbreiding ondergaan wat betreft winkelvloeren, daarom is 
een behoedzame dosering in De Witte Dame op zijn plaats. Omvangrijke toevoegingen 
van winkelvloeren van meer dan 1000 m2 dienen kritisch te worden onderzocht. Alleen in 
bet geval van nieuwe winkelformules die complementair zijn aan bet bestaande winkelaan
bod, kan een groter volume verantwoord zijn. 
* bijzondere voorzieningen: Voorzieningen in de culturele, recreatieve, educatieve en 
uitgaanssfeer zijn voor een gevarieerd klimaat van de binnenstad van Eindhoven van groot 
belang. Het zijn met name deze voorzieningen die ervoor zorgen dat de stad ook mi 
sluitingstijd van winkels en kantoren nog aantrekkelijk is om er te vertoeven. Het 
betreffende plangebied leent zich, gezien de ligging tegen de binnenstad, uitstekend voor 
dergelijke voorzieningen. 

15.5. Actuele situatie. 
De situatie rond de Witte Dame is op dit moment (mei 1995) z6, dat een ontwikkelings
combinatie van IBC ( = projectleider) en van Straten ( = aannemer) bet gebouw in bezit 
hebben. Drie gegadigden tekenden al een intentieverklaring dat zij ruimte zouden willen 
huren in de Witte Dame. De gegadigden zijn de Academie voor Industriele Vormgeving 
Eindhoven (AIVE) met bet European Design Centre (EDC), Philips Corporate Design 
(PCD), en de Openbare Bibliotheek. Ieder van deze drie gegadigden denken 8 a 10.000 
m2 nodig te hebben. Het ontwerp van Bert Dirrix, die gevraagd is door de VOF IBC/van 
Straten, vermeldt verder nog commerciele en gemeenschappelijke voorzieningen, een 
Grand Cafe, een expositieruimte (900 m2), wink:els en ruimte voor kunsten (3000 m2 voor 
deze laatste). 
Verder zal het door Philips gevraagde lichtplein worden gerealiseerd d.m.v. een grote 
onderdoorgang in gebouw EH. De gebouwen EI, EG en EK zijn al gesloopt. 
De Emmasingel wordt omgebouwd tot stedelijke boulevard, dat wil zeggen dat men meer 
groen aanplant en de snelheid en intensiteit van het verkeer probeert te verminderen. Dit 
gebeurt door eenrichtingsverkeer te realiseren, waardoor bet autoverkeer minder plek 
inneemt en er dus meer plek is voor fietsers, wandelaars, struiken en bomen. 
De HOV-lijn en de langzaamverkeerroutes staan nog steeds in de planning, evenals bet 
Stadionplein. Het gebied tussen bet Stadionplein en de Witte Dame wordt woongebied 
(stapelbouw) met een park. Op de hoek van de Emmasingel en de Willemstraat komt een 
80 meter hoge woontoren. Tussen het huidige centrum en het eerste Philipsfabriekje komt 
een lang gebouw dat zich om bet fabriekje slingert. In bet gebouw is een onderdoorgang 
in het verlengde van de Vijksteeg, die de doorloop van de binnenstad naar de Witte Dame 
garandeerd. De Vijksteeg zelf wordt verbreed. 

Noten 
1. Stuurgroep Sleutelproject Westcorridor, biz. 5. 
2. Stuurgroep Sleutelproject Westcorridor, blz.7. 

3. Stuurgroep Sleutelproject Westcorridor, biz. 19 en 20. 

4. Stuurgroep Sleutelproject Westcorridor, biz. 19 en 20. 

5. Stuurgroep Sleutelproject Westcorridor, biz. 32 - 53. 
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6. Stuurgroep Sleutelproject Westcorridor, blz. 34. 

7. van Linder, Herbestemming de Witte Dame. 

8. Stuurgroep Sleutelproject Westcorridor, blz. 34 en 35. 

9. Stichting Emmasingel, De Witte Dame, blz. 5. 
10. van Linder, Herbestemming de Witte Dame. 
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Hoofdstuk 16 Het herontwerp 

Hoofdstuk 16. llet herontwerp. 

16.1. De bestaande stedebouwkundige plannen. 
De door de gemeente genoemde suggesties uit hoofdstuk 15 zijn mijn mz1ens heel 
realistisch, omdat deze in bet geheel van het Sleutelproject Westcorridor passen: bet 
vergroten van de binnenstad door de Witte Dame een openbare functie te geven, kan 
goedkeuring vinden in het feit dat een heel nieuw stadsdeel wordt gebouwd (Meerhoven), 
wat nieuwe potentiele binnenstadsbezoekers zal betekenen, die misschien ook vaker zullen 
komen door de aanwezigheid van de HOV-lijn. 
Het plan om het Emmasingelcomplex openheid te geven d.m.v. langzaamverkeerroutes 
juich ik toe, enerzijds omdat op deze manier het complex duidelijker aan bet publiek open 
wordt gesteld dan wanneer het alleen aan de buitenkant kan worden benaderd, anderzijds 
omdat hier de fietsers en voetgangers eindelijk eens boven de auto worden gesteld. Van de 
andere ideeen voor de omgeving ben ik niet echt gecharmeerd van de woontoren op de 
hoek Emmasingel-Willemstraat, 80 meter lijkt me veel te hoog voor deze omgeving. Ook 
bet bouwblok bij bet eerste Philipsfabriekje vind ik buiten proporties, vooral in combinatie 
met dat fabriekje. 

16.2. Mijn stedebouwkundige plannen. 
Ook in mijn plannen is bet toevoegen van bet Emmasingelcomplex aan bet centrum van 
Eindhoven het hoofduitgangspunt. In figuur 16.1 op bladzijde 150 is mijn uiteindelijke 
plan voor de omgeving van de Witte Dame in kaart gebracht. Hierop is de HOV-lijn met 
de halte te zien (1), die drager is van bet Sleutelplan Westcorridor. De langzaamverkeer
routes, die bet complex en het achterliggende Stadionplein open moeten leggen voor 
publiek, zijn ook aangegeven (2), evenals de pleinen die de wandelingen over deze routes 
zullen veraangenamen (3). Het plein naast bet eerste Philipsfabriekje krijgt een kleiner en 
intiemer karakter door gebouwen (4), die in schaal vergelijkbaar zijn met het fabriekje. 
Naar de Emmasingel toe blijft het plein open. De Vijksteeg (5), die de verbinding tussen 
het centrum en het Emmasingelcomplex moet realiseren, wordt verbreed. In tegenstelling 
tot de echte plannen doe ik dat niet door het pand ten zuiden van de steeg te slopen, maar 
die ten noorden. Deze laatste vind ik namelijk een minder sprekende gevel hebben en bet 
bevindt zich in een minder goede staat, zie figuur 16.2. Ook krijgt bet daarachter liggende 
plein zo een meer centrale toegang. 
Het plein op de hoek van de Willemstraat en de Emmasingel wordt ook intiemer, deze 
keer door een woonblok van 3 a 4 lagen (6). Hoger mag dit niet worden, omdat dan een 
zeer karakteristieke trek van de Witte Dame eracbter verdwijnt: de toren van bet trappe
huis van gebouw EE (7). Bij een laag blok is deze toren wel te zien, vanaf o.a. bet 
Wilhelminaplein en de Keizersgracht. Ook dit plein blijft naar de Emmasingel toe open. 
Het door de gemeente geplande Stadionplein, de nieuwe woonbuurt en bet park blijven op 
mijn plan gehandhaafd. 

16.3. De bestaande plannen voor de Witte Dame. 
De N. V. Philips wil volgens mij een invulling van de Witte Dame, die haar eigen imago 
opvijzelt. Ook het lichtplein is een idee van de N. V. De huidige ontwerper Dirrix wil dit 
realiseren door een enorm gat in de Witte dame te maken. Als dat gerealiseerd wordt, 
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verandert bet gevelbeeld 
van de Witte Dame sterk. 
De vraag is of er een 
lichtplein kan komen 
zonder grote gaten in de 
gevel van de Witte Dame. 
De Stichting Emmasingel 
heeft alle geinteresseerden 
geinventariseerd, die op 
zoek zijn naar meer of 
andere ruimten. Ze weet 
echter niet wat er gebeurt 
als er een financieel plaat
je gepresenteerd wordt: 
blijven deze instanties dan 
allemaal geinteresseerd?, 
welke vallen afl Ook geeft 
de Sticbting veel sugges
ties, waar nog geen gega
digden voor de invulling 
zijn. De 'psychosociale 
therapie en natuurgenees
kund ige opleidingen' 
komen gewoon uit de 
lucht vallen. 
Van de door de stedelijke 
situatie gevraagde functies 
valt de kantoorfunctie als 
eerste en als enige af, 
omdat deze op andere 
accommodaties meer en 
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beter gesitueerd kunnen Figuur 16.2: De twee panden bezijden de Vijksteeg 
worden. De detailhandel 
kan mijn inziens hier wel geplaatst worden, vooral vanwege de eerdergenoemde HOV-lijn. 
Voor de bijzondere voorzieningen is de Witte Dame een heel goede plaats, ten eerste 
omdat deze in de binnenstad staat en ten tweede omdat deze een schakel vonnt tussen bet 
Wilhelminaplein, bet later te vormen Stadionplein en de huidige binnenstad. Ook de 
woonfunctie kan in dit gebouw gesitueerd worden, omdat dat in bet beleid van de 
gerneente past en tevens omdat de lichtstraat op het dak het wonen daar een leuke 
dirnensie kan geven. 

16.4. Mijn plannen voor de Witte Dame. 
De Witte Dame moet funktioneel betrokken worden bij bet centrumgebied. Dit kan 
gebeuren door voorzieningen van comrnercieel-recreatieve aard, zoals winkels en cafe's. 
De winkels zouden aan de Emmasingel moeten komen, zodat er aan de bestaande 
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winkelroute een rondje wordt toegevoegd. De cafe's kunnen aan de Willemstraat, waar op 
het bestaande plein terrasjes kunnen komen. Aan de achterkant van het gebouw aan de 
Emmasingel is plaats voor zakelijke dienstverlening, wat bet zakelijke karakter van bet 
LAC en de Philipskantoren ondersteunt. Aan de acbterkant van het gebouw aan de 
Willemstraat is plek voor cafe' s, met een terras dat in de namiddag en avond zon heeft. 
Dit terras ligt dan op het grote plein (ongeveer 5000 m2 • groot), waar 's nachts lichtsbows 
k:unnen worden gegeven: het Lichtplein van Philips. 
Het vergroten van bet centrum wordt ook geuit in voorzieningen van culturele aard, zoals 
een Uit-bureau en een theater- en filmzaal. Deze k:unnen aan de Willemstraat worden 
gerealiseerd, zodat er een connectie ontstaat met het uitgaansleven aan het Wilhelmina
plein. Op de eerste verdieping van dit gebouw zullen verhuurbare units gebruikt k:unnen 
worden als oefenruimtes voor toneel-, dans- en muziekverenigingen (die natuurlijk 
uitvoeringen geven in bet theater op de begane grond). 
De educatief-culturele voorzieningen worden gerealiseerd op de eerste verdieping, waar 
een looproute langs of door expositieruimten komt. Deze expositieruimten k:unnen worden 
gehuurd door de gebruikers van bet gebouw: de AIVE (met de EDC), de PCD en de 
Openbare Bibliotheek, of door de bewoners van het gebouw: op de bovenste verdieping 
worden woningen gerealiseerd. Aan de Willemstraat worden dit ateliers voor (gast
)kunstenaars, in de rest van het gebouw worden het appartementen. 
Door al deze voorzieningen wordt het gevraagde vloeroppervlak groter dan bet bestaande 
vloeroppervlak. Hiervoor wordt een extra gebouw gebouwd, waar de grote collegezalen 
van de AIVE worden ondergebracht. 
Door deze invulling van bet gebouw en de omgeving zullen deze elk moment van de dag 
aantrekkelijk zijn voor zowel de bewoners als de bezoekers en wordt een verlaten buurt 
voorkomen. 
Om deze plannen te kunnen realiseren worden de gebouwen EG, El en EK gesloopt, 
omdat deze bergebruik van de overige gebo:u.~en in de weg staan, voornamelijk doordat 
ze bet daglicbtinval in de andere gebouwen verhinderen. 

16.5. De invulling van de Witte Dame. 
In figuur 16.3 is de indeling van de Witte Dame algemeen aangegeven in een isometrie. 

Figuur 16.3: Algemene indeling 
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Volgens de in paragraaf 16.4 genoemde uitgangspunten komen op de begane grond van de 
Witte Dame de zakelijke dienstverlening, de culturele voorzieningen (theater en film) en 
de commercieel-recreatieve voorzieningen (winkels). Op de eerste verdieping komen de 
expo-ruimten en op de bovenste verdieping de woningen. Hierdoor zijn er nog drie 
verdiepingen voor de drie 'grote' gebruikers. Besloten is deze gebruikers per gebouw in te 
delen, om zo grote loopafstanden per gebruiker over een verdieping te voorkomen. Bij 
deze indeling zijn nog wel wat opmerkingen te maken. 
Ten eerste telt een verdieping van gebouw EH ongeveer 3000 m2 • De openbare biblio
theek, die ongeveer 7300 m2 denkt nodig te hebben, heeft daarom iets minder dan 21h 
verdieping nodig. De PCD, die minimaal 8000 m2 nodig heeft, zou aan drie verdiepingen 
in gebouw EF niet genoeg hebben, omdat deze maar 1550 m2 groot zijn. Daarom wordt 
aan de PCD de overgebleven halve verdieping van EH toegevoegd, evenals de eerste 
verdieping van EF, waar de door de PCD gewenste permanente tentoonstelling moet 
komen, omdat de hele eerste verdieping expositieruimte wordt. Het totale vloeroppervlak 
voor de PCD komt dan op 7900 m2 • De vier verdiepingen van gebouw EE tellen samen 
5800 m2 • Dit is te weinig voor de AIVE, die 8000 m2 wil. Het verschil wordt opgevangen 
in een nieuw gebouw, achter EE, die onder andere een auditorium en de grotere college
zalen zal bevatten. Zo'n auditorium past niet in de buidige gebouwstructuur van de Witte 
Dame (zie paragraaf 8.3). 
Ten tweede een opmerking over de ingangen. Omdat bet complex zo groot is, er veel 
bezoekers zullen komen en sommige bezoekersstromen elkaar niet in de weg moeten 
lopen, zijn er drie ingangen aanwezig. In figuur 16.3 staan deze aangegeven. Ingang A is 
de ingang voor gebouw EE en EF, dat wil zeggen voor bet theater, de oefenzalen, de 
PCD en de bewoners van gebouw EE. Tevens is het een onderdoorgang naar bet Licht
plein. Ingang B is ook een onderdoorgang en tevens de ingang voor de bewoners van de 
appartementen op de bovenste verdieping van de gebouwen EF en EH. Ingang C is de 
ingang voor de bibliotheek en de appartementen. Alledrie de ingangen geven ook toegang 
naar de eerste verdieping, waar de bezoeker de exposities kan bezoeken. De AIVE krijgt 
een ingang in het nieuwe gebouw acbter gebouw EE. 

16.6. Plattegrondindelingen. 
In bijlage 3 worden de indelingen van alle verdiepingen algemeen weergegeven. De exacte 
indeling hangt natuurlijk af van de huurders van de verdiepingen. 

De begane grond. 
Het gebouw is ingevuld met functie-zones, wat inherent is aan de eis bet gebouw aan 
beide kanten openbaar te maken. Zo is er een zone voor de zakelijke dienstverlening, voor 
de winkels en de cafes en voor de opslag, alhoewel dat laatste weer afhankelijk is van de 
huurder. Om de gevel zo aantrekkelijk mogelijk te maken, worden de opslag, de trappen 
en de liften zo veel mogelijk in de middenzone van bet gebouw geplaatst. 
In gebouw EE is ruimte voor bet theater en de filmzaal. 
De voetgangersstromen lopen aan de binnenkant van de gevel. Het laden en lossen gebeurt 
aan de buitenkant van bet gebouw. Op deze manier zullen de voetgangers weinig last van 
de ladende en lossende vrachtwagens ondervinden. 
Bij de plaatsen waar bet vertikale verkeer plaats zal vinden, is ook plek voor de vertikale 
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leidingen. 

De eerste verdieping. 
Het voetgangersverkeer loopt bier dwars door de expositieruimte. De verenigingszalen in 
gebouw EE kunnen worden bereikt via een centrale gang. 

De tweede verdieping. 
Gebouw EE, waar de AIVE gebruik: van gaat maken, wordt ontsloten door een niet
centraal gelegen gang, waardoor ruimten met een verschillende diepte ontstaan. Deze 
kunnen dan ook voor verschillende doelen worden gebruikt, bijvoorbeeld diepere ruimten 
voor klaslokalen en ondiepe ruimten voor persoonlijke kantoortjes. 
In gebouw EF en EH, waar de PCD komt, is een indeling gepland die in paragraaf 9.4 als 
een van de betere werd aangewezen: aan de buitengevel komen werkplekken en in de 
middenzone komen de 
serviceruimten, zoals 
vergader- en presentatie
ruimten, copieerruimten, 
w.c.'s, keukentjes, de 
kantine en opslagruimten. 
In de bibliotheek is bijna 
net zo'n indeling gemaakt: 
de lees- en werkplekken 
liggen tegen de buitenge
vel, de opslag van de 
boeken, tij dschriften, 
c.d. 's en dergelijke ge
beurt in bet midden van 
bet gebouw. 

De derde en vierde ver
dieping. 
Deze indelingen komen 
overeen met die van de 
tweede verdieping. 

De vijfde verdieping. 
De indeling van de AIVE 
komt overeen met die van 
de tweede verdieping. De 
indeling van de rest van 
deze verdieping is anders, 
omdat bier nu appartemen
ten gesitueerd zijn. Deze 
kunnen worden bereik:t 
door een centrale gang. 
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Deze gang verbreedt zich af en toe, waardoor er licht binnen kan komen via de lichtstraat 
in het dak. 

De zesde verdieping. 
Het grootste deel van de plattegrond wordt beheerst door de 'verdieping' ( een slaapkamer 
en een terras) van de appartementen, waar verder geen horizontaal verkeer is. In gebouw 
EE is wel horizontaal verkeer, namelijk die in de centrale gang, die leidt naar de (kunste
naars-)ateliers aldaar. Ook in het uiterste noordelijke puntje van de Witte Dame is nog 
sprake van verkeer, daar zijn nog een aantal appartementen gesitueerd. 

16. 7. Schetsen. 
De Witte Dame is een van de eerste utiliteitsgebouwen in gewapend beton en stamt uit het 
einde van de jaren twintig. Bij het herbestemmen van het gebouw komen er nieuwe 
elementen bij. Deze kunnen overeenkomstig of contrasterend zijn in stijl en in kleuren. Ik 
heb gekozen voor een overeenkomstige stijl. Het gebouw is nu namelijk zonder enige 
decoratie, behalve het torentje van gebouw EE, zie figuur 16.4. Deze vind ik opmerkelijk 
licht en slank, terwijl de rest van bet gebouw zo sober en stevig is ontworpen. Dit torentje 
wil ik benadrukken, zodat de Witte Dame zich sierlijker en geprononceerder opstelt in de 
stad. De betonnen kolommen en de vorm van bet torentje komen daarom terug in de 
ingangen van het gebouw. 

Figuur 16. 5: De Witte Dame met de nieuwe ingangen 
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Ingangen. 
Ingangen van gebouwen moeten als zodanig in een oogopslag te herkennen zijn. In een 
lange gevel als die van de Witte Dame is het bijna een noodzaak de ingangen van het 
gebouw uitstekend te maken om deze herkenbaar te laten zijn. Voetgangers die over de 
stoep langs de gebouwgevel lopen, weten dan waar ze heen moeten. In figuur 16.5 zijn de 
ingangen voor de nieuwe Witte Dame aangegeven. Herkenbaar zijn de betonnen kolom
men in cirkelopstelling. Deze cirkel zet zich binnen door in de wanden en de trappen naar 
de galerij op de eerste verdieping en de bibliotheek op de tweede verdieping. Zie ook de 
plattegronden in bijlage 3 en 4. Ook in bijvoorbeeld de bestrating en het plafond zou de 
cirkel terug kunnen komen. 

Woning en. 
De bovenste verdieping van de Witte Dame bestaat uit appartementen. De bestaande ver
diepingshoogte wordt verkleind door bet bestaande dak te verwijderen en een nieuw dak 
lager aan te brengen. De huidige lichtstraat, die op het dak staat, krijgt daardoor een 
grotere hoogte en kan daardoor worden gebruikt in de indeling van de appartementen. 
Hier · kan een slaapkamer worden gerealiseerd, die in verbinding staat met bet dak, waar 
een dakterras of -tuin kan worden gemaakt. De appartementen worden ontsloten door een 
binnenstraat, die om de twee traveeeen wordt vergroot. Hier komt ook (zon-)licht binnen, 
via de lichtstraat op het dak, zoals in figuur 16.6 te zien is. De kopse kanten van de ge
bouwen EF en EH vormen een uitzondering op deze appartementen-met-dakterras. Hier 
zullen wel appartementen worden ontworpen, maar deze worden aangepast aan de situatie. 

Figuur 16.6: De verbreedde lichtstraat 
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Theater. 
Het ontwerpen van een uitgaansgelegenheid op de begane grond van gebouw EE is een 
afstudeerontwerp op zich. In de plattegrond van de begane grond, zie figuur 16. 7, is een 
schetsmatige indeling gegeven. Er zouden een film- en een theaterzaaltje moeten worden 
ontworpen voor ongeveer 100 a 150 man publiek. Dit zou een zaal van 50 a 75 m2 

moeten worden. Een ruimte van deze grootte is moeilijk in de huidige kolommenstructuur 
te plaatsen, maar niet onhaalbaar. Door de vierkante ruimte als ruit in de plattegrond te 
plaatsen, kan een ruimte van 10 bij 10 meter gecreeerd worden. 

onclersteunencle func les 
opsll:lg ndersteunende functle 

opslClg 

Figuur 16. 7: Schetsmatige indeling van de theater- en .filmruimten, schaal 1 :500. 
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Hoofdstuk 17. Detaillering. 

17.1. Focus. 
Na de algemene indeling in het vorige hoofdstuk, wordt het ontwerp nu toegespitst op een 
van de moeilijkere plekken van het gebouw: de hoek waar EH en EF elkaar ontmoeten. 
Op dit kruispunt komt weinig licht het gebouw binnen, waardoor andere oplossingen 
(anders dan de standaardoplossingen) moeten worden gezocht in de indeling. In bijlage 4 
is de hoek per verdieping op kleinere schaal getekend. Daarbij wordt de doorsnede van de 
hoek gegeven, waarin de details zijn aangegeven, die uitgewerkt worden in bijlage 5. 

17 .2. Uitgangspunten. 
Bij het detailleren komen de verschillende hiervoor behandelde onderdelen samen. In 
hoofdstuk 16 werden funktionele bestemmingen specifiek voor de Witte Dame gekozen. 
De in deel A gevonden oplossingen, die horen bij die besternmingen, worden in dit 
hoofdstuk getoetst op de uitgangspunten die gelden voor de Witte Dame. Deze uitgangs
punten zijn: 1. bet zoveel mogelijk bewaren van het industriele karakter van het gebouw. 
Dit karakter zit m.i. vooral in het rnateriaalgebruik (staal en beton); 2. het bouwfysisch zo 
goed mogelijk aanpassen van het gebouw aan de huidige eisen. 
Zo was in deel A buitenisolatie als beste oplossing gekozen voor elk soort bestemming. 
Bij de Witte Dame wordt toch gekozen voor binnenisolatie, omdat de gevel bet stadsge
zicht in dat stadsdeel zeer sterk bepaald. Tevens is bet gebouw een van de eerste utiliteits
gebouwen van gewapend beton. Dit is o.a. te zien aan de textuur van de gevel en dat zou 
bij buitenisolatie verdwijnen. 
Bij de berbestemming verandert het pand van een introvert fabriekspand naar een extravert 
gebouw: een gebouw met winkels, de openbare bibliotheek, een expositieruimte, een 
theater. Dit extravert-zijn zal het gebouw uit moeten stralen om bezoekers aan te trekken. 
Dit wordt o.a. bereikt door het wegbreken van de borstwering op de begane grond, 
waardoor de bezoeker op elke plek van bet gebouw naar binnen kan. De nieuwe gevel zal 
daar twee meter binnen de huidige gevel worden gerealiseerd, waardoor een galerij 
ontstaat. De buidige kozijnen op de begane grond worden gedeeltelijk verwijderd. Het 
bovenste deel van bet kozijn (maar niet bet glas) blijft in de gevel, waardoor de gevel- en 
raamindeling van de bovenliggende verdiepingen terugkomt op de begane grond, net als 
voor de herbestemming, zie figuur 17 .1. Op de andere verdiepingen komt een voorzet
raam aan de binnenzijde van bet huidige raam, zie details H, I, J en L, M, N in bijlage 5. 
Hierdoor ontstaat een grote bufferzone voor warmte en geluid en tevens ruimte voor de 
zonwering. 
In de hoofdstukken 4 en 5 is geconstateerd dat de vloeren, die verschillende gebruikers 
scheiden, geisoleerd moeten worden. Bij de vloeren, waar kleinere ruimten worden 
gerealiseerd, is aanbevolen deze isolatie op de huidige vloer te leggen, om contactgeluid 
zoveel mogelijk te voorkomen. Dat gebeurt dus op de begane grond en de vijfde verdie
ping, waar respectievelijk winkels en woningen worden gerealiseerd (zie details Den 0 in 
bijlage 5). De dekvloer zal cement-estrich zijn, om het karakter van het gebouw niet te 
veranderen. Bij de vloeren tussen de winkels en de expo-ruimten en tussen de expo
ruimten en bet kantoor wordt de isolatielaag onder de vloer, boven het verlaagde plafond 
aangebracht. Een verhoogde vloer is op die plaatsen niet nodig, omdat deze bestemmingen 
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Figuur 17.1: De galerij op de begane grond. 

uit grote ruimten en dus weinig tussenmuren bestaan, waardoor de isolatielaag niet op de 
vloer boeft te worden gelegd. 
Het streven bet industriele karakter vast te bouden, kan voornamelijk in de detaillering 
gebeuren. De nieuwe kozijnen zijn, evenals de bestaande, zo veel mogelijk in staal uitge
voerd. Nieuwe gevels worden in steen uitgevoerd of bekleed met natuursteen, zoals bet 
boeiboord in detail S. De nieuwe kolommen, die de ingangen accentueren, zijn van beton. 
De hoofdtrappen bij de ingangen worden uitgevoerd in staal. 
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17 .3. Gevolgen van binnenisolatie. 
In paragraaf 17 .2 is gekozen voor binnenisolatie. In deze paragraaf zullen de gevolgen 
daarvan worden uitgelegd. Het heeft namelijk gevolgen voor de druk- en trekspanningen 
in de constructie en voor de condensvorming aan de binnenkant van de constructie. 
Druk- en trekspanningen in de constructie ontstaan door verschillen in temperatuur en 
vochtigheid van de constructie, waardoor bet materiaal uitzet en krimpt. De lengtever
schillen wordt bij beton grotendeels veroorzaakt door temperatuurverschillen, de lengte
verschillen door vochtigheid kunnen we verwaarlozen. 
Temperatuurverschillen in de constructie komen voor door bet maken van een warmtebar
riere in het gebouw. In dit geval komt de barriere (de isolatielaag) aan de binnenkant van 
de buitenconstructie, waardoor de gevel andere temperaturen kan hebben dan de binnen
constructie (vloeren en balken). Die temperatuursverschillen komen in de zomer niet veel 
voor. Binnen is het dan rond 20 ° C, waardoor de binnenconstructie deze temperatuur ook 
aanneemt, buiten varieert de temperatuur van 15 tot 25° C, temperaturen die de gevel 
aanneemt. Het verschil in temperatuur tussen binnenconstructie en gevel is dan niet groot. 
De wintersituatie is anders en het belangrijkst. In de winter kan de temperatuur van de 
gevel schommelen tussen 5° C (tegen de avond) en -5° C (tegen de ochtend). De tempera
tuur van de vloeren, die in de 20 ° C-zone liggen; is resp. 15 tot 25 graden hoger. De 
gevelconstructie krimpt als gevolg van deze lage temperaturen. De vloeren krimpen niet, 
waardoor een dimensieverschil tussen gevel en vloeren ontstaat. Hierdoor ontstaan 
spanningen in de gevel, die wil krimpen, maar tegengehouden wordt door de vloer, en er 
ontstaan spanningen in de vloeren, die door de gevel gedwongen wordt te krimpen, maar 
dit qua temperatuur niet hoeft. Als deze spanningen te groot worden, kan de constructie 
scheuren (gevel) of barsten (vloer). 
De temperatuursverschillen kunnen worden voorkomen door minder isolatie toe te passen, 
waardoor de wintertemperatuur in de gevel minder extreem wordt (met minder isolatie 
wordt immers de gevel meer opgewarmd door bet warmstoken van bet gebouw), wat 
minder spanningen betekent in de constructie. 

Naast spanningen in de constructie krijgen we ook te maken met condens op de construc
tie, als gevolg van bet verschil tussen de kamertemperatuur en de binnenoppervlaktetem
peratuur van de gevel1. Dit zal als eerste gebeuren op de koudste plekken van de con
structie, omdat koude lucht minder vocht kan bevatten dan warme. Vaak voorkomende 
condens (op dezelfde plek) kan schimmelvorming en rot tot gevolg hebben en moet 
dientengevolge worden voorkomen. Dit kan gebeuren door de constructie zodanig te 
dimensioneren, dat de oppervlaktetemperatuur hoog is. 
Bij de Witte Dame wordt een isolatielaag aan de binnenkant van de gevel geplaatst. Op 
sommige plekken wordt deze isolatie doorbroken door de aansluiting van de vloer op de 
gevel. Hier zijn de laagste oppervlaktetemperaturen en bier zal dan ook het eerst condens 
ontstaan, zie figuur 17 .2. De temperatuur waarbij condens ontstaat is athankelijk van 
meerdere factoren. Bij een gemiddelde vochtproduktie, zoals in kantoren en woningen, en 
voldoende ventilatiemogelijkheden, ligt de bovengrens van de relatieve vochtigheid, bij -
10 ° C buiten en 20 ° C binnen, rond 40%. Daarbij hoort een condensatietemperatuur van 
ongeveer 6 ° C. Binnenoppervlaktetemperaturen van constructies waarop condens niet 
toelaatbaar is, zoals de eerdergenoemde aansluiting van de vloer op de gevel, dienen 

160 



Hoofdstuk 17 Detaillering 

daarom hoger te zijn dan 6° C. Bij dubbelglas, waarvan de binnenoppervlaktetemperatuur 
bij de genoemde condities 8 °C is, is bet handig wanneer de binnenoppervlaktetemperatu-

' ren van de constructies hoger zijn dan die van het glas. Condensatie zal dan het eerst 
plaatsvinden op het glas, wat een signaal is om meer te ventileren, waarmee condensatie 
op andere vlakken wordt voorkomen. Met behulp van een koudebrugprogramma is de 
oppervlaktetemperatuur berekend van de aansluiting van de vloer op de gevel in de Witte 
Dame. De laagste temperatuur ligt rond de 10°C, wat boven de genoemde 8°C is. Bij een 
vermindering van de isolatiedikte, zal de gemiddelde temperatuur van het gevelbeton 
hoger worden. De oppervlaktetemperatuur van de vloer zal ook hoger worden, zodat de 
kans op condensvorming kleiner wordt. Wat dat betreft is er geen bezwaar tegen vermin
dering van de isolatie. 

. 0°C 

\ c.ondel'lS 

Figuur 17. 2: Condens bij de 
vloeraansluiting 

o°C 

Figuur 17.3: Condens in de glasspouw 

Een tweede plek waar condens problemen kan opleveren is de overgang van de gevel naar 
de ramen, zie figuur 17.3. De temperatuur van de glasspouw is gemiddeld l0°C. Als deze 
spouw geventileerd wordt met binnenlucht (20 ° C, RV =40% ), zal condens ontstaan op 
plekken, die kouder zijn dan 6 ° C. De temperatuur van de betonnen gevel is, bij een 
isolatielaag van 100 mm. en een buitentemperatuur van 0 ° C, gemiddeld 1 ° C. Men kan er 
dus zeker van zijn dat daar condens ontstaat. Dit kan worden voorkomen door minder 
isolatie toe te passen, waardoor de gemiddelde temperatuur van bet beton hoger wordt. Er 
kan dan ongeveer 10 mm. minerale wol toegepast warden. Een andere methode is 
ventileren met buitenlucht. Dit kan door de bestaande ramen permanent op een kier te 
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zetten. Door die ventilatie kan 20 a 30 mm. minerale wol toegepast worden. Bij 20 mm. 
minerale wol, zal de It-waarde (zie ook hoofdstuk 4) van het gebouw ongeveer 12,0 
bedragen. Deze waarde is te laag volgens bet Bouwbesluit. Een waarde van 14,0 zou 
gehaald kunnen worden door de ramen beter te isoleren, d.m.v. dikker glas of isolerend 
glas. 

Met de voor een goede warmte-isolatie vereiste hoeveelheid isolatie van 100 mm. 
minerale wol komen er problemen in en op de constructie met spanningen resp. condens. 
Op beide problemen is een antwoord te vinden door de dikte van de isolatielaag te 
verminderen. Het construeren en berekenen van de problemen en een uitgebalanceerde 
oplossing is meer een opgave voor een FAGO-ingenieur en zou te veel tijd in beslag 
nemen. Derhalve valt dit buiten de ontwerp-opgave. In de detaillering za1 ik uitgaan van 
20 a 30 mm minerale wol. 

Noten 
1. Nieuwenhuijzen, Handboek energiebesparing, biz. 66. 
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Hoofdstuk 18. Conclusie. 

Bij de berbestemming van de Witte Dame, die erg bepalend is voor bet stadsgezicbt van 
Eindboven, bestaat een schijnbare tegenstelling tussen de architectoniscbe waarde van bet 
buidige industriele, gesloten aanzicht van het gebouw en de gebruikswaarde van een 
openbaar en representatief gebouw: om bet gebouw als openbaar gebouw te kunnen 
gebruiken, moet het aanzicht veranderen. Deze tegenstelling bestaat niet wanneer bij de 
keuze van de te hanteren detailoplossingen niet direct de als technisch best beoordeelde 
oplossingen worden gebruikt, maar er verder wordt gezocht naar altematieven, die de 
architectonische waarde van het gebouw respecteren. 
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