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STEW
is onder andere de benaming voor een
lers gerecht :
ee n hutspot van
schapev~ees, aardappelen en uien

daarnaast

kent STEW de betekenis van
·. vi!vec of.res~rvoir voor vis
broedplaats'voor fazanten

en

maar daze betekenissen zijn toevallig:
natuurlijk ka·n·meri STEW zien als
een broedplaats
en als een reservoir
en zeker als een gerecht
in overdrachtelijke zin
maar de werkelijke betekenis ligt in de afkorting
STaal En Woningbouw
minder proza·isch,
meer to the point,
maar de receptuur
varr· dez~ ' · t>ouwwijze ·

vertoont gelijke trekken ..... .
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STAAL .EN WONEN
is een project dat werd ge'initieerd
door
VERHOEVEN bouwgroep, Venray

Het project wordt ontwikkeld vanuit een ·werkgroep.waaraan· deeinemen
BUTIA metalen gevelconstructies,Venray
DE LOODS bouwburo, Griendtsveen
PRC management cons,qltc:mts, e.odegraven
TECHNISCHE UNIVERSITEIT, vakgroep BPU, Eindhoven
VERHOEVEN bouwgroep, Venray

Een voorstel tot een vernieuwde bouwwijze
VERHOEVEN Venray B.V.
bouwbl:treauQE.LQOQS.Technische Universiteit Eindhoven
ir. Jan Westra bi BNA

Van daze ulteenzettlng kunnen geen coplein worden vervaenllgd en
een deze ulteenzettlng kunnen geen reterenllea worden on11eend,
zonder
achrlfteiiJke loeaternmlng van de opdreehtgever.

4

·: ...·

IF .

:f;*ROil:20~0'G' .

motieven

Ill

VERKENNING
1. Tendensen en trends
2. Omstandigheden
3. De woning.als produkt
4. lndustrialisatie
5. Technologievan het bouwen

IV

CONCEPT
1. Doelgroep
2. lngredienten STEW

V

PR-ESTA Tl ES
1: Gabruik

2:vom.

3; Milfeu
4. Uitrusting

VI··

P'ROE'FP. ROJ'ECT
1. Prototype
2. Uitvoering
3. Status

VII

EPILOOG

VIII

DEELNEMERS

5

.·. c:t:L
.r

.· ~

~

t

HI ·

~~
--~

\~

N::

.· i·

-~

I

·

·l: .'·

\:l >: n : I

l

l\<

<· .

II

it ; ·.

'' ·

.;·..'

...

I_
...

·,·.

.

.. ..

"

c_

.•··.....

'./L _
\ ; · <~<

.

.

:S.T

,....-

.

,, . :

·. ' ,,

~~r\·.

-~--- ~

'

·.·

' l!<T -·
._,.,_, ...

~

.

'·

.

..

"-'~:; .H .

~

n1

__ ,...,)1' .' , ...

~~~I:~

~ -

. [;1il

~~

t"'il

vi

.J......!:

~

rt

I--

"""~
.. ·.•

. )~ . 1': ·

,0
..

r
. 4;t··
~

.. ·

. ·. .

·.

,

~R '· : .oo

f":' .

0
,epj_

DO

~

-r--;:

R
&1 r-,

L

Yl

1-

I

f

~ ~~
7 1 r-~
<""'~

~

r--"'r--.

..
~:; _H

--,...

~·
,__

._,

'l'

....
,,...,

I

I

I'

r-.......

l__l

~\

-~

~I

f--

\r-

'·

~

1 rnV~"'.-J

I
I

I

HI

-,l

r-

u-

·I ·

...

~

.--r::

.
·. .

.,

···.

j;'.' • .·.

1 \~·,
~

I .

.,.

_v-~u

Y'l

~

'--'

j

J

w

l

I

:,"

6

I SAMENVATTING
Beginse:len

STEW is een initiatief dat de ontwikkelingen op de woningmarkt en de
economische motieven van het bouwbedrijf in zich verenigt. Hoofdkenmerk

v~n,· · ~T:~~··i~,:7:~n·_· M~~e~e]"_i~~~· ·v~n-, de· bo~,~ijze .• en,e.~~·-v~rn~~i~g;~an ·_ de
pcestatJf9 .. van.,.ctte. wommgooor,ne.,ttle;pass•n~:ptatr - st~lgm ,gomvwimeQle;o._·

~~;~~=~~=:~!~~~!~ib~~:::~:::~~~~~=:::?;~::::~:~chtbaaren

de·we-rkzaamheden kunnen daarop worden g·ericht.
-Stii:den• o:nderdelen kunnen op·doeltreffende·wijze •worden gekoppeld ·in een droge
montagewijze.
-Doeltreffend ontworpen en geproduceerde elementen kunnen zo de leidraad voor
de bouwwijze vormen.
-Meten, maatmaken, afstemmen, passen worden minder kwetsbareactiviteiten
Naam

De naam van het woningbouwproject volgt uit de omschrijving van het hoofddoel:
Verbeterjng van bouwwijze en prestatie door toepassing van stalen
bouwelementen:
STaal En W·oningbouw.
Kenmerken

lrl hetbijzonder wordt beoogd:
1. een bouwsysteem te ontwikkelen waarvan de hoofdelementen op yoorraad te
produceren zijn
2. de ·baslsstructuur·}lmopgave ·in te vullen· en ·aan te kleden metprodukten uit ·het ·
gecatalogiseerde aanbod
3. de bouwtjjd te reduceren tot 100 bouwplaatsuren
4. de infrastructuur te verzelfstandigen in vrije zones
5. de bouwtysjsche prestaties te verhogen door eliminatie van gemeenschappelijke
gebouwdelen
6. flexibjlitejt en aanpasbaarheid binnen grenzen mogelijk te maken door de
toepassing van projectongebonden constructieve en infrastructurele structuren
7. opeenvolgende, cumulatjeve haodelingen en verrichtingen met betrekking tot
onderdelen en elementen te vermijden
Samenwerking

· · ·. Sif£-W. ,jg.. een,·pr'Ojeot.waadn.,desamenwerklngNoorop,·staat,- eensamenwerking,.die·wordt gekenmerkt door een inbreng per g.ebouwdeel of voorziening op basis van
de geformuleerde uitgangspunten. Er wordt gevraagd samen met anderen een
markant standpunt per discipline in te nemen dat zoveel mogelijk tegemoet komt
aan- de opgave. Oat vraagt om een nieuwe structuur waarin de partijen zich niet zo
als gewoonlijk etaleren als deskundigen die per rubriek op basis van bestek en
voorwaarden de kastanjes uit het vuur moeten halen, maar zich juist kunnen
profileren als participanten met een bovenmaatse bijdrage. STEW biedt een
raamwerk waarin de deelnemers expertise en produktie kunnen inzetten ten
behoeve van een totaalprodukt dat wordt gebaseerd op de-gang bare
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produktiemogelijkheden. In het samenspel tussen de gebouwdelen en dus tussen
de verschillende toeleverende partijen schuilt het experiment.
T.O-ep·as.slng •

HetSTBW:concept richt zich op: de volgende.bewoners:
.al~'eo:staenden ,·'beperkt:.g e.harnlliioapten,.tweel).ersuonso.hu1stroudems.)•.,gez•rnnen en •
·ae'aior e:n,. ·

·==~~!=~~::
~:~~!~:::.~~V::~;=~=~~~=:~~:~~:?;:~:- voor'nieuwbeuw·
locatiesin uitte·ggebi·eden bij dorpen etr steden en voor kleine locattes met een

bijzonder karakter.
Hettype bebouwing kan worden aangepast aan de be•hoefte: stroken, blokken,
tweekappers etcetera. De orientatie van de woningen kan afhankelijk van de
omstandighedeh worden gericht op de omgeving en de bezonning.
Het gebruiksoppervlak· heeftbijde ontwikkeling van het conceptde ,hoogste
prioriteit gekregen. De toekomstige veran·dering.en en aanpassing,en zullen immers
veelal plaats vinden binnen de grenzen van het gebruiksoppervlak. Daarnaast is
het mogelijk zoals balkons en serres accessoires toe te voegen en uitbreidingen
van verblijfsruimten te realiseren in de gevelzone.
In het algemeen wordt de prioriteit wordt gelegd bij de potentia van de
gebruiksmogelijkheden onder het motto: 'meer met minder plaats'.

De markt isg.evoelig voor een hogere kwaliteit, een·verlaging ·:V,an .· ritrprijs en een
hoge toekomstwaarde. De markt is ongevoelig voor subtiele veranderingen.
lngrediinten

STEW is een wohingbouwsysteem

waarin worden toegepast:
1. stalen portalen als draagconstructie,
2. prefab betonelementen voor fundering en vloeren,
3. gevelsluitende elementen aan voor- en achterzijde,
4. geprefabriceerde dakunits in verschillende vormen en uitvoeringen,
5. geprefabriceerde infrastructuur in vrije woningscheidende schachten,
6. Iichte demonteerbare scheidende constructies,
7. onafhankelijke accessoires zoals serres, balkons en buitentrappen.
Aspect en

Aangezien de woningscheidende constructie in een later stadium wordt
aangebracht werkt de tussentijdse fase als een open structuur, als een
··· boewplaatsfabriek':'' immers· ·-d&· ge-velsiuittngen·:;ktlrlnen··'dire'ct;,na''de'~hoofde'lementen · ·
worden aangebracht en de in de traditionele bouw gebruikelijke toegangen (de
· omlopen) per waning zijn niet noodzakelijk. Zulks bevordert een efficiente en
schone afbouw.
Het is de bedoeling dat de verbindingen tussen de hoofdelementen onderling en
tussen de hoofdelementen en de toevoegingen losneeembaar worden uitgevoerd,
zodat de prestatie van de waning kan worden aangepast aan de actuele vraag,
maar ook dat na gebruik in bijzondere omstandigheden het project kan worden
ontmanteld en hergebruikt.

. .. · ·~ : ·

........

J....:-.·

I

I

S

: ConSUmeht·geriChte mrlnOIIIIc-lhci"fon
aanpasbaar/uitbreidbaar/ veranderbaar; nu en later
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II PROLOOG
STEW staat voor ·STaal En Woningbo.uw. Een werknaam waarin de drijfveer
van :eJa,.;vemieuwde··strategiewordt aange.geven: stalen ·portalen .· als· kapstok
v.oor 'de"'a phanging···en···ondersteuningvan :opr vaorraad 'tecpto'duoorren·

E!~~=E=iS&:tiij
minder:' inzet .·Daarbij·worden -de gattgbare··prod:Uktiewijzen ·e:n~. bouwpra.dultten
gefespe·Gteefd. ·. De-ontwlk-keling•. is er-op ger:icht·. dat .de; onderde.lenc.kunn:enwo:rden
geproducee:rd,en gemonteerd op afroep· of op besteJiing in· de tegenwoordige
markt. STEW is niet meeren niet minder dan een paging de krachten te bundelen,
de communicatie te verbeteren en de prestaties te verhogen door afstemming en
intensivering van het technisch aanbod.

1. De motleven
1.1 Elgen produkt

In 1990 is door de Verhoeven Bouwgroep geopperd een specifiek concept met
betrekking tot bouwen en wonen te ontwikkelen. De onderneming was na
vijfentwititigjaar activiteiten op de woningbouwmarkt toe aan een meer.eigen
· produkt; 'H~Lprodljkt zou zich onderscheiden van het gangbarEfaanbod op de
wonlngbouwrnarkt door gebruik te maken van staal in de draagstructuur.
1.2 Acht overwegingen

Een achttaLpunten ter overweging.en.als stimulans voor een nieuwe ontwikkeling
werden door Verhoeven toen (1991) als volgt geformuleerd.
1. De traditionele rollen in het bouwproces zijn niet heilig.
2. Het gebouwde produkt moet een hoge gebruikswaarde hebben.
3. Het gebouwde produkt moet een hoge toekomstwaarde hebben.
4. Het gebouwde produkt moet de vereiste prestaties leveren.
5. De bouwtijd dient te worden gereduceerd.
6. De bouwkosten kunnen concurreren met de gangbare kosten.
7. lndustriele bouwwijzen verdienen de voorkeur.
8. De constructiewijze vormt de leidraad bij het antwerp.
1.3 Deelnemers

In 1991 werden de eerste orienterende bijeenkomsten georganiseerd met
bOuwbureaU'DE tdooS,PRc pro]ectmanagemenfen h~f'P'rbjE3ctAhatysa' · Bureau ·
(PAS). Later dat jaar werd de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) benaderd
met het verzoek de initiele fase te ondersteunen met betrekking tot het formuleren
van de vraagstelling en de ontwikkeling van het concept. Zo ontstond onder de
projectnaam STEW (STaal En Woningbouw) een concept waarin het eigentijdse
wonen en een rationale moderne bouwmethode hand in hand gaan. Eind 1992
wordt het project gereed gemaakt voor de uitvoering van de eerste serie. Daartoe
zijn aan de ene kant deelnemers gezocht voor de invulling van de verschillende
gebouwdelen (fundering, vloeren, portalen, gavels, infra, daken) en aan de andere
kant is de markt gepolst voor de realisatie van de eerste serie.
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Ill

VERKENNING

1. Ten'dens·en en Trends
1 .1 O.At·wi kke'ri'flg.$-n

:~a~~~a~at~a5?3e~Mm,

door··• "1ntted.t:Y}\ian•een·.·cultwur,,die·w.arcJt·gevaed vanutt"de,hDdzontcde,()tietltatie,
De wereld'toent'zich in de huiskarner, de traditronele verticate ge1aagdheldvan· de
maatschappltNervliegt onder de diversiteit.van •de attractie·s, de samenlaving.wordt
steeds pluriformer, maar onze wijze van Ieven wordtdankzijde nieuwe
verworven·heden ook onpersoonlijker.1 De vrije tijd neemttoe, de scheiding tussen
werken en won en wordt met de·komst van nieuw thuiswerk verminderd, er is
behoefte aan ·rui rnte voor andere activiteiteh buiten de zit·, eet- en slaapptaats
etcetera. lildi.v,idualisering en . professionaljs.erjng van gezinsleden houdt in dataan
de ene kant de gemiddetde gezinsgrootte sneller daalt dan op Iauter
demografische gegevens kan worden verwacht en dat aan de andere kant de
vraag naar andere meer diverse gebruiksmogelijkheden toeneemt.

1.2 De wonlng ~als verblljf· en werkplaats

Thuiswerk; · ~~ucation permanente en inkomsten onafhankelijke activiteiten zullen

deel gaan ultmaken van ·n et gebruiksprofielvan de modernewoning. De woning
wordt 'hom(3base' voor kennisoverdracht, arbeid en vrijetijdsbesteding.·
Het zal duidelijk zijn dat de waning als een produkt dat ook toekomstige
consumenten ,dient te .gerieven meer zal moe.ten bieden dan de gangbare
eengezinswoning. Het betekent dat het individuele woongedrag van leden van
huishoudens moet worden verruimd. Oat vraagt om een grotere verschejdenhejd
aan ruimten met een - potentieel - uitgebreidere uitrusting. Een waning die
aanpasbaar is aan onvoorspelbare situaties zal op tangere termijn een hogere
gebrujkswaarde hebben. Hierin ligt de kwintessens van het verruimde
woonconcept dat tevens technisch wordt ondersteund door een nieuwe bouwwijze.
1.3 Toekomstlge behoeften

De wijze van bouwen dient niet aileen de initiele fase maar versterkt ook het
perspectief op tangere termijn met betrekking tot de behoeften van de gebruikers.
Voor zo ver dat op dit moment te overzien is zal een aangepast concept antwoord
moeten geven op
.
. .
.
...·
·.·. . . .. . . . ·.· .... .. . . . . .. ... .
f. be;hoeffen mefbefrekklng tot veraridering
aanpassirig van ver1Jiijfsgebleden
en -ruimten,
2. kunnen voorzien in een outillage die meegroeit met de ontwikkeltng (telematica,
informatica, milieu, energie) en
3. gebruik kunnen maken van nieuwe materialen en technieken (innovatie van de
bouwwijze). Bij volledige mededinging onder de consumenten zal de verdeling van
de maatschappelijke inspanning over de produktie in overeenstemming zijn met de
wensen van de individuate consument.

en
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2. Omstandigheden
2.1

Bevolking

Per 1993 zijn in Nederland 6241 (x1 000) huishoudens geteld. Eenpersoons
huishoudens makendaarvan 30% (1861}uit. GemJdaeldis;·de:woningbezetting op

~k;i:Q~;;~:~;~~:m~~~~i::~:;;=='e·· ·

dat;:d&Ncatego·ne,.20F6D .·stel\k . vertegenwoorQigd~rs (54%l ·.·Met,·aantal··

eehtS~heidrn~en:;en:···h~~e·Jfjk~n ·is·· ··~>laatsfert~~n:··st~~~~· ··Te·~ ·opzichte·van"1'9BS •
'wint' hethuwetijk duidetijk terrain en· is de'- echts-chelding op·zijn retour.2

2~2

Wonlngbouwmarkt

De overheid treedt terug. Oat betekent onder andere dat op de woningbouwmarkt
nieuwe evenwichten zullen ontstaan tussen kwesties die yraag en aanbod
bepalen. Door het bevriezen van de stichtingskostprijs, de politieke ontwikkelingen
met betrekking tot de grand en de bekrachtiglng van het Besluit Woninggebonden
Subsidies (BWS) stagneert onder andere de bouw van nieuwe woningen in de
sociale sector. Daarnaast worden belanghebbenden in de markt afgeschrikt door
een hoge rentestand, een stokkende economie en een onzeker
toekomstperspectief metals gevolg dat de doorstroming binnen de beschikbare·
woningvoorraad stagneert. Woningbouwverenigingen voeren in het kader van de
pdyatjserjng een beleid dat er op gericht is het bestand dat zich aan de onderzijde
van de •huurmarkt bevindt afte staten. Daarmee-wordt het aanbod voor de sociale
sector onderdrukt.
Het overgrote dee! van de huidige voorraad woningen is er niet op ingericht
veranderingen in het woonbehoefte patrqqn opte vange,n. Oat is onder andere het
gevolg van een te starre, verschraalde, ongenuanceerde planning en produktie.
Oat maakt dat aanpassingen op beperkte schaal- en dan slechts met grate moeite
en door grate financiele inspanning - kunnen worden gerealiseerd. Nu geleidelijk
aan de zorg om de voorraad is toegenomen lijkt het alsof vragen met betrekking tot
aanpasbaarheid en verandering grote aandacht zullen krijgen in een steeds meer
op vragers georienteerde markt.
bron fig. I

. Projectgrootte per categorie

t.m.

6: Cobouw/CBS
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2.3 De andere markt

Maar er ontwikkelen zich ook vragen van minder bedeelde groepen in de
samenleving. f=9noudergeZjnnen met een minimum inkomen, ouderen die Iauter
zijn aangewezen op AOW 'of een pensioentje en jongeren met een minimum
inkomen. Het.zaLteverwachten_· zijn -datdeze>-categorieen ,inde,naaste toekomstin

~reaa~:ese5:
domr·de·komstvan-huisvestrngzoekenden---uit:·het\buitentand-·en--de--overzee·se
gebiedsdeJe·n.

2.4 Bouwbesluit

In oktober 1992 is het Bouwbesluit van kracht geworden. Er wordt als vanzelfsprekend in de toelichting terug ge_gr~.pen :op: de Woningwet die -immers was
gericht op de verbetering van de omstandigheoon tijdens slapen en eten.
LichameHjke gezondheid stood voorop: -me:erlicht en Iucht Dat was na de voor
reproduktie bedoelde huisvesting die het industriele tijdperk kenmerkte meer dan
noodzakelijk. De bepalingen van het eerste uur zijn tot op zekere hoogte terug te
vinden in het netwerk dat de naoorlogse huisvesting strikte in yoorschrjften en
wenken. De invloed daarvan is in vrijwel elk prpject aanwijsbaar, immers in een
-markt die· door het aanbodwordt bepaald .is.(ie 'norm perdefinitie de maat. Het
Bouwbesluit Jegt.demaatstaf'niet-. op maar N~dangtaantoonbare: prestaties ·op
grond van g:ezondheid, veiligheid, bruikbaarheict ·:e n energiezuinigheid. Het
Bouwbesluit opent de mogelijkheden voor een open ruimtelijke ontwikkeling
binnen d~ woningen. De d~finities van hetg_~_PIYlK§.QPPeuY!<;JK. de yEUbljjff?(Uimte en
de verbliifSgebieden forma.liseren in wezen de modemere opvattingen met
betrekking tot 'flexibel wonen'. De bewoner wordt niet Ianger betutteld maar
beschermd, maar ook -en dat is in dit kader belangrijk- gestimuleerd. De waning
als drager van het onontbeerlijke, de wooing als aanbieder voor het noodzakelijke,
maar ook de waning als attractje voor het toekomstjge.
2.5 Bouwwljze en aanbod

De ontwikkeling van een bouwwijze ten behoeve van de woningbouw kan slechts
ontstaan en gedijen indien de maatschappelijke omstandigheden een dergelijke
behoefte dragen.
De produktie daalt, echter het aantal initiatieven stijgt. Dit heett te maken met de
voortdurende schaalverkleining en de daarmee samenhangende afnemende
S&tieg-roott~'~va:·n "de'·pro)e'Cfijri:'

·

··· -· <

,

Oe aanbodmarkt wordt oyergenomen door eeo vraagmarkt. De klant is nog geen
koning in de bouw, maar de status van kroonprins komt in zicht. De relatieve
traagheid van het bouwproces, de betekenis van het eindprodukt en de zwaarte
van de verwervingsprocedure is de oorzaak dat de consument nog niet fungeert als
beslissende factor.

STEW STaal En Woningbouw
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3. De woning als produkt
3;1 · Positle

In te.genstelling tot het industrieel geproduceerde produkt waar verschillende
tabdkanten elkaarop:de markt.proberen·te-· verdringen·met"geltjksoorti:ge

:;j~~=~:;~::.~t·:~~~~r::c:~:
~ri:::~~~.·-~::f:t~~i:e~~
~ ~:z~::~~~u!1'tn
-,- .
,•t. ·· . . · . . - ., . · ··'·li·'•IA-.· · ... ·

-~ii· · + ·· - ~·

.., .. , ... . ·:. ,
· Hte"'~ ~Jn,;ar.gurnen

uitspe1~n~

"~·-

-·1""-·

u;--:

+..r ·.

>tWo.- • . •: . ..

~-

··:;,.,ri<-.;J, · ··

enu1e-"een.'Nu.etN8Slv·8F:tMilper-neol -· op.,eenNarge :JrwaTe'·'wtJ~":"'an
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Daarenboven vrndt bij gebouwprodukten geen wareoyergelijkjng plaats, noch
worden de prestaties in yedfieerbare.termen geleverd. Simpele informatie over
levensduur, onderhoud; bediening, toekomstige opties, accessoires; inruilpremles
ontbreekt. Gebruiksgoederenworden aangeprezen omwatje er mee kuntmum,
bouwwerken worden aangeprezen om wie je er mee kunt.zijn. Watje met de
waning kunt doen, wat het wonen inhoudt, hoe je op korte. en lang ere termijn kunt
ingrijpen, maar vooral ook wat de woonomgeving inhoudt en hoe de thematische
onderlegger herkenbaar blijft in het uiteindelijke. resultaat dat word je meestal niet
gewaar. Het is dat verschil dat de barriere vormt tussen de bestaande markt en het
aanbod dat gecreeerd zou kunnen worden met de huidige stand vim de techniek.
3.3 : status

Woningen worden aangeprezen met betrekking. tot de ingredienten. Hardhouten
kozijnen, travertin in de hal, een droomkeuken en een grate zonnige tuin.
Eenvoudige verworvenheden van de technische massaprodul<tie worden in c;Je
meeste huishoudens met plezier naar binnen gehaald: koelkasten, afzuigkappen,
infrarood detectie lampen, digitate thermosfaten, hoog rendementsketels, te veel
om op te noemen als jeer bij stil staat. Maar de behuizing zelf wordt behangen,
gesaust, geputzt of bekleed met natuurlijke materialen of replicabeplating als of het
gebouwde so wie so niet sedeus genomen wordt. Het produkt wordt aangepast
aan de smaak van de markt.
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3.4 Drager lnbouw

De aanpakvan de bouwwijze door implementatie van de scheiding .dragerinbouw beleeft een tweede jeugd. De oorsprong van de betekenis van de term en is
verlaten -het gaat niet Ianger om de scheiding tussen collectief en individuteg~nwom:cfig wordt het ondersche.id in ordiAaire bouwkundige doelen .vertaa!d. De
dra®r iwordt~gedetinieerdin:c:lette:rUjke·.term~.n:.:van:dr:ag~n,. der hJbotilW>:imtermen·die·

-~~~n:~:~~Q,:St':~:~=:=~d
zijn:t¥e·ra.·aaej$zas;mhetd.,.
·
a:anpasbaa:rtmid~en~:tlm<ibtHtejl'\wQT:clen~.aJs,rabstmcttes•··

gemeen goed. ·zij dienen ··evenweJ·te:-wordenvoorzien· van·tegenwoordig,e,definities
die;:in:'termen van· hetBouwbesh:.rit kunnen,wordenverv:atenwo:rden ·geto:etst.
De infra;.structuur en deuitrusting·vande·woning·•staanvolop·in debeiangste11ing.
Het is te voorzien dat steeds meer attributen en toestellen zuUen worden opgevat
als integrale produkten die zonder veel ·inspanning kunnen worden geplaatst en
aangesloten. (VergeUjk bijvoofbee!d het·project Esprit met de toepassing van
zogenaamde stekkerklare produkten)3.
In dit kader moet ook de strategie van hetOpen Bouwen genoemd worden. Deze
ontwikkeling die nauw verbonden is met het Drager lnbouw concept streeft een
harmonisatie van de bouwprodukten na zodat een gelaagde stnJctuur in de
besluitvorming mogelijk wordt. De aanpak is op punten vergelijkbaar met het
STEW concept met dien verstande dat STEW gebaseerd is op gang bare
bouwtechnieken en op bouwprodukten dieverkrijgbaarzijninde markt. Open
Bouwen kenmerkt zich door:
1. Beslissingen faseren per schaalniveau
2. Beslissingen ontkoppelen tussen ruimte en functie en materialen en
verbindingen
3. Beslissingen relateren aan gevolgen op lagere niveaus
4. Splitsing bouwproces in projectgebonden en -ongebonden (antwerp) processen
5. lnzet generieke bouwprodukten: modulaire coordinatie en bouwmetrologie
6. De uitvoering per fase door zelfstandige eenheden te verrichten: ontkoppeling
fasen
7. Deelname bewoners en gebruikers aan het proces
~ til\'iil~t

;rim ;hi

m~~~....,__,...__._
~

... ,,J

Open Bouwen besluitvormingsniveau's ~

Van coUeaief naar meer individueef - - - - - - - 1 >

Bij Open Bovwen goat men uit van een afstemming van het canbod noor de v<aog. In de traditionele bouwmcrkt wordt
er _,, onlworpen en gebouwd en daama komt pas de koper of huurder in beeH
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3.5 Telematlca

Watkunnen we verwachten als gewone gebruikers, ontwerpers en bouwers van de
ontvidkkelingen op hetterrein van de telematica? In eerste instantie niet veel. De
apparatuur.in het huishouden zal gestaag groeien maar niet in overdreven mate.
Over;Jiiet .ia kte·Jange>tijdzal ·men geluid:enbeeld·•. naar believen•kunnenmengenen
vOQ;rzie~q:1:~amt~.gEHL{)f!Qpe,·:etl •toe:gesneden.·•.informat1e; •.. ln.· de.··duu rde r~s:,vvo::ning,e:n .

~==::~~~=:===

voomeetd~ inde hoo:fdrutmten (woonruimte en·hoofdslaapkamer) controle.paneJen
warden ·inge:bouwddie•<rle •ostroomafname door het gehele pand, registreren~:.· brand
melden, telefoon, klok en thermostaat herbergen en als intercom kunnen fungeren.

Dezeverwachtingen worden nietzb zeergestaafd door de actue/e ·ontwikkelingen,
die•achter blijveninvolume···ten·opzichte van · de-ramingen, maar voorat'daor ·de
marketingpolicy vande:grote ondernemingen. Echter h.oe ·optimistisch'o fsceptisch
we er ook tegenover staan, het is duidelijk en onontkoombaar dat de Informatie- en
communicatie technologie voortschrijdt en dat potentiele gebruikers zullen worden
beinvloed. In de jaren vijftig maakte een van de direkteuren van de BBC bekend
dat de actua/iteit van de nieuwsuitzendingen op televisie beperkt zou blijven tot de
tijd die ·verzendi ng van de opnamen zou vergen. Daarmee stand voor hem vast dat
aandehegemonie ·van:de.wireless niet zou worden getoornd. Directe
uitzendingerrvan ·de eerste stap op de ·maan met eventueel in ·beeld'i:Je·,hartslag
van de astronauten waren toen even ongeloofwaardig als de verwachting nu dat
het beeldscherm als intermediair in huis bij tal van handelingen de hoofdrol zal
spelen.
3.6 lntelligente woning

In de Verenigde Staten wordt naarstig gewerkt aan het project SMART HOUSE.
Een twintigtal bedrijven zijn gebundeld tot een collectieve onderneming die in
eerste instantie de electrische installatie van de woning onder handen neemt. Zij
zijn begonnen met de realiteit van de ellende: de warboel van draden door de
woning en de aansluiting. De ontwikkeling van een programmeerbare
wandcontactdoos en stekker staan op de eerste plaats in het onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma. Daardoor zou het immers mogelijk worden telefoon, 220
volt, antenne, 12 volt en andere signalen of voedingen in een systeem te vangen.
De contactdoos is identiek, de stekker geeft het commando. Niet eerder overigens
Q~l'l Q~SJ~t ggqq,n,trql~,~,rgis. q9-t

er. 99k9PD~m,e pJqqtS,. yim:lt..Kol),§lq. iti.rJ.Q ,,~grotJ;lldus

voorkomen; een veilig systeem voor gebruikers. SMART HOUSE is geen science
fiction, het legt de nadruk op de schakel die zo vaak wordt overgeslagen tusseri
heden en toekomst: de verbetering van de tegenwoordige prestatie .

.
'

STEW STaal En Woningbouw

17
3.7 Bouwsysteem en Verwachting

Bouwsystemen worden ontwikkeld vanuit de analyse van de markt. Dat wekt
verwachtingen met betrekking tot de prestatie van het bouwsysteem ten opzichte
van de gangbare bouwmethoden. Een drietal voorwaarden blijken van eminent
belang met betrekking tot de prestatie van het nieuwe bouwsysteem ten opzichte
van de pretenties van de ganbare bouwmethoden:
1. Bouwsysteem dient verschillende gebouwvormen te kunnen genereren
2. Bouwsysteem dient in een open markt situatie te kunnen gedijen
3. Bouwsysteem maakt low budget alterations (LBA) mogelijk
3.8 Bouwsysteem en Succesfactoren

De kans van slagen kan worden getoetst aan de punten die werden ontleend aan
voorgaande ontwikkelingen. Daarbij dient bedacht te worden dat deze opsomming
geenszins is bedoeld als succesformule, maar eerder als een checklist die kan
worden gehanteerd bij de afweging tussen verschiHende mogelijkheden en opties
tijdens de ontwikkeling en uitvoering van het experiment. Daarenboven is het van
belang de plaatselijke omstandigheden te evalueren, zij kunnen een overwegende
invloed uitoefenen die een opsomming in positieve of negatieve zin obsolete
maakt.
1. Samenhang en evenwicht tussen de inhoud (aggregatie) en de inzet (marketing)
van het bouwsysteem.
.
2. Concentratie op geselecteerde marktsegmenten: gesloten bouwsystemen
3. Brede afzetmarkt: open bouwsystemen
4. Ontwikkeling bouwsysteem door multi- disciplinaire teams
5. Actieve en passieve relatie met lokale overheid ten behoeve van acquisitie
6. Traditionele uitstraling gebouwd produkt moet mogelijk zijn
7. Variatie met betrekking tot inhoud, type, stijl etc.
8. Continurteit in ondersteunirig door financieel krachtige partij in beginfase
9. Laag investeringsniveau bij prototype en proefserie
10. Consument gerichte 'features en gadgets' per object
11. Superieure prijs/ kwaliteit verhouding in vergelijk met de concurrenten.4
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4. lndustrialisatie
4.1 Begrip

lndustrialisatie is een ste~ds verder liggend doe1 dat afhankelijk van de
omstandigheden,,kanworden nagestre.e·fd.:en\tendele,•kan.worden.·bereikt ·Nog .
.steedS\W:o.rdt::in~:alge:rnene:zimicie·dqgustrjatisatje·vande •bouwwtize :befilleit;•nil'aar de

::~e~:~~=~;~~=;~:=~~=,;:::::~;~i!ra~:~:::N~s::~:r:=~~n·
ken:rneme'ritf: ;het~b~Ji:p;taat:•'Zieh<·n•i·et'·vangen.,····maa·rnet"·voert•··tegeJijKerti}d:•ltfe·

boven1aon;··tndiJJstfieel'bouwenkenmerkt ziCh dooreen. verminde:rin·g van.· de
arbeid·opdebOt!JWpmats·ctoor·een 'verreg,aande·arbeidsdellng.•metschecrp.
omschreven taken en daardoormogelijk· gemaakte mechanisatie bij een continu
massa- of althans serieproduktie, alsmede door een betere organisatie die nodig is
om een en ander·mogelijkte makenen ervolle profijt van te trekken'.s Het betekent
dat indevoorbereiding ·en· de· uitvoering hetproceswordt gestuurd en wei op zulk
een wijze datde<arbeidscapaciteit, het materiaalgebrujk en de inzetvan matedeel
dusdanig op elkaar worden afgestemd dat verliezen in tijd en materiaal worden
geminimaliseerd of zelfs worden voorkomen.
4.2 Karakteristleke verschillen

Een bouwwerk is een multj•materjal produkt waarvan de doorsnede sprongsgewijs
verandert op. e~n ..qetrekkelijk g~ring aantal plaatsen. Op die plaatsen verzorgen
overgang~ele:rneot~n de aansluiting of vormfeen open of gesloten voeg de
schelding tusseri de onderdelen. De techniek op de bouwplaats valtonder de
categorie sartJenst9Uen. De doorsnede is over relatief grate trajecten contin'u.
Een indu§tdeel produkt bestaat in hoofdzaak uit one-material onderdelen waarvan
de doorsnedeWispelturig is. zo Vllordt de prestatie\itiri h'et produkt mede beffnvl6ed
door de fluctuaties in de vorm. De techniek van de industriele produktie is per
produktie-eenheid specifiek en valt onder de categorieen vormen, vervormen,
spaanloos scheiden en samenstellen. De doorsnede van het produkt is afgestemd
op de te leveren prestatie.s
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4.2 Bouwmaterialen en -produkten

Er wordt snel vergeten hoe ver we in onze bouwproduktie zijn gevorderd met
betrekking tot de toegeleverde en op bestelling ontwikkelde bouwmaterialen en
bouwprodukten. Het is interessant hun eigenschappen te rangschikken onder de
trad•tioneleen · de ·zogenaamde··indus.triele bouwwijzen.

1··. Bol:llwmater:ialen ·er-r prodliJ·Kf.er:rten'bell'o:e~e·vamde't£adition:ele··ool!lw'·;zijn· ·

b~k~nd~ ·betrriuwb~a~,;~.~\b~~:~hik~~ar;··ze.~ijn.;:~ti®tl~nizon$r ... ·..

' .· ·. .
produktoms:chrjjvjng·..ze'w.tDr.denu:p:voorraad':ge:produeeerd;;.dat'wH<zeggen·dat·
materialen op afroepbeschikbaarzijn en ·kunnenwordenaangeieverd. Ze zrjnin
toepassing bepaald; maarze·.·zijn.·inrangorde en:piaatsing onbestemd. ·De
doorsnede kent weinig fluctuatie per oppervlakte-eenheid. De produktre van de
project- onafhankelijke bouwprodukten wordt gekenmerkt door een vergaande
mechanisering · en automatisering.
2. Bouwprodukten ten behoevevan jndustrjete.bouwwijzen worden ·ontwlkkeld. Zij
worden aan de hand van een pr:oduktomschrijving met specificaties besteld bij
gespecialiseerde bedrijven. De produkten zijn in toepassing bepaald en bestemd.
De positie in het gebouwprodukt is bekend. De produktie van de meeste
projectgebonden bouwprodukten wordt gekenmerkt door een arbeidsintensieve
voorbereiding en uitvoering. In de industriele produktie wordt het -aangepasteambacht hersteld.

Deze ogenschijnlijke omkering schtJitt·in de oppervlakkige·naamgeving van
vermeend tegengestelde bouwwijzen. De paradox kan evenzo op de aard van de
produktie worden teruggevoerd: de traditionele bouwwijze past industrieel
vervaardigde produktentoe (algemeen verkrijgbaar), de industriele bouwwijze richt
zich op projectgebonden prefabricage (op bestelling).

'Archltectuur is het echte strijdperk van de geest. (Ludwig Mies van dar Rolle)
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4.3 Specifieke kenmerken

De fysieke omstandigheden van de bouwplaats belemmeren de werking van de
geoliede produktiemachine, vandaar dat tal van pogingen in het verleden en ook
van:daag de dag zich kenmerken·door een vergaande prefabricage. Daarmee is
evenwelde .·.garantie voor·· eenzo:g,e.naamde· inetustrielebouWM~Jjze .· nogniet.
v~~~'IE):g:ct·· .ltfeLblijktdat.metn~rne;·'de:~¥9lgtiideJijJq~dleYfl3'000ggn~iet·zonder

·gen•ctataftratikeiijN van·der
·
''mon&n'l
' ~; . ' ~:i·err$te~rrzijn'
..• '> ' -~,.. terJ:ealrse1tan"'Bl'~t'Wifzeg·
<_:~ ' ·~'·. . ' .'- . ~· : -~:· . . ':.
;:<, ..•.
.piQJ~gra,ot:te.~,:en .• ~,aarct,van~.t:rElt<,lpr~e¢t ;gedun:mde::1lt\beJ!)2la.l(ie:);tiJti·,laen.·
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·projeetaeet··onbewerkto:: o1ijft:.·• P'fet4s:Zaak·,om,·j,utst:·in\•een·•1ndustnete;1flr:oduktieYde··
oontinurteit·van· de:•·arbeidsgal'irgen:te' waarlJor§en" l·hdie•zin·is:•het'pleido:Oivooreen
gerichte.·•.·afstemmihg ·.·op•,de ·ve·rhotrdi•ng · tussen·· bottwplaatsgebcmden:acttviteiten en
de handeli ngen die in de voorfase worden verrichtvan uitermate groor betang.
Een scheiding tussen complexjtejtdragende structurale onderdelen en
projectgebonden onderdelen die steeds per situatie •en peropgave kunnen worden
geselecteerd ·is·essentieel voor eeh· flexibeler opsteJiing. metb'etre.kking tot de
industrialisatie van de bouwwijze. Deze stellingname wijkt af van de gang bare
opvatting dat industrialisatie slechts zou kunnen worden bevorderd door middel
van een gesloten produktiewijze dan wei door een vergaande standaardisatie en
coordinatie van de onderdelen. Een dergelijke benadering bevordert het gebruik
van de verworvenheden van de tegenwoordige gangbare produktie en maakt
tegeHjkertijd een ontwikkeling van specifieke systeemonderdelen mogelijk.
4.3;1 . Kenmerken · lndustrieel . pro.di.lkt!Qpi'oces

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Continuiteit door planning encorgahisatie
Afstemming vraag en aanbod door voortdurend onderzoek
Afstemming arbeid en middelen op produkt en techniek
Af'sfemming aibeid, mecha.nisE:mrig eh autom·atisering in prodUktie en
voorbereiding
Hoogwaardige prijs/ kwaliteits verhouding in een vrije markt
Uitbuiting en intensivering verworven technologie door produkt- en systeem
6ntwikkel1ng
Projectonafhankelijke produktie
Relatie met vraagcategorieen door assortimentsontwikkeling
4.3.2 Kenmerken lndustrieel (wooing) bouwsysteem

1. Toepassing projectonafhankelijke produkten en onderdelen
2. Differentiatie produkten en onderdelen naar levensduur
3. Voortdurend niet aflatend projectontwikkelingsproces: afzet
·.··4;·· Hoogwaardige·'rnaat --··· en· plaatsafstemming ~,in··produktie·enuitveering . .
5. Produkt kan als resultaat van marktverkenning op verschillende behoeften
reageren dankzij meervoudige gebruiksmogelijkheden
6. Per gebouwdeel uitvoering door zelfstandi.ge gespecialiseerde teams
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5. Technologie van het bouwen
5.1 De schaduw over de overwinnlng

Er is tegenw.oordig geen sprake meer van spectaculaire technische ontwikkelingen
ofvame.e n .onoverkomelijke vraag. Het·hoo:gste-•·gebouw en ·de ·grootste
oversp:anRing,;: 4ijn·re1.atieve :.: b~gripJletF .geworcten·; Het:bouwpr:DcescaiS\()fQa'1'11isati.e

- =~;~;~=~::~::=~~i~~ID~~;~r:=~~~~:~~O:~!~:~~~:s~:~i~~~O:~~~:~=~en· ·.
vei.w.atring:·Hetov.ef-Wi mten·· van':de<teehnische ·beJJerkfngenveroorza.akt ·
beperkingen .van eenan'dete orde.7 Hetmitieuwordtbedreigd, de-st1jFiszoek, de
schaal·is·1oos. De intrinsieke ·parameters ·bftjven de hoventoon voeren: kwaliteit•en
kos1en.
5.2 Verfijning, mlniaturiserlng

Deze tijd.getuigt ook vanaanpassing en verfijning. De technologische vooruitgang
wordt vooral weerspiegeld in consument gerichte artikelen. Aandrijving, sturing en
bediening worden steeds compacter en meer toegerust op de gebruiker. De
werking is niet wezenlijk veranderd, maar de informatie bij het traject tussen
opdracht en uitvoering is voorgeprogrammeerd . .
De ontwikkeling van automobielen toont aan dat er een eind is gekomen aan de
grondige verkenning .v an de funct;onele mogelijkheden. Elektronische rege/ihgen
en aa.ndrijvingen worden gernstalleerd voor prestaties die niet meer ter di5cussie
staan;
Prestatie en produktie zijn volledig op elkaar afgestemd, het produkt wordt steeds
goedkoper en zakt in priJs onder de traditlonele oplossing. Het is spijtig te moeten
constateren dat dergelijke oritwikkelingen in de bouw niet bestaan. Weliswaar
worden de onhandigheden uit het bouwproces bestreden met een traag
voortsluipende produktontwikkeling, maar een consument vriendelijke benadering
waarin de prestatie van het produkt wordt verfijnd onder gelijkblijvende of dalende
kosten komt zelden voor.
De bouwsector is een technologie volgende bedrijfstak waarmee gezegd wil zijn
dat de markt bepaalt wat gebouwd moet worden en in mindere mate welke
technologie daarvoornodig is. Het omgekeerde is bijna nooit het geval. lnnovaties
bereiken slechts via omwegen, bijvoorbeeld via toeleverende sectoren of grote
Research and Development instellingen de bouw en uiteindelijk de bouwplaats.a
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5.3 Veranderingen

Toch tonen volgens bouwdeskundigen trends op het gebied van de
bouwtechnologie en -organisatie aan dater ingrijpende veranderingen op komst
zijn:
1. Vele kleine innovatles maken een grate (sluiplendeoinnovatie)
2. Meerto·eleverin€r.:: minderm~aegeJeverde ·in:riObting.; •dwz , het. geb:ouwde..prodlikt ·

·=~!£~ei:s=:~=-,,n

3. · Ptofessioneel ·en.do·e~het~zeJf:vervagen ·.· mbt:materiaal :enmateliieet, dwzde
hobbylstwordf·dci'nkzij·- het·aanbod ·opgewaarde·e rdtot:klusjesman·zelfs.· tot·
schrjnvakman, terwijl de echte vakman dan'kbaar gebruik maakt van·deze·lfde
o ntwi kke ling
4. Vergroting van de maatnauwkeurigheid (bouwmetrologie), dwz dat in een nabije
ofverder weg ·. ligg.ende -toekomstprodukten kunnen ,worden vervaardigddie ·niet
pas gemaakt hoeven te worden voor gebruik
5. lntegratie van antwerp, prefabricage en produktplanning, dwz dat de traditionele
stromen meer zullen samengaan in de verbetering van het bouwproces
6. Bouwtechnologie en -organisatie spelen in op kleinere gevarieerde projecten
met de nadruk op energiebewust, onderhoudsarm en milieuvriendelijk
7. De organjsatje op de bouwplaats zal worden gerationaliseerd 9
8. De bouw verandert van een produktie- georienteerdeHn een .marktgerichte
bedrijfstak
9. Produkt en produktie worden bepaald door het jotegratjeprjbCipe:
produktontwikkeling groeit naar systeemontwikkeling, ·telefoon wordt
telecommunicatie, vervoermiddel naar transport etc.1o
5.4 Strategie

Ontwerpers en industria hebben keer op keer geprobeerd de strijd aan te gaan
door met vrij rigoureuze voorstellen de markt te bewerken, maar afgezien van een
enkele paging in een zeer behoeftige periode zijn de meeste aanzetten na korte
tijd verdwenen. De Japanse systeembouwers hebben het dilemma van de ver
doorgevoerde oplossing goad aangevoeld. Zij hebben op een weinig elegante
maar zeer effectieve wijze de moderne technologie van de uitrusting van de
wooing gecombineerd met een consument gerichte verpakking. Achter de
vermomming spelen moderne materialen en hoogwaardige
vervaardigingstechnieken een onherkenbare hoofdrol. Het heeft evenwel niet
geleid tot een veranderd woonconcept. Het Japanse huis is geen dynamische
wervel' vvaarin·de··tmWonets··na:ar 'hartetusr'kortnen ·expa'trmenteren··meP'de ···· ·
ingebouwde flexibilitert of aanpasbaarheid. Het is ook niet zo dat het huis kan
worden vergroot bij verwacht bezoek of kan worden ingekrompen tijdens
afwezigheid of dat het kan worden veranderd van een zomer- in een winterstand.
Nieuwe woonconcepten kunnen worden bedacht en door soms door een
volhardende ontwerper voor zich zelf worden gerealiseerd maar voor de markt is
de mate van experimenteren beperkt. De markt is behoudend en moet met
steekhoudende argumenten beetje bij beetje worden bewerkt.11
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5.5 Lessen uit het verleden

In de jaren vlak nade oorlog werd in Amerikaop grate schaal geexperimenteerd
met vernieuwde en nieuwe bouwmethoden om het hoofd te kunnen aan de
toenemende woningnood. Er ztjn produkties opgezet die met recht zich konden
Iaten rneten met,•de..::pro:dukti.e van .automobielen< en~anc:lere;.::industrieel

~Ef!fi~e:;::;~
1. Verken'de matkt
2; •segin·voorzichtig maar·met..elan
3. Vervang bouwplaatsactiviteiten door fabriekswerkwanneer de besparing meer
dan 70% bedraagt
4. lntelligente systemen verliezen van triviale oplossingen indien de drempels die
worden opgewo'rpen door de complexiteit van de structuur van deonderneming
te hoog worden
5. De verlaging van de produktiekosten be'invloedt slechts in afgeleide mate de
stichtingskosten
6. Het produkt dient in voldoende variaties en categorieen op de markt te worden
gebracht, zodat men zich als bewoner met verschillende sociale lagen kan
identificeren
7. Transport, distributie, verkoop, bouwplaatsmontage en service vormen de
achillespees vari ,de industrfele·produktie
8. Oe verbetering van de bouwwijze is zelden een kwestie die de hardware
(slimme verbindingen, nieuwe materialen) betreft. De software (markt,
organlsatie) blijkt uiteindelijk van meer betekeois.12
9. Realiseer het proefobject op de mee~t geschikte locatie ter onderstreping van de
voorbeeldfunctie.
'
5.6 Staal

Staal in de woningbouw is betrekkelijk nieuw. In de eerste experimenten ward het
materiaal ingezet om traditionele materialen te vervangen of te verbeteren.
Wanneer het materiaal wordt voorgesteld om de specifieke eigenschappen te
benutten btijkt dat de bouw in de gebruikelijke opgaven nog niet toe is aan een
volwassen toepassing. Op zichzelf is dat niet verwonderlijk omdat het materiaal in
tegenstelling tot de toepassing in gebruiksgoederen niet wordt geassocieerd met
· duurzaamheid en kwaliteit. Woningen behoren tot het meest emo1ionele deel van
onze gevoelens met betrekking tot bezit en status en in die zin wordt staal
gemakke'lijk-ve"fbdrrde'h'·met'srie·t,'tljdellfk··eh'·goedR66p: ·ovarigeh$ 'Zfjrf·zurke····
kenmerken voor vernieuwers in de bouw juist de motivatie om steeds weer
pogingen in het werk te stellen de bouwwijze door de toepassing van staal te
be'invloeden. Ook voor bouwbedrijven die van huis uit vertrouwd zijn met metselen
en timmeren geldt dat staal eigenlijk aileen wordt gedoogd in constructies die
anders niet of nauwelijks- onzichtbaar- kunnen worden gerealiseerd, zoals
wapening en ijzerwerk in vloeren en lateien.
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STEW : in de doorsnede wordt hat verhaal verteld :
verdiepingshoge portalen, vrije overspanning tussen de traveeen en een open infrastructuur
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IV

CONCEPT

1. doelgroep
Er worden-voor vier sp.ecitteke doelg roepen ·varianten·op'basis van ·het
SwEW<;conceptontwikkefd·:
1;:1·• 'io~t.iip:

wonl:h.gen';m:et>e~en ta~e(re) · af.wemtng.$Qtaad;\tbv\";g~zinnen:

prone1: 'bescheiden'illkomen, beperkte·zettwe:rkmamh'eid, -posmeveroetering;
meegroeien met de mogelijkhe·den, stap voor stapt fase··na fase
motto: take it; make it, don't leave-it
1.2 overstap:

woningen voor senioren aan de bovenkant van de huur- of koopmarkt
profiel: gemiddeld inkomen, beschermd woonmiHeu, gemeenschappeUjke
voorzieningen, sociale contacten, extra faciliteiten
motto: living together apart
1.3 opstap:

woningen tussen de uitgebeende Premie A markt en de bescheiden vrije sector
profiel: boven modale inkomens, tweeverdieners, op zoek naar iets anders, allure,
eigen stempel op waning en omgeving
motto: in the mood for better perspectives
1.4 noodstop:

woningen voor de onderkant van de markt
profiel: zonder inkomen, minimum jeugd inkomen, steun, subsidie,. bijstand,
normale aanbod onbereikbaar
motto: homeless is hopeless

'Ieder mens moet iets hebben dat hlj zijn eigelidom kan noemen.' (Friedrich
Schiller)
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2. lngredienten
STEW is een woningbouwsysteem waarin worden toegepast:
1. stalen portalen als draagconstructie,
2. , prefab:.betone~ementen voor funderingenvloeren,
3.: ~Me1S:IIlJ;itenae:, e'fementenaan voor~~ en;,.aehterzijde;
4.:~gepref~bnc.eetde:roal<tlnits~;:in'\'ve.rtschmanae·,. v.ormen~:,en\uiNo:ering~Tl~
s.:·:~rembliiOO'erGta:4mfrastruetuur:··in·,,vr:ij.e.:;weTtingseheta.ende~~:schaohten;·

6. ·fiehterdemonteerbare scheida:ncte 'constmcties,
7. onafhank:elijke accessoires zoals serres, balkons en buitentrappen.
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2.1 stalen portalen als draagconstructie

Per woning worden twee portalen
geplaatst buiten de traveemaat van de
woning.
,[)e;,afm:etingen·· vande.:proJieJen ·kan

,-~i~::~::::~:::::~~::!:~~~!~e
;C)pboow>v an<llet''portaat.

De · porta~en • worden · opgericht in·de vrije
·zone' tu ssen de •woning:scheidende
wanden.
In de langsrichting wordt de stabiliteit
verzorgd door stabiliteitsschotten die in
de gevekworden opgenomen.
In be.ginsel is de stabititeit per woning
gewaarborgd.

2.2 prefab betonelementen voor fundering en vloeren

De funderjng bestaat .geprefabriceerde
betonnen elementen. Deze volgen de .
begrenzingen van het blok, dat wil
zeggen dat de gebruikelijke
funderingsstroken onder de
woningscheidende wanden ontbreken.
Ter plaatse van de kolommen van de
portalen bestaat de fundering uit poeren.
De begane grond vloer rust op
funderingsstroken onder de gavels. Deze
vloer kan uitgevoerd worden als een ter
plaatse gestorte vloer op zand.
De·verdiaping_svloeren.bestaan ..uit.·geprefabriceerde betonnen elementen
met een afgewerkte loopzijde. De
vloeren overspannen tussen de portalen
en worden opgelegd op de horizontals
profielen.
~------------------------------~
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2.3 gevelsluitende elementen aan voor- en achterzijde

De gevels worden op montageregels
te.gendevloerrandenaangebracht·Per·
~<>PQC\v.e:. ku:mne.niondemefen··e.n···. afwerkimg . .
werdan·aangapasi .·.
·
....Oa:~ge\fel~b~tiw<~rria;at<t>;:o·ok·.;tn;een•·. ··latar·
stadium•,:a:anpa-ssrngem"mo.getijk~.aan·· ·
veranderoe·woonwensen van de·
g'ebruikets.
Bij·de ·keuze van de gevel dient de
prijs/prestatie verhouding met name te
worden getoetst op levensduur,
aanpasbaarheid, acoeptatie en comfort.
De gevelconstructie dient geschikt te zijn
voor een beperkt aanbod van
infrastructurele voorzieningen.
Afhankelijk van de materiaalkeus, het
constructieprincipe en de producent dient
te worden overwogen of de gevel· wordt
opgebouwd in kolommen, rijen, blokken,
stroken en of de opbouwwordt bepaald
door elementen van ongelijke of gelijke
orde.
pe gevel di.ent tevens als beeindiging
van de scheidingsconstructies.
Aangezien de moduulmaat per project
kan worden vastgesteld kan de oplossing
voor een doeltreffende aansluiting
worden gevonden in een maatvolgende
gevelopbouw of in typische gevelvlakken
die over voldoende oppervlak geschikt
zijn voor een aansluiting op een
binnenwand.
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2.4 geprefabriceerde dakunits in verschillende vormen en uitvoeringen

De STEW-woning kan worden voorzien
van een dakopbouw die als
zelfdrag.ende .•constructie wordt gepJaatst.
•Aang;eozien,de.•. cjako.p.t::lolilw•oJlafhankeJijk ·
peF.Woningyka1iJ.·;wo~€ten ~g~:£EfEdi.se'e11diHs·· ·
'hetm'lo:Q:~fijk:.fde~. •vootzien:lm~ ~tijdens>·de···

~~--------~----------------------~

2.4.1

·bouw perwonir:rg•aan •te·b'renger1 ;··maar
ook i n• een taterstadium toe. tevoegen.
Er zrjn tweespelrege.lsdiemoeten·
worden gerespecteerd: de belasting
wordt afgedragen naar de portalen en
hat hemelwater wordt ~ifgevoerd via de
strook boven de schachten. De topgevels
kunnen worden beschouwd als op twee
punten opgelegde spanten, dan wei als
stabiliteitsschotten, maar niet als
dragende lijn - constructie. Er zijn vier
dakvormen voorzien.

zadeldak

Gebruiksoppervlakte circa 32 m2 2 verblijfsruimten met
tussenruimte, eventueel knieschotten en bergruimte.
Dit type dak wordt uitgevoerd als uitklapdak met
scharnierconstructie ter plaatse van de nok en oplegregels of
rollen ter plaatse van de lijn van de portalen. De kopgevels
worden ten opzichte van de dakrand teruggelegd.
,______________.Hemelwaterafvoer en druipwater afvoeren naar schachtstroken.
Dakplaten bestaan uit opgebouwde elementen als sandwich- of gevulde stressed
skin platen 150mm met tengels (en panlatten). Dakbedekking: pannen.
Alternatief platen zonder panlatten en een dakbedekking uit bitumen leien of
geprofileerde metalen platen.
1

2.4.2 trapeziumdak met twee hellende vlakken en een horizontaal vlak

Gebruiksoppervlak circa 49m2, 2-4 verblijfsruimten en interne
· ruimte, · eventueel;da~Hchttoetreding viaaakHchten;
Dit type dak wordt opgebouwd met vier stuks stalen portalen met
gevulde stressed skin panelen in hellende en horizontals
dakvlakken. Afwerking als platdakconstructie, hellende vlakken
beplaten met geprofileerde metalen platen of 'planken'.
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2.4.3 Mansarde kap in vier gelijke delen

Gebruiksoppervlak circa 43m2, 2-3 verblijfsruimten en interne
ruimte of open verblijfsgebied.
Dit type dak wordt opgebouwd met vier Iichte staten spanten in
· nsarde ·vot:m..Dakp:laten opgebouwd ~ als . sanmw4.qh ~ elementen

2.4;4 citkelfragm:ent uit gebogen of geknilde etementen

Gebruiksoppervlak 54m2, 3-4 verblijfruimten of open
·. verbli}.fsgebied.
\' Dittype dak, kent dr4e uitvoeringswijzen.

2.4.4.1 Halve n1uts. Geprefabriceerde halve cilindrische segmenten uit
sandwich elementen worden aan elkaar 'geregen' tot een halve cilinder. De
constructie volgt het driescharnierspant principe. Binnen- en buitenblad van de
sandwichworden ui~gevqerd in gladde metalen gecoate plaat. De buitenplaat dient
.·
... ··.· ...·
tevens als dakbedekl<ing,...
2.4.4~2 Ton.
h~lve cirkel wordt benaderd door een opgedeelde
Mansarde kap, een half':zestienvlak. De elementen bestaan uit stressed skin
elementen die worden gestapeld door middel van losse veren tussen de
elemehten. De elerri'ehten worden als'boog afgespahheh
vergrehdeld; danwel
de elementen worden opgelegd en ondersteund door vier boogspanten.
2.4.4.3 Geribd. Constructie gelijk het traditionele zadeldak. Vier
ondersteuningsconstructies van het type portaal dragen ribben die kunnen worden
uitgelijnd in een halve cirkel. Deze ribben worden met dunne platen beplaat die de
ronding aan exterieur en interieur geven. lsolatie tussen de platen als bij de
stressed skin elementen. Dakbedekking bestaat bij voorkeur uit rondgewalste of
veelvuldig geknikte geprofileerde metalen platen. De beeindiging boven de kopse
gavels kan worden gevonden in de profilering van de plaat bij voldoende overstek
of overlap.

De

en
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2.5 geprefabriceerde infrastructuur in vrije woningscheidende schachten

De woningen worden uitgevoerd in een streng van twee of meer.eenheden die
volledi.g van elkaar zijn gescheiden door een vrije loze ruimte die wordt ingezet als
ver.grote.·s.pouw,ten .behoevevan ··de:ako:estische·· scneidi.ng .en ten 'behoeveNan' de

=====;a:n~t~r::a::~=~;~~st··

vet ander hlg.e n···en teevo·egingen··. in ·de uitrusting"van :(je.wontng ·:te···kunnen
·
bewerkstetligen~ Aangezien een verrnenging van functies· in de g.ebouwdeten wordt
vermeden kunnen de werkzaamheden worden verricht ·e n beEHndigd in een
tijdstraject zonder bouwtijd - be'invloedende afstemming op andere partijen. De
montage van de installatie vindt plaats nadat portalen, vloeren, daken en gevels
zijn geplaatst. Aangezien de woningscheidende constructies deel uitmaken van de
uitrusting van het interieur kan dEHechnrsche instal~atie van riolering tot em met
dakdoorvoeren worden gerealiseerd in een beschermd mHieu: debouwfabriek.
Na de montage worden de woningscheidende wanden aangebracht en worden de
compartimenten een voor een gesloten. Vooralsnog wordt de woning van uit een
schacht gevoed om praktische redenen. In een later stadium zal worden
onderzocht in hoeverre de vergrote spouw kan worden toegepast voor een
tweezijdige bediening en in hoeverre technische ruimten kunnen worden ingepast
in de schacht.

2.6 Iichte demonteerbare scheidende constructles
2.6.1 panelen en stroken

De scheidingsconstructies in de woning
bestaan uit panelen en stroken in
verschillende maatseries.
De maten worden vastgesteld op grond
van een bandraster aan de hand van de
voorliggende verkaveling, het
woningtype en de marktvraag.
De afmetingen worden beinvloed door
combinatorische maatreeeksen die
voortkomen uit bandrasters met een

·289Wo~de~eCa~~~h·m:ri~:tj:2R:~~~ op.hun ·.
betekenis en haalbaarheid onderzocht:
800- t 50-800-1 50
850-1 00'-850-1 00
900-120-900-1 20
Het is een speurtocht naar enerzijds de
.______________________,Jgrootste gemene deter die de regie voert
over de dagmaten en de eenmoduulsruimten en anderzijds naar de haalbaarheid
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van de smalle strook als verbindingselement en als afnamestrook voor
wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars. In het onderzoek wordt tevens de
invloed van het halve moduul of van het principe van de sluitmaat betrokken in
verband de maatgevoeligheid van het systeem. De verschillende maatreeksen
dulden.·. ap. de.wens dathet·.STEW·concept eigenschappenverto.ont.· die het·. syste.em

St::=:a:~=======~

k-arr,,wotclerr'bijgestelcttnoetw0roJfln 'bezien.
2,&.2>kopen of maken De onderdeten kunnen op voorraad·worden vervaardigd.
Daatbij kurmen-verschHiende riiveausvan uitvoering worden onderscfleiden. De
riiveaus hebben betrekking op de toepassing van op de markt beschikbare
onderdelen zoals kozijnen en binnendeuren. In het meest eigen altematief kunnen
taats- draaiende wandhoge deuren of schuifdeuren worden toegepast, in het
begin stadium dient tevens de· oplossing met ingekocht materiaat worden
g_er.especteerd. De keuze is belangrijk omdat de systeemmaat dagmaat van
:
binnendeuren be'invloedt.
De opbouw van de wanden impliceert dat de onderdelen zelfstandig blijven
functioneren en kunnen worden aangepast op initieel en toekomstig gebruik. De
stroken zullen worden uitgevoerd met verschillende afwerkingen die per project of
per waning kunnen worden gekozen. In de stroken worden de bedienlng en de
afnamepunten opgenomen. De stroken zullen zo worden uitgevoerd:dat de
aanslag voor de binnendeuren kan worden gerealiseerd binnen de afmetingeh,van
de panelen.

2.7 onafhankeJijke accessoires zoals serres, balkons en bultentrappen

De opbouw van de waning met de staten
portalen en de vrije traveebrede
overspanning maakt het mogelijk om op
eenvoudige wijze accessoires aan de
gevelstroken te bevestigen. Steeds is
daarbij het principe dat de
basisconstructie wordt teruggeleid naar
de portalen. De balkons kunnen in
beginsel de volledige breedte van de
waning beslaan, maar ook een gedeelte
~aP .\IY9r.:d.er:t ui,!~;rrvoe:r.stdoor h.e t _q~lko~
op te leggen op de basisoverspanning
die wordt afgehangen van de portalen.
Het zelfde·beginsel dient de uitbreiding
met een serre die eveneens van uit het
portaal kan worden geconstrueerd en
dus niet gefundeerd hoeft te worden.
------------------'Daarenboven zijn uitbreiding aan de
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gevels van de achterliggende ruimten mogelijk. De uitbreiding wordt dan opgevat
als een uitbreiding met een toegevoegd onderdeel en dus niet als de extensie van
de ruimte. Steeds geldt dat de eigenschappen van de hoofddraagconstructie en
van de flankerende schachten dient te worden gerespecteerd en uitgebuit.

achtergevel

voorgevel

met

met

cilindrisch dak

Mansarde dak

begane grond

·

verdieping
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V

PRESTATlES

1. Gebr-ui.k

1.2 O.mvang

De omvang van de woni ng <wordtuitgedrukt in ·eenhe'den die betrekki r~g ·hebben op
de moduulmaten van het bandraster. Binnen een grootte zijn verschillende
varianten te reariseren. In dit rapport worden voor een aantal typen de
mogelijkheden aangegeven met betrekking tot de opg.edee.lde versie in
verblijfsruimten en·de open variantin verblijfsgebieden. Wijzingen die plaats
vinden binnen de mogeijkheden van de uitrusting van de waning en die specifieke
eigenschappen respecteren kunnen op eenvoudige wijze worden gerealiseerd.
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1.3 Aanpasslng

Specifiek bestemde ruimten zoals keuken, badkamer en entree kunnen worden
betrokken ·in de mutatfes die worden gewenst. De installatiewand speelt daarin
evenwel ;een ·bepalende en beslissende rol. De ruimten>die worden voorzren van

:;;;;.;~~;t;:a~~~;?;;t:;:~~·· ·

.zon(J~<OJ!):::~e.~mxreudtg.~,.· ,VVH?:,e ' aan-,t~::::p~s~n .aan~iae:. be.~.eiten~ .:2ieker· 'l!11et.bl;lt~ng ...

tot!·ae+'le+NerwadbteJTttee'ttame~·aan;cQmmuniaat~cappaitatuut·~bi·n;m·en~t:te'·wanin~r-.
dient·de ·vergrote :sp:ouw tussen ·de-woningenals een<dlenen:d e··ruimte;

.

Daar.enboven ·ktJni!Ien•tevens-accessoir-es.>worden·toe§evoegd;aam··.de-,basiswoning·_
·dankzij despecifieke elgenschappen. van·de<draagstructuur: Dat::betekent
dat de STEW woning ook aangepast kan worden voor wisselend gebruik -door
toevoeging van balkon, erker, buitentrap extra entree ten behoeve van de ·
bovenwoning en lift in brjzondere gevaUen. Oat betekent dat het STEW concept ook
op lan.gere termijn verschillende doelgroepen kan voorzien van een aangepast
woongenot.
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2. Vorm
2.1 Verschi}ningsvorm

Deverschijningsvorm ·van ·d e STEW ·woningkan worden aangepast aan
•.indtX/j:Quele., marktgevc:>:eHge wense:n; Hie.r imwordt·· hetpriricipe.:/g~.hanteerd• van.'de ·

· '====~==~=!:
g:evelconstruct1e verschillende•·eorrcepten ·kunnen wo-rden·•txepreefd. In

materiaalgebrui k•.•b etekent•dat,weiUchthetver:schil .tussen-een metal:en.·en een
houten gevel, maarookbetekent·het dater in de gevel'eer:Fstrookwordt
aangegeven die door de bewoners zeit kan worden gedefinieerd. Eeh persoonlijke
invulling van een generiek concept dient ook aan de buitenzijde atleesbaar te zijn.
2:2 Toekomst

Een STEW wonihg .is ontw.tkkeld met het oog op de toekomst. Naast aanpassing
aan de woonwensen door ruimtelijke en infrastructurele ingrepen wordt tevens
ingespeeld op de geldende en te verwachten eisen met betrekking tot het milieu.

'Bouwkunst is het werl<en met standaardvormen.' (Ls Corbusisr, 1923)
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3.

Milieu

De materiaalkeuze wordt in hoge mate bep:aald door de
in spanning ;die·. in de ·produktiefase :wordtve.rlangd ten behoeve van de·

3.1 Mitleubatans

~i~~;;~;;i;~~i·.

aan~ ~en ,.gamrud<.:~van.~,mate.malenten,,bef!tb:a¥e>,zan· rla,;bouw,.iateknuat.:·op:..emt:'g~,.:moment
wederoll'l ·' kunnen·,worden.inge'Zet dan·wehkt:umen·. w:arden ve:rwerkbtot een
op:nieuw·te'·'gebroiken·gr0ndstof;
3~2· onderhoud · Materiaalke:us ·en detai~ledng :·:cfienen • teworden at-gestemd ·op de· te
verwachten levensduur van de te onderscheiden elementen in de constructie. Dit is
een hoogst ingewikkeld vraagstuk omdat van te voren met de .opdrachtgevende
partij za1 moeten worden besloten of onderhoud de prestatie. van het produ kt zal
moeten verlengen, dan wei dat na vertoop van tijd':de prestatie onder een
acceptabele ·niveau is gedaald en·dattotvervanging :en wellichtdus tot vemetering
moet worden overgegaan~ Een geleding in niveaus als strategie kan verwijzen
naar de heikele onderdelen. De draagconstructie dient te worden afgestemd op 50
jaar. De andere bouwdelen dienen in overleg te worden voorzien van een garantie
met betrekking tot levensduur en prestatie.
3.3 · ls()tatl$ : JJ.e thermi sche isolatie van dE) '"!'Pni ng st~at in direct~ relatie met de
gebruikstrequ~ntie.· van de :te onderscJ1eidert ve:'rbJijf.sruimten... ln:J )e.ginsel.,leent het
concept zi.c h voor een votledig ·t e gebrt~ike,IJ 'verblijtsgebied zonder
compartirnehteh. Aan de andere kant zijh Jevens indelingen mogelijk die een meer
traditionele verdeling in afzonderlijke verblijfsruimten Iaten zien. lndien de STEW
woni ng wordt gepositioneerdTn .een markt''Waa'fih verschntend£fr116gelijKheden met
betrekking tot het gebruik worden aangedragen kan het niet anders zijn dan dat de
isolatie waarde van de verschillende bouwdelen niet mag worden aangepast aan
bijzonder gebruik. Dat wil zeggen dat de prestaties van de verschillende
verblijfsgebieden en -ruimten gelijk gesteld dienen te worden. De natuurfijke
omstandigheden moeten worden uitgebuit per project, misschien zelfs per woning,
daarom dient de gevel het effect van de bezonning te kunnen maximaliseren en te
pareren.
·
De geluid1solatie tussen de geschakelde woningen wordt bewerkstelligd door de
vergrote spouw, de dubbele gersoleerde halvewand constructie en het 'open raam·
effect van de vergrote spouw; De bekledingsmaterialen van deze ruimte moeten zo
.. W()rd~n gekozen dat
een maxi
male
absorptie
in de·.·.·spouw
wordt
bereikt .
. .... . .
· ·:·.·.
._,.·
'.
·.·· •·. .
-.· · · ..
, .,,
.

··· " ·.· · . ·.-.·· ·:"
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4.

Uitrusting

4.1 lnstattaties
4.1;1 verwarming

of luchtverwarming rechtstreeks van uit de (tweezijdige)
irtstatlatiewand:

·:=:~ie!:EEe=~==e2m~.: ·
4~·1~swater.\t'et1!>tuik:: kan

fiJnctlo:ne.ef woteen ge:sp»tsf.in gn}ze en schone

gebiedenat~;dan .. niet.tn

combinatie met··opvang<en gebruik'·hemelwater.
4~~L6 :eJe1diisChe installatie ·kan ·worden· voorzien · van·· zelfdenkende of
registrerende ·punten waardoor ·schakeldraden en schakelaars kunnen worden
teruggebracht in aantal.
4.2 communlcatiesystemen voor interne en externe toepassingen kunnen worden
toegepast als voorloper op de zogenaamde Home Interactive
Telematics ~

Daarbij zijn twee ontwikkelingen aan te geven:
4.2.1 Nieuwe media, zowel dragers (apparatuur, systeem, beheer) als

informatiesoorten zullen langzamerhand de woning en woonomgeving
gaan beheren en beheersen.
4.2.2 Tegenwoordige app~ratuur zal worden vervangen door ge'integreerde
·
·
huissystemen: de Home interactive Telematles~ ·

. . .0
..\.1./,'~.-:--

---/ ,

-'"
-

/'/'\' \.

'ledere nieuwe technologle moet een etgen pleats veroveren.' (Dieter Haack,
1980)
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VI

PROEFPROJECT

1;1.;Locatie• •tn .·-e erste,;,jnstantie·-w0rdt::co:ntact: gezocht··metigeme.e nten\die•

-Pf)~enti~tin-~~a~nrnerkit\lQ?·k0man v.G>·an:t;te.~i::llBO'~Qde ·.<marM~~gmemt._·.•. Oit-

. .
marttt's~mnent~w&iidt ;ge!Zociilt~i·a~·de/\lmtfikt van•i<ot>pwoning~rftussem · ti35~·(Pretmfe+1\)

::=~:=~~~~~!:::t:~=~~ '
serie STEW·woningen.

Proefbouw Het is van groot belang dat in de nabije toekomst kan worden
verwezen naar een gerealiseerd object. Dit kan worden bewerkstelligd door het
bouwen van een daadwerkelijk prototype op eigen terrain, maar kan ook gestalte
krijgen op kleine-schaal in een zogenaamdenut-serie.

1.2

2. Uitvoering
organtsatte Het project verloopt op basis van een gestructureerde
samenwerking tussen partijen. De partijen hebben een belang in het slagen van
het projectdoorenerzijds.het persp~cti~fvan een markt optermijn, anderzijds.. ·
direCt .d oord,e i:lfiet.van proctLik,ten uitde~ eig~n .produktielijn. De voortQc:ii)Q ·Wo.f,dt
bewaa:k1 door 'PRe ~Is p:iojectleider met·activite1tenop hetterrein van de ··· · ·.
versl8.glegging, de •bewaking van de voortgang en de beheersing van het:budget.
2.1

2:2· wetkWIJze····Oe ·ideevorming"en'de·

eerste-verkenningen metbet:rekking·4ot:het
concept kwamen tot stand en petit comite tussen de TUE (ir Westra) en DE LOODS
(ir Peters). De voorwaarden scheppende activiteiten zijn in handen van de TUE, de
professionele en huishoudelijke beslommeringen worden verzorgd door DE
LOODS. Het voorwerk behelst de niogelijkheden d~e worden neergelegd in de
vorm van een bestek met tekeningen en zoveel mogelijk concrete offertes van
toeleverende partijen. Het bouwbedrijf zal op basis van die gegevens de catculatie
verzorgen; Er dient onderzocht te worden in hoeverre het risico bij de eerste
projecten kan worden verdeeld onder participerende bedrijven.
Plan van Aanpak Het plan van aanpak ontstaat vanuit de voorstudies en bevat
de volgende procesonderdelen:
· · · ··
· ·. -'Formt:~1eren,van''·Ontwerpspecificaties· ···
-Onderzoek locatie
-Bijgesteld antwerp in relatie tot herdefiniering marktsegment
-Dimensionering constructie
-Receptuur ingredienten en materialen
-Specificatie van de lnstallatie
-Specifica1ie van de lnbouw
-Opties met betrekking tot de dakopbouw
2.3
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3. Status
3.1 Loc~ie

Het is van belang dat een proefserie zal worden gerealiseerdop een
aantrekl<e.lijke·.·locatie .· De :geschiede.n is -heeft:.g.e toond dat succesrijke<pro_je.eten

fiS~EJaa~£:
erwoTdf.g:eexperimentererd met gebouwprodukten ·die niet in·de ·pas ·topen··methet
ga:ngbare ,aanbod.
Consumenten zijn niet gevoelig voor subtiele
veranderingen die slechts achter het behang waarneembaar zijn. De ·gevo1gen van
devernieuwde aanpal< dienen zich in touter positi'e ve zinaan te dienen:
grater
meer mogelijkheden
lange termijn
meer levensfasen
snel
eigen-touch
niet duurder dan....
.
. .
Datbetekent-dat :de eerste plannen ·op geraffineerde wijze 'deze:argtimen,en · ·
moeten iUustreren. lndien het plan zodanig dient te worden aangepastop::grond
van een ongunstige verl<aveling of anderszins, dan dient oveiWogen te worden
voor de. u.itnodiging te.passen. Uiteindelijl<,bJijl<t datjuist.in ..de. precairs. projecten de ·
verwachtingen te hoog zijn gespannen ten opzichte van een reeel in te schatten
succesformu le.

3.2 Markt en consument

Het is van be lang dat de continuHejt in de ootwikkeling wordt
verzekerd. Er is een zekere gemakzucht bij dergelijke ontwikkelingen die zich utt in
een afronding van de voorbereidende activiteiten tijdens de vervaardiging van de
eerste serie. Slechts de marl<t VJOrdt bewerl<t, het produl<t lijl<t in het finale stadium
een niet te veranderen ge.geven. Deze funeste gang van zaken wordt tegengegaan
wani1eer er maatregelen worden genomen die een voortschrijdende, maar vooral
ool< bijslijpende en sturende ontwikkeling ondersteunen. De initiatiefnemers en
risicodragende partijen zouden een fonds l<unnen stichten dat monjtorjng en
herbeziooing .,ge~ttJxencJ.e. e.en .bepaaJde -. periode. mogeHjk.maakt.
3.3 DurchfOhrung
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VII

EPILOOG

Een huis ontwerpen kan iedereen: De bestanddelen zijn in materiele en in
inhoudelijke zin bekend en metenig geschuifkunnen de ingredienten
s:te.eiifs.: weer·wo:rden:-:·g:e orde·nd•·•tot:eemcompromis:::d at ·d oorwelstand·,'e n

;;;m;e~~~~::;;.y;~

·gt;Jmeenf$m . -v,ersGfilJJW!H.;\ Jet:;Jere$,g~sEf;..tifi,"wQ1g~steldeA<nJg:t;;ztJrl\:.el§en;·\:stul.p:::of': ·
geschak:etae iwoning .iop·:~eenpaar:bonderd.' vierkante . meier· en·'het 'totaa+ resuitaatis
de :· op:tellihg.·•van·:·de:;afzonderltj.ke•;-pJanhen.
STEW is··geen1egengif. Da ·gebruikerwGrdtbeschouwdalseen ·mondrge ·
consument die woont om prettig en naar eigen inzicht te Ieven. De typische kaders
die STEW vertoont door de bouwwijze vertonen een krachtige saamhorigheid en
per travee een individuele inbreng.
STEW gaat uit van een op.:de ·consu ment'gericht bouwproces.··Oat .stelt enig.e
voorwaarden aan de opzetvan de structuur. Bouwen voor de markt is niet het
zel.fde als consument gericht ontwikkelen, bouwen en distribueren. Het vergt van
de betrokken partijen en instanties in het algemeen meer belangstelling, inzet en
actie!
1. Orientatie op de markt .door actieve deelname: verkoop:. of distributieapparaat
motto: .maa/( jezelf qeelg~n~ot van hetg~beuren, laat het niet over aan anr:Jeren
2. Plahn1atige verbeterihg en ontwikkeiing produktie eri (nieuwe} produkte·n
motto: blijfbij
3. Specialisatie en concentratie op aspecten of deelprocessen
motto: selecteer en kies·veerdesterkepunten·
4. Ontwikkeling van een infrastructuur door concentratie van kapitaal, ontwikkeling
van produktie- hulpmiddelen, uitbreiden van de communicatie
motto: sticht een eigen wereldje
5. lnrichten en opdelen van processen waardoor serie- of massaproduktie en ook
flexibele produktie systemen mogelijk worden.
motto: verhoog ge/eidelijk de status van de vervaardiging
STEW past produkten en technieken toe die bestaan
STEW kan worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen
STEW is een concept dat zich aanpast aan de vraag
STEW respecteert de vrijheid van de gebruiker
s :F6W' is een,;t:eGepttuJrwaar:voor--de· ingr<edienten ·kunnetl worden ··geslecteerd ,·
STEW is een host voor individuele woonwensen
STEW past in onze tijd en in de naaste toekomst.. ..
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