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Dit boek is het derde deel van een triptiek die is uitgegev!!n bij de gelegenheid van het vijfde lustrum van de Faculteit Bouwkunde, TUE in 1992.
De andere delen zijn: "25 jaar Bouwkunde Eindhoven", geschreven door
Prof. ir. W. Kamerling, en "Bouwkunde Eindhoven; Achtergronden van het
onderwijs, profiel van een wetenschap ".
Het eerste deel blikt terug op de geschiedenis van de faculteit, het tweede
deel richt zich op het heden, terwijl het voorliggende derde deel zich ~icht
op de toekomst.
Omdat deze toekomst voor een groot deel bepaald wordt door komende
ontwikkelingen op het Europese vlak, wordt in dit boek de Europese
Richtlijn v.oor opleidingen op het gebied van de architectuur als uitgangspunt genomen.
Een bijzonder woord van dank richten de redacteuren tot Ton Dawits,
Alexander v.d. Eijnde, Ton van Gennip, Jac de Kok, Bert Lammers,
Erik te Nijenhuis, Germaine van Tilt-Bisschop, Bauke de Vries en aile anderen die een creatieve bijdrage hebben geleverd aan de vormgeving en uitvoering van dit boek.
© Faculteit Bouwkunde, Tech nische Universiteit Eindhoven. 1992
Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan ook. gekopieerd en/of openbaar gemaakt
worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
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DE ARCHITECTUURTAXONOMIE

een proeve van communicatie
Dr.ir. H.M.G.J. Trum
Prof.dr.ir. M.F. Th. Bax

INLEIDING
Naar aanleiding van haar vijfde lustrum heeft de faculteit Bouwkunde het
plan opgevat een drietal met elkaar samenhangende geschriften het Iicht te
doen zien in haar Bouwstenen-reeks. Deze triptiek bestaat uit een boek "25
jaar Bouwkunde", geschreven door Prof.ir. W. Kamerling; als tweede een
boekje waarin structuur en werkwijzen binnen de faculteit "hie et nunc",
beschreven worden, en het onderhavige boek "Concepten van de
Bouwkunde". Het eerste dee I blikt terug op de geschiedenis van de faculteit, het tweede richt zich op het heden, terwijl het derde dee I zich richt op
de toekomst. Omdat deze toekomst voor een groot deel bepaald wordt
door komende ontwikkelingen in het Europese vlak, wordt de Europese
Richtlijn (Lit. 1) voor opleidingen op het gebied van de architectuur als uitgangspunt genomen. Deze richtlijn is daarom interessant, omdat deze
gezien kan worden als een poging van de verschillende lidstaten om het
vakgebied, uitgaande van een gemeenschappelijke Vitruviaanse basis,
opnieuw te definieren met het oog op de vragen die deze tijd stelt.
De gemeenschappelijke markt met zijn noodzaak van vrije beroepsbeoefening in aile lidstaten en de vrije uitwisseling van studenten en docenten tussen aile lidstaten, hoe gewoon dat in de Europese geschiedenis van voor
deze eeuw ook altijd geweest is, vormt een uitdaging om het vakgebied
van de architectuur en daarmee dat van de bouwkunde in algemene zin te
bepalen. De faculteit heeft zich op dit Europese niveau ·ingespannen om
een structurerende bijdrage te leveren in het onderling overleg over deze
zaken. Het is dan ook passend dat de faculteit zich bij de gelegenheid van
haar vijfentwintigste verjaardag intern bezint op de inhoud en betekenis
van de Europese Richtlijn. Van deze richtlijn is vooral artikel 3 van belang,
die aangeeft aan welke eisen de opleiding van de architect (lees: bouwkundige) moet voldoen om toegelaten te worden voor de vrije beroepsuitoefening in andere lidstaten . In 11 paragrafen worden deze eisen opgesomd. De
noodzaak om deze paragrafen operationeel te maken voor de harmonisatie
van de opleidingen, overigens met behoud van de ·cu lturele verschillen,
maakte een herformulering van het artikel noodzakelijk, eveneens in 11
paragrafen . Hierin werden kennis, inzicht en vaardigheid verlangd van
architecten in architectuur als een technisch, constructief, esthetisch, cu ltureel, etc. fenomeen. Deze fenomenen werden later door de redacteuren
van het voorliggende boek vertaald in 12 concepten, die ondergebracht
werden in een hierarchisch geordende taxonomie. Deze concepten worden
overigens opnieuw op Europees niveau behandeld als mogelijk uitgangspunt voor het werk van. het Raadgevend Comite voor opleidingen op het
gebied van de architectuur. Deze taxonomie van concep,ten - geordend in
basisconcepten en schaalconcepten - vormt de basis w?arop verschillende
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auteurs binnen de faculteit Bouwkunde werden uitgenodigd de verschillende concepten op een deskundige wijze specifiek uit te werken, waar de
redacteuren dat daarvoor op een meer algemeen bouwkundige wijze hadden gedaan (Lit. 2). Hier volgt de tekst van de brief aan de auteurs:

"In de afgelopen weken zijn met u gesprekken gevoerd over de invulling die door u aan het lustrumboek gegeven kan worden. Wij kunrien
constateren dat ons initiatief aangeslagen is en dat we mogen rekenen
op de medewerking van een groot aantal auteurs uit de faculteit. Deze
gesprekken hebben ons tevens de mogelijkheid geboden het plan van
aanpak wat verder aan te scherpen. Graag willen we daarom puntsgewijs een aantal zaken onder uw aandacht brengen.
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1. Van elke auteur wordt verwacht dat een bijdrage geleverd wordt.in
de vorm van een uitwerking van een basisconcept uit de taxonomie,, dan
we/ een nader bepaald onderdeel daarvan. In sommige gevallen wordt
door meerdere auteurs gewerkt aan een bijdrage. De teksten die w/j
aangeleverd hebben, hebben slechts tot doe/ de concepten te benoemen en te plaatsen. Zij hebben in dat opzicht en illustratieve functie en
bepalen zeker niet het gebied waartoe de auteurs zich zouden moeten
beperken.
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2. Een concept wordt beschouwd als een bepaalde, eigenstandige benadering van het vakgebied van het bouwkundig ontwerpen. Elk concept
draagt bij aan de bepaling van een ruimte waarbinnen het bouwkundig
ontwerpen zich voltrekt. Elk concept kan ook beschouwd worden als
een poort die toegang geeft tot dat gebied. De concepten worden,
ondanks de hierarchie van de taxonomie, als volstrekt gelijkwaardig
beschouwd. Zodoende doemt het beeld op van een Stonehenge-achtige
constructie, waarvan de poorten, afhankelijk van de aard van de ontwerper, of de aard van het prob/eem, de verschi/lende concepten vertegenwoordigen. Een ander beeld is dat van het ronde-tafel-gesprek
waarbij de verschi/lende soorten - met de concepten corresponderende ontwerpers evenzoveel partijen zijn die deelnemen aan het bouwkundige antwerp. Elke partij brengt daarbij zijn belangen in in het antwerp:
In dat antwerp komen altijd aile partijen en dus aile concepten gedurende het proces aan bod.
Elk concept is daarbij het eerste denkbeeld of idee dat opkomt bij de
ontwerper op het moment dat hij of zij geconfronteerd wordt met de
opgave.
Gevraagd wordt aan de auteurs om bij de behandeling van hun concept
de nadruk te leggen op de zelfstandigheid ervan.
Dit kan natuur/ijk ook we/ gebeuren door de relaties aan te geven met
andere concepten, maar dit heeft niet onze voorkeur, a/ was het maar
omdat op deze wijze aile mogelijke overlappingen in de tekst van h:e t
boek gaan ontstaan.
Het is niet de bedoeling de door de coricepten gevormde ruimte te vulleQ, maar haar juist te vormen als een mogelijk actieveld voor de
/ezer en voor de ontwerper.

3. De bundel met de taxonomie van concepten, zoals die door ons is
aangereikt, bepaa/t aileen de soort en de relatieve plaats van de concepten. In de inleiding van het boek zal daarop kort teruggekomen worden.
Het is de bedoeling binnen deze eenvoudige spelregels zovee/ mogelijk
ruimte te geven aan elke auteur. Het boek zal daardoor de vorm krijgen
van een verzame/ing opstellen. Elke auteur heeft daardoor de mogelijkheid zelf de vorm te bepalen, die karakteristiek is voor het concept dat
hij behandelt. Jllustraties worden daarbij bijzonder op prijs gesteld.
De verhouding tussen de hoeveelheid tekst en plaatjes wordt volstrekt
aan eenieder overgelaten.

4. Het is niet de bedoeling elk concept te behandelen in de vorm van
een theoretische beschouwing van het concept. Wij kiezen uitdrukkelijk
voor een ontwerp-benadering. Dit is inherent aan de term "concept",
wat immers een eerste stap in het ontwerpproces inhoudt. Het concept
is daarbij een denkbeeld, maar ook tegelijk een visueel beeld dat bij de
ontwerper opkomt bij de eerste benadering van de ontwerpopgave. Op
dat moment wordt a/ verschillende keuzen gemaakt, niet aileen voor
een soort concept, maar ook daarbinnen weer voor verschillende typen
van op/ossingen. Wellicht dat het schetsen van dit veld van keuzemoge/ijkheden per concept een interessante aanpak van de uitwerking van de
tekst kan zijn. Oat zou dan tot een typologische benadering per concept
kunnen leiden. Een andere eerste stap zou de bestaanbaarheid van het
concept zelf kunnen zijn.
5. Als verbindend thema kwam tijdens onze gesprekken het idee op om
elk concept te beschouwen als een specifieke inkleuring van een afbeelding van een bouwwerk. Elk concept za/ dan een andere inkleuring van
de afbeelding te zien geven, omdat elk concept zijn eigen onderscheid
in ruimtelijke categorieen kent. Tijdens de gesprekken die wij voerden
bleek dit een beeld te zijn waarin eenieder zich direct kan vinden. Wij
zullen een voorbeeld zoeken van een gebouw dat zich voor een dergelijke behandeling leent."
De redacteuren zijn er zich van bewust dat deze participatorische benadering van de plaats, inhoud en geleding van het vakgebied een bijzondere
is in de historie van het vakgebied van de bouwkunde. Graag nemen wij
hier de tekst (met weglating van noten) op van een brief die Dr.ir. G. van
Zeyl ons daarover schreef.
"Naar aan/eiding van de recente ronde van het /ustrumboek '92, ben ik
zo vrij om een enkele opmerking te maken.
De samenvattende tekst (van het hoofdstuk "Architectonisch concept
a/s ontwerpfi/osofie" van Bax en Trum in: "Vademecum voor
Architecten", uitgegeven door Samsom, Lit. 2, red.) richt zich met name
op de toepasbaarheid en dient zich onder meer aan als een herformulering van Vitruvius' boeken. Dit laatste lijkt mij juist, gezien de praktische
werkwijze van Vitruvius. Een aanvulling op deze herijking zou echter
kunnen zijn dat:
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a)een onderscheid wordt aangescherpt tussen een fundamente/e en eeri
instrumentele benadering van de bouwkunde.
b)de globale ontwikkeling wordt geschetst van het Vitruvianisme, dat
vanaf de Renaissance is ontstaan en tijdens de Verlichting zo werd
getransformeerd, dat men over het einde ervan sprak. Het is betekenisvo/, dat in het boek een nieuw begin aangekondigd /ijkt te worden.
c)het lustrumboek zich profileert in de produktie van theorieen, die
recent zijn verschenen in de post-moderne fase van onze cu/tuur, en terzijde zich situeert in de produktie van tractaten in de Verlichting.
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d)het beeld van "Stonehenge", respectievelijk "ronde-tafelgesprek" kan
worden geschetst in een 9ntwikkeling van kosmische samenhang,
humanistische universitas, respectievelijk meer op een vertoog dat meer
gericht is op het spreken van de /eden zeit, minder op een artificiele
samenhang. Het vertoog meet zich aan een metropolitaan bewustzijn,
waarin zin en onzin, orde en chaos dwars door elkaar /open.
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e)resumerend een "bouwkundig concept" niet meer kan worden ingezet om een verloren eenheid te redden, maar als een instrument kan
worden ingezet om de werke/ijkheid creatief te ondervragen op haar
ta/rijke mechanismen, ten einde bewuste verschuivingen aan te brenl
gen. Het belang is om op de innerlijke logica van de dingen te reageren
en haar waarheid en on'(laarheid te tonen. Het is hiermee, dat de werkelijkheid kan worden geaccepteerd zonder deze blindelings te bevestigen of te idea/iseren."
Het boek bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel, het voorwoord, behandelt de taxonomie van concepten van de bouwkunde met
daarop aansluitend een inleiding met een verantwoording van de werkwij~e. Het tweede deel bestaat uit 20 hoofdstukken, geordend naar de 12 concepten (het hoofdbestanddeel van het boek), en het derde onderdeel bevat
een korte afsluiting met enkele observaties en conclusies met betrekking
tot het nut van het werkstuk voor de facu lteit en een visie op toekomstige
activiteiten in het perspectief van de richtlijn op Europees niveau.

DE EUROPESE RICHTLIJN
De huidige versie van de richtlijn IS 1n 1985 tot stand gekomen. Daarin
wordt o.m. beschreven over welke kennis, inzichten en vaardigheden architecten moeten beschikken. Hoewel de Richtlijn op zich bruikbaar was voor
het doel waarvoor hij in 1985 was gemaakt, namelijk de wederzijdse erkenning van d iploma's en de toelating tot de beroepsuitoefening in aile lidstaten, bleek dat de tekst van artikel 3, waarin de inhoud van de verschillende
deelgebieden van de vakbeoefening worden geformuleerd, voor het in
kaart brengen, karakteriseren en op elkaar afstemmen van architectenopleidingen in de Europese Gemeenschap, te wensen overliet. Daarop volgde

op Europees niveau een uitgebreide discussie over de theorie van het architectonisch ontwerpen, die moest leiden tot een herformulering van dat artikel. De redacteuren van dit boek hebben een voorstel gedaan voor een
nieuwe formulering van artikel 3* , die gebaseerd is op twee theorieen:
een onderwijskundige theorie, de zgn . taxonomie van Bloom, die
betrekking heeft op soorten en niveaus van kennis, inzicht en vaardigheden, en
een vakinhoudelijke theorie: de domeinentheorie, die een systematische
beschrijving geeft van het vakgebied architectonisch ontwerpen in termen van morfologische niveaus, procesfasen, en functionele gebieden:
de ordes en domeinen.
Dit voorstel voor de herformulering van artikel 3 werd door het Raadgevend Comite in 1990 geaccepteerd[1]. In twaalf paragrafen worden daarin de belangrijkste eisen opgesomd waaraan een architect moet voldoen
om toegelaten te worden tot de beroepsuitoefening in een van de
Europese lidstaten. [Lit.3] Omdat de nieuwe formulering gebaseerd is op
het resu ltaat van een uitvoerige internationale discussie over inhoud,
omvang en betekenis van de architectuur in Europa, geeft de inhoud van
het artikel een beeld van de huidige algemene theorie. Door de koppeling
aan de Domeinentheorie[2] vormen de twaalf paragrafen van het nieuwe
Artikel 3 een compleet en consistent geheel. De twaalf paragrafen van dat
artikel corresponderen met twaalf concepten van de bouwkunde.

CONCEPTEN VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN
Concepten zijn te beschouwen als denkbeelden of visuele voorstellingen
van een oplossing van een ontwerpvraagstuk dat in het hoofd van de ontwerper opkomt als hij met een ontwerpopgave wordt geconfronteerd. In
iedere fase van het ontwerpproces kan dat voorkomen.
In dit boek wordt ingehaakt op al die beelden die in het hoofd van de ontwerper opkomen bij het begin van elke nieuwe stap in het ontwerpproces.
Die beelden worden hier concepten genoemd.
Het eerste, meest globale beeld is het architectonisch concept. Het is voor
de ontwerper ook het laatste en het meest complete. De andere beelden
maken daar deel van uit en zijn als specificaties op te vatten. In twaalf beefden wordt zo de wereld van de bouwkundig ontwerper geschetst. Hier
volgt een omschrijving van wat onder een concept verstaan wordt in de
vorm van een niet uitputtende lijst.
Elk concept heeft betrekking op de volledige uitgebreidheid van het
bouwwerk; de meeste concepten verwijzen naar zowel ruimtelijke als
materiele aspecten van het bouwwerk.
Een concept is visueel van aard, wat inhoudt dat elk concept voorgesteld kan worden door een specifiek functioneel systeem met daartoe
behorende elementen. Een bouwwerk kan "ingekleurd" worden over
eenkomstig de elementen van de betrokken systemen.
•

Prof . Bax is lid van de adviescommissie voor het Raadgevend Com it~ voor Opleidingen op
het gebied van de Architectuur van de Europese Commissie
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Concepten kunnen betrekking hebben op elk ruimtelijk niveau: zowel
op het stedebouwkundig niveau, het niveau van het bouwwerk zelf. als
op het detailniveau .
Concepten hebben betrekking op iedere fase van ontwikkeling van het
bouwwerk, op de situatie, het programma van eisen, maar ook op
bestaande bouwwerken.
Concepten zijn primair functioneel van aard en als zodanig doelgericht.
Ze representeren zowel middelen om doelen mee te bereiken, als de
doelen zelf.
Concepten bevatten informatie in de vorm van beelden, die de ontwerper kunnen inspireren of waardoor hij zich kan Iaten leiden, of in de
vorm van criteria, waaraan getoetst kan worden. Concepten kunnen
gebruikt worden voor zowel analyse- als synthese-doeleinden.
Concepten definieren ontwerpvelden waarin min of meer autonome
ontwerpprocessen leiden tot partiele ontwerpen, die ge'integreerd moeten worden tot het uiteindelijke ontwerp. Deze ontwerpvelden zijn het
territorium van de partijen die in het proces participeren.
Concepten zijn het resultaat van ontwerpprocessen binnen een specifiek
ontwerpgebied uit het verleden; ze behoren tot het geestelijke erfgoed
van specifieke beroepsgroepen. Als zodanig representeren ze een historisch evenwicht tussen conflicterende eisen, een spanningsveld dat de
vorm van het bouwwerk in die tijd heeft gemodelleerd.
Een concept kan worden gespecificeerd tot een typologie van bijvoorbeeld bouwwijzen, constructiewijzen, organisatiewijzen, etc., waaruit
een keuze kan worden gemaakt ten behoeve van het ontwerp van een
bouwwerk.
Etc.
Concepten moeten een zekere mate van herkenbaarheid en autonomie
hebben in hun vorm en functie, omdat ze anders geen rol kunnen spelen in
het ontwerpproces. Concepten hebben daarom namen die verwijzen naar
het terrein dat zij bestrijken en zijn te beschrijven in termen van doelen die
nagestreefd worden, bijvoorbeeld het constructief concept (behoud~aar
heid), het technisch concept (maakbaarheid), etc. De namen van de concepten zijn ontleend aan Artikel 3 van de Europese Richtlijn.
Concepten kunnen, conform de werking van het menselijk geheugen, op
verschillende manieren worden gepresenteerd:
een formele uitwerking: ruimtelijke, visuele voorstellingen van een
bouwwerk, zoals tekeningen, schema's, diagrammen of maquettes;
een functionele uitwerking, waarbij het concept wordt voorgesteld !
door normen en regels, of door criteria waaraan voldaan moet worden
om een gewenste kwal iteit te bereiken, zoals bijvoorbeeld een programma van eisen;
een procedurele uitwerking, waarin het concept de vorm aanneemt van
een instructie die gevolgd moet worden om een gewenste toestand' te
bereiken, zoals bijvoorbeeld een besluitvormingsprocedure, een strategie, een methode, of eenvoudigweg een algoritme.
Elk concept wordt beschouwd als een bepaalde, eigenstandige benade-

ring van het vakgebied bouwkundig ontwer pen . De concepten worden als
gelij kwaardig beschouwd. Het ontwerpproces kan zo bijvoorbeeld worden
voorgesteld als een ronde-tafe l-gesprek, waarbij de verschi llende met de
concepten corresponderende ontwerpers evenzoveel partijen zijn die deelnemen aan het ontwerp. Elke partij brengt daarbij zijn kennis, creativiteit _
en belangen in het ontwerp in. Gedurende het ontwerpproces komen altijd
aile partijen en dus aile concepten aan bod. Dit "gezelschapsspel" kan zich
echter ook in het hoofd van een ontwerper afspelen.

BOUWKUNDIG ONTWERPEN MET CONCEPTEN

Elk concept kan gerelateerd worden aan andere concepten . Dat gebeurt tijdens het ontwerpen . Door integratie van concepten kunnen meerdere tuncties in een vorm worden verenigd. Een muur verenigt in zich zowel een
ruimtescheidende of gebruiksfunctie, een dragende of constructieve functie
en een technische functie met betrekking tot daarvoor benodigd materiaal
en arbeid . In dit geval betreft het een specifiek fysieke vorm, maar het
geldt ook voor vormen van economische en socia le aard, zolang het maar
artefacten betreft. Vanaf het begin van het ontwerpproces worden verschillende keuzen gemaakt, niet aileen voor de volgorde waarmee soorten concepten aan bod komen, maar ook daarbinnen weer voor verschillende
typen van oplossingen, die leiden tot nieuwe keuzemogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het bouwwerk in wording. Bij het ontwerpen van de
muur kan men zich voorstellen dat binnen elk concept verzamelingen van
oplossingsvarianten gegenereerd worden, waarvan (in termen van de verzamelingenleer) de doorsnede bepaald kan worden. Deze doorsnede kan
stapsgewijs steeds kleiner gemaakt worden, bijvoorbeeld door toevoeging
van criteria, totdat slechts een oplossing overblijft. Deze oplossingsvarianten zijn invullingen of specificaties van een gemeenschappelijke vorm, een
geometrie met zogenaamde structurele eigenschappen. Als gesproken
wordt over de vorm van een concept, dan wordt zo'n type vorm bedoeld.
Niet aile concepten behoeven tegelijkertijd te worden ge·integreerd. Twee
of meer concepten kunnen naar believen tot synthese worden gebracht,
waardoor deelontwerpen ontstaan . Een voorbeeld van integratie is de synthese van een gebruiks-, een constructief en een technisch concept, dat in
de praktijk een ontwerp wordt genoemd. In de ruimtelijke planning is een
"plan" het resultaat van de verdere synthese van een ge'integreerd
gebruiks-constructief-technisch concept (ontwerp) met een sociaal en een
economisch concept. Het architectonisch concept wordt opgevat als het
resultaat van de integratie van aile twaalf concepten.
De volgorde waarin hierna de concepten worden gepresenteerd, is niet
bepalend voor de volgorde waarin ze in een ontwerpproces aan de orde
worden gesteld; dat proces kan voor wat de concepten betreft in een w illekeurige volgorde - naar keuze van de ontwerper- verlopen. Ook het relatieve gewicht dat eraan wordt toegekend, wordt niet door de gegeven volgorde bepaald, maar is de vrije keuze van de ontwerper. Deze keuze wordt
zowel bepaald door de aard van het ontwerp, als door de aard van de ontwerper. De gemaakte keuze bepaalt mede zijn ontwerpstijl.
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TAXONOMIE VAN CONCEPTEN

Onder een taxonomie wordt verstaan een classificatie die opgebouwd en
geordend is volgens bepaalde regels. De taxonomie van concepten die!hier
behandeld wordt, Ievert een classificatie op van concepten die volgens
bepaalde hierarchische regels geordend zijn.
De samenhang tussen de verschillende concepten wordt in onderstaand
schema weergegeven. Het hele schema bestaat uit zes verschillende niveaus
die een hierarchische ordening vertonen, d.w.z. dat de concepten die tot
een bepaald niveau behoren op een hoger niveau kunnen worden ge'integreerd tot een nieuw, samengesteld concept. De taxonomie vertoont daarmee structurele kenmerken, d.w.z. dat concepten van een bepaald niveau
op een lager niveau op verschillende ll}anieren kunnen worden uitgewerkt.
De ge'integreerde concepten per niveau worden ook wei schaalconcepten
genoemd. De concepten binnen een niveau zijn zogenaamde basisconcepten.
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In onderstaand overzicht worden de concepten beknopt besproken.Behalve
de naam van de concepten wordt ook een aanduiding gegeven van het
doel dat met het concept nagestreefd wordt: "Technisch concept; de maakbaarheid van het bouwwerk" . Daarnaast komt in de beschrijving van elk
concept de zin voor: "Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die
loopt van .... tot .... ". Hiermee wordt een plaatsbepaling bedoeld tu'ssen
twee polen op een schaal, die uitersten weergeven waartussen gekbzen
kan worden. Deze toevoeging biedt de mogelijkheid tot een eerste, gr,ove,
inhoudelijke aanduiding van een concept als onderdeel van de beschrij'ving
van de ontwerpfilosofie van de architect voor een bepaald project. De •rverbindingslijn" van aile door de architect gekozen posities op de schaal ~eeft
een profiel, dat het architectonisch concept als persoonlijke en projeqtgebonden ontwerpfilosofie weergeeft. Elke omschrijving wordt afgesl~ten
met een zinsnede die rechtstreeks is ontleend aan de tekst van het te:vernieuwen artikel 3 van de Europese Richtlijn.
We zullen nu de opbouw van de taxonomie en elk van de concepten nader
bestuderen, van onder naar boven, van specifiek naar algemeen. De schaalconcepten zijn hier genummerd met Romeinse cijfers. De basisconcepten
hebben de nummers van het overeenkomstige lid van Artikel 3 van de
Europese Richtlijn.

I O.ARCHITECTONISCH

I.PERCEPTIE VAN DE
" KUNSTMATIGE
WERELD"

kuaatmatlg - · - - -tuurfllk

I
1.CULTUREEL

II . CULTURELE
CONTEXT

I

III.ATTITUDES VAN
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IV. DIMENSIES VAN
DE RUIMTE

2 . PROFESSIONEEL

I

4.ESTHETISCH

solistlsch -------- particfpatorlsch

tnldltlo-1 - · -- - lnftOVCitlef

lmpressle ·------------- expressie

FUNCTION EEL

5.MORFOLOGISCH

6. TEMPO REEL

fnltl-tatle - - -· -

V.ORDES VAN
DE PLANNING

VI.DOMEINEN VAN
HET ONTWE RP

I
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I

cohenntle

statlsch ---------------- dynamisch

lndl""'-1 ··· - -···· · - collectlef

investering ----------- exploitatle

F

9 . GEBRUIK

1 O.CONSTRUCTIEF

manofunctlon-1-multifunctian-1

passl.t ·········· ··-···-···· actlef

-

I

11.TECHNISC.H
fabriek -------------- bouwplaats.

VI. Ontwerpconcept: de domeinen van het ontwerp.
Als we kijken naar de opbouw van het schema, zien we op het laa,gste
niveau drie basisconcepten die de namen dragen van drie domeinen: Elk
domein is in de Domeinentheorie een functie- en ontwerpgebied, waarbinnen een deelontwerp vervaardigd kan worden dat bijdraagt aan het bq uwkundig ontwerp. Elk van die domeinen kan als beginpunt van een ontwerpopdracht worden genomen, en als zodanig een ontwerpconcept vormen.
Het zesde niveau van de taxonomie, het Ontwerp-concept wordt geleed in
basisconcepten volgens domeinen.
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11. Technisch concept: de maakbaarheid van het bouwwerk.
Het bouwwerk als bouwtechnisch systeem, als werk, als resultaat van
een bouw- en produktieproces, een systeem gericht op het tot stand
brengen van een gewenste toestand volgens een bepaalde bouwwijze.
Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die loopt van fabrieksmati ge tot bouwplaatsgebonden vervaardiging.
Het concept betreft "de totstandkoming van het materiele systeem van
een gebouw, dat voldoet aan eisen op het gebied van produktie en het
management ervan ."
10.Constructief concept: de behoudbaarheid van het bouwwerk.
Het bouwwerk als constructie of installatie, gericht op de instandho\.lding van een gewenste toestand met behulp van bepaalde construc~iewijzen.
.
Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die loopt van instandh9uding met passieve middelen tot instandhouding met actieve middeiJn.
Het concept betreft "de instandhouding van het ruimtelijk-materiel~
systeem van een gebouw, dat voldoet aan mechanische en fysische ~ isen
van duurzaamheid ."

9. Gebruiksconcept: de bruikbaarheid van het bouwwerk.
Het bouwwerk als utilitair systeem, dat een organisatie huisvest.
Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die loopt van mono- tot
mu ltifunctioneel.
Het concept betreft "de (dynamische} toestand van de gebouwde ruimte, die voldoet aan fysieke, fysiologische en psychologische eisen van de
mens, van sociale groepen en organisaties."

V. Planningsconcept: ordes van de planning.
Op dit niveau van de taxonomie gaat het om de ruimtelijke plannin~ en
aile eigenschappen of kwaliteiten die het ontwerp moet hebben "om niet
aileen in fysieke (ruimtelijk-materiele}, maar ook in maatschappelijk~ en
economische zin te kunnen voldoen aan de geste lde eisen . We zien hier
dan ook concepten verschijnen die de namen dragen van de ordes volgens
de Domeinentheorie: de fysieke orde (ruimte/materiaal}, de maatschappelijke en de economische orde. Het fysieke ontwerp wordt getoetst aan de

eisen die de samenleving er aan stelt, beschreven in maatschappelijke termen en het wordt gerelateerd aan artefacten uit de maatschappelijke
wereld. Hetzelfde geldt voor de economische orde: het fysieke ontwerp
wordt getoetst aan de eisen die de economie er aan stelt, beschreven in
economische (financiele en commerciele) termen en het wordt gerelateerd
aan artefacten uit de economische wereld.
Het vijfde niveau van de taxonomie, het planningsconcept, wordt geleed in
basisconcepten volgens ordes.
8. Economisch concept: de verhandelbaarheid van het bouwwerk.
Het bouwwerk als economisch goed.
Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die loopt van investering
tot exploitCltie.
7. Sociaal concept: de territorialiteit van het bouwwerk.
Het bouwwerk als sociaal goed.
Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die loopt van individueel
tot collectief.
Het concept betreft "het voldoen aan de maatschappelijke eisen
betreffende vraag naar huisvesting en aan eisen voortkomend uit sociaal
en menselijk gedrag."
Fysiek concept
De drie concepten van het laagste niveau : bruikbaarheid - maakbaarheid
- behoudbaarheid, kunnen op een hoger niveau worden geintegreerd
tot een ontwerp dat- in fysieke zin - is gedefinieerd in termen van ruimte en materiaal. Omdat dit concept het pure resultaat van die integratie
is, zonder verdere inhoudelijke wijzigingen of toevoegingen, komt dit
als zodanig niet voor in de leden van artikel 3. (Het is in dit schema dan
ook niet genummerd.)

IV. Ruimtelijk concept: dimensies van de ruimte
Op dit niveau gaat het om drie concepten die met elkaar gemeen hebben
dat het aile drie vormen van ruimtelijkheid zijn. Het morfologisch concept
bepaalt de ruimte met betrekking tot de uitgebreidheid van het bouwwerk
in relatie met de omgeving, het temporeel concept bepaalt de ruimte met
betrekking tot het tijdsbestek waarin het bouwwerk bestaat of bestaan zal
en het functioneel concept bepaalt de ru imte met betrekking tot de normen waaraan het bouwwerk moet voldoen. De drie dimensies op dit niveau
van de taxonomie bepalen de positie van de ontwerper volgens de
Domeinentheorie in het zgn. GOM-model: hij bevindt zich in het midden
van het model en orienteert zich bij de oplossing van het probleem op de
zes principiele mogelijkheden die het model hem biedt: hij kijkt naar boven
en orienteert zich op het hogere niveau waarin zijn oplossing moet passen,
of kijkt omlaag naar het lagere niveau, waarop deze gedetailleerd meet
worden. Hij kijkt naar links of rechts naar de andere domeinen die zich in
de verschillende ordes bevinden, waarin de functionele eisen worden
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gesteld waaraan zijn oplossing zal moeten voldoen. Hij kijkt naar achter
om zich te orienteren op de in het verleden afgeronde fasen van het proces, die tot besluitvorming hebben ge leid, waaraan hij nu moet voldoen en
hij kan naar voren kijken, naar de toekomst, om zich te orienteren op de
toekomstige verwachtingen en moge lijkheden voor te nemen besluiten.
Het vierde niveau van de taxonomie, het Ruimtel ijk concept wordt geleed
in dimensies.
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6. Temporeel concept: de veranderlijkheid van het bouwwerk.
Het bouwwerk als momentopname.
Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die loopt van statisch tot
dynamisch.
Behalve een function ele en een vormdimensie, kent de bouwkundige
ruimte ook nog een tijdsdimensie. Het gaat daarbij zowel om de historiciteit van een bouwwerk als om zijn toekomstig ontwikkelingsperspectief. De veranderlij kheid van een bouwwerk speelt daarbij een belang
rij ke rol. Dat geldt zowel tijdens het ontwerpproces als daarna.
Het concept betreft "de levenscyclus van een gebouw en de rol van de
verschillende partijen in een beheerst proces met zijn fysieke, sociale en
economische factoren."
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5. M orfologisch concept: de percipieerbaarheid van het bouwwerk.
Het bouwwerk als gedaante.
Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die loopt van fragmentatie
tot coherentie.
Het concept betreft "de hierarch isch samenhangende ruimtelijke 1
niveaus: stedebouwkundige omgeving, gebouw, interieur en bouwk!undige details. "
Funct ioneel concept
De drie concepten van het vorige niveau: fysiek- sociaal economisch, kunnen op een hoger niveau worden ge'integreerd t ot een
concept dat geheel in functionele zin is gedefinieerd in termen van :
eisen, wensen en normen waaraan het bouwwerk moet voldoen.
Afstemming aan aile fysieke, maatschappelijke en economische eisen
Ievert een ge'i ntegreerd concept op dat tot een ruimtelijk plan leidt in
functionele zin: dat w il zeggen het plan bezit aile eigenschappen, waar
door het in de ru imste zin van het woord functioneel is, niet aileen in
fysiek, maar ook in maatschappelij k en economisch opzicht: het is br.uikbaar, maakbaar en duurzaam, dus in fysieke zin realiseerbaar, is maatschappelijk aanvaardbaar en economisch haalbaar.
Omdat dit concept het pure resultaat van die integratie is, zonder verdere inhoudelijke wijzigingen of toevoegingen, komt dit als zodanig
niet voor in de leden van artikel 3. (Het is in dit schema dan ook weer
niet genummerd.)

Ill. Mentaal concept: attit udes van deskundigen

Op dit niveau gaat het om drie concepten die met elkaar gemeen hebben
dat het aile drie vormen van mentale benaderingen van een ontwerpopgave zijn. Ze vormen een eenheid die te maken heeft met orientaties op de
werkelijkheid: Het esthetisch concept is het concept van de kunstzinnige
benadering, waarbij de invalshoek van de ontwerper vooral wordt bepaald
door de symbolische betekenis die hij aan het ontwerp wil geven . Het ontwerp krijgt een bepaalde)betekenis en verwijst daardoor naar een bovenliggende werkelijkheid. Het wetenschappelijk concept zoekt naar onderliggende samenhangen en structuren die de werkelijkheid verklaren en onderbouwen . Het concept maakt gebruik van wetenschappelijke kennis, maar is
er ook op gericht kennis te verwerven ten behoeve van de oplossing van de
ontwerpopgave en beschouwt het ontwerp als bron van nieuwe kennis. Het
professioneel concept is zich die onderliggende en bovenliggende werkelijkheid wei bewust, maar tracht zich pragmatisch, praktisch en vakkundig
met de werkelijkheid zelf bezig te houden.
Het gaat op dit niveau van de taxonomie om het samengaan van aile d rie
de concepten, of juist om het welbewust leggen van accenten op een of
meer concepten.
Het derde niveau van de taxonomie, het Mentaal concept, wordt geleed in
attitudes.
4. Esthetisch concept: de kunstzin nigheid van het bouwwerk.
Het bouwwerk als kunstwerk.
Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die loopt van impressie tot
expressie.
Het concept betreft "het gebouw als uitingsvorm van bouwkunst en van
de relatie tussen architectuur en andere vormen van kunst."
3. Wetenschappelijk concept: de onderbouwing van het bouwwerk.
Het bouwwerk als hypothese; het bouwwerk als resultaat van kennis.
Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die loopt van traditioneel
tot innovatief.
Het concept betreft "kennisbronnen, relevantie, geldigheid en toepasbaarheid van informatie, onderzoeksmethoden en -technieken in de
sociale, culturele en technische wetenschappen, en van de methoden en
technieken op het gebied van het architectonisch en stedebouwkundig
ontwerpen."
2. Professioneel concept: de organiseerbaarheid van het bouwwerk.
Het bouwwerk als vakwerk.
Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die loopt van solistische tot
participatorische benaderi ng.
Het concept betreft "bedrijfsmanagement en beroepscodes."
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II. Cultureel concept: de culturele context
Het culturele concept is opnieuw het resultaat van de integratie van ·aile
lagere concepten uit de, taxonomie, en voegt daar een eigen kwaliteit aan
toe. Het bouwwerk wordt hier vooral beschouwd als "het midden", zowel
in ruimtelijk·e als historische zin. Hier vindt afstemming plaats met de gehele culturele context waarin het bouwwerk ontstaat, zodat het bouwwerk
deel van het cultuurgoed wordt. Dit heeft betrekking op de cultuur van de
"geest", met ons gehele culturele erfgoed, zoals de samenleving dat in de
loop van de geschiedenis op allerlei gebied heeft verworven.
Ook heeft het betrekking op "het midden" in een ecologische betekenis:
het milieu, de gecultiveerde natuur, waarvan mensen afhankelijk zijn en
waarvoor ze moeten zorgen, maar waarin ook het bouwwerk een plaats
moet krijgen.
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1. Cultureel concept: het "milieu" van het bouwwerk.
Het bouwwerk als gemeengoed.
Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die loopt van historische
tot ecologische orientatie. Het concept betreft "historische, (fysisch-·en
sociaal-)geografische en technische factoren."
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I. Architectonisch concept: perceptie van de "kunstmatige wereld"
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Dit concept behelst de gehele integratie van aile onderliggende concepten
en voegt daaraan toe wat het bouwwerk tot architectuur maakt.
"Architectuur" is in deze zin eerder een waarderende kwalificatie acht~raf,
een eretitel, dan dat de architect daarop tijdens het ontwerpen al zou moeten anticiperen. Het is een kwaliteit van sommige bouwwerken, die iedereen spontaan ervaart (Christopher Alexander spreekt in dit verband iVan
"een kwaliteit zonder naam" ' en van "a timeless way of buildin;g ").
Bouwwerken met deze kwaliteit worden als vanzelfsprekend ervaren en
ondanks hun kunstmatige oorsprong eerder beschouwd als deel van de
natuur. Zij ontstaan op een haast natuurlijke wijze door een proces. van
voortdurende differentiatie als gevolg van menselijke acties: een proces
van ontvouwen, van groei . Bouwwer~en kunnen in dit verband beschouwd
worden in het spanningsveld tussen riatuur en cultuur.
oJ

0. Architectonisch concept: de vanzelfsprekendheid van het bouwwerl<.
Het bouwwerk als totaliteit, als organisme.
Afbeelding van het bouwwerk op een schaal die loopt van kunstmatig
tot natuurlijk.
Het concept betreft "integratie van functie, vorm en context van het
gebouw."

HOOFDSTUKKEN VOLGENS DE CONCEPTEN
De verschillende concepten zullen in het boek in een volgorde behandeld
worden die volgens de taxonomie van concepten bottom-up verloopt.
Dat wil zeggen dat begonnen wordt met de basis-concepten die behoren
tot het Ontwerp(schaal)concept en eindigen met het Architectonisch
(schaal)concept. In totaa l gaat het daarbij om 12 concepten. Omdat verschillende concepten uitnod igen tot verschillende benaderingen, of omdat zij
vanwege hun aard een samengesteld karakter hebben, is er voor gekozen
een aantal coricepten uit te werken in deelconcepten . Elk deelconcept
wordt in een afzonderlijk hoofdstuk door een auteur of door een tweetal
auteurs uitgewerkt. In totaal ·gaat het om 20 deelconcepten die corresponderen met evenzoveel hoofdstukken. De geleding van de taxonomie in
schaal- en basisconcepten bepaalt daarbij hun onderling verband, een verband dat ook in de lay-out van het boek zichtbaar gemaakt wordt.
De redacteuren van het boek hebben - zie hiervoor ook de tekst van de
brief in de inleiding - gekozen voor een aanpak, waarbij de taxonomie met
een globale inhoudelijke beschrijving van de verschillende basisconcepten
de structuur vormt van het boek en waarbij de verschillende auteurs daar
vanuit hun specifieke deskundigheid invulling aan geven. Deze globale
inhoudelijke beschrijving heeft vorm gekregen in de tekst van het hoofdstuk "Architectonisch concept als ontwerpfilosofie" van het Vademecum
voor Architecten (Lit. 2), dat is uitgegeven door Samsom en waarbij de
redacteuren als auteur optreden. Voor het onderhavige boek wordt de term
"architectuur" breder opgevat en heeft betr.ekking op het gehele vakgebied van de bouwkunde: De invulling door de auteurs is geheel overgelaten
aan hun eigen zienswijze.
Deze open werkwijze brengt met zich mee dat er zich grote verschillen in
interpretatie hebben voorgedaan,die gebonden als zij zijn door de gemeenschappelijke structuur, naar de mening van de redacteuren aileen maar bijdragen aan het beeld van de veelkleurigheid die zo kenmerkend is voor het
vakgebied.
In principe doen zich daarbij twee benaderingen voor. Er zijn auteurs die
hun concept vooral beschouwen als een kennis-concept en zij die dat doen
als een ontwerp-concept. Deze ambivalentie is geheel eigen aan het concept-begrip dat immers een synthese inhoudt van een begripsmatige benadering enerzijds en een beeldende benadering anderzijds. Daarnaast zijn er
die de taxonomie als een onbetwistbaar gegeven en als inspiratiebron
beschouwen, maar ook die daar tegenover een kritisch standpunt innemen
en een eigen theorie poneren. Op deze wijze komt in de verschi llende
hoofdstukken naast een interpreterende en explorerende houding, eveneens een meer theoretische en praktische houding naar voren, naast weer
een verdedigende en polemiserende.
Aile auteurs zijn of waren verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de
TUE of onderhouden daarmee intensieve werkbetrekkingen. Daarbij is een
keuze gemaakt voor docenten, die taken vervullen in die vakgebieden van
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de bouwkunde die een directe relatie hebben met het plannen, ontwerpen
en managen van gebouwen en de gebouwde omgeving. Dat wil zeggen,
dat ondersteunende wetenschapsgebieden als wiskunde, mechanica en fysica, ook omdat zij als zodanig niet in de taxonomie voorkomen, niet dan
wei indirect in het boek aan de orde komen. In een aantal gevallen werken
twee auteurs binnen een concept sa men om het door het concept afgedekte vakgebied zo goed mogel ijk te behandelen.
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De opdeling van de verschillende basisconcepten in deelconcepten vraagt
wellicht nog om enige toelichting. De basis voor deze opdeling is in veel
gevallen te herleiden op de polariteit van elk basisconcept, zoals dat in het
schematisch overzicht van de taxonomie is weergegeven . Deze opde!ing
wordt mede bepaald door het schaalconcept waar het basisconcept deel
van uit maakt.
Het Cultureel concept vraagt vanwege zijn plaatsing in termen van tijd en
ruimte om
een historische en
een ecologische benadering van dat concept.
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Het Morfologisch concept krijgt extra aandacht. omdat het de vorm Ivan
het bouwwerk als einddoel betreft voor het ontwerpproces, maar tevens
een belangrijk middel is om dat doel te bereiken. Dat betreft dan vooral de
topologie en de geometrie van het gebouw. Dit concept wordt daarom in
drie hoofdstukken uiteengelegd:
de vormbeschrijving in algemene zin,
de hierarchie van vormen zoals die in de praktijk van het ontwerpen
een geleding laat zien in drie verschillende schaal-niveaus: gebouwomgeving, gebouw, en bouwdelen met hun onderl inge aansluitingen,
en
het niveau van het gebouw als voorbeeld.
Voor het Gebruiksconcept geldt, dat dit volgens de Domeinentheorie o Ji> ged~eld kan worden in de subdomeinen van het gebruiksdomein in
een fysiek,
een fysio logisch en
een psychologisch sub-domein.
Deze drie sub-domeinen komen overeen met deel-concepten.
Het Constructieve concept heeft betrekking op de behoudbaarheid van !een
gewenste toestand en dat betreft zowel de ruimtelijke als de matet;iele
aspecten van het bouwwerk; dit concept valt dan ook uiteen in een dri.etal
deel-concepten met betrekking tot
de draagconstructies
het klimaat en de voor de handhaving daarvan benodigde scheidingsof isolatieconstructies en installaties, de zogenaamde klimatiseringscon- .
structies, en
het beheer.
De eerste twee deelconcepten betreffen materiaal en ruimte van het bouwwerk, terwij l het derde betrekking heeft op de processen en met name de

beheersing daarvan die nodig zijn om een gewenste toestand te behouden .
Vanwege de overlapping die dat concept heeft met het Sociale concept en
het Temporele concept, heeft dit concept een hybride karakter.
Het Technische concept wordt conform de praktijk opgedeeld in tweeen,
namelijk
een produktietechnisch en
een uitvoeringstechnisch concept.
In totaal gaat het dus, zoals eerder gezegd, om 12 concepten die uitgewerkt worden in 20 deelconcepten die overeenkomen met evenzoveel
hoofdstukken. Vanwege het overzicht volgt nu de inhoudsopgave, gestructureerd naar schaalconcepten, basisconcepten en deelconcepten.
Als een commentaar van de redactie, wordt aangegeven aan welke aspecten door de auteur bijzondere aandacht is gegeven met daarbij, vanwege
de volledigheid van de taxonomie, die aspecten die feitelijk 66k tot het
concept behoren, maar niet (uitvoerig) zijn beschreven. Zoals gezegd, wordt
hierbij een bottom-up volgorde aangehouden. Tevens wordt van de auteurs
)
aangegeven welke plaats zij in de faculteit innemen.

Ontwerpconcepten
Hoofdstuk 1. Technisch concept, Uitvoeringstechnisch concept; Prof.ir. G.J .
Maas en Dr.ir. E.W. Vastert, resp. hoogleraar Uitvoeringstechniek en universitair docent binnen de vakgroep Bouwproduktie en Uitvoering.
De nadruk wordt gelegd op de theorieontwikkeling die nodig is voor het
ontwerpen van uitvoeringsprocessen als een reeks van activiteiten; het
werkstuk doet een voorstel voor een classificatie-model voor deze activtteiten.
Hoofdst uk 2. Technisch concept, Produktietechnisch concept; lr. J. Westra,
Universitair Hoofddocent binnen de vakgroep Bouwproduktie en Uitvoering
Het concept wordt beschouwd in zijn .noodzakelijke tweeledigheid: in algemene zin, als bedding voor technische ontwikkelingen in de maatschappij,
en in specifieke zin als idee, als permanent aanwezige "ziel van het bouwwerk".
Hoofdstuk 3. Constructief concept, Beheerconcept; lr. H.G.A. Rikhof en Drs.
J. Smeets, resp. Universitair docent en Universitair Hoofddocent binnen de
vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer. De nadruk wordt gelegd op
de parallelliteit van planning, ontwerp en beheer. Het wordt opgevat als
een hybride concept dat aile geledingen van de taxonomie betreft.
Hoofdstuk 4. Constructief concept, Klimatiseringsconstructies; Prof.ir. K. t e
Velde, hoogleraar Fysische beheersing binnenmilieu van de vakgroep
Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving. In dit concept wordt het
gehele bouwwerk als installatie beschouwd; het bouwwerk als geheel van
sclieidings-, of isolatieconstructies wordt daarbij als gegeven beschouwd.
Hoofdstuk 5. Constructief concept, Draagconstructies; Prof.ir. C.J.M. Schiebroek, bijzonder hoogleraar Stapelbouw binnen de vakgroep Konstruktief
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Ontwerpen. Uitleg wordt gegeven van de principes die een relatie leggen
tussen de vorm van het bouwwerk en het krachtenspel daarbinnen.
Hoofdstuk 6. Gebruiksconcept, Psychologisch concept; Dr.ir. A.F. ·van
Wagenberg, Universitair Hoofddocent binnen de faculteit Wijsbegeertb en
Maatschappijwetenschappen. Er wordt aandacht gevraagd voor een m,o del
waarmee de dynamiek van de rel atie tussen gebruiker en omgeying
beschouwd wordt. Dit tegen de achtergrond van de psychologie van de
individuele gebruiker en met gebruikmaking van methoden en technieken
die bij het omgevingstechnologisch onderzoek gebruikt worden.
Hoofdstuk 7. Gebruiksconcept, Fysiologisch/klimatologisch concept; Prof.ir.
J.A. Wisse en Dr.ir. M.H. de Wit, resp. Hoogleraar Afbouwtechniek en
Universitair Hoofddocent binnen de vakgroep Fysische Aspecten van de
Gebouwde Omgeving.
In het spel van vraag en aanbod: de eisen vanuit de fysiologie van de mens
(afhankelijk van zijn activiteiten) en het antwoord daarop in de bouwfysica, wordt de nadruk gelegd op het taatste. Het kan als zodanig beschouwd
worden in samenhang met het concept van de klimatiseringsinstallaties.
Hoofdstuk 8. Gebruiksconcept, Fysiek concept; Dr.ir. J.T. Boekholt,Universitair docent binnen de vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer.
De nadruk ligt bij de behandeling op de anthropometrische benadering,
waarbij activiteiten van mensen uitgedrukt worden in menselijke maten.
Andere onderdelen van de ergonomie als gewicht, beweging en en~rgie
worden daarbij evenals andere fysieke aspecten van stoffelijke aard, o)'lder
deze noemer gebracht.
In de ontwerppraktijk betreft het hier het zogenaamde functionele ~ont
werp, opgevat als een dynamische ontwerpopgave, waartoe feitelijkl ook
typologieen van routing en ontsluiting behoren.

!

Planningsconcepten
Hoofd stuk 9. Economisch concept; Dr. H. Tempelmans Plat, Universitair
hoofddocent binnen de vakgroep Bouwproduktie en Uitvoering.
De nadruk ligt op de combinatie van een economisch met een fysiek en een
temporeel concept, waarbij een woning wordt opgevat als systeem met
voor dat concept relevante elementen.
Hoofdstuk 10. Sociaal concept; Dr.ir. K. Doevendans en Dr. R. Stolzenburg,
Universitaire hoofddocenten binnen de vakgroep Architectuur, Urbanistiek
en Beheer. Het concept wordt beschreven vanuit een bijzonder sociaal-cultureel concept en wei dat van de volkswoningbouw.
-Fysiek concept . Dit concept wordt niet uitgewerkt, daar het geen basisconcept is volgens de taxonomie. In feite is het de bouwkundige integratie van
aile basisconcepten die deel uitmaken van het Ontwerpconcept.

Ruimtelijke concepten
Hoofdstuk 11. Temporeel concept; Prof.ir. H.A.J. Henket, hoogleraar Afbouwtechniek binnen de vakgroep Bouwproduktie en Uitvoering.
Het bouwwerk als systeem van elementen, in het spanningsveld van quur-

zaamheid en veranderlijkheid, in samenhang met de beheersing van deze
aspecten ten aanzien van technisch onderhoud en beheer.
Hoofdstuk 12. Morfolog isch concept, Gebouwconcept; Prof. D. Slebos,
Arch .HBO. Emeritus hoogleraar Architectonisch ontwerpen van de vakgroep
Architectuur, Urbanistiek en Beheer.
Beschrijving van het bouwwerk op het niveau van het gebouw vanuit de
waarneming, zoals het zich manifesteert in zijn verhouding van binnen- en
buitenruimten .
Hoofd stuk 13. Morfologisch concept, Ordonnantieconcept; Prof.dr.ir. M.F.
Th . Bax, Hoogleraar Architectonisch ontwerpen van de vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer.
Beschrijving ,van bouwwerken in .termen van hierarchisch geordende resolutieniveaus die corresponderen met besluitvormingsniveaus en hun representatievormen; bijzondere aa ndacht wordt gevraagd voor intermediaire,
genetische, evolutionaire vormen met het "generic grid" als een bijzonder
hu lpmiddel.
Ho ofdstuk 14. Morfologisch concept, Vormconcept; lng. R. Daru, Arch HfG,
Universitair Hoofddocent Vormleer binnen de vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer.
Overzicht van aile representat iewij zen waarmee vormen beschreven kunnen
worden en de daarop afgestemde computergesteunde hulpmiddelen.
-Functioneel concept. Dit concept wordt niet uitgewerkt, daar het geen
basisconcept is volgens de taxonomie.
In feite is het de bouwkundige integratie van aile basisconcepten die deel
uitmaken van het Planningsconcept.

Mentale concepten
Hoofdstuk 15. Esthetisch concept; Prof.ir. J. Leering, Hoog leraar Kunstgeschiedenis binnen de vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer.
De relatie architectuur - beeldende kunst wordt centraal gesteld in dit concept van het bouwwerk als kunstwerk en het bouwwerk in symbiose met
kunstwerken. In beide gevallen gaat het om het beeld van het bouwwerk
als drager van betekenis.
Hoofdst uk 16. Wetenschappel ijk concept; Prof.dr. H.J.P. T immermans,
Hoogleraar Stedebouwkundige planologie binnen de vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer.
Het vraagstuk van de wetenschappelijkheid van de bouwkunde wordt behandeld tegen de achtergrond van de produktie en de toepassing van kennis bij het plannen en ontwerpen van bouwwerken.
Hoof dstuk 17_. Professioneel concept; Prof.dr.ir. M.F.Th . Bax, Hoogleraar
Architectonisch ontwerpen binnen de vakgroep Architectuur, Urbanistiek
en Beheer.
Bouwkund ig ontwerpen wordt opgevat als een vraagstuk van integratie
van functies en daarmee van kennis uit verschillende disciplines.
Er wordt een lans gebroken voor integratie in de vorm van coordinatie van
de inbreng van verschillende partijen in het bouwproces door middel van
participatie.
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Cultureel concept
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Hoofdstuk 18. Cultureel concept, Ecologisch concept; Prof.Mag.Arch. P.
Schmid, Hoogleraar Afbouwtechniek binnen de vakgroep Bouwproduktie
en Uitvoering.
Bouwwerken worden bezien vanuit de optiek van schaarste aan materialen
en grondstoffen in relatie met het milieu in de zin van de ons omringende
natuur en met respect voor de menselijke gezondheid.
Hoofdstuk 19. Cultureel concept, Historisch concept; Dr.ir. G.A.C. van Zeijl,
Universitair Hoofddocent binnen de vakgroep Architectuur, Urbanistiek en
Behee~
·
De geschiedenis van bouwwerken, van gebouwen en van bouwen in het
algemeen wordt verbonden met de ontwikkeling van aan perioden gebon·
den ideeengoed als context voor conceptualisatie.
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Architectonisch concept
Hoofdstuk 20. Architectonisch concept; Dr.ir. K. Doevendans, Universitair
Hoofddocent binnen de vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer.
Bouwkunde als bijzondere kenniscategorie wordt filosofisch bezien vanuit
het centrale standpunt van "vanzelfsprekendheid", een bijnaam d ie de
redacteuren aan dit concept gegeven hebben. Hierin wordt tevens de taxonomie met zijn piramidale opbouw becommentarieerd.

30

LITERATUUR
(1) Europese Richtlijn inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en:
andere titels op het gebied van de architectuur. tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefefning van het recht van vestiging en vrij,verrichten van diensten; Europees document 85/384/EEG dd. 10 juni 1985
(2) Sax, M .F.Th., en Trum, H.M .G.J.: "Architectonisch concept als ontwerpfilosofie", in:
"Vademecum voor Architecten", Samsom, Alphen aid Rijn, 1992
(3) Europees docu ment 111/F/9125/3/89-NL: "Overwegingen en aanbevelingen met betr.ekking tot artikel 3"

NOTEN
[1] Deze herformulering is door het Raadgevend Comite voor opleidingen op het gebied van
de architectuur geaccepteerd en verwoord in Europees Document 111/F/9125/3/89-NL:
"Overwegingen en aanbevelingen met betrekking tot artikel 3" .
De inhoud van het betreffende deel van de herformulering wordt hieronder weergegeven. In de aanbevelingen aan de Europese Raad en de lidstaten werd opgenomen: "De
verklaring in de.~! III (0-11) zou aanvaard moe ten worden als een interpretatie en een uitbreiding van de bepalingen in artikel 3." (De herformulering werd met slechts een onthouding, dus praktisch algemeen door aile lidstaten aanvaard.)
"Ill. De onderdelen van artikel 3 vormen een gemeenschappelijk perspectief voor de
inhoud van de opleidingen die leiden tot een erkend diploma; een inhoud waarmee de
architectuurinstellingen volkomen vertrouwd zijn. Taxonomie en terminologie van de
opleiding lopen echter in de Gemeenschap uiteen. Met het oog op een gemeenschappelijke aanpak is het nuttig architectuur te beschouwen als een verschijnsel dat een aantal
functies in de maatschappij vervult. Op grond van de bepalingen in artikel 3 kunnen deze
verschijnselen als volgt in termen van studieobjecten worden geformuleerd:
0. Bekwaamheid om architectuur te creeren als een multi-dimensioneel verschijnsel met
betrekking tot de integratie van functie, vorm en context van het gebouw, overeenkoms tig de onderwerpen in navolgende paragrafen.
1. Kennis van de architectuur als cultureel verschijnsel met betrekking tot historische,
(fysisch- en sociaal-) geografische en technische factoren.
2. Kennis van de architectuur als professioneel verschijnsel met betrekking tot bedrijfsmanagement en beroepscodes.
3. Kennis van de architectuur als wetenschappelijk verschijnsel met betrekking tot kennisbronnen, relevantie, geldigheid en' toepasbaarheid van informatie, onderzoeksmethoden en -technieken in de sociale, culturele en technische wetenschappen, en van
methoden en technieken op het gebied van het architectonisch en stedebouwkundig
ontwerpen.
4. Kennis van de architectuur als beeldend verschijnsel met betrekking tot het gebouw
als uitingsvorm van bouwkunst en van de relatie tussen architectuur en andere vormen van kunst.
5. lnzicht in de architectuur als morfologisch verschijnsel met betrekking tot hierarchisch samenhangende ruimtelijke niveaus: stedebouwkundige omgeving, gebouw,
interieur en bouwkundige details.
6. lnzicht in de architectuur als procesmatig verschijnsel met betrekking tot de levenscyclus van een gebouw en de rol van de verschillende partij en in een beheerst proces
met zijn fysieke, sociale en economische factoren.
7. lnzicht in de architectuur als sociaal verschijnsel met betrekking tot het voldoen aan
de maatschappelijke eisen betreffende vraag naar huisvesting en aan de eisen voortkomend uit sociaal en menselijk gedrag.
8. lnzicht in de architectuur als economisch verschijnsel met betrekking tot het voldoen
aan de eisen betreffende investering en exploitatie.
9 lnzicht in de architectuur als utilitair verschijnsel met betrekking tot de (dy,namische)
toestand van de gebouwde ruimte, die voldoet aan fysieke, fysiologische en psychologische eisen van de mens, van sociale groepen en organisaties.
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10. lnzicht in de architectuur ais constructief verschijnsel met be trekking tot de instandhouding van het materiele systeem van een gebouw, dat voldoet aan mechanische
en fysische eisen van duurzaamheid.
11 . lnzicht in de architectuur als technisch versch ijnsel met betrekking tot de totstandkoming van het materiE:He systeem van een gebouw. dat voldoet aan eisen op het
gebied van produktie en uitvoering en het management daarvan."
[2] Voor deze herformulering werd gebruik gemaakt van de door de redacteuren ontwikkelde Domeinentheorie. Voor een goed begrip van de bouwkundige concepten is daarom
een globale kennis van de Domeinentheorie nuttig. De Algemene Systeemtheorie vormt
het kader voor deze theorie. wat wil zeggen dat bouwwerken opgevat worden als systemen. Een systeem is een complexe eenheid, gevormd door vee!, dikwijls verschillende
delen, die onderwerp zijn van een gemeenschappelijk plan of doel.
Elke architect is er wei mee vertrouwd een gebouw te zien als een systeem, bestaande
uit meerdere sub-systemen: ruimtelijke en materi!He systemen, constructieve en installatietechnische systemen, produktiesystemen, etc.
Elk systeem heeft zijn eigen continu"iteit en brengt een eigen geleding aan in de volledige
uitgebreidheid van het bouwwerk.
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AI deze systemen interfereren met elkaar en het doel van de Domeinentheorie is deze
systemen zodanig van elkaar te onderscheiden dat ze onderwerp kunnen worden vbn
een beheerst ontwerp- of besluitvormingsproces.
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den ontwerp- en besluitvormingsvelden plaatsvindt.
Deze velden worden bepaald door
de versch illende manieren waarop de ruimte georganiseerd kan worden: in morfoldgische niveaus (vorm), f unctionele domeinen (functie), en procedurele fasen (proces). "Ais
zodanig kan de bouwkundige ruimte worden voorgesteld in de vorm van een driedimensionale matrix, die de kern vormt van de "bouwkundige ruimte in verandering" en daarmee van de Domeinentheorie.
MORFOLOGISCHE NIVEAUS
Elk bouwkundig artefact kan zowel voorgesteld worden op het niveau van de (sted¢bouwkundige) omgeving van het bouwwerk, het niveau van het gebouw of op het
niveau van de delen of de details van het gebouw. Niveaus zijn hier niveaus van specificatie (of van generalisatie).

I

FUNCTIONELE DOMEINEN
Elk bouwkundig artefact kan voorgesteld worden in drie domeinen van het bouwktindig ontwerpen: in het domein van de bruikbaarheid, de behoudbaarheid en de veryaardig baarheid, die corresponderen met drie categorieen van doelen en prestaties met
betrekking tot utilitaire, constructieve en technologische aspecten van de ruimte.
PROCEDURELE FASEN
Elk bouwkundig artefact kan ge'interpreteerd worden naar de verschillende fasen vqn
het ontwerpproces: als het resultaat van een historisch proces in het verleden, de a?tuele besluitvorming in de tegenwoordige tijd, en als kiem van een toekomstig proces.
geleid door verwachtingen en beelden.

ORDES
Aile bouwkundige artefacten en processen behoren in de Domeinentheorie tot de
Fysieke Orde en leiden als zodanig tot een fysiek plan, maar aileen samen met een
(financieel-) economisch plan en een sociaal(-politiek) plan vormt het een bouwkundig of
architectonisch plan. Deze economische en sociale plannen zijn de resultaten van ontwerp-activiteiten in respectievelijk de Economische en Sociale Orde. Samen vormen zij de
drie ordes van de (architectonische) planning.
GOM-MODEL
Deze zienswijze op de bouwkundige ruimte is afgebeeld in het zogenaamde GOMmodel (GOM staat voor Groep Ontwerp Methoden, Faculteit Bouwkunde van de
Technische Universiteit Eindhoven). Het model kent een statische en een dynamische
modaliteit. In de dynamische modaliteit worden processoorten onderscheiden conform
de dimensies van het stati sche model: ordonnantie-, integratie- en ontwikkelings- of differentiatieprocessen. Deze activiteiten zijn de bouwstenen voor het analyseren en
samenstellen van architectonische ontwerp- en planningsprocessen. De theorie neemt
het integrerend ontwerpen als vertrekpunt, en maakt het participerend ontwerpen
mogelijk.
EG-MATRIX
Een ord ening van de 12 paragrafen van Artikel 3 van de Europese Richtlijn, gebaseerd op
de Domeinentheorie en het GOM-model.
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HET UITVOERINGSCONCEPT
Prof.ir. G.J. Maas en ir. E. W. Vastert

Veranderingen in de bouwpraktijk maken herbezinning op de invulling van
bouwprocessen noodzakelijk. De verschuivingen zijn een pleidooi voor de
gelijktijdige ontwikkeling van concepten voor gebouw, uitvoering en
beheer (Par.1). Het terrein van de uitvoering is daarbij slecht toegankelijk
voor de bouwpartners. Voor de ontwikkeling van een uitvoeringsconcept
bestaat nog geen ontwerpmethodiek. Een voorwaarde voor zo'n methodische aanpak is voldoende structuur op het vakgebied van de uitvoering.
Deze bijdrage geeft een aanzet tot deze structuur (Par.2) en legt daarmee
het fundament voor een uitvoeringsconcept {Par.3). Tenslotte gaat Par.4 in
op de betekenis van zo'n concept voor de bouwpartners in het huisvestingsproces.

1. VERSCHUIVINGEN IN DE BOUWPRAKTJJK
1.1. lnleiding

Aspecten als maakbaarheid, beheer-sing, controle, vakmanschap, ambacht
hebben door de eeuwen heen in een verschillend daglicht gestaan. Vee!
impuls heeft het bouwen altijd ontvangen vanuit krijgskunst en oorlogvoering . Tijdens de tweede wereldoorlog hebben plar:mingssystemen (netwerkplanning) zich sterk ontwikkeld in het militaire apparaat. Doe! was om
materieel en mensen op tijd op een bepaalde plaats te brengen voor "De
Operatie". Materieel en mensen moesten daarna continu bevoorraad worden met brandstof, voedsel en munitie.
Simon Stevin, wiskundige en natuurwetenschapper, verbeterde de uitwatering van Delft door molenbouw en ontwierp voor stadhouder Tinus Maurits
vestingwerken . Hij analyseerde het vraagstuk, adviseerde, ontwierp en gaf
Ieiding aan het vervaardigen van de oplossing.
H'et begrip "archi-tect" stamt uit de griekse krijgskunst, waar timmerlieden
belangrijk waren voor het bouwen van schepen. Degene, die de vloot bezat
was heerser over het eilandenrijk. Een "teet " ('te~rov) was een scheepstimmerman. Deze timmerman maakte niet slechts het schip, maar zorgde al
doende voor het ontwerp, dat het beste bij het gebruik zou passen en dat
was afgestemd op de beschikbare houtsoorten. Een ware kunst. De "architect" was de v66rman in de juiste betekenis. Hij ging aile bouwers v66r in
maken, in zorg voor einddoelen en in materiaalkeuze met bevestigingstechnieken. Een bouwmeester in de ware zin van het woord.
Waar van oudsher beide aspecten onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn,
is in de loop der tijden een scheiding van funkties ontstaan. De bouwmeester legt zich toe op het ontwikkelen van een plan en het maken wordt de
zorg voor anderen. In de laatste decennia heeft een verdere uitsplitsing van
taken van enerzijds producenten en anderzijds adviseurs zich voltrokken.
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De architect heeft veel soorten adviseurs naast zich gekregen en er bestaan
veel rollen in de produktiefase zoa ls project-managers, leveranciers, fabrikanten, onderaannemers en bouwondernemingen.
Het maken, de produktie van bouwprojecten, is onder druk van tijd, kosten
en kwaliteit gekomen, waardoor een optimalisatie-vraagstuk is ontst?an.
Vandaar dat de roep om kwaliteitssystemen hevig is. Aile instrumenten om
tijd, kosten en kwaliteit te beheersen hebben het karakter van controle en
optimalisatie. De in de jaren '40 ontwikkelde planningsmethodieken hebben tussen 1950 en 1970 hun intrede gedaan in de bouwnijverheid. Tussen
1960 en 1980 zijn kostenbewakingsmethodieken en budgetteringssystelnen
ontwikkeld.
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Nu, in 1992 wordt het bouwen gekarakteriseerd door:
een grotere inbreng van specialisten (onderaannemers, leveranciers, ·
adviseurs};
de toename van informatie en communicatie;
de vraag naar prestatie van produkten en diensten.
Enkele problemen, waarmee de bouw nu wo:stelt, zijn:
de starheid van traditionele rolpatronen;
niet optimale beslissingen, die vooraan in het proces worden genom'en,
werken bij de produktie kostenverhogend;
breuken in de continu"iteit van het bouwproces. De overdracht van
informatie en verantwoordelijkheden tussen de verschillende fasen ~n
betrokkenen middels contracten gaat in een richting, zonder terugkoppel ing of overzicht;
gebrekkige afstemm ing tussen ontwerp, advies en uitvoering beperl<t
het inspelen op veranderingen;
tegengesteld belang en aandacht werken kostenverhogend en
kwaliteitverlagend.
Als middel tegen deze kwalen heeft de bouw een ontwerpmethode voor
een uitvoeringsconcept nodig:
waarmee in iedere fase van het ontwerp- of bouwproces het uitvoeringsconcept kan worden gevonden dat het beste bij de op dat moment
bekende gegevens past;
die voor aile bouwpartners toegankelijk is;
waarmee problemen in een vroeg stadium herkend kunnen worden;
waarmee onnodig ingewikkelde detai ls kunnen worden voorkomen;
waarmee kosten- en tijdoverschrijdingen kunnen worden
teruggedrongen;
aan de hand waarvan het uitvoeringsproces beheerst verloopt;
waarmee een persoon (zoals eertijds de griekse scheepsbouwer} of team
het ontwikkelen, ontwerpen en maken kan integreren.

1.2 Naar een integrale benadering van het huisvestingsproces
Afbeelding 1 laat het bouwproces zien als een transformatie van materie,
energie en informatie naar een bouwwerk [Maas, 1991]. Traditioneel wordt
dit proces in stukjes geknipt en worden deze stukjes na elkaar afgewerkt.
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bouwprodukten
installaties

~
materie

~
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procee

bouwwerk
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~

arbeid
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Afb.1 Het uitvoeringsproces is een transformatie van materie, energie en informatie naar
· een gebouw

Tijd, geld en ergernis kan bespaard worden door organisatie en invu lling
van zo'n bouwproces vanuit het hele huisvestingsproces te benaderen . Het
concept voor de behuizing ontstaat in samenwerkingsverband uit de deelconcepten voor gebouw en uitvoering en beheer die tegelijkertijd en op
gelijk niveau zijn ontwikkeld. Deze deel-concepten zullen onderl ing sterk
verschillen en op veel punten strijdig zijn. Afhankelijk van de primaire behoeften en de specifieke situatie zal het totaalconcept als integratie van de
deel-concepten sterk varieren. In deze context is de maakbaarheid triviaal,
het gaat erom hoe een gebouw het beste gemaakt kan worden.
In deze voorstelling ontstaan uitvoeringsconcept en beheer-concept tegelijk
met het definit ieve bouwkundig ontwerp. Het is een parallelle benadering
van aspecten (program, ontwerp, uitvoering en beheer) die in het traditionele huisvestingsproces doorgaans na elkaar aan bod komen . Aile deelplannen (zoals plattegronden, gevels, installaties, specificaties... begroting, planning van materiaal en materieel, werkmethodebeschrijving ... gebruik, inricht ing, beheer, vervanging .. .) worden in teamverband steeds tot op een vergelijkbaar niveau ontwikkeld. Met de op dat moment bekende informatie
worden al deze deelplannen actueel gehouden . Uiteindelijk zijn al deze
deelplannen ongeveer op hetzelfde niveau gedetailleerd en tegelij kertijd
"klaar" . Dat is het moment waarop het uitvoeringsproces kan beginnen.
De huidige activiteiten in de bouvvvoorbereidingsfase vervallen daarmee
grotendeels, omdat ze al in de "ontwerpfase" zijn verricht. Keuzes worden
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gemaakt met het oog op het totale huisvestingsproces dat nog volgt en
niet op een stukje daarvan. Dus geen planning en werkmethode op basis
van bestek en tekeningen, maar andersom: bestek en tekeningen zijn ~ en
weergave van de gekozen bouwmethode en plann ing. Hier is geen sprake
van een prestatiebestek, maar van een gedetailleerde beschrijving van :het
produktieproces. De vraag naar prestatie-bestekken is overigens een .u itvloeisel van de traditionele rolpatronen in de bouw. Deze vraag komt vanuit de uitvoering/produktie-sector d ie naar ruimte zoekt voor het toepassen
I
van de meest geeigende werkwijzen. In het traditionele bouwproces ontbreekt deze ruimte.
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In de geschetste voorstel ling maken bouwpartners als team een huisvest ingsplan, ieder vanuit een eigen specialisme. Dezelfde elementen krijgen
meerdere betekenissen. Dezelfde lijn op tekening kan daarbij bijvoorbeeld
de vorm van de ruimte aangeven;
gebruiksmogelijkheden duidelijk maken;
uitgedrukt worden in constructieve eigenschappen;
uitgedrukt worden in geluid- en warmte-isolatiewaarden;
de grootte en opbouw van bouwdelen weergeven, gespecificeerd naar
produkten en bouwstoffen met de bijbehorende goederenstromen;
een hoeveelheid arbeid uitdrukken;
uitgedrukt worden in bouwkosten;
uitgedrukt worden in onderhoudsschema en onderhoudskosten;
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Vanuit de verschillende gezichtspunten (zoals uiterlijk, gebruik, veiligh~ id ,
klimaat, milieu ...arbeid, materieel. bouwkosten, t ijd, volgorde, aanslui~in
gen .. . onderhoud, vervanging ... ) worden dezelfde elementen benaderd en
I
aan de behoefte aangepast.
Deze uitwisselbaarheid stelt eisen aan de vorm en inhoud van de informa'
tie(dragers). Zoals een element met andere bouwdelen eeh gebouw vorm
geeft, zo kunnen bijvoorbeeld ook de bij deze elementen behorende materialen en activiteiten met elkaar worden verbonden tot een tijdsplan en
een materiaalplan . Door koppeling van grafische en numerieke data kan
dezelfde informatie gestructureerd worden weergegeven als tekening, als
planning, als begroting, als onderhoudsplan etcetera . Met deze koppeling
worden bijvoorbeeld ook gevolgen van een wijziging in het tijdsplan voor
de detaillering of voor de verwachte goederenstroom direct zichtbaar.
Voor deze koppeli ng zijn afspraken tussen bouwpartners nodig over informatiestromen.
Op deze manier kunnen de deel-concepten, die samen het totale huisvestingsconcept bepalen, steeds verder worden gespecificeerd. Deze bijdr~ge
gaat verder in op de rol van de uitvoering binnen dit proces. Paragra~f 3
geeft een aanzet tot een methodische aanpak bij de ontwikkeling van ~en
uitvoeringsconcept. Voor deze methodiek is eerst (Par.2) een verfijning ;van
een structuur van het gebied van de uitvoering nodig.

2. STRUCTUUR VAN DE UITVOERING

2.1. lnleiding
Uitvoeren is bouwen, het verbinden van bouwmaterialen tot bouwdelen,
van bouwdelen tot een bouwwerk. Het uitvoeringsproces bestaat uit een
grote reeks deelprocessen of activiteiten. Door deze activiteiten te ordenen
krijgt het vakgebied uitvoering structuur. De activiteiten worden hier achtereenvolgens geordend naar resultaat (Par.2.2), naar soort (Par.2 .3) en naar
produktiemiddelen (Par.2.4).

2.2. Onderscheiding activiteiten naar resultaat
Het resultaat van aile activiteiten ·in het bouwproces is het bouwwerk of
gebouw. Dit gebouw bestaat uit ruimte en massa. De ruimte van een
gebouw kan worden onderverdeeld naar ruimtedelen zoals verkeersruimte
en sanitaire ruimte. De ruimtedelen zijn begrensd en ontstaan door de
bouwdelen, zoals binnenwanden en vloeren. Bouwdelen worden doorgaans
ingedeeld volgens de NL-SfB classificatie. De bouwdelen bestaan uit bouwprodukten (materialen die zonder bewerking worden verwerkt) en/of
bouwstoffen (materialen die na bewerking worden verwerkt). De bouwstoffen zijn uiteindelijk samengesteld uit chemische elementen. In deze reeks
kunnen stappen worden overgeslagen, maar de volgorde van de stappen
binnen deze reeks is vast.

I~~ ···· ~
~ ·===

..... ....
~ -

bOUW·

produkten

~

deeI·
processen

~u i t

v

produktiemethoden

~
0

gebouw

bouw·
del en

boUW·

stoffen

deeI·

~ processen

~

deeI·

~ processen ~

e r i n g s p r

0

c e s ~

~ bouwprodukt

werkmethoden

~ bouwdeel
bouwmethoden

~

gebouw

Afb. 2 Ordening van deelprocessen of activiteiten binnen het uitvoeringsproces naar het
niveau van het beoogde resultaat. De begrippen produktiemethode, werkmethode
en bouwmethode kunnen hieraan worden gekoppeld
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Bouwen is het verbinden van bouwstoffen, bouwprodukten en/of bouwdelen tot een steeds complexere samenstelling, uiteindelijk tot een gebouw.
Het verbinden is de essentie van het bouwen. Aile activiteiten bestaan uit
het verbinden van stoffen, produkten, bouwdelen naar een steeds hoger
niveau tot het uiteindelijke gebouw. De statische niveaus gebouw, bouwdeel en bouwprodukt geven een eerste kapstok voor de ordening van activiteiten, de deelprocessen binnen het uitvoeringsproces. Aile activiteiten bij
de uitvoering kunnen geordend worden naar het niveau van het beoogde
eindresultaat (afbeelding 2).
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Het uitvoeringsproces bestaat uit deelprocessen, transformaties naar hogere niveaus. De nadruk ligt daarbij op het verbinden als proces (hoe?) en
niet op de verbinding als produkt (wat?). De deelprocessen kunnen worden
gekenmerkt door een begin-niveau (bouwstof, bouwprodukt of bouwdeel)
en een eind-niveau (bouwprodukt, bouwdeel of gebouw). Aile deelprocessen binnen het uitvoeringsproces kunnen worden betrokken op de vervaardiging van een bouwstof, een bouwprodukt, een bouwdeel of een geb'ouw. Dit geeft de volgende onderscheiding voor de activiteiten:
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Een methode beschrijft de weg tussen uitgangspunt en doel volgens vaste
regels. Uitvoeringsmethoden, methoden die volgens vaste regels de weg
beschrijven tussen het uitgangspunt en het doel binnen het uitvoeringsproces, kunnen aan de hand van deze niveaus worden gespecificeerd naar produktie-, werk- en bouwmethoden. Het begin-niveau is het uitgangspunt,
het eind-niveau is het doe! van de activiteiten.
Produktiemethode: kenmerkende groep werkzaamheden voor een
produkt.
Werkmethode: kenmerkende groep werkzaamheden voor een
bouwdeel .
Bouwmethode: kenmerkende groep werkzaamheden voor een gebouw.

2.3. Onderscheiding activiteiten naar soort
Het tweede onderscheid tussen de activiteiten binnen het uitvoeringsproces is een onderscheiding naar soort. Enerzijds zijn er activiteiten, zoals
transporteren en metselen, die zijn gericht op het maken van een produkt,
anderzijds zijn er activiteiten, zoals organiseren en leiden, die zijn gericht
op het proces. De proces-gerichte activiteiten zijn te onderscheiden naar
het ontwerpen of plannen van een proces en naar het besturen of beheersen van een proces. Dit geeft de volgende soorten activiteiten:
PLANNEN, MAKEN, BEHEERSEN

(soorten)

2.3.1. Plannen

Het plannen van het uitvoeringsproces heeft tot doel:
het maken van een ontwerp voor de uitvoering die tegen minimale kosten
en op tijd aan de behoefte voldoet met de beschikbare kennis, mensen en
materieel en bijbehorende randvoorwaarden.
Activiteiten zijn daarbij verder onder te verdelen naar de fasen in dit ontwerpproces, waarop Par.3 verder ingaat:
Analyseren;
Varianten genereren voor produktie-, werk- en bouwmethoden;
Kiezen;
Uitwerken in deelplannen (tekening, planning, beschrijving,
bestelling, ...).
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10. Stut- en sloopwerk
~

11 . Maatvoering

I

21. Betonwerk

..
22. Metselwerk
.... .....................
84. Gevelonderhoudsinstallaties

Afb. 3 De soorten activiteiten bij het maken kunnen worden gespecificeerd naar 6 aspecten
en naar werksoort

2.3.2. Maken
De activiteiten bij het maken hebben 6 aspecten:
1. prepareren, beveiligen en bereikbaar maken van de werkplek;
2. transporteren, verplaatsen en opslaan van bouwmaterialen, bouwdelen
en materieel;
3. uitzetten, meten en markeren;
4. bewerken, veranderen van eigenschappen van bouwstoffen;
5. verwerken, plaatsen en bevestigen van bouwprodukten;
6. conditioneren, beschermen en nabehandelen.
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Daarnaast worden activiteiten traditioneel aan berqepen gekoppeld en
ontstaan de werksoorten zoals bijvoorbeeld volgens het STABU [1986]:
10. stut- en sloopwerk
21. betonwerk
22. metselwerk
24. ruwbouw-timmerwerk
80. lift-installaties
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Afbeelding 3 geeft een verdere verdeling van de uitvoerings-activiteiten
naar de 6 aspecten en naar werksoort.
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Afb. 4 De soorten activiteiten binnen het uitvoeringsproces

2.3.3. Beheersen

De overige activiteiten binnen het uitvoeringsproces zijn gericht op de
beheersing van uitvoeringsprocessen. Onderscheid kan daarbij worden
gemaakt in lopende en afgelopen uitvoeringsprocessen. Enkele activiteiten
bij de beheersing van /opende uitvoeringsprocessen zijn:
leiden;
controleren;
bijsturen.
Bij de afgelopen projecten zijn deze activiteiten bijvoorbeeld:
toetsen van plannen aan de werkeliJRheid (nacalculeren};
kennis en ervaringen verwerken.
Afbeelding 4 geeft een overzicht van de behandelde soorten activiteiten
binnen het uitvoeringsproces.

2.4. Onderscheiding activiteiten naar omvang van produktiemiddelen

Een laatste belangrijke onderscheid tussen activiteiten ontstaat met de
vraag:
Waardoor wordt de activiteit verricht?
Activiteiten worden verricht door (combinaties van} de produktiemiddelen
arbeid en materieel. Deze middelen kunnen verder worden onderverdeeld:
arbeid
hoofdarbeid
handarbeid
(handarbeid bestaat uit handelingen, een handeling
bestaat uit bewegingen}
materieel .
werktuigen
hulpconstructies
instrumenten
Binnen het uitvoeringsproces zijn er activiteiten, zoals het schilderwerk van
kozijnen, die individueel kunnen worden verricht. Voor andere activiteiten,
bijvoorbeeld het monteren van dragende gevelelementen, is een ploeg
nodig. Sommige activiteiten kunnen aileen door een organisatie met meerdere ploegen worden verricht. Voor het uitvoeringsproces als geheel kan
zelfs de inzet van meerdere bedrijven nodig zijn. In verband met de relatie
tussen activiteiten en omvang van produktiemiddelen en de gevolgen daarvan voor het uitvoeringsproces is het van belang de activiteiten naar
omvang van de produktiemiddelen (de combinatie arbeid en materieel} te
onderscheiden. Dit geeft de volgende onderscheiding:
ORGANISATIE, PLOEG, INDIVIDU

(middelen}
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2.5. Onderscheiding activiteiten naar niveau, soort en middel
Aile deel-processen of activiteiten in het uitvoeringsproces kunnen naar
niveau, soort en middel worden geordend.
niveau:
soort:
middel:
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BOUWPRODUKT, BOUWDEEL, GEBOUW
PLANNEN, MAKEN, BEHEERSEN
ORGANISATIE, PLOEG, INDIVIDU

(gezichtsdo~l)

(gezichtsveld)
(gezichtspuht)

Analysemethoden, zoals SADT, zijn gebaseerd op gezichtsdoel, gezichtspunt en gezichtsveld. Het gezichtsdoel, het object dat wordt geanalyseerd,
is te beschrijven met het onderscheiden niveau. Het gezichtsveld, het aspect
waartoe de analyse zich beperkt, is de soort activiteit. Het gezichtspunt,
het belang waarmee naar een activiteit wordt gekeken, is te beschrijven
met de omvang van de produktiemiddelen.
Met deze drie belangrijke criteria (niveaus, soorten en middelen) voor de
analyse van activiteiten langs drie assen geeft afbeelding 5 een ruimtelijk
model voor de activiteiten in het uitvoeringsproces. Deze opzet is vergelijkbaar met de opzet van het GOM-model [Bax, 1985].
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Afb. 5 De activiteiten bij de uitvoering kunnen worden gespecificeerd naar niveau, soort•en
middel
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Dit onderscheid geeft inzicht in de plaats van aile deel-processen of activiteiten binnen het totale uitvoeringsproces. Het geeft een houvast voor de
relaties tussen activiteiten en is daarmee een hulpmiddel bij het analyseren
en ontwerpen van het uitvoeringsproces. Enerzijds is het de basis voor het
achterhalen van de activiteiten en de relaties tussen activiteiten waaruit
een uitvoeringsproces bestaat, anderzijds schept het een kader voor gegeven activiteiten.

}
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3. ONTWERP VAN DE UITVOERING

3.1. lnleiding

Welk uitvoeringsplan past het beste bij de behoefte van de opdrachtgever?
Welke inzet, wanneer, voor welke a~tiviteit bij welke soort werk aan welk
bouwdeel past het beste binnen het totale uitvoeringsplan? Hoe kan het
antwerp zo goed mogelijk op de uitvoering worden afgestemd?
Zoals bijna iedere ontwerper gaan ook ontwerpers van de uitvoering allereerst intu"itief, op basis van gevoel en ervaring te werk. Een systematische
benadering kan een hulpmiddel zijn bij het ontwerpen van een uitvoeringsplan, vooral bij complexe projecten, voora l bij werken in teamverband.
Enkele voordelen hiervan kunnen zijn:
op basis van een aantal keuzen wordt de optima le uitvoeringsmethode
bepaald. Daarmee wordt beter voldaan aan de behoeften van de
deelnemers aan het bouwproces;
het ontwerpen van een uitvoeringsplan wordt toegankelijk voor mensen
met weinig ervaring op dit terrein en voor mensen uit andere sectoren
van de bouw;
problemen kunnen bijtijds worden gesignaleerd, waardoor kosten- en
tijdoverschrijdingen worden teruggedrongen;
de uitvoering zal beter verlopen, omdat de activiteiten beter gepland
zijn en de activiteiten beter te beheersen zijn;
het kan een leiddraad zijn bij het team-overleg.
Ontwerpen is het genereren van een oplossing die aan een behoefte voldoet met beschikbare middelen, met inachtneming van randvoorwaarden.
Een ontwerpmethode voor de uitvoering is:
een methode voor het ontwerpen van het uitvoeringsproces dat tegen minimale kosten en op tijd aan de behoefte voldoet met de beschikbare kennis,
mensen en materiee/ en bijbehorende randvoorwaarden.
Een ontwerpmethode voor het uitvoeringsproces beschrijft de weg tussen
het uitgangspunt (de behoefte) en het doel (het plan voor de uitvoering)
volgens vaste regels. Het antwerp voor het uitvoeringsproces legt in principe aile voor de uitvoering noodzakelijke activiteiten (Par2.5) en de relatie
tussen deze activiteiten vast. De belangrijkste stappen in het ontwerpproces
zijn:
(

47

de analyse van de behoefte (Par.3 .2);
het genereren van varianten voor activiteiten (Par.3.3);
het kiezen van de beste varianten binnen het hele proces (Par.3.4)

3.2. Analyse van de behoeften
Besliss ingen in het begin van het ontwerpproces hebben de grootste
invloed op de kosten. Daarom is een goede analyse aan het begin van een
ontwerpproces zo belangrijk. De analyse van de behoeften is een onderzoekproces. Het is een inventarisatie van de belangrijkste eisen van de
{eigenaar; gebruiker; participant; maatschappij} aan het bouwproces ten
aanzien van {gebruik; uiterlijk; welzijn; veiligheid; econ9mie}:
u.J

0

z

:::>

"':::>~
~

w

0

z

~

z
....

UJ

Q.

UJ

u

z

8
48

Vanwie?
-elgenaar
- gebruiker
- partidpant
- arbelder
- maatsc:happij

+

wuraan7
- bouwproces
(Par.2.5)

welke aspecten?
-gebruJk
- ultei'lijk
-welzljn
- velllgheld

-economle

+*

+

(rangorde) a.hoetten

die tegen minlmale
koStenltijden
onder de randvoorwaarden
vanultde
beschlkbaarheld van
en regels aan de produktlemlddelen
zljn te vervullen

Het uitvoeringsplan dient aan te geven hoe dit het beste kan: Welke activiteiten, door wie, waarmee, waar en wanneer?

3.3. Genereren van varianten
De volgende stap bestaat uit het achterhalen van mogelijkheden waarmee
de behoeften zijn te vervullen. Deze varianten bestaan uit alternatieve produkten (Par.3.3.1) en uit alternatieve processen (Par.3.3.2).

Enerzijds kunnen mogelijkheden worden gezocht voor de invulling (produkten) op niveau van gebouw, bouwdeel en bouwprodukt. Anderzijds kunnen
verschillende mogelijkheden worden gezocht voor activiteiten (deel-processen).
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Afb. 6 Voorstelling van een bouwproces volgens SADT met daaronder een detail van het
uitvoeringsproces: het maken van een buitenwand

3.3.1. Produkt-varianten
Bij het genereren van varianten voor de samenstelling van een gebouw uit
bouwdelen bestaat een onderlinge afhankelijkheid tussen de bouwdelen
door:
afhankelijke maten, zoals dikte en overspanning van de vloer;
overdracht van krachten;
bouwfysische eigenschappen, zoals isolatie en capaciteit installaties.
Rapport A 20-1 [SBR, 1979] geeft een model van de samenhang tussen een
aantal bouwdelen. Dit model heeft tot doel de gevolgen die varianten·voor
andere bouwdelen hebben, te achterhalen. Een verdere verfijning en atstemming op een uitvoeringsmodel (Par.2.5) is nodig.
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Proces-varianten bereiken globaal hetzelfde resultaat, maar met verschillende activiteiten. Deze varianten kunnen gericht zijn op het maken, van
een gebouw, bouwdeel of bouwprodukt.
Tekeningen zijn een geschikt middel voor de beschrijving van een statische
toestand, zoals het ontwerp van een produkt. Voor de beschrijving van
aynamische processen zijn tekeningen echter niet geschikt.
SADT [Maarssen & McGowan, 1981] kan een hulpmiddel zijn voor het achterhalen en beschrijven van proces-varianten. SADT, Structured Analysis
and Design Technique is een techniek gericht op het maken van grafische
modellen van situaties met statische (dingen) en dynamische (activiteiten)
aspecten. Elk model ontstaat hierbij door een top-down decompositifi van
een op het hoogste niveau afgebakende groep activiteiten. Afbeeldrng 6
l aat een voorbeeld hiervan zien. Bij deze techniek horen een expliciet
geformuleerd doel en gezichtspunt. Deze uitgangspunten sluiten goed aan
bij de onderverdeling van het bouwproces in Par.2.5, waarbij de verschillende soorten activiteiten op verschillende niveaus, vanuit verschillende !Produktiemiddelen worden bekeken .
Proces-varianten kunnen hier ontstaan door, werkend van glopaal
(gebouw-bouwdeel) naar specifiek (bouwdeel-bouwprodukt) een blokje of
activiteit uit een SADT-model te nemen en het resultaat van deze activiteit
op een andere manier te bewerkstelligen.

3.4. Kiezen/synthese/conceptie
Welke produkt/proces-variant voldoet nu het beste aan de behoefte?
In Par.3. 1 is het doel van een uitvoeringsplan al aangegeven: tegen minimale kosten en op tijd aan de behoefte voldoen met de beschikbare kennis, mensen en materieel en bijbehorende randvoorwaarden.
Hieruit volgen twee groepen criteria waaraan varianten achtereenvolgens
worden getoetst. Eerst zijn er criteria waaraan een variant wei of nie~ vol doet:
·

beschikbare kennis, technologie met randvoorwaarden;
beschikbare produktiemiddelen met randvoorwaarden, zoals de
gezondheid.
Daarna kunnen de overgebleven varianten worden vergeleken met drie
samenhangende criteria waarbij een optimum wordt gezocht, namelijk:
kosten;
tijdsduur;
kwaliteit van proces en resultaat.
Tijdsduur en kosten van processen uit SADT-modellen kunnen bepaald worden door de omvang van en de relaties tussen de nodige activiteiten aan
een netwerk [Atkin, 1987) te koppelen. Daaruit volgen op de verschil lende
niveaus:
inzet produktiemiddelen : optimale seriegrootte, optimale ploeggrootte;
minimale kosten en risico's;
minimale bouwtijdsduur en risico's;
De bouwtijdsduur is doorgaans ih kosten (bijvoorbeeld rente-kosten, huurkosten) uit te drukken zodat het kiezen uit varianten uiteindelijk is gebaseerd op de verhouding tussen prijs en kwaliteit, waarbij ook risico's een rol
spelen.
Uiteindelijk zijn aile gegevens over kosten en tijdsduur immers aannames
op basis van ervaring, de markt, modellen, veronderstell ingen, intu"itie etcetera. AI deze aannames hebben een beperkte mate van betrouwbaarheid .
lnzicht in de grootte en de aard van deze onbetrouwbaarheid is vereist voor
het bepalen van de kans op over- en onderschrijding van tijd en kosten van
processen of activiteiten die gebaseerd zijn op een aanta l aannames (foutenvoortplanting). Het kan dan aantrekkelijker blijken voor een vertrouwde
werkwijze te kiezen dan voor een onbekende werkwijze die weliswaar wat
goedkoper lijkt. Het vergelijken van verschillende nacalculaties kan hier verhelderend zijn. Risico-analyse en statistiek zijn daarmee van belang voor de
beheersing van het bouwproces.
Nadat op basis van prijs- en kwaliteitsverschillen de laatste keuze is
gemaakt, ligt het uitvoeringsplan in detail vast en kan gepresenteerd worden met deelplannen
(tekening, planning, beschrijving, bestelling, ... ) zoals
werktekeningen, instructies
planningen (van geheel en delen) van
materieel
materiaal
arbeid
model bouwplaats-inrichting
programma's voor geautomatiseerde produktie-eenheden
beheersplan voor het uitvoeringsproces
bestell ijsten
Voor deze presentatie zijn nauwelijks extra gegevens nodig. Dit proces kan
daarom in principe machinaal verlopen. De uitwisselbaarheid tussen de
informatiedragers zoals tekeningen, SADT-modellen, netwerken en andere
in Par.1.2 genoemde informatie is hier maatgevend.
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4. BETEKENIS VOOR BOUWPARTNERS
Deze benadering van het huisvestingsproces, waarbij de plannen voor
gebouw, bouwproces en beheer van het gebouw tegelijk worden ontwikkeld, doorbreken de traditionele rolpatronen. Met het oog op de kwaliteit
van het uiteindelijke bouwwerk en de beheersing van het bouwproce~ dienen de rol en positie van ontwerper, adviseur, leverancier, (onder)aannemer en instal lateur opnieuw te worden geformuleerd. Voor de aannemer
betekent dif bijvoorbeeld minder kiezen uit kant en klare oplossingen voor
eerder veroorzaakte problemen, en een actievere bijdrage aan het huisvestingsproces vanuit een uitvoeringsconcept. De structurering (Par.2) van het
gebied van de uitvoering en de handleiding bij het ontwerpen van een uitvoeringsproces (Par.3) zijn hierbij een hulpmiddel. Daarnaast probereh we
hiermee het gebied van de uitvoering beter toegankelijk te maken voor de
verschillende pa rticipanten in het huisvestingsproces die traditioneel te
weinig gebruik maken van de mogelijkheden en teveel aileen de beperkingen van de uitvoering ervaren.
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NOTEN
De in Par.1.1 genoemde problemen zijn het gevolg van deze "seriele" voorstelling van het
bouwproces: Eerst een bouwkundig ontwerp, daarna een plan voor de uitvoering va{l ontwerp, en daarna een plan voor het beheer van het uitgevoerde ontwerp. ·Het bouwRundig
ontwerp is daarbij steeds produktgericht. De invloed van de uitvoeringsfase op dit ontwerp
beperkt zich tot de vraag of een gebouw maakbaar is. Het uitvoeringsconcept is dan een verzameling van toevallige oplossingen. De eerder genomen beslissingen frustreren een weloverwogen keuze tussen bouwmethoden en het scheppen van bijbehorende randvoorwaarden op het juiste moment.

TUSSEN STRATEGIE EN SCENARIO

de positie van het technisch concept
lr. J. Westra

The process of visualising or conceiving a structure is an art. Basically it is motivated by inner
experience. by an intuition. It is never the result of mere deductive logical reasoning ... The
achievement of the fi nal solution is largely a matter of habit, intuition, imagination. common

I

sense, and personal attitude. Only the accumulation of experience can shorten the necessary
labor or trial and error involved in the selection of one among different possible alternatives.
- Torroja-

De verhouding tussen ontwerp en realisatie is onder het geweld van de
maatschappelijke, economische en technologische versnelling verstoord . De
differentiatie van taken en verantwoordelijkheden door de vermaatschappelijking van het produktieproces leidde ongewild tot beroepsbeoefenaren
die slechts een fragment van het proces konden verzorgen. Daardoor werd
de eenheid tussen inleiding en uitvoering van de bouwopgave verbroken.
De functie van de bouwmeester als bemiddelaar tussen de bouwheer en zijn
verlangen, als bewaker van het technisch erfgoed dat spaarzaam werd
doorgegeven, maar ook als conceptueel denker, rekenaar, maker en uitvoerder werd lang gel eden gevierendeeld(Lit.1 ). Het ambacht in de authentieke hoedanigheid wordt van de bouwplaats verdreven. Dat betekende
tevens dat de autoriteit en haar uitstraling van' de bouwplaats verdllveen,
zoals een hierarchisch opgebouwd systeem van privileges en persoonsgebonden arbeidsprestaties. 'De binding van de gekwalificeerde arbeid met
bepaalde ambachten en hun werktuigen hangt dus onverbrekelijk samen
met het geven van privileges aan bepaalde bevolkingsgroepen. Dit wordt
door het wapen gedemonstreerd, dat doorgaans het werktuig toont dat bij
het ambacht hoort. De ambachtelijke produktie was een voorloper van de
kapitalistische loonarbeid. Zo was toen (middeleeuwen) reeds de tijd en
niet slechts de kwaliteit maatgevend voor haar beloning'(Lit.2). De eerste
lijn (grondstof naar halffabrikaat) verdwijnt gestaag van het veld naar de
fabriek. De produktie wordt gesegmenteerd en geconcentreerd. In het
bouwproces ontstaat een besluitvorming met een ruilgericht karakter. Elke
partij Ievert zogenaamde procesbenodigdheden, dat wil zeggen die bijdragen die noodzakelijkerwijze geleverd en met elkaar gecombineerd dienen
te worden om tot realisering van het bouwwerk te komen(Lit.3}. Het technisch concept lijkt daarmee te worden bevroren. Dat wil zeggen dat de eenheid in denken en doen is verbroken, dat de middelen en materialen per
soort worden doorontwikkeld in de afgestemde produktiecategorie, maar
dat de synthese bij voorbaat is getekend. Triviaal gesteld: de true (techniek}
is aanvaard, de bestanddelen worden aangepast.
Techniek zou kunnen worden omschreven als de wegwijzer die de route
aangeeft of de manier waarop het proces wordt gestart, afgewikkeld en
besloten: bewerkingen en verrichtingen die nodig zijn om iets tot stand te
brengen. Het concept kan worden begrepen als voorstel of ontwerp, een
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cruciale fase in het ontstaansproces die v66rlopig een bepalend stempel
drukt op uitwerking en uitvoering. Samenvattend kan een technisch concept worden omschreven als een plan van handelingen. De inhoud van
techniek als begrip word.t in deze ontleding duidelijk. Techniek staat los
van oorsprong en los van gevolg . Techniek is oneindig en geldig in elke
tijd. Techniek leidt per definitie tot prestatie. De prestatie telt. De technische dimensie is niet meer dan de regie van de produktiekrachten . De
krachten die de totstandkoming hebben bewerkstelligd worden dankbaar
aanvaard, maar niet gewogen, de gevolgen worden pas later bekend. Het
technisch concept kan daarom niet worden begrepen als de initiele stap
waarin idee en realisatie zijn verenigd. Die stap gaat verder of speelt zich
af op een ander terrein. De term het technisch concept heb ik opgevat als
de ziel van het gebouwprodukt. Het is de versmelting van het geestelijke
met het stoffelijke, elkaar versterkend in het eindresultaat. Niet los van cultuur, geschiedenis en samenleving, niet gedicteerd door voorschriften, normen en wetmatigheden, maar ontspruitend aan het streven van ontwerpers hun concepten op gepaste wijze te ontwikkelen en te realiseren.
De techn ische vertaling van een voorstel voor een gangbaar bouwwerk kan
tegenwoordig worden vervaardigd aan de hand van een aftell ijst waarin
middel en arbei d zijn verknoopt in eenheden, coefficienten en ti j d.
Wanneer het ontwerp niet direct in de gebruikelijke termen wordt vertaald
krijgt naar mijn mening het technisch concept de betekenis die intrinsiek
wordt beoogd. Ove Arup heeft die betekenis tijdens een bijeenkomst over
de bouwtechniek van de jaren tachtig in 1972 passend geschetst:
"Natuurl ijk, de meeste ontwerpen zijn min of meer routine ontwerpen . Dat
moeten ze zijn, we kunnen onze techn ieken niet iedere keer als we gaan
bouwen opnieuw gaan uitvinden . Maar zelfs als we bij het grootste gedeelte van wat we bouwen terugvallen op vroegere ervaringen, enigszins aangepast aan de actuele omstandigheden, is het de nieuwe kijk op feiten, die
de vooruitgang inleidt en de kwaliteit verbetert. De ware ontwerper vraagt
zich af "hoe kan ik dit beter doen dan het eerder is gedaan" . Laten we vergeten hoe het gewoonlijk gedaan wordt. Door mij te concentreren op datgene, wat werkelijk nodig is en ook op de weg waar langs het op de meest
doelmatige wijze kan worden bereikt. Vind ik misschien een eenvoudiger,
goedkoper en betere oplossing d ie beter in de omgeving past en de mensen, voor wie ik werk, meer genoegen doet. In het algemeen zijn deze
doeleinden strijdig, maar toch, als ik me wat meer inzet zou ik - misschien
wei midden in de nacht ~ een of ander idee of inzicht kunnen krijgen. Het
kan natuurlijk heel goed voorkomen dat de ontwerper na een dergelijke
escapade terug va lt op een traditionele oplossing, omdat het in de gegeven
context in feite het beste is. Hij heeft tijd en inspanning verloren Iaten
gaan, maar hij heeft de voldoening zich te realiseren dat hij goed gekozen
heeft. En dat is waardevol voor iedere ontwerper"(Lit.4).

1. TECHNIEK EN BOUWPRODUKTIE

Het technisch concept is onlosmakelijk verbonden met de prille ontwerpactiviteit. Het kan niet worden losgeknipt of gefragmenteerd. In sommige

ontwikkelingen draagt het technisch concept de planvorming. Nu de techniek niet Ianger de strijd doch eerder de synthese van denken en doen
openbaart, lijkt het als of tegenwoordig het technisch concept wordt overvleugeld door de architectonische uitstraling. De betekenis van het bouwwerk wordt verbonden met culturele en historische referenties in plaats van
met de verovering van het onmogelijke. Het is de berusting in de technologische vooruitgang die het technisch concept reduceert tot toepassing van
de beschikbare mogelijkheden. De uitzonderlijke pogingen waarin het technisch concept als voorheen de leidraad bij de ontwikkeling vormt getuigen
nu van vakmanschap- toen van pionierskunst. Het is dus niet de betekenis
maar de s~atus van het technisch concept dat in deze tijd onder druk staat.
In wezen is tegenwoordig de oplossing te koop, voorgebakken door de toeleverende industrie en zelfs al voorzien van prijs-en garantiekaartjes. Veel
concepten worden afhankelijk gesteld van het aanbod : dat klinkt gezond
en degelijk, maar voor degene qie speurt en streeft betekent dat een onbevredigende receptuur. De krachtigste concepten vinden hun oorsprong in
enkelvoudige uitspraken (statements) in dit kader steeds met een technische component. Een dergelijke houding en signatuur vinden we terug in
nieuwe benamingen voor de veranderende positie van de architect, dan wei
voor de potentiele rol van de toekomstige ontwerper: naast de gangbare
projectarchitect en opkomende procesarchitect wordt de produktarchitect
of industriele architect ten tonele gevoerd in relatie tot produktontwikke. ling ten behoeve van een project of ten dienste van de toeleverende industrie. Als tegenpool wordt de architect getypeerd die juist vanuit het antwerp de techniek (weer) weet te bevragen : de archineer(Lit.S). Er wordt
snel vergeten hoe ver we i n onze bouwproduktie zijn gevorderd met
betrekking tot de toegeleverde en op bestelling ontwikkelde bouwmaterialen en bouwprodukten. Twee categorieen zijn interessant in dit kader om a
tempo te worden aangestipt: de traditionele en de industriele catego~ie.
Bouwmaterialen en -produkten ten behoeve van de traditionele bouw zijn
bekend, betrouwbaar en beschikbaar: ze zijn verkrijgbaar zonder produktomschrijving. Ze worden op voorraad geproduceerd, dat wil zeggen dat
materialen op afroep beschikbaar zijn en kunnen worden aangeleverd . Ze
zijn in toepassing bepaald, maar ze zijn in rangorde en plaatsing onbestemd . De doorsnede kent weinig fluctuatie per oppervlakte-eenheid. De
produktie van de project onaf hankelijke bouwprodukten wordt gekenmerkt door een vergaande mechanisering en automatisering.
Bouwprodukten ten behoeve van industrie/e bouwwijzen worden ontwikkeld. Zij worden aan de hand van een produktomschrijving met specificaties
besteld bij gespecialiseerde bedrij ven. De produkten zijn in toepassing
bepaald en bestemd. De positie in het gebouwprodukt is bekend. qe produktie van de meeste projectgebonden bouwprodukten wordt gekenmerkt
door een arbeidsintensieve voorbereiding en uitvoering. In de industriele
produktie wordt het aangepaste ambacht hersteld. Deze ogenschijnlijke
tegenstelling schuilt in de oppervlakkige naamgeving van vermeend tegengestelde bouwwijzen. De paradox kan evenzo op de definitie van de produktie worden teruggevoerd: de traditione le bouwwijze past industrieel
vervaardigde produkten toe (algemeen verkrij gbaar), de industriele bouwwijze richt zich op projectgebonden f abricage (op bestelling).

I
....a
z=>

><:

s:=>

0a>
w

a

z

<{

>

z

w
.....
Q..
w

u
z
0
u

57

2. CONCEPT EN TECHNOLOGIE
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'The word "tool" makes technology palpable in the realm of everyday life.
But somehow when "tool" came to be replaced by "device", it became
estranged along w ith technoloy from perceptions of building that are part
of everyday life. Technology has become the object of admiration and a.we,
growing farther and farther away from people at large and the archi~ect
himself . Surely through a repraisal of technology in terms of the concep~ of
tools, arch itects and engineers can reestablish the link between builders
and users'(Lit.6).
Onze omgeving bestaat voor een groot gedeelte uit kunstprodukten : een
technologische omgeving. Het technisch instrumentarium dat achter de
omzetting van natuurprodukten naar kunstprodukten schuilt is meestal
niet zichtbaar. Technologie is de grote onbekende met ongekende mogelijkheden . De invloed op onze samenleving is enorm. De vindingen, technieken en systemen die we accepteren en toepassen verbeteren niet aileen
de beoogde functie, maar nadat zij gemeengoed zijn geworden maken zij
een deel van ons bestaan uit. Oorspronkelijke patronen en betekenissen
verliezen hun waarde, nieuwe komen er voor in de plaats. Wittgenstein
spreekt zelfs van voorwaardelijke levensvormen wanneer hij refereert aan
onze mobiliteits-, communicatie- en comfortsystemen. Technologie is (evenwei) niet Ianger een machine die naar behoeve "aan en uit" gezet kan
worden(Lit.7). Die opvatting kan langs een aantal lijnen worden uitgel~gd.
Blijkbaar zijn we door het vertrouwen in de techniek als middel om ons
bestaan te verrijken zo ver gekomen dat de technologie als fenomeen } als
apparaat wordt beschouwd. Techniek als afgeleide van de technologische
ontwikkeling is een moeilijk te begrijpen en te grijpen fenomeen. Z~ker
wanneer het handelt om tendensen in de bouw dan kan een tijdsperiode
van veertig jaar ogenschijnlijk stilstand betekenen; in werkelij kheid kan lhet
er op du iden dat pas later de implicaties van de technische inzet geld~nd
kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat de log istieke rugdek ~ing
dan eerst een bepalende rol speelt. De techniek wordt meestal aangepast,
de technologie lijkt onaantastbaar. Onze relatie met de technologie kan op
vier verschillende niveau's worden aangegeven.
1. Ontwikkeling/wetenschap - een voor specialisten toegankelijk veld van
waaruit de basis wordt gelegd voor toepassing en produktie.
2. Toepassing/ontwerp- het terrein va·n uitvinders, ingenieurs en technici
van waaruit het idee en het inzicht worden gegenereerd.
3. Gebruiklbeheer - de verbetering van het menselijk functioneren door
het gebruik van nieuwe faciliteiten, gereedschappen, communicatie1
w ijzen, produktiemethoden, geneeswijzen etc.
4. Gevolg/oorzaak - de invloed van de technologische vooruitgang op de
structuur, cultuur en het milieu van de samen leving die vaak verder
reikt dan de verbeteringen d ie tot stand zijn gebracht.
Ook in de bouw is de technolog ische ontwikkeling verantwoordelij k vp or
omwentelingen die onze levensvormen beTnvloeden. Zij het dat anders ~an
in andere takken van industrie en wetenschap de toepassingen eerder i,terJ

borgen dan getoond worden. Het gebouwprodukt laat veranderingen in de
eigen technologie slechts beetje bij beetje toe. Verbeteringen met betrekking tot de produktie in de bouwsector worden vaak gerelateerd aan de
verfijning (nauwkeuriger, sneller) van de bouwtechniek. Wanneer we de
vergelijking maken met de vliegtuigindustrie dan kan worden geconstateerd dat de·verfijningen op technisch niveau het uiteindelijk moeten afleggen tegen de technologische ontwikkelingen waarin meerdere aspecten
met eenduidige doelen worden aangepakt. Fokker bouwde vliegtuigen uit
houten onderdelen die werden bespannen met doek, maar na de oorlog
werden aluminium sandwichconstructies ontwikkeld om de concurrentie op
de internationale markt te kunnen bijbenen. De toepassing en verdere ontwikkeling van de lijmtechnologie (de techniek was bekend) speelde daarbij
een belangrij ke rol.
w
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De bouwtechnologie staat in eeuwenoude kinderschoenen. Technologie in
de betekenis van omzettingsproces van natuurprodukt naar kunstprodukt
met inbegrip van de gevolgen voor cultuur en m ilieu gaat aan de bouw
voorbij. De ontwikkeling gaat met een slakkegang.(Lit.8) De bouwsector is
een technolog ie volgende bedrijfstak waarmee gezegd wil zijn dat de
markt bepaalt wat gebouwd moet worden en in mindere mate welke technologie daarvoor nodig is. Het omgekeerde is bijna nooit het geval. De
grote basisinnovaties in de biotechnologie en de materiaalkunde gaan grotendeels aan de bouw voorbij, terwijl afgeleide innovaties slechts via omwegen, bij voorbeeld via toeleverende sectoren of grote Research and
Development instellingen de bouw bereiken(Lit.9).
Toch tonen volgens bouwdeskundigen trends op het gebied van de bouwtechnologie en -organisatie aan dater ingrijpende veranderingen op komst
zijn:
vele kleine innovaties maken een grote (sluipende innovatie)
meer toelevering, minder meegeleverde inrichting
professioneel en doe-het-zelf vervagen mbt materiaal en materieel
vergroting van de maatnauwkeurigheid (bouwmetrologie)
integratie van ontwerp, prefabricage en produktplanning
automatisering en nieuwe materialen komen van buiten de branche
bouwtechnologie en -organ isatie spelen in op kleinere gevarieerde
projecten met de nadruk op energiebewust en onderhoudsarm
organisatie op de bouwplaats wordt gerationaliseerd(lit.1 0)
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In het rapport "Technologische en Structure l e ontwikkelingen in de
bouw"(Lit.11) worden de meningen van vele experts wetenschappelijk
gemanipuleerd. In de bijlage met geagglomereerde en gekwantificeerde
trends en events worden de indices met betrekking tot 25 aspecten weergegeven. Met 1975 als referentie wordt voor 1990 voorspeld dat:
de drager/inbouw aanpak 15% van de totale omzet zal bedragen
open systemen, modulaire coordinatie en automatisch ontwerpen
gemeengoed zullen zij n,
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nieuwe verwarmingssystemen en warmwatersystemen de markt zullen
verovereh.
Ook de andere minder significante uitkomsten zijn een terugblik waprd,
zeker nu ons heden die toekomst is.
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Een ander rapport van de SBR "Welke toekomst voor de woningbouw?"(Lit. 12), een strategie/scenario-onderzoek uit 1984 gaat nadrukkelijk op de inbedding van technologische ontwikkelingen. Hoewel het rapport is geent op de woningbouw geeft het een aardig inzicht welke
thema's aan de orde komen en hoe ze vervolgens worden ingevuld. Het
begrip bouwwijze staat centraal. De bouwwijze-strategie wordt gedefinieerd als een technisch-organisatorisch principe, dat fungeert als Leitm,otiv
voor het bouwproces en dat invloed heeft op alles wat verder bij het bouwen en wonen betrokken is. Er worden drie scenario's en vier strategieen
met elkaar verweven.
De scenario's schetsen het beeld van de economische en sociale structuur:.
1. Handel en Herstructurering (HH= het gaat goed),
2. Versobering en Selectie (VS= zuinig aan) en
3. Frustratie en Conflict (FC= geen touw aan vast te knopen);
Vier strategieen worden geformuleerd vanuit gesignaleerde of gewe,nste
bouwwijzen:
1. de gevarieerde massabouw,
2. de effectieve k/einschaligheid,
3. de fabrieksbouw en
4. de open bouwmethode.
De strategieen worden op 10 kenmerken beoordeeld per scenario. Het
resultaat wordt hier in enkele zinnen weergegeven. De gevarieerde massabouw gedijt in een sterk economisch klimaat, de kleinschalige bouwwijze
in een sober klimaat, de fabrieksbouw in een sterk klimaat en alleep de
open bouwmethode floreert in zowel een sober als een chaotisch klimaat.
Met betrekking tot variatie en schaal, differentiatie en integratie, veranderbaarheid, en samenwerking en besluitvorming wordt in de verschi llende
scenario's a Ia consumentenbond gescoord. De rekensom op langere: termijn (1992) laat zien dat de integrale kosten ten opzichte van het referentiemodel uitvallen in het voordeel van de open bouwmethode. Het is nu
1992, dus we zouden de besparingen moeten voelen wanneer de v_oorspellingen in beide SBR-rapporten zouden zijn uitgekomen. Het is opvallend
dat de technische component bij voorbaat wordt gekortwiekt. Allee~ het
bekende en aanvaarde technisch kader wordt belicht. De uitkomst van deze
manipulatie zou ik willen omschrijven als de vervulde wens van de "hofische" gedachte. Het is de intellectuele, professionele bovenlaag d i'e de
waarde-oordelen uitspreekt en die zich daarbij slechts heeft te verantv!toorden in zijn eigen kring. De dialoog over wat goed en slecht is vindt hier
plaats tussen vakmensen en zij behoeven slechts elkaar te overtuige~. De
normen worden ontwikkeld in dezelfde kring die ook de normeri uitvoert.(Lit.13)
lk refereer hier aan de SBR-rapporten omdat ze zo overduidel!jk het technisch concept als fenomeen ontkennen. Niet bewust natuurlijk, maar cen-

traal staat de techniek van het bedrijfsleven, onomstotelijk, toegespitst op
de markt die zij zelf poogt te creeren. 'Het produkt als synthese van denken
en doen, als resultaat van cultuur en structuur van de samenleving, als
gevolg van creatieve nieuwsgierigheid en technologische mogelijkheden
komt niet aan de orde. Paradoxalerwijze komt men tot de stelling dat in
zijn actuele structuur de bouwwereld op vernietiging van zijn eigen object
is gericht omdat de bouwwereld in zijn geheel - en de overheidsinmenging
laat ik dan niet buiten beschouwing - zijn produktiewijze zo organiseert dat
het produkt op geen enkel moment het beslissende element schijnt te zijn.
maar steeds een te manipuleren middel om aan dit produkt vreemde objectieven te rea liseren'(Lit.14).
Het kan ook genuanceerder. In 1973 besluit Bender zijn onvolprezen
beschouwing over de mislukking van de werkelijke vooruitgang in de bouw
met scenario's die extremer, lichtvoetiger maar ook prikkelender zijn dan
de later via cross impact methoden gladgestreken voorspellingen door een
Ieger deskundigen. Hier is slechts plaats voor een summiere beschrijving en
aanduiding van de drie sf eren(Lit.15).
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1. Meer door minder. Het scenario van de bouwfabriek, de ultieme
industrialisatie. 'Ais modules met een breedte van meer dan drie meter
niet vervoerd mogen worden, dan moet je drie meter brede ruimten
aanprijzen'. De produktiewijze maakt deel uit van grote horizontaal
georganiseerde conglomeraties. Zwakke en sterke momenten kunnen
worden opgevangen in een gemeenschappelijke centraal geleide
planning.
2. Meer door samen. De ontwikkeling van een grootschalige 'systems
oriented life service industry'. Ieder systeem is een tak aan de grote
boom: huisvesting, vervoer, communicatie maar ook recreatie, onderwijs
en gezondheidszorg. Het systeem is er op gericht verspilling en
verdubbeling tegen te gaan. Hergebruik van materiaal, maar ook
samenwerking en versterking bij afzonderlijke verrichtingen zijn
belangrijk. De meteropnemer blust onderweg een brand of bezorgt een
brief (de multi-job) en waarom zouden we geluidsapparatuur niet
verpakken in hondevoer of kunstmest?
3. Meer met minder. Het derde scenario· bestaat uit drie elementen:
- een versterking van het individu en een herstel met de technologie,
- het efemere thema, dat wil zeggen dat de zinnen en de zaken minder
vastgelegd zijn; ze worden transparanter, dunner, losser en visueel
minder strak geordend en
- een ontwikkeling van lineaire structuren naar onsamenhangende
ordeningen en vormen.
De scenario's van Bender trekken een wissel op de dynamiek van een toekomstige ontwikkeling. Ze wroeten in de flinterdunne bedrading van de
samenleving. lndividua lisering, verzelfstandiging, nieuwe patronen en
waarden beinvloeden de markt en daarmee de uitdaging aan de gebouwde
omgeving. Het produkt is niet gegeven, het produkt moet worden ontwikkeld. Zijn visies stimuleren het technisch concept als schets voor die toekomst.
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Een voorbeeld van professioneel gecomponeerde scenario's en strategieen
ten behoeve van de ontwikkeling van technische concepten treffen we aan
bij de exercities van NNAO. NNAO (Nederland Nu Als Ont werp, de stichting
die het ontwerp voor de toekomst tot belei dsinstrument van het heden
wenste te zien) heeft in 1987 vier scenario's geadopteerd voor het jaa r
2050 die kunnen worden gelezen als afgeleiden van de huidige politieke
stromingen : zorgvuldig, kritisch, dynamisch en ontspannen(Lit.16). Het is
opvallend dat juist door de kleuring van het scenario in eerste instantie
grote nadruk kwam te liggen op de technische invull ing van de toekomstconcepten . Zonder de ballast van de tegenwoordige kennis ontstonden
ontwerpen onder groot optimisme met betrekking tot wat later technisch
mogelijk zal zijn. Uit een dergelijke inspanning kan naast de verkenning
van p lanologische en sociaal-culturele implicaties, ook de invloed op het
toekomende technisch concept worden gepeild. Naar aanleiding enter illustratie van de scenario's heb ik vier scenario-woningen ontwikkeld op basis
van een zelfde constructief schema. Het woonpatroon wordt binnen de
beperk ingen van gangbare referentieplannen volledig gericht op de
beschreven stroming. Teken, taal en techniek zijn verbonden met het scenario. Het plan werd ontwikkeld als prikkel voor het technisch concept in
relatie tot het vigerende aanbod op de markt(Lit.17).

z

"-'
10..

"-'

u
z
0
u

62

4. STATU S EN STRATEGIE
De bouw is niet gevoelig voor rapporten en publicaties. Er wordt bepoudens in wetenschappelijke en adviserende kringen niet gelezen. Oat jlijkt
me verklaarbaar. Slechts enkele bedrijven kunnen zich van de sleur vat de
volgende opgave losmaken en tij d en geld steken in reflectie en on,derzoek(Lit.18). De praktijk is immers hard. Gangbare bouwstromen ku ~ nen
niet worden onderbroken . Nieuwe technieken komen aileen in aanmerking
indien een gunstig effect ten aanzien van de produktiviteit kan worden
aangetoond. Experimenten zij n prachtig, maar aileen door anderen. De
garant i eregelingen zijn afgestemd op bekende bouwtechnieken .
Proefnemingen en proefprodukties ter ondersteuning van. technologische
ontwikkelingen zoals in de biologie, chemie en in de landbouw en vliegtuigbouw komen in de bouw op dit continent niet (meer) voor. De traditionele bouw zoals wij die kennen is het resultaat van de technische ontwikkeling en van de discontinu'iteit in de produktiestroom waarin bouwwerken
nu eenmaal worden voortgebracht. In die structuur komen bouwwerken
van uiteenlopende aard tot stand door het samenspel van een aantal
bedrijven d i e ieder zijn ingesteld op een ge l eding van het totale
proces.(Lit.19) Dit on.derscheid waarin de fundamentele tegenstelling ih de
produktiewijze en de produktiestruktuur wordt geeta l eerd bepaa jt in
belangrijke mate het dilemma van het technisch concept. In veel gev~l l en
doet de ontwerper die niet op geijkte wijze te werk gaat er verstandigl aan
met betrekking tot de bouwaanvraag en in de eerste onderhandeHngen
met de uitvoerende partij zorgvuldig om t e springen met de omschrijvingen. De standaardformulieren Iaten weinig ruimte voor alternatieveljl en

het is steeds weer een hele kunst de aanvraag zo in te vullen dat het
gewoon lijkt en pas achteraf ongebruikelijk blijkt te zijn .
Het bouwkundig produkt zou als een volwassen produkt moeten worden
geadverteerd indien het rijp zou zijn om onder de categorie industriele produkten te worden gerangschikt. Maar in tegenstelling tot industriele produkt en vindt geen warenvergelijking plaats, noch worden de prestaties in
verifieerbare termen geleverd. Simpele informatie over levensduur, onderhoud, bediening, toekomstige opties en accessoires;' inrui lpremies ontbreekt. Wei worden de objectgebonden statusverhogende attributen opgehemeld zoals voordeuren, vloerbedekking, ligging en niet te vergeten de
traditionele bouwwijze. Terwijl gebruiksgoederen worden aangeprezen om
wat je er mee kunt, worden bouwwerken aangeprezen om w ie je er mee
bent. Wanneer we in staat zouden zijn bouwwerken in prestatiepatronen te
omschrijven, te toetsen en uit te dragen zal dat leiden tot nieuwe sociale en
dus tot technische concepten. Een nieuw technisch concept voor de woningbouw wordt vooraf gegaan door een nieuw woonconcept(Lit.20).
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5. PRODUKT EN PRODUKTIE

In de ABC-uitgave uit 1925 wordt de relatie tussen het doelgerichte produkt
en het objectgerichte produkt onomwonden aan de orde gesteld met de
vraag 'Waarom zijn onze machines (zo) mooi en waarom zijn onze gebouwen niet mooi?' Het antwoord van Hans Schmidt wordt niet omfloerst:
"Omdat machines werken, bewegen en functioneren, terwijl gebouwen
niets doen, erbij staan en louter prij ken"(Lit.21). Naast vliegtuigen, vrachtwagens. en locomotieven noemt hij tegelijkertijd de fabriek en de silo als
tegenhangers van de werkelijk versteende uitingen van de bouwcultuur: de
paleizen waarin banken en scholen huizen, de tempels voor kerk en spoor
en onvermijdelijk de villa's. Le Corbusier vergeleek machines met tempels
en verheerlijkte de toekomst van de wereld in zijn bewondering voor oceaanstomers: "mobiele machines waarop je kunt lopen". Ook tegenwoordig
wordt het bouwwerk in verband gebracht met gebruiksgoederen, zelfs in
extreme zin om, zo lijkt het, de onvergelijkbaarheid te onderstrepen. In
1984 org·aniseerde de SBR een besloten prijsvraag onder bouwkund igen
met als opdracht een klein bouwwerk te ontwerpen dat zou kunnen concurreren met de geparkeerde auto(Lit.22). De uitkomst diende als spiegel
voor bouwtechn ische onbenullighe id en verstokte tradities. Juist in de
omgeving van wat in deze bijdrage het technisch concept wordt genoemd is
het verschil tussen de steer van de bouwproduktie en de steer van de industriele produktie evident. Het verschil kan in technische termen vereenvoudigd als volgt worden samengebald:
Een bouwwerk is een multi-material produkt waarvan de doorsnede
sprongsgewijs verandert op een betrekkelijk gering aantal plaatsen. Op die
plaatsen verzorgen overgangselementen de aansluiting of vormt een open
of gesloten voeg de scheiding t 4ssen de onderdelen. De techniek pp de
bouwplaats va lt onder de categorie samenstellen. De doo rsnede is over
relatief grote trajecten continu .
Een industrieel produkt bestaat in hoofdzaak uit one-material onderdelen
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waarvan de doorsnede wispelturig is. Zo wordt de prestatie van het produkt mede be"invloed 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(Lit.23).
Via deze gedachtensprong zou ik de overstap willen maken naar aanwijzingen en voorbeelden waarin naar mijn mening juist wei het technisch concept aan de verwachting voldoet die door de interpretatie van de term kan
ontstaan. Het concept dat van meet af aan de relatie tussen creatie en
realisatie bewaakt. Enerzijds omdat de vraag extreme (scenario)prestaties
eist met betrekking tot de overspanning, het gewicht, de prijs etcetera,
anderzijds omdat de uitdaging van nieuwe technische mogelijkheden als
uitvloeisel van technologische ontwikkelingen een immanente impuls (stra tegie) voor het concept inhoudt. Drie perioden dienen daartoe als illustratie. De negentiende eeuw als tijdperk voor de pioniers, het begin van deze
eeuw waarin fabrikanten en onderzoekers actief zijn en de tegenwoordige
tijd met veelzijdige, vernuftige ontwerpers. De opgave staat centraal, de
uitgangspunten worden ontleend aan schaal; context en interpretatie.

UJ

C>

z.
~

z

6. DE REIKWIJDTE VAN DE OPGAVE
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Extreme prestaties vinden we terug in de bekende voorbeelden van hero'ische techn ische concepten. Bij de Engelse ingenieurs (engineers= machinebouwers) bijvoorbeeld d ie voortkomen uit een familie van inventieve knutselaars, tuinlieden, ijzergieters of fabrikanten . De ontwikkeling van een
technisch concept was in die tijd een passie die door aile lagen werd bedreven. De industrieel Strutt goot ijzeren balken, de graaf van Bridgewater
ontwierp rioleringsnetten voor de Engelse steden en de politieklerk Sidney
G. Thomas vond de zo "broodnodige" oven uit voor fosforhoudende steenkool. Thomas Telford een steenhouwer van oorsprong werd de eerste president van het in 1818 gestichte Institution of Civil Engineers. Tijdens zijn job
als surveyor of public works in Shrewsbury verrichtte hij zijn klein ijzerenbrugexperiment in Buildwas. Dit was de aanzet tot een periode waarin hij
als erkend ingenieur de meest revolutionaire brugconcepten zou maken .
Joseph Paxton, de tuinman die kassen bouwde, verbijsterde de were ld met
een onvoorstelbaar technisch concept. Hij werd met zijn reuze serre het
Crystal Palace (563 bij 124 meter) de profeet van een indrukwekkende toekomst. Zeven hectaren werden in zeven maanden overbouwd met een
gigantisch gestandaardiseerd skelet dat bestond uit 3.300 gietijzeren
kolommen en 2.224 balken, omhuld door een glazen huid: een kathedraal
van de nieuwe tijd. In dit meesterwerk refereerden de dimensies der onderdelen naar veelvouden of afgeleiden van de 24 voet maat. Na de t entoonstelling werd het Crystal Palace gedemonteerd en in 1B52 in Sydenham
opnieuw opgetrokken. 'Dit werk was een apotheose van de Engelse ingenieurskunst, gebaseerd op het zo typisch Britse samengaan van inventieve
praktijk en toegepaste theorie. Het Crystal Palace dankt zijn concept aan de
groeiende vraag uit de jaren veertig naar grotere overspanningen, waarop
de ijzeren tralie- of vakwerkliggers, zowel samengesteld uit gietijzeren als
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uit smeedijzeren staven respectievelijk belast op druk en trek het gepaste
antwoord brachten. Paxton bezocht per trein, nog net voor zijn eerste
Palace-schets, de nieuwe revolutionaire Britannia Tubular Bridge in Wales,
een pronkstuk in ingenieursmiddens. Het brugprofiel steunde op het nieuwe Fairbairn ijzeren koker concept waarmee een zelfdragende lange pijp in
een beweging 70 meter overbrugt. Paxton noteerde er heel wat details.
Finaal werd het Palace gedragen door de immense stuwkracht van het
industriekapitalisme dat deze realisatie mogelijk maakte in de bijna onmogelijke tijd van zeven maanden'(lit.24).
Maar ook de Franse ingenieur verstond de ontwikkeling van een technisch
concept. Afkomst en status verschilden van die van de Engelse. De Franse
ingenieur was een krijgsman van origine, een man met aanzien en diploma's (lngenieurs de Genie Militaire). Een kenner van het militaire "engin",
die door zijn wetenschappelijke vorming ballistiek, fortificatie, chemie,
metallurgie en topografie onder de knie had. Sebastiaan le Prestre de
Vauban, ontwerper van de tot in onze streken bekende veelhoekige stadsomwallingen, zou in 1675 het Corps des lngenieurs de Genie Militaire stichten. De hier gehanteerde taal was rationeel, koel en gericht op krijgsrendement. In Frankrijk ontwikkelde zich later een net van Grandes Ecoles: Ecoles
des Ponts en de ,Genie Militaire. Hierin zou de Ecole Polytechnique, door de
industriele bourgeoisie gesticht in de vervaljaren van de Franse Revolutie,
vooral voor bouwkundige projecten een belangrijke rol spelen. Deze school
werd door Napoleon Bonaparte met een militair statuut bedacht in 1806,
net nadat een der professoren J.L.N Durand (1760-1834) er een rationele
ontwerpdoctrine had ontwikkeld die regelrecht indruiste tegen de retrogezinde beaux arts opleiding. Daarmee werd de kiem voor de tweespalt tussen de nieuwe en traditionele opvatting met· betrekking tot de architectuur
ge'introduceerd . De Franse ingenieur was minder kleurrijk, minder avontuurlijk dan de Britse ingenieur, maar met pioniers als Navier (mechanica),
Polonceau (constructie) en Eiffel (produktie) werd de grondslag voor de
theoretische onderbouwing van de experimenten gelegd. De tijd van le
grand concept tekent ook de definitieve scheiding tussen de ingenieur en
de architect. Opvallend voor het tijdperk is een directe toepassing van
beschikbare technieken en materialen en een onverbloemde demonstratie
van nieuwe mogelijkheden. Voor Haussmann was dat aanleiding om notabene Baltard, de conservatieve stadsarchitect van Parijs opdracht te geven
voor het ontwerp van de hallen omdat hij de opdracht niet in handen van
de ingenieurs wilde Iaten vallen. De kracht achter die demonstratie is ook
nu nog te verstaan in de woorden die de opdracht begeleidden: 'Je fis
appeler Baltard et je lui dis: du fer, du fer rien que du fer. J'ai eu beaucoup
de peine a l'y determiner. C'etait bon pour les ingenieurs; mais qu'est-ce
qu'un architecte, un artiste, avait a faire de ce metal industriel? Comment!
lui, Baltard, un Grand Prix de Rome, qui tenait l'honneur de ne s'etre jamais
perm is d'introduire dans ses projets le moindre detail dont il ne pOt justifier
!'adoption par des exemples autorises, se compromettre avec un element de
construction que ni Brunelleschi, ni Michei-Ange, ni aucun autre des maltres
n'avait employe. Que de peine pour observer mon programme, c'est-a-dire
celui de l'empereur!'
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7. DE STROOMLIJNING VAN DE OPGAVE
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Een volgende periode waarin het technisch concept een nieuwe impuls
krijgt is aan het begin van deze eeuw in Amerika. Op verschillende fronten
wordt met de bouwtechniek geexperimenteerd. Ook bemoeien zich enkele
grootindustrielen zich met de bouwproduktie. Soms omdat ze op een sn~lle
en afdoende wijze hun arbeiders wensten te huisvesten, maar ook omdat
enkelen er op latere leeftijd hun hobby van maakten de bouwtechniek
door onderzoek en ontwikkeling verder te brengen, zoals Edison, de uitvinder, die woningen dacht te produceren zoals zandgietstukken werden
gegoten en Bemis die modulaire coordinatie propageerde en fundamenteel
onderzoek naar experimentele bouwwijzen deed(Lit.25).
Nieuwe ontwikkelingen vergen veel inspanning en doorzettingsvermogen.
In het algemeen wordt er weinig waardering geoogst voor een vooruit~tre
vende aanpak. Bouwen voor de markt is een andere opgave dan de individuele hoogstandjes uit de 19~ eeuw. Grosvenor Atter9ury, een industrieel
architect avant Ia lettre was zich bewust van die omstandigheden en
' beschrijft een fictieve strategie indien hij niet gehinderd zou worden ~oor
de beklemming van sociale, burocratische en technische scenario'~ en
beperkingen(Lit.26}. Een technisch concept uit het ongerijmde, geforinuleerd uit onvrede met het bestaande. Stel je voor, aldus Atterbury dati we
met een schone lei zouden kunnen beginnen. Niet gehinderd door de kennis die we met ons meedragen, niet beinvloed door de bouwwijzen uit het
verleden, niet ge·inspireerd door materiaal, materieel en ontwerp, welk
theoretisch voorstel zou dan als oplossing voor de economische bouwvJijze
dienst kunnen doen? In 1916 dacht hij onder zulke omstandigheden in ~er
ste instantie aan twee voorwaarden:
maximale aanpassing van het ontwerp aan de meest economische
bouwwijzen (design follows construction).
aanpassing van materialen en bouwwijzen aan de actuel~ stand van de
mechanisatie, met andere woorden: roinimaliseren van de handarbeid.
Deze twee hoofdzaken laat hij volgen door de volgende afgeleide voorwaarden:
'
herijking van de 'bouwsteen' met het doel het aantal te minimaliseren
en de afmetingen te relateren aan een economische herhalingsproduktie en bouwplaatsgebonden verwerking.
invoering van een stelsel van fabrieksmatige processen met een hoge
economische respons.
maxi male consolidatie van de fabricage waardoor verloren tijd, arbeid
en materiaal worden geelimineerd.
;
de maximaal haalbare standaardisatie in het ontwerp met behoud v4n
bepaalde praktische en esthetische normen, waardoor de bedrijfsvoering en de mechanisat ie ten behoeve van de fabricage en de bouwplaats gebonden activiteiten kunnen worden verbeterd.
Met andere woorden: volgens Atterbury is de theoretische oplossing ·van
het hypothetische probleem de toepassing van een min of meer ges~an
daardiseerd element of unit, fabrieksmatig geproduceerd, volledig afgewerkt, met- binnen economische grenzen - zo groot mogelijke afmetingen,

geschikt voor en in soort verwant met de constructie en geproduceerd,
getransporteerd, verwerkt en opgericht volgens de l.aatste inzichten.
Hiermee maakt Atterbury duidelijk dat een schone lei in ieder geval potentieel een interessant technisch concept oplevert, maar in eerste instantie
grijpt hij de gelegenheid aan om het produktie proces te stroomlijnen: op
welke wijze kan aan de vraag worden voldaan. Dat is zo ver ik kan overzien
tekenend voor die tijd. Atterbury was een ondernemende onderzoeker. Hij
vocht voor zijn eigen projecten. Hij had het charisma van de aristocraat die
het beste met de mensheid voor had en die zich zelf op het terrein van de
huisvesting voor de lagere klassen wenste te bewijzen.
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8. DE VERRIJKING VAN DE OPGAVE

Er is tegenwoordig geen sprake meer van spectaculaire technische ontwikkelingen of van een onoverkomelijke vraag . Het hoogste gebouw en de
grootste overspanning zijn relatieve begrippen geworden. Het bouwproces
als organisatie kan met computers worden gestuurd en geoptima liseerd.
Modulaire coordinatie en capsulebouw zijn ontwikkeld . De grenzen lijken
bereikt. Het is het tijdperk van de verwarring. Het overwinnen van de technische beperkingen veroorzaakt beperkingen van een andere orde(Lit.27).
Het milieu wordt bedreigd, de stijl is zoek, de schaal is loos. Maar. deze tijd
getuigt ook van aanpassing en verfijning. Milieu- en economievraagstukken
genereren de verfijningen in de techniek. 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 van de functionele mogelijkheden. Elektronische regelingen en aandrijvingen worden geinstalleerd voor prestaties die niet meer
ter discussie staan. Prestatie en produktie zijn volledig op elkaar afgestemd,
het produkt wordt steeds goedkoper en zakt in prijs onder de traditionele
oplossing. Het is spijtig te moeten constateren dat dergelijke ontwikkelingen in de bouw niet bestaan. Weliswaar worden de onhandigheden uit ~et
bouwproces bestreden met een traag voortsluipende produktontwikkeling,
maar een consumentvriendelijke benadering waarin de prestatie van het
produkt wordt verfijnd onder gelijkblijvende of dalende kosten komt zelden voor. Een voorbeeld dat in dit kader past is de centrale woningvergrendeling (met afstandsbediening). Het effect reikt verder dan de feature
zelf: de invloed op de werking van de aangepaste sloten en de vervaardiging en de montage van de onderdelen kan leiden tot een omslag in principe en prijs.
Het technisch concept krijgt naar mijn mening tegenwoordig gestalte in de
verrijking van de opgave. De opgave wordt niet Ianger begrepen als een
verlangd antwoord op de eisen en prestaties, ook niet als een stroomlijning
van de bouwproduktie, maar de opgave wordt gezien als een complex dat
bestaat uit elkaar overlappende verzamelingen . Hierin vinden functie,
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vorm, techniek, constructie en teRen elkaar. Het is die versmelting waarin ik
in het begin op doelde die het tegenwoordig technisch concept zo intetessant kan maken. De ontwerpers die zich Iaten inspireren door de uitdaging
hun gedachtegoed op eigen wijze te realiseren noem ik archineers. Zij
onderscheiden zich van de produktarchitecten doordat juist het conc~pt,
het beeldend vermogen de achterliggende gedachten thematisch te kpnnen definieren aan het resultaat valt af te lezen. Die ontwerpers hebben
van huis uit een sterke binding met de techniek, zoals de smid Jean
Prouve(Lit.28) en de meubelmaker Konrad Wachsmann(Lit.29) of bouwen
na verloop van tijd een innige relatie met de techniek op, zoals Renzo
Piano en Norman Foster. Essentieel bij deze categorie ontwerpers is dat
niet bij voorbaat de technische graadmeters worden vastgesteld. De uitleg
van Noriaki Okabe over de werkwijze van Piano verheldert deze uitspraak.
"Now let us look at the development of Piano's methods by elucidating ;the
"concepts of method" or "guiding principles of building" that are the outgrowth of his experience rather than of his thought. Piano's methods are as
far removed from the academic as is possible. A project has meaning for
him only when it is a plan in the process of being realized. The pro?ess
begins with an idea and proceeds from basic plan to detailing, (to a prototype) ... it is up to the individual architect at what point he loses the passion
for creation. In the case of Piano, he sustains this passion throughout ;the
process, believing that imagination should be exercised at each step of ~he
process" . De ambachtelijke werkwijze die Piano propageert slaat niet~ zo
zeer op vakman en beroep, maar duidt op de completering en bevrediging
van de taakstelling: ontwerpen = bouwen. Deze beroepsethiek vinden .we
terug in de werkkamer (laboratorium) van Piano waar bepalende onde~de
len als kenmiddelen uit het concept vorm en betekenis krijgen. f-let
ambacht en het laboratorium vormen de hoofdbestaflddelen in de speurtocht naar het architectonische ontwerp. Daarmee en daardoor krijg~ hij
greep op wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen die actie'f in
het proces kunnen worden gelntegreerd. Het leidt bij Piano tot verbeeldende onderdelen in het magistrale totale plan. Daarbij is er sprake van
een eenheid in concept, produktie en gebruik·
een toepassing van de techniek die geselecteerd en geoptimaliseerd js
een plan dat experimenteel is op onderdelen en facetten
een gebouwprodukt met uitstraling naar een meer verbreide
toepassing(Lit.30).

9. HET GEREEDSCHAP EN DE O NTWERPER
Het gereedschap dat door de ontwerper wordt gehanteerd bij de ontyvikkeling van het technisch concept kan worden begrepen uit publikatiesi die
het ontstaansproces illustreren . De categorie ontwerpers die door mij in
deze bijdrage is aangeduid met archineer vertonen een opvallend gelijkgezind handschrift. Het maakt niet zo veel uit of het gaat om Prouve, Piano,
Foster of Grimshaw, zij Iaten zien het technisch concept gestalte kdijgt
doordat vanaf het prille begin wortlt verwezen naar de constructieve structuur, het patroon en de maakbaa/ heid.\ De onderdelen worden onderzocht
I

op vorm en produktie als reflectie op de signatuur van het ontwerp. Als
voorbeeld is de wand die het gezicht bepaalt van de Financial Times (ontwerp: Grimshaw) opgenomen(Lit.31) . De afbeelding verraadt de wijze waarop het concept wordt ondervraagd. Het proces kan herkend worden op de
integratie tussen constructie en produktie, op de schaal die heen en weer
springt tussen 1:1 en 1:500 in elk stadium, op de totaalvorm die wordt vertaald als een verzameling knooppunten, op het bevestigingsmiddel dat
meer bevestigt dan het onderdeel aileen. Het is een illustratie van creatief
technisch ontwerpwerk waarin het totale gebouwde produkt wordt begrepen als een verzameling bouwprodukten die elk voor zich in bala_ns zijn met
/e grand concept. Daarmee wil ik overigens niet suggereren dat de techniek
zelf op grote hoogte wordt gebracht. De technologische ontwikkeling volgt
een pad dat zich maar zijdelings laat be"invloeden door de ontwikkeling van
de bouwtechniek. In die zin is een voorbeeld verraderlijk omdat de schijn
kan worden gewekt dat bouwwerken met een helder technisch concept
tevens zouden moeten worden gewaardeerd om het gehalte aan techniek.
In vergelijking met het gebouwde produkt speelt de vervaardigingswijze in
de waardering van het industriele produkt een grote rol. Moderne computergestuurde of gerobotiseerde vervaardigingswijzen worden aangeprezen
met betrekking tot moderne duurzame consumenten goederen. Precisie,
prestatie, prijs: de consument profiteert. De opkomst van de digitale sturing
bij gereedschappen heeft grote betekenis voor de bloei van de flexibele
produktie: de produktiemiddelen kunnen per produkt worden geprogrammeerd. Het gevolg voor de bouwproduktie is evident. De serie- en massaproduktie van de bouwprodukten, alsmede de maat- en plaatscoordinatie,
die van oudsher het bouwen be·invloeden, zou tot het verleden behoren. De
vraag is of de bouw een dergelijke omwenteling aan kan.
De grote opgaven lijken in handen van projectontwikkeling en turnkey scenario's geconsolideerd met betrekking tot het technisch concept. Het aantal
variabelen wordt door de omvang van het object snel gereduceerd. Er is
weinig ruimte voor omtrekkende speurtochten naar een inspirerend technisch concept. Juist in de kleine opgaven en de opgaven met een hoge herhalingsfactor wordt het technisch concept onderzocht op de invulling van
de aspiraties. De terminal van het vliegveld in Osaka (Renzo Piano) is 1700
meter lang en wordt uitgevoerd als een cirkelfragment met een straal van
16 kilometer om de eenheid in produktie en maatvoering door het gehele
complex heen te garanderen. Dergelijke projecten kunnen als een lichtend
voorbeeld worden beschouwd voor ontwikkelingen die later als aanbod op
de markt verschijnen. Het is een verschijnsel dat zich in het recente verleden
regelmatig heeft voorgedaan. De opgespannen glasconstructies, de glazen
liften, individuele klimaatregeling, tuiconstructies, ba lustrades en zonneluifels, ze zijn na bezongen te zijn in de media uiteindelijk in de catalogus
terecht gekomen. Het is een bijzonder soort produktontwikkeling, omdat
het produkt niet aileen als vervanging van het gebruikelijke dient, maar in
uitwerking en na toepassing een vergaande invloed heeft op de produktie
en de kwaliteit van het gebouwprodukt. De techniek lijkt in de zulke ontwikkelingen slechts een tijdelijk obstakel. Het concept en de acceptatie daar
gaat het om.
Het milieuaspect wordt een van de bepalende factoren van de jaren negen-
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tig. Dat betekent dat de spanning tussen vraag en realisatie wordt opgevoerd. Materialen en bouwprodukten worden gecertificeerd, techniekel1 en
gereedschappen zullen moeten voldoen aan eisen van veiligheid en menswaardigheid, het eindprodukt zal wellicht worden voorzien van een keurmerk waaraan kan worden afgelezen dat er niets mis mee is. Het is te
hopen dat het technisch concept daar onder niet te veel zal lijden.
lk eindig met een eigen citaat dat ten tijde van het vorige lustrum van de
faculteit in 1987 werd geschreven. Het maakt deel uit van een reeks verzen
waarin de architect, de aannemer, de constructeur en de onderzoeker worden belicht. Het vijfde couplet kan gelezen worden als het concentraat van
dit artikel. Het is geschreven ter gelegenheid van de opening van de ni'euwe huisvesting van Octatube Space Structures in Delft.
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Het gegeven dat bouwen van oudsher tussen
kunst
en
kunde
ligt verklaart zowel
de intellectuele vlucht in het vage
als wei
de nalviteit van de technische oplossing.
Het duel tussen
ontwerper en ingenieur
vormgever en constructeur
ongeveer en exact
denken en doen
duidt op een immanente
tweespalt.
In die zeldzame gevallen
dat
de tegenstellingen worden opgeheven
ontstaat een intrigerend produkt:
resultaat van
synergetisch samenspel
waarin standpunten en partijen
zijn verweven tot
meer
dan de optelsom.
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HET BEHEERCONCEPT

lntegratieprincipes bij beheer
lr. H. Rikhof en drs. J. Smeets

1. INLEIDING

Traditioneel wordt beheren gezien als een activiteit in de steer van het "in
orde houden" van systemen of artefacten. Vaak hoort daar in enigerlei
vorm een onderhoudsverplichting bij en tevens het voeren van een administratie inzake het gebruik cq gebruikskosten van het object. In de geest van
deze tijd wordt beheer ook wei eens omschreven als het 'in de markt houden' van objecten of diensten. Naast de zorg voor het systeem of object
zelf, staat imrriers de relatie tot zijn "omgeving", d.w.z. gebruikers of
potentiEHe gebruikers, bij beheer centraal.
Toegepast binnen de bouwkundige discipline is het object van beheer de
gebouwde omgeving. Daaronder vallen niet ai leen woningen, industriegebouwen, kantoren en winkels, maar ook pleinen, straten, parken e.d.
Op een hoger schaalniveau kan beheer ook betrekking hebben op wijken,
steden, landschappen e.d. Termen als gebouwenbeheer of woningbeheer
maar ook wijkbeheer en landschapsbeheer zijn gemeengoed.
De laatste twee decennia is het denken over beheer sterk geevolueerd.
Niet Ianger wordt beheer gereduceerd tot een onderhoudstechnische en
administratieve activiteit maar wordt het opgevat als een geheel van technische, ruimtelijke, sociale en financi€He activiteiten, waaraan diverse schaalniveaus te onderscheiden zijn en die bovendien in samenhang bezien dienen te worden met de andere fasen in het bouwproces. Naast conserverend
beheer wordt bovendien innoverend beheer ge'introduceerd. Ook krijgt de
implementatie van beheer binnen instellingen en bedrijven steeds meer
aandacht: de samenhang tussen operationeel en strategisch beheer, de relatie tussen primaire en secundaire bedrijfsprocessen en de interorganisationele aspecten ervan .
Het "beheerconcept" impliceert dan ook vooral een visie op integraliteit
van beheer (zie ook Hoi, 1991).
In de EG-architectuurtaxonomie is dat beheerconcept te beschouwen als
een "hybride" concept dat op het niveau van het ruimtelijk concept de temporele dimensie verbindt met de functionele dimensie. Tegelijkertijd omvat
het concept in zijn procesgerichtheid belangrijke elementen van het "professionele" concept.
De navolgende bijdrage aan de bundel geeft een overzicht van een aantal
integratieprincipes in het hedendaagse beheerconcept. Aan het einde van
de bijdrage wordt vervolgens de positie van het integratieconcept in de EGtaxonomie toegelicht en onderbouwd.

2. INTEGRATIE VAN ASPECTEN

2.1. Fysiek-technisch en financieel-economisch beheer
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Beheren is in eerste instantie het zorgdragen dat een object aan ?ijn
bestemming of functie blijft beantwoorden. Beheer wordt aldus vooral
gezien als een fysiek-technische aangelegenheid[1]. Het gaat om het in
goede staat houden van bouwkundige of stedebouwkundige artefacten als
reactie op het normale proces van vervuiling, slijtage en veroudering.
Beheer omvat zo een scala van activiteiten dat in omvang en intensiteit kan
varieren van gebruiksonderhoud (schoonmaken e.d.) tot instandhoudingsonderhoud en ingrijpend herstel[2]. Behalve het uitvoeren van deze ingrepen omvat beheer bovendien de voorbereiding en verdere afwikkeling ,van
de uitvoering van onderhoud en herstel, en natuurlijk ook het opstellen,
bewaken en actualiseren van onderhoudsplannen.
Uiteraard gebeurt dit beheer ten behoeve van gebruik of gebruik'ers.
Beheeractiviteiten zijn sterk verweven met het gebruik van artefacte6 of
objecten. Beheren geldt derhalve niet aileen het instandhouden van objecten, maar ook het reguleren en administreren van het gebruik en het in
rekening brengen c.q. het bewaken van de kosten ervan.
1
I
Als zodanig heeft beheren van oudsher een sterke relatie met de beschikbaarstelling (in gebruik geven, verhuren enz) van de objecten en derhalve
met belangrijke financieel-economische aspecten. De gebruikskosten zijn
immers verbonden aan de investerings- en afschrijvingskosten maar moeten
ook afgezet worden tegen de kosten van periodiek noodzakelijke on~er
houds- en herstelwerkzaamheden om het gebouwde in stand te houden.
Het financieel beheer is gericht op een adequate financiering en exploitatie
van de te beheren objecten.
Financieel-economisch beheer richt zich op:
financieel management: begroting, budgettering, besteding, bijstelling,
kostenbewaking;
investerings- en subsidieringsbeleid;
onderzoek naar kosten van beheer en de daarmee gepaard gaande
geldstromen.
Gesteld kan worden dat - in traditionele zin - beheren als activiteit beide
aspecten t.w. het fysiek-technisch beheer en het financieel-econom:isch
beheer vrijwel altijd gecombineerd heeft.
In de praktijk is hierbij echter gebleken dat het technische beheer vaak
ondergeschikt is gemaakt aan financieel beheer[3].

2.2. lntegratie met ruimtelijke en sociale aspecten
Het succes van beheerinspanningen wordt steeds meer door omgevingsfactoren bepaald, zowel door fysieke als sociale omgevingsfactoren.
Een belangrijke ontwikkeling m.b.t. beheer is immers, dat de gebouwde
omgeving haar schaarstekarakter aan het verliezen is. De woningnood is in

kwantitatieve zin opgeheven en de infrastructuur in wegen en communicatielijnen is dermate uitgebreid dat bedrijven en andere voorzieningen
steeds minder locatiegebonden zijn. Er is een sterk vergrote keuzevrijheid
gekomen, die ruimte biedt voor allerlei meer kwalitatieve overwegingen
m.b.t. het gebruik van de gebouwde omgeving
Gebruiksmogelijkheden, maar ook instandhoudingsbeleid ten aanzien van
bouwkundige objecten worden daardoor doorslaggevend be'invloed door
de omgeving waarin het object staat en functioneert.
In de verschuiving van beheer van objecten naar gebiedsbeheer, hopen de
beheerders een antwoord te vinden op exploitatie- en andere problemen.
Vanuit een objectbeheerder bezien is er sprake van gebiedsbeheer wanneer
aan de eigen sectorale doelstellingen van objectbeheerders collectieve doelstellingen met betrekking tot het gebied waarin het object ligt worden
gekoppeld. (vergel. v.d. Burg, 1985)

i

1
•

Wat betreft de fysieke omgeving spreken we over "ruimtelijk-functioneel"
beheer. Hieronder wordt verstaan de continue zorg voor de ruimtelijke
kwaliteit van de wijk of buurt in relatie tot de divere bestemmingen. Hierbij
heeft men aandacht voor de hoofdstructuur van de wijk, de functionele
invulling en de zorgvuldige begeleiding van de vormgeving van de ruimte
en de bebouwing. Deze vorm van beheer wordt ook wei aangeduid met de
term "stedebouwkundig" beheer.
Bij analyses t.b.v. van gebiedsgericht beheer is een integratie van stedebouwkundig onderzoek en onderzoek naar het beheer en gebruik van
objecten dan ook van essentieel belang. (Doevendans en Smeets, 1987).
De ervaring heeft geleerd dat voor een succesvol beheer niet aileen ruimtelijk-functionele c.q. stedebouwkundige inspanningen essentieel zijn, maar
ook en vooral inspanningen op sociaal gebied. Er bestaat in de gebouwde
omgeving een ingewikkelde relatie tussen de fysieke en sociale kwetsbaarheid.
Beheersproblemen (leegstand, grote doorstroming) hangen vaak samen
met problemen m.b.t. het leefmilieu: vandalisme, kleine criminaliteit, de
bevolkingssamenstelling van een wijk, het voorzieningenniveau en, last but
not least, de beeldvorming van een buurt of complex (stigmatisering).
Sociaal beheer betreft beslissingen en activiteiten die gericht zijn op
instandhouden c.q. verbeteren van het het sociale klimaat in een woningcomplex en/of gebied. Bij sociaal beheer zijn diverse relaties relevant:
(Hortulanus, v.Kempen, 1987);
de relatie tussen bewoners, ondernemers en gebruikers onderling;
de relatie tussen dezen en de beheersobjecten;
de relatie tussen bewoners, ondernemers en gebruikers enerzijds en de
diverse beheerders anderzijds.
Uit een verstoring van deze relaties kunnen overlastproblemen onstaan dan
wei gebrekkige medezeggenschapsverhoudingen voortkomen, die aanleiding geven voor sociaal beheer. In een meer ruime betekenis betreft het
sociaal beheer het scheppen van randvoorwaarden voor de bevordering van
de arbeidsparticipatie, goed onderwijs en maatschappelijke participatie.
(vergel. het begrip sociale vernieuwing).

2.3. lntegratie met milieuaspecten.
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Een zelfstandige ontwikkeling in het beheer betreft de aandacht voor
milieuaspecten. AI in de jaren 70 werd als gevolg van de energiecrisis het
energiegebruik van gebouwen een belangrijk aandachtspunt. In de loop
der tijd heeft de belangstelling zich verruimd tot andere milieutechnische
c.q. ecologische vraagstukken zowel bij gebruik als bij de constructie. Het
milieu-technische beheer is dan ook uitgegroeid tot een zelfstandig zorggebied van beheer.
Dit milieu-technisch beheer omschrijven wij, in navolging van de Hoop
(1991) als een activiteit waarmee bij de inrichting en instandhouding van
de gebouwde omgeving beoogd wordt de doelmatigheid te verhogen en
gezondheid en welzijn van de mens te bevorderen.
Met betrekking tot de doelmatigheid, waarbij het gaat om integraal ketenbeheer en energie-extensivering, zijn de volgende werkterreinen relevant:
waterbeheer, bodembeheer, afvalstromenbeheer, emissiebeheersing, energie-extensivering, lawaaibestrijding en mobiliteitsbe'invloeding. Met
betrekking tothet bevorderen van gezondheid en welzijn streeft men kwaliteitsbevordering van zowel de abiotische als de biotische omgevingsfactoren na door herstel en voorkoming van vervuiling. In dit kader worden
milieu -technische eisen geformuleerd en worden milieuvoorschriften
gecontroleerd en gehandhaafd.
Kortom: het beheer van de gebouwde omgeving betreft niet aileen een
fysiek-technische taakstelling gericht op het onderhoud en verbetering van
objecten en structuren, maar ook een inspanning waaraan ruimtelijke,
sociale en financiele aspecten te onderscheiden zijn . In onderstaand schema
is dat gevisualiseerd.

Fyslek·
technlsch
beheer

Fig. 1: Aspecten van integraal beheer
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3. INTEGRATIE VAN DE TEMPORELE EN FUNCTIONELE ASPECTEN

De gebouwde omgeving is de resultante van bouwactiviteiten in het recente maar soms ook verre verleden. De gebouwde omgeving is een historisch
fenomeen.
Die gebouwde omgeving moet, zoals hiervoor reeds gesteld, in stand
gehouden worden in het normale proces van slijtage en veroudering. Maar
ze moet ook "bij de tijd" gehouden worden. Ze moet blijven voldoen aan
de maatschappelijke eisen die er aan gesteld worden. Dat kunnen dezelfde
eisen zijn waarvoor ze indertijd gerealiseerd is, maar vaak gaat het ook om
nieuwe eisen. Het gaat niet aileen om het in goede staat houden van het
gebouwde, maar vooral ook om aanpassing daarvan.
Beheer houdt zich als zodanig bezig met de problematiek van de afstemming .van het statisch karakter van de gebouwde omgeving op de dynamiek
van de samenleving.
Het is duidelijk dat een samenleving als de onze, die snelle veranderingen
doormaakt, ook snelle aanpassingen vraagt van de gebouwde omgeving.
De roep om beheer dat verder gaat dan instandhouding wordt dan ook
steeds luider. Woningen moeten aangepast worden aan andere samenlevingsvormen of hogere kwaliteitseisen, kantoren moeten geschikt gemaakt
worden voor een steeds verder geautomatiseerde gegevensverwerking en
bedrijfsvoering, industriegebouwen moeten grondig verbouwd worden om
nieuwe produktieprocessen te kunnen huisvesten. Maar ook gehele woonwijken moeten soms aangepakt worden, omdat ze zich met een verouderde
infrastructuur of onbruikbaar geworden groenvoorzieningen of een inferieur woningbestand uit de markt geprezen hebben. Dat Ievert acuut gevaar
op voor leegstand, verloedering of vandalisme.
In de beheeropgave zien we ons voortdurend geconfronteerd met waarden,
doelstellingen en normen uit voorbije perioden.
Dat betekent dat we moeten inzien dat normstellingen die bij de totstandkom ing van een gebied een rol hebben gespeeld, veelal aangepast moeten
worden. Veel impliciete normen moeten daartoe eerst expliciet gemaakt
worden. In dit kader kan een onderscheid gemaakt worden tussen het verondersteld gebruik, het feitelijk gebruik en het gewenste gebruik. Vaak
blijkt het veronderstelde geenszins actueel te zijn. (Doevendans, e.a. 1986)
Deze functionele eisen worden vanuit verschillende beleidsterreinen geformuleerd en kunnen leiden tot nieuwe normstelling.
Beheer impliceert vaak het bijstellen van normstellingen en eventuele
beheeringrepen naar aanleiding daarvan.
Een van de belangrijkste opgaven van de beheerder is om een goed evenwicht te vinden tussen aanpassen en vernieuwen, tussen conserveren en
innoveren. (De Hoop & Smeets, 1986). Onder conserverend beheer wordt in
dit kader verstaan: een gestructureerde en continue aanpak waarbij geen
ingrijpende veranderingen, noch in technische, financiele, sociale of ruimtelijke zin, aan de orde zijn. Er wordt gewaakt voor opnieuw intredend verval
en er wordt gestreefd naar voortdurende instandhouding. lnnoverend
beheer wordt omschreven als een gestructureerde en continue aanpak die

beoogt om door middel van ingrepen, hetzij in technische, financitHe, sociale of ruimtelijke zin dan wei een combinatie van dezen, tot verbetering te
komen .
Beide vormen van beheer kunnen als complementair gezien worden [4).
Het combineren ervan is echter geen eenvoudige opgave. Rapmund (1991)
typeert dit als volgt: "De beheerder wordt voortdurend heen en weer
geslingerd tussen twee rollen, die van de herder en die van de ziener.' De
een is betrouwbaar en zorgzaam maar niet altijd even goed toegerust voor
de toekomst. De ander is visionair en innovatief, maar helaas niet altijd
even degelijk in het dagelijks w erk".
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Kortom, de beheerder beschouwt de gebouwde omgeving vanuit het tijdsbestek, waarin die omgeving bestaat of bestaan zal in directe relatie tnet
de maatschappelijke eisen waaraan de omgeving moet voldoen.
Het beheren van de gebouwde omgevil')g ontleent derhalve zijn specifieke
karakter steeds meer aan de aandacht voor het veranderlijke, voor de relatie tussen de t ijdsdimensie en de functionele dimensie.
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4. INTEGRATIE IN HET BOUWPROCES

Beheer als activiteit is gezien het voorgaande niet gericht op een kant en
klaar produkt, maar op een voortdurend verder ontwikkelen, verbeteren
en aanpassen van dat produkt. Beheer vormt aldus een onderdeel van de
bekende cydus: programma-ontwerp-uitvoering-beheer-programma-<;>ntwerp etc. Of waar het een gebied betreft: (her)bestemming-(her)inricht!ngbeheer.
Het beheer is dan niet zo zeer het eindpunt in de reeks: voorbereiding, ontwerp, uitvoering, beheer, maar tevens als het startpunt van een cyclisch
proces. (zie ook fig. 2). Extreem gesteld is het zelfs de drijvende kracht in
dit proces. Het is de planningsactiviteit, die voortdurend de gebouwde
omgeving als fysiek produkt opnieuw beschouwt in relatie met (veranderende) maatschappelijke wensen en de daarvoor ter beschikking staande
financieel-economische middelen.
Tegelijktijd worden in de fasen voorafgaande aan het beheer condities
geschapen voor de beheerfase, zowel in positieve maar helaas vaak ook in
negatieve zin .
Zo kunnen in de ontwerp- en uitvoeringsfasen fouten gemaakt worden: die
gevolgen hebben voor het onderhoud in de beheerfase (IOP-Bouw, 1985).
In de ontwerpfase kunnen door de onjuiste afstemming van gebouwd¢1en
op elkaar, bij verkeerde keuze van materialen en een inadequate deta.i llering fouten gemaakt worden die tot onderhoudsgevoelige gebouwen leiden. Onvoldoende eisen aan isolatie kan eveneens tot problemen in de
gebruiksfase leiden .
Ook in de uitvoeringsfase kunnen door het gebruik van de verkee:rde
bouwdelen en of door een inadequate assemblage van deze op de bo~w
plaats onderhoudsgevoelige gebouwen ontstaan. Via een beter toezicht

en/of een kwaliteitswaarborg door de producenten kunnen dit soort problemen voorkomen worden.

4.1 . I ntegratie in het ontwerpproces

Een ander voorbeeld is dat door fouten in het ontwerp en de stedebouwkundige setting van woningcomplexen verhuurbaarheidsproblemen kunnen
ontstaan (Coleman, 1985). Een onjuiste inrichting of ontsluiting van (semi-)
openbare ruimtes kan bijvoorbeeld tot onveiligheid of vandalisme leiden.
De integratie van het beheerconcept in het ontwerpproces, is dan ook van
van groot belang.
Hoewel eisen vanuit het beheer altijd op enigerlei wijze meegenomen zijn
in het ontwerpproces kan toch geconstateerd worden dat de aal')dacht er
voor pas recentelijk meer expliciet wordt. Toegespitst op de wijze waarop
het beheer in het programma van eisen aandacht krijgt, Ievert dat het volgende beeld:
Zo vormen beheereisen m.b.t een blijvende "behoudbaarheid" van de
gebouwde omgeving vormen een belangrijk onderdeel van het programma.
Te denken valt daarbij aan voorzieningen voor het onderhoud van gebouwen of stedelijke infrastructuur, maar ook aan eisen m.b.t. de duurzaamheid van de te gebruiken materialen en constructies. Straatmeubilair ontleent voor een belangrijk deel haar uiterlijk en uitstraling aan de robuuste
materiaalkeus of de mogelijkheid op eenvoudige w ijze graffiti te verwijderen.
Glazenwasinstallaties maken soms deel uit van het gevelconcept en de profilering van kozijnen en ramen houdt verband met de eisen t.a.v. eenvoudig
onderhoud.
Ook de relatie van beheer met de "maakbaarheid" van bouwkundige of
stedebouwkundige objecten is vrij duidelijk terug te vinden. Te denken valt
aan de technische vervangbaarheid van gebouwdelen i.v.m. hun verschillende levensduur e.d. of van de keus van bestrating i.v.m. aanpassingen van
leidingnetten.
Gebouwen worden steeds complexer in hun samenstelling van gebouwonderdelen. Ging het vroeger om muren, vloeren en dak, nu moeten leidingkokers, verwarmingselementen, zonweringsystemen, venti latiekanalen,
sanitaire voorzieningen, enz. meegenomen worden. De verschillen in materiaalkeus en levensduur introduceren een vervangingsproblematiek, ·die in
het ontwerp meegenomen dient te worden op straffe van kapitaalvernietiging of vroegtijdige veroudering van gebouwen. Ook op stedebouwkundig
nivo speelt deze problematiek rondom de periodieke vervanging of modernisering van de complexe ondergrondse infrastructuur die in de huidige
ingewikkelde samenleving noodzakelijk is geworden.
In het verlengde van het voorgaande kunnen ook de steeds grotere eisen
m.b.t. flexibiliteit t.a.v. het gebruik van een gebouw of omgeving als eisen
gezien worden, die voorvloeien uit beheeroverwegingen. Woning beheerders stellen bijvoorbeeld eisen m.b.t minimale deuropeningen i.v.m. eventu-

eel gebruik door minder validen. Vaak wordt ook verzocht in de plattegrond reeds rekening te houden met noodzakelijke aanpassingen i.v.m.
veranderingen in de doelgroep: twee alleenstaanden i.p.v het traditionele
gezin.
Kortom, een integrale visie op de diverse aspecten van beheer in aile fasen
van het bouwproces (programma, ontwerp en uitvoering) kan in de
beheerfase veel problemen voorkomen.
'

S.INTEGRATIE VAN HANDELEN
5.1 . Het handelen binnen de organisat ie
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Bij de imp lementatie van het beheer in een organisatie zijn een aantal
aspecten van belang. Schut (1992) noemt de volgende aspecten:
de integratie tussen de diverse aspecten van het beheer, die elkaar
onderling be'invloeden;
de integratie tussen strategisch en dagelijks beheer;
de integratie tussen het primaire en secundaire bedrijfsproces op zo'n
manier dat het secundaire proces is afgestemd op het primaire
bedrijfsproces [5];
de integratie tussen de gebruiker (medewerker), zij n functie en zijn
werkomgeving.
Het afstemmingsproces van het primaire en secundaire bedrijfsproces, van
de secundaire processen onderling en van de werknemer en zijn werkomgeving wordt ook wei facility management genoemd. Centraal hierbij staat
de gebruiker van het te beheren object.
We zullen ons hier bepalen tot de eerste twee aspecten.
Trad itioneel was er sprake van een disciplinaire opbouw waarbij de technische afdeling gescheiden van de financieel -administratieve afdeling functioneerde. Daarnaast bestond dan nog een afdeling "verhuur" .
In het kader van een meer marktgerichte c.q. klantgerichte benadering vinden reorganisaties plaats waarbij de werkprocessen op de nieuwe vorm van
d ienstverlening worden afgestemd . Bij woningbeheerders leidt dit meestal
tot een versterking van de afdeling verhuur, al dan niet gerayonneerd naar
verzorgingsgebieden, en een onderschikking van de technische en financiele afdelingen. Hiermee hopen beheerders hun vermogen te vergroten om
d iensten efficienter aan te bieden (Eiffers & Vulperhorst, 1991).
We wezen hiervoor reeds op de integratie van de de tijdsdimensie en de
functionele dimensie. Vanuit de invalshoek van de besluitvorming binnen
de organisatie befast met beheer kan een onderscheid gemaakt tussen
dagelijks en strategisch beheer (v. Heel en Hoi, 1988).
Onder het dagelijks beheer wordt de alledaagse en voortdurende zorg verstaan voor zaken die de leefbaarheid van een buurt betreffen. Het betreft
zowel de technische, ruimtelijke, sociale en als financiele beheeraspecten.

Bij strategisch beheer betreft het vooral beheeraspecten die een langere
tijdshorizon betreffen en een grotere reikwijdte en impact hebben.
Een bestaat een zeker spanningsveld tussen het dagelijks, veelal conserverende beheer en het strategisch, veelal innoverende beheer.
Het antwoord wordt vooral gezocht in de "beheercyclus" : een permanente
evaluatie van activiteiten middels signaleren, reageren en evalueren. De
volgende beheerfuncties zijn hierbij relevant (zie o.a. Smeets, 1989):
-signalering en analyse: naast informatie uit de bedrijfsprocessen vormt
informatie van de gebruiker een belangrijke bron;
-strategievoorbereiding en uitvoering: de betrokken afdelingen c.q. diensten werken samen aan een integraal beheerplan;
-evaluatie: de toetsing van effecten en effectiviteit van beheermaatregelen .
Beheer is in die zin een permanente, "lerende", terugkoppelende activiteit
die, indien nodig tot verbetering of vernieuwing zalleiden[6].
De terugkoppeling kan zich beperken tot de activiteiten binnen de beheerfase, maar kan eveneens plaats vinden naar de programma-, ontwerp- en/of
uitvoeringsfase. Kaan (1990) wijst er tevens op dater een voorwaartse koppeling kan plaats vinden, waarbij in de programma- en ontwerpfase de verschillende consequenties van genomen beslissingen in de beheerfase zo
nauwkeurig mogelijk worden ingeschat (zie fig. 2).
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Fig. 2: Beheer in relatie met voorgaande fasen in het bouwproces.
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Is er op het objectniveau nog sprake van besluitvorming binnen een enkele
beheerorganisatie, op een hoger schaalniveau neemt de complexiteit van
besluitvorming toe. Het beheer van de gebouwde omgeving kan, vanuit
een interorganisationeel perspectief, opgevat worden als activiteit met een
"multi-actor" en "multi-level" karakter. Doelstellingen en activiteiten op
het ene n iveau zullen vaak be'invloed worden door die op het andere
niveau, dwars door functionele grenzen heen. De mogelijkheid van de
actor op het ene schaalniveau om zijn doelstell ingen te bereiken hangen
dan ook in hoge mate af van de doelste ll ingen en activiteiten van de andere actoren op het zelfde of andere schaalniveaus.
Er worden, op v'erschillende schaalniveaus, in diverse beleidssectoren door
publieke en private partijen uiteenlopende beleidsprogramma's en beheerplannen gemaakt, die elkaar be'invloeden. Deze worden bovendien niet
aileen vanuit een ruimtelijke invalshoek opgesteld, maar ook en vooral
vanuit diverse sectoren.
Het is vooral de taak van de lokale overheid de diverse programma·:s en
beheerplannen te coord ineren en te managen. Allereerst betreft het de
afstemming van de diverse activiteiten binnen de gemeentelij ke organisatie zelf. Daarnaast is de gemeente voorwaardenstellend en voorwaar~en
scheppend voor de veelheid van particuliere in it i atieven (Kiarenbeek &
Smeets, 1990).
Kickert (1991) wijst op het probleem hierbij dat de verschillende betrokken
organisaties niet aileen verschi llende doelen, belangen en posities hebben,
maar ook onderling verschillen wat betreft hun structuur, cultuur en qynamiek[7].
Het is deze problematiek die met het begrip "stedelijk" beheer wordt !aangeduid en waarmee enerzijds het in goede staat houden van en het doelmatig en optimaal gebruik van het woon-, leef- en werkmilieu in stedelij ke
gebieden bedoeld wordt, anderzijds de tijdige vernieuwing en herstructurering in het Iicht van veranderende behoeften (Smeets, 1992).
De "beheercyclus" op stedelijk niveau houdt in dat de beheerprocess~n in
de buurten continu gevolgd zouden moeten kunnen worden en getoetst
aan beleidsdoelstell ingen voor het functioneren van de stad als geheel, en
omgekeerd.
Dit impliceert een ,adequate koppeling van informatie om op buurtni'veau
de j uiste ingrepen te doen die de stad als geheel, maar ook de buurten, ten
goede komt. Een bottom-up en top-down benadering die gelijktijdi;g op
elkaar aansluiten en een evenwichtige verde ling van beleidsmatige 'aandacht krijgen . Uit deze confrontatie kan worden afgeleid waar in de stad,
naast het in stand houden van de voorraad, ook vernieuwingen m~eten
worden aangebracht, bijv. in de vorm van herstructurering, sanering, herinrichting, of in de vorm van verandering van de gebruiksmogel ijkheden
door aanpassing van voorschriften, regelingen of instrumenten (HylckamaVIieg, 1986).

6. HET BEHEERCONCEPT IN RELATIE TOT DE EG-TAXONOMIE
De literatuur over het beheren van de gebouwde omgeving is van betrekkelijk recente datum. De terminologie is ook niet altijd even eenduidig.
Ondanks dit gegeven en ook het feit dat de niveaus van de EG-architectuurtaxonomie in de betreffende literatuur niet worden gevolgd, is men het op
het punt van de noodzaak van een integrale benadering duidelijk eens.
Andere schema's en andere indel ingen w~:>rden gepresenteerd, maar steeds
om aan te geven dat er bij beheren meer aan de hand is dan een fysiektechnisch onderhoudsprobleem.
Aan de hand van de hiervoor genoemde integratieprincipes is in de EGarchitectuurtaxonomie van Bax/Trum het beheer te beschouwen als een
hybride concept dat op het niveau van het ruimtelijk concept de temporele
dimensie verbindt met de functionele dimensie . Oat komt met name tot
uiting in de ontwikkeling dat beheer de .conserverende dimensie koppelt
aan de innoverende dimensie. Het beheerconcept integreert tegelijk daarmee de ordes van het planningsconcept t.w. de fysieke orde,· de sociale en
de economische orde. Het beheer integreert aldus ook de drie domeinen
van het ontwerpconcept t .w. het gebruiksconcept (het concept van de
bruikbaarheid), met het constructieconcept (het concept van de behoudbaarheid) en met het technisch concept (het concept van de maakbaarheid).
In het voorgaande zijn deze integraties eveneens expliciet aan de orde
geweest (zie fig. 1 en 2).
Een wezenlijk aspect van het beheerconcept is de handelingsgerichtheid
ervan en aldus de aandacht die bij beheer wordt gegeven aan de implementatie ervan binnen een organisatie en tussen organisaties. Oat betekent dat
in het beheerconcept ook "professionele" concepten opgenomen zijn die
o.a. besluitvormingsprocedures en werkroutines omvatten ten behoeve van
het beheer. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld de integratie van dagelijks
beheer en strategisch beheer, maar ook om integratie van top down gericht
management en bottom up gerichte informatiestromen.

7. TOT SLOT
Het beheerconcept is nog in ontwikkeling . Toch presenteert het zich inmiddels als een algemeen geaccepteerd en samenhangend concept, dat steeds
ruimer toepassing vindt. Er is ook een geheel eigen beheerinstrumentarium
aan het ontstaan.
lnteressant zijn in dat kader bijvoorbeeld de beheerinstrumenten, die bij
woningcorporaties ontwikkeld worden. Die ontwikkeling is des te opvallender daar de corporaties in de grqotscheepse stadsvernieuwingsoperaties van
de jaren tachtig vrij afzijdig bleven. De stadsvernieuwing werd aan de lokale overheid overgelaten. Men beperkte zich veelal tot de fysiek-technische
beheertaak t .a.v. de betrokken woningen en tot discussies met "Den Haag"
over de hoogte van de onderhoudsnorm en de subsidieregelingen voor
renovatie en groot onderhoud (Rikhof,e.a 1986).
In middelgrote en grote steden zijn echter steeds meer corporaties te vin-
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den die evenals de gemeenten in de stadsvernieuwing vanuit een vee!
actievere klantgerichtheid buurt- of wijkgericht gaan operen. In dat kader
worden ook buurt- of complexgerichte beheerplannen opgesteld . Voor het
eerst worden in die plannen ook woonomgevingsaspecten en sociale aspecten (o.a. woningtoewijzing, sociale veiligheid e.d.) opgenomen. Het bijzondere aan die complexgerichte beheerplannen is dat bovendien ook vaak
meer handelingsgerichte aspecten opgenomen zijn, zoals afspra ken over
het overleg met de bewoners en met de gemeente.
Ook op gemeentelijk nivo worden speciale beheerinstrumenten ontwikkeld, waarin het integrale/handelingsgerichte karakter van het beheer tot
uiting komt. Bestaande instrumenten uit de wet op de RO (zoals het structuurplan,het bestemmingsplan of het stadsvernieuwingsplan) voldoen daar
niet aan. Recentelijk wordt bijvoorbeeld geexperimenteerd met stadsbeheerplannen. Het Stadsbeheerplan van Tilburg (Rikhof, 1992) is enerzijds
vormgegeven als een traditioneel structuurplan, zij het geformuleerd in
beheertermen, anderzijds als een strategisch actieplaQ waarin zowel het
overleg met de betrokkenen als de gemeentelijke organisatie en besluitvorming ten behoeve van het beheer wordt meegenomen.
Een bijzondere ontwikkeling is dat ten behoeve van stedelijk beheer, zowel
innoverend beheer (stedelijke vernieuwing) als conserverend beheer (buurt
en wijkbeheer}, ook geheel nieuwe instrumenten hun intrede doen. Dat
geldt bij voorbeeld voor de zogenaamde PPS-plannen: plannen die in speciale interorgan isationele samenwerkingsconstructies tussen publieke en
private partijen ontwikkeld en gerealiseerd worden.
Kortom, het beheerconcept als integraal handelingsconcept blijkt steeds
meer het antwoord te zijn op de gedifferentieerde beheeropgave van de
jaren '90 en daarna.
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NOTEN
[1) Met de term fysiek-technisch wordt enerzijds gedeeltelijk aangesloten bij de
terminologie van de EG-taxonomie, waar op het planningsniveau de fysieke orde wqrdt
onderscheiden. Anderzijds poogt de term ook aan te sluiten bij de gangbare
terminologie in de recente public.aties op het terrein van beheer, waar in dit verband
zowel de term fysiek-technisch als technisch gebruikt wordt. In een aantal gevallen zou
volgens de EG-taxonomie ook de term "constructief" beheer gebruikt kunnen worden in
de betekenis van beheer gericht op het "in stand houden". In genoemde publicaties
wordt die term echter nergeps gebezigd.
[2) In de beheerliteratuur wordt gesproken over "technisch beheer" :
onderhoud en verbetering van artefacten.
In aansluiting op de bedrijfskundige literatuur wordt het begrip "onderhoud " verder
gedifferentieerd naar storingsafhankelijk onderhoud (curatief) en tijds- en toestandsafhankelijk onderhoud (preventief). Deze typen onderhoud zijn in verschillende mate
planbaar (planbaar/niet-planbaar). Daarnaast maakt men nog een onderscheid tussen
uitstelbaar/niet-uitstelbaar.
[3) Systemen voor planmatig onderhoud functioneerden veelal meer als budgetplanningssysteem d'an als systeem voor onderhoudsplanning.

[4) Naast conserverend en innoverend beheer onderscheidt v. Lohuizen (1987} nog
reserverend beheer: een beleid voor de bestaande stad dat inspeelt op onzekerheden
door juist opties voor vele functies open te houden. Bij dit reserverend beheer wordt niet
aileen rekening gehouden met mogelijke nieuwe ontwikkelingen maar ook met ontwikkelingen die nog niet worden gekend of zelfs niet reeel worden geacht.
Hierin onderscheidt deze vorrr van beheer zich van het traditionele reserveringsbeleid.
[5) Deze secondaire processen betreffen niet aileen het beheer van gebouwen en installaties (de huisvesting} maar ook de services (diverse vormen van onderhoud, energievoorziening, receptie enz.} en middelen (inrichting, reprografie, datavoorziening e.d.}.
Deze secondaire bedrijfsprocessen dienen bij te dragen aan een effectieve en efficiente,
flexibele en creatieve verwezenlijking van de doelen van de organisatie in een veranderende omgeving.
[6] Vergel. het begrip "lerende organisatie" . Hierbij wordt o.a. een onderscheid gemaal<t
tussen verbeterend leren op het operationele niveau en vernieuwend leren op het
strategisch niveau.
[7] De diverse organisaties tonen een eigen verschillende complexiteit en zijn op verschillende wijze verticaal en horizontaal aan elkaar gerelateerd. Die verschillen kunnen volgens
Kickert betrekking hebben op:
cultuur- doelen. waarden, referenties;
structuur- de interne organisatie van de actoren en
dynamiek - duur en fasering van beleidsprocessen binnen de diverse organisaties.
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HET KLIMAATREGELCONCEPT
Prof.ir. K. te Velde

1. INLEIDING

Het binnenklimaat wordt normaal gedefinieerd als de combinatie van de
binnenluchttemperatuur, de luchtvochtigheid, de mogelijkheid voor warmte-uitwisseling door warmtestraling (uitgedrukt in de gemiddelde stralingstemperatuur) en de luchtsnelheid binnen gebouwen.
De toegenomen mechanisatie en industrialisatie van onze samenleving
heeft ertoe geleid, dat de meeste mensen een groot deel van hun Ieven in
een dergelijk binnenklimaat doorbrengen.
De mens zal daarom trachten dit zodanig te be"invloeden, dat hij/zij er zich
min of meer behaaglijk in voelt. Onder een behaaglijk klimaat wordt dan
verstaan een omgeving, die hem/haar thermisch comfort biedt.
Anderzijds zijn er in de industrie veel produktieprocessen die een bepaald
binnenklimaat vereisen om tot een goed resultaat te komen.
Zo wordt bijvoorbeeld in de tabaks- en textielindustrie de bewerkbaarheid
van de vezels sterk verbeterd wanneer de relatieve vochtigheid boven een
zeker minimum wordt gehouden.
Andere voorbeelden vindt men in de electronische industrie waar voor het
juist beheersen van opdampprocessen zowel de luchttemperatuur als de
luchtvochtigheid nauwkeurig moeten worden geregeld.
Deze eisen lopen heel vaak maar niet altijd parallel met die voor het thermisch comfort. Het bewaren van aan bederf onderhevig voedsel bijvoorbeeld gebeurt meestal op een dusdanig lage temperatuur dat die voor de
mens zonder beschermende kleding niet aangenaam is.
Ook de mate waarin men zich lichamelijk moet inspannen is van invloed op
de vraag of men zich in een gegeven binnenklimaat behaaglijk voelt. In een
sport- of gymnastiekzaal mag de temperatuur dan ook lager zijn dan in een
kantoorvertrek of woonkamer.
Op welke wijze het binnenklimaat op het juiste niveau gehandhaafd kan
worden, is daarbij sterk afhankelijk van het bouwkundig ontwerp.
Bovendien is de kwaliteit van de binnenlucht van belang. Door zijn (of haar)
ademhaling onttrekt de mens zuurstof aan de omgevingslucht en geeft
daar weer kooldioxide aan af. Dit gaat onvermijdelijk gepaard met een
zekere geurbelasting. Om deze reden dient de binnenlucht constant ververst te worden.

2. BE'iNVLOEDING VAN HET BINNENKLIMAAT

Zonder aktief ingrijpen zijn het binnenklimaat en de luchtkwaliteit, samen
het binnenmilieu vormend, resultanten van het buitenklimaat, het bewonersgedrag en de geometrische en fysische eigenschappen van het gebouw.
Men kan daarom onderscheid maken in:
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1. Externe invloeden, zoals zonnestraling, wind, temperatuur en vochtig-heid van de buitenlucht.
2. Interne invloeden, zoals warmtedissipatie en/of vochtdissipatie van
verlichtingsarmaturen, mensen, machines, apparaten, ovens etc.
3. Gebouwinvloeden, zoals de vorm en gevelorientaties, het percentage
glasoppervlak en de toegepaste zonwering, de warmteweerstand,
vochtdoorlatendheid en luchtdoorlatendheid van de omhullende wan
den, het warmte-accumulerende vermogen van de gebouwmassa.
Dit laatste verhindert een snelle opwarming of afkoeling bij varierehde
externe of interne invloeden.
Vanuit de bouwfysica worden binnen het ontwerpproces bouwkundige
oplossingen aangedragen om zo goed mogelijk en met de minste ener~ ie
kosten aan gestelde milieu-eisen te kunnen voldoen.
Men kan dit beschouwen als het met passieve middelen beheersen van het
1
binnenmilieu.
Passieve middelen zijn echter niet toereikend om onder aile omstandigheden aan te stellen eisen voor het binnenklimaat en de luchtverversing te
voldoen.
Op onze breedtegraad zal 's winters extra warmte moeten worden toegevoerd voor woningen en andere ruimten met geringe warmtebelasting,
hetzij van externe, hetzij van interne aard. Bij een geringe bezetting isi het
aileen aanbrengen van een (centrale) verwarmingsinstallatie meestal wei
voldoende om aan comforteisen te voldoen. Met uitzondering van lu,c htverwarming geschiedt hierbij de luchtverversing in het algemeen slechtS op
natuurlijke w ijze, d.w.z. via kieren en spleten of het openen van ramen.
Voor ruimten met een grotere warmtebelasting die ' s zomers daardoor
koeling nodig hebben of waarvan de bezetting zodanig is dat natuurlijke
ventilatie onvoldoende mogelijkheden biedt, moet echter worden overgegaan op mechanische ventilatie, d.w.z. op een systeem waarbij het transport en de verdel ing van de Iucht door een gebouw plaatsvindt via een netwerk van lucht.kanalen en een ventilator zorgt voor de drijvende kracht.
Wanneer op deze wijze extra energie in de vorm van warmte wordt toegevoerd om een tekort aan te vullen of door koeling een warmte-overs~hot
wordt weggewerkt en de ruimte op een mechanische wijze wordt geventileerd, is er sprake van het met aktieve middelen beheersen van het binnenklimaat.
De daarvoor in het gebouw aan te brengen klimaatregel installaties worden
veela l onderscheiden in installaties voor
centrale verwarming;
mechanische ventilatie, waarbij Iucht kan worden verwarmd en everitueel bevochtigd;
volledige luchtbehandeling, waarbij naast verwarmen en bevochtig~n
ook de functies koelen en ontvochtigen mogelijk zijn.
Het zal duidelijk zijn dat in deze volgorde ook de complexiteit toeneemt.
Klimaatregeling kan worden beschouwd als een dynamisch proces zoals
schematisch wordt weergegeven in figuur 1.

(electrische energie)

(koelinstallatie)

(buffer)

(koud water)

Fig. 1 Blokschema klimaatregeling als dynamisch proces

Trad itioneel wordt het ontwerpen van de benodigde installaties tot het
werktuigbouwkundige vakgebied gerekend. Naast fysiologisch en bouwfysische kennis, nodig om de benodigde capaciteit te kunnen bepalen, dient de
klimaatregel-ingenieur te beschikken over basiskennis op het gebied van
thermo-dynamica, warmte- en vochttransport, stromingsleer en regeltechniek. Vanwege de nauwere relatie en onderlinge wisselwerking kunnen
gebouwontwerp en installatie-ontwerp daarbij niet los van elkaar worden
gezien.
Elke beslissing betreffende het gebouw heeft invloed op het ontwerp van
de benodigde installatie en omgekeerd, daar de grootte van deze installatie
van invloed is op de benodigde plaatsruimte.
Daarom is een integrale aanpak nodig om tot een optimale oplossing te
komen en dat bij een zo laag mogelijke investering of exploitatiekosten .
De architect zal er zich daarbij van bewust moeten zijn dat een bouwfysisch
slecht gebouw niet zomaar met een klimaatregelinstallatie weer goed
bewoonbaar is te maken, daar er om fysiologische redenen beperkingen
zijn.

3. THERMISCH COM FORT

Als uitgangspunt bij thermisch comfort geldt de energiebalans van het
menselijk lichaam. De mens is een warmbloedig wezen, dat slechts kan
bestaan als de kerntemperatuur van zijn lichaam op ca. 37°( wordt gehouden. Energietokvoer geschiedt door de oxydatieprocessen in de spierweefsels, metabolisme genoemd. Hiervan wordt een gering deel in mechanische
arbeid omgezet. Het grootste deel moet daarentegen in de vorm van warmte aan de omgeving worden afgestaan.
De afvoer van warmte geschiedt voornamelijk via de huid. Als warmtetransportmedium dient daarbij het bloed, als transportpomp fungeert het hart
en voor de benodigde zuurstof zorgt de ademhaling.
De grootte van het metabolisme is afhankelijk van de lichamelijke aktiviteit.
Bij een slapende persoon is dit ca. 45 W/m2 lichaamsoppervlak, terwijl bij
hardlopen met een snelheid van 10 km/h de waarde kan oplopen tot het
tienvoudige, zie tabel 1.

AKTIVITEIT

W !m2

slapen
st11zitten
typen
staan
staand werk in winkel, laboratorium,
keuken etc.
langzaam lopen 3 km/h
normaal lopen 5 kmlh
arbeid van bijv. een timmerman of metselaar
snellopen 7 km/h
hardlopen 10 km/h

45
60

I

UJ

0

z

70

80
95-1 15
115
150
175

235
465

Tabel 1. Metabolisme van het menselijk lichaam bij verschillende aktiviteiten
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Omdat de mens overtollige warmte kwijt moet, dient de omgeving zodanig
ontworpen te zijn, dat dit ook fysisch mogelijk is.
De mechanismen hiervoor zijn:
Voelbare warmte-afgifte door voornamelijk convectie aan de
omgevingslucht en straling naar de omliggende wanden.
Bij geringe luchtsnelheid zijn de invloeden van praktisch dezelfde
grootte-orde.
Latente warmte-afgifte door voornamelijk waterdampdiffusie via de·
huid en zweetverdamping aan het oppervlak van de huid. Dit laatste
dient o.a. om de lichaamstemperatuur te kunnen regelen:
De afgifte door straling wordt bepaald door de zgn. gemiddelde strali!"gstemperatuur ter plaatse. Die is te beschouwen als een gewogen gemiddelde van de oppervlaktetemperaturen van de omliggende wanden op basis
van de ruimtehoeken waaronder men deze ziet. Ze wordt gedefinieerd als
de temperatuur van een egaal warme omgeving die dezelfde warmte~tra :
lingsuitwisseling uitoefent op een persoon als de werkelijke omgeving.l
De mogelijkheid voor latente warmte-afgifte is afhankelijk van de partiele
waterdampspanning in de omgevingslucht.
Verder be'invloedt de mens de warmte-afgifte sterk door de kleding, 1 dat
wil zeggen door meer ·of minder isolatie om zijn/haar lichaam aan te b'rengen.
Als eenheid voor de warmteweerstand van de kleding wordt normaal de
clo gebruikt; 1 clo is de isolatiewaarde van een 3-delig zakenkostuum (zie
tabel 2) en komt overeen met 0,155 m2.KJW.

SOORT KLEDING

Geen
Bikini
Korte broek
Gebruikelijke tropenkleding; korte broek,
overhemd met open kraag en korte mouw,
Iicht ondergoed
Lichte zomerkleding; lange dunne pantalon,
overhemd met open kraag en korte mouw,
Iicht ondergoed
Typisch Iicht zomerkostuum
Zakenkostuum
Typisch zwaar kostuum uit Noord-Europa, met
vest, lange onderbroelc en hemd met mouwen
Winterwerkpak in Denemarken
Poolkleding

0
0,01
0,1

0,3

0,5
0,8
1

1,5
2,2
3-4

Tabel 2. Thermische weerstand van diverse kledingcombinaties

Thermisch comfort blijkt nu in de praktijk mogelijk te zijn bij verschillende
combinaties van de zogenaamde comfortparameters:
1. Het metabol isme, bepaald door de lichamelijke aktiviteit.
2. De thermische weerstand van de kleding.
3. De temperatuur van de omgevingslucht.
4. De gemiddelde stralingstemperatuur.
5. De (relatieve) luchtsnelheid.
6. De partiele waterdampspanning in de omgevingslucht.
Het mathematisch verband hiertussen onder stationaire omstandigheden is
vooral onderzocht door de Deen Fanger(Lit.1).
Hij drukte het gevoel van gelijk thermisch comfort bij verschillende combinaties van deze parameters uit in een te voorspellen index, de Predicted
Mean Vote (PMV) genoemd, waarvan de waarde kan liggen tussen -3 en +3
(-3 = koud; -2 = koel; -1 = en igszins koel; 0 = neutraal; 1 = en igszins warm; 2
= warm; 3 = heet).
Bij een PMV 0 voelt de mens zich dus thermisch neutraal en heeft geen
behoefte aan een warmere of koudere omgeving.
Fanger heeft verder door statistisch onderzoek bepaald hoeveel mensen bij
een zekere PMV nog opmerkingen of klachten hebben over het binnenklimaat.
Als percentage van het totale aantal mensen wordt dit de PPD (Predictable
Percentage of Dissatisfied) genoemd. Grafisch is het verband tussen de PMV
en de PPD weergegeven in fig. 2.
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In de in augustus 1984 uitgegeven International Standard ISO 7730(lit.2) is
deze methode verder uitgewerkt en wordt aanbevolen uit comfort-overwegingen de PMV tussen- 0,5 en+ 0,5 te houden, wat volgens het onderzoek
van Fanger zou overeenkomen met ca. 10% ontevredenen.
In de Nederlandse uitgave van deze norm zijn de PMV en PPD respecti~ve
lijk vertaald door de "voorspelde gemiddelde uitspraak" en het "voors;pelde percentage ontevredenen".
Opgemerkt moet worden dat de PMV, die gebaseerd is op de warmtebalans van het menselijk lichaam onder stationaire omstandigheden, niet het
enige criterium is voor thermisch comfort. Daarnaast spelen stralingsasymmetrie(Lit.3) en lokaal optredende luchtsnelheden(Lit.4) (vooral rond de
nek en de enkels) een niet te verwaarlozen rol.
Stralingsasymmetrie kan ontstaan in de buurt van koude vlakken (l:>ijv.
grote ramen met een geringe warmteweerstand). Bij de keuze van de eindapparaten om in een vertrek het klimaat te beheersen dient hiermede
rekening te worden gehouden.

4. ENERGIEDRAGERS EN EINDAPPARATEN
Voor het transport van warmte door een gebouw wordt meestal gebruik
gemaakt van de stromende media water en/of Iucht. Bij warmtetoevoer
heeft de heengaande Ieiding van deze zogenoemde energied'ragers een
hogere temperatuur dan de retourgaande Ieiding, bij warmteafvoer een
lagere temperatuur. Daarbij hebben water en Iucht nogal uiteenlope·nde
eigenschappen wat betreft hun dichtheid, soortelijke warmte en bruikbare
temperatuursverschillen. Op grond daarvan blijkt dat water per m3 ca .

-....,_

2000 maal zoveel warmte kan vervoeren als Iucht.
Voor het transport van warmte is water dan ook veel aantrekkelijker dan
Iucht omdat waterleidingen veel minder ruimte behoeven dan luchtkanalen. Hiervan zijn de afmetingen al snel van invloed op de gebouwafmetingen.
Ook het vermogen dat nodig is voor een circulatiepomp in een warm- of
koudwater circuit blijkt in de praktijk per eenheid warmte een faktor 10
lager te liggen dan het vermogen voor een ventilator om Iucht te transporteren .
Zowel uit het oogpunt van ruimtebehoefte als uit het oogpunt van energiegebruik·geniet water daarom de voorkeur. Bij mechanische ventilatie of volledige luchtbehandeling dient dan ook zorgvuldig afgewogen te worden of
wei meer Iucht getransporteerd moet worden dan voor de luchtverversing
·
noodzakelijk is.
Onder eindapparaten verstaat men de apparaten waarmee warmte en/of
Iucht wortlt toegevoerd aan een vertrek. Daarvoor kan de volgende indeling worden gemaakt.
a. Watervoerend:

radiatoren, convectoren, stralingsverwarming,
vloerverwarming.
b. Luchtvoerend:
inblaasornamenten, (luchttoevoerroosters,
anemostaten) variabele volumesystemen,
mengkasten voor twee-kanalensystemen.
c. Water- en luchtvoerend: naverwarmingsapparaten, inductie-units,
venti Iator-convectoren.
d. Bijzondere apparaten: hoge temperatuur infraroodstralers,
kamerkoelers.
De keuze van het eindapparaat is ook bepalend voor het transportsysteem
en een deel van de apparaten in de technische ruimten .
Deze keuze is afhankelijk van vragen als:
Is er extra warmte-overdracht door straling nodig?
Redenen om stralingsverwarming aan te brengen zijn bijvoorbeeld:
1. Ter voorkoming van stralingsasymmetrie bij koude wanden of ramen .
Daarom worden radiatoren bij voorkeur onder de ramen geplaatst.
Zie ook tabel 3.
2. Ter beperking van het warmteverlies ten gevolge van de ventilatie.
Aangezien de invloed van de Iucht- en de gemiddelde stralingstemperatuur op het thermisch comfort van ongeveer dezelfde orde
is, behoeft bij een hogere stralingstemperatuur de ventilatielucht
's winters minder opgewarmd te worden, daar de luchttemperatuur
dan lager kan zijn.
3. Om een scheiding van binnenklimaatzones te creeren, bijvoorbeeld
in zwembaden en sporthallen voor publiek en deelnemers.
Is mechanische ventilatie nodig?
Dat vraagt namelijk om een net van luchtkanalen .
En als die nodig is, moet deze Iucht dan geheel of gedeeltelijk
voorbehandeld worden?

•

Dat bepaalt de grootte van de luchtbehandelingsinstallatie.
Redenen om mechanische ventilatie toe te passen kunnen bijvoorbeeld
zijn:
1. de afstand tussen twee gevels van een gebouw is niet beperkt,
2. de venti latie is onafhankelijk van de buitencondities en wordt niet
of nauwelijks be'i nvloed door de wind,
3. de luchtdistributie door een gebouw is goed beheersbaar,
4. goede geluidsisolatie van de gevel is mogelijk,
5. de relatieve vochtigheid in een gebouw kan worden geregeld,
6. energiebesparende technieken zijn beter toepasbaar.
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Hoe zal binnenluchttemperatuur worden geregeld (per vertrek of per
zone van een gebouw?)
Kan de binnenluchttemperatuur ·s nachts verlaagd worden en is daa'r
behoefte aan?
Bij luchttoevoer uit een wand spreekt men meestal van luchttoevoerroosters en bij toevoer uit het plafond van anemostaten. Ze zijn dan aang~slo
ten op een luchtkanalensysteem . Soms maken. ze direct deel uit van 1 een
eindapparaat. Ook is het niet altijd nodig dat ze in een wand of een piafond zijn aangebracht.
De luchtdistributie (of verdeling) dient daarbij zodanig te zijn dat zow~ l de
luchtsnelheid als de luchttemperatuur binnen de leefzone aan bepaalde
eisen voldoet, zodat geen tochtverschijnselen door de bewoners worden
gevoeld.
Onder tocht wordt dan een ongewenste lokale luchtbeweging verstaari.

APPARAAT

WARMTE-AFGIFTE IN PROCENTEN
DOOR STRALING DOOR CONVECTIE

COMPENSATIE
STRALINGSASYMMETRIE

putconvector
convector
paneelconvector
2 pl. paneelradiator
1 pl. paneelradiator
vloerverwarming
stralingsverwarming
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Tabel 3 Watervoerende eindapparaten
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waarbij de luchtsnelheid in combinatie met de verlaagde luchttemperatuu r
als onaangenaam wordt ervaren.
Zoals in het voorgaande reeds genoemd, zijn hiervoor zijn de nek en de
enkels het meest gevoelig.
Anderzijds mogen de luchtsnelheden weer niet al te laag zijn, daar in praktisch stilstaande Iucht dode hoeken kunnen ontstaan met te weinig luchtverversing.
Het is niet noodzakelijk om voor de hele ruimte eisen te stellen aan de
luchttemperatuur en de luchtsnelheid, maar aileen binnen de leefruimte of
oponthoudszone. Volgens DIN 1946[5], is dat het deel van de ruimte,
begrensd door de denkbeeldige vlakken op 1,00 m van de buitenwanden,
0,50 m van de binnenwanden en op een hoogte van 1,80 m boven de vloer
(zie figuur 3).

1,8m

y
1m

leefzone

Fig. 3. Oponthoudszone volgens DIN 1946
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CONCEPT VAN HET DRAGENDE
Prof.ir. C.J.M . Schiebroek

De dragende funktie wordt in ieder bouwwerk vervuld. Het is de enige
funktie welke altijd aanwezig is bij vervulling van de bouwkundige behoefte, hoe simpel ook de bouwkundige opdracht. Het dragend element is
onverbrekelijk verbonden aan het bouwen. Het dragende was oorspronkelijk het concept voor de totaliteit van de bouw ofwel het hele bouwkundige
concept bestond uit het dragende.
In de natuur wordt veel gekonstrueerd; worden dragende konstrukties
gevormd. Daar waar de natuur haar oorspronkelijke weg volgt, dat w il zeggen in haar evolutie, getuigen die konstrukties van ongekende intelligentie.
Wanneer de natuur vanuit haar mi lieu eigen intuTtie konstrukties vormt
zoals de vogel haar nest of de bever zijn dam, zijn deze konstrukties relatief
eenvoudig.
Het konstruktieve gevoel van de mens vindt haar oorsprong in deze soort
konstrukties. Laten we deze konstrukties de intu'itieve konstrukties noemen
en die welke zich in de evolutie openbaren, de evolutiona ire konstrukties.
A ls derde groep ontmoeten we dan de aan kennis en wetenschappelijk
onderzoek ontsproten konstrukties, de wetenschappelijke konstrukties.
Met deze trisektie van de konstrukties kan ook het eigene van deze strukturen worden onderscheiden.
De gang van zaken in de ontwikkeling van de natuur is bekend. Langzaam
evolueert de natuur, i nspel~nd op de veranderingen in het klimaat, respectievelijk zich ontwikkelend in niveau . Van primitieve wezens tot hoogontwikkelde dieren. Van zeedieren tot landdieren.
Die ontwikkeling verloopt langzaam, aangepast aan de mogelij kheden en
het te bereiken doel. In die evolutie is gekonstrueerd. De bereikte prestaties
dwingen ons nog steeds tot respect. Materialen worden uiterst doelmatig
gebruikt en vormen optimaal uitgenut.
Daar waar het initiatief tot konstrueren overgaat op de deelnemers aan de
natuur en het doel van de konstruktieve prestatie buiten die deelnemer
~--rr9t. Ci'aittt-~ntelligentienivo van de prestatie, alhoewel vaak nog origi ~ nE!et-e ~cful$1~· maar qua konstruktie primitief. Vergel ijk het vogelnest

~m~h~~~nt:I'UIS.

D~~restatie wordt geleverd via de intu"itie. Het zijn dan ook op die intu'itie
\ -eJrustende konstrukties.
/
W nneer de moderne mens bouwt, volgt hij niet zijn inturtie, maar pro-

~~~be:;J~rt vo.lgens abstracte modellering zijn doel te bereiken. Hij
I

maakt op bijzo dere wijze en vaak oorspronkelijk gebruik van de mogelijkheden. Zijn
ko strukties zijn dan ook op wetenschappelijke processen gebaseerd. De
we enschappelijke konstrukties dus.
~

Bij Et\ fu-eps was in eerste instantie ook de dragende struktuur het middel
om '"' ¥ behoefte te voldoen . Er was niets dan de konstruktie. Weliswaar
,,_._,-,,,.__
1 ~~ ~ e konstruktie een absoluut noodzakelijk onderdeel van een
II-§

J

bouwkundige prestatie maar niet meer het enige datwordt nagestreefd.
Standen de konstruktieve aspekten centraal in de bouwkundige opgav~.
toen de konstruktie niet meer die centrale plaats innam ontstond er een
veel grotere mogelijkheid het geb~uw als kunstvorm t e besch~ uwen en de
bouwkundige opgave als een meer ~bstracte kun tzinnige opgave.
Het konstruktieve was een amba~ht. De ~rote machtige kathe9ral~n ,ziJ.b
primair een konstruktieve prestatie. Rijk geornamenteerd. De bo1,1w was op
ervaring en intultie geschoeid.
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De natuur en de intu'i tie als leerrn,.eester hebben hu waarde zeker nfet verloren, integendeel.
.
De prestaties welke wij in de natuur vinden zij niet allee qua ste'rkte en
vorm imponer~nd, maar boeien og meer dQor hun doelmatigheid als ~on
struktie, hun spaarzaamheid in m,fteri~lalgebrulls. hl(n orde in d~vorm en
hun soms bijna ideate tektonk a Jujst in die struktur,~n Wordt aan het konstruktieve concept voldaan en wei in grote Harmonie metqe beoogde doelstelling. In de-gehe·te evolutie heett de herhalihg gezorgd voor eeh ide~le
aanpassing aan het'doeJ, paarzaam in materiaalgebruik,
Het konstruktiev~ ""CC'ncept Ugt in het waarom van de konstrukti'e lljl de
dienstbaarheid. Het hoe van de konstruktie lig't in de aanwezigheid va'A het
ma~ere t en in de verwerking ervan.
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De dr.aagstr k~uur bestaat altijd uit materie omdat materie dragend js.
Elm van e prachtigste getuigenissen"Van de vroeg Romeinse bOuwkunst
(± 100 n Chr.) is het Pantheon in. Rome_ De kqepel heeft een voor die tijd
zeer grote afmeting en waar de ontwir<keling van de westerse bouwk,uhst
zich rich :te op de geWe1fopbouw, was deze koepel een onmogelijke opgave. T.ot in da 16e eeuw werden geluTden gehoor:d dat een koepel gebotA.wd in een heidense werelcl- slechts.via e~n kontrakt met de du ~Vel
kcm bHjven bestaan. Duivelse kra~hten J;lielden de koepel op zijn plaats.
.Aihoewel geestelijke bijstand soms uiterst wenselij~ is, is uit het vorensta-ande slechts onkunde af te leiden. De konstruktie geleidt de krachten op
voldoende wijze naar de aarde. Niets van magisch~ t<racnten-,J IIt.B'es, ,sli.lggesties en dergelijke.
Konstrukties bestaan altijd uit m-aterte ~n ieder Qriderdeel valt~t'om'laag Of
wordt gedragen. Het betekent-.-dat he't dragend element ai.tijd vanuit de
materie dient te worderrontwikkeld. Vanuit <ie.-materiiHe wereld evoh)eerden ook de konstrukties en de .natuur. Het intu'itj$ve konstrueren mlaakt
uiteraard eveneens gebrurk van mater:ie en bij het wetenschappelijk kbnst
rueren is her niet a11ders.
Konstrukties dien er'l voor het opn~!llen van krachten, of liever ze geleiden.
Krachten, veroorzaakt door de zw aartekracht, eigen gewicht, wind, aardbevingen of andere op de konstruktie inwerkende krachten, welke 9oor
het dragend systeem naar - meestal - de aarde worden afgevoerd. De
krach~en dienen naar de aarde te worden geleid en d'at.betekeot-een contis
nu systeem, een kompleet draagsysteem.
Deze krachten vragen een tegen die krachten bestendig materiaal.

En passant zijn we twee uitgangspunten van het konstruktieve ontwerp
gepasseerd. Het eerste uitgangspunt is de opbouw van de drager uit materie, het tweede uitgangspunt is de ordening van die materie. Het geleiden
van de krachten is ordenen. Derhalve de materiaalkeuze en de ordening of
rangschikking van dat materiaal.
Duidelijk is dat bij de beschouwing van een hangbrug en een boogbrug .
Het betekent materiaal intelligent gebruiken, precies datgene wat zich in
de natuur manifesteert.
Frei Otto heeft in zijn lnstitut fur Flachen Tragwerke te Stuttgart een traditie opgebouwd om vanuit natuurlijke bronnen en natuurlijke konstruktieve
oplossingen te komen tot intelligente menselijke konstrukties. Zijn studie is
zeker nog niet afgesloten, integendeel, er zijn nog maar weinig gebieden
van de natuur echt onderzocht op mogelijkheden tot vertalen. Het kabeldak ten behoeve van de Olympische spelen in Munchen is er een gevolg
van .
De resultaten zijn echter belangwekkend omdat deze ons leren hoe slim in
de natuur het materiaal wordt gekozen en wordt geordend. Zijn ervaring is
nog niet algemeen erkend en zijn studies in nog slechts weinig gevallen uitgangspunt voor het ontwerp van nieuwe konstrukties. In belangrijke mate
komt dit voort uit onze gebrekkige fantasie, ons geringe vermogen om de
essentie van het dragen te doorzien en vanwege geringe materiaalkennis
die ons ervan weerhoudt de materia len optimaal te gebru iken .
Ook in onze wetenschappelijk georienteerde bouwwereld is de ervaring
nog steeds een machtig argument om bepaalde draagkonstrukties toe te
passen. Nieuwe wegen maken ons angstig. Ervaring is wei een veilige weg
tot ontwikkeling van technieken, maar een langzame. In onze zich technisch en maatschappelijk zo snel ontwikkelende wereld een te langzame
weg en daarom in onze samenleving niet meer toepasbaar. Maar naast
materiaalkeuze en ordening is ervaring wellicht toch een hulpmiddel om
tot een draagkonstruktie t e komen.
In de natuur ondervindt ieder organisme de impuls zich in zij n situatie optimaal t e vormen. Zelfs in de dode natuur vormen kristallen een hecht dragend systeem; steeds hetzelfde rooster en dus draagkonstruktie voor gel ijksoortige kristallen . De levende natuur is veel meer gevarieerd. Vee! meer
konstruktieve systemen zijn te bespeuren. Ogenschijnlijk zljn de elementen
soms gelijk.
Toch zijn geen twee mosse lschelpen echt gelijk . Ieder element reageert
anders op zijn omstandigheden, bijna gel ijk. Wei hetzelfde systeem . En er
zijn in de natuur vele systemen: schalen, vliezen, rasterwerken, ruimtelijke
vakwerken, buissystemen, pneus, netten etc. etc. In deze verscheidenheid

manifesteert zich het evolutionaire konstruktieve concept. Het materiaal
doelmatig ordenen op de eigen omstandigheden.
Repetitie in het systeem, maar niet in de uitwerking.
Ervaring in de beteken is van vroegere gebeurtenissen herhalen is in feite
dus geen grondbeginsel. Wei de ervaring in het toepassen van een systeem .
De vrijheid om binnen dat systeem of die methode het materiaal weer o,ptimaal te gebruiken is wei een uitgangspunt. De kennis dus van het op 1die
bepaa lde manier optimaal ordenen.
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In de genoemde grote verscheidenheid manifesteert zich de natuurlijke
konstruktie. Zijn concept is het dienen van het beoogde doel, de doelmatigheid dus. Nergens in de natuur vinden we een konstruktie om de l(onstruktie. De konstruktie is altijd d ienend. Manifestaties als bijvoorbeeld de
Eiffeltoren komen in de natuur niet voor.
Bij de mens ontwikkelde zich het konstrueren als bij het intu'itieve konstrueren . Het stapelen van Iemen stenen in Jericho en Babylon rond 12000 jaar
geleden verschilt in feite niet met het stapelen van takjes door vogels. De
intentie was middels een gestapelde dragende konstruktie aan de bouwkundige behoefte voldoen .
Door het menselij k bewustzijn en zijn terugkoppelmechanisme ontwikkelde zich de vaardigheid in en de diversiteit van de konstruktieve mogel ijkheden . Toch heeft pas rond 1700 n. Chr. de menselijke geest zich bevrijd van
het intu'itieve denken en heeft het wetenschappelijk denken haar intrede
gedaan .
Het abstracte denken en het creatief aanvullen van de natuur. Een gew~ld i
ge stap. Op een povere wijze, als een kind dat leert lopen, maar w.ankelend - wei loopt.
Binnen zijn ervaring weegt het intu'itieve nog steeds erg zwaar. Konstrlukt ies worden dan ook nog di kw ijls met dat concept ontwi kke l~.

Het beroep op die ervaring en intu'itie zal echter steeds meer afnemen naarmate de geheimen. van de materie en de mogelijkheden daarvan worden
herkend en bruikbaar worden.
We ontkomen er niet aan de periode na 1700 nader te beschouwen. De verworven vrijheid in het mense'l ijk denken, het begrijpen en doorzien van
processen. Het sturen en ontwikkelen van systemen leert ons in vele gevallen de mogel ijkheden te begrijpen van reeds bestaande ontwikkelingen,
maar geeft ons ook de kans nieuwe mogelijkheden te zien. Het Ievert aan
de nieuwsgierige onderzoeker een schat van mogelijkheden. Een geweldig
perspektief.
Pas na 1700 werd gebruik gemaakt van materiaalkundige kennis en werd
geleerd de materiaaleigenschappen te wijzigen en derhalve voor de konstruktie gunstiger materialen te verkrijgen. Onze materialen derhalve aan
te passen aan de behoefte. Zo bouwen wij in steen als de drukkrachten
overheersen en in staalkabels als het de trekkrachten zijn. Derhalve blijft
het proces toch: met materiaalkennis het konstruktiemateriaal te ordenen.
Het ordenen, rangschikken van het konstruktieve materiaal is dan ook in
principe het konstruktieve concept. Stenen op zich zijn niets, hoogstens een
ruTne. Gestapelde stenen zijn een konstruktie.
De hoeveelheid vormen van dragers en materiaalkombinaties zijn oneindig.
Een konstruktie kan op vele wijzen worden gemaakt en zelfs op vele verschillende wijzen even doelmatig en intelligent zijn. Binnen h~t kader van
die vele mogelijkheden is het, ook in ogenschouw nemend de vele mogelijkheden welke de natuur ons voorschotelt, nauwelijks mogelijk een
wezenlijk nieuw dragend systeem te vinden. Ook Gaudi vond in de natuur
een oplossing voor zijn konstruktieve vragen. Konstrueren is mede daarom
juist uit die veelheid van mogelijkheden een keuze maken. Het verwerven
van kennis over de materialen of over draagsystemen is een proces dat vanuit de buitenwereld naar de konstruktie is gericht. Het konstrueren zelf
vindt plaats van binnenuit.
Het is een introvert gebeuren, beschouwend, overw.e gend, afwegend en
beperkend. Zoekend naar het meest eenvoudige antwoord op de vraag de
te bouwen idee een geraamte, een drager te geven. Dat zoeken bestaat
dan uit het kiezen van het materiaal, het kiezen van het systeem en het in
dat systeem ordenen van het gekozen materiaal.
Hoe dat ordenen van materiaal tot een konstruktie leidt moge blijken uit
het volgende voorbeeld. Een blad papier, plat gelegd, ter overspanning van
een opening heeft nauwelijks enig draagvermogen. Het blad zig-zag gevouwen verhoogt dat draagvermogen aanzienlijk.
Wanneer het blad door bijvoorbeeld tympanen als zig-zag konstruktie
wordt gefixeerd, is het draagvermogen uiterst groot. Vaak wordt het verwerven van kennis van materialen en systemen verward met het feitelijk
konstrueren.
Dat leidt tot misverstanden. Konstrueren blijft ordenen, ordenen in een
krachtveld - het zwaartekrachtveld voor ons op aarde. Dat betekent een

vast gegeven en een vast uitgangspunt. Een omlaag gerichte kracht loodrecht op ons aardoppervlak eventueel aangevuld met wind en andere
krachten. Totaal anders is het in de ruimte. Ook daar ordenen, maar dan
binnen een totaal ander krachtenspel.
Zonder de wetenschappelijke en technische ontwikkel ing en het daarbij
behorende denken zouden wij v66r de 18e eeuw niet in staat zijn geweest
op vragen van ruimtelijke konstrukties te antwoorden, of het zou moeten
zijn via een kontrakt met de duivel. De Notre Dame zou in de ruimte uiteenvallen, de Eiffeltoren niet. In de 19e eeuw schreef Jules Verne (18281905) al uiterst boeiend over de technische mogelijkheden.
Het is merkwaardig vanuit de leerstoe l stapelbouw in te haken op het voorgaande. Het stapelen is een bouwkundig systeem waarin voor de 18e eeuw
grote prestaties zijn geleverd, maar waarvan de toepassing is verflauwd en
nu nog slechts in uiterst geringe konstruktieve situaties wordt toegepast.
De wetenschappelijke aanpak van de konstruktieve problematiek heeft
vooral voor de nieuwere materialen grote mogelijkheden opgeleverd . In
staal en beton hebben de architekten grote prestaties kunnen leveren. Een
ontwikkeling welke nog steeds plaatsvindt. In de hoogte en in verfijning .
Metselwerk - het traditionele bouwmateriaal bij uitstek -heeft in die ontwikkeling niet gedeeld.
Geremd door zijn eigen, op lange traditie en vakkennis gebaseerde prestatie en door de niet wetenschappelijke benadering.
Kennelijk is traditie voor de mens zo bepalend dat de behoefte tot wetenschappelijke vertaling niet werd gevoeld. Trad itie is dan beperkend en dus
geen concept voor het konstruktieve.
De leerstoel Stapelbouw tracht de ervaring en traditie, welke op zich uiterst
waardevol is, te vertalen naar kennis welke wei wetenschappelijk is toe te
passen om op die wijze het gebruik van steenachtige materialen als konstruktiemateriaal meer toegankelijk te maken.
Het werk aan de leerstoel Stapelbouw bevindt zich nog in die fase: het ontrafelen van de grote ervaringskennis, opgesloten in gestapelde konstrukties. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van zeer geavanceerde rekentechnieken, een uitgebreid en modern laboratorium en een uitgebreide systematiek.
Met het toenemen van de kennis van die intu"itieve bouwwijze en zeker met
de te verwerven kennis uit die evolutionaire draagsystemen moet het
mogelijk zijn het konstrukti eve concept, het ordenen van konstrukti ef
materiaal, te verrijken.
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PATRONEN VOOR HET OMGEVINGSTECHNOLOGISCH ONTWERPEN
EN MANAGEN VAN KANTOORGEBOUWEN
Dr.ir. A.F. van Wagenberg

1. INLEIDING
ledere specialist kijkt op zijn manier naar de gebouwde omgeving. De architect ziet de ruimte terwijl de constructeur naar de kolommen en balken
kijkt. De gebouwmanager ziet de punten van onderhoud. Wat ziet nu de
omgevingstechnoloog, de specialist op het gebied van de kwaliteit van de
werkomgeving?
De omgevingstechnoloog kijkt allereerst naar de gebruikers in hun werkomgeving. Deze beelden over het gebruik zijn gebaseerd op resultaten van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Zij worden samengevat en op een gestandaardiseerde manier beschreven en aangeduid met de naam "patroon".
Patronen zijn niet technisch van aard. Het zijn korte uitspraken over problemen van bepaalde gebruikers met hun werkomgeving en een mogelijke
fysische of ruimtelijke oplossing voor dat probleem. In patronen zijn ook
grafische abstracties aanwezig, die de richting aangeven waarin de ontwerpers moeten werken om de ruimtelijke oplossing gebruiksvriendelijk en
kwalitatief hoogwaardig te maken. Voor de facility manager bieden patronen een aanknopingspunt om de kwaliteit van de werkomgeving in stand
te houden. Met gebruiksvriendelijk of hoge kwaliteit bedoelen we in dit
hoofdstuk dat de omgeving comfortabel, gezond en veilig is.
Men kan patronen ook beschouwen als veronderstellingen over het gedrag
en de beleving van de gebruikers in een bepaalde omgeving. Het introduceren van de gestelde oplossing in een omgeving verkleint de kans dat
gebruikers last hebben van een bepaald persoonlijk of sociaal probleem.
Patronen worden met behulp van wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. In dit hoofdstuk zal ik mij beperken tot enkele voorbeelden van
patronen die betrekking hebben op de kantooromgeving. Er zijn echter verschillende verzamelingen van patronen. Een bekende verzameling heeft
betrekking op kinderdagverblijven, een andere op een tuin voor bl inden. In
Eindhoven hebben we verschillende verzamelingen van patronen opgezet,
een over de verpleegafdeling van een verpleeghuis (Lit.1) en een tweede
voor woningen van ouderen(lit.2). De eerste belangrijke verzameling werd
aangelegd door Christopher Alexander(lit.3) in de Verenigde Staten.
In iedere verzameling zijn er een aantal patronen meerdere malen in de
praktijk getoetst en hebben hun voorspellende waarde bewezen. Andere
zijn nog in ontwikkeling en hebben een experimenteel karakter. Patronen
zijn de beelden van de omgevingstechnoloog.
Omdat het gaat om het voorspellen van de invloed van de omgeving op de
gebruikers, is het belangrijk om de ontwikkeling van patronen te baseren
op een model.
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1. 1. De noodzaak van een model
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Op basis van het gewenste model kan men voorspellingen doen over het
functioneren van een gebruiker in een bepaalde omgeving, bijvoorbeeld
het functioneren van een verkooporganisatie in het kantoorgebouw op
nummer 8 aan de Boschdijk in Eindhoven. Helaas bestaat zo'n model niet.
Wei zijn er een aantal theorieen die betrekking hebben op een of op enkele aspecten van de kantooromgeving. Er bestaat een aantal modellen waarin op een hoog abstractieniveau wordt gespeculeerd over de invloed van
de omgeving op het gedrag en de beleving van gebruikers. Zulke modellen
zijn handig om de reeds aanwezige kennis te ordenen. Begrippen kunnen
in het kader van het model beter worden omschreven. Dit maakt de aanwezige kennis over de gebruiker toegankelijker en beter toepasbaar bij' het
ontwerpen van omgevingen. Bouwkundige ontwerpers, facility managers
en opdrachtgevers kunnen er begrippen aan ontlenen. Op die wijze kan
men elkaar vragen stellen, overleggen en onderzoek doen.
Voor dit hoofdstuk maak ik o.a. gebruik van kernbegrippen uit het Omgevingstechnologisch model dat door ons in Eindhoven is ontwikkeld{Lit.4).
Belangrijke begrippen in dit model zijn: omgeving, individuele gebruiker,
interactie tussen gebruiker en omgeving en de organisatorische coritext
waarin de gebruiker functioneert.
!k beschrijf hier een klein deel van de omgevingstechnologische kennis die
we hebben over het Nederlandse kantoorgebouw en haar gebruikers. Een
deel van die kennis is afkomstig uit ons eigen onderzoek, een deel is g~ba
seerd op onderzoek van anderen. In de literatuurlijst staan enkele bror:nen
vermeld waarop de patronen, die later worden besproken, zijn gebas~erd.
Het eerste deel van hoofdstuk bespreekt kernbegrippen die later terugkomen in de patronen.

2. HET GEBOUW ALS OMGEVING VOOR GEBRUIKERS

De mensen die in een gebouw functioneren, ervaren maar een klein :deel
van het totaal van het gebouw. Zij weten bijvoorbeeld weinig of niets~ van
de installaties voor verlichting. Voor hen is aileen het lichtknopje, de verlichtingsarmatuur en het raam belangrijk. Je zou ook kunnen zeggen dat
de interne gebruikers vooral de kwaliteit van de verlichting van belang vinden. De verlichting is bijvoorbeeld voldoende of onvoldoende om fijn
tekenwerk te kunnen doen.
.
Ook de conditie van de ogen van tekenaar spelen daarbij een rol.i Het
gebouw als "omgeving" wordt door de interne gebruikers dan ook vdoral
in termen van "goed" of "slecht" en "handig" en "onhandig" beschreven.
Tegenwoordig is ook de "ziekte" of "gezondheid" van de werkomgeving
een zaak waar gebruikers een mening over hebben. Zij bedoelen dat de
werkomgeving in dat gebouw tot klachten over de gezondheid leidt. De
·klachten verdwijnen meestal spontaan als men niet Ianger in het geb,ouw
is. De vei ligheid van de werkomgeving is een al Ianger bestaand begrip,
hoewel de meeste mensen ervan uitgaan dat onveilige omgevingen vooral
in de industrie voorkomen. Voor de technische ontwerper is het noodzake-

lijk om fysische aspecten te ontdekken die samenhangen met de geleverde
kwaliteit van het gebouw en met de beleving van de werkomgeving in dat
gebouw. Technische ontwerpers zullen zeggen "het verlichtingsniveau" is
hier te laag voor fijn tekenwerk. Een lamp met een grotere verlichtingssterkte zal het verlichtingsniveau op de plaats van de tekenaar vergroten.
Natuurlijk is het overdag voor de tekenaar ook mogelijk om dichter bij het
raam te gaan zitten. Een andere oplossing is te verhuizen naar een ruimte
met een groter raam. Uit het voorbeeld blijkt dat er vaak meerdere manieren zijn om de geleverde omgevingskwaliteit te verbeteren . Het combineren van technische mogelijkheden om tot de gevraagde kwaliteiten binnen
het budget te komen, is het werk van de techn ische ontwerper. Het beoordelen van de geleverde kwaliteit is het domein van de gebru iker, de interne
klant van de facility manager.

2. 1. Omgeving
Het begrip "omgeving" is het centrale begrip in dit deel van het verhaal.
Het staat tussen de gebruiker en het gebouw als fysisch ding in. Wanneer
een persoon de kraan opendraait, komt er water. Voor de gebruiker zijn de
kraan en het water onderdeel van zijn omgeving. De hele technische
infrastructuur die nodig is om het water uit de kraan te Iaten komen, bestaat voor de gewone gebruiker nauwelijks en is geen onderdeel van zijn
omgeving. Gebruikers reageren op concrete gebeurtenissen in hun omgeving, de wereld achter de gebeurtenissen wordt door gewone gebruikers
nauwelijks ervaren.
De omgeving voor een persoon is meer dan de dingen rondom. Het begrip
geeft het totaal van direct ervaren zaken die buiten een individu voor
komen. Andere personen behoren ook tot iemands omgeving, evenals
natuurlijke elementen. Een andere eigenschap is het feit dat de omgeving
onafhankelijk van de waarneming van de persoon verandert. De omgeving
kan om die reden een bedreiging zijn of worden. Gebruikers die daar niet
tijdig op reageren, kunnen schade ondervinden. De omgeving heeft voor
gebruikers zowel een noodzakelijke en positieve, als een bedreigende en
negatieve kant.
Voor gebruikers is hun omgeving een gegeven, iets waar men op een
natuurlijke manier mee om gaat. Men is zich van veel zaken in de omgeving
niet erg bewust. De omgeving is er en wordt gebruikt. Pas als zaken wegvallen of veranderen, komt er een bewustwordingsproces opgang. Er wordt
geklaagd als er iets verandert, bijvoorbeeld omdat het stu k gaat.
·
Gebruikers passen de omgeving aan in de richting van persoonlijke behoeften. Dit aanpassingsproces is de drijfveer achter het bouwen. Maar ook in
het dagelijks Ieven worden er voortdurend allerlei kleine veranderingen
aangebracht. Meubels worden verschoven, thermostaten worden ingesteld
en nieuwe decoraties aangebracht. Gebruikers die een langere tijd, bijvoorbeeld meer dan een jaar in een omgeving dagelijks verblijven, raken ingespeeld op die omgeving en 'schieten' er wortel. Een gedwongen verhuizing
wordt dan als een belasting gezien. Klachten van werknemers gaan vaak
over hun omgeving. Daar voegt de klager meestal nog enige wijsheid aan
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toe over de achterliggende oorzaak. Zijn of haar kennis over die oorzaken
is in deze technische wereld echter zeer beperkt. Mensen met klachten zijn
zich dat niet bewust.
In het dagelijks gebruik hebben omgevingen een soortnaam gekregen.
Voorbeelden zijn : het huis, het kantoor, de werkplek, het stadspark, de
autoweg en het fietspad, etc. Het gaat steeds om een concrete omg~ving
die is ingericht voor bepaalde activiteiten. ledere omgeving is onderdeel
van een groter geheel van omgevingen die door anderen worden gebruikt.
Mijn kantoor grenst bijvoorbeeld aan dat van een collega. Daar kunnen
conflicten door ontstaan, maar het kan ook leiden tot ontmoetingen en
vriendschap.

2.2. Het begrip omgeving verder ingevuld
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De omgeving wordt door ons (het Eindhovens model voor omgevingstechnologie} in drie klassen verdeeld: de sociale, de artificiEHe en de natuurlijke
omgeving. De sociale omgeving zijn de mensen in een concrete situati~. bijvoorbeeld de collega op mijn werk die tegenover mij zit of de groep waarmee ik vergader. De artificiele omgeving is de verzameling van door r;nensen gemaakte objecten en condities die worden gebruikt en ervareri. De
natuurlijke omgeving is de verzameling van aile andere elementen. Dit zijn
de niet door mensen gemaakte of beheerste elementen die onderdeel zijn
van een omgeving. De zon, de Iucht, de wind en de regen zijn voorbeeiden.
Maar ook de planten- en dierenwereld behoort daartoe. Het spel van mensen met omgevingen vindt altijd plaats in een maatschappelijke context. De
1
context zegt iets over de taken die gebruikers moeten uitvoeren in een
omgeving en de over de spelregels die er gelden.
Voor een kantooromgeving is de kantoororganisatie de context en na~uur
lijk ook de maatschappij waarin die organisatie functioneert.
De architect geeft vorm aan delen van de artificiele omgeving en pe'invloedt daardoor de relatie van een gebruiker met andere gebruikers en tussen een gebruiker en zijn natuurlijke omgeving. lk zal twee voorbeelden
geven om dit uit te leggen. Stel dat een architect een opdrac!'ltgever ·a dviseert om te kiezen voor een kamerkantoor {slechts een of enkele werknemers per kamer} als type. Uit onderzoek weten we dat werknemers in
kamerkantoren minder vaak persoonlijke contacten hebben met perspnen
buiten hun kamer dan werknemers in een kantoortuin. Het type ind~ling
heeft invloed op het patroon van persoonlijke contacten. De invloed van de
beslissingen van architecten op de contacten van gebruikers met nat4urlijke elementen is evident. Kiest men bijvoorbeeld voor een gesloten gevel,
dan is de gebruiker bijna geheel van het buitenklimaat afgesloten .
Gebruikers gaan ook direct om met elementen die door de architect Jworden ontworpen. Een voorbeeld is de vloer waarover men loopt ·of de trappen in het gebouw.
De facility manager beheert en is voor een groter deel van de werkdmgeving verantwoordelijk dan de architect. Niet aileen de huisvesting, ·maar
ook de middelen en de services als onderdeel van de omgeving zitten in

zijn pakket. De facility manager is bij uitstek een omgevingsspecialist in de
zin dat hij de huisvesting, diensten en middelen in de werkomgeving moet
verschaffen die nodig zijn om de gevraagde werkprestatie te leveren .
Facility management is volgens deze opvatting een noodzakelijk onderdeel
van het totale proces van iedere organisatie. We kunnen stellen dat architecten onroerende onderdelen van omgevingen ontwerpen en dat zij daarmee de activiteiten en de beleving van gebruikers van kantoren be·invloeden. Die invloed kan sociaal, functioneel en natuurlijk van aard zijn. Men
kan ook zeggen dat er voor de gebruikers drie typen van consequenties van
architectonische beslissingen zijn. Een vergaderkamer is bijvoorbeeld ontworpen voor het samen brengen van grotere groepen van mensen, zodat zij
met elkaar kunnen praten en beslissen. Je kunt je afvragen of een lange,
smalle vergaderruimte dat proces goed ondersteunt. Een ander voorbeeld.
Een slecht binnenklimaat zal goed overleg en het beslissen zeker niet bevorderen, omdat men eerder moe en geprikkeld zal zijn. Voorbeelden Iaten
zien dat het kantoorgebouw (huisvesting} het gedrag van gebruikers op
allerlei, soms evidente en soms subtiele manieren beTnvloedt.
De facility manager is echter verantwoordelijk voor de totale ondersteuning
vanuit de fysieke omgeving, onroerende en roerende goederen. Hij of zij is
niet aileen verantwoordelijk voor de vergaderzaal als gebouwonderdeel,
maar ook voor de stoelen, de audio-visuele middelen en de koffie. De facility manager wordt door de gebruikers persoonlijk geconfronteerd met de
gevolgen van een werkomgeving die hen niet voldoende ondersteunt bij
hun werk. De facility manager kan wellicht de kwaliteit van meer onderdelen van de werkomgeving beTnvloeden, maar is daardoor ook kwetsbaarder
dan de architect en al snel het mikpunt voor ontevreden interne klanten.
De architect en de andere adviseurs zijn dan al lang vertrokken.
Het expliciet maken van die beTnvloeding vanuit de omgeving en het toepassen van die kennis in antwerp- en beheersprocessen, is van groat belang
voor architecten, hun technische adviseurs en de facility managers.

2.3.Gebruikers

Het tweede centrale begrip in het omgevingstechnologisch model is "gebruiker" . Wie wordt hiermee bedoeld?
Het begrip "gebruiker" heeft vele betekenissen. De gebruiker kan het individu en zijn beleving van de omgeving zijn. Een organisatie is echter ook
een gebruiker van een omgeving zijn. De relatie tussen organisatie en de
werkomgeving is het uitgangspunt voor de facility manager. We kiezen
voor een uitwerking van het begrip "gebruiker" als het individu en als de
· organisatie.

2.3.1. Organisat ies als gebruikers

Organisaties gebruiken omgevingen . Een verzekeringsmaatschappij heeft
een kantoorgebouw nodig voor zijn werkzaamheden. Het gebouw is een
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noodzaak. Een organisatie "beleeft" een omgeving niet. Er is geen sprake
van een emotionele reactie die onder woorden kan worden gebracht. Voor
de organisatie is een omgeving "optimaal", "efficient" of "effectief". De
emotionele waarde van de omgeving wordt door een organisatie in een
stijl neergelegd. Men spreekt ook: wei van de uitstraling of het imago. Deze
zaken worden in een huisstijl vastgelegd. Organisaties kunnen zich via hun
omgeving richten op andere organisaties. Men kan bijvoorbeeld een huisstijl kiezen waarmee men zich uitdrukkelijk onderscheidt van een concurrent. Het NMB-kantoor in Amsterdam Zuid-Oost is een voorbeeld van ;deze
aanpak.
Organisaties hebben ook opvattingen over voor hen optimale omgevingen.
Deze worden vastgelegd in het programma van eisen voor een nieuw
gebouw. Zulke opvattingen vindt men ook terug in regels voor het interne
gebruik van de omgeving. Voor bepaalde functies zijn bijvoorbeeld de
afmetingen voor de werkplek en het type inrichting vastgelegd . Ook de
stedelijke omgeving van het kantoorgebouw kan vanwege de aanwezigheid van andere relevante organisaties van groot belang zijn voor een kantoororganisatie.
Tot slot, in organisaties gelden hierarchische verhoudingen en deze worden
ook via de omgeving tot uitdrukking gebracht. De top van de organlsatie
heeft meesta l een grotere werkplek, exclusiever meubilair, een intere,ssanter uitzicht en meer faci liteiten. Deze omgevingszaken brengen de status
van de functie in de organisatie tot uitdrukking.

2.3.2. lndividuen als gebruikers van de omgeving
Een omgeving kent interne gebruikers, externe gebruikers en bezoekers.
De interne gebruikers horen in de omgeving, zij werken er. Bezoeker~ van
een omgeving zijn tijdelijke interne gebruikers. Hun ervaringen met de
omgeving zijn kort en specifiek. Externe gebruikers hebben geen st erke
binding met een bepaalde omgeving, maar hun activiteiten en beleving
kunnen er wei door be'invloed worden. Mensen die bijvoorbeeld in de
buurt van een kantoor wonen, ervaren het gebouw wei, zonder dat ze er
direct iets mee te maken hebben .

2.3.2.1. Interne individuele gebruikers
Er zijn vele groepen van interne gebruikers die vanuit hun taak of positie
verschillend met een omgeving omgaan. Een onderhoudsman in een: kantoor beschouwt het hele gebouw als zijn werkplek en let op het gemak
waarmee hij het onderhoud kan uitvoeren. De secretaresse ziet meestal
aileen haar bureau als haar werkplek en vindt het belangrijk dat ze ;daar
kan tekstverwerken, telefoneren en dat ze af en toe eens iemand zi~t om
mee te praten. Daar bovenop hebben interne gebruikers persoo~ lijke
behoeften en wensen m.b.t. de omgeving. Oudere secretaresses hepben
·
andere behoeften m.b.t. hun werkplek dan jongeren .
Het gebruik van de kantooromgeving verandert, omdat de taken van inter-

ne gebruikers veranderen. Om die reden worden omgevingen steeds aangepast of op een nieuwe w ijze gebruikt. Het is recentelijk, dat we een kantooromgeving als iets zien dat snel verandert in de tijd. Om de omgeving in
gebruik te houden, is het nodig om actief te volgen wat de gebruikers
nodig hebben en wensen. Uit onderzoek blij kt bijvoorbeeld dat de gemiddelde t ijdsduur, dat iemand op een bepaalde plek in een kantoor werkt,
steeds korter wordt. Het aantal interne verhuizingen neemt daardoor toe.
Ook de gem iddelde levensduur van een afdeling in een kantoororganisat ie
wordt korter. Dit leidt ertoe dat de interne gebruikers nog sneller van
omgeving veranderen. Dit maakt het aanpassen van de omgeving aan de
gebruiker met zijn nieuwe taken een steeds complexer en arbeidsintensiever proces voor de facility management organisatie. Het kantoorgebouw
moet ook steeds flexibeler worden ontworpen door de architect.

2.3.2.2. Extern e individuele gebruikers

De externe gebruikers hebben wei met een omgeving te maken, maar veel
minder intensief dat de interne gebruiker. De belangrijkste externe gebruikers van een (kant oor)gebouw zijn de bewoners in de buurt die dagelijks
het gebouw ervaren. Voor hen kan een gebouw een bron van ergernis of
plezier zijn . In onze maatschappij worden de belangen van de externe
gebruikers gedeeltelijk behartigd door de welstandscommissie en de lokale
overheid. Welstand houdt toezicht op de vorm van een gebouw o.a.in relatie met de omgeving. De gemeente regelt het gebruik van grond via o .a.
bestemmingsplannen. Hierdoor wordt voorkomen dat ongewenste combinaties van omgevingen ontstaan. Behalve de buurtbewoners kunnen ook
anderen als externe gebruikers worden aangemerkt. Bij gebouwen langs
drukke wegen en spoorwegen zij n ook de voetgangers, automobilisten en
treinreizigers externe gebruikers. Ook zij beleven een omgeving op hun
reis. Voor hen kan het gebouw als onderdeel van hun reisomgeving een
herkenningspunt en een interessant object zijn. Voor de externe gebruikers
kan een kantoorgebouw een symbool of teken van de organisatie worden.
Wanneer er zeer veel externe gebruikers zijn, is het raadzaam om het
gebouw te gebruiken als een imago-element van de organisatie.

2.3.2.3. Bezoekers als individuele gebruikers

Deze gebruikers komt op plaatsen waar interne gebruikers ook komen,
maar zij hebben niet de zelfde rechten als de interne gebruiker. Bezoekers
komen op geselecteerde plaatsen . Bezoekers hebben bij hun eerste bezoek
het probleem dat ze een omgeving nog niet kennen. Ze moeten geholpen
worden bij het vinden van de weg. Voor hen is het gebouw, de entree en
de receptie dan ook de eerste kennismaking met de organisatie. Daarmee
wordt de context van de ontmoeting gezet. De omgeving is voor een
bezoeker het eerste aspect waarmee hij de organisatie direct kan vergelijken met andere organisaties. Het is de eerste toets die hij kan uitvoeren. De
Engelsen zeggen "there is on ly one chance to make a first impression" .
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Kantoorgebouwen waar veel bezoekers komen, moeten ontworpen worden rond de beleving, gedragingen en behoeften van deze gebruikersgroep.

2.4. GEBRUIKERS IN KANTOREN
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Het kantoorgebouw is ontwikkeld voor de uitvoering van administratieve
processen. Er komen gegevens de organisatie binnen, deze worden
bewerkt en vervolgens verlaten zij de organisatie weer. De bewerking van
de gegevens vindt op een geordende manier plaats. Het correct opslaan en
archiveren is een belangrijke taak in een kantoor. Om die reden moeten
archiefruimten op de goede plaatsen liggen, gemakkelijk toegankelijk zijn
en een voldoende omvang hebben. Actief beheer van het archief is dan
ook essentieel. Het ondersteunen van het archiveren is de taak van de facility manager. Het maken van ruimten die groot genoeg zijn voor het persoonlijk archief en het groepsarchief is een taak van de architect.
In een kantooromgeving worden ook nieuwe 'produkten' ontwikkeld. Een
voorbeeld is een nieuwe verzekeringspolis voor een verzekeraar. Het ontwikkelen van zulke nieuwe produkten is een wezenlijk andere activiteit
dan het bewerken van informatie volgens bestaande standaardmethqden.
De meeste mensen associeren een kantoor met administratief werk. ln :werkelijkheid vindt er echter steeds meer ontwikkelwerk plaats in kant~ren.
Groepsruimten en overlegruimten zijn heel belangrijk voor dit ..yerk.
Produktontwikkeling leidt ook tot een snellere wisseling van groepe'n en
I
tot meer interne verbouwingen.
l
De wijze waarop de informatie binnenkomt in het kantoor, heeft invloed
op de gewenste indeling en inrichting. Bij een belastingkantoor kom~ bijvoorbeeld veel informatie binnen via de post. De aanvoer van al die! post
moet gemakkelijk zijn. Een niet onbelangrijk deel van de informatie ~ordt
echter in persoonlijke gesprekken tussen inspecteurs en belastingplichtigen
overgedragen. Men zal behoefte hebben aan kantoren waar zulke gesprekken behoorlijk kunnen plaats vinden. Een andere ingang voor de te bewerken gegevens is tegenwoordig de telefoon. In toenemende mate worden
de benodigde gegevens via telefoon en fax aangeleverd. Zulke ontwikkeIJngen hebben hun invloed op de werkomgeving. Soms leidt het tot behoefte aan ruimte, in andere gevallen moeten er extra kabels worden aangelegd. Veel kabels vraagt we~r om grote kabelgoten.

2.5. RUIMTE ALS ONDERDEEL VAN SOCIALE ORDENING

Voor een individuele gebruiker is een omgeving een onderdeel vafl een
sociale ordening. Er zijn openbare omgevingen en private omgevingen.
Private omgevingen zijn 'veroverd' door een groep of een persoon en iworden door hen 'verdedigd'. Openbare ru imten kunnen in principe 'door
iedereen worden gebruikt. Deze ordening bestaat bu iten het gebb uw,.
maar komt ook weer terug in een gebouw zoals bijvoorbeeld het kantoor.
Het private karakter van een omgeving stelt de bewoner/gebruiker in staat

om te bepalen wie er wei of niet in zijn prive-domein komt. De gebruiker
kan informatie over zich zelf reguleren in het private domein. In het openbare gebied kan dat niet of nauwelijks. In het openbaar wordt men gezien.
De vormgeving van het gebouw kan helpen bij het maken van duidelijke
private domeinen.
De voordeur van een kantoor is een plaats van overgang, een poort. Voor
een bezoeker kan deze gesloten of geopend zijn. De onbekende bezoeker
wordt na binnenlating gevraagd te wachten tot iemand in de organisatie
t ijd heeft om hem te woord te staan. Het wachten kan geformaliseerd worden in de vorm van een wachtruimte of centrale hal. Soms wordt een
bezoeker gevraagd om verder te komen en soms wordt het gesprek daar ter
plaatse gevoerd. Dit proces van binnenkomen kan men goed observeren in
een centrale hal waar bezoekers worden opgewacht door een receptionist.
Deze kondigt de bezoeker aan en vraagt haar of hem om plaats te nemen
in een zitje, de wachtruimte. Daarna komt er iemand om de bezoeker op te
halen. Het ritueel van het toelaten van bezoekers in een private ruimte
vindt op allerlei plaatsen in het kantoorgebouw plaats en men kan het herkennen aan de zitjes bij de 'poorten' in het kantoor. Het kantoorgebouw
met iijn inrichting kan dat ritueel ondersteunen of hinderen.

2.5.1. Sociale gedragscodes en ruimten in het kantoor
Voor de gebruiker is er een reeks van verschillende plaatsen of plekken in
het kantoor met verschillende gedragscodes. Het kennen van de gedragscode en het herkennen van de omgeving is hierbij essentieel. In de kerk zal
men zich anders gedragen dan in het cafe. Kerkelijk gedrag in het cafe zal
tot hilariteit leiden en cafe-achtig gedrag in de kerk tot de verwijdering van
de persoon. Voor een gebruiker is het belangrijk om te weten waar men is
in sociale zin. Het houden van een vergadering is bijvoorbeeld bijna onmogelijk op een trap, omdat niemand een trap ziet als een vergaderruimte.
Een afgesloten ruimte waarin de deelnemers in ongeveer een cirkel kunnen
zitten, wordt meteen herkend als de ideale situatie voor vergaderen.
Kantoorruimten met een gedragscode zijn de eigen werkplek, het kantoor
van de directeur, de gang, de koffiehoek en de kopieerruimte. Het gaat om
gedrag dat op een sociale wijze in stand wordt gehouden. De bouwkundige
omgeving heeft echter invloed op het sociale gedrag van gebruikers en
moet dan ook aansluiten bij de gedragscodes in een organisatie.
Voor iedere omgeving in het kantoor behoren architect, andere adviseurs
en facility manager te streven naar een situatie die contacten tussen mensen gemakkelijk maakt. waarin hierarchische verhoudingen duidelijk zijn en
die past bij de verwachte sociale gedragscode.

2.6. DE INTERACTIE MET EEN OMGEVING
Wanneer twee mensen samen zitten te praten, observeer je een spel van
actie en reactie. Dit wordt interactie genoemd. Is er nu ook sprake van een
interactie van een gebruiker met zijn omgeving? Met de sociale omgeving
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in een kantoor is dat zeker het geval. Een persoon ontmoet daar anderen
en communiceert met hen. Hoe staat het met de fysische omgeving?
Ook hier is er sprake van actie en reactie. Men kan niet lopen zonder de
reactie van de vloer. Tegen een muur kan men leunen en op een stoel kan
men zitten. Een gladde vloer voldoet niet aan de gewenste condities yoor
gebruik en een te lage stoel geeft reacties op de verkeerde plaats, zc;>dat
het zitten pijnlijk is. Er zijn voortdurend momenten van interactie met de
fysieke omgeving. Je zou die interacties ook 'omgang' kunnen noemen,
zoals je met een collega omgaat. Met personen die prettig in de omgang
zijn, heeft men graag contact. Zo kan men ook spreken van een omgeying
die prettig is in de omgang. Mensen kunnen een aantal dingen gelijktijdig
doen . Zij kunnen bijvoorbeeld lopen, praten, ademhalen en kijken op het
zelfde moment. Zo is het vaak in de omgang met de omgeving. Vele interacties vinden parallel en ongemerkt plaats, totdat zich een probl ~ em
opdringt. De rug doet pijn, het is te heet of men is de weg kwijt. Op zo'n
moment is de gebruiker zich bewust van de gebrekkige ondersteuning van
de omgeving. Men heeft de neiging om zo'n omgeving te vermijden of
raakt geTrriteerd door een bepaald aspect.
De belangrijkste conclusie is dat gebruikers in de interactie met de omgeving zich een oordee l vormen. Dit vormt de basis voor hun mening over
een omgeving. Achter een mening zit meestal een reeks van persoonlijke
ervaringen die men zich vee lal niet kan herinneren. De wijze wa~ rop
gebruikers op basis van hun ervaringen tegen een omgeving aankijl<en,
verschilt nogal van de manier waarop de architecten of facility managers
een bepaalde omgeving bekijken. Dit verschil zal nu worden besproken.

2.7. MISVERSTANDEN TUSSEN ARCHITECTEN EN GEBRUI KERS
Ontwerpers ontleden een gebouw in niveaus van besluitvorming. Hier~oor
ontstaan er systemen die redelijk onafhankelijk van elkaar kunnen worden
ontworpen. Een belangrijk onderscheid is bijvoorbeeld drager, inbouwpakket en installaties. De splitsing maakt het ook mogelijk om zulke systemen
op verschillende momenten te veranderen of te vervangen. Hoe zit he,t nu
met dit onderscheid voor de gebruikers? Welke niveaus zijn voor hen! van
belang?
·
Voor de buurtbewoners, externe gebruikers is een kantoorgebouw een
decoratief element in hun omgeving. Het kan interessant en opwinqend
zijn, of een.voudig en saai. Gebouwen die in een straat staan met ~eel
groen. worden als beeld hoog gewaardeerd. De verklaring voor deze voorkeur van het grote publiek wordt gezocht in het feit dat zo'n omgeving
zowel opwindende elementen (gebouwen) als rustgevende elementen
(bomen) bevat(Lit.S). Kennelijk plaatst de passant het gebouw in een !context en wordt het totaal beoordeeld. Uit het onderzoek naar het onthouden van de omgeving weten we, dat gebruikers de vorm en ook enkele
opvallende kenmerken van gebouwen in hun omgeving onthouden. qit is
vooral het geval op punten dat die kennis helpt bij de orientatie. Publ,ieke
gebouwen worden vanwege hun functie eveneens beter onthouden. In het
algemeen worden gebouwen van voor ongeveer 1880 bijna altijd hoger

gewaardeerd dan de modernere gebouwen . Het grote publiek waardeert
de decoraties en gebruik van natuurlijke materialen, zoals bijvoorbeeld baksteen en natuursteen.
De werknemers, de interne gebruikers ervaren hun kantooromgeving echter op verschillende niveaus. Het totaal is een symbool voor hun organisatie.
Het kantoor is ook een stelsel van routes. Het is een reeks van ruimten met
verschillende functies en personen-. Het is voor hen een plaats waar je anderen ontmoet. Het kantoor biedt vervolgens een wisselend aantal diensten
zoals een binnenklimaat, verlichting, bescherming tegen geluid en technische infrastructuur. Het kantoor is oak een plaats met een bepaald niveau
van dienstverlening . Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het niveau
van het onderhoud, de mate waarin er wordt schoongemaakt en de snelheid waarmee het technisch onderhoud wordt uitgevoerd.
We zien dat de technische indelingen niet overeenkomen met de wijze
waarop het gebouw gebruikt en ·beleefd wordt. De genoemde technische
systemen worden door de gebruiker maar heel oppervlakkig gekend. Voor
hen gaat het van gebouw als massa, naar de verkeersstructuur, de ruimte
en plaatselijke condities. De laatste zaken worden het intenst gebruikt en
beleeft. Gebreken op de werkplek worden als zeer negatief en vervelend
ervaren, terwijl een weinig stijlvol gebouw voor interne gebruikers minder
van belang is.
Deze verschillen in benadering van het gebouw leiden tot misverstanden
tussen de gebruikers en de technici die het gebouw ontwerpen, bouwen en
beheren. Patronen zijn volgens ons een hulpmiddel bij het oplossen van
zulke problemen. Zij geven weer wat een ge~ruikersgroep waarschijnlijk
vindt van een bepaalde technische oplossing in zijn of haar omgeving.
In dit laatste deel wil ik enkele patronen presenteren die betrekking hebben op de kantooromgeving.
lk wil de lezer Iaten zien dat het mogelijk en gewenst is dat kantoren vanuit
de gebruiker worden ontworpen en beheerd.
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2.8. ENKELE PATRONEN VOOR DE KANTOOROMGEVING

J

In het nu volgende deel van het hoofdstuk worden enkele patronen
beschreven die betrekking hebben op het kantoor. De keuze loopt van
patronen die betrekking hebben op het kantoorgebouw naar patronen op
het niveau van de werkplek. Deze zijn afkomstig uit het afstudeerrapport
van Machiel van Dorst(Lit.6). Ze zijn door mij bewerkt.
Een patroon is opgebouwd in drie delen; de stelling over gedrag en beleving van de gebruiker, de toelichting met resultaten van relevant onderzoek en een beschrijving van mogelijke oplossingen.
-~.

Patroore A: Kantoortype (niveau: gebouw)

Stelling:
Het kantoortype bepaalt de regelvrijheid en de privacy van de gebruiker en
de mogelijl<heden voor communicatie.
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Toelichting:
"De brochure• Cp 21 Kantoren inricht~n" noemt drie kantoortypen:
Kamerkantoor of cellenkantoor, max. 4 personen in een kamer;
Groepskantoor, 5-12 personen;
open kantoor of kantoortuih, meer dan 12 personen.
In een kamerkantoor kan het individu beter zijn omgeving beheersen; dit rs
belangrijk ten aanzren van privacy en klimaatregeling. D~ indivlduele privacy en klimaatregulering zijn het beste bij eenpersoonskamers; voor een
goede concentratie .geldt maximaal twee personen per kamer. Het idee d~t
sommige groepen nooit geconcentreerd Werk verrichten of door hun functie minder behoefte aan privacy hebben. berust op een misvatting en Is
derhalve geen argument om voor nauwelijks omsloten werkplekken te kiezen.
Een open kantoor zou flexibeler zijn, maar dat is nlet zo, omdat ruimte-u1tbreiding of ·lnkrimping betekent dat er een hele "tuin" btjgebouwd moet
worden of moet worden afgestoten. In de praktijk impliceert deze flexlblli teit dan ook, dat het makkellj~er is om in de kantoortuin een paar werkplekken toe te voegen. Hierdoor ontrtaat het gevaar van dichtslibben en
ontstaan er privacy- en terrltoriumprobletnen. Een vierde kantoortype rs
een half-open kantoor. Bij dit type zijn werkplekken half omsloten. In een
half·open kantoor zijn er visueel afgesloten plekke.n, maar de open rtructuur geeft problemen met de ~limaatregeling. Privacy is controle over
interact1es en communicatle met anderen, het is 9us niet aileen de moge·
lijl<held tot afzonderrng, net benelst ook de mogelijkheid tot comrnunicatie. In de Amerikaanse BOSTI-studies werden half-open kantoren het meest
aantrekkelljk bevonden en kantoortuinen het onaantrel<kelijkst.

Mogelijke oplossingen:
ledereen heeft een plek nodig waar hij of zij gecon~treerd kan
werken. Dit kan door voor een kamerkantoor te kiezen of door aparte
cellen te lntrodyceren In het open kanto<:>r. De laatste mogelijkheid
betekent. dat medewerkers geen echte vaste plek l"l)eer hebben en
moeilljk bereikbaar zullen zijn.
Regelvrijheid voor het binnenklimaat en een goede privacyregeling (dus
ook een goede communicatie) zijn het beste in een kamerkantoor.
Hierbij moet er wei aandacht besteed worden a an goede mogelijkheden voor informele communicatie en aan de esthetische kwaliteit van
verkeersruimten.

Patroon B: De recreatleve werkplek (l'llveau: afdellng)

Stelling:
lnfofmeel overleggen met collega's en ontspannen in de buurt van de werkplek zijn belangrijke onderdelen van het werkpatroon.

Toellchting:
Communicatie wordt, door de toenemende dynamiek in de kantooromgevlng (thuiswerken,wisselwerkplekken) en de verdergaande individualiserlng, een steeds belangrijkere functie van het kantoorgebouw. Ook de ontwikkellngen naar vaker part-time werken en afwijkende werktijden zullen
hier waarschijnlljk een bijdrage aan leveren.
Daarbij komt dat organisatlestructuren door de tijd heen steeds vlakker zullenworden.
Er komt dus steeds meer behoefte aan ruimte voor communicatie in het
kantoorgebouw. Deze communicatle kan het beste in huiskamerachtige
omgevingen plaatsvinden: de grenzen tussen formele en informele communicatie vervagen.
Mogeltjke oplosslngen
- Een recreatieve werkplek moet makkelijk toegankelljk zijn en er moeten
zlchtlijnen zijn van en naar wandelgangen. Ook daar worden vaak contacten gelegd.
In de recreatieve werkplek kunnen mogelijkheden zijn om ontspannen
te zitten en om koffie of thee te drinken.
- Andere inrichtingsfacetten kunnen zijn: (vak)literatuur, groen, een ijskast, een wastafel en een whiteboard.
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Patroon C: De omslotanhald van de werkplek (nlvMu: werkplalc)
Stelhng:
Een omsloten werkplek geeft een optimale privacy, goede mogelfjkheden
voor regelvrijheld van het binnenklimaat en een optlmale indMduele aan·
pasbaarheid.
Toellchtlng:
Omslotenheid is het type van conflguratle van de fysleke barra.re om de
werkplek. De fysleke barr~re om de werkplek beTnvloectt de privacy~ een
geheel omsloten werkpl-k heeft de mogelljkheid voor een veel betera pri·
vacyregulerlng dan een open werkplek. Er zijn drie typen privacy te onderscheiden: auditieve privacy, vlsuete privacy en privacy In conversatle of blj
het telefoneren. Om de auditieve privacy en de privacy in conversatle Of bij
het telefoneren te garanderen, moet de werkplek volledig zljn •fgeschermd. De visuele privacy kan ondersteund worden met schermen (boven
ooghoogte). De grootste auditleve prlvacyproblemen worden vei'OOrlaalrt
door telefoongerlnkel, praten en law~i van het ventilatlesysteem.
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Mogelljke oplosslngen:
• Door binnenwanden kan de werkplek omsloten worden. Als dlt nfet
direct mogelijk is door de structuur van het gebouw (de werkplek moat
wei aan de gevelliggen), dan kunnen er als alternatief aparte werkplekken geae6erd worden waar men zlch in kan terugtrekken voor geco~
centreerd werk en voor overleg met .anderen.
• Schermen rond de werkplek kunnen de vlsuete privacy vergroten.

2.9. TOT SLOT

Naar mijn mening zullen we in de komende jaren programma's van eisen '
ontwikkelen waarin veel aandacht wordt besteed aan de relatie tussen het
gebouw als omgeving en sterk veranderende wensen vanuit de organisatie.
Ook de activiteiten en beleving van individuele gebruikers worden steeds
belangrijker. Deze programma's zullen veel verder gaan dan de huidige
programma's in hun beschrijving van door gebruikers gewenste prestaties
van de omgeving. Natuurlijk zal er in deze programma's ook aandacht worden besteed aan de ruimtelijke wensen en de relaties tussen ruimten. De
gewenste prestaties van de installaties zullen eveneens worden aangegeven . De opdrachtgever zal echter veel verder gaan en ook over aspecten die
traditioneel volledig tot de deskundigheid van de stedebouwkundige, architect en binnenhuisarchitect werden gerekend uitspraken doen. Dit gebeurt
omdat deze aspecten het succesvol functioneren van de kantoor-organisatie
raken . Patronen zijn een manier om deze informatie in de organisatie
boven tafel te krijgen en te communiceren aan de arch itecten. Zij maken
ook een efficienter management mogelijk van de kantoor-faciliteiten. We
mogen ook nieuwe ontwikkelingen verwachten op dit gebied zoals bijvoorbeeld het gebruik van videoclips om gewenste kwaliteiten vast te leggen en
over te dragen aan de architecten en andere adviseurs.
Het gebouw dat op deze wijze ontstaat zal beter aangepast zijn aan de
behoeften en wensen van ai le gebruikers, nu en in de toekomst.
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HET KLIMATOLOGISCH DEELCONCEPT
Prof.ir. J.A. Wisse en dr.ir. M.H. de Wit

1. INLEIDING

Het buitenklimaat is niet steeds leefbaar voor de mens. De eerste literatuur
(Lit.1) over de relatie klimaat en gezondheid is van Hippocrates van Cos (ca.
460-375 v.Chr.), "de vader van de medici". Een belangrijk doel van zijn
medische leer was de natuur te begrijpen teneinde het lichaam en de ziel
van de mens te doorgronden. In zijn verhandeling "Over Iucht, wateren en
plaatsen" besprak hij verschillende klimaten, de effecten van deze klimaten
op de gezondheid en de ziekten die vooral voorkomen op plaatsen met
karakteristieke winden. Voor een Griek is daarbij de helling van het aardoppervlak en de orientatie ten opzichte van de zon van wezenl ijk belang . Het
woord klimaat stamt dan ook af van het Griekse woord voor helling.
Onder klimaat op een bepaalde plaats wordt tegenwoordig het geheel van
fysische omgevingscondities verstaan die zich op een bepaalde plaats kunnen voordoen . De omgevingscondities worden beschreven met fysische
grootheden d ie betrekking hebben op warmte, vocht, straling, luchtbeweging, luchtsamenstelling en geluid.
Gebouwen hebben als primaire functie ruimte te omsluiten om een omgeving te maken die gesch ikt is voor menselijke activiteiten. Dit op zijn beurt
opent de mogelijkheid om beschutte en comfortabele ruimten rond gebouwen te maken .
Het realiseren v·an een. gewenst klimaat bepaalt in hoge mate de bruikbaarheid van de gebouwde omgeving. Deze bru ikbaarheid bestaat uit een praktische gebruikswaarde en een belevingswaarde.
·
De praktische gebruikswaarde is het duide lijkst te kwalificeren en te kwantificeren, omdat die voortvloeit uit prestatie-, comfort- en veiligheidscriteria. Er wordt dan gebruik gemaakt van o.a . de ergonometrie en de fysiologie.
De belevingswaarde is veel minder eenduidig. Het is het terrein van de perceptieleer. De belevingswaarde kan zeer subjectief en tijdgebonden zijn
omdat die verband houdt met menselijke opvattingen, veronderstell ingen,
waardeschalen en gedachte idealen . Er zijn talloze voorbeelden van oude
bouwwerken die voor ons hun praktische gebruikswaarde verloren hebben
maar door hun belevingswaarde nog een diepe indruk maken. Het formule-·
ren van de belevingswaarde op zodanige wijze, dat deze in het gerealiseerde bouwwerk of stedebouwkundig plan geevalueerd kan worden, is zeer
moeilijk.
Bij het klimatologisch concept kan men denken aan:
de formulering van het kl imaat voor elke ruimte afhankelijk van de
gebruiksfunctie;
de ordening van de verschillende kl imaten;
de bepaling van de randvoorwaarden voor de ruimtebegrenzingen en
de klimaatregelinstallaties.
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Het klimaat in een ruimte volgt niet eenduidig uit de functie. Er kunnen
bijv. meerdere activiteiten plaatsvinden, die elk een eigen optimaal klimaat
vereisen. Er kunnen ook ruimten bedacht worden die vooral een klimatologische functie hebben bijv. een ruimte als overgang tussen twee verschillende klimaten.
Bij het ordenen en bepalen van randvoorwaarden zijn een aantal on:d erwerpen van belang:
de situering en grootte van "bronnen" (ramen, verlichting, geluid,
ventilatieopeningen, vocht, warmte, verontreinigingen);
de verdeling van de kfimaatparameters over de ruimte en in het
gebouw (lichtverdeling, ruimteakoestiek, luchtstromingen, klimaatovergangen);
het buitensluiten of tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen van
ongewenste "bronnen" (geluidwering, zonwering, isolatie);
eventuele opslag (warmte) en afvoer (verontreinigingen).
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Het is duidelijk dat hierbij het buitenklimaat een belangrijke rol speelt.
Dit geldt ook voor de technische mogelijkheden voor het instandhouden
van het klimaat. De concepten zijn dan ook sterk met elkaar verbonden.
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luchttemperatuur
stralingstemperatuur
luchtsnelheid
luchtvochtigheid

geluidrukniv~au

i
:

kwalltelt

kleur
constantheid

aandeellucht/stralingstemperatuur
constantheid

nagalm

V8ldellriQ

luminatieverdeling

luchttemperatuurstratificatie
stralingstemperatuurverdeling

geluidverdeling

'hlndef'

glans
verb lin ding

tocht
koudeval
grate asymmetrie
lage contacttemperatuur

stoorgeluid
geluidhinder

Tab. 1 Parameters die het comfort bepalen

We zullen bij de discussie over de huidige ontwikkelingen, ge'inspir~erd
door Habraken (Lit.2,3) drie elementen onderscheiden die de ontwerper
sturen, te weten:
een beeld of image;
de kennis en het inzicht;
het gereedschap.

2. BEELD

2.1. Het buitenklimaat

De gebouwde omgeving voorziet traditioneel in beschutting tegen te veel
zon, regen en·wind. In de compacte stad en rondom met bomen beschutte
boerderijen kan men dit nog ervaren. Deze stedebouwfysica in min of meer
onbewuste vorm wordt eerst in de laatste decennia expliciet (fig.1 ).
LeCorbusier kon tijdens het tweede ClAM in 1929 over woningbouw voor
de minima nog bepleiten dat meer Iicht en meer recreatieruimte verkregen
wordt door meerdere woonlagen toe te passen. Dit pleidooi voor openheid,
Iucht en Iicht in de architectuur is fysisch onvolledig en bijna metafysisch.
Nog steeds beheersen beelden de stedebouwkunde die vanuit het klimatologische standpunt weinig optimaal zijn. Het klimatologische concept ontbreekt. Voorbeelden van winderige winkelcentra, door wind schier ontoegankelijke open bare gebouwen zijn er te ,over. De stedebouwfysicus kan
hier slechts correctieve maatregelen voorstellen.
Steeds meer worden bij belangrijke winkelcentra passages ontworpen die
beschutting bieden tegen weer en wind.
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luchtkwaliteit
lichtcomfort
therrnisch comfort
akoestisch comfort

Fig. 1

luchtverontreiniging
wind
Iicht.
bezonning
warmte{temperatuur warmte-eiland)
neerslag
geluid
vochtigheid

Buitenklimaat en bouw
Windbelasting, windhinder en natuurlijke ventilatie door wind, de versp reiding van
luchtverontreiniging afkomstig van plaatselijke bronnen en van het verkeer in straten,
pleinen, de verhoging van de temperatuur in de stad in nachten met weinig wind,
de hoeveelheid daglicht buiten en binnen, zijn sterk afhankelijk van de geometrische
verhoudingen van de buitenruimte. De temperatuur. de neerslag. het vocht, het Iicht
en de luchtverontreiniging bepalen de kwaliteit van de gebouwschil. De geluidoverdracht buiten is sterk afhankelijk van de verdeling van de gebouwmassa's.
Vervolgens is uiteraard de gebouwschil bepalend voor de overdracht van buiten naar
binnen en omgekeerd.

2.2. Het binnenklimaat
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In de 20ste eeuw ontstond zowel in de woning- als in de utiliteitsbouw het
beeld dat we het binnenklimaat kunnen maken met technische midd~len.
Een gebouw zonder te openen ramen en een vertrek zonder daglicht zijn
daar typische voorbeelden van. Behalve dat dit een klimaat geeft dat 'Vanuit de bruikbaarheid gezien weinig optimaal is, is ook het energieget?ruik
vaak onverantwoord hoog. Men kan eenzelfde kantoorgebouw met ,veeI
glas in aile klimaatzones terugvinden.
In de zeventiger jaren formuleerde Hamaker geheel in de geest van d~ tijd
dat het binnenklimaat niet zomaar de resultante is van het buitenklimaat,
het gebouw en de installaties, maar dat het binnenklimaat onderwer~ van
ontwerp moet zijn.
De mate waarin de synthese van een expliciet klimatologisch concept en de
andere deelconcepten geslaagd is, is thans een wezenlijke kwaliteit van
een gebouw.
Kantoortuinen met een volledig kunstmatig klimaat zijn een mislukk ing
gebleken. Het hu idige beeld wordt beheerst door kantoorgebouwen die
enorme atria hebben waarin de wisseling van dagen en seizoenen ervaren
kan worden.
Er is nog steeds een fascinatie voor de maakbaarheid van het klimaat met
installatietechnische middelen en moderne digitate regelmogelijkheden
waarbij de relatie architectuur en klimaat volledig ontkend wordt. Aan de
andere kant zijn er opvattingen dat de mens veel meer dan nu het ge~a l is
zich aan zijn omgeving zou moeten aanpassen. Het voorbeeld hierbij Is de
traditionele architectuur. Hoewel er van traditionele gebouwen veel geleerd kan worden moeten de klimatologische prestaties niet gerom fm~i 
seerd worden. Ze voldoen in het geheel niet aan de huidige maatstave~ .

2.3. De klimaat scheiding
Een permanente functie van de scheiding tussen binnen en buitenklimaat is
de bescherming tegen indringers en tegen weer en wind. De huidige stand
van de techniek maakt een positiever beeld mogelijk: de schil als selectief
filter voor warmte, verse Iucht en luchtverontreiniging, Iicht en zonnewarmte, geluid, water en waterdamp, rook en vuur.
Dit beeld be'invloedt de wijze waarop het klimaat instandgehouden kan
worden, maar ook het klimatologische concept. Daglicht bijvoorbeeld heeft
een geheel andere belevingswaarde dan kunstlicht en kan nu gebruikt worden door toepassing van regelbare raamsystemen en kunstverlichting zonder de nadelige bijeffecten op het thermische klimaat. Daarnaa·st kan •met
daglicht veel energie bespaard worden.

3. KENNIS

Met de explosieve groei van de technische wetenschappen is de kennis: van
het transport van Iucht en haar bijmengselen, van electromagnetische stra-

ling, geluid, warmte en vocht in de gebouwde omgeving enorm gegroeid.
Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van relevante kennis uit de fysio logie, de ergonometrie en de perceptieleer. De ervaringskennis van de ontwerper heeft steeds meer plaats gemaakt voor gespecialiseerde kennis op
klimatologische deelgebieden die door adviseurs in het ontwerpproces worden ingebracht. De prestatie-eisen op klimatologisch terrein zijn veelal in
normen en voorschriften vastgelegd. De methodieken om aan deze eisen
tegemoet te komen vereisen deskundigheid en ervaring.
·
Deze onverm ijdelijke ontwikkeling houdt een essentieel gevaar in: het kl imatologische deelconcept dreigt te verworden tot een randvoorwaarde
voor architectuur en bouwtechniek in plaats van een inspiratiebron .

3.1. Het buitenklimaat
De verworven~eden van de klimatologie en de stromingsleer winnen
schoorvoetend terrein in de bouwkunde.
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Is de onderlinge afstand tussen gebouwen grater dan 15 maal de gebouwhoogte.
dan herstelt de w indstroming ·zich. De lijwervel en de stroming over het volgende
gebouw bei'nvloeden ell<aar wanneer de onderlinge afstand 2 tot 15 gebouwhoogten
bedraagt (A en B). Staan de gebouwen dichter bij elkaar (C), dan komen zw al<l<ere
wervels voor(li t 12).
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Geleidelijk ontstaat een klimatologische beeld (zie fig. 2), dat we als volgt
ruwweg kunnen samenvatten: als de gebouwen op een onderlinge afstand
staan, die groter is dan 15 maal hun hoogte, staan zij aileen. Wat betreft
wind, verdunning van luchtverontreiniging, Iicht en zon is het klimaat om
het gebouw vrijwel gelijk aan het klimaat in het vrije veld. Op onderlinge
afstanden kleiner dan 5 maal de hoogte ontstaat duidelijke beschutting,
maar de bezonning en de verspreiding van luchtverontreiniging worden
dan negatief beTnvloed.
De stad is in nachten met weinig wind warmer dan zijn omgeving. Dit
warmte-eiland effect kan men in de winter positief beoordelen; in de
zomer echter negatief. Het versterkt dan de neiging om de stad te ontvluchten. In mediterrane streken kiest men traditioneel toch voor smaJiere
straten en dus voor meer schaduw. Men neemt de extra nachtelijke wa~mte
dan op de koop toe.
Tabel 2 geeft een globale samenvatting, een karikatuur om de gedachten
te bepalen.
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windhinder
verspreiding luchtverontreiniging
bezonning 30°
daglicht (60%)
'
warmte-eiland

<2
< 1,5
> 1,7
> 1,5
<2

Tab. 2 Gewenste horizontale afmetingen van de stedelijke ruimte gemeten naar de
gebouwhoogte.

Voor een optimale beschutting tegen wind zou men de straat of het plein
smaller wensen dan 2x de hoogte van de omringende obstakels. Daarpij is
uiteraard ook een boom een obstakel voor de stroming. Beschutting voor
w ind betekent echter ook vermindering van de verspreiding van de op
straatniveau geproduceerde luchtverontreiniging. In ieder geval gaan
beschutting voor wind en een hoge verkeers-intensiteit niet sa men.
Wanneer men gebouwen en bomen dichter bij elkaar plaatst, ontstaat
schaduw. Wanneer we kiezen dat de belemmeringshoek niet groter mag
zijn dan 30°, moet de verhouding breedte: hoogte groter zijn dan 1,5. 1
I
In de gebouwde omgeving moet ook voldoende daglicht aanwezig zifr . In
een steegje is het te donker. Stellen we dat het daglicht voor 60% moet
kunnen binnendringen, dan betekent dit met tabel 1 voor een lange straat,
dat de verhouding groter moet zijn dan 1,5. Stedebouwfysisch schaalt de
breedte van de straten met de hoogte van de gebouwen. Fifth Aven.ue is
voor de fysicus een steeg; Manhattan een woud van gebouwen. Tien lwolkenkrabbers boven Amsterdam vormen geen woud van gebouwen eri zijn
fysisch geen Manhattan, maar een groepje individuele hoge gebouwen
waar de wind langs en doorheen blaast.

3.2. Het binnenklimaat
Het fysiologisch en klimatologisch deelconcept bij het ontwerpen van het
inwendige van een bouwwerk wordt zo sterk be'invloed door nieuwe kennis
dat een intu'itieve, op ervaring gebaseerde oplossing bijna niet meer mogelijk is. De bewoner stelt hoge eisen aan de luchtkwaliteit, het thermische,
akoestische en het verlichtingscomfort.
Ter illustratie enkele voorbeelden.
Voor het thermische klimaat worden reeds geruime tijd thermofysiologische
modellen gebruikt. Deze geven afhankelijk van activiteit en kleding de optimale waarden voor verschillende kl imaatparameters (Lit.9,10). De acceptatie van een niet optimaal klimaat blijkt in een volledig geklimatiseerd
gebouw echter veel kleiner te zijn dan in een gebouw zonder koeling. Uit
onderzoek naar het zogenaamde sick building syndrome is duidelijk geworden dat het klimaat aanpasbaar moet zijn aan de wensen van de bewoners
en dat deze zelf moeten kunnen ingrijpen. Dit wordt belangrijker naarmate
de bewoner minder vrijheid in de keuze van zijn verblijfplaats heeft.
Het bewonersgedrag kan met technische voorzieningen spotten. Het openen van ramen om te ventileren is een voorbeeld. Soms wordt er helemaal
geen gebruik van gemaakt. Vaak wordt pas geventileerd als de atmosfeer
niet meer te harden is.
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Benuttingsfactor voor de totale zonbijdrage voor eengezinswoningen
De fractie van de door ramen binnenvallende zonnestraling die effectief de warmtebehoefte vermindert (benuttingsfactor) is afhankelijk van de bouwwijze (specifieke
massa) en het quotient van totaal binnenvallende energie (Ozon max) en de warmtebehoefte als er geen zon zou zijn (Qzz) (Lit. 13).
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In een school is men bang voor inbraak. Men laat buiten lesuren en in het
weekeinde de ramen dicht. Daardoor blijft de temperatuur binnen te hoog.
's Morgens vroeg is de temperatuur binnen 7 tot 15°( hoger dan buiten: De
ramen worden pas geopend als het C02 gehalte onverantwoord hoog is.
1200 ppm is een drempelwaarde waarboven men niet goed meer funationeert.
Het is overigens verbazingwekkend te zien hoeveel gangen en zelfs vergaderzalen ongeventileerd zijn. Geen raam kan er open en een adequate aanen afvoer ontbreekt. Het zijn ontwerpfouten of fouten in de besluityorming (de ventilatie wordt wegbezuinigd).
De kennis uit de biologie betreffende schimmels en mijten en de klimatologische omstandigheden waaronder deze gedijen is de laatste jaren tot de
bouwkunde doorgedrongen. Bij de ontwikkeling van het klimatologische
concept zal hiermee rekening gehouden moeten worden.
Tot slot is pas vrij recent het inzicht ontstaan dat de verontreiniging van de
binnenlucht een minstens even grote bedreiging van de volksgezondheid is
als de luchtverontreiniging buiten . De eisen die uit dit nieuwe inzicht volgen voor de ventilatie als ook voor de eigenschappen van de bouwmaterialen en de materialen voor de interieur-inrichting zullen in het komende
decennium duidelijker worden. In een recent onderzoek (Lit.7) van 15 kantoren concludeert men dat 20% van de waargenomen luchtverontreiniging
van de materialen in de ruimte komt. 42% werd veroorzaakt door het ventilatiesysteem, 25 % door het roken en slechts 13% door de bewon;ers.
Overigens blijkt in (Lit.8) dat de meerderheid van de problemen wordt :veroorzaakt door fouten in de ontwerpfase en door een onjuist gebruik 1van
:
de kantoorruimten.

3.3. De klimaatscheiding
De technologie voor het vervaardigen van gevel en dak heeft zich sterk
ontwikkeld. Mede dankzij nieuwe isolatiematerialen is het mogelijk geworden een hoge thermische isolat ie te bereiken. Nieuwe kennis op het punt
van geluidwering, en de invloed van het klimaat op de duurzaamheid is te
verwachten.

4. GEREEDSCHAP
Door de ontwikkeling van numerieke modellen is het thans in toenemende
mate mogelijk het klimaat in en rond een gebouw te voorspellen en g~vol
gen van ontwerpbeslissingen te beoordelen alvorens het gebouw gerealiseerd is. Hierdoor is het mogelijk in korte tijd de kennis en ervaring te :verwerven die vroeger eeuwen gekost zou hebben. Een probleem hieroij is
vooralsnog dat die in handen is van specialisten en aileen in de concept~ele
fase bij een nauwe samenwerking met de ontwerper het klimatologische
concept zal be"invloeden.
De recent aangevangen ontwikkeling van "intelligent user interfaces": zal
hier verandering in brengen.

Modelmatig onderzoek met geavanceerde modellen heeft een groot aantal
eenvoudige rekenmethoden, vuistregels en gegevens opgeleverd . Een aantal hiervan is normen vastgelegd .
Onderstaande tabel is verkregen met computermodel dat klimaateisen
(prestatie-eisen) genereert op basis van activiteiten volgens het bouwkundig programma (BFIM) (Lit.11). Dit programma kan behalve deze tabellen
ook aangeven wat de grenzen zijn van de mogelijke bouwkundige oplossingen (de oplossingsruimte). Omdat dit model in de programmaf ase van het
ontwerp gebruikt kan worden is het een belangwekkend stuk gereedschap
voor het maken van het klimatologische concept.
Het voorbeeld betreft een klaslokaal. Voor de leerling en de docent is het
opti"male temperatuur, geluid- en lichtniveau gegeven waarbij per activiteit
zo min mogelijk klachten zijn te verwachten . De temperatuurverschillen tussen zomer en winte r zijn het gevolg van de kleding. Duidelijk blijkt de
onmogelijkheid om het ieder naar de zin te maken.

--·

leerllngactlvltelt

instructie
verwerking
practicum
discussie
projectwerk
spreekbeurt
individueel werk

·-~

oc

Tontwerp
winter zomer

dB(A)

Elux

21,5
21,5
18,1
21 ' 1
18,7
17,1
21 ,5

24,7
24,7
22,0
24,4
22,5
21,2
24,7

25
35
40
40
40
40
40

500
100
100
200
100
200
100

17,7
22, 1
18,7

21,7
25,2
22,5

25
50
40

700
100
100

docentactivltelt
instructie
verwerking
practicum

Tab. 3 Eisen aan het binnenklimaat van een klas

Naast de hoge vlucht van de bouwinformatica zijn ook de mogelijkheden
om modelmatig vooronderzoek te doen aan schaalmodellen en gebouwdelen in het laboratorium en in situ sterk toegenomen, bijv. met windtunnel,
bezonningssimulator, schaalmodel voor zaalakoestiek. Deze mogelijkheden
kunnen een rol spelen bij ·het testen van een (nieuw) idee, maar zullen
meestal pas in de evaluatiefase van het ontwerp gebruikt worden .
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HET FYSIEKE CONCEPT
De dynamische mens als uitgangspunt voor het ontwerp
Dr.ir. J. Th. Boekholt

Dit verhaal gaat over de vraag hoe de eerste beelden van een ontwerp ontstaan op het moment dat een architect geconfronteerd wordt met een ontwerpprobleem. Beelden die in milliseconden worden geprojecteerd op ons
interne geheugenoppervlak, ons "hersenscherm". Of, beelden die worden
neergeslagen op een externe informatiedrager: de schets met 68 potlood
op de schetsrol of op de achterkant van het alom tegenwoordige bierviltje.
Voorop gesteld moet worden dat bij ervaren ontwerpers deze concepten
gebaseerd zijn op allerlei overwegingen van gebruiks- en technische aard.
De vraag, die echter in dit hoofdstuk aan de orde is, luidt:
"Hoe worden die concepten bepaald door het fysieke handelen van de
mens?"
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal het noodzakelijk zijn twee
brillen op zetten. De ene bril is die van de analytische denkende wetenschapper, waardoor hij aileen kijkt naar het fysieke functioneren van mensen.
De andere bril is die van de synthetiserende ontwerper, die ge"interesseerd
is in de vraag hoe een integraal beeld ontstaat dat verantwoord kan worden vanuit een veelheid van gebruiks- en technische aspecten .
Laten we beginnen te kijken door de bril van de analyticus om daarna terug
te keren naar de syntheticus om de vraag te beantwoorden, in welke mate
fysieke mensaspecten een integraal ontwerpconcept bepalen.

1. VERSCHEIDENHEID EN VERANDERING

1.1. De analyse van fysieke concepten

Wat is een fysiek concept? Het is een bee/d van onze omgeving dat ontstaat
na het bestuderen van het fysieke functioneren van mensen.
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Op zich is het moeilijk dit beeld te selecteren. lmmers, beelden van onze
omgeving, voor zover die bepaald worden door het handelen van mensen,
zullen mede bepaald worden door het feit dat mensen ook in fysiologische
en psychologische zin zullen "functioneren". Of met andere woorden, de
vorm van onze omgeving zal mede bepaald worden door het gegeven dat
al onze lichamelijke en geestelijke processen optimaal moeten kunnen verlopen.

w
0

z

:::>

"'s:

:::>

~

w

0

z

~

zw

1-

0..

w

u

z

0

u

146

Kijken we niet naar deze processen, maar aileen naar de fysiek functionerende mens dan ontstaat een beeld van een wat mechanische aandoende,
robotachtige figuur. Een ledenpop of marionet met bepaalde afmetingen
die precies vastgestelde bewegingen kan uitvoeren.
Het is het beeld van de "vermessene Mensch", de gemeten mens, zoals het
naar voren komt uit antropometrische studies die vooral in de Angelsaksische Ianden zijn verricht en die iedere bouwkundige kent uit de "Bauentwurfslehre" en de "Bauordnungslehre" van Neufert en uit de ergonomische studies van Dreyfuss.- Het zijn de beelden van geschematiseerde, in
modulen en maatverhoudingen gevangen mensen.
Het zijn tekeningen uit handboeken die de ontwerper onvermijdelijk zal
moeten raadplegen, maar die in eerste aanblik het beeld oproepen van een
gemechaniseerde mens in een daaraan aangepaste omgeving.
Om aan dit beeld te ontkomen, een beeld dat geen recht doet aan de
wetenschappelijke waarde van deze studies, kan gekeken worden naar studies die meer uitgaan van de verscheidenheid in de opbouw en bewegingsmogelijkheden, de dynamiek, van het menselijk lichaam.
In dit verband denk ik in de eerste plaats aan de uitputtende en haast vertwijfelde pog ingen van de schilder Durer om de maten en verhoudingen
van zeer verschillende mensen in een maatstelsel te vangen en aan de uitgebreide fotografische studies van mensen en dieren van de fotograaf
Muybridge.
Maar ook denk ik aan de prachtige balletten van Hans van Manen en Jiri
Kylian waarin het fysieke bewegen van de dansers in relatie tot de ordening van de ruimte op het toneel een van de aspecten vormt die zijn balletten zo fascinerend maken .
Juist het observeren van de verscheidenheid van menselijke gestalten, van
jong tot oud, van man en vrouw, van gezond tot ziek, maar vooral ook het
waarnemen van het oneindige bewegen van de mens, zal het ontstaan van

concepten van onze omgevingen moeten bepalen.
ledereen zal de neiging voelen dit standpunt direct te onderschrijven, maar
kijken we naar de ontwerppraktijk dan kan geconstateerd worden dat ontwerpers niet altijd van d it dynamische mensbeeld uitgaan.
Hoe vaak niet wordt een stoel ontworpen waarop je maar op een manier
kunt zitten en hoe vaak niet worden rijen uniforme woningen ontworpen
voor standaardgezinnen?
Een voorbeeld, de hiervoor genoemde stoel.
Observeren we analytisch het zitten van mensen, dan is te zien dat op een
stoel veel verschillende mensen plaats nemen, maar dat bovendien die mensen nooit lang in dezelfde houding zitten (recht, krom, languit, achterstevoren, enz). Bovendien wordt op een stoel niet aileen gezeten, maar wordt er
ook op gelezen, getekend, geslapen, gestaan en gevrijd . De stoel is "drager" voor allerlei activiteiten.
Een goede reden om (zeker beginnende) ontwerpers niet te vragen een
"stoel" te ontwerpen, maar "iets om op zitten" of een "ondersteunings-element".
lmmers het begrip "stoel" is voor velen verbonden met een statisch concept. Het eerste beeld dat op het hersenscherm, verschijnt is vaak dat van
de rechtzittende mens d ie op een manier in de stoel past.
Om dit beeld te doorbreken, kan de ontwerper ook gevraagd worden niet
aileen het zit- (lees-, slaap-, vrij-)proces te observeren, maar ook om een
denkbeeldige "gebru ikerstocht" te maken die een brainstorm-karakter
heeft en waarbij voorstellingen gemaakt worden van de vele (fysieke)
gebruiksmogelijkheden van de te ontwerpen "drager" .
Met de introductie van dit begrip "Drager" kan de sprong gemaakt worden
naar voorbeelden van meer arch itectonische concepten en de vraag hoe
deze mede bepaald worden vanuit fysieke mensaspecten. Habraken introduceerde dit begrip in 1961 in zijn boek " De dragers en de mensen, het
einde van de massawoningbouw" .
Dit boek is mijn inziens van historische betekenis, omdat het ertoe bijgedragen heeft een wezenlijke verandering tot stand te brengen in concepten
voor onze directe woonomgeving.
Het heeft in eerste instantie vooral bij architecten een verandering ingeleid
van meer statische naar het ontstaan meer dynamische concepten.
Het speelt in op de verscheidenheid aan mensen en menselijke activiteiten
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en heeft daarmee niet aileen een f ilosofische en conceptuele waarde, maar
heeft bovendien een aanzet gegeven tot het ontsluiten van een boeiende
onderzoekwereld .
In principe kan gesteld worden dat zijn denkbeelden in de eerste plaats
gestoeld zijn op het observeren van het fysieke gedrag van mensen en dat
de concepten die daaruit voortvloeien, zich duidel ijk onderscheiden van
concepten die meer gebaseerd zijn op stijloverwegingen zoals het neo-classicisisme, het post-modernisme, enz.
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Met deze benadering wordt misschien het werk van Habraken te kort
gedaan, maar duidelijk is dat de nadruk, die bij het onderzoek dat na het
verschijnen van het boek "De Dragers en de Mensen" is verricht, lag op de
fysieke aspecten van het "Drager-lnbouw" concept. Dit is zowel de sterke
als de zwakke kant van het conceptuele denken over deze materie geweest.
Deze wat uitgebreide beschouwing over de bij drage van Habraken met
betrekking tot het conceptuele denken is mijns inziens juist in dit lustrumboek op zijn plaats, omdat dit van grote invloed is geweest op het positieve, maar ook vaak kritische denken en onderzoeken van mensen binnen de
faculteit Bouwkunde van de Techn ische Universiteit Eindhoven, waarvan
Habraken de eerste voorzitter is geweest.
Hiermee zijn enkele essenties aangegeven van het wetenschappelijke, meer
analytische denken over de relatie tussen het fysieke functioneren van
mensen en concepten voor onze omgeving. Eerste denkbeelden d i e
gevormd kunnen worden op het n.iveau van het meubel, de woning, het
gebouw of het stedebouwkundig plan en die leiden tot beelden van een
constant veranderende en zich vernieuwe ~de omgeving .
Een essentie die aangeduid kan worden met de begrippen verscheidenheid
en dynamiek.

2. DE SAMENHANG

2.1. Het fysieke concept en de synthese

Het is tijd om de andere bril op te zetten. De bril van de ontwerper die concepten ontwikkelt, niet aileen vanuit fysieke aspecten, maar ook vanuit tal
van andere aspecten.
Daarbij gaat het hier om de vraag, niet hoe aile aspecten van invloed zijn
op het ontstaan van een beeld, maar in hoeverre fysieke aspecten een integraa l architectonisch of stedebouwkundig concept bepalen.
Deze vraag kan beantwoord worden door naar de uiterlijke vorm van een
gebouw te kijken en ons bijvoorbeeld af te vragen hoe de gevel van het
gebouw bepaald kan worden door het fysieke handelen van mensen. In
hoeverre is aan de gevel de verscheidenheid van bewoning en de dynamiek
van de verschillende handelingen die in een gebouw in de loop der tijden
plaatsvinden, te zien?
Het zal duidelijk zijn dat veel maten in de gevel van een gebouw een direc. te relatie zullen hebben met de fysieke afmetingen van het menselijk
lichaam, deurbreedten en hoogten, borstweringhoogten, afmetingen van
ramen, enz.
Toch zullen deze zaken niet direct de expressie van het gebouw-concept
bepalen. Belangrijker is de vraag in hoeverre aan grotere delen van het
gebouw de dynamiek van het handelen zichtbaar is.
Laten we dit bespreken aan de hand van drie voorbeelden: Het studentenhuis van Lucien Kroll in Brussel, de bebouwing langs de Parijse· boulevards
en de spiegelglazen kantoortorens die de laatste jaren voor ondernemers
en architecten kennelijk een aantrekkelijk conceptueel gegeven zijn.
De gevel van het studentenhuis geeft in totale zin expressie aan de individuele verscheidenheid van haar bewoners en in dit geval zelfs aan de individuele ideeen van de bouwvakkers die zelf het materiaal mochten kiezen
waarmee zij werkten.
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De glazen kantoorgebouwen zijn het andere uiterste.
Elk individueel handelen is verborgen en het gebouw is voor een groot
deel een reflectie van zijn omgeving. De "corporate identity" is kennelijk
belangrijker dan de individuele mens.
De bebouwing aan de Parijse boulevards Ievert een beeld op wat daal)tussenin ligt. Onder: de expressie van de ondernemende mens, zoals die zichtbaar wordt in de steeds veranderende winkelpuien, boven: de strakke ritmische band waarachter het wonen plaatsvindt. Een gevelband die het echter mogelijk maakt om daarachter op een zeer gevarieerde manier te wonen.
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Drie gevelconcepten, als eerste idee makkelijk in een krabbel weer te geven .
Drie gevelconcepten die aantonen dat een bepaalde visie op het tot uitdrukking Iaten komen van het fysieke handelen, zeer bepalend kan zijn
voor het totale concept van een gebouw.
Aan de hand van deze voorbeelden is duidelijk aantoonbaar dat de visie
van de ontwerper op het fysieke handelen van de mens van grote invloed
kan zijn op het concept, zelfs als dat concept mede bepaald wordt door
vormpsycholog ische, bouwfysische, constructieve, uitvoeri ngstechn ische en
economische aspecten.
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We zijn hier aangeland bij de vraag of een architect bij het bepalen !van
een concept rekening moet houden met de verscheidenheid en de dynamiek van het fysieke handelen.
Het lijkt mij, dat als men ervan uitgaat dat onze omgeving dienstbaar is
aan de gebruiker, deze vraag volmondig met "ja" beantwoord moet ~or
den.
Jammer is het daarom, dat in de ontwerppraktijk daar vaak slechts marginaal rekening mee wordt gehouden. Niet aileen omdat architecten 'hun
concepten niet weten te baseren op wetenschappelijk onderzoek dat 1zich
richt op de dynamiek van het fysieke gebruik maar ook, en misschien in de
huidige tijd vooral, omdat opdrachtgevers daar niet om vragen.
Het aan de ontwerper gepresenteerde programma van eisen, dat meestal
veel uitspraken bevat die afgeleid zijn uit beschouwingen over het fysieke
handelen van mensen in het te ontwerpen gebouw, is meestal gericht op

een beeld van een anonieme standaard-bewoner of werknemer en houdt
geen rekening met veranderingen in het fysieke gedrag van mensen, net zo
min als het trouwens rekening houdt met veranderingen die een meer psychologische oorzaak hebben.
Het baseren van programma's van eisen op verschi llende toekomstscenario's
die zowel rekening houden met veranderingen in het lichamelijke als geestelijke gedrag, zou daarom zeer gewenst zijn en beelden, concepten, kunnen oproepen van meer op de mens toegesneden omgevingen.

3. DE ONDERSTEUNJNG V A N CONCEPTEN DOOR WETEN SCHAPPELIJK
ONDERZOEK

Het wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de fysieke aspecten van
de mens vindt van oudsher plaats binnen het kader van de vakgebieden
Anatomie, Antropometrie en Bewegingsleer.
Gegevens uit deze vakgebieden worden in het vakgebied van de Ergonomie, samen met fysiologische en psychologische aspecten gerelateerd aan
uitspraken over de vorm van te ontwerpen produkten .
Deze ergonomische kennis wordt echter voornamelijk gericht op het vormgeven van industrieel te vervaardigen (bouw)produkten en de aanpassing
daarvan aan individueel handelen.
Voorzover dit ergonomisch onderzoek zich richt op het (stede)bouwkundig
ontwerpen, resulteert het meestal in naslagwerken waarin maten van
gebruiksvoorwerpen en ruimten staan genoteerd . Daarbij wordt slechts
marg inaal, en vaak geheel geen rekening gehouden met de verscheidenheid en de veranderlijkheid van mensen en hun individuele fysieke gedrag.
De dynamiek van het menselijk handelen en het situatiegebonden karakter
van zijn wonen en werken vraagt slechts in beperkte mate om onderzoek,
dat er op gericht is om maatnormen vast te stellen. Veel meer is het noodzakel ijk ontwerpmethoden te ontwikkelen, die zowel opdrachtgever als
ontwerper kunnen ondersteunen om vanuit de fysieke gebruiksaspecten
concepten te kunnen ontwikkelen.
r

Deze ontwerpmethoden kunnen achtereenvolgens gericht zijn op:
Het observeren van menselijk gedrag.
Het ontwikkelen van programma's van eisen.
Het genereren en beoordelen van variant·oplossingen.
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3.1. Het observeren van menselijk gedrag.
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Om realistische concepten van gebouwen te ontwikkelen, zal een wetenschappelijke wijze observatie van (de gevolgen van) fysiek menselijk gedrag
noodzakelijk zijn. Niet aileen het dynamische, fysieke handelen zoals dat
voor het eerst door Muybridge in fotografische beelden is vastgelegd, kan
dan bestudeerd worden. Vooral ook het observeren van de bouwkundige
gevolgen van dat handelen, zoals die naar voren komen bij het herbestemmen, herindelen, herverkavelen of uitbreiden van bestaande gebouwde
structuren, zijn nodig om realistische gebouwconcepten te kunnen ontwikkelen.
Helaas moet geconstateerd worden dat veel architecten en opdrachtgevers
concepten genereren op basis van een door hun zelf gegenereerd "mensbeeld", in plaats van voort te bouwen op wetenschappelijke (historische)
observaties van menselijk gedrag.
Een van de ontwerpmethoden die in dit verband specifiek genoemd moet
worden is de "Pattern language" van C. Alexander. Deze methode heeft
bewezen dat door het formuleren van zogenaamde "patronen" die een
onderlinge samenhang hebben, het mogelijk is een duidelijke relatie te
leggen tussen menselijk gedrag enerzijds en bouwkundige deeloplossingen
anderzijds.
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3.2. Het ontwikkelen van programma's van eisen.

Net als een menselijk lichaam zich eel voor eel vernieuwt en daardoor
gezond blijft, zo kan een stedelijk weefsel aileen goed blijven functioneren
als het zich eel voor eel, kamer voor kamer, gebouw voor gebouw, kan blijven vernieuwen . Het is in dat Iicht bezien vreemd, dat programma's van
eisen zich meestal aileen richten op de huidige wensen van opdrachtgevers
en geen rekening houden met toekomstige ontwikkelingen. Het zou daarom beter zijn programma's van eisen te baseren op (wezenlijk verschillende) toekomst-scenario's. Vanuit die scenario's kan dan ·de gewenste flexibiliteit gedefinieerd worden.
In dit verband verdienen de experimenten van de Stichting "Nederland Nu
Als Ontwerp" die in 1987 zijn uitgevoerd, waarbij op basis van vier scenario's ontwerpen zijn gemaakt, voortdurende en herziene aandacht.
Het ontwikkelen op basis van scenario's van zogenaamde "dynamische

programmerings-methodieken" zal, om in de toekomst tot betere gebouwconcepten te komen, meer aandacht moeten krijgen.

3.3. Het genereren en beoordelen van variant-opl ossingen.
Gebouwconcepten die op het hersenscherm van ontwerpers worden geprojecteerd, zuilen neergeslagen worden op papier. Oeze ontwerpen van een
gebouw zuilen getoetst moeten worden op hun mogelijkheden (her)ingedeeld, (her)verkaveld, uitgebreid of zelfs gesloopt te worden. Met name de
Stichting Architecten Research heeft in de zestiger jaren ontwerpmethoden
ontwikkeld om op systematische wijze variantindelingen van gebouwen te
genereren. Helaas moet geconstateerd worden dat veel architecten zo
geconcentreerd zijn op het vinden van een ideale oplossing, dat zij zelfs
niet de behoefte voelen om na te denken over de gewenste flexibiliteit van
door hen ontworpen gebouwen.
Oit "denken in varianten" is nodig om rekening te kunnen houden met veranderingen in het gedrag van mensen, maar kan tevens bijdragen tot een
betere communicatie tijdens het ontwerpproces. Belangrijk is dan niet
aileen het eerste beeld dat bij de ontwerper opdoemt, maar meer de ontwikkeling van een serie beelden tijdens het doorlopen van een ontwerpproces in samenspraak tussen opdrachtgever, ontwerper en aile andere bij het
proces betrokken personen.
Op gebouw-niveau gaat het daarbij om concepten, waarbij het gebouw
gezien wordt als een steeds veranderende compositie van industrieel vervaardigde produkten of systemen met zeer verschillende levensduren.

4. HET VERANOERENOE GEBOUW ALS CONCEPT

4.1. Structuur en variatie
Hiermee zijn we aangeland bij het "veranderende", het flexibele, gebouw
als concept. Welk beeld hoort daarbij? Is dat het beeld van het gebouw
waarvan de indeling en de gevel elke dag veranderd kan worden?
Oat op allerlei manieren uitgebreid en herverkaveld kan worden?
Oat uitdrukking geeft aan de totale individuele vrijheid?
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Observaties van het mensel ijke gedrag tonen aan dat deze vragen ontkennend beantwoord moeten worden.
Het individuele handelen van de mens zal altijd plaatsvinden binnen een
sociaal-culturele context waardoor dit handelen structurele kenmerken zal
vertonen.
Beschrijven we het handelen van mensen als het uitvoeren van allerlei 'i ndividuele spelen, dan blijkt dat dit spelen, en vooral ook het "samen" spelen
mogelijk wordt door spelregels. Regels die, ook als ze niet opgelegd worden, ontstaan in een maatschappij en die het handelen structureren .
Voetbal en schaken is mogelijk dankzij een veld met daarop lijnen en dankzij afspraken over het verplaatsen van de bal of de stukken en het gedrag
van de spelers.
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Een gebouw kan gezien worden als een bord, waarin, waarop, waaraan

st~kken worden geplaatst door de gebruikers. Het zal een woon- of werkstructuur zijn waarbinnen op een gevarieerde manier gewoond en/of
gewerkt kan worden. Er zal spraken zijn van structuur en variatie.
De structuur kan dan beschreven worden als het gemeenschappelijke, van
de varianten.
Vooral het observeren van het fysieke handelen van de mens, zoals dat tot
uiting komt in het kiezen en verplaatsen van bouwkundige elementen,
heeft aanleiding gegeven om het statische concept van een gebouw te· vervangen door concepten waarbij het gebouw gezien wordt als een aantal
structuren op verschillende ruimtelijke niveaus, waarbinnen variatie kan
plaatsvinden.
Vertrekstructuren waarbinnen allerlei individuen hun eigen interieur unnen bepalen.
Woningstructuren waarbinnen mensen die samenleven, allerlei indelingen
kunnen realiseren .
Gebouwstructuren waarbinnen een differentiatie aan woningtypen gerealiseerd kan worden .
Deze conceptuele benadering is in sterke mate, maar niet aileen, gebas~erd
op het bestuderen van het fysieke handelen van mensen.
·
Het "gebouw"-concept, waarbij het gebouw gezien wordt als een st¢1sel
van structuren op verschillende niveaus, wordt daarbij gestoeld op de naar
mijn overtuiging meest wezenlijke vraag d ie een bouwkundig ontwerper
zich bij de aanvang van een ontwerpproces dient te stellen:
"Wat leg ik vast, wat laat ik vrij?" .

Economisch concept:
het concept van toewiisbaarheid
Dr. H. Tempelmans Plat

De eengezinswoning als sociaal concept
Dr. R. Stolzenburg
Dr.ir. K. Doevendons

ECONOMISCH CONCEPT
het concept van toewijsbaarheid
Dr. H. Tempe/mans Plat

1. INLEIDING

Bouwwerken spelen een dubbele rol in de economie: als resultaat van een
produktieproces en als middel aangewend in een produktie- of consumptieproces. In beide geva llen geldt, dat prijzen bepaald worden om. tot een
afweging van produkten en middelen te komen . Met andere woorden, het
bouwwerk moet verhandelbaar zijn op basis van een realistische kostprijs,
zodat zowel voor de middelen om het gebouw tot stand te brengen (bouwcapaciteit) als voor het gebruik van het bouwwerk (diensten van het bouwwerk) tot een juiste toewijzing wordt gekomen .
Het doel van produceren is het voor een vervolgproces aanbieden van goederen of diensten: bij het gebruik van bouwwerken betreft dat d iensten d ie
over de levensduur vrij komen . Hieraan vooraf gaat een proces van omwegproduktie waarin het bouwwerk als duurzaam produktiemiddel tot stand
komt.
De vraag naar de diensten van een bouwwerk beslaat een belangrij k deel
van de bestedingen van consumenten, terwijl de bouwwerkenvoorraad veel
vermogen vraagt. Reden om - naast de produkt ie en het gebru ik van bouwwerken- aandacht aan de positie in de nationa le economie te besteden.

2. BOUWACTIVITEITEN IN DE NATIONALE ECONOMIE

Op het niveau van de nationale econom ie kunnen bouwwerken van twee
kanten beschouwd worden:
het effect van de produktie van bouwwerken op het nationaal inkomen
en de werkgelegenheid;
een vraag vanuit produktie- en consumptieprocessen naar bouwwerken,
wat een groot vermogensbeslag met zich meebrengt met over een
lange periode een stroom van diensten.
Door de grote invloed op de nationale economie, de lange levensduur van
bouwwerken en het wonen als basisbehoefte is een rol van de overheid
voor de hand liggend.
Het belang van bouwactiviteiten in de tijd is in afb. 1 weergegeven . Het
aandeel van investeringen in bouwwerken in de nationale produktie kent
een groei en een krimp. Voor woongebouwen geldt, dat deze in het begin
van de ontwikkeling voor een belangrijk deel van de investeringen verantwoordelijk zijn; de daling treedt evenwel eerder in dan bij andere investeringen. Dit is begrijpelijk als we ons realiseren, dat woonruimte een van de
eerste levensbehoef ten is en dat bij een stijging van het inkomen andere
behoeften gaan concurreren.
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Dit verloop van de omvang van investeringen, wordt door verscheidene
omstandigheden verstoord, zoals economische fluctuaties en calamiteiten
(oorlogen en natuurrampen).
In de meeste welvarende Ianden wordt door de overheid corrigeren:d of
anticiperend ingegrepen. De overheid kan daarbij anticyclisch te werk
gaan, stabiliserend optreden voorzover het de bouwcapaciteit betreft of
slechts haar invloed aanwenden om de vraag naar een aanzienlijk deel van
de bouwwerken - als 'merit good' - correct te formuleren .
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Afb.1 Ontwikkeling aandeel bouwinvesteringen in de nationale economie
-

bruto bouwinvesteringen I bruto nationaal produkt

- -- bruto woningbouwinvesteringen I bruto nationaal produkt
(bron: vrij naar David F. Batten. lit. 1, p.4)

Na de Tweede Wereldoorlog zag de overheid op grond van lange termijn
werkgelegenheidsoverwegingen aanvankelijk aanleiding de uitbreiding
van de bouwproduktiecapaciteit in een traag tempo plaats te Iaten vinden.
Door de sterk groeiende welvaart en de bevolkingsgroei nam de vraag naar
woonruimte en infrastructurele voorzieningen echter meer toe dan volgens
de oorspronkelijke planning. De vraag naar woonruimte werd nog extra
door de centrale overheid gestimuleerd met een uitgebreid subsidiesysteem. Tussen 1960 en 1975 groeide de bouwcapaciteit sterk (Hendriks,
lit.2).
De teruglopende welvaartsgroei en de te hoge overheidsuitgaven, tezainen
met het sterk verminderde tekort aan woonruimte bracht de overheid er na
1990 toe zich in belangrijke mate uit de woningvoorziening terug te vekken. De rol van de bouwproduktie in de nationa le economie wordt g~ringer, terwijl de kosten van de (woning-)voorraad - die nu in belangr!jker
mate door de gebruikers opgebracht moeten worden - nagenoeg o r bekend zijn.
'

'

Het breekt de overheid nu op, dat de politieke doeleinden - huisvesting,
werkgelegenheid en inkomensherverdeling - sterk verstrengeld zijn. Door
subsidiering zijn marktprijzen ontstaan die tot een onjuiste toewijzing van
mi ddel en leiden: er worden bij de produktie van bouwwerken en van
gebouwdiensten middelen aangewend die bij een realistische prijsvorming
voor andere produktieprocessen gebruikt zouden worden. In de bouwwerkenvoorraad ligt een aanzienlijk deel van het nationaal vermogen vast.
Door kunstmatig lage prijzen voor de te verhandelen diensten van woongebouwen is daar een onevenredig grote vraag naar ontstaan. Subsidiering
maakt voor iedereen een algemeen aanvaard dienstenniveau bereikbaar; de
welvaartsgroei die hieraan ten grondslag moet liggen is waarschijnlijk overschat. De in de "merit-good-gedachte" als minimum geformu leerd woonvoorzieningenniveau moet mogelijk worden teruggebracht. Het terugbrengen van de (financiele) verantwoordelijkheid naar de gebruiker vraagt om
een behoorlijk kosteninzicht op grond waarvan bestedingen plaats kunnen
vinden.
Ook voor bouwwerken waar subsidiering de besluitvorming niet sterk be'invloedt, liggen niet steeds correcte kostprijzen aan de besluiten ten grandslag. Verwachte prijsstijgingen door bijvoorbeeld een onevenwichtige kantorenmarkt en geldontwaarding zijn vaak doorslaggevend. Niet de redelijkerwijze te verwachte uitgavenstroom is de basis voor de huurprijs, maar de
speculatieve verkoopwaarde na tien tot vijftien jaar. Hierdoor wordt de
onevenwichtigheid op de kantorenmarkt nog versterkt; vraag en aanbod
sluiten noch kwalitatief, noch kwantitatief op elkaar aan. Reden waarom
een goede kostprijsberekening nagestreefd moet worden.
Voor een efficiente inzet van bouwwerken moet een goed inzicht bestaan
in de kosten van de diensten van die bouwwerken over hun gehele levensduur, zodat de produktiemiddelen om het bouwwerk te realiseren en bruikbaar te houden efficient worden toegewezen.

3. PRODUKTIE EN GEBRUIK

3.1. Programma van Diensten en Programma van Eisen
Bouwwerken worden gerealiseerd en in stand gehouden om diensten te
leveren voor een gebruiksproces. Een programma van diensten (pvd) wordt
opgesteld voor de eerste jaren na ingebruikname. Slechts een deel van de
diensten (afscherming naar buiten en een basis voor het aanbrengen van
andere diensten) zal gedurende langere tijd gevraagd worden, terwijl andere reeds na en kele jaren veranderen . De perioden waarover de diensten
worden gevraagd is essentiele informatie. Het pvd wordt omgevormd tot
een programma van eisen (pve), dat voor de ontwerper bruikbaar is. Ook
dit pve is dynamisch van karakter, aangezien bij het antwerp met toekomstige aanpassingen rekening wordt gehouden (afb. 2).
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bouwstromen
renovatle
gebrulk en aanpasslng

een herhaling van bouwstromen

Bij de realisatie kan met toekomstige aanpassingen (renovaties) rekening
worden gehouden door te bouwen in bouwstromen. Deze strom en ' zijn
zodanig losgekoppeld, dat ze in een renovatie-ingreep kunnen worden
herhaald. Herhal ing houdt niet in dat dezelfde elementen worden aangebracht, maar wei elementen in dezelfde sfeer met een ander dienstenniveau. Een bouwstroom bij een kleine, maar frequente ingreep en meertlere
bouwstromen bij een minder frequente, maar grote ingreep. Uiteindelijk
worden aile bouwstromen herhaald, wat een nieuwe start van het hele
proces betekent (jaar 60 in afb.2).
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3.2. Kost en van bouwen en van gebruiken
Nu geconstateerd is, dat gebouwdiensten in een proces worden gebruikt
en dat de stroom van deze diensten aan veranderingen onderhevig is, moet
ook worden geconstateerd dat het de kosten van deze diensten zijn, d ie
aan besluiten ten grondslag moeten liggen; niet de bouwkosten (de i7ves,
teringsuitgave) op zich.
De diensten worden gevraagd over een korte of lange - maar steeds beperkte • periode. Daardoor leidt de invest eringsuit gave tot kosten over een
korte of lange periode. Om deze reden moeten de bouwkosten gesJDiitst
worden in samenhang met gebouwdelen met verschillende levensduren.
Op basis van de investeringsuitgave per gebouwdeel, of voor combinaties
van gebouwdelen met gelij ke te verwachte levensduren, worden voor de
gehele levensduur de gemidde lde rente-en afschrij vingskosten per pe~iode
(bijvoorbeeld een jaar) bepaa ld. Door aan deze kosten de gemiddelde
onderhoudskosten van deze gebouwdelen toe te voegen worden de periodekosten (gem iddelde jaarkosten) verkregen. Deze kosten vormen de prijs
welke de vraag naar gebouwdiensten reguleert.
De opbouw van de periodekosten voor een gebouw, bestaande uit gebouwdelen met verschillende levensduren, verschilt sterk van die van de
investeringsuitgave. De opsplitsing naar levensduren wordt beperkt door
de technische mogelijkheden, maar dient zoveel mogelijk zichtbaar te ,w orden gemaakt omdat binnen levensduu rcategorieen keuzemogelijkheden
bestaan. De keuzemogelijkheden betreffen materialen en constructies met

de daarbij behorende levensduur en onderhoudskosten. ·Op basis van periodekosten wordt een keuze gemaakt; niet op basis van de investeringsuitgave.

4 . BOUWKOSTEN

4.1. Een complex duurzaam produktiemiddel
Aangezien van diensten vele verschillende combinaties gemaakt kunnen
worden, moet een bouwwerk worden gezien als een combinatie van deelproduktiemiddelen. Deze deelproduktiemiddelen zijn niet geheel los van
elkaar te beschouwen aangezien ze niet altijd zelfstandig kunnen functioneren. Ze zijn veelal wei uitwisselbaar bij de nieuwbouw of later bij een
aanpassing.
Deze uitwisselbaarheid kan ver gaan, zodat voor het afwegen en maken
van combinaties van kleine delen van een groot aantal kostprijzen moet
worden uitgegaan. Bij de uitvoering legt de technische samenhang beperkingen op, doordat tijdens de ~ouw een volgorde van montage aangehouden moet worden en elementen aan elkaar eisen stellen. Dit betekent enerzijds, dat bij de nieuwbouw niet een ongelimiteerd aantal losstaande bouwstromen kan worden gecreeerd en anderzijds - daarop aansluitend - bij
renovatie een groep van technisch samenhangende gebouwdelen moet
worden betrokken (Tempelmans PlaWan Hout, lit. 3).

4.2. Nieuw bouw- en renovatiebouwstromen
De bouwactiviteiten bij een renovatie betreffen slechts een deel van het
gebouw; soms slechts een aantal inbouwdelen, soms alles behalve de dragende structuur. De delen die naar verwachting gezamenlijk bij een renovatie betrokken worden zijn in een bouwstroom ondergebracht. Bij een ingrijpende renovatie kunnen dan bijvoorbeeld twee bouwstromen worden herkend.
Teneinde de kosten van het in stand houden zo laag mogelijk te houden zal
het zinvol zijn het nieuwbouwproces op te delen in bouwstromen, die bij
renovaties terug komen. Renovatie-activiteiten zijn dus in belangrijke mate
bepalend voor de opbouw van het nieuwbouwproces. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld drie bouwstromen worden geformuleerd: aanbrengen van
dragende delen (fundament, skelet), aanbrengen van scheidende delen
(buitenschil, vloeren en binnenwanden), aanbrengen van inbouwelementen
(installaties, afwerking). Voor deze bouwstromen worden de kosten zo
onafhankelijk van elkaar berekend.
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4.3. Bouwkosten per gebouwdeel
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Een gebouw wordt opgedeeld in een groot aantal, maar kleine, delen.
Hoewel vervanging bij renovatie meestal een grote groep van gebouwdelen betreft, is het toch no-dig de kosten van veel afzonderlijke delen te
berekenen. Zowel bij nieuwbouw als bij vervanging wordt uit een groot
aantal combinaties van gebouwdelen (ook met gelijke levensduur) gekozen. Deze keuze kan slechts zinvol geschieden wanneer de kosten per
afzonderlijk te kiezen gebouwdeel bekend zijn. Daarom worden voor aile
vrij te kiezen gebouwdelen de directe en indirecte uitgaven berekend. Als
indirecte uitgaven worden ook beschouwd die van de architect en andere
adviseurs. Ook deze moeten namelijk in de periodekosten teruggevonden
worden op zodanige wijze dat de investering afgeschreven is op het moment dat weer van de betreffende diensten gebruikt gemaakt wordt.
Aan de directe en indirecte bouwuitgaven worden op basis van de verwachte levensduur de onderhoudsuitgaven gekoppeld. Het kostenuitgangspunt voor de produktiebeslissing is hiermee gevonden.

5. KOSTEN TIJDENS GEBRUIK
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5.1 . Bruikbaar houden: onderhouden en aanpassen
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Met onderhoud wordt een gebouw technisch in stand gehouden; aanpassingen zorgen er voor, dat een gebouw diensten blijft leveren die door de
markt geaccepteerd worden. In afbeelding 3 is ge'illustreerd, dat met onderhoud een statisch doel wordt gediend (namelijk aansluitend bij het programma van eisen op het moment dat het betreffende gebouwdeel werd
aangebracht), terwijl aanpassingen een veranderend doel dienen (pas
bekend wanneer inzicht in de veranderde gewenste diensten bestaat).
Onderhouds-en aanpassingsactiviteiten brengen toekomstige uitgaven met
zich mee. De uitgaven worden toegerekend aan de dienstenstroom die
door het betreffende gebouwdeel gegenereerd wordt.
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Afb.3 Activiteiten om bouwwerken bruikbaar te houden
(bron: naar Tempelmans Plat, lit.4}

De beslissingef1 over investering en over onderhoud worden tegelijkertijd
genomen.
De uitgave voor een in de toekomst aan te brengen gebouwdeel is onzeker;
aileen over het moment van aanbrengen (meestal vervangen) kan in het
algemeen iets gezegd worden. Meer is echter ook niet nodig, aangezien
aileen van belang is dat op het moment van vervangen met betrekking tot
het oude element geen lasten meer bestaan. De consequenties van het
nieuw aanbrengen van een gebouwdeel komen geheel ten laste van de
diensten in de periode daarna.
Onderhoudsactiviteiten betreffen een statisch doel en zijn grotendeels
voorzienbaar. Aanpassingsactiviteiten zijn naar omvang niet voorzienbaar;
op het vervangingsmoment moet afhankelijk van het dan gewenste dienstenniveau een investering gedaan worden. Het is mogelijk dat identiek
vervangen wordt, maar ook dan wordt over een nieuwe investering gesproken en niet over onderhoud, aangezien niet-identiek vervangen een alternatief zou zijn.
Het toewijzen van middelen vraagt om scenario's voor de vraag naar gebouwdiensten, waardoor de keuze van oplossingen over een realistische
levensduur zo gunstig mogelijk wordt.

5.2. Periodekosten - meerdere levensduren
De lasten, die in de kostprijs van een dienst tot uitdrukking komen, zijn: de
investeringsuitgave, de rentelast, de onderhoudsuitgaven en eventueel
beheers-en andere lasten. Ai le uitgaven worden .op basis van hun oorzakelijke relatie met de te leveren dienst toegewezen.
Uitgangspunt hierbij is, dat vergelijkbare diensten vergelijkbare kostprijzen
hebben; voor een stroom identieke diensten wordt een constante kostprijs
berekend. De betreffende uitgaven worden daartoe gelijkelijk over de economische levensduur uitgesmeerd; pas dan is de kostprijs een goede basis
voor het toewijzen van de diensten aan het gebruiksproces.
Op deze manier vinden we de kostprijs van een dienst (de beschikking over
de diensten van een gebouw of gebouwdeel over een bepaalde periode).
Hierbij kan worden gedacht aan de jaarhuur van een kantoor. Deze is dan
opgebouwd uit de jaarhuur van de delen van het gebouw met een variatie
in levensduren: voor een bepaald jaar worden de periodekosten van de
gebouwdelen bij elkaar opgeteld.
5.3. Rente en afschrijving
Een gebouw wordt gerealiseerd voor - naar menselijke begrippen - de eeuwigheid en is economisch gezien een "creature of time" (Bon, lit.S, p.6).
Een gebouw vervalt technisch gezien redelijk voorspelbaar in de tijd, maar
de ideeen over wat men van een gebouw verwacht veranderen vrijwel
onvoorspelbaar. Het oog dat beslissers voor de toekomst hebben is in het
algemeen zeer gering. Over toekomstige vervangingsuitgaven maakt men
zich geen zorgen, evenmin als over de verwachte economische levensduur.
Afschrijven wordt puur als een fiscale aangelegenheid gezien.
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De geringe interesse vinden we ook terug in de disconteringsfactor die toekomst en heden vergelijkbaar maakt. Toekomstige inkomsten en uitgaven
leggen bij de besluitvorming weinig gewicht in de schaal. De "menselijke
disconteringsfactor" is zeer groat - de toekomst wordt vrij snel vaag. Deze
bijziendheid is daarbij mogelijk nog progressief: de disconteringsfactor is
voor verder weg liggende perioden grater dan voor nabije perioden. De
menselijke kortzichtigheid kan tot beslissingen leiden met betrekking tot
investeringen in bouwyverken, waarvan al binnen tien jaar de wrange
vruchten geplukt worden.
Op basis van realistische economische levensduren en een redelijke dikontovoet worden de kapitaa lskosten per jaar berekend, bestaande uit afschrijving en rente - tezamen constant over de economische levensduur.
lndien bij de besluitvorming geen schatting van prijsstijgingen wordt gemaakt, kan met de reele rentevoet gerekend worden.

5.4. Prijsstijgingen en in stand houden
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De kostprijs - als basis voor het toewijzen - van een dienst moet zodanig
berekend worden, dat het produktiemiddel in stand gehouden kan worden. Bij een constant prijsniveau is het voldoende dat de inkomsten en uitgaven elkaar op de lange termijn in evenwicht houden. In het gevaj van
prijsstijgingen geeft dat voor gebouwen met verschillende leeftijden, maar
vergelijkbare diensten, problemen. Vergelijkbare prijzen voor vergelijkbare
diensten vragen om een overeenkomstig waarderingsmoment. Voor vrijwel
aile goederen en diensten in onze maatschappij geldt dat de kostprijs
wordt berekend op basis van het prijspeil op het moment van de transbctie.
Bij gebouwen dus de huidige bouwprijzen.
Voor een individueel gebouw betekent dit evenwel niet dat aile identieke
vervangingen en onderhoudsactiviteiten gefinancierd kunnen worde,n uit
een afschrijvings-en onderhoudsfonds, gevuld met bedragen gebaseet'd op
vroegere vervangingswaarden. Vervanging en onderhoud bezien over een
grotere gebouwenvoorraad zullen per jaar betaald kunnen worden uit de
toevoegingen aan het fonds in het betreffende jaar: het ideaal corrjplex.
Binnen de woningvoorraad kan - bij frequente vervangingen binneri een
waning- aan een ideaa l complex worden gedacht.
Voor een 'gei'soleerde belegging in een kantoorgebouw ligt dat anders.
Van jaar tot jaar wordt met lage huuropbrengsten genoegen geno;men,
terwijl aan vervanging niet wordt gedacht. Aan het eind van de rit wordt
het tekort naar verwachting door de 'locatiewinst' overtroffen. De vraagprijshuur zal dan lager zijn dan de kostprijshuur, gebaseerd op de vervangingswaarde.
De beslissing over de investering in een gebouw zal in het algemeer') niet
van de verwachte bouwprijsstijgingen afhangen . De berekende kostprijs
van de diensten hangt slechts af van de huidige bouwprijzen. Na geconstateerde prijsveranderingen wordt de kostprijs aangepast. Kostenberekening
op basis van vervangingswaarde moet door de fiscus worden geaccepteerd.
Ook wanneer dat niet het geval is worden de kosten bedrijfseconomisch
bepaald.

6. LEVENSLOOP VAN EEN W ONI NG

6. 1. Veranderende wensen en bouwstromen

Bij nieuwbouw denkt de toekomstige gebruiker na over de gewenste diensten (pvd) voor de periode kort na de oplevering en voor welke periode de
geformuleerde diensten gewenst worden (pvd in de tijd). Deze informatie
wordt - in de vorm van een programma van eisen (pve) - door de architect
gebruikt voor het ontwerp. In het ontwerp wordt op basis van de aangegeven tijdsduren rekening gehouden met toekomstige aanpassingen (afb.2).
Het aantal (economische) levensduren wordt beperkt om niet met een te
grote frequentie bouwactiviteiten te moeten ontplooien. Beperken we ons
tot drie (dragende delen, scheidende delen, invuldelen), dan worden drie
bouwstromen gecreeerd. De scheiding tussen de stromen zal niet maximaal
kunnen zijn; gebouwdelen uit de drie levensduurgroepen be'invloeden
elkaar, zodat de bouwstromen elkaar slechts gedeeltelijk overlappen.
Bij de nieuwbouw komen we aile drie bouwstromen tegen (afb.4).

I- I
J

~'

-

I I
J

D

D

fli

A
I
JJ ..

jaar 60/jaar o

levensduur 30 jaar

-

I I
J

X

-

I I
J
0

~

JJ

jaar 15

jaar30

levcnsduur 1S ]a or

Afb.4 Compositie van een gebouw in de tijd

-

I I
J

!'
X
I

JJ ..

jaar45

jaar 60/jaar 0

levensduur 60 ]aar

167

Nleuwbouw
Jaaro

~
~
~

~

0

15

45

15

30

45

60jr.

15

30

45

60jr.

30

45

60jr.

~

0

w

0

z
::>

Renovatle
Jaar 15

60 Jr.

30

~

~

>t

~

::>

0al
w

0

I

z<(

>

z

w
....

15

0..

UJ

u
z
0
u

168

Renovatle
jaar 30

~

~

~
30

45

60jr.

E?:::i
45

30

Renovatle
Jaar4S

Nleuwbouw
jaar 60

~

~
~

45

60jr.

45

60jr.

~
~

~
Afb.S De levensloop van een gebouw
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Een eerste eenvoudige renovatie na bij voorbeeld 15 jaar betreft aileen
delen die in de bouwstroom 'invulling' voorkomen: de bouwstroom wordt met andere produkten - herhaald . In jaar 30 worden twee bouwstromen
herhaald, betreffende scheidingsdelen en invuldelen. Door deze ingreep
kan de bruikbaarheid van het gebouw sterk veranderd zijn, wat in de periodeko'sten tot uitdrukking komt.
In jaar 45 vindt weer een simpele renovatie plaats; daarna wordt in jaar 60
gesloopt en nieuw gebouwd: aile stromen worden - niet-identiek - herhaald.
·

•
•

6.2. lnvesteringsuitgaven en peri odekost en

Het optreden van een bouwstroom leidt steeds tot een investeringsuitgave
voor de gebouweigenaar en periodekosten voor de gebruiker. In afb.S is
weergegeven dat in jaar nul de drie bouwstromen tot een totaa l-i nvestering leiden, welke uit drie delen bestaat, elk met een eigen afschrijfperiode.
Voor de versch illende afschrijfperioden worden de periodekosten (rente,
afschrijving, onderhoud) berekend . Over een periode van 15 jaar liggen de
periodekosten vast; de volgende 15 jaar voor de delen die resp. 30 en 60
jaar meegaan. De periodekosten voor de invulling over de periode tussen
jaar 15 en jaar 30 hangen af van de gewenste diensten voor die periode en
dus de investering die de bouwstroom in jaar 15 tot gevolg heeft.
In jaar 30 worden twee bouwstromen opnieuw geactiveerd : die voor de
scheidingselementen die wederom 30 jaar mee gaan en die voor de invulling welke weer naar verwachting 15 jaar mee zal gaan. De kosten van het
dragende deel zijn nog steeds onveranderd; die ten gevolge van de nieuwe
bouwstromen komen er bovenop. In jaar 60 is alles afgeschreven en za l indien de geplande levensduur realistisch bleek te zijn - gesloopt en nieuw
gebouwd worden.

6.3. Enkele cijfers

Voor de besluitvorming is het belangrijk om te constateren, dat de verdeling van de investeringsuitgave over delen met verschillende levensduren
sterk verschi lt van die van de per iodekosten . In afb.6 is dit ge'illustreerd
voor een bankkantoor, een woning en een fabrieksgebouw. Afhankeli jk
van de eisen van het gebruiksproces treden meer of minder levensduurcategorieen op, terwijl de lengt e ook sterk kan varieren.
Bij het bankkantoor zien we voor de typisch bancaire elementen zeer korte
levensduren optreden. Delen d ie meer algemeen bruikbaar zijn hebben verwacht e levensduren van 25 en 50 jaar.
De processen in een woning veranderen minder snel, bovendien worden
afwerking en inrichting voor een belangrijk deel door de gebruiker aangebracht. De veranderingsfrequentie is geringer, de tota le levensduur kan Ianger zijn.
Een fabrieksgebouw wordt veelal zo geconstrueerd dat er een geringe
afhankelijkheid van het gebruiksproces bestaat. Aile delen die direct met
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het proces te maken hebben worden tegelijk met het machinepark ontworpen en aangebracht. Een aanzienlijk deel van de investering heeft een
korte levensduur.
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6.4. Aandacht voor delen met een korte levensduur
Afbeelding 7 geeft weer de procentuele verdeling van de investerin~suit
gave en van de periodekosten over de delen met verschillende levensdLren.
l
Het valt op, dat het aandeel van de delen met een korte levensduur 1n de
periodekosten aanmerkelijk groter is dan dat in de investeringsuitgavE!. Dit
komt doordat over een veel korte periode wordt afgeschreven en da~ het
onderhoud een concentratie kent in de richting van die delen aangezi~n ze
sterker van het gebruik afhankelijk zijn. Voor de scheidingselementen van
de buitenschil spelen de weers- en milieu'invloeden een grote rol.
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7. TOEWIJZEN OP BASIS VAN PERIODEKOSTEN
De diensten van een gebouw worden gebruikt; de prijs daarvan is dus
belangrijk. Geconstateerd is, dat periodekosten de prijs vormen; niet de
investeringsuitgave. Op basis van periodekosten wordt beslist en toegewezen.
De delen van een gebouw waar een gebruiker het meest mee te maken
heeft zijn de delen met een relatief korte levensduur. Het zijn dan ook deze
delen die bij een keuze centraal moeten staan: een geringere investering
daarin leidt tot meer dan evenredig grate besparingen op kosten van het
totaalpakket van diensten.
De kostprijzen van de direct bij de gebruiker aansluitende gebouwdiensten
moeten worden gecalculeerd tegen de actuele bouwprijs. Slechts op deze
manier kunnen gebouwdiensten en uitgaven om een gebouwdienst te kunnen aanbieden reeel worden afgewogen tegen andere produkten en de
investeringen die daarvoor nodig zijn.
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DE EENGEZINSWONING A LS SOCIAAL CONCEPT
Dr.ir. K. Doevendans en dr. R. Stolzenburg

In de architectuur spelen niet aileen vormgevende en bouwtechnische uitgangspunten een rol. Bepalend zijn ook sociale concepten, dat wil zeggen:
stelsels van waarden en normen die worden ontleend aan maatschappelijke
verhoudingen en strevingen en die in bouwwerken tot uitdrukking kunnen
komen. In dit artikel wordt dat gedemonstreerd aan de hand van de eengezinswoning. Het blijkt dat deze eengezinswoning momenteel meer een sociaa l dan een architectonisch concept is. De architectuur als vormgevende discipline heeft moeite met dit concept om te gaan. Zij zal zich meer van de
betekenis van sociale concepten zoals de eengezinswoning bewust moeten
zijn en zich niet kunnen beperken tot het uitgangspunt dat architectuur in
hoofdzaak een vorm van kunst is.

1. ARCHITEaUUR EN MASSA-WONINGBOUW
De architectuur kreeg pas geleidelijk aan aandacht voor het wonen van
brede lagen van de bevolking. Dit was vanuit de architectuur geenszins een
vanzelfsprekende zaak. De Bouwkundige Encyclopedie vermeldt, dat de
architectenwereld in de 19de eeuw weinig of geen belangstelling voor het
woonhuis heeft gehad. 'Een prijsvraag van de Maatschappij tot bevordering
der Bouwkunst, in 1862 uitgeschreven, had weinig succes en een soortgelijke daad van de Hollandse Maatschappij van Landbouw in het volgende jaar
evenmin.' Verder wordt nog gesteld: 'Eerst de invoering van de Woningwet
(1902) en de daaruit in het eerste kwart der 20e eeuw voortgekomen
woningbouw in het groot door won ingbouwveren igingen en gemeenten
hebben de volkswoning tot een object van studie gemaakt' (Lit.1).
De architectuur zag zich in het begin van deze eeuw voor een nieuwe opgave gesteld. De architect werd geconfronteerd met de 'massa' voor wie een
behoorlijk onderkomen moest worden gerealiseerd. Het was een taak waarvan zich voorheen met name de aannemer had gekweten. Architectonische,
met name esthetische waarden, waren bij hem niet in de beste handen.
De architectuur moest ten aanzien van volkshuisvesting en massawoningbouw zijn positie als vormgever proberen te bepalen. In het algemeen kan
worden gesteld, dat de architectuur zich in de massa-woningbouw overwegend heeft Iaten leiden door hetgeen kortweg de 'verburgerlijking van de
arbeidersklasse' kan worden genoemd, dat wil zeggen: de overname van
waarden, normen en gedragingen van de maatschappelijke middenlaag
door de arbeiders. Bij deze positie-bepa ling kunnen een drietal benaderingen worden onderscheiden: een klassieke benadering met een groot accent
op architectonisch-stedebouwkundige vormgeving, het Moderne Bouwen
of de Nieuwe Zakelijkheid en de tuinstad-benadering.
Berlage kan als vertegenwoordiger van de eerste benadering worden
beschouwd. Voor hem was architectuur bouwkunst. In het door hem ontworpen plan voor Amsterdam-zuid valt het monumentale karakter van de
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bouwblokken open de wijze waarop in architectuur en stedebouw symbolisch uitdrukking werd gegeven aan sociale waarden en strevingen, met
name de emancipatie en verheffing van de arbeider. Opvallende situ~ring
van elementen als scholen, bibliotheek, badhuis enz., alsmede fraaie v,ormgeving van de gevels van de bouwblokken prevaleerden boven het zoeken
naar optimale plattegronden.
Oud manifesteert zich in zijn publicatie "Nieuwe Bouwkunst in Holland en
Europa' uit 1935 als vertegenwoordiger van de Nieuwe Zakelijkhei&. Hij
spreekt over de architect als de ' regisseur, die de massaprodukten tot een
bouwkundig geheel ensceneert: verhoudingskunst. Waarbij hij, die daaraan
behoefte heeft, zijn lust tot esthetische excessen aan het particuliere huis
zal kunnen botvieren . 'Hij bestreed de visie van Berlage dat het in de
Nieuwe Zakelijkheid louter om rationaliteit en techiek zou gaan en 'het
platste materialisme ten doel heeft' (lit.2).
Oud wijst het inbrengen van ' hogere waarden' principieel af. Hij schrijft:
"De Nieuwe Zakelijkheid gaat er van uit- en men zou dit haar geloofsbelijdenis kunnen noemen -, dat hoogere waarden als vanzelf ontstaan als de
problemen zuiver gesteld, en, op zichzelf en in hun bestanddelen, overeenkomstig den eigen aard opgelost en behandeld worden. Deze waarden zullen, zoo volgt hieruit, te zuiverder van gehalte zijn, naarmate ze meer aan
het wezen der dingen zeit ontspruiten en er minder van ' boven-af' aan zijn
opgelegd.' Vanuit deze visie wordt bouwkunst beschouwd als 'geb r.uiks- .
kunst, die menscheli)k norma le verlangens te bevredigen heeft. Dit te poen
in estetischen vorm is haar verst-strekkend doel.' Wat de Nieuwe Zak'elijkheid de mensen wil brengen is: 'Iicht, Iucht, zon, kleur, groen, enz.; directweg: blijheid' (Lit.3).
Bouwen is, stelt Oud, niet Ianger de gelegenheid voor de architect om jzichzelf artistiek uit te Ieven. Het bouwen moet proberen te voldoen a~n de
behoeften van hen die Iaten bouwen en ' in zoo groot .mogelijke mate (...)
probeeren uit een opgave alles te halen, wat er maar aan direct levensgenot en levensgemak in besloten kan liggen. In dit verband spreekt hij :over
'Rijenbouw (meer bekend onder de Duitsche benaming ·zeilenbau')' als een
ontdekking: ' lange, evenwijdige rijen van woningen, waarbij de gesloten
blokbebouwing met haar ten deele toevallige wijze van bezonning, veel
schaduw en slechte hoekpanden vervangen is door openheid, Iucht en
Iicht'. Oud eindigt zijn betoog met de constatering dat de Nieuwe Zakelijkheid ertoe leidt 'dat esthetische proefnemingen over de geheele linie meer
en meer verdwijnen om plaats te maken voor werken volgens algemeene
richtlijnen: dat kunst langzaam maar zeker overgaat in stiji!'(Lit.4).
De prijsvraag die in 1936 werd uitgeschreven onder de titel "Goedkope
arbeiderswoningen'(Lit.5) past in het door Oud geformuleerde kader voor
het bouwen. Uitgangspunt is het dagelijks Ieven van het arbeidersg:e zin,
gehuisvest in de eengezinswoning. Het volgende citaat van Merkelb<kh is
typerend: ' Wat de bouwhoogte en woonvorm betreft is, evenals vod.r efk
mensch, voor den arbeider de eengezinswoning het verkieselijkst'( ~it . 6).
Door economische omstandigheden was dit echter niet haalbaar.
In zijn bijdrage aan de eindpublicatie van de prijsvraag onderzoekt ~art
Starn de dagindeling van het arbeidersgezin. Dit met het doel tot een joptimale plattegrond te komen. Hij stelt dat de arbeiderswoning niet meer star

en onbeweeglijk mag zijn en introduceert het principe van de flexibele
woning. 'Er zijn belangrijke gronden, die ertoe dwingen de plattegrond zoo
te maken, dat we de woning kunnen omgroepeeren en anders indeelen al
naar de behoeften van het betreffende uur van de dag.'(Lit.7) Deze noodzaak tot flexibiliteit komt voort uit het feit dat door de moderne industriele
productiewijze de huisvader en kostwinner de meeste tijd van de dag buitenshuis vertoeft. 'Gedurende enkele uren zijn slechts aile gezinsleden
thuis. Daarom moeten we de woning op verschillende uren van de dag
bezien.'
Berlage beschouwde de architectuur van de Nieuwe Zakelijkheid als het
einde van de burgerlijke maatschappij. 'Door de weglating van aile gevoelselementen en het aanvaarden van uitsluitend technische overwegingen,
sluit de nieuwe zakelijkheid volkomen aan bij onzen tijd van rationalisatie.'
Omdat de gerationaliseerde productie werd beheerst door de gedachte
' zoo snel en zoo goedkoop mogelijk', had zij een 'kapitalistische strekking'.
Berlage meende dat de arbeidersbeweging deze stijl, ·waarin het gevoelselement ontbreekt', nooit 'haar stijl' kon zien. Een nieuwe cultuur zou niet
op verstandelijke, maar op religieuze basis moeten staan. ' Met religie
bedoel ik geen kerkelijk dogma, maar het levensgevoel van de mensch, die
in den Kosmos staat, en zich bewust is, dat een hooger begrip aile menschen samenvat'. Hij voegt hieraan toe: ·zonder dit religieuse beset acht ik
verwerkelijking van het socialisme, dat de nieuwe cultuur moet dragen, niet
mogelijk'(Lit.8).
Berlage stelde de architectuur als specifieke vormgeving van de massawoningbouw ter discussie in zijn verhandeling over 'normalisatie'. Dit verschijnsel kwam immers voort uit de woningbouw als massaproductie en had
tot doel had het toepassen van bouwtypen, wat tot tijdbesparende en economische voordelen zou leiden.
Normalisatie kon volgens Berlage een reactie vormen op de 'orgie van
architecturaal individualisme'(Lit.9), maar in zijn interpretatie gaat Berlage
feitelijk voorbij aan bet eigelijke doel van normalisatie. Voor hem betekent
normalisatie stedebouwkundige regelmaat, die tot uitdrukking komt in het
bouwblok als traditionale bouwsteen van de stad. Daarmee wordt voor
Berlage de massawoningbouw tot een stedebouwkundige opgave. In dit
verband stelt hij het idee van de eengezinswoning als maatschappelijk en
sociaal concept ter discussie. lmmers, normalisatie streeft naar algemeen
toepasbare typen; volgens Berlage is het bouwblok, 'niettegenstaande de
individualistische neigingen van architecten en bouwondernemers reeds
lang tot een algemeenheid geworden'. Hij voegt daaraan toe: 'Zelfs de
gegoede middenklasse, de bourgeoisie, die (... ) niet in eenzelfde soort
woningen zou willen binnengaan, heeft dat niet aileen vroeger, maar ook
nu allang gedaan.' Volgens Berlage is het zogenaamde 'familie-magazijn'
(een begrip dat hij aan Viollet-le-Duc ontleent) het woningtype van 'de
metropole, maar zelf van de gemiddelde grote stad'. Berlage meent: 'De
Europese middenl<lasse is naar voorbeeld van Amerika er zelfs reeds op
bedacht, in huizenblokken te gaan wonen met een gezamenlijke keuken,
met Iitten voor de bediening en met aile verdere inrichtingen, om de rompslemp van de van de voorziening in de materiele behoeften zoveel mogelijk
te beperken. Dat betekent, dat het gezinsleven een geheel andere vorm
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gaat aannemen, en zich niet meer zal concentreren om het door de huisvrouw toebereide middagmaal. 'Dit sociale concept van de middenklasse
wordt de arbei<;lersklasse als model voorgehouden als Berlage zich afvraagt: 'En zou een dergelijke levenswijze niet nog veel eerder voor de
arbeidersklasse een noodzakelijkheid worden?'(Lit.10).
Binnen het concept van de tuinstad werd nadrukkelijk gekozen voor de
eengezinswoning. Belangrijke exponent van deze beweging waren o r der
andere Keppler (Amsterdam), maar ook Ruckert en De Casseres in rtesp.
Tilburg en Eindhoven. Bij beiden scoorde het meergezinshuis niet hbog.
Reeds in 1917 wees Ruckert in zijn befaamde Uitbreidingsplan voor de :stad
Tilburg hoogbouw nadrukkelijk af. Deze bouwvorm zou een negat.ieve
invloed uitoefenen op het sociale en morele Ieven. Belangwekkend in dit
kader is ook de discussie die Ruckert met Berlage voerde over de rol van de
architect en de ingenieur in de stedebouw. Ruckert wil de architect terugdringen uit het domein van de ingenieur: bij de architect zou met zijn streven naar vormgeving de technische en infrastructurele inrichting van de
stad, alsmede de opgave tot sociale woningbouw niet voorop staan.
Keppler, en de ·sociaal Technische Vereniging van Democratische lngenieurs en Architecten', maakte zich sterk voor de toepassing van het tuinstadconcept ten behoeve van arbeidershuisvesting in Amsterdam. Voor
Amsterdam-noord leidde dit tot een bepaling (afgekondigd door de S0cialistische wethouder Wibaut) dat daar in niet meer dan twee lagen mocht
worden gebouwd (Lit.11).
Architectonische vormgeving speelde bij de tuinstad-benadering nauwelijks
een rol. In de oorspronkelijke Engelse tuinsteden is de invloed van de Jcity
Beautiful-beweging aanwijsbaar en daarmee de toepassing van klassieke
stadsconcepten. In de Nederlandse variant was hiervan nagenoeg deen
I
sprake. Kleinschaligheid en ambachtelijk bouwen beheersten het beeld1• De
1
tuinstad was op de eerste plaats een sociaal concept waarbij 'gezin ' en
'gemeenschap' de uitgangspunten waren.
·

2. DE EENGEZINSWONING

Meer dan de gedachtengang van Berlage hebben de visies zoals die van de
Nieuwe Zakelijkheid en de tuinstad de massa-woningbouw in Nederland
bepaald . Het meergezinshuis scoorde niet hoog. Onder een ·woonhuis'
werd- volgens de beschrijving in de Bouwkundige Encyclopedie uit 1954 exclusief de eengezinswoning verstaan, ofwel: 'een zelfstandige woning
van gemiddelde grootte (...); men sluit dan uit een flat, etage-woning,
maar ook een herenhuis, een paleis.' De eengezinswoning werd als de
'meest gezonde vorm' beschouwd. Dit werd ge'illustreerd met de uitspr~~k:
' Het probleem der lawaaibestrijding en verdere onderlinge overlast in de
etage-woningen, zoals die onze steden beheersen, zijn overbekend'(Lit.!12).
Uit herhaald onderzoek blijkt, dat een hoog percentage Nederlanders !nog
steeds een uitgesproken voorkeur heeft voor het eengezinshuis. Aanj het
Sociaal en Cultureel Rapport 1990 valt te ontlenen, dat Nederland binnen
I
een aantal Europese Ianden procentueel hoog scoort inzake het percentage
eengezinswoningen. In 1988 was dat percentage in ons land 74%. Van de

zeven Ianden scoorde aileen Groot-Brittannie hoger, namelijk 81 %. Tevens
wordt gesteld: 'Ook na de Tweede Wereldoorlog staat het 'normale gezin'
centraal in de ideeen over de indeling van de woning. In de jaren zeventig
ontstaat aandacht voor de huisvesting van andere huishoudensvormen dan
het standaardgezin' (Lit.13). In 1954 wordt in de Bouwkundige Encyclopedie
vastgesteld: 'Het eengezinshuis komt overeen met de geaardheid van het
Nederlandse volk' (Lit.14).
Het eengezinshuis was de standaard, andere woonvormen kwamen nauwelijks ter sprake, tenzij het om ge'institutionaliseerde zaken als kloosters,
kazernes en internaten ging. De toepassing van het meergezinshuis geschiedde vooral uit economische en ruimtelijke motieven. Het zou goedkoper zijn en tot ruimtebesparingen leiden. Voorts werd hoogbouw gebruikt
als stedebouwkundig element. Na de tweede wereldoorlog werd er een uitvoerige discussie gevoerd over de kwestie hoogbouw-laagbouw. Het meergezinshuis werd vanuit sociale beweegredenen in feite afgewezen. Het
werd als een noodzakelijk kwaad beschouwd. Door middel van hoogbouw
zou een grote bouwproduktie kunnen worden bereikt ter leniging van de
woningnood. Maar op het 51ste Nederlandse Congres voor Openbare Gezondheidszorg in 1950 werd in een van de prae-adviezen gesteld, dat de
etagewoning verre van ideaal was voor het gezinsleven. Het vrije huis blijft
voor een gezin de beste schutse, aldus het prae-advies. In 1951 schrijft jhr.
ir. J. de Ranitz in het tijdschrift 'Bouw' onder de titel 'Het hoofd koel bij
hoogbouw': 'De sociale voordelen van het eengezinshuis zijn zo groot en
zoo vaak duidelijk beschreven, dat wij daarop niet opnieuw willen ingaan.
Wij willen aileen wederom waarschuwen, dat het verlaten van het eengezinshuis een stap is, die niet dan na rijp beraad dient te worden genomen.
Wij wijzen nog eens op de publicatie betreffende 'Het eengezinshuis in
Nederland' van ir. H. van der Kaa, uitgebracht op het internationaal congres
in 1926 in Wenen en op zijn prae-advies op het congres van de Ver. voor
Soc. Hygiene te Assen in 1927. '( ... ) De sociale eenheid van het gezin wordt
nergens meer tot haar recht gebracht dan in het eengezinshuis. De politieke rust in een land wordt ten zeerste bevorderd door deze vorm van huisvesting. Het eigen terrein, het uitloopje voor de kinderen zijn grote voordelen, die niet te vergelijken zijn met die van de gemeenschappelijke tuin. Het
eigen tuinonderhoud mag dan soms mislukken, het heeft in ieder geval
grote paedagogische waarden. De enge besloten sfeer van het eengezinshuis in onze dynamische, jachtende tijd schijnt toch wei van betekenis'
(Lit.15).
Het betoog van De Ranitz sluit aan op uitspraken van H.G. van Beusekom in
1947 in het tijdschrift Bouw: 'Het massale woonhuis blijft de mens vreemd
en is niet anders dan de voortzetting van het grootbedrijf, waarin de stadsmens, hij zij arbeider of ambtenaar, zijn dagtaak verricht. Het kan nooit een
ware gemeenschap scheppen. Daarom is het massale woonhuis, ondanks de
enthousiaste verdediging van Le Corbusier, een grote mislukking geworden.
De mens woont er duurder en slechter en vindt er nimmer de bevrediging,
die hij in deze jagende tijd zozeer behoeft. In het massale huis wonen nummers, die elkander als nummers behandelen. Aileen het eengezinshuis
bevordert de ware gemeenschap. Men leert wei zijn buren kennen, begrijpen en vertrouwen over het tuinhegje, maar niet in de lift' (Lit.16).
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Hoe sterk deze opvattingen leefden, blijkt ook uit de wijze waarop in de
jaren na 1945 het toewijzingsbeleid voor de schaarse woningen was geregeld. Alles was gericht op het gezin. Alleenstaanden kwamen er niet aan te
pas. Het was ondenkbaar dat ongehuwden samen zouden kunnen wonen,
laat staan dat zij als partners een woning toegewezen kregen. In feite was
het beleid discriminerend ten aanzien van oudere alleenstaanden, d~ vrijgezellen.
Het bouwbeleid was volledig gericht op het gezin, waarbij extra aandacht
werd besteed aan het grote gezin. De andere categorieen, die zich geleidelijk begonnen af te tekenen, werden nog niet erkend. Heel schoorvoetend
kwam aan het einde van de jaren '50 speciale studentenhuisvesting tot
stand.
De nadruk op het gezin was niet aileen een kwestie van woningscha?rste,
maar van opvattingen. Het gezin was de norm. Pas de laatste jaren wordt
de vraag naar andere woonvormen dan het normale eengezinshuis gehonoreerd. Dit komt door allerlei veranderingen binnen de maatschappelijke
verhoudingen. De zogenaamde gezinsverdunning neemt nog steeds toe.
Steeds meer personen blij ven niet meer tot aan hun eigen gezinsvorming in
het ouderlijk huis wonen. Het toenemen van het aantal studerenden, de
toename van de werkende jeugd, het grote aantal echtscheidingen, het
zolang mogelijk zelfstandig wonen van de ouder wordende mens, het
erkennen van andere leefvormen dan het heterosexuele gezin, de emancipatie van de vrouw en het experimenteren met andere samenlevings- en
woonvormen hebben de vraag naar andersoortige woonruimte doen toenemen . Een sterke behoefte aan woningdifferentiatie is daarvan het
gevolg. Door de veranderende verhoud ingen en behoeften, uitmondJnd in
andere leefstijlen, wordt nu duidelij k, dat het eengezinshuis niet zd vanzelfsprekend meer is als we altijd gedacht hebben.

3. WAARDEN EN NORMEN
Er lag aan het eengezinshuis een ideologie ten grondslag die diepe wbrtels
heeft in het Nederlandse normen- en waardenpatroon. Aan het einde van
de 19de eeuw en tot ver in de 20ste eeuw werd binnen de maatschappelijke hoofdstromen in ons land (de zogenaamde Zuilen) hoge waarde to~ge 
kend aan het gezin. In confessionele kring gold het adagium: het gezin als
hoeksteen van de samenleving. Aan deze hoeksteen werden vele kwpliteiten toegerekend . Het gezin fungeerde als opvang van de arbeidende tnens,
met name de industrie-arbeider. In het gezin kon beschutting w<Drden
gevonden tegen de veronderstelde negatieve invloeden van het induJtriele
I
produktieproces en niet te vergeten het daarbij behorende stedelijke Ieven.
Het streven aan het einde van de 19de eeuw om de abominabele huisvest ing van de overgrote ryteerderheid van de bevolking te verbeteren, kwam
niet aileen voort uit het besef dat de bestaande woningen mensonwaardig
I
waren en niet voldeden aan de eisen die men aan een behoorlijk oncjerkomen moest stellen. Het streven was ook, om bepaalde waarden en ndrmen
te kunnen uitdragen. Een goede woning, waarin het gezin een veilige en
gezonde woonplek werd verschaft, zou ook de vermeende vervaging van

waarden en normen als gevolg van het industriele produktieproces en het
stedelijk Ieven tegen kunnen gaan. 'Het gezin als hoeksteen van de samenleving' werd in Christelijke kring als een theologisch gegeven beschouwd.
Het huwelijk was een instelling Gods. 'Het Christendom heeft dan ook de
dure roeping om het gezin zoveel als maar mogelijk is te beschermen en
voor de ondergang te behoeden'.
Het gezin kwam voort uit de schepping (Genesis 2: 18-25) en vormde naast
overheid en kerk een zelfstandige instelling . De val van de overheid zou
niet tot de val van het gezin kunnen leiden. 'Het Christendom moet zich
keren tegen dat wat de rust in het gezin aantast en de eenheid van het
gezin bevorderen' (Lit.17}.
Ook sociologisch was het eengezinshuis een belangrijk instrument. Het eengezinshuis gaf uitdrukking aan het streven van de maatschappelijk meermachtigen om een burgerlijk waarden- en normenpatroon op te leggen of
over te dragen aan de brede maatschappelijke onderlaag.
Betere huisvesting zou de arbeiders tot grotere huiselijkheid aanzetten, de
zedelijkheid bevorderen en het alcoholgebruik doen verminderen waardoor
de armoede uitgebannen zou worden.
Het eengezinshuis zou zo bijdragen aan aan het indammen van eventuele
revolutionaire ontwikkelingen binnen de arbeidersklasse (Lit.18).
Ali de Regt stelt in haar boek ' Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid'
vast, dat de burgerlijke bovenlaag in de periode 1870-1940 er bewust op uit
is geweest om de arbeidende klasse tot een burgerlijk gedragspatroon op
te voeden.
De arbeidersvrouw werd uit de fabriek gehaald en omgevormd tot huisvrouw.
Zij ging ais huismoeder een centrale plaats in het gezin innemen, waarbij de
verzorging van man en kinderen haar taak werd.
Was het aan het begin van de industriele ontwikkeling nog zo, dat onder
de arbeiders in de meeste gevallen man en vrouw gezamenlijk voor het
gezinsinkomen zorgden, reeds op het einde van de 19de eeuw kwam die
taak steeds meer op de schouders van de man als kostwinner terecht. Voor
de huishoudelijke taken in de meest brede zin van het woord (verzorging,
budgetbeheer, opvoeding, etc.) werd de vrouw de uitgesproken persoon.
Er trad volgens Ali de Regt een scheiding van verantwoordelijkheden op.
De waning, het huis, ging ook om die redenen een centrale plaats in ons
bestaan innemen. Het was de plek waar de taken en verantwoordelijkheden van de vrouw geografisch waren geconcentreerd. Het momenteel wat
op de achtergrond rakende woord 'h.uisvrouw' drukte dit goed uit.
Hoe goed de beschavingsarbeid gelukt is, kan gei'llustreerd worden door
middel van een beschrijving die een lnspecteur van de Volkshuisvesting in
1950 gaf over zijn ervaringen in arbeidersgezinnen.
Hij schrijft: 'Werkelijk het ideaal van onze arbeidersbevolking schijnt te zijn
zo dicht en zo gauw mogelijk de burgerlijke fa~ade onzer middenstanders
te benaderen en alles wat met het Ieven zelf te maken heeft, wat het
warmte, kleur, vreugde en contrast geeft, te willen aanvaarden als een verstopte noodzakelijkheid, waaraan zij soms geheime vreugde beleven.
Daarom krijgen aile voortuinen bij voorkeur vestingachtige afscheidingen,
rechte paadjes, stijve plantjes' (Lit.19}.
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De beschavingsarbeid wierp zijn resultaten af. Geleidelijk aan vormde zich
' het geregelde Ieven', zoals de sociologe Marja Gastelaars de totstandkoming van de verzorgings- en welvaartsstaat vanaf de eerste wereldo<;>rlog
heeft getypeerd (Lit.20).
j
Door dit 'geregelde Ieven' werden de verschillende groeperingen i'n de
maatschappij in sociaal-economisch opzicht determineerbaar. Als afgeleide
van de institutionalisering van de arbeidsverhoudingen, onder andere tot
uitdrukking komend in CAO's en rechtspositionele regelingen, ontstaat een
sociaal-economische stratificatie van 'bewoners'.
Voor de massawoningbouw had dit tot gevolg dat men in verschi llende
woningcategorieen ging denken .
De aanvankelijke ongedifferentieerde 'massa' wordt geleed. De architect
krijgt te maken met ontwerpopgaven voor verschillende draagkracht-groepen.
Er ontstaan categorieen van bewoners die zich Iaten beschrijven naar specifiek woongedrag, hun woonwensen en -behoeften . De bewoner wordt
geleidelijk aan tot 'woonconsument'.
!
De resultaten van de beschavingsarbeid, met name de verburgerlijkin~ van
de arbeidersklasse, werden vooral zichtbaar in een regelmatig patroo~ van
het alledaagse Ieven.
Uit het onderzoek naar de Nederlandse huisvrouw uit 1966 van Phi lips
blijkt, dat de maandag de wasdag was.
Vrijdag kreeg het huis een goede beurt. Verstellen, naai en en b~e i en
geschiedde op dinsdag, woensdag en donderdag . Op maandag, vrijd~ g en
zondag werd minder aandacht aan het bereiden van de maaltijden besteed
(Lit.21).
Tot voor kort bestond in de huishoudens nog steeds een vaste regelmaat in
het verrichten van allerlei taken, maar deze is sterk aan verandering onderhevig. Waarsch ijnlij k niet in het minst door de aanschaf van allerlei apparatuur, met name wasmachine, CV, diepvriezer (of diepvriesvak) en momenteel de magnetronoven.
·
Deze grootschal ige toepassing van huishoudelijke apparatuur heeft van
beginaf aan positief conditionerend gewerkt ten aanzien van de vootkeur
voor het eengezinshuis, dat meer dan de bestaande meergezinswoningen
de mogelijkheid bood om deze apparatuur te installeren.
Verbetering van de kwaliteit van het wonen werd gezocht in vergroting
van het woonoppervlak en verdere ruimtelijke geleding van de woning. Op
de verdieping werden de slaapkamers ontworpen, ouder- en kindersla~ pka
mers apart als bel angrijk teken van vooruitgang. Aanvankelijk w~ s de
ouderslaapkamer aileen bestemd om te slapen of ziek te zijn . Natu'u rlijk
vonden in de ouderslaapkamer ook belangrijke intimiteiten plaats. Naast
het bedrijven van de sexualiteit werden daar door de ouders in bed de
gezinsproblemen besproken.
De beperkte ruimte was nochtans voldoende. Pas de laatste t ijd komt i'n het
arch itectonisch ontwerp het verschijnsel 'eigen kamer' in zicht. Naa1st de
hobby- of studeerkamer voor 'vader' eist nu ook de voormalige 'huisv~ouw'
haar eigen domein op.

5. D E A RCHITECTUUR VAN H ET ALLEDAAGSE

Wat deed de architect? Hij beschouwde zichzelf als 'reg isseur' en zette de
decor-stukken klaar voor het geregelde Ieven. Hij analyseerde dit geregelde
Ieven zoals dit tot uitdrukking kwam in het alledaagse Ieven van het gezin.
De verschillende tijdsbesteding van de !eden van het arbeidersgezin werd in
grafieken uiteengezet. Wanneer was het gehele gezin verenigd? Wanneer
kwam vader thuis voor de warme maaltijd? Gedurende welke uren bevond
moeder zich in de keuken? De architect bestudeerde het dagelijkse pad van
de huisvrouw in de waning, haar looplijnen. De Bouwkundige Encyclopedie
uit 1954 vermeldt: ' Naarmate de hulp in de huishouding minder bereikbaar
werd, hadden onderzoekingen plaats over de manipulaties van de huisvrouw, de in de waning af te leggen weg, enz.'(Lit.22).
Architectonisch trok de architect zich steeds verder terug. De waning werd
uitgekleed tot een drager waarbinnen het gezin zelf zijn inbouwpakket van
kasten, sanitaire blok, keuken en wanden kon plaatsen. Flexibi liteit werd
het.sleutelwoord . Niet zoals Starn dat zag in het 'omgroepeeren van de
plattegrond' afhankelijk van de uren van de dag, wei als afgeleide van de
verschillende stadia die het Ieven van het gezin over langere tijd kenmerkte. De woningplattegrond zou moeten veranderen zodra de gezinsomstandigheden daar aanleiding toe gaven. Wanden konden worden verplaatst.
slaapkamers opgeheven, enz.
De waning werd flexibel, een waning zou voortaan uit vele varianten
bestaan. De bewoner kreeg medezeggenschap over zijn woning. De architect die zich bezig hield met woningbouw zou zich volgens Habraken moeten richten op 'het alledaagse' {Lit.23). Hij werd geleidelijk aan spelleider
van participatie- en besluitvormingsprocessen. De architect als deskundig
ontwerper werd de grote afwezige, zelfbouw, ' eigen-architectuur' leek het
nieuwe parool. Habraken trekt de consequentie: de architect die het afgeronde bouwwerk af wil leveren kan wegblijven, hij moet zelf de rol van
'gebruiker' spelen. Woningbouw is een sociaal proces. De waning is een
sociaal concept. Er ontstaan bij Habraken zelfs geen woningen meer, maar
dragers en inbouwpakketten. De waning gaat op of zijn eigen flexibiliteit
en dynamiek en wordt afhankelijk van de levensloop van het gezin als
sociale eenheid. Habraken neemt daarbij expliciet het gezin als uitgangspunt.
In feite Ievert Habraken de voltooiing van het moderne bouwen waar de
architect zichzelf heeft uitgerangeerd en zich maar liever concentreert op
de opdrachten van de meer-machtigen en kapitaalkrachtigen. Hij maakt van
de nood een deugd en werkt de theoretische grondslagen uit voor een
'woningbouw zonder architectuur'. Architectuur werd op de bewoner overgedragen. In Wageningen werd een ecologische benadering ontwikkeld
binnen het vakgebied van de zogenaamde huishoudwetenschappen. Er
werd onderzocht hoe de bewoner zich in zijn woning ruimtelijk gedroeg.
En ook omgekeerd, welke invloeden er van een gegeven ruimtelijke situatie
uitging op het gedrag van de bewoner. Uit deze benadering stammen typische middelen als de enthescoop en de ware-grootte-makette. Het zelf kunnen inrichten van de woning werd als een leerdoel voor het gehele Nederlandse volk gezien.
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Vanuit het idee van de bewoner als consument werden voorts tal van onderzoeken gestart metals verzamelnaam 'woonwensen-onderzoek'. Er ontstonden organisaties die de belangen van de bewoner als woonconsument
behartigden.
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Lange tijd heeft de architectuur zich kunnen verbinden aan het perspectief
van verbetering van de woon- en leefomstandigheden van grote groepen
van de bevolking. Er was sprake van een ideologisch kader en sociaal concept. Vooral in stedebouwkundig-planologische zin is hieraan uitdrukking
gegeven . Hoogbouw kon in dit perspectief worden gerechtvaardigd. De
tragiek van de hedendaagse architectuur lijkt te zijn, dat een dergelijk
kader is weggevallen. De arbeiders, thans beter gesteld, de minder draagkrachtigen, zijn behoorlijk gehuisvest. Welke opgave komt ervoor in de
plaats? Vernieuwing van architectuur vereist sociale concepten die een uitdaging vormen. Nog steeds geldt de visie van Oud, dat woonwensen en
-behoeften, waarbij ook nieuwe technische mogelijkheden verwerkt worden, door de architecten zodanig vertaald moeten worden, dat daaru it een
nieuwe vormgeving en stijl geboren kan worden. M isschien dat daarmee
een kader kan worden gevonden waarbinnen een architect kan werken.
Daaraan bestaat kennelijk ook behoefte.
De vraag moet worden gesteld of de architectuur in staat is zichzelf, als het
de massa-woningbouw betreft, in vormgevende zin te vernieuwen. In de
Bouwkundige Encyclopedie uit 1954 wordt gesteld dat ' in de laatste halve
eeuw meer aan het woonhuis is veranderd dan qua bruikbaarheid in eeuwen daarvoor gebeurd was'. Dit wordt als volgt ge'illustreerd: 'Waren de
sanitaire voorzieningen van het woonhuis in het begin van ·deze eeuw zeer
primitief, nu vindt men in de eenvol!digste woningen w.c.'s met waterspoeling, douches en vaste wastafels.' Ook de verbreid ing van gas en elektriciteit wordt genoemd als factor die tot belangrijke vernieuwingen en verbeteringen heeft geleid. Om de betekenis van dit soort.technische factoren te
onderstrepen, wordt toegevoegd: 'Men moet dit goed, wanneer men het
woonhu is om zijn architectonische verschijningsvorm becritiseert' (Lit.24).
Blikken we terug, dan zien we dat de architectuur de laatste decennia echter weinig vernieuwingen heeft gebracht. Aan de indeling van nieuwbouwwoningen is sinds de Tweede Wereldoorlog niet veel veranderd. Er wordt
in de jaren vijftig en zestig vooral gebouwd op basis van standaardplattegronden . Bijna de helft van de nieuwbouw in deze jaren is gebouwd op
basis van deze plattegronden. De architect voelde zich beteugeld door
'Voorschriften en Wenken', d ie overigens wei pasten in het proces van verbetering van de woningbouw en als doel hadden de kwaliteit en ' toekomstwaarde' van woningwetwoningen en gesubsidieerde particuliere
woningen te waarborgen . In de jaren zeventig volgt een reactie en wordt
meer differentiatie in de woningbouw nagestreefd. De uniforme patronen
worden ingeruild voor wat nu de nieuwe kneuterigheid wordt genoemd.
Het waren echter andere dan architectonische ontwikkelingen die tot veranderingen leidden: 'Aan de ene kant leiden demografische ontwikkelin-

gen tot een lager aantal kamers in de woning, aan de andere kant zal de
ruimtevraag in de woning kunnen toenemen als gevolg van economische en
technologische ontwikkelingen. Duidelijk is wei dat technologische ontwikkelingen hogere eisen kunnen stellen aan de uitrusting van de woning.
Voor de toekomst kan het ook van belang zijn op welke wijze bewoners
gebruik maken van hun woning. Men bracht in 1985 gemiddeld 72% van de
tijd die men heeft, in de woning door' (Lit.25).
Uitgaande van de eengezinswoning als sociaal concept wordt de architectuur momenteel voor de opgave gesteld om antwoord te geven op de volgende drie gegevenheden:

2
3

Het dominerende middenklasse-karakter van de maatschappij.
De invloed van technische ontwikkelingen.
De toenemende differentiatie in de samenstelling van de huishoudens.

ad 1: Het middenklasse-karakter
Een factor die het eengezinshuis heeft bestendigd en nog steeds bestendigt, is het verschijnsel van de consolidatie van de middenklasse. In onze
maatschappij is de middenklasse kwantitatief de dominerende categorie
geworden. Er is geen sprake meer van een kapitalistische bovenlaag en een
grote massa van arbeiders, waarbij de middenstand werd gevormd door de
zelfstandige agrariers en ambachtelijke en handeldrijvende middenstand.
Door scholing en vergaande differentiatie van beroepen en functies zijn
zeer brede middengroepen ontstaan, die in hun leefwijze en strevingen uitgesproken refereren aan de sociale categorieen die sterkere sociaal-economische posities innemen.
Het eengezinshuis biedt aan de middenklasse bij uitstek de mogelijkheid
om hun maatschappelijke positie tot uitdrukking te brengen. Het toont een
vorm van zelfstandigheid en vermeende onafhankelijkheid. Het doorsneenederlandse eengezinshuis straalt degelijkheid, stabiliteit en geborgenheid
uit. Het moet gezien kunnen worden!
ad 2: Technische ontwikkelingen
De woning is de 'drager' geworden van steeds mooiere en betere technische voorzieningen . In een extreme, bijna science-fiction-achtige uitwerking
treft men dit aan in het Huis van de Toekomst in Rosmalen. In de zogenaamde 'AII-electric-woning' wordt de toepassing van technische voorzieningen voor de woning als bouwtechnisch concept tot in uiterste consequentie doordacht.
Er is een keuken- en sanitaire cultuur ontstaan. Die voltrekt zich echter grotendeels los van de woning als totaal-ontwerp. Bestaande woningen worden met veel hak- en breekwerk min of meer aangepast aan de kant-enklare-keukens en glanzende badkamers. In de nieuwbouw wordt met dit
verschijnsel wei rekening gehouden, maar van een echte integratie ervan is
nog weinig sprake.
ad 3: Samenstelling huishoudens
Het eengezinshuis is als vorm onder druk komen te staan. Of beter gesteld:
er is noodzakelijke aandacht gekomen voor andere woonvormen dan het
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eengezinshuis. De oorzaken daarvan kunnen als bekend worden verondersteld: algemeen aanvaarde geboortenbeperking, emancipatie van de vrouw
(deelname aan met name traditione le mannenberoepen). het gezi~ als
partnerschap, eerdere zelfstandigheid van de kinderen (o.a. vanweg~ de
studiefinanciering), maatschappelijke erkenning alleenstaanden (vrijgezellen) en andere samenlevingsverbanden dan het gezin (homofiele partpers,
groepswonen).
De verdelende instanties en de bouwmarkt zagen zich steeds meer. geplaatst voor andere woonbehoeften en woonwensen. Het is (waarschij ~ lijk)
begonnen met de huisvesting voor studenten . Door de toenemende welvaart waren huishoudens steeds minder genoodzaakt en bereid studerenden op kamers te nemen. Ook het verschijnsel van de commensaal/kost'ganger is zo goed als verdwenen.
Woningbouwverenigingen en particuliere woningbeheerders werden derhalve geconfronteerd met een toenemende vraag naar woonruimte: van
personen, die niet in gezinsverband leefden. Aanvankelijk werd op deze
vraag niet ingegaan. In de gevallen dat dit gebeurde vragen dergEilijke
instellingen om extra garanties inzake de betaling van de huur en zelfs van
goed gedrag. Binnen de Universiteits-steden werden speciale stichtingen
voor studentenhuisvesting opgericht, die voor hun financiering zelfs' een
beroep op de woningwet konden doen.
Geleidelijk aan kregen de woningbeheerders uit de socia le en marktsector
meer oog voor de behoeften van de woningzoekenden buiten de gSzinssfeer. A ls extra stimulans speelde daarbij mee, dat er leegstand was onder
bepaalde categorieen van huurwoningen . Door de toewijzingsregels te versoepelen, kwamen dergelijke woningen nu ook besch ikbaar voor ni:et in
gezinsverband levende personen .
De vraag dient nu te worden gesteld, of de architectuur de gegevenh~ den
en ontwikkelingen die te maken hebben met de eengezinswoning als sociaal concept als een opgave en uitdaging wil zien . Is het mogelijk om de
geschetste maatschappelijke verhoudingen en technische mogelijkheden
zodanig in ruimtelijke vormen te vertalen, dat er ten aanzien van het eengezinshuis sprake zal zijn van nieuwe vormen en een nieuwe bouwstijl?
Deze dienen dan wei in te spelen op en uitdrukking te geven aan di ~ verhoudingen en de beschikbare technische infrastructuur. Dus geen aanpassingen, maar vertaling in vormen die tot een ander en beter ruimtegebruik
lei den.
In sociaal opzicht betekent dit dat de architectuur bereid moet zijn om uit
te gaan van bepaalde strevingen van de brede m iddenklasse. De commercie
heeft hier allang goed op ingespeeld. Die Ievert onder andere via de doehet-zelf-markt de attributen (beslag, deuren, ramen, tegelwerk, windvanen, hekwerk, tuinmeubi lair, enz.) om de middenklasse in de gelegenheid
te stellen aan hun maatschappelijke positie uitdrukking te kunnen g~ven.
Het is mogelijk, al naar gelang de draagkracht, aan het eengezinshuis de
kenmerken van de villa, het landhuis en de vrijstaande bungalow apn te
brengen . Men heeft nu eenmaal de behoefte te refereren aan de i,naatschappelijke bovenlagen .
De architectuur vertoont een zekere minachting voor dergelijke verschijn-

selen. B. Loerakker brengt dit onder woorden in zijn inaugurale rede
'Structuren die tot vormen leiden' uit 1990. Hij stelt: 'Bij het ontwerpen van
woningen is mij altijd opgevallen dat een groot aantal kopers en huurders
zich van hun toekomstige huis voorstellingen maken die ver buiten de voor
hen haalbare realiteit liggen en die veel te maken hebben met een steeds
terugkerend droombeeld, het negentiende eeuwse statige landhuis of kasteel, compleet met inrijpoort en oprijlaan met knerpend grindpad.
Zelfs op campings met sta-caravans zie je dit verschijnsel. De meeste mensen
proberen de beperkte ruimte en de indeling van hun plek naar dit beeld te
modelleren. Blijkbaar is er een algemeen verlangen zich te vereenzelvigen
met een geromantiseerde voorstelling van het Ieven van de bourgeoisie
inclusief hun woonstijl' (Lit.26) .
Het is opvallend, dat in ons land maar weinig zeer draagkrachtigen hun
woonhuizen Iaten ontwerpen door avant-gardistische architecten en dito
vormgevers. Op het gebied van de beeldende kunst is men in die kringen
nog wei te vinden voor het nieuwe, het experimentele. In de architectuur
nauwelijks. Hoeveel hedendaagse figuren als Mevr. Schroder-Schrader zijn
er eigenlijk? Deze geringe aandacht betekent ook dat van dergelijke experimentele incidenten weinig voorbeeld-werking uitgaat op de architectuur
van de grote bouwstromen . Experimentele woningen vinden in Nederland
dan ook geen navolging. Men zou dit de tragiek van Piet Blom kunnen noemen. Meer draagkrachtigen zoeken het niet in bijzondere architectuur.
Belangrijker zijn de signa len die de bereikte status tot uitdrukking brengen .
Samenvattend kan worden geconcludeerd:
De drie lijnen die aan het begin van deze eeuw zichtbaar waren zijn nog
steeds herkenbaar, zij vormen als het ware de continue bedding voor het
architecton isch denken. De tuinstad-conceptie met zij n voorkeur voor pittoreske en rustieke vormgeving en groene omgevingen waarin eengezinswoningen zij n gebouwd van traditionele snit vormt het concept dat maatschappelijk de beste papieren heeft. Daarbij moet ook worden gedacht aan
de wijken met lage dichtheid, de twee-onder-een-kap-wijken, de wijken
met vrijstaande woningen en villa's, de toepassing van woonerven, enz. De
architectuur heeft hieraan niet veel bij te dragen. Het is niet aileen de doehet-zelf-markt met nostalgische attributen die hierop inspeelt, ook het verschijnse l van de makelaar-architect die comp lete bouwplannen Ievert
behoort tot dit verschijnsel.
De lijn van de Nieuwe Zakelijkheid heeft uiteindelij k zijn theoretische voltooiing gevonden in het gedachtengoed van Habraken, waarbij flexibele en
optimale ru imte-benutting, de bewoner als gebruiker en de industrii:He
(massa-)productiewijze de belangrijkste uitgangspunten zij n . Deze benadering heeft ook geleid tot vergaande inspraak- en medezeggenschapsprojecten onder het mott o: ' Hoe moet de buurt worden ingedeeld?' en ' Hoe richt
ik mijn woning in?' De 'macht' was aan de bewoner zelf. Heden ten dage
leeft een dergelijk denken voort in het zogenaamde Open Bouwen. Ook de
inbouwcult uur (keukens en sanit air) kan in de lijn van deze benadering
worden geplaatst, evenals de productie van massaal gefabriceerde meubels,
door firma ' s als IKEA, Lund ia, Bruynzeel, enz.
Wel licht dat een dergelijk benadering het beste in zou kunnen spelen op de
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eerder geformuleerde uitdagingen. Dan zal de aandacht daarbij nu wei
met name moeten gaan naar de middengroepen en de bij deze gr1oep
levende strevingen en normen en waarden in rekenschap worden genomen.
Tenslotte de stroming van de 'kunstvolle architectuur', de architect als
esthetisch vormgever. Deze lijkt zich af te keren van de woningbouw en
zich te concentreren op individuele, afgeronde bouwwerken voor overheid
en bedrijf. Daar valt in vormgevende zin succes te behalen. In feite keert
deze architectuur de woningbouw de rug toe, omdat het sociale con,ept,
zoals dat door de brede lagen van de Nederlandse bevolking wordt npgestreefd, als niet interessant, niet-uitdagend en romantiserend wordt afgedaan. Deze architectuur lijkt vaak even verheven als die van Berlage. De
kosmologische en religieuze grondslagen die Berlage noodzakelijk achtte,
vinden we nu terug in diepzinnige filosofieen over het wonen in navolging
van Heidegger, waarin de bewoner als consument en gebruiker wordt
gemystificeerd.
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RUIMTE, MATERIE EN TIJD
een t emporeel concept
Prof.ir. H.A.J. Henket

1. RUIMTE EN MATERIE
Alhoewel veel architecten, projectontwikkelaars, aannemers, constructeurs,
beleggers en onderzoekers met hun daden regelmatig het tegendeel proberen te bewijzen, blijf ik toch van mening dat Vitruvius ge lij k had . Die
schreef op de eerste bladzijde van het eerste hoofdstuk van zijn eerste boek
over architectuur dat hij opdroeg aan zijn keizer Caesar, dat in alles er
steeds sprake is van twee onlosmakelij ke zaken, namelijk de betekenis van
iets en dat wat die betekenis vormt. Anders gezegd, een gebouw bestaat in
dat concept uit ruimte en de materie die die ruimte vormt. Of, om maar
meteen in onderzoekersjargon te spreken, het functionele systeem en het
technische systeem .
Nu komen de ruimte en de materie die die ru imte vormt, niet zo maar tot
stand. Ze zijn samen altijd het gevolg van wat jeer mee wilt (dus de f unctie
en de betekenis d ie je eraan wilt toekennen), van wat je er voor over hebt
om die ruimte te krijgen en te houden, van de lokale situatie en van allerlei
afspraken die de samenleving gemaakt heeft (in de vorm van normen, vodrschriften etc.) en tenslotte van de kennis die je beschikbaar hebt, de voorhanden materialen en de stand van de technologie. (fig. 1).
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Om nu tot een werkbare situatie te komen, is het handig om een volgende
tweedeling aan te brengen tussen dat wat de vragerskant (d.w.z. opdrachtgever, gebruiker, autoriteiten) wenst en eist (d.w.z. de prestatie-eisen) en
dat wat het gebouw (d.w.z. het functionele systeem en het technische systeem) aan prestaties kan bieden . De prestatie-eisen kunnen verdeeld worden in de volgende prestatiegroepen: beleving (emotioneel en zintuiglijk),
functionaliteit (plaats, maat en relatie), comfort (temperatuur, Iucht, vocht,
Iicht en geluid), veiligheid (brand, braak, gezondheid, milieu) en economie
(baten en lasten). (fig. 2 ).
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Door te zorgen dat de prestaties die het gebouw Ievert, zoveel mogelijk
passen bij de prestatie-eisen die gesteld worden, ontstaat een optimaal
gebouw in de gegeven omstandigheden . (fig. 3).

wordt bepaald door

wordt be"invloed door
functioneel systeem
(geconditioneerde
ruimte)

+

technisch systeem
(materialisatie)

GEBOUW

Fig. 3 Het gebouw bestaat uit een functioneel en een technisch systeem

Om dit te Iaten slagen zal je zowel het functionele als het technische systeem verder moeten omschrijven . Het functionele systeem hoort in de vakgroep BAUB nader geordend te worden. Daarom ga ik hier verder vooral in
op de orden ing van het technische systeem. Dit systeem bestaat, van onder
naar hoven geredeneerd, uit een groot aantal materialen elk met hun specif ieke fysisch-chemische eigenschappen . Dikwijls zal je materialen samenvoegen tot composieten om gebruik te maken van elkaar complementerende
eigenschappen (gewapend beton, gelaagd glas, gipskarton etc.).
Van de materialen en composieten worden produkten gemaakt (tochtprofiel, dakkapel) en bouwdelen (dak, gevel, vloer, scheidingswand) . AI die
bouwdelen hebben een bepaalde opbouw (het m2 pakket) en ze hebben
een aantal interne en externe aansluitingen met elkaar. De materialen,
composieten, produkten en bouwdelen kunnen omschreven worden wat
betreft hun eigenschappen (sterkte, stijfheid, lengteverandering, dampweerstand, kleur, textuur etc.), terwijl de produkten en bouwdelen ook nog
naar hun rol in het gebouw geordend kunnen worden (dragend, scheidend
of verzorgend). Door de keuze van materialen en composieten en door de
wijze van samenvoegen tot bouwdelen en de onderlinge relatie tussen de
gezamenlijke bouwdelen ontstaan de prestaties die het technische systeem
Ievert. Wanneer je vervolgens de verhouding tussen de geleverde prestatie
en de gevraagde prestatie definieert als kwaliteit, dan wordt de passing, of
in het Engels the match, tussen vraag en aanbod bespreekbaar en in veel
geva ll en zelfs meetbaar. En dat is nod i g ook, omdat aan het tot stand
komen en bij het in stand houden van een gebouw veel participanten deelnemen die allen hun eigen belang hebben, dus op een andere man ier aankijken tegen het gewicht dat aan een kwaliteitsaspect (geleverd gedeeld
door gevraagd) gegeven moet worden . (F ig. 4). Op die manier kan een
inzichtelijke afweging tussen alternatieven en een meer gemotiveerde
keuze plaatsvinden. Tot zover is het geheel van het functionele en technische systeem, dat we als som totaal het gebouw noemen, nog aardig in de
hand te houden. Maar er treedt echter een complicerende factor op.
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Zowel de eisen die aan het functionele systeem gesteld worden - en daardoor aan het technische systeem - en de prestaties die het technische systeem zelf moet leveren, blijven niet constant in de tijd. Dat komt in de eerste plaats omdat je na verloop van tijd, onder invloed van allerlei omstandigheden, iets anders met het gebouw wilt in relatie tot wat jeer voorover
moet hebben. Maar niet aileen veranderen de eisen die gesteld worden
aan het functionele systeem, ook de prestaties die het technische systeem
zelf Ievert, veranderen in de tijd door de invloeden van het milieu (zon,
zure regen, vorst etc.), door de invloeden van het gebruik en door de
manier waarop je voor het technische systeem zorgt (onderhoud).
D.w.z. ook de prestaties zijn niet constant. Zij gedragen zich op bepaalde
manieren in de tijd. En zoals de ervaring leert, is het een wetmatigheid dat
de prestaties van het technische systeem altijd afnemen na verloop van tijd,
zolang er niet door mensenhand wordt ingegrepen (onderhoud).
(fig.S en 6) (De oorzaken en de gevolgen van presentatievermindering van
het technische systeem zijn geordend in fig. 7 en 8)
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3. VERANDERENDE FUNCTIONELE EN TECHNISCH E SYSTEMEN
In de dynamiek van de eisen die aan een functioneel systeem gesteld worden, ligt de verklaring opgesloten voor de heel andere gebouwen die wij
tegenwoordig maken in vergelijking met het verleden en de heel andere
technische systemen ten opzichte van vroeger. Ruwweg gesproken kun je
constateren, dat tot aan de Renaissance de eisen die aan gebouwen gesteld
werden weinig specifiek waren en dat bovendien de emotionele betekenis
een belangrijke ro l speelde. Men kende slechts een beperkt aantal
gebouwtypen. Bovendien veranderden de prestatie-eisen maar langzaam.
Daarom was het zinvo l die gebouwen een grote duurzaamheid mee te
geven. Men deed dit door neutrale technische systemen te ontwikkelen,
waarin bijvoorbeeld de draagconstructies voor meerdere doeleinden bruikbaar waren, als door gebruik te maken van materialen en constructies die
lang tot zeer lang mee konden. Vooral vanaf de lndustriele Revolutie werden de eisen steeds specifieker, omdat steeds specifiekere functietypen ontstaan. Denkt u maar eens aan de hoeveelheid soorten onderwijs die men
bijvoorbeeld in de middeleeuwen kende in vergelijking met vandaag. Door
deze enorme toename van functietypen is een steeds grotere variatie van
gebouwentypologieen ontstaan. Daarnaast zie je dat door de technische
ontwikkelingen, vooral in de installatiewereld, de comfort-eisen steeds specifieker zijn geworden. Als voorbeeld hiervan noem ik twee musea waaraan
wij op het ogenblik werken. Het Teylers museum in Haarlem stamt uit de
18e en het midden van de 19e eeuw en heeft onder andere een grote en
unieke collectie 16e en 17e eeuwse tekeningen . Deze worden in een daglichtzaal getoond. De enige voorzorg, die tot nu toe gebruikt is om het
papier en de tekeningen te beschermen tegen de negatieve invloeden van
daglicht en Iucht, zijn de voor Teylers beroemde grijze gordijntjes die de
bezoeker tijdelijk wegschuift als hij een prent wil zien. Hoe heel anders zijn
de eisen die wij meekregen bij het ontwerpen van de uitbreiding van dit
museum en bij het Van Beuningen-De Vriese paviljoen voor Museum

Boymans-Van Beuningen in Rotterdam. Deze gebouwen moeten voldoen
aan internationaal geldende eisen ten aanzien van te exposeren museale
objecten, zoals een constante relatieve vochtigheid die over een periode
van 24 uur niet meer mag varieren dan tussen de 50 en 55%, behalve bij
metalen objecten; daar mag de relatieve vochtigheid niet boven de 35%
komen. Over dezelfde periode mag de temperatuur niet boven de 22 en
onder de 18 oc uitkomen. Ultraviolet Iicht, be'invloeding van spectra le kleuren en allerlei gassoorten, etcetera, moeten vermeden worden. Bij tekeningen mag de lichtsterkte niet meer dan 75 Lux zijn. De reden dat ik deze
voorbeelden noem, is niet aileen om te tonen hoe specifiek de prestatieeisen in onze eeuw zijn geworden, maar ook om t e constateren dat deze
specifieke eisen nu zeer snel aan verandering onderhevig zijn. En dat betekent dat de periode, waarin het functionele en het technische systeem voldoen aan het gestelde programma van eisen (dat noemen we een gebruiksperiode), steeds korter zijn geworden. Op het ogenblik is bijvoorbeeld de
gemiddelde gebruiksperiode in de sociale woningbouw 15 jaar, in de kantorenwereld ca.10 jaar en bij bijvoorbeeld winkels met een trendgevoelige
functie maximaal 5 jaar. En wanneer je constateert dat de gebruiksperiode
van gebouwen kort is, is het zinvol daar bij het ontwerp en de realisatie al
rekening mee te houden.

4 . WEGWERPGEBOUWEN VERSUS VERANDERBARE GEBOUWEN

Dit kan op een aantal manieren, die je in de geschiedenis vanaf de lndustriele Revolutie de revue ziet passeren. In het begin van deze ontwikkeling
zie je veel verschillende typen gebouwen ontstaan, die zoveel mogelijk
trachten te beantwoorden aan de specifieke doeleinden. Door het snel toenemende aantal prestatie-eisen waaraan een gebouw moet voldoen, komt
deze ontwikkeling tot een hoogtepunt in de eerste helft van de 20ste eeuw
bij een aantal ontwerpers van de Moderne Beweging, zoals in Nederland
Jan Duiker. Gedreven door de steeds specifiekere eisen ontwerpt Duiker
niet meer aileen een specifiek gebouw, maar ook elke afzonderlijke ruimtesoort wordt ten aanzien van p laats, maat en hoedanigheid heel specifiek
gevormd. Meta ls gevolg, dat als de prestatie-eisen veranderen, het functionele en technische systeem van elke specifieke ruimte niet meer voldoen. In
dat denken kom je uit op een wegwerpgebouw, waarvan de technische
levensduur niet veel meer reserve heeft dan de functionele levensduur-verwachting vraagt (in dit geval dus een gebruiksperiode). Sanatorium
Zonnestraal in Hilversum is een goede demonstratie van dit denken. Een
van de bezwaren van deze denkwijze is echter, dat de prestaties die een
aantal onderdelen van het technische systeem om veiligheidsredenen moeten leveren, per definitie een veel langere technische levensduur kennen
dan de functionele behoefte van een gebruiksperiode. Dit geldt vooral ten
aanzien van draagconstructies. En dat betekent, dat wanneer je het wegwerpprincipe hanteert voor het totale technische systeem, er sprake is van
kapitaalsvernietiging, nog afgezien van de milieu-problematiek die hiermee
verband houdt. lmmers de ontwikkeling van steeds korter wordende
gebruiksperioden en levensduren van onderdelen van gebouwen en tota le
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gebouwen leidt steeds meer tot een wegwerpsituatie, die een ecologisch
einde kent. Op de wijze waarop we nu bezig zijn, kunnen we niet Ianger
doorgaan. Dit betekent dat het verstandig en verantwoordelijk zou zijn als
er een mentaliteitsverandering komt, waarin duurzaam bouwen weer een
functionele beweegreden krijgt. Maar dit vraagt om een enorme maatschappelijke omwenteling, waarbij de functionele eisen van gebruikers en
opdrachtgevers vee! minder specifiek worden en het hergebruik van materia len, onderdelen van gebouwen en complete gebouwen weer meer
gemeengoed gaat worden, zoals dat voor de lndustriele Revolutie ook een
normaal onderdeel vormde van het bouwkundig denken en handelen.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog wordt gezocht naar technische systemen die veranderbaar zijn, waardoor de functionele systemen aange,:>ast
kunnen worden. Het veranderen, het transformeren van een technisch lsysteem is mogelijk door onderdelen weg te halen, toe te voegen of te reorganiseren. Het anticiperen op veranderbaarheid in de toekomst is op drie
manieren te realiseren. Ten eerste is veranderbaarheid te waarborgen door
de bouwdelen ten aanzien van hun maat, hun plaats en hun onderlinge
relatie zodanig te ordenen, dat toekomstige wijzigingen van het functionele systeem niet belemmerd worden. Ten tweede kan dit door bevestigihgsen aansluitingssystemen te kiezen die bij verandering van het techni~che
systeem eenvoudig te verwijderen zijn. En ten derde kan men bij het ontwerp van het gebouw hierin enige overmaat aanbrengen . In deze drie
alternatieven is vanzelfsprekend de gouden vuistregel, dat de investeringskosten van deze mogelijkheden tot verandering niet groter moeten .z ijn
dan de kostenvoordelen die men er tijdens het gebruik aan beleeft; En
omdat we al eerder constateerden, dat de technische levensduren :v an
gebouwdelen niet gelijk zijn en niet behoeven te zijn, is het zinvol ~en
hierarchie in technische levensduren van bouwdelen aan te brengen, ! die
een relatie heeft met hun functionele levensverwachting. Zo kan bijvoorbeeld de levensverwachting van draagconstructies op 50 jaar gesteld worden, van gevels op bijvoorbeeld 25 jaar, en van binnenwanden en installaties op 15 jaar en van het losse meubilair op 5 a 10 jaar, afhankelijk vanIhet
type gebouw. Bovendien is het zinvol de technische duurzaamheid Ivan
deze verschillende bouwdelen te relateren aan de te verwachten functi0nele levensverwachtingen. Seide aspecten zijn aileen mogelijk als je vantevoren het gedrag van het functionele systeem en het gedrag van het technische systeem in de tijd kunt voorspellen. (fig. 9).
Technisch
systeem

Fig.9
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5. GEDRAGSVOORSPELUNG VAN HET TECHNISCHE SYSTEE M
In ons werkverband zijn wij bezig met het ontwikkelen van een model en
een voor de praktijk hanteerbaar informatiesysteem, waardoor het technische gedrag van bouwdelen ten aanzien van duurzaamheid en ten aanzien
van veranderbaarheid beter voorspelbaar wordt. Ons onderzoek doen wij in
samenwerking en wordt financieel gesteund door TNO-IBBC, door uitgeverij
Misset en door Stichting Bouw Research (SBR) Hierbij moet worden opgemerkt, dat wij onderzoek doen naar het gedrag van bouwdelen en niet van
materialen. Dit doen wij om twee redenen. Om te beginnen, omdat men in
de praktijk altijd primair met bouwdelen bezig is. En bovendien, omdat het
gedrag van een bouwdeel niet aileen bestaat uit de optelsom van de eigenschappen van de toegepaste materialen, maar vooral afhankelijk is van de
onderlinge be"invloeding van die m<lterialen, de wijze waarop ze zijn
samengevoegd, de wijze waarop ze zijn gerealiseerd, hun expositie ten aanzien van externe invloeden en de wijze waarop ze worden verzorgd. Het
verkrijgen van betrouwbare gedragsgegevens is mogelijk via laboratoriumonderzoek en via empirisch ond,erzoek. Alhoewel aan beide methoden
voor- en nadelen verbonden zijn, hebben wij gekozen voor een empirische
aanpak, omdat je hierdoor de werkelijkheid het best benadert. Van-zelfsprekend komen wij bij het onderzoek dezelfde moeilijkheden tegen als
onderzoekers bij andere disciplines die empirisch te werk gaan. lmmers,
elke situatie die je onderzoekt is specifiek. Wat voor zeef, wat voor interface ontwikkel je dan, om uit al die specifieke informatie die je vindt, algemeen geldende conclusies te trekken met een zo hoog mogelijke precisie.
Vervolgens, wat voor zeef ontwikkel je om deze algemeen geldende informatie weer aan te passen aan de specifieke voorspellingssituatie waarin je
deze w ilt gebruiken. (fig. 10).

Gebouw A
Gebouw B
GebouwC
Gebouw D

gebouwenbestand

Specifiek

(relevante)
invloedsfactoren

Algemeen

Fig. l 0 De opbouw van een algemeen informatie systeem

prestatieeisen

Specifiek

En alsof dit nog niet voldoende is, hebben we ons als randvoorwaarde
gesteld dat de baten die het informatie-systeem de gebruiker oplevert, grater moeten zijn dan de lasten die het vullen, het gebruiken en het onderhouden ervan met zich meebrengen. Dit betekent, dat je een juiste weg
moet vinden tussen de twee uitersten in aanpak die we nu aantreffen. Aan
de ene kant is er de alledaagse advieswereld, waar op zuiver pragmatische
gronden grove ervaringsgegevens worden gehanteerd. Aan de andere kant
treffen we de wereld aan van de academische onderzoeker, die zich pas
uitspraken over het gedrag van het gebouw durft te permitteren, als het
gebouw aan het einde van zijn werkelijke levensduur is gekomen. Wij
hopen een betrouwbare en werkbare waarheid te vinden ergens tussen
deze twee uitersten in.
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HET VORMCONCEPT OP HET NIVEAU VAN HET GEBOUW
Prof. D. Slebos, Arch. HBO

Het gebouw (Lit. l ) is het symbool voor bouwen.
Niet de verzameling stulpen, doch die ene er bovenuit torenende kerk. Zelfs niet de stad, wat
dat dan ook moge zijn, maar de gebouwen daarvan en daarin, zij vormen de herkenningspunten en markeren de pleinen en tillen de gevelwanden uit hun anonimiteit.
Zo was het; zo is het; hoelang nog .... ?

1. INLEIDJNG
Het gebouw heeft als fundamenteel doel het creeren van een binnen ten
opzichte van buiten. In het begin was buiten toevallige natuur, natuurlijke
ruimte met natuur-afmetingen. Het binnen heeft door de mens gekozen
afmetingen. Dit binnen ontstaat in de ontmoeting van maatgegeven ruimte
en vormgegeven materie. Tussen deze twee elementen komt een onontkoombare eenheid van driedimen.sionale aard tot stand: een ruimtelijke
eenheid . Het element "maatgegeven ruimte" legt in eerste instantie de
nadruk op de gebruiksbepaling van de ruimtelijke eenheid, terwijl het element "vormgegeven materie" de eenheid onder de vigeur van de natuurwetenschappelijke imperatieven brengt.
Dit karakterverschil van de beide tot samenvloeiing te brengen elementen
geeft aan het gehele totstandkomingsproces van het gebouw een dubbelzinnig verloop. Het proces ontwikkelt zich volgens beslissingen gegrond op
de causa liteit, waar het de vormgegeven materie betreft en volgens rationele en emotionele keuzen, waar het de maatgegeven ruimte aangaat. Zo
is dat proces deel van de cultuur. Cu ltuur " ... gezien als levensuiting van
iedere mens en elke mensengroep ... " levend " ... niet zomaar in de natuur
... " " ... maar daar telkens weer op ingrijpend"(Lit.2).

2. ARCHITECTONJSCH ONTWERPEN
Noch de gebruiksmaten, noch de bouwtechnische maten kunnen op zich
een voldragen architectonisch ontwerp leveren. Combinatie ervan zal ook
niet tot het gewenste resultaat leiden, omdat een basis voor een vergelijk
ontbreekt. Die basis kan gevonden worden in de perceptuele behoeften,
die aan de waarnemende gebruiker van de ruimte kunnen worden toegeschreven. Bij het architectonisch ontwerpen ligt de competentie om de
beslissingstoets voor een legitieme schikking ten aanzien van de maatbepaling aan te geven . De essentialia die daarbij in het geding zijn kunnen met
enige begripsbepalingen worden geduid (ze zijn in de tekst vet aangegeven, red.):
Visueel meten berust op schatten van afmetingen van concrete en/of denbeeld ige verticalen van ruimtelijke e lem enten met de eenheid van maat,
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De menselijke aanwezigheid in de natuur manifesteert zich in de natuur met de sporen die
een mens van zijn handelen achterlaat; dat handelen is gebaseerd op gebruik in wijde zin;
daarmede voegt hij zijn maat aan die van de natuur toe.
Foto's van de omgeving van de mens zijn te beschouwen als geselecteerde beelden daarvan
uit zijn waarneming; via minieme (onbetrouwbare) horizontalen van het artefact is hili!r de
vermoedelijke horizon van de waarnemende te construeren; zie onderrand van de toto; de
frontale zichtlijn (loodrecht de horizon van de waarnemende (standpunt) ligt links buiten de
foto; deze foto vertoont een gemis aan

maa~·betrouwbare

verticalen; voetpunten

on~icht

baar en boven de horizon. De maat van de natuur is ontzagwekkend; de maat van het 'artefact gaat onder in de natuurmaat.
Middeleeuwse burchten en vestingen werden bij voorkeur op moeilijk bereikbare plaatsen
gesitueerd; veelal op berg- of heuveltoppen. Hun afmetingen sloten op de natuurmaten: aan.
Zo werden ze moeilijk visueel meetbaar. Ongenaakbaar.

die correspondeert met de ooghoogte van de waarnemer; (architectonisch)
schaal-argument.
NB . Een waarnemer kan, om visueel te meten, in een ruimtelijke totaliteit
van ontelbare beelden enige voor de ruimte bepalende karakteristieke
beelden isoleren.
Daarbij geldt:
de HOOGTE is van prima ire betekenis; d .w.z. hoogtematen, verticalen
kunnen direct uitdrukbaar zijn in termen van de ooghoogte.
Maat-betrouwbare verticalen zijn beeldbepa lende hoogtematen waar
van het voetpunt zich duidelijk op het zelfde niveau bevindt als dat van
de voetzool van de waarnemende.
de BREEDTE is van secunda ire betekenis; d.w.z. breedtematen; frontalen
zijn uitdrukbaar in verhouding tot een via een snijpunt gerelateerde verticaal. (Schema I)
Maat-betrouwbare horizontalen moeten frontaal kunnen worden
gezien (zichtlijn loodrecht horizon) en een duidelijke (d.i. tel bare) proportionele betrekking hebben tot een meetbare verticaal.
de DIEPTE (van het beeld) is van tertiaire betekenis; d.w.z. wordt
bepaald door de afstand van de nog visueel-meetbare verticaal.
Maat-betrouwbare diepte wordt bepaald door de bruikbaarheid van de
ooghoogte.
Visueel meten is op te vatten als een mogelijk middel om een eigen maat
van de waarnemer in relatie te brengen tot de maten van de reEHe (gebouwde omgeving); dit kan mensen stimuleren de omgeving (bewust) ruimtelijk te zien, niet als theoretisch wiskundig model, maar als een deel van de
eigen ruimtelijke werkelijkheid.
De ooghoogte is gekozen als relevante maateenheid van waarneming in de
fysiek-ruimtelijke wereld; zoals lichaamst emperatuur, vochtigheidsgraad,
gehoor- en stembereik, grootheden opleveren in de fysiologische en auditieve wereld van de mens.
De ooghoogte als kenbare maat in het reele beeld verliest relatief snel
aan betekenis voor de waarnemer bij vergroting van de distantie tot een
object. De mate van de nabijheid tot het object en de mogelijkheid de
grootste afmeting van het object in een blik te kunnen zien, zijn bepalende gegevens voor het bereik van visuele meetbaarheid.

Ruimtelijke elementen zijn concrete ruimtebepalingen (materie)
en het daardoor bepaalde deel van de leegte (ruimte).
De ruimte kan leeg gedacht worden; het ding kan men zich niet zonder
ruimte denken (Lit.3).
Neemt men een rechthoekig verticaal vlak in de ruimte, dan heeft dit
ruimtelijke verbindings-potenties. Dit kan men verduidelijken door een

j

congruent vlak evenwijdig aan het gegeven vlak er naar toe te bewe~
gen zolang toter tussen de vlakken een optimaal duidelij ke ruimte 0ntstaat.

ongelijke afstanden

UoJ

:. · onmeetbaar

gelijke afstanden

03•

Een verhouding tussen twee rechten is
visueel duidelijk als hun lengten op directe
wijze in een eenvoudige getal-verhouding
zijn uit te drukken.
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Schema II kan men op drie verschillende manieren beschouwen:
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plastisch en architec::t onisch.
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Schema II

WI SKUNDIG
(punt), (rechte) lijn en (plat) vlak zijn gedefinieerd in termen van verzamelingen van punten; het rechthoekige verticale vlak met zijden a en b (is 2a)
heeft een vaste plaats in de ruimte;
De gestippelde vlakken zijn verplaatsingsstanden van een congruent vlakl
het vaste vlak;
De 'ruimte' tussen de twee vlakken en de (vier) denkbeeldige vlakken door
de denkbeeldige rechten c loodrecht op de vlakken is met deze zes vlakken
bepaald.
De lengte c kan verlopen van nul tot oneindig en omgekeerd; er is alt ijd
sprake van ruimte tussen beide vlakken, uitgezonderd bij c=O.
PLASTISCH
De vlakken zijn platen van materiaal met een dikte nodig voor de stijfheid
van de platen; de dikte is gering ten opzichte van a en b, zodat de materiaaldikte plastisch is te verwaarlozen;
Afhankelijk van de meeteenheid (em, dm, m, dam) verandert het geschikte
materiaal en de wijze van uitvoering.
De optimale afmeting van c wordt bereikt als de beschouwer de ruimte· tussen de platen als optimaal verkieselijk aangeeft.
De (individueel geldende) keuze-afstand bevindt zich in een deel van het
gebied tussen nul en oneindig; (uitgevoerd in dm. en karton, ligt dat gebied
voor velen tussen c groter dan a en kleiner dan a).
ARCHITECTONISCH
De twee vlakken zijn hier muren van bouwmateriaal;
Zij b~vinden zich op een horizontaa l grondvlak;
De waarnemer beweegt zich op het zelfde grondvlak tussen de muren;
De ruimte-afmetingen a, b, c worden bepaald volgens de grondslagen van
het visueel meten, d.w.z. de maten worden in relatie gebracht met de ooghoogtemaat.
De waarnemer maakt deel uit van het ruimte-fenomeen en se lecteert vanuit
optimale standpunten (positie-bepalingen) karakteristieke frontale beelden
t.b.v. zijn maat-i nformatie.
(Hier wordt nu niet verder ingegaan op de verhouding tot de mede- maatbepalende factoren van technische en utilitaire aard . Zie ook 'het nuttige
doe I').
De architecton ische zienswijze heeft enige verbinding met de plastische en
de wiskundige, doch heeft een geheel eigen betekenis.
Ruimtelijke elementen kunnen door schikking van meerdere concrete ruimtebepal ingen ruimte lijke eenheden vormen.
Driedimensionaal proportioneren is het in duidelijke onderlinge
verhoudingen brengen van ruimte-bepalende afmetingen in ruimtelijke elementen op basis van visueel meten; de ruimtelijke elementen vormen dusdoende open of g esloten ruimtelijke eenheden.
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Kleinste visueel meetbare gesloten ruimte
Schema Ill

Een g esloten visueel meetbare rui mte wordt opgebouwd (gedacht) ,uit
meerdere, d r ied i mensionaal proportionerend op elkaar afgestemdei
ruimtelijke elementen (2) d ie d e ruimtelijke eenheid (3) alom
afsluiten (Schema Ill).

3. HET VORMCONCEPT

Het eerste (vruchtbare) idee komt bij de ontwerper op als hij geconfronteerd wordt met het feit, dat hij de opgave als 'bindend' kan zien en ten
volle kan aanvaarden in het tweeledig teken van
het 'nuttige doel' (utilitair)' en
de 'tijdgebonden metafoor';
zijnde de componenten van de 'bindende opgave'.

j•

•

Een geselecteerd beeld van een een-assige ruimte; de frontale zichtlijn ligt links van de centrale as van de ruim\e; daarmede zijn er geen visueel maatbetrouwbare fronta len; men is aangewezen op de verticalen. De visuele maat-informatie aan de linkerzijde is overvloedig en aan
de rechterzijde toereikend; de kolomschachten links en de toppen van de bogen rechts zijn in
het oogspringend in verticale zin visueel meetbaar; deze maten hebben in het beeld geen verband. noch is er sprake van een gemeenschappelijke visueel bepaalbare maateenheid.

Het 'nuttige doel' omvat:
wat de plaats toelaat (milieu, stedelijke context, situatie);
wat de bruikbaarheid vereist (menselijke behoeftenbevrediging: comfort, algeheel welbevinden, semantische informatie);
wat de maakbaarheid vereist (elegantie van constructie, fysiolog isch~
conditionering, praktische realisatie);
wat de houdbaarheid vordert (de rekening die de tijd aanbiedt, mate
van bestendigheid).
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De 'tijdgebonden metafoor' kan inhouden:
datgene waaraan eventueel bij het zoeken naar het nuttige doel prioriteit werd toegekend (dat kan leiden tot diverse soorten van 'functionalisme':
gebruik: utilitarisme
constructie: constructivisme
bouwtechniek: technologisme
combinaties hiervan: pragmatisme;
en/of
datgene wat de culturele context ingeeft (c;~ctualiteit in de kunst en/of
de filosofie; interferentie: bijv. neo-plasticiteit; interventie: bijv. high
tech);
en/of
datgene wat de architectuurgeschiedenis resp. -kritiek aanreikt (forrhele
citaten; ~an lang geleden of recent, toevallig of opzettelijk samenge~
bracht).
De componenten van de 'b indende opgave' behelzen de noodzake(ijke
voorwaarden voor het bouwen; de voldoende voorwaarde voor het tot
stand doen komen van ruimtelijke eenheden die ruimtenvormend :een
gebouw tot gestalte brengen, wordt vervuld met het driedimensionaal proportioneren, waarbij de maatgegeven ruimte en de vormgegeven materie
binnen een (architectonische) schaalbepalende maateenheid worden gebracht.
De sublimatie van het bouwen tot de vorm van het gebouw-als-gestalte
wordt bereikt met het bewerkstelligen en handhaven van een optimaal
evenwicht tussen de componenten van de 'bindende opgave' onder de
werking van het architecton isch ontwerpen. Dit heeft op deze wijze zijn
specifieke taak in het bouwproces.
De elementen van de 'tijdgebonden metafoor' vervullen een eigen rol in
het ontwerpproces van het gebouw.
Metafoor wordt in het woordenboek omschreven als: 'stijlfiguur die om het
eigenlijke begrip nader te omschrijven naar een ander begrip grijpt dat er
meer vergel ijkbaar is' (Lit.4). Men mag er van uitgaan dat creatie (het
scheppen) naar het vormen van nieuw begrip haakt. Daarbij kan men ~on 
stateren dat zulk nieuw begrip niet 'is' doch 'komende' is. Men kan in de
bovengenoemde definitie ook onderkennen, dat op weg naar nieuwe
begripsvorming van het toepasselij ke gekende gebruik gemaakt wordt om

het begrip 'in staat van wording' te benaderen. Men kan gebouwen
beschouwen als betekenis-dragende fenomenen. In dit verband is betekenis
in het gebouw verwerkt begrip.
Zo is de muur in het gebouw bijvoorbeeld de stoffelijke vorm van het
begrip omsluiting.
De vorm funktioneert als drager van de betekenis die het begrip heeft.
De muur is de vorm en heeft daa rmede de betekenis. Wordt het omsluiten
vervolgens als te absoluut ervaren, dan ontstaat bijvoorbeeld behoefte aan
afsluitbare doorgang en dit begrip heeft zijn vorm (gevonden) in de deur,
die de betekenis van het begrip verstoffelijkt.
De muur voegt als deel van een ruimtelijk element (+ ruimtebepa lend element+ bijbehorende bepaalde ruimte) zijn betekenis toe aan de ruimtelijke
eenheid, bijvoorbeeld een vertrek in het gebouw.
In het ontwerpproces bei'nvloedt het gebruiksdoel van het vertrek de vorm
van de muren en omgekeerd bepalen de vormen van de muren de mogelijke gebruiksvormen van het vertrek. Zo is er een wederkerig v~rband tussen
de betekenissen (+ verwerkte begrippen van maken en nut) van de muren
en de betekenis (= verwerkt begrip van de gebruiksmogelijkheden) van het
vertrek.
De meerwaarde van het tot stand te brengen ruimtelijk produkt (gebouw)
schuilt in de mate van begripsverruiming, die gecreeerd kan worden bij vervulling van de gevraagde ruimtelijke gebruiksmogelijkheden door elegante
toepassing van bouwkundige techniek.

4. DRIE SOORTEN VORMCONCEPTEN.
Bij het bestaan van 'overwegend toevallig buiten' (natuur, primitieve cu ltuur) is de behoefte aan een absoluut gesloten binnen voor de hand liggend.
De cultuurhistorische ontwikkeling maakt een dergelijke scheiding thans
minder dwingend. Het buiten, dat door de mens steeds meer ge-vormd
wordt, mag met de binnenruimte van het gebouw in ruimtelijke zin verbonden worden.
Daarmee krijgt de afsluitende muur alternatieven. De overgangen tussen
binnen en buiten kunnen tot stand komen door ruimtelijke elementen, die
intermediaire ruimtelijke eenheden vormen.
Deze ontwikkeling heeft voor het vormconcept op het niveau van het gebouw nieuwe principes opgebracht, zodat er de volgende mogelijkheden
zijn ontstaan:
a. het gesloten bouwlichaam en schakelingen daarvan;
b. het totale SP,el van ruimtelijke elementen van binnen naar buiten en
omgekeerd;
c. gekozen combinaties van a en b.
Een en ander leidt tot een scala van vorm-concepten.
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Een merkwaardig grensgeval.
La Grande Arche van La Defense te Parijs is gebaseerd op een kubus met een ribbe van 105
m. Volgens de hiervoor gestelde regels voor het visueel meten is de kleinste afstand waarop
men het 1OS m -hoge bouwwerk nog in zijn geheel visueel metend kan waarnemen
105/0,577 = ±1 82m.
Dichterbij gaande kan men het slechts in fragmenten visueel metend waarnemen. De toto is
nagenoeg frontaal genomen. De wijkende horizontalen van de onderzijde van het horizontale bovenvlak snijden iets onder de onderste t rede; het bouwwerk staat op een aflopend
grondvlak en 'boven' de horizon van de waarnemende op 182 m. Er is dus geen voetpunt
van meetbare verticalen. De elementen van het bouwwerk geven daarenboven ook naar hun
vorm geen visueel meetbare informatie. De kwaliteiten van het bouwwerk zijn van plastische
(zie opmerking bij schema II). De betekenis van het bouwwerk is de 'herinnering' aan

~a rd

het feit dat twee honderd jaar geleden de Franse Revolutie heeft plaats gevonden; dat staat
te lezen. Dat in de verticale wanden en de horizontale plaat kantoren zijn .gevestigd moet
men weten. Belangwekkend is nog wei, dat de Arche op circa 4700 m van de Arc de
Triomphe staat en men deze van af het verhoogde plateau van de Arche kan zien.
Een stedebouwkundige verwijzing.

5. DE ONTWIKKELING VAN HET VORMCONCEPT IN DE TIJD

Er wordt bij het 'vormconcept op het niveau van het gebouw' van uitgegaan, dat het bouwwerk zich 'van buiten' als gebouw doet kennen. Met
traditionele gebouwen als kerken, paleizen, lustsloten en buitenverblijven

was dit lange tijd het geval; ook nog wei toen deze gebouwen niet meer als
solitair in de natuur, maar in een meer stedelijke omgeving werden opgericht. Men schiep dan ruimte of liet deze vrij, zodat de totale buitenvorm
van het bouwlichaam kon worden gezien. Het betreft gebouwen met een
gesloten binnen en het zijn derhalve gebouwen met gesloten bouwlichamen. Ze werden veelal van geometrische vormen afgeleid.
Bij het omvangrijker worden van deze solitairen werd ook de daarbij optredende geleding van de volumes beheerst door formeel gebruik van geometrie. Zonder te beweren dat dit toen volledig bewust gehanteerd werd, kan
opgemerkt worden, dat de geleding van de volumes, daarbij tevens ondersteund met rithmering van de gevelvlakken, de visuele meetvermogens van
de waarnemer konden stimuleren.
Een apart onderwerp is de evolutie van de schaalbepalende maateenheid in
de loop van de tijd; zowel door veranderingen teweeg gebracht vanuit 'het
nuttige doel' als, onafhankelijk daarvan, door fluctuaties in 'de tijdgebonden metafoor'.
Van de panden in de gevelwanden van de middeleeuwse steden tot de
gevelwanden van de gesloten blokbebouwing van de eerste helft van de
twintigste eeuw is - vanuit het oogpunt van het visueel meten gezien - het
verdwijnen van het gebouw als component van de gevelwand te signaleren.
Ook de ontwikkeling van de stapeling van flat-woningen komt in dit verband voor nadere beschouwing in aanmerking.
Met de onstuitbare omvangsvergroting die in de negentiende en - versnellend - in de twintigste eeuw op aile gebieden plaatsvindt, is voor de toekomst, waarin dit proces ook bij het bouwen belooft voort te gaan, voor
ons de vraag: "Hoe ontwikkelt zich daarbij het vormconcept op het niveau
van het gebouw?".
De vraag is al actueel bij de ontwikkeling van torengebouwen (b.v. Jahn}
tot 500 m hoog en bij woningbouw-flats (Rossi/Weeber} van 500 m lang
(lees: visueel metend breed}.
Een en ander voert mogelijk tot de herformulering van de niveaus van de
ruimtelijke orde en vrijwel zeker tot een herwaardering van de fenomenologie van de nederzettin

LITERATUUR
(1) Gebouw: hetgeen gebouwd is; bouwwerk van tamelijke of aanzienlijke grootte en i~ het
algemeen vervaardigd van duurzaam materiaal, dienende tot woning, samenkomst o,f
andere maatschappelijke verrichtingen, tot berging (een pakhuis, arsenaal), als monument of anderszins. (Van Dale. GWB)
(2) Van Peursen, 1978; Cultuur in stroomversnelling.
(3) Wittgenstein, 1918/20; Tractatus, I., ph.; 2.013
(4) Kl. Larousse. Ned. uitg. '77.
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HET ORDONNANTIE-CONCEPT
Het concept van schaal en ritme van het bouwwerk;
Generic Grid als notatiew ijze
Prof.dr.ir. M.F.Th. Bax

0. INLEIDING
De wijze waarop het gebouw zich voegt in het landschap en de wijze waarop de verschillende geledingen van het gebouw bijdragen aan het geheel,
bepaa lt voor een belangrij k deel de kwaliteit van het gebouw. Het is een
kwaliteit die sinds de oudheid aangeduid werd met de naam "ordinatio",
een term die door Van der Laan adequaat vertaald is met ordonnantie. De
ordonnantie bepaalt de schaal van het bouwwerk, of in meer poetische termen, het ritme ervan. Deze kwaliteit is er een die, in kwantiteiten uitgedrukt, zuiver en aileen door de maten van een bouwwerk wordt weergegeven. Het stelsel van maten van een bouwwerk is als zodanig een afzonderlijk concept, dat ik als hommage aan de in 1991 overleden Van der Laan als
ordonnantie-concept wil benoemen. Het concept is een deel-concept van
het Morfologisch concept, dat op zich weer deel uitmaakt van het zogenaamde Ruimtelijke schaalconcept als een niveau in de Architectuur-taxonomie volgens de Europese Richtlijn.
Binnen het Morfologisch concept neemt het ordonnantie-concept een bij zondere plaats in, omdat het concept als algemene en meetkundige onderlegger fungeert voor andere soorten vormconcepten . Deze concepten kunnen daar in genoteerd worden, of vinden daarin een gemeenschappelijke
noemer. Dat geldt bijvoorbeeld voor vormconcepten gebaseerd op vormelementen of vormcomposities waarbij uitgegaan wordt van vlakken (Mies v.d.
Rohe), volumes (Kahn, Ungers), rasters (Eisenmann), modulen (Hertzberger),
lagen (Le Corbusier). Deze voorbeelden zijn vooral geent op het gebruik
van primaire vormen, maar het is ook mogelijk een typologie te baseren op
regels van compositie, waarbij een hierarchie van elementen gehanteerd
wordt, zoals Kahn dat bijvoorbeeld doet in het door hem consequent
gehanteerde onderscheid van dienende en bediende ruimten in een concentrische opbouw.
Het ordonnantie-concept is een bijzondere afbeelding van een bouwwerk,
· waarbij gebruik gemaakt wordt van een hierarchisch gelaagd maat- en rasterstelsel, dat specifiek is voor een bepaald bouwwerk en dat de nagestreefde kwaliteit van een programma van eisen en de eisen van de lokatie in verband brengt met de menselijke maat. Het is een bepaalde inkleuring van
een bestaand bouwwerk, of de kiem vanwaar uit een nieuw bouwwerk ontwikkeld kan worden. Het notatiesysteem wordt aangeduid met de term
Generic Grid [1).
De gelaagdheid van h'et maat-en rasterstelsel is er een die correspondeert
met de gelaagdheid die ook in de beroepsbeoefening wordt gevonden,
waarin landsch9psarchitecten, stedebouwkundigen en architecten elkaar
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het estafettehoutje doorgeven. Het is ook tekenend voor de samenhang in
het vakgebied dat al deze typen architecten ingeschreven worden in een
en hetzelfde architectenregister, zij het in verschillende afdelingen daarvan. Deze inschrijving heeft weer direct te maken met het voldoen aan
eisen die in bovengenoemde Europese Richtlijn zijn weergegeven. Het
ordonnantieconcept getuigt zowel van de samenhang van de ontwenptaken van de verschillende beroepsgroepen als van de wezenlijke versch\llen
die er tussen hun taak-gebieden bestaan. Als zodanig is een goed begrip
van dit concept van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie van de
Europese Richtlijn.
Voor de behandeling van het ordonnantie-concept heb ik gekozen voor
een driedelige aanpak, waarbij in drie min of meer onafhankelijke para'grafen een bijzondere aspect centraal gesteld wordt. In de eerste parag~aaf
wordt uitgegaan van de observatie van de gebouwde omgeving, i~ de
tweede ligt de nadruk op de theoretische en technische achtergronden en
het historisch verloop van hun ontwikkeling en inpassing in andere theorieen, en de derde paragraaf wordt een voorbeeld van toepassing gegeven
in een praktische ontwerpsituatie. Evenals in Julio Cortazar's Rayuela, een
"hinkelspel", voor mij een van de duidelijkste voorbeelden van de p:ostmoderne literatuur, laat het voorliggende hoofdstuk zich op verschill~nde
wijze lezen, afhankelijk van de achtergronden en belangstelling vari de
lezer. Deze benadering is als zodanig kenmerkend voor het werken met
concepten, zoals in de "Concepten van de Bouwkunde" is bedoeld. Daarbij
is het onbelangrijk voor de aanpak van een bouwkundig vraagstuk in
welke volgorde de verschillende concepten aan bod komen.

1. OBSERVATIE EN THEORIE
Sommige omgevingen, zoals een straat of een kamer, hebben de eigenschap dat zij een directe sensatie van harmonie oproepen. Dat kan z~wel
een natuurlijke omgeving, bijvoorbeeld een landschap, als een kunstma~ige
omgeving als een stad of dorp zijn, en het kan ook zowel een traditioljlele
als een moderne omgeving zijn. Voor de ontwerper van omgevingen is het
van belang te weten welke eigenschappen dit zijn, zodat ze te hanteren
zijn in een nieuw te bouwen omgeving of bouwwerk.
Deze eigenschappen zijn direct verbonden met de vorm van die omge:--ingen. Het gaat daarbij zowel om de vorm in z'n totaliteit als om de gelepingen van die vorm. De maat en plaats van die geledingen worden zicht~aar
door de overeenkomsten en verschillen in Iicht, kleur en textuur van lhet
bouwwerk. In dit betoog gaat het vooral om de geometrie van deze ol'l)gevingen; de wijze waarop deze primair in maten weergegeven worden. Het
gaat daarbij niet aileen om maten, maar ook om maatverhou€1ingen of pr6porties, modulen en rasters waarbij de maten van bouwwerken en hun
onderdelen als telbare grootheden voorgesteld worden. De harmonie ,van
het matenspel van het bouwwerk werd daarbij sinds de oudheid, met n~me
bij Pythagoras, vergeleken met het tonenspel van de muziek. Elke tbon
kwam daarbij overeen met een maat, zoals dat evident het geval is bij een

monochord. Evenals de direct hoorbare harmonie van een muziekstuk het
gevolg was van een stringente toepassing van bepaalde muzikale wetten en
regels, werd verondersteld dat soortgelijke wetten gevonden konden worden bij het tot stand brengen van een zichtbare harmonie bij bouwwerken.
Dit zoeken leidde al in de oudheid tot de ontwikkeling van een proportieleer, gebaseerd op zogenaamde gulden snede-verhoudingen, direct ontleend aan de waameming van de maatverhoudingen van het menselijk
lichaam en de natuur. De doorsnede van een ko lom fungeerde daarbij
meestal als maateenheid of moduul waarin alle ander bouwdelen gemeten
werden. Elk bouwwerf<. werd gekenmerkt door z.ijn eigen moduul. In d~
moderne tijd werd deze theorie, in combinatie met wiskundige theorieen,
ontwikkeld tot maatstelsels als de Modular van Le Corbusier en het Plastisch
Getal van Dom van der .Laan. Om tegemoet te komen aan de eisen van
moderne produktie en besluitvorming introduceerde Le Corbusier een vast
maatstelsel, onafhankelijk van de lokatie en· het type van het bouwwerk; er
is dan geen sprake meer van modulen zoals in de klassieke architectuur. In
weer latere ontwikkelingen wordt het primaat van de maat en de. maatverhoudingen verlaten voor het primaat ·vao de plaats (dispositio, in Vitruviaanse termen) en worden teo behoeve van de maat-coordinatie van-de
bouwdelen van het bouwwerk per type van bouwvverk en onaf.hankelijk
van de lokatie rasters ontwikkeld, noodzakelijkerw1js weer gebaseerd op
een .moduul. Hiermee wordt winst geboekt in antwerp en bouwtechnisch
opzicht maar er wordt verlies geleden op het terrein van het gebruik en de
beleving van het bouwwerk; er wordt geen recht mee gedaan aan de eisen
van de "genius loci".
In dit betoog wordt een recente ontwikkeling geschetst waarin wo.rdt
getracht aileen maar winst te boeken door een gecombineerde project- en
dus lokatiegebonden maat- . en plaatsstelsels te ontwikkelen waarbij een
stelsel van meerdere modulen de grondslag vormt van even zoveel rasters.
Stelsels van dit type zijn de meest "primitieve" weergave van een .breed
scala van nagestreefde kwaliteiten, dat ook de kwaliteit ·van maatverhou~
dingen omvat. Het Generic Grid is daarvan een. voorbeeld-. Het gaat uit van
een hierarchische gel.eding van ruimtelijke objecten in niveaus, die elk
gekenmerkt worden door voor dat niveau kenmerkende ruimtelijke elementen en die gemeten worden in. voor dat niveau kenmerkende .modulen.
Deze modulen vormen de grondslag voor rasters. Het hierarchisch geordend
stelsel van rasters is het Generic Grid, dat -per project verschilt, zij het dat de
modulen voor de laagste niveaus om produktietechnische redenen. zijn vastgesteld op resp. 10 en30cm.
De klassieke term "harmonie" kan nu, omdat met soortgelijke middelen
soortgelijke doelen nagestreefd worden, vervangen worden door de in
architectenkringen gebezigde term "schaal". Een gebouw heeft "schaal" als
zijn m~atv~rhoudingen gevoelens. van harmonie oproepen. De term schaal
is een verbastering, van het franse woqrd "echelle", dat ladder betekent en
het verwijst naar de maatstok op de tekening die aangeeft hoe de maten
van de afbeelding van het bouwwerk zich verhouden tot ~e werkelijkheid.
f?eze schalen, bijvoorbeeld 1:10, 1:100, 1:1000, corresponderen met ruimtelijke niveaus van bijvoorbeeld het bouwkundige detail, het gebouw en zijn
(stedebouwkundige) omgeving. Een bouwwerk heeft' schaal wanneer er

coherentie waargenomen wordt op elk niveau, en {gelijktijdig) coherentie
waargenomen wordt tussen de beelden van het bouwwerk op aile be~ rok
ken ruimtelijke niveaus of schaalgebieden. Omdat deze gebieden in de
praktijk van het bouwen overeenkomen met {professionele) besluitvormingsgbieden is de term schaal niet aileen in esthetische zin, maar tevens
in technische termen gedefinieerd. Het is daarmee het voor het vakg~bied
meest wezenlijke en onvervreemdbare begrip. Het morfologisch concept
van een bouwwerk is daarbij tenminste een concept dat in enig stelsel de
schaal van het bouwwerk bepaalt. Het morfolog isch concept omvat d u~ het
concept van de schaal van het bouwwerk; dit concept wordt aangedui:d als
het Ordonnantie-concept.
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Het is overigens dezelfde kwaliteit die Otavio Paz in zijn "De boog en de
lier" als de meest wezenlijke aanduidt in de poezie, daar aangeduiCI als
ritme. Dit is de eigenschap die een gedicht tot poezie maakt. Maari niet
aileen een gedicht of ander letterkundig werk kan poetisch zijn; het kan
ook, zegt hij, een eigenschap zijn van een landschap, en van een gebouw.
In dat laatste geval is dit het "eurythmia" van Vitruvius. Van der Laan vertaa lt de oorspronkelijk latijnse tekst, die door het gebruik van Griekse termen (taxis, eurythmia, symmetria) verwijst naar een nog oudere oorsprong,
als volgt: De eurythmie bestaat in het beva llig voorkomen en de goede proportie in de samenstell ing der geledingen. Dit wordt v~rkregen wanne~r de
geledingen van het gebouw een hoogte hebben die strookt met de bi.eedte, en een breedte die past bij de lengte; kortom wanneer aile getedi ~gen
beantwoorden aan haar eigen symmetrie. Symmetria wordt vertaald als: De
symmetrie {het gaat hier niet om het wiskundig symmetriebegrip) iS, het
juiste onderlinge samengaan van geledingen van het bouwwerk
de
overeenstemming, volgens bepaalde verhouding, van de afzonderlijke
delen met de vorm van het gebouw als geheel. De termen eurythmie en
symmetrie worden overkoepeld door de term "ordinatio", ordonnantie. De
ordonnantie, nog steeds in de vertaling van Van der Laan, is het evenv\,icht ig samengaan van de geledingen van het gebouw in ieder dee! afzonderlijk, en de betrekking tussen de verhoudingen van het gehele gebouw met
het oog op de symmetrie. Dit wordt teweeggebracht door de kwantl' teit .
. De kwantiteit wordt bepaald door het aannemen van maateenheden,, aan
het gebouw zelf ontleend, in de vorm van elementaire delen van de geledingen, in betrekking tot gebracht tot het gebouw als geheel.
In deze laatste slotzin blijkt een hierarchische opbouw van het gebouw in
geheel, geledingen en del.en, die aan het betoog een moderne, systJemtheoretische kleur geeft.

eh

De kwaliteit van een bouwwerk verzet zich tegen analyse. In aile gev~llen
gaat het om een complex van kwaliteiten die in hun samenhang herkenbaar zijn maar niet direct benoembaar. Het is een kwal iteit die gevoriden
wordt in verschillende omgevingen d ie hoewel verschillend in hun versch ij ningsvorm, toch wezenlijk hetzelfde is. Habraken verbindt aan deze ~om
plexe, gemeenschappelijke kwaliteit de term type als cultuurgeboriden
kwaliteit en als voorwaarde voor het ontwe.rpen. Christopher Alexander

gebruikt hiervoor de term "kwaliteit zonder naam", zoals die in de vorm
van patronen als deel van een patronentaal beschreven kunnen worden. De
complexiteit is op te splitsen in een groot scala van (functionele) doelen die
met een en dezelfde vorm gerealiseerd kunnen worden. Dat zijn zowel doelen in de sfeer van gebruik en beleving, maar ook op het gebied van duurzaamheid, vervaardiging en economie. Deze verscheidenheid van functies is
evenwel samen te ballen tot een vorm. Bijzonder is, dat bepaalde essentiele
vormen als drager van al deze functies typen (volgens Bill Hillier, genotypen) kunnen zijn, die in staat zijn op grond van hun structurele eigenschappen .i n confrontatie met hun context varianten (phenotypen) te genereren.
Een kenmerk van een type is immers dat het zich manifesteert als eenheid
in verscheidenheid. Deze structurele eigenschappen zijn in hun meest essentiele vorm regels; maat- en meer in het bijzonder plaatsingsregels. De typen
en patronen kunnen in niveaus geordend worden, maar ook het samengaan van niveaus Ievert weer typen en patronen op van een hoger niveau.
Het type, bijvoorbeeld van een traditioneel Noord-Hollands dorpje, wordt
zowel gekarakteriseerd door het type straat, het type gebouw a!s het type
bouwkundige detaillering. In al deze gevallen wordt het type met al zijn
regels gedragen door een gemeenschap die deel heeft aan dezelfde cultuur. De typen dienen als een middel om de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen te onderhouden. Dit leidt tot grote efficiency
in de besluitvorming omdat de voor het bouwen noodzakelijke instructie,
door te refereren naar een type, tot een minimum beperkt kan worden. In
mijn dissertatie [2] gaf ik een voorbeeld van de wijze waarop mijn grootvader als architect en aannemer met een bijzonder geringe instructie van de
zijde van de opdrachtgever het gehele gebouw kon ontwerpen en bouwen.
Zo gold dat, evenals voor elke traditione le architectuur, ook voor het
Noord-Hollandse dorp.
Het kozijn
De maten van het kozijn werden direct afgeleid van de omvang van het
gebouw, en tot op zekere hoogte ook van de status van de bewoners en
het systeem van onroerend-goed-belasting dat gehanteerd werd. De verhoudingen van breedte- en hoogtemaat weken nooit veel af van bepaa lde,
de gulden snede benaderende verhoudingen, zodat als een maat bekend
was de andere daar. uit volgde. Het kozijn werd meesta l zo ver mogelijk
naar buiten geplaatst met als grensgeval dat het vlak in de gevel kwam te
liggen. De onderdorpel kreeg daardoor een breedte die met courante houtmaten nog juist voldoende ruimte liet yoor een waterhol. De onderdorpel
kon ook in hardsteen worden uitgevoerd, waardoor men vrijer was in de
plaats van het kozijn. Omdat dit een wat chiquere oplossing was werd de
onderdorpel grijs geschilderd, ook al werd hij ·in hout uitgevoerd. Aan de
bovenzijde werd de aansluiting op het metselwerk in lood uitgevoerd, dat
afhankelijk van de status, al of niet in een bepaald patroon bijgeknipt
werd. De maten van het kozijn bepaalden voor de timmerman de maat van
het kozijnhout voor de stijlen en de dorpels. Afhankelijk weer van die
maten werd ter versiering een aangepaste profi lering aangebracht.
Ook voor de dimensionering en de profilering van ramen en deuren geldt,

/

dat deze afgeleid kunnen worden wanneer een basismaat gegeven is. De
verdeling van de ramen in kleine ruiten was daarbij afhankelijk van de verkrijgbare glasmaten. Bij de keJJze van die maten speelde ook de gemakkelijke vervanging bij breuk een rol. De regels voor de maatvoering behoorden tot de gemeenschappelijke kennis van de architect en de timmerman,
d ie doorgaans in de beginfase eenzelfde opleiding genoten; vod r de
instructie was dan ook een half woord genoeg . Hetzelfde gold vod r de
kleurstelling. Kozijnhout werd oker geschilderd, ramen en deuren waren
standgroen en voor de stopverf werd wit gebruikt. Het metselwerk van de
muren is dikwijls donker van kleur en wordt zelfs nog wei donker ge$childerd. Deze kleuren ondersteunen het spel van de maten in de gevel, maar
hebben toch vooral een functionele oorsprong. De Iichte kleur voor het
zware kozijnhout beschermde het tegen scheurvorming bij blootstelling
aan intensieve zonnewarmte. Hetzelfde geldt voor de witte kleur va'n de
stopverf, maar daar kwam nog bij dat bij uitvoeren van reparaties slechts
beperkt bijgeschilderd hoefde te worden. De kloeke maten van de kozijnen, die zelfs een dragende functie konden vervullen, hun plaatsing in het
metselwerk, en de verdere detaillering bepalen samen een type van g~vel
behandeling, wat enerzijds eenheid teweeg brengt en anderzijds in tal van
varianten uitgevoerd kon worden, afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het bouwwerk.
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Het woonhuis
De traditionele gebouwen in een streek behoren vaak tot een bepaald
type. Dat is heel herkenbaar waar het om boerderijen gaat, maar het ~eldt
ook voor de woningen in een stad of dorp. In beide gevallen gaat he~ om
een beperkte verzameling van ruimten die gekenmerkt worden door hun
gebruiksfunctie, en waarbi j het type bepaald wordt door de bijzondere
positie van deze ruimten ten opzichte van elkaar. Deze plaatsing vvordt
daarbij vooral bepaald door het gehanteerde ontsluitingssysteem. Dil systeem is op zij n beurt dikwijls weer een logische voortzetting van her ontsluitingspatroon dat kenmerkend is voor het verkavelingssysteem waarbinnen het gebouw zijn plaats vindt. Binnen een type is de topologie vqn de
verschi llende elementen primair van belang, de feitelijke afmetinger\ zijn
van een tweede orde en worden ingegeven door het individuele prodramma en de eisen van de lokatie. Zo laat de stolpboerderij zich gemakkelijk
onderscheiden van het kop-hals-romp-type. ~anleiding voor de verscTillen
tussen de typen zijn te herleiden op verschillen in de bedrijfsvoering, )llaar
ook op andere klimatologische, constructieve en technische randvoorwaarden.
Ook de villa voor de gegoede burgerij hoorde rond de eeuwwisseling tot
een type, dat zowel in de stad als het dorp het straatbeeld bepaaldej zon.der dat dit evenwel tot monotonie leidde. Kenmerkend zijn de str'enge
symmetrie in twee richtingen .
De plattegrond is bepaa ld door een centrale gang van voor naar achter,
een zone d ie in het midden van het huis gekruist wordt door een !ZOne
waarin zich de trap en bergruimte bevindt.
Hierdoor ontstaat een structuur van vier kwadranten waarin de verblijfs-

ruimten als woonkamer, salon, eetkamer en keuken naar gelieven hun
plaats vinden. Ook op de verdieping is deze zonering terug te vinden waarbij dezelfde geometrie gebruikt wordt om een programma aan slaapkamers
en sanitair te accommoderen. Deze simpele opzet maakt orientatie ten
opzichte van de straat en de zon mogelijk, waardoor besloten kan worden
over de individuele invu lling van de structuur. Deze opzet wordt teruggevonden in de geleding van de gevels, waar met inachtname van symmetrieregels de raam- en deurkozijnen hun plaats krijgen . De constructieve en
technische opbouw van dit type paste geheel bij de middelen die toen voorhanden waren; omgekeerd kan gesteld worden dat het type daar in niet
onbelangrijke mate door bepaald is. Juist aan dit evenwichtig samengaan
van verschillende functies, naast zijn sociaal-econom ische en flexibiliteitseigenschappen, is het te danken dat dit type zo bevredigend was en op zo
ruime schaal toepassing vond. Het type fungeert daarbij als ideaal model,
een thema waarop gevarieerd kan worden . Er is feitelij k pas sprake van
architectuur wanneer de interne vorm van het model op grond van externe
krachten gedeformeerd wordt.
De geometrie van de structuur kan weergegeven worden door een kwadratische zonering van verblijfs-en circulatiezones, waarbij de maatverhouding
tussen beide typen zones zich om en nabij verhoudt als twee staat tot een.
Overeenkomstig de bef aamde doctrine van Louis Kahn is er altijd een zekere verhouding tussen bediende en dienende ruimten.
Deze functionele en morfologische eigenschappen zijn karakteristiek voor
aile typen, die op grond van hun dikwijls lange ontstaansgeschiedenis
gekenmerkt worden door een gelouterde vorm die altijd door een eenvoud ige figuur weergegeven kan worden .
De straat
De bebouwing langs een straat in het dorp wordt voor een groot deel
bepaa ld door woningen van het hiervoor beschreven type, zij he~ dat in
veel gevallen niet de volledige geometrie aanwezig is. Soms wordt aileen
het voorste gedeelte, of aileen een linker of rechter helft aangetroffen; ook
behoeft niet altijd een verdieping aanwezig te zijn. Daarnaast wordt een
grote verscheidenheid aan aanbouwen aangetroffen waarmee de structuur
reageert op de specifieke eisen van de bewoners en die van de lokatie.
Maar ook al wordt het type onversneden toegepast, dan nog wordt een
rijke verscheidenheid aangetroffen in afwerking en decoratie, zonder dat
daarmee de harmonie van het straatbeel d verstoord wordt dat immers
altijd een intelligent spel inhoudt met de mogelijkheden van de aangeboden structuur. In sommige gevallen zijn woonfuncties i11geruild voor geheel
andere functies als een bureau of een winkel. De vorm van de straatwand is
bijna alt ijd "sterk" genoeg om een aantal dissonanten toe te staan, die hoewei afwijkend van het thema, juist een bijdrage leveren aan de levend igheid van het straatbeeld. Dit straatbeeld wordt in belangrijke mate bepaa ld
door het profiel van de straat. In het polderdorp wordt dit voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezigheid van sloten aan weerszijden van de
straat. Bruggetjes over die sloot verschaffen toegang tot de afzonderlijke
percelen, terwijl in de bermen van de straat bomen en lantaarnpalen naast
het ritme van de bruggetjes de lengte van de straat voor het oog meetbaar
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maken. Ook de bestrating zelf is weer ingedeeld in plaveisel, bestemd voor
auto's en voor voetgangers en fietsers. Deze maten zijn herkenbaar door
het verschil in materialen en de daarmee samenhangende kleuren. In die
gevallen waar er geen lintbebouwing is, bevinden zich op gezette afstanden dwarsstraten die een weer grotere maat verschaffen waarmee het
1
dorp in z'n geheel gemeten wordt.
Evenals bij het gebouwtype zijn veel variaties mogelijk op een dergelijk
thema. De zonering van de geometrie blijft wei hetzelfde maar soms worden de sloten gedempt en wordt de vrijgekomen ruimte besteed voor parkeren of een bushalte. In de lengte van de straat wordt vanaf het centrum
het profiel telkens anders gebruikt, zonder dat het type wezenlijk w0rdt
aangetast. Het is niet mogelijk daar straffeloos te veel van af te wijj<en
omdat het bepaald is door heel strenge functionele randvoorwaarderL In
het geval van een Noord-Hollands dorp speelt natuurlijk de waterhuishouding een doorslaggevende rol en is de grondslag bepalend voor de constructie van de bebouwing. Zowel bebouwing als verkaveling zijn dan ook
veel strenger in hun geometrie dan op de hager gelegen zandgrond.
Het dorpsbeeld
Er bestaat een verband tussen de typen die hiervoor geschetst zijn. Dit
band is hierarchisch van aard. Het type straat verschaft de ruimte voor lhet
type woonhuis en dat laatste type geeft weer ruimte voor het type kozijn.
Het gaat om het kozijn in het woonhuis in de straat. Het kozijn krijgt zijn
betekenis doordat het in die situatie van woonhuis en straat geplaatst
wordt. De straat krijgt betekenis omdat het met die elementen van woonhuis en kozijn ingevuld wordt. De termen situatie en element hebben i'l dit
verband een bijzondere inhoud . Een ruimtelijke eenheid als gebouw :kan
zowel als situatie optreden voor kozijnen en het kan tevens als element
optreden in de ruimere situatie van de straat. Altijd wanneer een eenheid
een dubbelrol van situatie en element vervult, hebben we te maken met
twee ruimtelijke niveaus die in een hierarchisch verband met elkaar staan.

rer-

Voordat we hier dieper op ingaan is het noodzakelijk de specifieke ty'pen
van kozijn, woonhuis en straat breder te interpreteren. Het type ko~ ijn
staat voor een verzameling van typen van elementen die van eenzelfde
orde van grootte zijn; daartoe behoren ook andere elementen van de gevel
als daklijsten en dakkapellen, elementen van het interieur als keuken, badkamer, trap, en betimmeringen voor wanden en plafonds en dergelijke,
maar ook elementen van de openbare bestrating als plaveisel voor straat
en trottoir, bermen en bo0mkransen, etc. Het is daarbij niet van belang of
het element gebouwd dan wei aangelegd is, en of het prive dan wei openbaar van karakter is. Het zijn elementen die gemeten kunnen worden in
eenzelfde maateenheid. Laten we zeggen dat de onderhavige verzameling
elementen op een telbare wijze gemeten kan worden in een maateenheid
van bijvoorbeeld 10 em.; de werkelijke maten van de elementen zijn dus
een geheel veelvoud van deze moduul.
Het type woonhuis staat ook voor een verzameling van bouwwerken waartoe ook winkels, kantoren, werkplaatsen behoren, maar ook een geheel

straatprofiel, in al z'n complexiteit van boven- en ondergronds ontwerp,
dus inclusief verharding, zandbeddingen, sloten, beplanting, kabels en lei-dingen. Laten we zeggen dat de onderhavige verzameling elementen op
een telbare w ijze gemeten kan worden in een maateenheid van bijvoorbeeld 100 em .
Het type straat staat ook voor een verzameling van elementen die deel uit maken van een grotere situatie, een verkaveling waarbij de straat met zijn
bebouwing en bestrating deel uitmaakt van een groter en meer complex
element, bijvoorbeeld een bouwblok. Zo kunnen er in de verkavel ing ook
blokken onderscheiden worden met een andere functie, bijvoorbeeld voor
verkeer, groen en watervoorzieningen. Laten we zeggen dat de onderhavige verzameling elementen op een telbare w ijze gemeten kan worden in
een maateenheid van bijvoorbeeld 1000 em.
De drie onderscheiden niveaus met hun elementen en hun maateenheden
vormen een gelaagd ruimtelijk en maatstelsel 10-100-1000 em. Bij vergelijkbare hoeveelheid informatie op een gegeven papierformaat kunnen de
niveaus van dit stelsel zullen afgebeeld worden op schalen van bijvoorbeeld
1:10, 1:100, en 1:1000. Een derge lijk maatstelsel met het daarmee corresponderend rasterstelsel heb ik de naam Generic Grid gegeven; een groeiraster dat een bepaalde ruimtelijk-functionele kwaliteit accommodeert. Uit
de eigenschap van het hierarchisch systeem dat een element van een
bepaald niveau op een lager niveau als situatie op kan treden, volgt dat een
element zowel gemeten kan worden in de maateenheid van dat niveau als
in de maateenheid van het lagere niveau . Omdat deze eigenschap zo
belangrijk is voor de onderkenning en de ontwikkeling van maatstelsels
met meerdere niveaus, heb ik aan mijn dissertatie, waarin deze problematiek verder wordt uiteengezet, de naam "Meten met twee maten" gegeven .
Uit een consequente toepassing van dit systeem blijkt dat elk element en
elke situatie in elke maateenheid gemeten kan worden . Het woonhuis bijvoorbeeld kan gemeten worden in veelvouden van 10, 100, en 1000 em
afhankelijk van de schaal waarop het wordt afgebeeld. De maateenheden
geven de korrelgrootte aan waarmee de afbeelding geleed wordt. Het type
niveau waar hier sprake van is, wordt dan ook wei aangeduid als resolutieniveau. Een klein element als een kozijnstijl zal bij afbeelding op een schaal
1:1000 niet meer waarneembaar zijn; het is opgen·o men in een groter element dat op d ie schaal wei zichtbaar is.
De namen van de oorspronkel ijke typen, kozijn, woonhuis, straat, worden
in d it voorbeeld gebruikt als naamsaanduidingen voor de ruimtelijke
niveaus waarvan zij als element optreden. Elk niveau wordt dus gekenmerkt
door een verzameling typerende elementen en door een eigen moduul. De
term niveau wordt terecht gebruikt, omdat gesteld wordt dat voor elk element dat in bovenstaande opsomming gegeven is, geldt dat het weer als
situatie op kan treden op eeri lager niveau. Vanwege de structurele eigenschappen van de situatie kan deze in varianten uitgewerkt worden; de resolutieniveaus zijn dan ook tevens besluitvormingsniveaus: een besluit op een
hoger niveau mag daarbij geen "beslissingen" impliceren op een lager
niveau. Overigens kan het aantal niveaus, zoals volgens Koestler geldt voor

1

Open Hierarchical Systems, zowel naar boven als naar beneden uitgebreid
worden. Zowel bij de analyse van een bestaande omgeving als bij het ontwerp van een nieuwe omgeving, kan de inhoud van de niveaus per project
worden vastgesteld en kan de maateenheid vastgesteld worden naar
gelang de kwa liteiten die men wil bereiken.
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Het Griekse woord "hieros", dat heilig betekent, is een eigenschap van een
hoger niveau dat "heilig" is voor de onderliggende niveaus. Het betekent
dat het van daaruit onaantastbaar is voor veranderingen. Werkend op het
niveau van het kozijn kan men geen veranderingen aanbrengen in het
woonhuis, en werkend op het niveau van het woonhuis kan men geen veranderingen aanbrengen in de straat. De straat accommodeert immers
' meerdere woonhuizen die niet door beslissingen op een lager niveau
geraakt mogen worden. Het blijkt dat de verschillende ruimtelijke niveaus
overeenkomen met besluitvormingsniveaus waar andere partijen het voor
het zeggen hebben. In ons voorbeeld zijn dat grot gezegd respectievelijk
de Gemeente, de bewoner en de timmerman. Elke partij bepaalt op zijn
niveau wat de ruimte is die hij aan partijen op een lager niveau wil bieden.
Hij bepaalt daarbij de situatie als een ordening van tot dat niveau behorende elementen, waarbij hij in veel gevallen, ter illustratie van zijn bedoelingen, wei uitspraken kan doen ten aanzien van de inhoud van lagere
niveaus. Elk niveau is in termen van Carp hiermee een territorium geworden, een eigen beleidsruimte.
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De complexe kwaliteit van het dorpsbeeld wordt niet aileen bepaald door
wat de verschillende typen te bieden hebben, maar ook en vooral door de
samenhang die er tussen de typen bestaat. Deze samenhang is in eerste
instantie hierarchisch van aard. Hierbij wordt de stelling ingenomen dat
een ruimtelijke ordening die beantwoordt aan de regels van een hierarchie
garanties schept voor het ontstaan van harmonie en "schaal". Studie van
historische voorbeelden kan dat aantonen. Daarnaast kan de coherentie
tussen de niveaus nog opgevoerd worden door op de verschillende niveaus
overeenkomstige principes van ordening te hanteren. Situaties op een
bepaald niveau zijn dan vergrote afbeeldingen van elementen van een
lager niveau. Zo werd de Romeinse stad Pompe"i gekenmerkt door patiowoningen, terwijl ook de stad als geheel weer rondom een stedelij ke patio
of forum gebouwd werd. Ook door het gebruik van bepaalde vormprincipes of motieven, die minder ingrijpend zijn, kan de harmonie versterkt
worden.
Het behoeft niet altijd zo te zijn dat harmonie nagestreefd wordt. Men kan
om redenen van expressie juist heel nadrukkelijk een dissonant inbouwen.
In onze terminologie kan dit gerealiseerd worden door "fouten" te maken
in de schaal. Een gebouw kan winnen aan monumentaliteit door een ruimtelijk niveau in het bouwwerk weg te Iaten. Er ontstaan dan contrasten
waardoor een bewust nagestreefde vervreemding ontstaat, zoals we die
kennen uit bijvoorbeeld het werk van Speer. Onbedoeld kan hetzelfde

effect ontstaan door het vervangen van de ruitjes in een kozijn met hun in
het onderhoud bewerkelijke glasroeden door een thermopane-ruit, een
situatie die dikwij ls bij renovatie voorkomt. Omgekeerd evenwel kan een
gebouw bijvoorbeeld door kleur en materiaalgebruik sterk contrasteren
met zijn omgeving, terwij l het toch ten aanzien van zijn maatvoering er
mee in harmonie verkeert. Een goed voorbeeld van het laatste is het Centre
Beaubourg in Parijs, dat in zijn maatopbouw een perfect voorbeeld blijkt te
zijn van de toepassing van een Generic Grid. Het is interessant op te merken
dat bij de uitgebreide besprekingen van het gebouw bij de ingebruikneming ervan, dit aspect naar mijn weten nooit enige aandacht heeft gekregen. Als illustratie van de analyse volgen hier enige schetsen van het bouwwerk en zijn notatie als Generic Grid.
Dit raster wordt beschouwd als de afbeelding van het hierarchisch maat-en
plaatsstelsel, dat de meest wezenlijke notatie is van de schaa l van het
bouwwerk en daarmee van het ordonnantie-concept van het bouwwerk.
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Fig. 1 Generic Grid van het Centre Beau bourg
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Midden '80 schreef Habraken zijn boek The Appearance of the Form [3].
Het aard ige van de titel is dat het zowel aandacht vraagt voor de vorm als
verschijning als voor de verschijning van de vorm. Evenals Goethe bij de
introductie van de term morfologie het bestaan en het ontstaan van Vormen als twee wei te onderscheiden maar niet te scheiden aspecten beschouwde die wezenlijk zijn voor het verschijnsel vorm, analyseert Habraken de vorm vooral als het resultaat van een proces. Dat proces is een ontwerpproces en daarmee een besluitvormingsproces waarin verschille'nde
partijen op grond van hun bevoegdheden een bijzondere ontwerptaak vervu llen. Dat proces kan beter gestructureerd worden als we een beter
inzicht hebben in de eigenschappen van de vorm. Meer in het bijzonder, zo
stelt hij, zijn daarbij de hierarchische eigenschappen van vormen van
belang.
tn dezelfde tijd presenteerde de Groep Ontwerp Methoden (GOM) van de
TUE in het kader van het lnnovatiegerichte Onderzoek Programma Bouw
(IOP-Bouw) een "Model van de bouwkundige ruimte in verandering", ,het
zgn GOM-model, waarmee een begrippenkader geformuleerd werd waarbinnen computer-programmatuur ontwikkeld zou kunnen worden ter
ondersteuning van ontwerpprocessen. Dit model is de synthese van drie,dissertaties, die elk hun zwaartepunt vinden in de behandeling van een van
de drie dimensies van dat model. Door Bax, Trum en Boekholt worden
respecti evelijk n,iveaus, domeinen en fasen gedefin ieerd als evenzoveel
dimensies van de ruimtelijke vorm. De ruimte "in statu nascendi" wordt
daarmee gelijktijdig bepaald in zijn formele, functionele en temporele t;loedanigheid. De nadruk bij het ontwerpen ligt echter op het manipuleren
van de vorm, waarbij de vorm niet aileen als einddoel van het proces van
belang is, maar ook als middel om tot dat doel te geraken. De vorm moet
daarbij zo geleed worden dat hij als kader kan dienen voor zowel een f !-lnct ionele geleding als voor een temporele.
Een en hetzelfde bouwkundige element kan daarbij verschillende functies
herbergen. Een muur di ent in het gebruiksdomein ter afscherming en
bescherming, in het constructief domein dient hij ter afvoering van krach1
ten van de verdieping naar de fundering en in het technisch domein is· het
een hoeveelheid materiaal en werk. Zo zullen verschillende beroepsgroepen anders tegen hetzelfde object aankijken . Dezelfde muur is zowel te
beschrijven als vorm- en als functie-element, terwij l deze muur in een procedure tevens een bepaalde status represent eert. Als vormelement isl het
geometrisch gezien een schijf, d ie mede afhankelijk van zijn materiaaleigenschappen bepaalde doelen of functies kan dienen, terwijl het plaatsen
of het verwijderen van de muur valt onder de bevoegdheid van een p:artij
die er het mandaat over voert.
·
De hierarchische opbouw van de vorm in ruimtelijke niveaus blijkt daarbij
een wezenlijke eigenschap te zijn voor de mogelijke indeling van ontwerpprocessen .
Het is niet vreemd dat de benaderingen van Habraken en GOM zo parallel
lopen. Beide hebben hun ontwerptheoretische benaderingen gebaseerd op
het gedachtengoed van de Stichting Architecten Research (SAR), zoals dat

in het midden van de jaren '60 onder Ieiding van Habraken ontwikkeld is.
Twee elementen stonden in dat denken centraal. Het onderkennen van
structuren in de ruimtelijke werkelijkheid, die op basis van hun mogelijke
invulling of specificatie aanleiding geven tot het ontstaan van functionele
varianten, en het onderkennen van territoria in diezelfde ruimtelijke werkelijkheid, waarbinnen partijen bevoegd zijn veranderingen aan te brengen.
(Veranderen is .bij John Christopher Jones volgens zijn definitie van ontwerpen de centrale activiteit: "Design is to initiate change in a m,an-made
world.") De grote bijdrage van de SAR aan de ontwikkeling van het vakgebied van de bouwkunde is dan ook dat zij een (ont)koppeling tot stand
heeft gebracht tussen ruimtelijke elementen en partijen die daarover beslissen; zowel in de fase van de produktie (techniek), als in de fase van het
gebruik. Elk element wordt daarmee gedefinieerd op een markt waarop
vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden. Juist door het bestaan van
een markt en zijn mogelijkheid tot terugkoppeling, ontstaat de ruimte voor
een industriele ontwikkeling die zo kenmerkend is voor andere bedrijfstakken dan de bouw.
Dragers, weefsels en bouwknopen zijn voorbeelden van dergelijke structuren, die elk een eigen ruimtelijk niveau bepalen, waarbinnen voor dat
niveau kenmerkende partijen beslissingen nemen . Juist de structurele,
varianten genererende, eigenschappen van deze ruimtelijke vormen scheppen op elk lager niveau weer ruimte, territoria, voor nieuwe beslissingen
door nieuwe partijen. De verschillende ruimtelijke niveaus en de elementen
die daar deel van uit maken, vertonen een hierarchische opbouw.
Het bestaan van deze schaal van ruimtelijke niveaus is in de geschiedenis
van de bouwkunde altijd de basis geweest voor een taakverdeling tussen
verschillende beroepsgroepen als stedebouwkundigen en architecten. Het
begrip schaal vertegenwoordigt niet aileen een esthetische eigenschap van
het statische bouwwerk als coherente, gelijktijdige verschijningsvorm van
meerdere niveaus, maar tevens een operationele en technische die verbonden is met de dynamiek van het bouwwerk in ontwikkeling van ontwerp tot
realisatie en beheer. Elk niveau of schaalgebied bezit, zoals we gezien hebben, een zekere autonomie ten opzichte van hoger en lager gelegen gebieden; het is een gebied met eigen ruimtelijke elementen, eigen beslissingen
door partijen die kenmerkend zijn voor dat niveau, een ontwerpgebied dus,
en als gevolg daarvan is het een eigen kennisgebied dat hoewel het op
identieke wijze in functionele zin geleed is als de andere schaalgebieden,
toch een volstrekt andere inhoud heeft. Aile (functionele) concepten van de
taxonomie van de Europese Richtlijn komen immers in zowel het architectonische als het stedebouwkundige ontwerpen aan bod.
De definiering, of wellicht beter de herdefiniering, van deze schaalgebieden is juist in een periode van grote maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen van belang, omdat deze immers gepaard gaan met verschuivingen in het rollenpatroon die het gevolg zijn van deze ontwikkelingen. Dit patroon laat een toenemende differentiatie zijn die eigen is aan,
en zelfs onmisbaar is voor elke culturele ontwikkeling. Eerder dan dit als
een nadeel te zien, is het de opgave van de moderne tijd dit tot een voordeel om te zetten door een adequate wijze van inrichting van ontwerp-,

I

realisatie- en beheerprocessen. Kennis van de vorm als aanhechtingspunt
voor zijn functionele en procedurele attributen is daarbij essentieel. Meer
in het bijzonder geldt dat voor de hierarchische eigenschappen ervan . Deze
pluriforme en op het eerste gezicht fragmentarische en multi-dimensionele
benadering van de vorm is niet toevallig de inzet van een post-moderne en
deconstructivistische filosofie, die juist door ontkoppeling van traditionele
verbanden ruimte schept voor nieuwe en voor onze pluriforme samenleving me~r adequate ontwikkelingen. Daarom is het van belang dit hierarchische systeem van geometrische eigenschappen van bouwwerken te
benoemen als een afzonderlijk (deel)concept.
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Deze inbedding in de moderne filosofie gold ook voor het begrip structuur
als kernbegrip bij het ontwikkelen van een ontwerptheorie. Aanvankelijk
ging het bij de SAR niet om een dergelijke theorie, maar stond de praktische oplossing van een huisvestingsvraagstuk centraaC Het ontwerpen en
bouwen van dragers vormden van meet af aan het richtpunt voor een
gecombineerde aanpak, zowel vanuit het gebruik als vanuit de techniek.
Deze dragers werden ook wei aangeduid als woon-structuren, waarmee
later, door een overeenkomstig woordgebruik, een verband gelegd werd
met de filosofie van het Franse structuralisme, waarvan Levi-Strauss en
Michel Foucault in die tijd de belangrijkste exponenten waren. Het onderscheid tussen het latente en het manifeste, het andere en hetzelfde, het
bewuste en het onderbewuste maakten een onderscheid in verschillende
lagen van werkelijkheid zichtbaar, die door Foucault in strikt filosofische
zin en door Levi-Strauss in toegepaste zin, namelijk op het gebied van de
mythologie, verder uitgewerkt werden . Met name zijn studies van de
mythen waarbij het mogelijk bleek uit verschillende varianten van een
, mythe de essentiele boodschap van die mythe, als structuren, te ontcijfe\ en, was daarbij verhelderend. De Franse socioloog Raymond Boudon
maakte duidelijk dat een dergelijke benadering ook zinvol was voor andersoortige systemen, waarbij hij de structuur definieerde als het stelsel van
regels van het systeem, dat het mogel ijk maakt een boodschap zowel te
coderen als te decoderen. Dit stelsel van regels duidde hij aan als de theorie van het systeem, een andere benaming van structuur. Naast woonstructuren werden in latere studies door de SAR ook stedebouwkundige structuren onderscheiden, die als stedelijke weefsels aangeduid werden. Pas in
een veel later stadium poogde Van Randen een soortgelijke benadering toe
te passen voor bouwkundige aansluitingen in de vorm van bouwknopen.
Dit bouwkundig structuurbegrip bleek wezenlijk, niet aileen omdat hiermee de bouwkundige werkelijk herleid kon worden op bouwkundige structuren en typen, die afhankelijk van de context waarmee ze geconfronteerd
werden, aanleiding gaven tot varianten, maar ook omdat hiermee een
ander soort gelaagdheid zichtbaar gemaakt kon worden, namelijk in de
vorm van ruimtelijke niveaus. Het structuur-begrip speelde, zoals hiervoor
al werd aangegeven, een wezenlijk rol bij het onderscheiden van niveaus in
een open hierarchie. Bouwknopen, dragers en weefsels representeerden
ruimtelijke niveaus die ondanks hun verband een duidelijke autonomie
hadden. Aan de hand van een observatie van een boom met takken en bla-

deren maakte Habraken duidelijk datal deze elementen weliswaar een
boom beschrijven, maar dat elementen van een lager niveau niet vanzelf de
elementen van een hager niveau bepalen. In het geval van ontwerpen betekent het dat een hager niveau in relatie met een lager niveau een constante en niet veranderbare vorm is. Tegelijkertijd werd duidelijk dat ruimtelijke
niveaus van dit type door hun mogelijke koppeling aan maatschappelijke
niveaus territoria kunnen zijn, die als besluitvormingsgebied fungeren. Met
de definitie van begrippen als structuur, niveaus en territoria werd een
periode van circa tien jaren theorievorming afgesloten, waarna het woord
aan de toepassing in de praktijk was.
Het niveaubegrip bleek eveneens aan te sluiten op een meer algemene
wetenschappelijke theorievorming en wei die van de Algemene Systeemtheorie.
Toch is er een wezenlijk verschil met het niveaubegrip zoals dat door de
SAR werd ontwikkeld. Habraken onderscheidde verschillende soorten van
hierarchie, die aile gekenmerkt werden door een bijzonder wijze van
onderlinge afhankelijkheid: "containment", van meubilair in een kamer, of
van blokken in een stratenpatroon, "connection", van distributie in een
waterhuishouding, in elektrische netwerken en verkeerssystemen, en "framework", van een machine. In aile gevallen gaat het om niveaus van afhankelijkheid, waarbij veranderingen op een laag niveau geen invloed hebben
op de hogere niveaus, maar waarbij het omgekeerde wei het geval is, hetgeen inherent is aan hierarchie. Deze niveaus van afhankelijkheid corresponderen met niveaus van verantwoordelijkheid van betrokken partijen.
Een probleem 'dat door de SAR opgelost moest worden, wilde zij haar theorie operationeel maken, was het vraagstuk van het vinden van een adequate afbeeldingswijze van bouwwerken in hun groei van een vaag beeld
naar een specifiek gebouv.:. Tijdens zijn ontwikkelingsfasen moest het
bouwwerk ook in algemene zin afgebeeld kunnen worden.
Een gebouw werd daartoe voorgesteld als een groep sectoren in een zonering. Een zonering is een beschrijving van een situatie bestaande uit zones
die door marges van elkaar gescheiden worden. Er worden verschillende
soorten zones onderscheiden, afhankelijk van hun positie ten opzichte van
de buitenlucht, en afhankelijk van hun openbaar dan wei prive karakter: in,
grenzend aan, niet grenzend aan de buitenlucht, dit alles prive en daarnaast nog een zone met openbare bestemming. In morfologisch opzicht is
een zonering een stelsel van lineaire ruimten, waarvoor regels gelden ten
aanzien van de plaatsing van ruimtelijk elementen.
Ook voor deze elementen was er behoefte aan algemene categorieen van
ruimten, gedefinieerd door de mate van hun ruimtelijke bepaaldheid: van
algemene verblijfsruimten als woonkamers, vertrekken en cellen. De algemene plaatsingsafspraak was dat ruimtelijke elementen altijd eindigen in
een marge; met deze regel kon de functionele kwaliteit van een programma van eisen, dat uitspraken doet over soort, aantal en positie van ruimtelijke elementen, in principe overgedragen worden op een zonering.
Een drager werd gedefinieerd als een sectorgroep, gesitueerd in een zonering. De aard van de zonering, dat wil zeggen de ordening van de zones,
bepaalde het type woongebouw.
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De drager kon met behulp van inbouwelementen in materiele zin ingedeeld worden in dragerwoningvarianten . Omdat de drager en de inbouwelementen gezien werden in twee te onderscheiden sferen van gebruik en
produktie, was het nodig afspraken te maken over de plaatsing van materiele elementen. Daartoe diende het 10-20-cm bandraster, waarvoor, juist
als bij zoneringen, gold dat materiele elementen eindigen in een 10 em
band . Het bandraster vormt de onderlegger voor het ontwerpen van aansluitingssituaties, de bouwknopen.
Voor het analyseren en ontwerpen van stedelijke weefsels werden op een
soortgelijke wijze zoneringen, categorieen van ruimtelijke elementen en
bijbehorende plaatsingsafspraken ontwikkeld.
De definitie van de geometrie van situaties op de drie ruimtelijke niveaus
van bouwknopen, dragers en weefsels is identiek, evenals de definiering
van ruimtelijk-materiele elementencategorieen en de wijze waarop deze
elementen in de situatie geplaatst worden. In bijzondere gevallen kan een
zonering dezelfde geometrie hebben als een bandraster, en dat zelfs in
twee richtingen. Een b~ndraster kan opgevat worden als een verbijzondering van een lijn-raster, dat gedefinieerd wordt door een moduul. De (functionele) kwaliteit van een zonering kan daarmee in zijn meest compacte
vorm meegedeeld worden aan deze moduul. Deze moduul is de maateenheid waarmee de elementen van een ruimtelijk niveau gemeten worden .
Elk niveau in een hierarchisch ruimtelijk stelsel wordt gekenmerkt door een
moduul met bijbehorende lijnraster; tussen de verschillende niveaus figureren de daarvan afgeleide bandrasters of zoneringen. Een hierarch isch ruimtelijk maat- en plaatsstelsel van dit type is het Generic Grid. Het is de meest
compacte formulering van de vorm van een ruimtelijk object, waarin naast
functionele eisen op verschillende niveaus tevens de relatie tussen deze
niveaus als een afzonderlij ke kwaliteit aan de orde komt; een kwaliteit die
met de term schaal, ritme of ordonnantie aangeduid wordt. Het Generic
Grid is daarmee de notatie van een ordonnantie-concept, dat immers een
hierarchisch, gelaagd maat-en rasterstelsel is. Het Generic Grid kan schematisch weergegeven worden in de vorm van een tabel. Als voorbeeld is gekozen het Generic Grid voor een uitbreidingsplan voor Macao, waarop in de
volgende paragraaf nader wordt ingegaan.
Drager-niveau
2
3
Weefsel-niveau

4
5
6

10
10-20
30
30-90
120
240-360
600
1200-2400
3600
3600-10800
14400

M1
M1/M2
M2
M2/M3
M3
M3/M4
M4
M4/M5
MS
M5/M6
M6

Drager-materiaal raster
Drager rater
Drager-weefsel raster
Weefsel-drager raster
Weefsel raster
Weefsel-stedelijk raster

3. TOEPASSING

Het ordonnantie-concept onderhoudt, hoewel autonoom, vanwege zijn
geleding die aansluit op taakgebieden van beroepsgroepen, een nauwe
relatie met het professioneel concept. Dit concept heeft dan ook een notatiewijze die sterk overeenkomt met die van het ordonnantieconcept, zij het
dat naast maat en plaats van de elementen per niveau de partijen genoemd
worden die beslissingen nemen over die elementen.
Op dit Generic Grid als voorbeeld van de notatiewijze van een bouwwerk
als ordonnantieconcept en als ondergrond voor een partituur wil ik nader
ingaan. lk wil dit doen op het niveau van het stedebouwkundig ontwerpen,
omdat dat niveau al een zekere formalisering van de samenwerking van
verschillende disciplinaire partijen in een project kent. lk maak daarvoor
gebruik van een artikel dat ik samen met Hans Knikkink publiceerde over
"The Design of a Generic Grid" [1], met als ondertitel "Urban Intervention
Plan for Macao". Dit plan staat daarbij model voor tientallen projecten die
op deze wijze, ook in Nederland, zijn ontworpen en uitgevoerd.

3.1. Het probleem

Een van de meest complexe vraagstukken bij de fysieke planning is het feit
dat de behoeften en vragen van de tegenwoordige en toekomstige gebruikers evolutionair en dynamisch van karakter zijn. In de levenscyclus van een
grootschalig stedelijk plan zullen generaties van gebruikers accommodatie
zoeken in dat plan en hun levenswijze zal zowel qua aard als intensiteit veranderen.
Bij de orthodoxe masterplanning worden deze dynamische aspecten veel te
dikwijls verwaarloosd, gedomineerd als zij dikwijls worden door starre
esthetische aspecten als een gevolg waarvan zij niet aanpasbaar zijn aan
verandering, groei en onverwachte ontwikkelingen in grondgebruik.
De oplossing van de dynamische aard van fysieke planning en ontwerpproblemen wordt niet gevonden in het ontwerp van een ruimtelijk produkt
aileen, maar eerder in het concept dat tijd en ruimte overbrugt en in de
identificatie van regels en procedures die het besluitvormingsproces in ontwerp en het gebruik van het fysieke plan besturen. Daarnaast gaat het om
een concept dat het mogelijk maakt dat sociale, economische en fysieke
planners hun activiteiten op elkaar afstemmen en dat het mogelijk maakt
binnen de orde van de fysieke planning de activiteiten van verschillende
soorten ontwerpers op elkaar af te stemmen. Het betreft de coordinatie van
verkeersplanners, architecten, ontwerpers van groenvoorzieningen, riolering, nutsbedrijven, etc. Een belangrijk probleem daarbij was, dat de ontwerpactiviteiten om redenen van tijd voor een belangrijk deel simultaan
uitgevoerd moesten worden. Slechts een deel van de ontwerpers voerden
hun werkzaamheden in Macao en Hong. Kong uit, anderen deden dat vanuit Nederland.
Deze paper beschrijft de benadering die werd ontwikkeld voor het ontwerp
van twee stedelijke interventieplannen voor Macao, het Chinees-Portugese

schiereiland in de delta van de Parelrivier. Met de bedoeling een fysiek en
procedureel kader te verschaffen voor de vereiste coordinatie, flexibiliteit
en aanpasbaarheid in grondgebruik, werd besloten een "Generic Grid" te
ontwerpen.

2. Het concept van een Generic Grid.
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Een Generic Grid, of groeiraster is een instrument in de fysieke planning
dat twee kwaliteiten verbindt: aan de ene kant legt het ruimtelijke kwaliteiten vast en geeft deze hun plaats, aan de andere kant biedt het een perspectief op een wijd scala van grondgebruik-varianten. Als concept combineert het tijd-ruimte-kwaliteiten met heldere identificeerbare procedurele
regels voor besluitvorming in de verschillende ordes van de ruimtelijke
planning.
Voor een goed begrip van het concept van zulk een raster is het van belang
kennis te hebben van het niveau-begrip. Een niveau is gedefinieerd als een
verzameling elementen die een situatie kunnen beschrijven; elk element op
zijn beurt kan uitgewerkt worden in varianten op een lager niveau; de elementen daarvan vormen situaties voor een weer lager niveau.
Bijvoorbeeld: een gebouw is een element op het niveau van de stedebouwkundige verkaveling, terwijl het een situatie is op het niveau van de ruimtelijke indeling en de constructie.
Een stedelijk blok is een element van een stedelijke plan, maar op een lager
niveau is het verzameling elementen die een situatie vormt voor percelen
en gebouwen.
De transformaties tussen de verschillende niveaus worden altijd beschreven
in termen van varianten; varianten op een bepaald niveau hebben een
gemeenschappelijke structuur die als element fungeert op een hoger
niveau; dit systeem van niveaus is daarom principieel dynamisch van aard.
Met behulp van het niveau-begrip is het mogelijk twee andere basisbegrippen te definieren: dragers en weefsels. Een drager is het algemeen
principe van een gebouw, gedefinieerd in zones, marges en sectoren. Op
een lager niveau wordt het uitgewerkt in indelingsvarianten. Een drager is
een element op het niveau van de stedelijke verkaveling. Een weefsel i~ het
algemeen princi"pe van verkaveling, eveneens gedefinieerd in zones en
marges. Op een lager niveau wordt het uitgewerkt in verkavelingsvarianten met percelen en dragers. Als dragers en weefsels ontworpen moeten
worden als een gemeenschappelijke struct'U~;~r voor de ontwikkeling van
woningen en stedelijke patronen, en· dragers en weefsels deel moeten uitmaken van een hierarchisch geordend systeem, moeten er rasters ontworpen worden als gemeenschappelijke structuur voor zowel dragers als weefsels. Waar dragers en weefsels afgebeeld kunnen worden in de vorm van
zones en marges, krijgt het raster de vorm van een bandraster: een verweving van banden en velden. Rasters kunnen op die manier weefsels genereren en zij kunnen dragers genereren. Wanneer rasters op verschillende niveaus geordend worden in een hierarchisch systeem van niveaus, verschaffen zij de evolutionaire morfologie welke ruimtelijke kwaliteiten en dimensionele samenhang garanderen.

Dit type raster bevat informatie en kwaliteiten in de meest gecondenseerde
vorm, en vanuit het oogpunt van architectonisch ontwerpen en stedelijke
planning tevens op de meest essentiele manier: namelijk door maat-, plaatsen functie-afspraken van ruimtelijke elementen.
Plannen op het stedelijk niveau zijn notaties in de rasters van hogere
niveaus. De rasters worden ontworpen door het structureren en generaliseren van ruimtelijke kwaliteiten op lagere niveaus. Deze kwaliteiten in de
vorm van objectieve normen en subjectieve historische en symbolische
waarden ondersteunen het ontwerp- en planningsproces, zelfs wanneer
slechts ruwe schetsen gemaakt worden voor een over-all plan op het niveau
van de stad.

3.3. Het ontwerpen van het raste~.

Het raster moest een middel zijn voor het bereiken van de volgende drie
doelstell ingen:
1. Doelstellingen als vereisten op het niveau van de drager: bouwvoorschriften, een verzameling normen met betrekking tot de relatie tussen het
woonoppervlak en het aantal slaapkamers in verschillende sociaal-economische categorieen en de bezettingsgraad (7,5 m2 per bewoner).
Op het weefsel-niveau: bevolkingsdichtheid (2500 bewoner per ha), parkeernormen en beschaduwingshoek (76 graden van het midden van de weg
tot de dakrand).
Op beide niveaus was er behoefte aan flexibiliteit.
2. Doelstellingen gedefinieerd door het projectteam: het historisch ruimtelijk patroon van Macao in termen van afmetingen en organisatie moet - in
schematische vorm- een van de mogelijke varianten zijn die door het raster
gegenereerd konden worden.
3. Op het hoogste niveau moest het raster passen in de over-all geometrie
van Macao.
Na verschillende pogingen slaagden we er in een raster te ontwerpen dat
aan deze vereisten voldeed.
Prototypen op het laagste niveau kregen de vorm van werkelijke dra~ers,
omdat er geen statistieken aanwezig waren over de differentiatie in huishoudens. Prototypen op weefsel-niveau kregen de vorm van stadsblokken,
welke op verschillende manieren gedetailleerd konden worden ten behoeve
van woningen, kantoren, fabrieken en overige functies. fen aantal uitwerkingen daarvan worden in fig . 2 getoond. De gemiddelde hoogte kon
beperkt blijven tot 9 verdiepingen en binnenhoven hadden een beschaduwingshoek van 45 graden, wat in beide opzichten een grote verbetering te
zien gaf ten opzichte van vroegere plannen.
Het rijke scala van openbare ruimten in de oude Macanese gebieden kon
gedimensioneerd en gepositioneerd worden met referentie aan het ontworpen raster.
Het raster paste prima in de "natuurlijke" situatie van Area Preta en Port
Exterior; verkeerslijnen, havens, en "landmarks" als heuveltoppen, en bestaande gebouwen kregen hun plaats in het kunstmatig raster.
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Fig. 2 Prototypen van stadsblokken

4. Instrument voor dynamisch ontwerpen en planning

Het Macao-project is een goede illustratie voor het ontwerpen van een
generic grid als een instrument voor dynamisch plannen en ontwerpen . De
methode bleek adequaat te zijn in een situatie waar vertegenwoord(gers
van verschillende gebieden van de planning als sociale, economische en
fysieke planning samen moeten werken en waar meer in het bijzonde~r op
het gebied van de fysieke planning tegelijkertijd problemen van gebouwen, verkeer en rioleringsontwerp opgelost moeten worden.
De methode is zeer bru ikbaar gebleken in een situatie die gekenmerkt
wordt door een gecompliceerde historische erfenis in de gebouwde orpgeving en waar zowel economische en politieke onzekerhed.en zijn.
De fundamenten van de methode kunnen gevonden worden in de notie
van verandering gedurende het proces van planning en ontwerp waar verschillende opties geanalyseerd moeten worden met betrekking tot hun

consequenties voor verschillende planningsgebieden, en verandering in termen van reorganisatie en uitbreiding wanneer de gebouwde omgeving in
gebruik is.
Als zodanig is het ontwerp van een Generic Grid een weerspiegeling op
micro-schaal van het ontwerpproces dat plaats zal vinden wanneer het project in uitvoering en gebruik is.
De werkwijze met het Generic Grid blijkt een bijzonder stabiele te zijn. Aile
ontwikkelde prototypen op architectonisch en stedebouwkundig niveau zijn
sinds 1981 inmiddels verlaten als gevolg van het politiek krachtenspel, maar
het raster blijft het bord waarop elk spel telkens weer opnieuw, ook nog
1992, gespeeld wordt.
Een dergelijk stelsel van hierarchisch geordende rasters is een van de wijzen
waarop het ordonnantie-concept als schaal en het professioneel concept als
/ partituur van een bouwwerk afgebeeld kunnen worden. Het is duidelijk dat
deze concepten pas hun waarde krijgen in een ontwerpproces wanneer het
gecombineerd wordt met andere deelconcepten die bijdragen aan het
bouwkundig ontwerp.

LITERATUUR
(1) Bax, M.F.Th., "The design of a generic grid", Open House, vol. 9, no.4, 1984.
(2) Bax. M.F.Th ., "Meten met twee maten; Ontwikkeling van een maatstelsel als kader voor
een besluitvormingsproces op het gebied van het ruimtelijk ordenen", Eindhoven,
dissertatie THE, 1976.
(3) Habraken, N.John, "The Appearance of the Form", Cambridge Massachusetts. A water
Press, 1985.
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MORFOLOGISCH CONCEPT
lng. R. Daru, arch. HfG.

De morfologische begripsvorming kent twee vertrekpunten:
de analytisch-wetenschappelijke, die zich bezighoudt met de natuur der
vormen, hoe ze zijn en hoe ze werken,
de synthetisch-technische en/of -kunstzinnige, die zich richt op de vervaardiging van vormen, hoe ze voort te brengen zijn en hoe ze dienen
te presteren.
Het eerste, analytisch-wetenschappelijke vertrekpunt heeft tot nu toe in de
literatuur, in het .onderzoek en in het theoretische onderwijs van de morfologie gedomineerd als basis van conceptualisatie, terwijl in feite het tweede, voortbrengende {generieke) vertrekpunt belangrijker is voor het eigenlijke vormgeven in onderwijs en praktijk. Maar daarbinnen heeft nog weinig conceptualisatie plaatsgevonden, dat verder gaat dan zoek- en vindregels {heuristieken) over hoe je moet vormgeven . Pas in de laatste tijd is men
bezig hierin verandering te brengen.
Zich te ontdoen van de principes van conventionaliteit: hoe je moet vormgeven; van sociale afspraken: dat sommige vormen mooi of lelijk zijn; van
ideologische stellingen: platte daken zijn 'logisch', ornamenten slecht. Het
wetenschappelijk geente, morfologisch concept houdt zich bezig met de
beschrijving van vormen, met hun verklaring en voorspelling en hoe ze door
mensen waargenomen, ge"interpreteerd, gebruikt en beleefd worden.
De morfologische conceptontwikkeling vanuit kunstzinnig en technisch
oogpunt betrekt zich in de eerste plaats op het voortbrengen van vormen
en in tweede instantie op het evalueren van die voortgebrachte vormen: de
ontwerpondersteunende, resp. beslissingsondersteunende methoden, technieken en hulpmiddelen voor het vormgeven.
Via het evalueren en beslissen wordt de verbinding gelegd tussen de wetenschappelijke en generieke conceptualisaties van de vorm, wordt de voortgebrachte vorm toegankelijk gemaakt voor verklaring en voorspelling van
gedrag, werking en beleving.

1. SYNTHETISCH MORFOlOGISCH CONCEPT

Architecten geven primair vorm vanuit een synthetisch-kunstzinnig en
-technisch morfologisch concept. Een wetenschappelijke conceptualisatie
van de vorm is daarbij niet nodig en kan zelfs contraproduktief werken,
omdat dat een andere benadering vergt: van het zoeken naar een oplossing
en anderen van de wenselijkheid van die oplossing overtuigen, naar een kritische benadering van die oplossing, antwoorden vinden voor gestelde vragen omtrent diezelfde vorm. Voor zover architecten een vorm beredeneren,
doen ze dat stilzwijgend en intu"itief. Pas sinds kort wordt geprobeerd daar
enig inzicht in te krijgen. Wordt via denk- en doemodellen van het ontwerpen, ondersteund door {hardop denk)protocollen, eye movement recorders
en andere technieken, empirisch geprobeerd, er achter te komen hoe vorm-
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gevers vorm geven. Hoe ze vanuit vage beginvormen nieuwe vormen tot
ontwikkeling brengen en hoe ze vormen associeren op basis van analogieen. Vormgeven blijkt een ambachtelijk proces te zijn. Een vormgever
'weet' hoe je met een vorm moet omgaan, maar niet altijd waarom. ~ij of
zij ziet de mogelijkheden van uitwerking in een ruwe en vage beginV:orm,
maar kan niet altijd vertellen waardoor dat komt. Oat blijkt ook niet n9dig,
om goed vorm te kunnen geven. Bovendien, hoe oorspronkelijker de vprmgeving, hoe moeilijker die overdracht plaatsvindt en omgekeerd,l hoe
clichematiger de vormgeving uitvalt, hoe beter dat te communicer~n is.
Wat vormgevers intellectueel weten over de vorm blijkt meestal bitter
tegen te vallen. Ook bijzonder getalenteerde vormgevers blijken vaak ·nauwelijks iets zinnigs over de vorm te weten en ook niet in staat te zijn er
enigszins beredeneerd over te kunnen praten. Oat Iaten ze over aan de
kunstcritici, die meestal zelf wederom niet in staat zijn een architectonische
vorm tot ontwikkeling te brengen.
Oat architectonische vormgeven blijkt vee! meer zowel een v66rbewust
perceptueel als een associatief, onderbewust proces te zijn, dat vooraf gaat
aan het uitdrukkelijk bewuste en beredeneerde denkproces diep in onze
hersenen. Het werkt met beelden als representaties van vormen en het stelt
vormgevers in staat ermee om te gaan zonder een beroep te hoeven doen
op de formeel logische constructies, waarmee we in ons bewustzijn werken.
Vormgeven als vaardigheid verschilt in dit opzicht niet veel met zoiets uiteenlopends als praten of fietsen. We kunnen perfect met onze moedertaal
omgaan, zonder ons er een goed begrip van te hebben gevormd; we leren
fietsen zonder ons rekenschap te geven van de mechanica van evenwicht
.
en voortstuwing, die er begripsmatig aan ten grondslag ligt.
Maar dat betekent nog niet dat de beoefening van een algemene taa(kunde op universitair niveau overbodig zou zijn of dat een goed begrip va'n de
bewegingsmechanica voor de sportbeoefening geen waarde zou hebben!
Een wetenschappelijke concept~alisatie heeft daarbij een belangrijke communicatieve functie: het maakt uitwisseling, beredenering en voortbrenging van gegevens mogelijk. Het opent daarmee de weg naar verklaring en
voorspelling en dus ook naar evaluatie en optimalisatie van taaluitingen,
sportprestaties of (in ons geval) vormen.

2. ANALYTISCH MORFOLOGISCH CONCEPT
Voor de vaardigheid van het alledaagse vormgeven is de wetenschappelijke
conceptualisatie van de vorm overbodig. Sterker nog, ze kan belemmerend
werken voor het spontane, creatieve, vormgeven! Maar aileen, indieril we
uitgaan van de alledaagse vormgevingspraktijk . Waar gewerkt wordt met
potlood en papier en waar vormen als grof geschetste projecties worden
afgebeeld voor verdere interpretatie en uitwerking. Niet echter indie? we
voor dat zelfde vormgeven andere computerhulpmiddelen willen verzirhnen
dan de gangbare, puur registrerende, niet-intelligente 20 teken- en 3D
modelleerprogrammatuur. Niet indien we bijvoorbeeld met een computer-

hulpmiddel de mogelijkheid willen bieden om direct en actief met vormgevingsregels te experimenteren. Of indien we routine-onderdelen van het
vormgevingsproces willen delegeren aan een onvermoeibaar attente computerassistent. Een uitdrukkelijke conceptualisatie van de vorm en het
vormgeven is dan noodzakelijk, om er vat op te kunnen krijgen voor vertaling binnen de benodigde computerprogrammatuur. Om het op een veel
algemener niveau te kunnen benaderen en beoefenen: niet meer op het
niveau van het individuele vormgevingswerk, maar op die van de ontwerpwerkstijl, zoals die tot uitdrukking komt binnen een hele serie van ontwerpprojecten. Daartoe moet men een morfologisch begrip tot ontwikkeling
brengen, waarmee men niet aileen onderscheid kan leggen, maar waar
men ook naar kan handelen, denken en redeneren. Waarmee men enerzijds
de ontwikkeling, beschrijving en overdracht van vormen kan regelen en
bestuderen binnen het bouwkundig verkeer van gegevensvoortbrenging en
-uitwisseling en anderzijds de werking, gebruik en beleving kan verklaren
en voorspellen, die uitgaat van diezelfde vormen. Kortom, een morfologische conceptualisatie die zowel analytisch a ls synthetisch is, die zowel
wetenschappelijk verklarend en voorspellend als kunstzinnig en technisch
voortbrengend van aard is.

3. PARADOX VAN DE VORM
Architecten ontwerpen met schetsen en tekeningen, dat wil zeggen met
weergaven of projecties van grenslijnen en -punten van 3D vormen op het
platte vlak van afbeelding. Ze weten dus vormen in contouren weer te
geven, zoals ook een camera een lichaam als omhulling weet vast te leggen.
Maar begrijpen ze daarmee wat vormen zijn? Begrijpt een camera wat het
registreert? Kunnen we met het registreren van vormen, deze verklaren
en/of voorspellen? Wat weten we in het algemeen over de vorm? Is vorm
daarbij alles wat zintuiglijk waarneembaar is? Is het dus gelijk te stellen met
aile eigenschappen van een omhulling, inclusief grootte, contour, kleur,
helderheid, textuur en richting? Of slaat het aileen op de vlakbegrenzingslijnen van een lichaamsomhulling? Of is het zoiets abstracts als de organisatie van onderdelen binnen een geheel? Of nog abstracter: een (waan)denkbeeld, dat we aan onze omgeving opleggen, zoals we in de inktvlekken van
een Rorschach-test dingen kunnen zien, die er in werkelijkheid niet zijn?
Het probleem met vormen is dat we ze niet eenduidig kunnen meten zoals
temperatuur of luchtdruk. We kunnen ze niet exact aflezen op metertjes en
er mee rekenen. In de zogeheten morfometrie wordt weliswaar gepoogd
vormen met kengetallen te definieren - zoals. bijvoorbeeld in complexiteitsof compactheidsmaten- maar een zo'n kengetal kan nog altijd op.oneindig
veel vormen slaan. Hetzelfde geldt indien we er een naam aan geven, zoals
dat in de morfografie plaatsvindt. Het blijven benaderingen, die van toepassing zijn op groepen of typen vormen in plaats van op individuele vormen.
Een vorm laat zich ook niet analyseren, door haar in haar onderdelen uiteen te leggen. Met dezelfde materialen en produkten waaruit een gebouw

zich laat ontleden kunnen andersgevormde gebouwen gerealiseerd wor·
den.
Het bijzondere van vormen is voorts, dat ze enerzijds gebonden zij'!' aan
materie, anderzijds er los van staan. Een zelfde vorm kan uit verschiliende
materialen gerealiseerd worden en uit een materiaal Iaten zich zeef: veel
verschillende vormen creeren. Maar zonder materiaal, geen vorm. Een .vorm
lijkt dus boven de materie te staan, waaruit het is ontstaan, maar laat zich
gelijktijdig aileen maar via diezelfde materie als zodanig uitdrukken. :
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Dit is de paradox van de vorm. Het is tegelijkertijd concreet en abstr~ct, is
registreerbaar maar niet meetbaar, even vergankelijk als materie en 'ener·
gie onvergankelijk zijn. Onvergankelijk, omdat daarbij aileen sprake is van
een verandering waarop diezelfde materie en energie georganiseerd zijn.
Dit is het vraagstuk waarover filosofen zich reeds vanouds het hoofd
gebroken hebben en die tot opvattingen gekomen zijn over de vorm, die
ook nu nog ons huidige denken en doen over de vorm diep be'invloeden.
Willen we dus gaan begrijpen wat vormen zijn (om het even of het al dan
niet architectonische vormen zijn) dan zullen we ons met die filosofische
bespiegelingen en uitgangsposities moeten bezighouden. Met inbegrip van
de daaruit voortvloeiende methoden en technieken van onderzoek ten
aanzien van de gewaarwording, herinnering en interpretatie van vormen
en met betrekking tot hun verklaring en voorspelling, resp. hun beschrij·
ving en voortbrenging. En door de filosofische uitgangspunten in hu~ ontwikkelingsgeschi~denis te volgen kunnen we de verrassende actualiteit
ontdekken van het aldus ontstane morfologische concept voor de h~idige
architectonische ontwerppraktijk.

4. OORSPRONG VAN HET MORFOLOGISCH CONCEPT
AI sinds de Griekse oudheid behoort het morfologisch concept tot het kennisgebied van het architectonisch ontwerpen. In feite reikt ze nog verder in
de tijd terug. In het bijzonder via de Q!'!tallenmystiek van de Pythagoreers,
die hun wortels hadden in de landbouwculturen van Egypte, Mesopotamie
en de lndusvallei. Enerzijds moet deze getallenmystiek voortgekomen zijn
uit praktische zaken, zoals het geometrisch kunnen reconstrueren van
ieders landbezit na overstromingen, het kunnen berekenen van belastingen
na de oogst en het kunnen verhandelen van diezelfde oogstprodukten.
Anderzijds was die mystiek ook geent op het kosmische: de gedachte, dat
het gedrag van zowel de hemel lichamen als dat van aile andere dingen en
wezens op aarde, zich tot getalswetten lieten herleiden. En het ligt voor de
hand, dat hetgeen wat men ontdekte aan geometrische maten en verhoudingen en getallenreeksen, ook ging toepassen op de bouw van tell)pels,
paleizen en stedelijke nederzettingen als geheel.
.
Van een intui'tief vormbegrip moet echter reeds veel eerder sprak~ zijn
geweest, getuige de krassen, tekeningen en schilderingen in de 'gr~tten
van de prehistorische mens van vijfhonderd duizend tot dertig duizen~ jaar
geleden. Ze waren waarschijnlijk eerder gebaseerd op wat men vond dan

op wat men bewust schiep aan vormen op de rotswanden: eigenaardige
welvingen of berenklauw-krassen, die - eenmaal herkend of ge'interprteerd
als een dier of mens- benadrukt werden door met okerverf de contouren te
versterken en in te vullen tot in de loop van de tijd zeer realistisch uitgewerkte projecties of afbeeldingen ontstonden. Afbeeldingsprojecties, die de
prehistorische mens ook van zichzelf en zijn omgeving als schaduwen moet
hebben waargenomen, bij het lopen in de zon of in het schijnsel van de
maan of van fakkels in de grotten, waar ze hun toevlucht in namen en hun
rituelen in uitoefenden.

5. ESTHETISCHE EN FILOSOFISCHE WORTELS
Maar voor de oudst overgebleven schriftelijke getuigenissen met betrekking tot het denken over de vorm blijven we toch voornamelijk aangewezen op de Griekse oudheid. Het begrip vorm dat vanuit het latere Latijnse
'forma' tot ons is gekomen, heeft haar wortels gehad in de twee griekse
begrippen 'mprphe' en 'eidos'.
Morphe, afkomstig uit de esthetiek en eidos vanuit de algemene filosofie:
morphe als esthetische vorm, verwijzend naar de zichtbare (en voor
zover in 3D, de tastbare) vorm, die beschreven en als mooi of lelijk
beoordeeld werd,
eidos als filosofisch vormbegrip, gericht op het wezen van de vorm, die
te beschrijven en vooral als waar of onwaar te duiden of te verklaren
was.
Vanuit de esthetiek zijn tenminste een drietal vormbegrippen tot ontwikkeling gebracht:
de ruimtelijke vorm, met verhoudingen en ordeningen van en tussen
elementen definieerbaar,
de uiterlijke vorm als omhullend oppervlak voorzien van diverse contouren, kleuren, helderheden en verzadigingen, van texturen en richtingen,
de begrensde vorm, opgevat als systeem van uitsluitend grenslijnen, die
uiterst doeltreffend in schetsen en tekeningen zijn vast te leggen.
Vanuit de algemene filosofie heeft men het wezen van de vorm trachten te
duiden en te verklaren:
transcendentaa/, buiten tijd en ruimte staande, weerspiegelingen van
ideale archetypische vormen zoals ze geschapen zijn in de geest van God
of zoals ze altijd bestaan moeten hebben in de gedaante van wiskundige- of morfologische organisatiewetten,
immanent, op niet materiele, doelgerichte gedrag betrokken organisatieprincipes, systeemeigenschappen, patronen van informatie, die eigen
zijn aan de objecten zelf,
nominaal, op de naam betrokken a priori vormen vanuit de menselijke
geest door selectieve perceptie en benoeming opgelegd aan de omgeving.

6. MORFOlOGISCHE VRAAGSTElliNGEN
''

I

lndien we het vraagstuk van de vorm diepgaand willen. leren begrij'pen,
dan zouden we ons met deze eeuwenoude opvattingen over de vorm Jnoeten bezighouden, omdat ze nog altijd ons huidige visuele denken ·en t oen
met betrekking tot de vorm bepalen. Ze bepalen de uitgangspunten waarop we onze theorie~n baseren over hoe we vormen gewaarworden, hf rinneren en interpreteren, over hoe we met vormen omgaan bij hun vcportbrenging en evaluatie:
gewaarworden (hoe we visueel denken met afgebeelde of verwerkelijkte vormen als externe stimuli in ons perceptieve v66rbewustzijn),
herinneren (hoe we associatief denken met verbeelde vormen, interne
stimuli in ons onderbewustzijn),
interpreteren (hoe we logisch uiteenleggend, normstellend, waarderend
den ken over vormen in ons bewustzijn),
voortbrengen (hoe we vormen tot ontwikkeling kunnen brengen door
gebruik te maken van onze nog altijd onvolprezen gewaarwordings-,
herinnerings- en interpretatievermogens).
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Hetzelfde geldt voor de veronderstellingen, waarvan wij uitgaan bij het
wetenschappelijk beschrijven, verklaren en voorspellen van vormen:
beschrijven (hoe we dat kunnen doen met behulp van realistische, schematische en symbolische modellen),
oorsprong verklaren (hoe het ontstaan van vormen op te sporen valt en
hoe ze zich ontwikkeld hebben),
werking verklaren (hoe het bestaan van bepaalde vormen te verklar~n
valt, met welke variabelen en gegeven welke omstandigheden),
voorspellen (hoe bepaalde prestaties zich Iaten behalen met bepaa·lcle
vormen, met welke variabelen en gegeven welke omstandigheden). ·
En dit geldt zowel bij het tot ontwikkeling brengen van methoden en ~ech
nieken van vormbestudering als bij de bestudering zelf. Rol en furictie van
dit alles verschillen, al naar gelang de filosofische en esthetische positie, die
men inneemt. Verschillen die tot uitdrukking komen in zowel de benadrukking als ontkenning van het belang van bepaalde vormaspecten, van de
vraag-, dan wei probleemstellingen, die men wil aanpakken.
Vraagstellingen, die we wetenschappelijk willen beantwoorden en probleemstellingen, die we kunstzinnig en/of technisch voortbrengend willen
oplossen.

7. MORFOlOGISCHE DENKWIJZEN
De esthetische en filosofische opvattingen over de vorm Iaten zich ook jmet

elkaar in verband brengen via de manieren van denken die men daartoe
moet inzetten:
deductief, voorzover de actuele ruimtelijke en/of transcendentale vqrm
zich vanuit een taxonomie van vormen laat afleiden; een taxonomi~. die
gebaseerd is op algemene, structurele, wiskundig beschrijfbare en bLiten tijd en ruimte geldige organisatie principes,

inductief, voorzover de uiterlijke en/of immanente vorm zich uit waargenomen vormen of vormfragmenten als een of ander functioneel
beschrijfbaar organisatie principe laat generaliseren, ontdekken,
reconstrueren,
abductief, voorzover de lijnvorm als ontwerpschets en/of de nominale
vorm als denkbeeld zich vanuit hun meerduidigheid en vaagheid tot een
nieuwe vorm laat recombineren, associeren of interpreteren uit niet
noodzakelijke en niet nodige, maar wei van toepassing verklaarbare
ideeen van organisatie.
Vanwege deze parallellen in denkwijzen en denkbeelden in de esthetiek en
filosofie, zullen we ze hier per denkwijze de revue Iaten passeren. Daarbij
doet plaatsgebrek ons afzien van een historische inleiding en enige uitweiding van zowel de analytische als de synthetische benadering van de vorm.
Volstaan wordt met uitsluitend een verwijzing naar de jongste ontwikkelingen, die een operationalisatie inhouden van al het voorgaande.

8. DEDUCTIEVE MORFOLOGIE

Deductie doet een beroep op ons logische bewustzijn. In voortbrengende
zin is bij deductie sprake van een voorspelling van individuele prestaties van
een ontwerp uit een algemene theorie (generalisatie/veralgemening, evaluatie en beoordeling op grond van een berekening):
esthetisch deductief, door vanuit gegeven en mooi bevonden getalsverhoudingen, ruimtelijke, geometrische vormen af te leiden, te associeren
of te interpreteren,
filosofisch deductief, door vanuit rationele taxonomieen of archetypen,
actuele vormen via afleidingen, te identificeren en te herkennen.

8.1. Ruimtelijk-deductieve' vorm
De ruimtelijke vorm betrekt zich op verhoudingen en ordeningen van en
tussen elementen. Ze worden ruimtel ijk in diverse projecties weergegeven.
Tegenwoordig zelfs in 2D-teken- en 3D modelleerpakketten. Deze zijn in
feite echter niet voor ontwerpers bedoeld, opgezet en geschikt gemaakt,
maar voor tekenaars. Deze teken- en modelleersystemen werken met kant
en klaar aangereikte ontwerpen, net als tekstverwerkers voor typisten zijn
om geformuleerde teksten in uit te typen. Ook ind ien vormgevers of schrijvers zich aan de bediening van dergelijke middelen zetten, valt niet aan de
beperkingen te ontkomen, die ingebouwd zitten in dergelijke programmatuur. Ze helpen om iets wat bekend is doeltreffend op papier of beeldscherm te zetten, maar Iaten een vormgever op zoek naar een ontwerp-idee
volstrekt in de kou staan. Daartoe dient men om te zien naar ontwerp programmatuur met meer ingebouwde intelligentie. De verhoudingen en ordeningen van 'de ruimtelijke vorm Iaten zich in regels vatten en inbouwen in
ontwerpprogrammatuur. Deze bestaan op het ogenblik slechts in prototypische vorm, maar tonen wei de weg, die zich laat bewandelen.
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Drie veelbelovende ontwikkelingen zijn (ondermeer) die van ~et relationele modelleren, het top-down werken met regels en parameters en de ontwerp-ondersteunende shape grammar editors.
De relationele aanpak komt neer op het formuleren van een verband tussen de verschillende onderdelen van een vorm te geven produkt. Bij een
rechte steektrap bijvoorbeeld tussen de aan- en optrede, de verdiepingshoogte, het aantal treden en de totale lengte van de trap. Bij een par~me
trische uitwerking wordt van te voren bepaald welke gegevens als invoer
moeten dienen om een .bepaalde uitvoer uit af te kunnen leiden. to het
relationele geval is voor een dusdanige uitwerking gekozen, dat de vormgever zelf kan bepalen wat hij of zij als ingangs- en uitgangsgegevens wil
hanteren. Oat verandert ·een commercieel verkrijgbaar parametrisch routine ontwerphulp in een veel algemener bruikbaar vormgevingsmiddel. Het
resultaat is bijvoorbeeld een elektronische maquette, waarbij dak-, gevelen vloerelementen als een geheel - maar flexibel - met elkaar verboh den
zijn. Verhoogt men een gevel, dan past het dak zich daarbij aan, verlengt
men een vloerelement, dan verschuift het daarop geente gevelelement
mee. En wei binnen van te voren bepaalde marges, om niet haalbar~ vervormingen te kunnen uitsluiten. Dit staat voor het ingebouwde ontwerpgedrag van het 30 computermodel. Bepaalde, gewenste verhoudingen en
ordeningen van en tussen elementen Iaten zich op ·die manier reeds van te
voren binnen een elektronisch basisrriodel inbouwen voor een norf11conform varieren daarop. Het zogeheten doorzingen van veranderingen wordt
op die manier beheersbaar. Een verandering van gevelomtrek bijvoorbeeld;
veroorzaakt een strekking en indikking van wanden en vertrekken achter
die gevel, maar dan wei met behoud van de minimaal vereiste breedten en
oppervlakten en de algehele samenhang tussen de daarbij betrokken vertrekken en wanden.
De top-down benadering werkt analoog aan wat een vormgever tra,d itioneel doet: vanuit een grove, zeer onvolledige schets langzaam toewerkend
naar een vollediger uitgewerkt ontwerp. In de traditie van de Beaux Arts:
werkend vanuit een 'parti' met aileen een skelet van constructielijnen als
organisatieprincipe, via plattegronden met gelijke, onderscheidloze muurdikten, ramen en deuren, enzovoorts, naar steeds meer waarheidsgetrt>uwe
en gedetailleerdere afmetingen en materiaalaangaven van dezelfde betrokken bouwkundige elementen. Top-down computerprogramma's voorzien in een hierarchisch opgebouwde bibliotheek van onderling samehhan1
gende elementen. lngebouwde vervangingsopties maken het mogelijk om
een globaal element te verfijnen door te kiezen voor een bepaalde onderverdeling in samenstellende delen. Verhoudings- en ordeningsregels Iaten
zich rea liseren via toegestane parametrische variatiemogelijkheden. B/nnen
dit top-down systeem van werken zingen veranderingen, uitgevoerd op
een globaal element automatisch door naar aile uitgewerkte gedetallleerdere niveaus, terwijl bij het detailwerk men zich steeds verzekert weet van
het grotere geheel, waarbinnen ge'i ntegreerd gewerkt wordt. Het is deze
flexibiliteit van werken op diverse niveaus van uitwerking, dat het r~Jimte
lijke vormgeven via deze top-down benadering een nieuwe dimensie geeft.
De motivatie voor het aanhouden van verhoudings- en ordeningsregels in

top-down programmatuur laat zich afleiden uit geschiktheidsideeen voor
gebruik, werking en beleving, die tegen de minste kosten of inspanningen
zijn te rea liseren. Beleving in esthetische en communicatieve zin, werking in
ondermeer bouwfysische en constructieve uitleg, gebruik in ergonomisch
opzicht en de minste kosten in de gedaante van de meest spaarzame toepassing van middelen voor de realisatie.
De top-down benadering kan vergeleken worden met outliners voor auteurs: men kan er mee vormgeven, zoals men met een outliner in de vorm
van trefwoorden kan brainstormen, om er vervolgens structuur in aan te
brengen door ze ruimtelijk te positioneren als hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, enzovoorts, tot men uiteindelijk dit skelet stapsgewijs van grof
naar fijn werkend kan invullen met compleet uitgeschreven teksten.
Shape grammar editors maken het op het beeldscherm mogelijk grafischvisueel voortbrengingsregels tot ontwikkeling te brengen en deze vervolgens te hanteren voor het produceren van een bepaalde vorm. Een shape
grammar editor biedt de mogelijkheid om een beginvorm te definieren en
deze ver volgens volgens een bepaalde rege l te doen veranderen in een
andere, meestal meer ingewikkelde, resulterende vorm. De regel kan daarbij ingegeven worden door de vormverandering grafisch-visueel voor te
doen op het beeldscherm. Een eenmaal ingegeven vormveranderingsregel
staat vervolgens als optie ter beschikking om aangeroepen te worden voor
toepassing: om vanuit een bepaalde stand van het vorm gegeven ontwerp,
een volgende stand te kunnen bereiken.
Met detgelijke typen ontwerpprogrammatuur laat de conceptualisatie van
de ruimtelijke vorm zich operational iseren. En via die operational isatie laat
zich weer opnieuw onderzoeken wat door mensen feitelijk wordt waargenomen, herinnerd en geTnterpreteerd. Gegevens die zich dan weer terug
Iaten vertalen naar de betrokken programmatuur, waarin bepaalde verhoudings- en ordeningsregels dan voor wijziging in aanmerking komen.

8.2. Transcendentale, structureel-deductieve vorm

De transcendentale vorm betrekt zich op algemene structuren, vormgevingsregels, archetypische vormen, die we terug kunnen vinden in bepaalde
vormen uit de werkelijkheid. Ze worden tegenwoordig ook geoperationaliseerd in computerprogrammatuur.
De hiervoor besproken intell igente programmatuur voor de ontwikkeling
van de ruimtelijke vorm - om relationeel te modelleren, om van grof naar
fijn te werken (top-down) en om met shape grammar editors te manipu leren - vallen binnen deze categorie: ze gaan allemaa l uit van opties die als.,
vaste organisatiewetten, als algemene principes van organisatie en transformatie, in staat zijn actuele ontwerpen te produceren.
De bioloog Dawkins (1986) produceerde in dit verband zelfs een computerprogramma voor het (op basis van spontane, dan wei genetisch gemanipuleerde mutaties) voortbrengen van ' biomorphen', namaakdiertjes, die via
menselijke smaak in plaats van natuurlijke selectie zich in bepaalde richtin-

gen tot ontwikkeling Iaten brengen. Hoewel met het programma eindeloos
veel dierlijke vormpjes kunnen worden geproduceerd zonder in herhalingen te verval len, kunnen we stellen dat in transcendentale zin aile mogelijkheden in feite reeds vast liggen door de gehanteerde programmafuncties. Onafhankelijk van het gegeven of bepaalde vormpjes ooit gepr~du
ceerd zullen worden. Ze bestaan onafhankelijk van tijd en ruimt~ als
ideeen, die - in de gedaante van regels- de vormen van aile mogelijke biomorphen bepalen: een transcendentale operationalisatie bij uitstek.
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Ook het idee om rationele taxonomieen en typologieen tot ontwikkeling te
willen brengen, die onafhankelijk kunnen blijven van hun historische: verschijning en zelfs geldig blijven, indien de evolutie van vormen in d~ tijd
een andere wending neemt, berust op eenzelfde idee of geloof dat de
bron van de vorm ligt buiten haar actuele manifestatie. Classificaties moeten dan in staat zijn om de bron van deze structurele, archetypische, vormen te vangen in hun indeling.
Bij Vormleer is hiertoe het ' grafisch-visueel' en 'heuristisch-interactief' programma 'MAT' ontwikkeld, een datamatrix bewerker, die in tegenstelling
tot de meer gangbare algoritmisch werkende, multivariate clusteringsprogrammatuur meer een beroep doet op het intu'itieve, visuele en voorbewuste denken van de gebruiker. Het is 'grafisch-visueel' omdat het getallen
dusdanig vertaalt in visuele symbolen, dat ze als patroon in een ogenblik
van waarneming te overzien zijn.
Het is 'heuristisch-interactief' omdat ze herschikking van gegevens mogelijk
maakt met behulp van doeltreffend gebleken zoek- en vindregels {de iheuristiek}, waarbij de gebruiker direct in kan grijpen {het interactieve) \n de
structuur van de gegevens door het Iaten uitvoeren van herschikkingsoperaties.
Onder meer binnen een studie over 'bastiden' en over de rangschikking van
nationale projecten, zijn bij Vormleer de principes verkend, waarop deze
manier van werken berust.
Tussen twee of meer ruimtelijke vormen kan men tegenwoordig ook automatisch tussenvormen interpoleren. Of in het verlengde daarvan gelijksoortig doorveranderende vormen extrapoleren: technieken die we nu in s~eeds
meer commerciele teken- en modelleerprogramma's als functies of opties
in meer of minder geraffineerde uitwerking tegenkomen. Door deze fami lies van vormen op hun prestaties te scoren en door te rekenen en de resul taten daarvan in een MAT document op te nemen, kan men via her~chik
kingen op het spoor komen van drempels, waaromheen bepaalde criteria
dramatisch van waarde veranderen. Naast een bepaalde rangordening van
vormen van goed naar slecht, Ievert dit ook een typologisch overz ic~t op
van gelijksoortig en tegengesteld scorende groepen van vormen. Via een
EG-COMETT project neemt Vormleer op de TUE deel aan een project waarbinnen de calculaties voor de prestatie-scores verregaand geautomatiseerd
zijn. Op basis van een 3D model kunnen daarbij modulen worden aangesproken voor de evaluatie van de constructie, het bouwfysische en milieukundige gedrag en de betrokken investerings- en exploitatiekosten.
Een analoog werkend programma werd ontwikkeld voor de bewerking van
combinatorische problemen : TRI genoemd, een relatiematrix-bewerker en

grafenprocessor. Het programma maakt de opsporing mogelijk van structuren, die in de gegevensbrij van relatiematrices verscholen liggen. Zo laat
zich daarmee, vanuit een ruimtelijk programma van eisen, een vlekkenplan
afleiden of wordt de mogelijkheid geschapen om een bestaande bouw- of
stedebouwkundige plattegrond op haar 'dieptestructuur' te analyseren Zo
kennen we voor de bestudering van de algemene principes van ruimtelijke
organisatie de 'Space Syntax' techniek van Hillier, waarmee uit de enorme
varieteit aan gerealiseerde geometrische plattegrondvormen een op observaties berustende taxonomie zich laat ontwikkelen van een beperkt aantal
typen gemeenschappelijk gedeelde, onderliggende topologische dieptestructuren.

9. INDUCTIEVE MORFOLOGIE

lnductie doet een beroep op ons perceptieve voorbewustzijn. In voortbrengende zin is bij inductie sprake van afleiding van conclusies (generalisaties)
uit het bijzondere/individuele (specifieke gegevens/observaties/eisen en
wensen), door herstructurering van de gegevens (waardoor typologieen en
polythetische classificaties zich Iaten ontwikkelen):
esthetisch inductief, door vanuit- op uiterlijke vormfragmenten betrokken observaties- hun onderliggende uiterlijke vormsamenhang te
reconstrueren,
filosofisch inductief, door vanuit gedragsobservaties, het ontstaan en de
<;>ntwikkeling van vormen via herschikking te reconstrueren, te ontdekken en voor zichzelf te l~ten spreken.

9.1. Uiterlijk-inductieve vorm

De uiterlijke vorm betrekt zich op het omhullende oppervlak van een object. Dit omvat grenslijnen en oppervlakten voorzien van diverse kleuren,
helderheden en verzadigingen en texturen met diverse orientaties (gerichtheden). Deze eigenschappen van de (uiterlijke) begrenzingsvorm Iaten zich
met een overvloed van zowel hand- als computer-tekenmiddelen visualiseren. Toch zijn deze middelen zelden of nooit voor het voortbrengen van
vormen essentieel. Ze zijn voor het opwerken, presenteren en communiceren van strategisch belang; bedoeld voor het over de streep trekken van
opdrachtgevers en het grote publiek. Voor zover het met vormgeven te
maken heeft, betreft het detailvormgeving, die meestal als sluitstuk van de
besluitvorming binnen een bouwproject een rol speelt.
Het idee over de vorm als een uiterlijk gegeven stemt overeen met de huidige inzichten over de werking van onze gezichtszin. Deze bestaat in feite uit
een aantal simultaan werkende deelzintuigen, zoals die voor de waarneming van vormen, van kleuren en van diepte en beweging. Die verschillende waarnemingssystemen kunnen elkaar zowel ondersteunen als ondergraven, al naar gelang we visualisaties in de juiste of verkeerde combinaties
toepassen en aanbieden aan ons gezichtsvermogen. De huidige theorie over
de gezichtszin gaat uit van een actief systeem van informatiebewerking: we

I.U

creeren wat we zien. Met zo'n actief synthese-instrument vindt het visyele,
v66rbewuste, perceptieve denken plaats als voorbereiding en onders~eu
ning van het onderbewuste, associatieve en het bewuste, logische, verstandelijke denken. Doel van een goede visualisatie van de uiterlijke vorm is,
deze congruent te maken met de manier waarop de menselijke waarnemingssystemen visuele informatie opnemen en bewerken. Computervisualisaties dienen ter uitbreiding van de mogelijkheden voor de voorbewuste visuele informatiebewerking. Ze maken de communicatie over visuele beelden en ideeen beter mogelijk. Voor een goede inzet van dergelijke
middelen is verklarende kennis en ervaring van groot belang, Hoewel, die
wei bestaat en door auteurs zoals Bertin, Land en Livingstone ook wordt
verkondigd, is ze helaas nog niet wijd verbreid. Er is bovendien sprake van
een 'orthodoxie': verouderde maar ingesleten schema's, die zich niet makkelijk Iaten verdringen door recentere inzichten.
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Met de eigenschappen van de uiterlijke vorm Iaten zich niet aileen iconische, realistische representaties maken van reeds bekende vormen, maar
ook via analoge, schematische representaties, toekomstige, nog voort te
brengen vormen weergeven. Bijvoorbeeld in de geoperationaliseerde
gedaante van de reeds besproken TRI en MAT programmatuur. Daar wordt
gewerkt met de eigenschappen van de uiterlijke vorm in de zin van grafische variabelen, die naar hun waarneembare meetniveau moeten c<;>rresponderen met het meetniveau van deaf te beelden gegevens. Dus bijvoor-

beeld vierkantjes, die proportioneel overeenkomen met een compactheidsmaat voor een gegeven gebouwvorm. Of cirkeltjes die staan voor een
bepaalde zwaarte van een associatie tussen elementen, zoals vertrekk~n of
activiteiten. Ook is het mogelijk met kleuren, helderheden en andere grafische variabelen te werken. Vooral TRI leent zich als combinatorisch programma goed voor een analytische manier van vormvoortbrenging. Bijvoorbeeld voor het creeren van een vlekkenplan uit een ruimtelijk programma van eisen. Voor zover men het vormgevingsproces als een opeenvolging van analyse-, synthese- en evaluatiemomenten ziet, kan men ook
MAT hiertoe inzetten: het leent zich uitstekend voor zowel de analyse- als
de evaluatiefasen van een aldus gedefinieerd ontwerpproces.

9.2. lmmanente, doelgerichte, inductieve vorm
De immanente vorm betrekt zich op de niet-materiele organisatieprinFipes
van een vorm, haar doelgerichte gedrag: dat wat eigen is aan de objecten
zelf. Dat eigene van objecten laat zich in matrices opslaan: datamatrices
voor de opslag van eigenschappen per object en relatiematrices voqr de
registratie van associaties tussen diezelfde objecten. Via een grafisch~ vertaling en bewerking in de programma's TRI en MAT Iaten de immanente
eigenschappen van een object zich als patroon structureren en zichtbaar
maken: de zogeheten interne informatiebewerking, op grond van wat in
de gegevens zelf weliswaar aanwezig is, maar verscholen ligt.
In de architectuur vinden we dit denken in systemen, organisatieprincipes,
informatiepatronen en zelfs genetische programma's terug in het werk van

bijvoorbeeld Christopher Alexander. Hij heeft het in zijn vroege werk gehad
over levende en dode systemen in de bouw (levend binnen een sociaal/cultureel systeem en ten dode opgeschreven in de gedaante van een puur
bouwsysteem). Beroemd is zijn essay over afkeurenswaardige boom- en toe
te juichen halfboomstructuren als de fundamentele organisatieprincipes in
de (stede)bouwkunde. Structuren en organisatieprincipes, die hij in dezelfde tijd met behulp van ' blind'-algoritmische clusterings- en diagonaliseringstechnieken op een IBM mainframe aan het bestuderen w as en waarmee hij ook ontwierp. De vermelde TRI en MAT programma's van Vormleer
liggen in het verlengde van deze Aristotelische traditie om alles te willen
classificeren, clusteren en diagonaliseren op basis van wat in de dingen zelf
aan eigenschappen vastligt.
Een nog duurzamere invloed heeft Alexander gehad met zijn patronentaal
voor de structurering van ontwerpinformatie en waarbinnen hij pleit voor
een genetische aanpak: het werken aan kleinschalige projecten als cellen
binnen een stedelijk weefsel en het nastreven van geleidelijke groei daarbinnen met jaarlijkse diagnoses en therapeutische herstel- en (ver)nieuwbouwwerkzaamheden.

10. ABDUCTIEVE MORFOLOGIE

Abductie doet een beroep op ons associatieve onderbewustzijn. In voortbrengende zin is bij abductie sprake is van een sprong van een programma
van eisen (E) naar een oplossing (0), waarbij de volgende redeneertrant
wordt gehanteerd: (1) de eis E wordt geconstateerd, (2) als 0 juist is, zou E
vanzelfsprekend zijn, (3) derhalve is er reden om te vermo~den dat 0 juist
is:
esthetisch abductief, door vanuit ontwerpschetsbeelden, lijn- of contourvormen te reconstrueren, te combineren, te associeren of te interpreteren.,
filosofisch abductief, door vanuit gegeven denkbeelden, via (re)construc
tie en (re)combinatie nieuwe ideeen/vormen te associeren en te interpreteren.

10.1. Abductieve lijnvorm

lndien we de contour van de uiterlijke, omhullende vorm afzonderen,
belanden we op het derde en laatste esthetische vormbegrip uit de architectuur en de andere visuele kunsten: de omrande-, lijn- of grensvorm.
Hoewel ze in feite deel uitmaakt van de uiterlijke vorm, wordt ze hier toch
nog apart behandeld, vanwege de overheersende rol die ze speelt en
gespeeld heeft in de geschiedenis van de conceptualisatie van de vorm. De
lijnvorm, opgevat als systeem van uitsluitend begrenzingslijnen en -punten,
laat zich uiterst doeltreffend benutten voor de vor'mbeschrijving en -reg istratie in schetsen, tekeningen en computerbeelden. Ook voor het voortbrengen van vormen blijkt dit werken met punten en lijnen uiterst belangrijk te zijn. Uit wat vage parallelle en elkaar doorkruisende grove lijnen op

.....
0

z

::l

..:
~

::l

0

"'

w
0

z

~

zw
....

0...
.....

u

z

0

u

258

papier of beeldscherm Iaten zich met enige fantasie nieuwe deelvormen
ontwaren, interpreteren of herkennen (zogeheten 'emergent forms'), uit
een paar aanzetten in de gedaante van wat puntjes en streepjes een nieuwe vorm reconstrueren (de zogeheten 'spookbeelden').
In computerprogramma's kunnen dergelijke lijnfiguren via de bekende
draadmodel,len voortgebracht worden. Moeilijker zijn de grove en vage lijnen te simuleren, omdat de huidige computers uiteindelij k toch moeten
werken met exacte gegevens. Maar met draadmodellen en pseudo grove
lijnen aileen komt men er niet, indien men de handschets als ongekend
krachtig middel tot ideevorming wil overtreffen, om het de moeite waard
te maken, deze te vervangen. Dan dient men het systeem van meer intelligentie te voorzien. Zal het suggesties moeten leveren bij het decompqneren, herkennen, (her)interpreteren en recomponeren van beelden op jhet
scherm. Maar om d ie suggesties te kunn-en doen, moet het CA(A)D systeem
los weten te komen van de vastgelegde opslagstructuur van de getekende
of gemodelleerde beelden. Een opslagstructuur die bepaald wordt door de
toepassing van de beschikbare tekenoperaties.
Zowel de daartoe benodigde algebra (Stiny, 1990) als het identificatiernechanisme (Leeuwenberg, 1971) met bijbehorende computerprogramma
(van der Helm en Leeuwen-berg, 1988) staan ons daartoe reeds ter beschikking, om de meest waarschijnlijke en onwaarschijnlijke (maar wellicht tt>ch
toepasbare, orig inele) interpretaties te kunnen identificeren . Ai leen zijn
deze ontwikkelingen nog niet· met elkaar in verband gebracht, ·laat staan
tot een applicatie ge·integreerd. Overigens zou het identificatiemechanisme
van Leeuwenberg, samengevat binnen z ij n zogeheten 'Structur;ele
lnformatie Theorie' (SIT), niet aileen grote betekenis kunnen hebben v'oor
de voortbrenging van vormen, maar ook voor de vormbeschrijving, -ver~ l a 
ring en -voorspelling van de werking van onze vormgewaarwording, -herinnering en -interpretatie. Vormleer op -de TUE heeft zowel via een promovendus (die op het onderwerp is afgestudeerd) de deskundigheid in huis
als de mogelijkheid om het computerprogramma van Van der Helm en
Leeuwenberg te gebruiken, waarmee in principe eenvoudige plattegron den, maar ook gevels en (draadmodellen van) massastudies op hun esth~ti 
sche en generieke (de verbeeldingskracht bevorderende) waarde voor het
ontwerpproces zouden kunnen worden berekend.

10.2. Abductieve, nominalistische,

a priori vorm

Nominalistisch betrekt zich op de naam. De nominalistische, denkbee l~ige
vorm is een a priori vorm, ontsproten uit de menselijke geest, d ie dpor
selectieve perceptie en via benoeming opgelegd is aan de omgeving. We
creeren in die visie, wat we zien. Zoals omklapfiguurtjes ons dwingen tweeduidig interpreteerbare tafereeltjes eenduidig uit te leggen als 6f het ene,
6f het andere figuurtje. Die ons dus dwingen tot een volledige herstructurering van wat we zien, indien we bepaalde vormelementen binnen een
ander geheel van betekenissen interpreteren. Kiezen we voor een interpretatie, dan verdwijnt de andere vorm als gewaarwording en omgekeerd. We
creeren dus wat we zien en we zien doordat we interpreteren, zoa ls we

ook in wolkenpartijen of inktklodders figuren zien, die denkbeeldig zijn .
Het is deze eigenschap die ontwerpers via de genoemde grove, vage, meerduidige schetsen inspireert tot nieuwe associaties en ideeen over de vorm in
wording.
De ontwerpschets blijkt het middel bij uitstek te zijn voor de ideevorming
en het daarbij benodigde oproepen van associaties uit ons onderbewustzijn.
Voor het beoefenen van dit associatief denken worden studenten bij
Vormleer aangezet met een 3D CA(A)D pakket substractief te schetsen. Dus
zoals een beeldhouwer dat doet, door materiaal en vorm weg te halen, in
plaats van toe te voegen (wat bij het gewone schetsen en tekenen plaatsvindt). De reden voor deze werkwijze ligt in de mogelijkheden van het
gehanteerde 3D CA(A)D pakket. di e dat substractief werken soepel, snel en
spontaan mogelijk maakt.
Nieuwe technologie zal het in de komende t ijd mogelijk maken meer karakteristieken van het schetsen op computers over te brengen. Een touch sensitive LCD scherm bijvoorbeeld, zal de directheid van de invoer aanzienlijk
verbeteren, omdat dan rechtstreeks met een pen op het scherm kan worden
geschetst . .
De nieuwe generaties notebooks en Personal Digital Assistants maken de
desktop computer volledig mobiel, waardoor overal geschetst kan worden,
waar de invallen plaatsvinden, terwijl telecommunicatie de toegang tot
informatie van overal mogelijk maakt, voor het opdoen van nieuwe ideeen
en nieuwe combinaties van bestaande ideeen.
Modelvorming van het ontwerpproces Ievert daarbij de basis voor de organisatie van de gegevens, op een voor het schetsontwerpen geschikte manier
van opslag en aanbieding in de schetscomputer.
En met de implicatie, dat onervaren vormgevers (zoals studenten) gebruik
kunnen maken van de geaccumuleerde ervaring en bureaustij l van uitgerij pte praktijkarchitecten.
De kunst is om die werkwijze dusdanig soepel en snel te Iaten verlopen, dat
het de spontane"iteit en versheid verkrijgt van het oude handschetsen op
papier, maar met behoud van aile additionele mogelijkheden die de techniek met bijbehorende software ons biedt.
Promovendi en 2e fase ontwerp-aio's bij Vormleer werken op het ogenblik
hieraan, zowel in gesimuleerde laboratorium- als in reele praktijksituaties
op architectenbureaus.
Het is binnen de ontwerpschets omgeving, dat de brug geslagen wordt tussen de lijnvorm als esthetisch begrip en de nominale, denkbeeldige vorm als
filosofisch concept voor de vormvoortbrenging.

11. VORMGEVINGSMOTIEVEN
Zowe l de uit de esthetiek als uit de f ilosofie afkomstige morfologische
opvattingen en uitgangspunten vertegenwoordigen evenzovele drij fveren
of motieven om vorm te geven. Esthetisch vorm te geven door de ontwerptaak te zien:
als een ruimt elijke compositie opgave, met esthet ische regels van een-
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voud en verrassing in de aangehouden ordeningen en verhoudinger\
van en tussen de vorm te geven delen en gehelen,
als een uiterlijke compositie opgave, met regels van weergave van
oppervlakten en contouren en de nadruk op het opwerken en detaiileren,
als een figurale compositie opgave, met projectie, fractale en andere
regels en een volledige toespitsing op begrenzingslijnen.
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Filosofisch vorm te geven vanuit een bepaalde mentaliteit, verwond~ring
en overtuiging, waarbij gestreefd wordt naar vormen, die:
via de toepassing van classi.ficatieregels zinvol passen binnen univer.sele,
archetypische vormenwerelden (vorm als abstractie, abstractionistisch),
via de toepassing van ontstaans- en· opeenvolgingsregels een functionele rol vervullen binnen woon- en werksystemen (vorm als impressie,
impressionistisch),
via de toepassing van naamgevingsregels een symbolische werking en
betekenis uitstralen (vorm als expressie, expressionistisch).
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DEDUCTIEVE
VORMGEVING:
bewust, verstandelijk
'abstractionistisch'

RUIMTELIJKE
PROPORTIONELE
VORM

top-down
shape grammar e.a.
software

TRANSCENDENf ALE
TYPOLOGISCHE
VORM

INDUCT! EVE
VORMGEVING:
bewust. perceptief,
impressionistisch

UITERLIJKE
OPPERVLAKTE
VORM

bonum-up
patroonvormings·
software

IMMANENTE
DOELGERICHTE
VORM

ABDUCTIEVE
VOAMGEVING:
onderbewust,associatief
expressionistisch

UITERLIJKE
GRENSLIJNEN
VORM

schetssoftware
beeld identificatie·
software

NOMINALE
CONCEPTUELE
VORM

I

12. MORFOLOGISCHE CONCEPTONTWIKKELING

De conceptualisatie van de vorm heeft in de laatste jaren een snelle groei
doorgemaakt, vanwege het ineenvloeien van een drietal vroeger gest heiden gebieden van de psychologie, de computervisualisatie en de ontwikkelingen van de formele beschrijvingen van de vorm. We staan pas aar) het
begin van een ontwikkeling van de vorm als een veelfacettig fenomeer\ van
verwondering en ontdekking in de computervisualisatie en van een radi caal nieuwe manier van v66rbewust visueel denken en doen binnen het
ontwerpproces. Het morfologisch concept betrekt zich op een vakgebied
van kennis, inzicht en kunde, waarin een systematisch geheel vari het

·'

weten over de vorm is samengebracht (in de zin van feiten, inzichten en
overtuigingen) met inbegrip van de regels waarmee verdere kennis (van
verstandelijke, gevoelsmatige en/of handelingsgerichte aard) verkregen kan
worden.
Dat weten over de vorm met inbegrip van de regels voor de verdere kennisverwerving, gaat altijd over de weg van het beantwoorden van vragen. Net
als de kunde omtrent het vormgeven zich richt op de oplossing van problemen. En het is binnen de besproken concepten dat die vragen en problemen aan de orde worden gesteld en waarvoor de daar aangestipte technieken van onderzoek en ontwikkeling de middelen aandragen voor hun
beantwoording, resp. oplossing:
hoe moeten we de ruimtelijke, esthetische vorm interpreteren en beoordelen?
hoe worden we de uiterlijke, oppervlakte vorm en de figurale, omrandingsvorm gewaar?
hoe moeten we de transcendentale, archetypische vorm naar haar structuur beschrijven?
hoe moeten we ae immanente, vitalistische vorm verklaren en voorspellen naar haar werking en beleving?
hoe moeten we de denkbeeldige, nominalistische vorm voortbrengen en
herinneren?
Het kennisbelang van de vragen/opgaven is gelegen in het weten over de
vorm, om het weten zelf: de wetenschappelijke doelstelling, Maar de vragen/opgaven zijn meestal ook gericht op het verwerven van een of ander
vormgegeven produkt: de maatschappelijke doelstelling. Ten slotte kan ze
ook nog bedoeld zijn voor het verkrijgen van een disciplinaire vaardigheid
in het omgaan met de vorm: de maatschappelijke en wetenschappelijke
doelstelling. Vanuit al die drie invalshoeken zal men het nut van een conceptualisatie van de vorm voor ontwerpers moeten zien. En met de daarachter liggende verwachting, dat men beter zal kunnen vormgeven, indien
men er kennis van draagt en ervaring mee heeft opgedaan.
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Een esthetisch concept van architectuur;
de kunst van het opdragen, maken en
gebrulken
Prof.ir. J. leering

Over het wetenschappeliik concept van
de Bouwkunde
Prof.dr. H.J.P. Timmermons

Professioneel concept:
het bouwwerk als partituur
Prof.dr.ir. M.F.Th. Box

EEN ESTHETISCH CONCEPT VAN ARCHITECTUUR

de kunst van het opdragen, maken en gebruiken
Prof.ir. J. Leering

1. ONDERWERP EN METHODE
Kunstgeschiedenis, zoals dit vak aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven wordt gegeven, is in de ware zin des woords
een toeleverend vak.
Toelevering moet echter niet enkel in directe zin verstaan worden als een
rechtstreekse bijdrage van de beeldende kunst aan de architectuur. Dat kan
gebeuren - en in de architectuurgeschiedenis zijn er veel perioden aan te
wijzen, waarop dit metterdaad plaats vond - maar het hoeft niet: er zijn
evenzovele perioden aan te wijzen, waarop dit niet gebeurde.
De toelevering is ergens anders in gelegen, namelijk dat beeldende kunst
en architectuur iets gemeen hebben aan de basis, zodat studie van wat in
beeldende kunst gebeurt, van eminent belang kan zijn voor de wijze, waarop je met architectuur omgaat.
Werkelijke architectuur - wellicht in onderscheid met een 'pragmatische
bouwdaad' - behoort zelf tot de beeldende kunsten. Hiermee bedoel ik, dat
een werk van architectuur, stedebouw of landinrichting evenzeer als een
schilderij of een sculptuur, een beeld genereert in het bewustzijn van degene die er mee omgaat (het ervaart, bekijkt of gebruikt).
Oat menta/e beeld is voor hem van wezenlijk belang . Net als in de kunst
kan hij (of zij) het mooi of lelijk vinden . Maar in de architectuur enz. ligt
het belang van dit mentale beeld allereerst in de betekenis die het heeft
voor zijn (of haar) reactie op het werk, en op de omgeving waarin dit staat.
In dit mentale beeld wordt namelijk deze reactie van de kijker/gebruiker
vastgelegd: hoe hij de vorm, de kleur etc., maar ook de ligging en het
gebruik van het werk en van die omgeving heeft leren kennen, aanvoelen
en verstaan, hoe hij zich erin beweegt, zich er meer of minder mee te identificeert, etc., etc. Hoe sterker dat beeld bij de kijker of gebruiker gegenereerd wordt, des te bewuster zal zijn reactie zijn, des te sterker zal de toeatie en de bestemming van het werk zelf in positieve of negatieve zin betekenis voor hem krijgen en in zijn herinnering beklijven.
In de studie van architectonisch en stedebouwkundig ontwerpen en in de
opleiding daartoe gaat het om beeldende waarden en betekenissen, welke
zowel in architectuur als in de beeldende kunsten (in schilder- en beeldhouwkunst, maar evengoed in performances en videotapes) aan de orde
komen. Wellicht kun je echter zeggen, dat deze waarden in de beeldende
kunsten heel expliciet aan de orde worden gesteld, en in de bouwkunst ten
gevolge van allerlei practische eisen die doorgaans aan het bouwwerk worden gesteld, zeg maar: meer impliciet.
Door het vak Kunstgeschiedenis in het curriculum op te nemen, komen deze
waarden en betekenissen derhalve expliciet onder de aandacht van die stu-
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denten, die voor de afstudeerrichting Architectonisch en Stedebouwkupdig
Ontwerpen gekozen hebben.
Het gaat er dan vooral om hen te leren 'kijken', niet aileen naar vooryverpen van kunst, maar- wellicht onder invloed van dit laatste - naar de locatie waar het bouwwerk moet komen te staan, en naar de bestemmingf die
het, materieel gezien, moet gaan huisvesten, en spiritueel gezien, toet
gaan uitdragen. 'Kijken' teneinde de genoemde beeldende waarder en
betekenissen te leren onderkennen, alsmede de factoren, die d~ze tew~eg 
brengen. Door de inhoud van het vak daar vooral op te richten zal wat
deze studenten in het vak Kunstgeschiedenis leren, ervaren en zich bewust
maken, inzetbaar kunnen worden in de creatieve kanten van hun latere
vakbeoefening.
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In deze tekst wil ik nu nader ingaan op de reeds geval len termen beeld en
betekenis, door mij samengevat tot: een betekenend bee/d.
lk doe dat op een. andere wijze dan de laatste jaren gebruikelijk is geworden wanneer men het over betekenis heeft, dit is op de wijze van de semiologie [1]. Mijn behandeling sluit eerder aan bij de fenomenologie van de
Franse filosoof Merleau-Ponty (met op de achtergrond de f ilosofie van
Heidegger) [2]. Deze sluit, mijns inziens, veel beter aan bij het bee/dkarakter architectuur en kunst, welk karakter fundamenteel verschilt van het
begripskarakter van taal, dat van oorsprong at aan de semiologie .ten
grondslag gelegen heeft. Vandaar dat in deze laatste de behandeling ' van
beeldende waarden en betekenissen, naar mijn overtuiging althans, te analytisch (met te weinig respect voor het complexe karakter van het beeld),
en daardoor te geconstueerd overkomt.
De term betekenend beeld is niet voor niets cursief geschreven: het is geen
gebruikelijke combinatie van woorden- zoals bijvoorbeeld de term
beeldende kunsten dat wei is.
In andere artikelen en lezingen bracht ik deze term eerder ter sprake om in
te gaan op de kwesties, wat eigenlijk een beeld is - wat voor soorten heelden er zijn. wat daarvan de betekenis is, wie die verleent of waardoor die
tot stand komt. Dit alles dan bekeken in de context van architectuur en
beeldende kunst.

2. BEELD EN BETEKENIS
In een meer theoretisch verband gebruikte ik die term in het boek "Kunst
bij Rijksgebouwen, 1978-1985" [3]. Daarbij bleef onduidelijk, wat voor
soort bee/d dit is, waar het zich bevindt, en wie er de maker van is.
Op deze kwesties ben ik daarna uitgebreid ingegaan in de voordracht ter
gelegenheid van mijn afscheid van Rijksgebouwendienst [4]. Oat dee~ ik
naar aanleiding van een hele beschouwing betreffende het woord otl begrip beeldend, te lang om hier te herhalen. Maar de kern ervan kwam ~rop
neer dat we iets beeldend noemen, wanneer dat een sterk beeld oprqept
bij de waarnemer [5] (de luisteraar, kijker of gebruiker) van wat op ~em
overgedragen wordt, en als zodanig in zijn herinnering blijft hangen.

Wat is dat voor een soort beeld? Ten eerste is over dit beeld te zeggen dat
het ontstaat in het hoofd of bewustzijn van de kijker. Het is dus een voorstelling, een imaginair of mentaal bee/d.
Dit mentale beeld, dat van een verhaal, een kunstwerk of omgeving in het
hoofd (bewustzijn) van de kijker/gebruiker ontstaat, moet goed onderscheiden worden van het concrete of materiele beeld, dat in de werkelijkheid als
schilderij, gebouw of landschap aanwezig is.
Dit laatste is doorgaans 'een werk, dat door een kunstenaar of architect,
designer ed. materieel wordt gecreeerd (gemaakt, of althans daarvoor ontworpen). Het is dit materiele beeld, dat het eerder genoemde mentale
beeld bij de gebruiker genereert.
In die zin maak ik een fundamenteel onderscheid tussen beeldvorming - dat
op de vorming van het mentale beeld bij de kijker/gebruiker slaat - en
vormgeving - dat op de vorming van het materiele werk door de kunstenaar/architectlvormgever betrekking heeft. Beide termen worden nogal
eens door elkaar gebruikt, wat tot behoorlijke verwarring kan leiden [6] .

3. EEN VERWARRING

Ook ga ik nog graag even in op hetgeen ik daarjuist schreef: " ... een sterk
beeld dat in de herinnering blijft hangen". Dat is dus een beeld dat voor de
kijker/gebruiker met betekenis verbonden is. Dat was dan ook de reden
waarom in de teksten, waarnaar ik verwees, over een betekenend beeld
werd gesproken . De term betekenend beeld zegt overigens meer dan een
beeld, verbonden met betekenis. Hij suggereert dat het beeld zeit betekenis
aanbrengt [7].
Ofschoon het wei de schijn ervan heeft, kunnen we ons afvragen, of dat
waar is.
De uitspraak, dat het beeld van een voorwerp of omgeving ontstaat in het
hoofd van de kijker en daar in de herinnering blijft hangen, impliceert dat
dit beeld voor die kijker een gerede mogelijkheid inhoudt om dat voorwerp
of die omgeving te herkennen, zich daarop te orienteren en zich daarmee in positieve of negatieve zin - te identificeren. Maar dat wil zeggen dat het
in het bewustzijn van de kijker gevormde beeld voor het latere handelen
van die kijker van actieve betekenis is. In die zin kan er gesproken worden
over een betekenend bee/d.
Het is echter nog niet duidelijk wie of wat die betekenis verleent. En dat is
p~ecies te wijten aan die verwarring - waarover ik zoeven schreef - die
optreedt, wanneer het begrip beeldvorm ing wordt verwisseld met het
begrip vormgeving. Deze verwarring tussen de twee genoemde termen kan
echter aanleiding zijn tot verwarringen van veel essentielere aard, namelijk
betreffende wie of wat betekenis verleent.
Op het e~ste gezicht heeft het er aile schijn van, dat de ontwerper - de
kunstenaar, architect of vormgever - verantwoordelijk is voor de betekenis
van het werk van kunst, architectuur of dergelijke. Hoe vaak zeggen we bijvoorbeeld niet - zoals ikzelf ook deed in mijn eigen teksten, waarnaar ik
verwees - dat een werk een samenhang tussen dit en dit duidelijk maakt,

ons een verband tussen dat en dat toont, een harmonie tussen zus en z6
bewerkstelligt, etc. etc.
En wat anders in het werk kan daarvoor verantwoordelijk zijn dan de
vormgeving daarvan? Waaruit dan zou volgen - zoveel is immers toch duidelijk, dat het initiatief tot vormgeving bij de ontwerper berust - dat de
kunstenaar, architect of vormgever verantwoordelijk is voor de betekenis
van het werk.
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Maar waar wordt die genoemde samenhang, dat verband en die harmonie
gelegd en ervaren?
Naar mijn stellige overtuig ing niet elders dan in hetzelfde hoofd, waarin de
voornoemde beeldvorming plaatsvindt, dus in het bewustzijn van d:e kijker/gebruiker van dat werk.
Die samenhang etc., die door de kijker ervaren wordt, zit derhalve vast aan
het menta le beeld, dat juist door die ervaring van samenhang etc. tot een
betekenend beeld voor die kijker wordt. Deze ervaring - in de gekozen
voorbeelden : van samenhang, van verband, van harmonie dus, maar het
kan evengoed van iets anders zijn - vormt derhalve de inhoud van het betekenend beeld, kortom de betekenis, die de kijker aan het waargen0men
werk hecht.
Terugkomend op de twee begrippen waartuss~n vaak verwarring optr'eedt,
zou je - extreem gesteld - kunnen zeggen: "Vormgeving vindt plaats bij
het maken van het materif!le beeld (of werk}, waarvoor de vormgever(kunstenaar/architect) verantwoordelijk is; betekenisgeving zit vast aan de vorming van het mentale beeld, waarvoor op zijn beurt de kijker/gebr:Uiker
verantwoordelijk is".

4. HET ONDERLING VERBANO

lk schreef: 'extreem gesteld', want z6 gezegd lijkt het erop, alsof het
gemaakte onderscheid een scheid ing inhoudt van verantwoordelijkh~den
van de vormgever enerzijds, en van de kijker of gebruiker anderzijds. ~
In de praktijk van vandaag lijkt die scheiding ook behoorlijk aanweiig te
zijn: welke· kunstenaar of architect voelt zich niet slechts de maker, maar
tegelijk ook de betekenisgever van het werk te zijn? En is bij kunst het consumptieve gedrag van de meeste kijkers en gebruikers - zeker in de musea niet verklaarbaar, omdat zij zich hun actieve rol in het proces dat ' k!unst'
heet, niet (meer) bewust zijn?
Maar 'geeft' de kunstenaar/architect dan zelf geen betekenis?
Moge het dan zijn, dat de betekenis, die iets voor iemand heeft, vastzit aan
de ervaring, die laatstgenoemde daarvan heeft, en dus aan de beeldvorming, waarvoor - zoals ik daarnet schreef - de kijker/gebruiker verantwoordelijk is, het waargenomen werk betreft toch het materiele beeld dat idoor
de kunstenaar/architect vormgegeven wordt op grond van motieveri, die
toch alles met betekenisgeving te maken hebben?
lk denk dat wat de intenties van de kunstenaar/architect/ontwerper betreft,

dit inderdaad het geval is; maar of die intenties wei, niet - of anders - bewaarheid worden, ligt niet in de eerste plaats aan de ontwerper, maar aan
de kijkerslgebruikers van dat werk.
Deze gang van zaken kunnen we duidelijk zien bij het proces van betekenisgeving en waardering van oude kunstwerken in onze musea.
Hoeveel er ook over geschreven en gefantaseerd werd, staat er ook maar
iets vast over de intenties die Rembrandt had bij het sch ilderen van h'et
"Joodse Bruidje"? Bij gebrek daaraan kunnen wij daiirvan doodgewoon
niets Iaten doorklinken in de waardering, die wij vandaag de dag voor dit
werk hebben.
Is de Mondrianeske compositie die wij tegenwoordig in een 'lnterieur' van
Vermeer zo waarderen, verboden genot, omdat Cfit - wat de intenties van
Vermeer betreft (wanneer we die al zouden kennen!) een anachronisme is?
Maar desondanks komt onze, huidige betekenisgeving tot stand, doordat
wij als kijker op grond van 6nze beeldvorming en 6ns associatievermogen
aan die werken een betekenis geven. Deze werken zijn zonder deze laatste
handel ing niet af.
Het is precies dfe handeling van betekenisgeving, waarom Marcel Duchamp
stelde: "The onlooker is as important as the artist", en dat Beuys zei: "Jeder
Mensch ein Kunstler". De processen van vormgeving en van betekenisgeving sluiten op elkaar aan, en het laatste proces is onontbeerl ijk, wil het
vormgegeven werk als werk van kunst, architectuur etc. tot betekenis komen.
Het is natuurlijk we i zo, dat de kunstenaar/architect tijdens het vormgevingsproces met zijn intenties anticipeert op het proces van betekenisgeving
door de bezoekers/gebruikers. Dat gebeurt sowieso al, omdat de kunstenaar/architect in de situatie van het atelier of bureau tevens zelf zijn eerste
toeschouwer - en dus betekenisgever - is.
En wat nog belangrijker is: hij probeert zijn werk z6 vorm te geven, dat het
proces van betekenisgeving bij de gebruikers in de door hem geintendeerde
richting zal verlopen . Per slot van rekening is 't het door hem vormgegeven
werk dat het mentale beeld bij de kij ker/gebruiker moet genereren, inclusief de daaraangekoppelde betekenisgeving . Maar tegelijkertijd moet hij
zich bewust blijven dat betekenis iets is, waarover hij in laatste instantie
geen macht heeft: de betekenis wordt door hem niet immanent het kunstwerk of bouwwerk opgedrukt of ingeprent; voor de betekenis is uiteindelijk de gebruiker verantwoordelijk.
Ten gevolge van dit alles is er sprake van een heel wezen/ijke re/atie tussen
vormgeving en betekenisgeving, tussen kunstenaarlarchitect enerzijds en de
kijker/gebruiker anderzijds [8] .

5. VERANTWOORDEliJKHEDEN

Het is een verhouding die wellicht het beste te typeren is als een noodzakelij ke samenwerking, w il het 'betekenend bee/d' ontstaan. Een samenwerking aileen, d ie plaatsvindt tussen mensen die elkaar doorgaans persoonlijk
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niet kennen. Toch zullen zij het nodige van elkaar moeten afweten, met
name wat ieders verantwoordelijkheden in het genoemde proces zijh. En
die verantwoordelijkheden betreffen met name de dingen die zojuist over
beeld en beeldvorming, en over vorm- en betekenisgeving zijn gezegd; een
esthetiek dus, die in een niet gewone- want niet op Augenfreude ge~ichte
- betekenis van dat woord wordt gebruikt.
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Voordat we daarop concreet zullen ingaan, lijkt het mij hier wei de juiste
plaats om erop te wijzen dat, wanneer de kijker/gebruiker door zijn betekenisgeving zo'n belangrijke plaats toekomt in de processen die we ~funst
en architectuur noemen, deze ook een dienovereenkomstige verantwoordelijkheid draagt. Dat is volgens mij iets wat vandaag de dag helemaal niet
aan het Iicht treedt, noch in de musea, noch in de openbare ruimte.
Wanneer bijvoorbeeld een nieuw ontworpen plein niet voldoet, is dat1vaak
evenzeer, of misschien zelfs eerder te wijten aan de kijkers/gebruikers dan
aan de tekorten van de ontwerpers (of van de opdrachtgever). Met name
gebeurt dat in het gebruik van dat plein voor het verkeer, dat maar niet wil
wijken voor die andere. sociaal/culturele functies die essentieel zijn ;voor
een plein of de leefbaarheid van een stadsdeel.
Maar wie anders is er voor dat verkeer verantwoordelijk te stellen dan de
gebruikers? Hoogstens zou je van de ontwerpers, architecten en stedebouwers meer mogen verwachten: namelijk dat zij weigeren een opdracht met
dergelijke tegenstrijdige oogmerken te aanvaarden.
Maar anderzijds is er ook nog een andere vraag: zouden de inwoners van
Barcelona bijvoorbeeld, erover peinzen om op hun ramblas gemotoriseerd
verkeer toe te Iaten ... ??
Die verantwoordelijkheid voor het gebruik - waardoor in sterke mate betekenis tot stand komt - zullen zij zich door geen enkel stadsbestuur Iaten
ontnemen!
Met dit voorbeeld is onverwacht een belangrijk thema aan de orde gesteld,
dat slaat op het samenspel tussen de onderscheiden partijen en het verband tussen de verschillende verantwoordelijkheden, die bij de totstandkoming en het gebruik van de gebouwde omgeving in het spel zijn.
Onder die participanten zie ik, wat de gebouwde omgeving aangaat, de
vormgevende disciplines (stedebouwers, architecten, groenontwerpers, en
soms ook kunstenaars) en de gebruikers (bewoners, dM:sr werkenden, passanten ed .) maar ook de opdrachtgever(s) als de belangrijkste. Deze :hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van het ontstaan
van wat ik aan het begin het betekenend beeld noemde.
En dat is nu precies een andere esthetica voor de architectuur, dan die, die
gewoonlijk aan de orde is.
Deze laatste namelijk heeft aileen betrekking op het maken van architectuur (en dan nog enke/ op het ontwerpen, niet op het uitvoeren van architectuur), terwij/ de esthetica evenzeer de opdrachtgevende en de gebruikende deelnemers aan de architectuur zou moeten betreffen.
Een dergelijke esthetica is, bij mijn weten, nog niet doordacht.
Wanneer we naar het voornoemde samenspe/ van verantwoorde/ijkheden

kijken, is er hier wellicht toch wei iets van aan te geven. Deze verantwoordelijkheden liggen niet aileen voor de diverse deelnemende partijen verschillend, maar hun samenspel wijzigt zich ook in de verschillende fasen die
de architectuur kent.

6. EEN GROOT ONDERSCHEID

lk doel hier op het grote onderscheid tussen de fase van totstandkoming en
de fase van gebruik van het gebouw en zijn omgeving.
In de fase van het gebruik - verreweg de langste - liggen de genoemde verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen (opdrachtgever, ontwerpers en gebruikers) geheel anders dan in de zeer bepalende fase van de totstandkoming.
Voor wat de fase van het gebruik aangaat, is het, na alles wat er gezegd is
over betekenisgeving, niet verwonderlijk, wanneer ik voor het ontstaan van
het betekenend beeld de gebruikers als de belangrijkste partij zie.
Alles heeft zijn vorm gekregen: de ontwerpers zijn vertrokken en het initiatief van de opdrachtgever beperkt zich in deze fase tot de zorg van het
onderhoud, welke hij overigens deelt met de gebruikers.
Grot gezegd zijn de gebruikers verantwoordelijk voor het gebruik, en spelen met hun beeldvorming als zodanig de hoofdrol inzake het stand komen
van het betekenend bee/d.
Het conglomeraat van betekenissen en gebruiken, wat aldus tot stand
komt, wordt wei aangeduid met de term wooncultuur. In het huidige cultuurbeleid is· dit een misdeeld aandachtsgebied: aile aandacht gaat uit naar
het ontwerpen, nauwelijks naar het gebruiken, laat staan naar het opdrachtgeven.
Van primair belang voor de estethiek van het gebruiken is dan ook de
vraag: hoe gaat beeldvorming in zijn werk?
Hierboven heb ik daarover al veel gezegd; geconcentreerd kan ik het als
volgt samenvatten:
"Beeldvorming is het menta/e proces, waarin uit indrukken en ervaringen
van een gebouw of omgeving in het bewustzijn van de kijker of gebruiker
van dat voorwerp of van die omgeving een voorstelling of beeld wordt
gevormd.
Beeldvorming heeft dus te maken met beleving en waardering. De belevingswaarde is persoonsgebonden. Grote groepen mensen blijken echter
soortgelijke ervaringen te hebben. Daarom kunnen we spreken over een
intersubjectief of groepsgebonden beeldvormingsproces, waarbij de uitwisseling van ervaringen- communicatie dus- een grote rol speelt.
Vanwege de sterke rol, die communicatie speelt is beeldvorming te karakteriseren als een intersubjectief (of collectief) proces dat ten nauwste samenhangt met het g.ebruik van dat gebouw of die omgeving." [9]
En juist in die intersubjectieve communicatie en in het gebruik komt die
boven-individuele betekenis tot stand, waar de door de architect bij het
ontwerp ge"intendeerde betekenis, als het goed is, op vooruitloopt.
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Wanneer dit laatste niet het geval is, gebeuren er ongelukken: zaken worden verkeerd gebruikt, enz.... tot vernielingen toe.
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Dit alles betekent wei dat ondanks aile goede intenties van ontwerpers en
opdrachtgevers in architectuur (alsook in kunst) - zoals eerder gezegd - de
kijkers en gebruikers een wezenlijke factor vormen. Niet omdat deze het
beter zouden weten, laat staan zouden kunnen, maar juist omwille var:'l die
betekenisgeving, die zo sterk in hun hand ligt.
Dit is derhalve iets anders dan inspraak - wat wederom zo'n verwarring is
tussen de begrippen betekenisvorming en vormgeving: laat het vormg~ven
aan de vormgevers, maar ook: laat het opdrachtgeven - waarop inspraak
eigenlijk betrekking heeft- aan de (professionele) opdrachtgevers!
Met het oog op een resultaat, dat werkt, is echter wei noodzakelijk, dat de
opdrachtgever en de ontwerpers op de diverse terreinen van vormgeving
weten - ervaring ermee hebben - hoe betekenisgeving bij de diverse groepen van gebruikers tot stand komt, tot hoever het vermogen tot beeldvorming en tot het leggen van associaties en verbanden in die kringen reikt
(zoals een acteur, conferencier of cabaretier dat op zijn gebied ook var:t zijn
publiek moet weten).
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Voor een architectuuropleiding die uitgaat van het verbrede begrip van
architectuur, zou dit een punt moeten zijn: in het curriculum zou hieraan
gerichte aandacht moeten worden besteed, want het betreft hier (psychologische) condities, waaronder de effecten die het werk van de latere architecten in de praktijk oplevert, ontstaan.

7. DE FASE VAN TOTSTANDKOMING

Met voorgaande opmerkingen ben ik eigenlijk vooruitgelopen op die andere fase, die vooral belangrijk is voor het ontstaan van het materiiHe l:)eeld,
dat ervaren wordt.
Daarvoor zijn natuurlijk in de eerste plaats de ontwerpers verantwoordelijk.
Hierbij moet echter wei op het eerder aangegeven verschil gelet worden
tussen vormgeving van het materiele beeld en betekenisgeving, waarbp de
ontwerper (en de opdrachtgever) wei kan anticiperen, maar welke: eerst
met het mentale beeld - dat in het hoofd van de gebruiker ontstaat :. reeel
tot stand komt. Betrokkenheid bij het ontwerpproces - geen inspraaki- van
de toekomstige gebruikers is daarom noodzakelijk.
Van primair belang voor de esthetiek van het maken is ook hier de yraag:
hoe gaat vormgeving in zijn werk? Dit is eveneens kort samen te vatt~n:
"Vormgeving zal als professionele activiteit erop gericht moeten zijn een
zodanig zintuiglijk waarneembaar gebouw of omgeving te maken dat uiteenlopende (groepen) mensen deze als betekenisvol kunnen ervareril. Met
de middelen van de architectuur, stedebouw, groenvoorziening, en zonodig beeldende kunst, wordt aan dat gebouw; die omgeving een zodanige
vorm gegeven, dat deze bij de kijker en/of gebruiker ervan bee/dvorming

uitlokt." Vormgeving draagt een meer individuee/ karakter, terwijl beeldvorming eerder een groepsgebonden of boven-individueel kenmerk heeft:
aan beeldvorming doet iedereen; schilderen, beeldhouwen of vormgeven
kan niet iedereen.

Waarover zullen die beide - zowel het materiele als het mentale beeld moeten gaan? En in de context van de totstandkomingsfase interesseert ons
natuurlijk vooral het eerste: het materiele, te maken beeld, dat door de
ontwerpers wordt vormgegeven.
Naar mijn overtuiging betreft dit vooral twee zaken:
- de locatie en
- de bestemming
Wat de locatie aangaat, is het de opgave voor de ontwerpende disciplines
om de ruimtelijke karakteristiek van die locatie te pakken te krijgen, waar
het werk of gebouw moet komen te staan, en een beeldend antwoord
daarop to the point te doen zijn. De ontwerpdisciplines- stedebouw, architectuur, maar ook beeldende kunsten - zullen dus heel gericht de locatie
(beeldend) moeten bestuderen, wat ik het maken van een visue/e analyse
noem. Daarin zullen die karakteristieke eigenschappen van de /ocatie (zoals: de bezonning, de bodemstructuren, massa-opbouw ed. van het stadsbeeld of landschap tot de soorten val"! gebruik, verloop en intensiteit van de
verkeerslijnen daarbinnen) moeten worden geanalyseerd.
Teneinde de beste garantie te bieden, dat dit antwoord z6 beeldend vormgegeven wordt, dat bij de kijker/gebruiker beeldvorming wordt gegenereerd en een betekenend beeld van de p/ek ontstaat, zou deze analyse bij
voorkeur meer visueel dan begripsmatig moeten worden gemaakt.
Als zodanig vormt zij de inleiding tot de vormgeving van dit antwoord.
Afhankelijk namelijk van de scherpte van deze analyse van d~ locatie, kan
het antwoord z6 beeldend gesteld worden, dat het - later - to the point
blijkt te zijn: de voor de bouwonderneming gekozen locatie wordt in het
bewustzijn van de kijker/gebruiker tot een (herkenbare) plek.
En voor wat de bestemming betreft, geldt voor de ontwerpende disciplines
iets soortgelijks: is de visuele analyse bij de locatie gericht op de karakteristiek van de pl.ek van de bouwonderneming, zo is zij bij de bestemming
gericht op de karakteristiek van de bouwopgave.
lk doel daarmee op meer dan een analyse van het Programma van Eisen
aileen, want het begrip bestemming gaat boven de puur functionele benadering uit. Bijvoorbeeld: wat zijn de oogmerken van het werk, gebouw of
omgeving, maar dan in termen van openbaar en prive? Concreet gezegd:
waar is het gebouw dan meer openbaar en waar meer prive; waar vinden
de meer officiEHe en waar de meer officieuze sociale contacten·plaats; wat is
de werking ervan in de stad, een stadsdeel of in het open terrein? Enz. enz.
Maar verder lopen mijn opmerkingen hierover parallel aan die van de voorgaande analyse.
Het begrip bestemming moet derhalve niet te eng worden opgevat: de
bestemming moet ook inhoudelijk bekeken worden, wat bijvoorbeeld bij
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het bouwen van een religieus of cultureel object vele zaken van weinig
materieel-functionele aard met zich mee kan brengen.
Bij deze twee analyses speelt overigens een principieel punt: in de bouwonvormt de locatie het oude (nl. uit het verleden stammende) element, terwijl de bestemming het nieuwe element is (dat in de omgeving
wordt ingebracht en deze een nieuwe kleur geeft). Vandaar, dat het voor
de ontwerpende disciplines een wezenlijke vraag kan zijn of bij een bepaalde bouwopgave het nieuwe (de bestemming) de voorrang moet krijgen op
het oude (de locatie). Dat dit een belangrijke kwestie kan zijn, bewijzen in
negatieve zin de vele stadsuitbreidingen met kantoor- en fabrieks~om
plexen, zoals die momenteel verrijzen in Amsterdam-Zuidoost en SchiphoiHoofddorp, waarin van een dergelijke afweging nauwelijks sprake is. ,
Hier wordt duidelijk, dat niet aileen de ontwerpende disciplines ve tantwoordelijk zijn voor wat er tot stand komt, maar met name de opdrachtgever.
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8. DE OPDRACHTGEVER
Na de uiteenzetting over de factoren die aan de zijde van de ontwerptiisciplines liggen, na al hetgeen gezegd is over de rol van de gebruikers, lijkt
het nu de tijd iets uitgebreider stil te staan bij de rot van de (in mij n visie
wellicht wat te idea listisch geziene) opdrachtgever ten aanzien van het
genereren van het 'betekenend beeld'.
In het Latijn werd hij princeps genoemd, in welke betiteling zowel zijn
kwaliteit van opdrachtgever doorklinkt als die van initiatiefnemer.
Een prachtig voorbeeld die deze combinatie tot uitdrukking brengt, is bijvoorbeeld de stichting van een Grieks/Helleense stad.
Voor het stichten van zo'n nieuwe stad werd een specia le locatie in het
landschap opgezocht: er moest immers een 'Acropolis' zijn (waarop de .ternpels konden worden gebouwd), een kom in het gebergte (waarin het
theater kon worden gevormd) en een vlakke strook (waar het Forum; kon
worden ingericht). De keuze van een dergelijk terrein, dat gecombineerd
deze mogelijkheden toeliet, zal wei niet zonder een architect/stedebouwkundige gemaakt zijn, maar zoveel is wei duidelijk, dat de verantwoordelijkheid voor de keuze bij de princeps berustte.
Zo'n voorbeeld geeft prac.htig te zien welk een zwaarwegende verantvyoordelijkheid een opdrachtgever van vroeger eigen lijk op zich nam, niet aJieen
ten aa.nzien van de ontwerp-disciplines, maar eveneens ten aanzien van de
bestemming van het geheel. Eigenlijk gebeurde er iets dergelij ks als in de
verhouding tussen ontwerpers en gebruikers, waarover we het hierboven
hadden : dit keer was het de opdrachtgever die anticipeerde op de bezigheden van de ontwerpers.
Behalve voor het initiatief, de keuze van en de opdrachtverlening aan de
ontwerpers, is de opdrachtgever ook verantwoordelijk voor een goede
introductie van de (toekomstige) gebruikers in de gebruiksfase. In-onze

geprofessionaliseerde tijd betekent dat: er nauwkeurig voor zorgen dat de
gebruikers tijdig betrokken raken bij het bouwinitiatief en bij de daarop
volgende fase van de totstandkoming. Zij moeten een goede en een, aan de
rol van de gebruikers in de laatste en definitieve fase van het project, d.w.z.
aan de gebruiksfase adequate informatie krijgen, en de zekerheid dat aan
hun commentaar aandacht gegeven wordt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de opdrachtgever.
Ten aanzien van de ontwerpende disciplines ligt de verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever vooral - nu te vaak: enkel - op het organisatorischfinanciele vlak, maar evenzeer zou dat moeten liggen op dat van het bewaken van de oorspronkelijke doelstellingen, die bij aile in de bouwonderneming participerende partijen als bestemming hebben voorgezeten.
In de bouwsituatie van vandaag is dit alles een complexe opgave, waarvan
de opdrachtgever zich met zorg zou moeten kwijten, wiflen de gebruikers
zich met zorg om zijn "spullen" bekommeren.
Ook hier zou voor een architectuuropleiding die uitgaat van een verbreed
architectuurbegrip, moeten gelden, dat zij in het curriculum gerichte aandacht besteedt aan de kunst van het opdrachtgeven, en aan de taken en
verantwoordelijkheden die de opdrachtgever tijdens de totstandkomingsen gebruiksfase in samenspel met de andere genoemde partijen te dragen
heeft.

9. TOT SLOT

Resumerend wil ik erop wijzen, dat in deze bijdrage een pleidooi wordt
gehouden o·m het esthetisch concept van de architectuur niet enkel vanuit
het ontwerpen te concipieren, maar vanuit het ontstaan van een betekenend beeld, waarvoor niet een, maar drie factoren verantwoordelijk moeten worden gehouden: namelijk het opdragen, het maken (te onderscheiden in het ontwerpen enerzijds, en het uitvoeren anderzijds), en het gebruiken.
De uitwerking van een derge lij k architectuurconcept biedt zicht op een
door brede lagen van de bevolking gedragen architectonische cultuur, die
haar fundament vindt in participatie.
Daarmede zou tevens een alternatief geboden worden voor het consumptisme, dat het vooral na de Tweede Wereldoorlog door de overheid inzake
cultuur gevoerde spreidingsbeleid in hoge mate is gaan doortrekken.
Vanwege deze hier slechts schetsmatig aangestipte belangen verdient de
uitwerking van het hierboven beschreven concept naar mijn overtuiging
een stimulerende ondersteuning van de gehele Faculteit.
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NOTEN
[1] Wie over de verschillende soorten van betekenis wil lezen, raadplege het boek van
Umberto Eco: 'EinfOhrung in die Semiotik', UTB 105, W. Fink Verlag, MOnchen 1972; 'in het
bijzonder hebben de pp. 293-352 betrekking op betekenissen in architectuur.
[2] Wat betekenisgeving in het bijzonder betreft, raad ik de lezing aan van het boek door
Prof. dr R.C. Kwant:"De Fenomenologie van Merleau-Ponty". Aula 95, UtrechVAntwerpen
1962, in het bijzonder hoofdstuk IV.
[3] Staatsuitgeverij, 's Gravenhage, 1986, pag. 19.
[4] Zie de publicatie "Kunst bij Rijksgebouwen", dee! 4 (lezingen), Ministerie VROM, Den
Haag 1991, pp. 2-17.
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bij wijze van voorstelling (waarvan de luisteraar de bewerkstelliger is; inzake het laatst'e: verschillende luisteraaars zullen dan ook verschillende voorstellingen van het verhaal hebben).
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[6] Vaak wordt er zelfs door kunstenaars over de creatie van dit laatste - het materiele beeld
- gesproken in termen van beeldvorming. Kennel ijk wordt dan bedoeld het mentale beeld,
dat de kunstenaar als Leitmotiv voor ogen zweeft bij het vervaardigen van het materiele
beeld (of het antwerp daarvoor).

[7 ] Deze manier van zeggen wordt in de taa lkunde een personificatie genoemd. en is vergelijkbaar met uitdrukkingen als: "De kast staat op de vloer". "Het kleed ligt op de tafel'', enz.
[8] Op het door de Peter Stuyvesant Foundation georganiseerd symposium (Amsterdam,
januari 1992) typeerde de beeldhouwer Andre Velten het werk van de kunstenaar als een
halfproduct. dat door de samenleving verteerd moet worden om tot zijn bedoelde werking

te kunnen komen.
(9] Walter Benjamin schreef hierover: "Bauten werden auf doppelte Art rezipiert: durch
Gebrauch und durch Wahrnehmung. Oder besser gesagt: taktisch und optisch." Zie,verder
zijn "Das Kunstwerk in der Zeit seiner technischen Reproduzierbarkeit", in "llluminationen",
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/M, 1961, de pp. 173-74.

OVER HET WETENSCHAPPELIJK CONCEPT VAN DE BOUWKUNDE
Prof.dr. H.J.P. Timmermans

1. INLEIDING

Over de vraag hoe wetenschappelijk de Bouwkunde is of zou moeten zijn
bestaat zowel onder bouwkundigen als onder wetenschappers uit andere
disciplines een duidelijk verschil van inzicht. Over het algemeen is het
wetenschappelijk imago van de Bouwkunde in het geheel van de wetenschappen niet sterk ontwikkeld. Vaak wordt het onderzoek in de Bouwkunde elke wetenschappelijke status ontzegd, en het vakgebied ondervindt
daarvan ongetwijfeld de nodige negatieve gevolgen bij de verdeling van
middelen, steun bij onderzoekprogramma's, expertise-centra ·etcetera . Nu
valt zeker niet te ontkennen dat het bouwkundig onderzoek maar zelden
leidt tot sensationele, nieuwe ontdekkingen, maar dit houdt natuurlijk niet
noodzakelerwijs in dat het onderzoek ook minder wetenschapelij k zou zij n,
laat staan dat bouwkundigen per definitie minder bekwaam zouden zijn in
het verrichten van onderzoek.
Gezegd moet echter worden dat de discipl ine zelf voor een belangrijk deel
verantwoordelijk is voor het ontstane beeld. De discussie over de wetenschappelijkheid van de Bouwkunde is zeker nog niet afgerond binnen de
discipline zelf. Velen zien m.n. architectuur en ontwerpen nog steeds als
een primair kunstzinnige in plaats van een primair wetenschappelijke activiteit. Dit is meer dan zomaar een standpunt. Het werkt door in de plaats van
de Bouwkunde-opleidingen in het totale onderwijsbestel, in de opzet,
inhoud en didactische werkvormen binnen de opleidingen, in het relatieve
belang van tentoonstellingen ten opzichte van wetenschappelijke congressen voor het uitdragen van resultaten van ontwerpactiviteiten, in het
gebruik van sociale instituties, symbolieken en taal, die typischer zijn voor
literatuur, theater en beeldende kunsten dan voor het wetenschappelij k
bedrijf, etc. Het spreekt voor zich dat dergelijke opvattingen en tradities
slechts moeizaam van binnenuit te veranderen zijn. Opvattingen over de
wens tot (niet-)wetenschappelijkheid zetten de toon voor opleidingen;
afgestudeer.den functioneren veni olgens tegen de achtergrond van hun
opleiding in de praktijk en zetten standaards voor beoordelingen, prijzen,
verdeling van middelen, etc. Uiteindelijk is het wetenschappelijk bedrijf een
sociaal bedrijf; het gaat om menselij ke opvattingen, regels; het gaat om
intersubjectiviteit. Aileen fundamentele veranderingen in externe omstandigheden kunnen dergelijke opvattingen (langzaam) en waarschijnlijk
slechts tot op bepaalde hoogte wijzigen .
Het doel van dit hoofdstuk is een bijdrage te leveren aan de discussie over
het wetenschappelijk concept van de Bouwkunde. Hiertoe zal allereerst
kort worden ingegaan op enkele mogelij ke oorzaken voor het feit dat ontwerpbeslissingen in de Bouwkunde in vergelijking met andere industrieen
blijkbaar relatief weinig gebaseerd worden op resultaten van wetenschap-

pelijk onderzoek. Vervolgens zu ll en enkele randvoorwaarden worden
besproken voor een meer wetenschappelijke ontwerpbenadering.

2. O NTWERPEN, KENNIS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Het behoeft geen nader betoog dat veel ontwerpbeslissingen op grand van
kennis van zaken tot stand komen. Deze kennis kan verschillend van aard
zijn: persoonlijke opvattingen of visie van de ontwerper; persoonlijke ervaringen van de ontwerper, opgedaan bij soortgelijke vorige ontwerpen;
steunend op ervaringen of ontwerpen van anderen elders; resultaten van
wetenschappelijk onderzoek.
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In de Bouwkunde worden traditioneel veel ontwerpbeslissingen gebaseerd
op persoonlijke visies of ervaringen. Uit ervaring weet men of denkt men te
weten hoe bepaalde gebouwen functioneren en deze kennis wordt gebruikt voor het nemen van ontwerpbeslissingen bij soortgelijke gebouwen.
Soms spreekt men van onderzoek, waarmee dan vaak wordt bedoeld dat
de ontwerper in documentatie-materiaal of door middel van studiereizen,
andere gebouwen gaat bekijken om zodoende inspiratie op te doen voor
een nieuw te ontwerpen gebouw. Hoewel deze vorm van onderzoek zeker
vruchtbaar kan zijn voor de individuele ontwerper, is hierbij nog steeds
geen sprake van wetenschappelijk onderzoek in die zin dat de activiteit
leidt tot een vergroting van de bestaande kennis, die voldoet aan eisen van
wetenschappelijkheid .
Hoewel dit niet de plaats is voor een uitvoerige methodologische verhandeling en ik mij realiseer dat er onder methodologen bepaald geen eenduidigheid bestaat met betrekking tot eisen, die aan wetenschappelijke kennis
gesteld moeten worden, acht ik het wei van belang om de wijze waarop ik
dit concept in dit hoofdstuk zal hanteren, nader te preciseren. lk zou pas
van wetenschappelijke kennis en wetenschappelijk onderzoek willen spreken indien voldaan is aan een aantal voorwaarden. lk zou pas van wetenschappelijk onderzoek willen spreken indien de kennis verkregen is door
middel van methoden en technieken, die in ieder geval binnen bepaalde
stromingen in de wetenschap algemeen zijn geaccepteerd. Dit criterium is
van groat belang omdat het gebruik van standaard methoden en technieken herhaling van het onderzoek mogelijk maakt. Hierdoor is de betrouwbaarheid en geldigheid van een bepaalde onderzoekaanpak beter te
beoordelen, en wordt tevens een beter idee verkregen van de mate waarin
bepaa lde resultaten veralgemeniseerbaar zijn. Het gebruik van bepaalde,
goed gedocumenteerde en algemeen geaccepteerde, methoden en technieken maakt de onderzoekresultaten controleerbaar; de resultaten zijn
niet Ianger extreem primair subjectief gekleurd. Methoden en technieken
zijn van belang bij het meten van bepaalde concepten en bij de analyse van
het verzamelde datamateriaal, in de zin van reductie of het vaststellen van
samenhangen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat mijns inziens het
gebruik van methoden en technieken niet aileen van belang is bij het zogenaamde kwantitatieve onderzoek, maar ook of wellicht nog meer bij het

kwalitatieve onderzoek omdat de herhaalbaarheid en controleerbaarheid
van dit type onderzoek over het algemeen veel problematischer ligt. Te
vaak wordt gesteld dat het rraar om een kwalitatief onderzoek gaat, met
de implicatie dat het onderz9ek daardoor minder rigoreus zou mogen zijn.
lndien we van wetenschappelijke kennis spreken, wordt ook vaak impliciet
verondersteld dat we praten over algemeen geldige kennis. Men kan zich
echter afvragen of deze eis niet te stringent is. Zelfs voor de natuurwetenschappen is de eis van algemeen geldende kennis problematisch in die zin
dat men ook binnen deze wetenschap verschijnselen waarneemt, die niet te
verklaren of voorspellen zijn met state-of-the-art theorieen. Het zal duidelijk zijn dat deze eis zeker niet haalbaar·h voor aile verschijnselen die bouwkundigen bestuderen, omdat deze verschijnselen vaak vele mate complexer
zijn. In vele gevallen kunnen wei samenhangen tussen verschijnselen worden gevonden, die althans qua vorm min of meer algemeen geldig zijn,
maar waarvan het specifieke verband voor specifieke gebouwen, gebieden
of tijdstippen nog steeds vastgesteld moet worden. In andere gevallen zijn
regelmatigheden te vinden voor specifieke condities. Hoe dan ook, veel
bouwkundige kennis heeft hooguit een partiele geldigheid. Bovendien
geldt dat grote delen van de bouwkundige kennis probabilistisch van aard
is: er is slechts een bepaalde kans op een bepaald resultaat/prestatie of een
bepaalde samenhang. In methodologisch opzicht is dit op zichzelf geen probleem, er is veel gediscussieerd en geschreven over probabilistische in plaats
van deterministische wetten. Het ligt echter problematischer bij de toepassing van probabilistische wetten in de bouwkundige praktijk omdat men
dan nadrukkelijk rekening moet houden met de factor van onzekerheid.
Sommigen zien in het feit dat het wetenschappelijk onderzoek toch niet
kan komen tot zekere uitspraken en daarmee samenhangend het feit dat
voorspellingen vaak niet uitkomen, een aanleiding te stellen dat ontwerpbeslissingen net zo goed subjectief genomen kunnen worden, of ze concentreren zich eenzijdig op procedures in plaats van inhoud. Mijns inziens
wordt hierbij echter vergeten dat subjectieve besl issingen minstens even
onzeker zijn, en dat het bij dit punt van discussie niet gaat om absolute
zekerheden, maar om relatieve zekerheden. Daarnaast blijven aspecten van
controleerbaarheid, openheid en herhaalbaarheid zeker een rol van betekenis spelen in deze discussie.
In het verleden is ook wei gesteld dat wetenschappelijke kennis causale,
dwz oorzaak-gevolg, relaties blootlegt. Deze gedachte is echter eveneens
uiterst problematisch. In de eerste plaats kent het causaliteits-begrip vele
definities van uiteenlopende stringentie. Dit hangt samen met het feit dat
methodologen zich hebben gerealiseerd dat de meest stringente definities
in vrijwel geen enkel wetenschapsgebied houdbaar zijn. In de Bouwkunde
moet men zich zelfs op bepaalde kennisgebieden afvragen of regelmatigheden voldoen aan minder stringente definities. Soms is aileen sprake van statistische samenhangen, zonder dat kennis en inzicht bestaat over exacte
causale mechanismen. Hoewel men kan stellen, dat het op zichzelf van
belang is te streven naar het ontdekken van oorzaak-gevolg relaties, zodat
men verschijnselen kan verklaren, is vaak in de praktijk gebleken dat meer

inzicht niet per definitie betekent dat men ook beter kan voorspellen . In
het geval dat men een verschijnsel of de effecten van een bepaalde ontwerpbeslissing moet voorspellen, leveren theorie-loze modellen vaak even
betrouwbare voorspellingen op als theoreti sche modellen , mits het
bestuurde verschijnsel maar een grote mate van stabiliteit vertoont.

......

a

z

.;:

>

Kortom, men dient zich ervan bewust te zijn dat het in de meeste gevallen
in de Bouwkunde niet mogelijk zal zijn te komen tot deterministische, algemeen geldende kennis, die kan worden afgeleid uit systematische geconfirmeerde theorieen. De aard van de kennis die het bouwkundig onderzoek
kan opleveren is veelal probabi listisch, en van beperkte geldigheiq. Dit
houdt mijns inziens echter niet in dat het onderzoek of het vakg~bied
daarmee minder wetenschappelijk zou zijn . lmmers, het begrip wetenSchap
zou daarmee verschraa ld worden tot die gebieden, waarbinnen men verschijnselen bestudeert van zodanige eenvoud dat ze met een grote mate
van zekerheid te voorspellen zijn. Bouwkunde kan op een wetenschappelijke wij ze bedreven worden, indien ontwerpbeslissingen, uiteraard binnen
een financieel kader en tijdsperspectief, mede worden gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, dwz onderzoek dat is verricht volgens de regels der kunst .
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Men zou kunnen stellen dat als gevolg van de beperkte geldigheid van de
bouwkund i ge kenn is ve le ontwerpbeslissingen niet op resu ltaten van
wetenschappelij k onderzoek worden gebaseerd. Dit neemt echter niet weg
dat de rol van wetenschappelijk onderzoek in vele andere toegepast e of
ontwerpwetenschappen duidelijk groter is. Welke omstandigheden ku1nnen
worden genoemd ter verklaring van deze situatie?
Zoals ik al in mijn in leiding heb gesteld is deze situatie voor een groot deel
te verklaren uit het opleidingsmodel van de bouwkundige. Vele bouwkundigen worden niet met een onderzoekers-mentaliteit opgeleid. Het opleidingsmodel vertoont vaak een grote mate van overeenkomst met andere
niet-onderzoek gerichte opleidingen. In Amerika bijvoorbeeld maken' m.n.
architecten-opleidingen vaak deel uit van de Faculty of Arts. Echter, . deze
situati e heeft natuurlijk een maatschappelijk draagv lak en een aantal
omstandigheden hangt daarmee samen.
Allereerst dient te worden vastgesteld dat de Bouwkunde in vergelijking
met andere industrieen traditioneel minder marktgericht is. De rol van de
overheid in m.n. de volkshuisvesting is traditioneel erg groot. Dit geldt niet
aileen ten aanzien van het opstellen en controleren van allerlei voorschriften, maar ook ten aanzien van financiering van gebouwen. Hierdoor zijn er
relatief weinig stimulansen geweest om het product beter af te stemmen
op de vraag in de markt. Gebouwen moesten voldoen aan een aantal technische voorwaarden, en op dat terrein is dan ook het nod ige onderzoek
verricht dat vaak in de vorm van vuistregels in het ontwerpproces '«ordt
betrokken, maar wat functionele en vormgevingsaspecten betreft was er
weinig of geen noodzaak de markt bet er te leren kennen. De kwaliteit van
ontwerpen wordt (te) vaak afgemeten op grond van recensies door vakge-

noten; niet of minder in termen van gebruiker-satisfactie, verkoopbaarheid,
of bedrijfseconomische termen. Bovendien lag de vraag naar optimale kwaliteit/ prijsverhoudingen in groeiende Westerse economieen minder kritisch.
Tenslotte droeg het tekort aan woningen en bedrijfsgebouwen ook niet
bepaald bij tot marktonderzoek, omdat men van te voren wist dat men het
product gemakkelijk zou kunnen verkopen.
In het algemeen ziet men op allerlei terreinen dat de noodzaak tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek toeneemt met de mate waarin
bepaalde producten of maatregelen drastische negatieve maatschappelijke
gevolgen kunnen hebben. Zo wordt ieder nieuw medisch product uitvoerig
getest alvorens het op de markt wordt gebracht omdat het allerlei gezondheids-problemen kan veroorzaken. Vliegtuigen worden op allerlei onderdelen uitvoerig getest omdat er vele mensenlevens mee gemoeid kunnen zijn.
Economisch beleid stoelt vaak mede op de resultaten van ingewikkelde econometrische modellen, omdat het beleid gevolgen heeft voor grote groepen van mensen. Bouwkundige producten betreffen echter vaak slechts
enkele mensen, en bovendien is het risico dat deze producten veroorzaakt
in termen van mensenlevehs, gezondheid en dergelijke - afgezien van constructieve aspecten - verwaarloosbaar, en in ieder geval moeilijk meetbaar.
Hierdoor is de noodzaak ontwerpbeslissingen mede te baseren op resultaten van toegespitst wetenschappelijk onderzoek relatief gering.

I

Een andere reden voor het relatief uitblijven van een wetenschappelijke
benadering van ontwerpprocessen is gelegen in de aard van concurrentieverho.udingen in de Bouwkunde. In tegenstelling tot andere industrie-takken wordt de structuur van de bedrijfstak nog steeds gekenmerkt door vele
kleine bedrijfjes, ieder met kleine markaandelen en het ontbreken van concentratie. Van geavanceerd, professioneel management is ook slechts zelden sprake. Hierdoor zijn geen gespecialiseerde onderzoekdiensten ontstaan en ontbreekt het de bedrijven vaak aan de financiele middelen voor
marktonderzoek, of voor uitvoerig onderzoek op het gebied van productontwikkeling. In andere industrieen is juist te constateren dat als gevolg
van versterkte concurrentie, concentratie en professioneel management de
rol van wetenschappelijk onderzoek in productontwikkeling en marketing
sterk is toegenomen . Het budget voor wetenschappelijk onderzoek (m.n.
voor technologisch onderzoek en marktonderzoek) ligt m.n. bij de meer
succesvolle ondernemingen relatief hoog. De kleinschaligheid van de productie, de vaak eenmaligheid van het product en de vaak weinig professionel.e stijl van management dragen ook niet bij tot een meer wetenschappelijke aanpak.
Tot nu toe heb ik betoogd dat een meer wetenschappelijke aanpak van ont'werpprocessen in de Bouwkunde in vergelijking met soortgelijke vakgebieden is achtergebleven door bepaalde beroepsopvattingen bij dominante
groepen van bouwkundigen, mogelijk gemaakt door een reeks van markten bedrijfseconomische omstandigheden, die de Bouwkunde fundamenteel
doen verschillen van andere industrietakken. Dit roept .c:te vraag op op
welke wijze een meer wetenschappelijke benadering vorm gegeven zou

moeten worden, en wat dit betekent zowel v.o or de aard van het ol')derzoek, als voor de ontwerppocessen zelf. In de vQigende paragraaf zal ik
kort op deze problematiek ingaan.

3. EEN M EER WETENSCHAPPELIJKE ONTWERPBENADERING
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Met het bovenstaande heb ik zeker niet willen betogen dat de bestaande
situatie in de Bouwkunde zonder meer negatief zou zijn, of dat een meer
wetenschappelijke benadering per se de voorkeur verdient. Zeker op" het
niveau van het gebouw heeft een directe relatie tussen ontwerper en :Consument bepaalde voordelen, en kunnen vele ontwerpbeslissingen in d)rect
overleg worden geregeld. Zodoende heeft het geen enkele zin, of zol.i het
zelfs contraproductief ~unnen zijn bepaalde vormen van wetenschappelijk
onderzoek te verrichten. Zodra echter sprake is van grootschalige ontwikkelingen, die vele mensen regarderen, ligt dit mijns inziens anders, en dienen ontwerpbeslissingen mede genomen te worden op grond van inzicht in
voorkeuren en gedrag van (potentiele) gebruikers, maatschappelijke kosten, etc. In ieder geval dienen ontwerpen op een aantal hoofdpunten in
principe toetsbaar te zijn en dit aileen al vraagt om een meer wetenschappelijke benadering, zoals in dit hoofdstuk omschreven.
Verder vermoed ik dat ook in Nederland, zoals in Japan en Canada, de rol
van het onderzoek, zeker op het gebied van product-ontwikkeling en marketing, toenemen bij versterkte concurrentieverhoudingen, toenemende
industriele productie, veranderingen in vraag-aanbod verhoudingen eh
de
I
afnemende rot van de overheid, samengaand met meer aandacht vodr de
marktvraag. Verder dient ook verwacht te worden dat resultaten ·van
onderzoek als hulpmiddelen voor het ontwerpproces zelf, m.n. software,
nog in belang zullen toenemen.
In het laatste geval betreft het echter een specifieke vorm van onderzoek.
Het gaat immers niet zozeer om onderzoek, zoals bij vee! zuiver-w¢tenschappelijk onderzoek, dat zich tot doe! stelt een theorie op te stellen ter
verklaring van een bestudeerd verschijnsel, maar om onderzoek dat resultaten diert op te leveren met behulp waarvan ontwerpen te evalueren zijn in
termen van technische, economische, functionele, vormgevende of gebruikersprestaties of kwa liteiten. Ook voor dit type onderzoek zou men de traditionele eisen aan wetenschappelijk onderzoek kunnen stellen, maar tnen
dient er zich ook van te vergewissen dat de ontwerpparameters als dnafhankelijke variabelen in het onderzoekdesign of model voorkomen.
I
Laten we dit illustreren aan de hand van een hypothetisch onderzoek waarbij de marktvraag voor bepaalde ontwerpen vastgesteld dient te worden .
Dit onderzoek veronderstelt allereerst een bepaalde theorie over menselijk
handelen; op welke wijze komen mensen tot een bepaalde keuze?; in dit
voorbeeld, op grond waarvan en hoe kiezen mensen een bepaalde
woning? Stel dat als uitgangspunten de economische nutsmaximalisatietheorie wordt gehanteerd. Vervolgens dient deze theorie geoperationali-

seerd te worden door de attributen van de alternatieve ontwerpen, op
grond waarvan mensen tot een keuze komen, te identificeren, en vervolgens door middel van de keuze van een adequaat onderzoekdesign en
methoden en technieken menselijk keuzegedrag te voorspellen als functie
van de gekozen attributen. Omdat men niet mag veronderstellen dat men
op deze wijze algemeen geldige uitspraken kan formuleren, zal de onderzoeker de veronderstelde samenhang, die vaak de vorm zal krijgen van een
kwantitatief wiskundig model, of van een serie kwalitatieve productieregels, willen toetsen of ijken op het specifieke databestand. lndien dan blijkt
dat het veronderstelde model voldoende nauwkeurig in staat is het verzamelde databestand te reproduceren (beschrijven), kan het model worden
gebruikt om de vraag voor alternatieve ontwerpen te voorspellen. Hiertoe
dient de onderzoeker allereerst de ontwerpbeslissingen of -varianten te
beschrijven in termen van de attributen, die in het onderzoekdesign zijn
onderscheiden. Vervolgens wordt dan het geijkte model gebruikt om k~u
zegedrag en marktvraag te voorspellen. Op deze wijze is het dus mogelijk,
onder de veronderstelling dat de gevonden samenhang geldig is, de gevolgen van ontwerpbeslissingen voor marktvraag te voorspellen. In principe
kan men een analoge aanpak hanteren om de gevolgen in termen van
financieen, functionele aspecten en technische aspecten nate gaan. Van belang is te constateren dat in termen van onderzoek, modelbouw de meest
geeigende vorm voor dit soort onderzoek is en dat het in termen van ontwerpen noodzakelijk is dat het ontwerpproces rationeel verloopt, in die zin
dat alternatieven expliciet beschreven en ontwikkeld moeten worden in termen ,van attributen, die ook in het onderzoek zijn meegenomen. Met andere woorden, het is voor dit type onderzoek van essentieel belang dat het
antwerp en het onderzoek in onderlinge samenhang integraal worden ontwikkeld.

Voor het ontwikkelen van dergelijke modellen is de computer een bruikbaar hulpmiddel. lndien het mogelijk is het antwerp te formaliseren, zijn
dergelijke voorspellende modellen betrekkelijk eenvoudig te koppelen aan
teken- en ontwerpprogramma's, die de ontwerper in staat stellen snel zijn
ontwerpen te evalueren op een reeks van criteria. Hierbij kan men denken
aan kosten, geluid, stabiliteit van de constructie, economische levensduur,
energiegebruik, gebruikerswaarderingen, verkoopbaarheid, maar ook aan
bepaalde bedrijfseconomische criteria indien men dat wenst. In de literatuur worden dergelijke ge"integreerde systemen decision of design support
systemen genoemd. Op een soortgelijke wijze is het ook mogelijk de computer, gegeven bepaalde randvoorwaarden en doelstellingen, optimale
(deel-)oplossingen te Iaten genereren. Evenzo is het in principe mogelijk dat
het systeem ontwerpen systematisch test aan de hand van kwalitatieve
vuistregels, design aids, of persoonlijke ontwerpcriteria of -principes. Het
moge duidelijk zal dat een dergelijke benadering het ontwerpproces verwetenschappelijkt in die zin dat doelstellingen, en criteria expliciet geformuleerd worden en prestaties sy~tematisch worden geevalueerd. Als een van
de "sciences of the artificial" schuilt hierin het wetenschappelijk concept
van de Bouwkunde; meer dan dit mag men niet verwachten.
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PROFESSIONEEL CONCEPT,

h et bouwwerk als partituur
Prof.dr.ir. M .F. Th. Bax

0. INLEIDING

Aileen in zogenaamde primitieve culturen is de oude eenheid van bouwen
en wonen nog geheel aanwezig. Deze eenheid wordt prachtig toit uitdrukking gebracht in het etymologisch verband dat Heidegger ziet tussen beide
woorden, waarbij het wonen niet denkbaar is zonder de actie van het bouwen. Of, zoals Habraken het formuleert: "het wonen is een daad". Oat is
wat ook in onze ogen dit soort bouwwerken zo aantrekkelijk maakt: materiaal, zoals leem wordt met een soms kinderlijk genoegen gemodelleerd
naar de behoeften van de bewoners. Getuige de babylonische wetten van
Hamurabi trad er al duizenden jaren geleden een eerste specialisatie op,
waarbij de bouwers bouwden voor de bewoners en het dus nodig werd
door middel van wetten . moge lijke onderlinge geschillen te regelen; het
ging daarbij vooral om de deugdelijkheid en de veiligheid van het bouwwerk. Het oog-om-oog- en tand -om-tand-principe dat deze wetgeving
bepaalde, stond er borg voor datde bouwers veilig bouwden.
Als gevolg van een toenemende complexiteit van de gebruiksvraag en het
aanbod van technische mogelijkheden ontstond in de loop van de geschiedenis de rol van de architect als middelaar tussen gebruik en techniek, en
tussen de belangen van het individu en die van de maatschappij. Deze rol
kon hij vervullen doordat op basis van praktijkervaring professionele kennis
in de vorm van gedragsregels werd opgebouwd die bijdroegen aan de theorie van het vakgebied. Juist deze theorie verschafte de daarvoor noodzakelijke distantie. De theorie vormde een ware schat die de beoefenaren, mede
vanwege het mythische gehalte ervan, in sommige culturen een nagenoeg
priesterlijke status opleverde. Op basis van zijn kennis van het vakgebied
kan de architect door middel van een ontwerp de gebruiksvraag ver.talen in
een adequate instructie voor de bouw van een stabiel bouwwerk. Het domein van het gebruik moet daarbij breed ge'interpreteerd worden, omdat
het naast de instrumentele functies tevens de symbolische functies omvat;
het is het gebied dat zowel de ergonomie als de esthetica omvat wat de
bevrediging van aile menselijke, lichamel ijke en sp i rituele behoeften
betreft.
·
Het ontwerp als representatie van het nog te bouwen bouwwerk is daarbij
niet aileen een tekening van een ruimtelijk plan, maar impliciteert ook een
tijdsplan, een aanduiding van een specifiek proces, een ontwerpstrategie
die inspeelt op aile faktoren van het projekt: het programma, de lokatie,
het budget, de termijn en de taakverdeling in samenhang met de bevoegdheden van de betrokken partijen.
Het professionele concept betreft niet aileen de werkzaamheden van de
architect maar tevens die van de andere partijen in het ontwerp- en bouwproces, elk met hun eigen professionaliteit. De architect vervult hierin van
oudsher een coordinerende rol als hoofdontwerper, een rol die vergelijk-

baar is met die van hoofdontwerpers in bijvoorbeeld de scheeps- en de
vliegtuigbouw. Hij is in staat de activiteiten van aile andere ontwerpers
door middel van de getekende vorm onder een noemer te brengen.
De tijd lijkt voorbij dat het nog mogelijk is aile voor het ontwerpen noodzakelijke kennis te verenigen in een persoon. Dat geldt zeker voor ~om
plexe bouwwerken en voor bouwwerken waarmee grote belangen: gemoeid zijn. Een bouwwerk komt tot stand dank zij de bijdrage die daaraan
door vee! verschillende partijen geleverd wordt. Deze partijen kunnen
geleed worden naar niveaus: stedebouwkundigen, architecten, interieurarchitecten, etc:, naar disciplines of domeinen: vormgevers, construct~urs,
installateurs, technologen, etc. en naar de fasen in het bouwproces: onderzoekers, planners, ontwerpers, uitvoerders, beheerders, etc.
w

Het professioneel concept is vooral een proces-concept. Het wordt gekenmerkt door soms cultuurgebonden en soms persoonsgebonden voorkeuren,
die het bijvoorbeeld mogelijk maken samen te werken binnen een maatschap. Het concept bestaat onafhankelijk van een specifiek projekt, maar
laat wei zijn sporen na in het bouwwerk als resultaat van dat proces.
Het concept getuigt vooral van de wijze waarop de communicatie birinen
de eigen onderneming en tussen partijen in het ontwerproces gestalte
krijgt en de ethische opvattingen die daarbij gehanteerd worden. Het concept getuigt ook van de ontwerpmethoden die daarbij gebruikt worden als
middel om kwaliteiten veilig te stellen, maar ook om de kennis - "the body
of knowledge" - binnen het vakgebied uit te breiden en te toetsen~ elk
ontwerpproces is een leerproces, en onder bepaalde voorwaarden zelfs. een
wetenschappelijk proces, dat naast een bouwwerk tevens objectieve kJnnis
oplevert
De term "professioneel" heeft hier dezelfde betekenis als bij artsen en
advocaten het geval is, dat wil. zeggen dat er sprake is van een "openlijke
verklaring" op grond waarvan een beroep op hen gedaan kan worden, en
zij in staat zijn vanwege hun wetenschappelijke houding de noodzak~lijke
distantie in acht te nemen die nodig is voor een evenwichtige behartising
van belangen: die van het individu en die van de gemeenschap. De bevoegdheden die de maatschappij h'en geeft, maken het noodzakelijk dat
deze beschermd wordt tegen mogelijk misbruik daarvan, waartoe elke professionele organisatie over een eigen erecode en deontologie beschikt. Dit
vraagt om een academische opleiding, die zoals vanouds, vanwege zijn
wetenschappelijke en maatschappelijke benadering, ook een beroepso;pleid ing in de ware zin van het woord kan zijn.
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Het professioneel concept is een ambachtelijk ("ambactus": dienaar van de
vorst) concept. Het is gericht op maken en doen van zaken, vakmatig,
beroepsmatig, "no-nonsense" en zelfs met routine, waarbij de gestage vordering van het werk op zich zelf zekerheid en genoegen verschaft en (jfaarnaast in het levensonderhoud van de beoefenaar voorziet.
1

Het professionele concept kan in fuctionele zin ook aangeduid worden als
het "concept van de vakbekwaamheid". De nadruk ligt dan op de kwaliteit

van het ontwerpproces als garantie voor de kwaliteit van het produkt. Veel
opdrachtgevers zullen zich bij de keuze van een architect Iaten leiden door
juist deze kwaliteit. Dat kan de kwaliteit in algemene zin zijn van een
bureau: zijn omvang en samenstelling, interne procedures en management,
en bedrijfsethiek, maar ook de kwaliteit in specifieke zin van de aanpak en
taakverdeling van een bepaald projekt.
Werkwijzen als individueel, integrerend en participerend ontwerpen zijn
voorbeelden van professionele concepten. Geen van deze werkwijzen is
denkbaar zonder een bijzonder type vorm-concept, waarin tijdens het ontwerpproces- al dan niet expliciet geformuleerde- stabiele tussenstadia ontworpen worden in de vorm van bijvoorbee.ld "dragers" of "weefsels" die
gaande het proces verder ingevuld en ontwikkeld worden, tot lang na de
oplevering van het projekt. In die zin is het professionele concept te herleiden op een ruimtelijk concept, waarbij de bijzondere inrichting van het ontwerp het hulpmiddel bij uitstek is bij de integratie van functies en de coordinatie van de partijen. De1 professionele wereld heeft altijd gebruik gemaakt van dit soort middelen in de vorm van rasters, "mandala's", en andere "voorordeningen", die enerzijds de essentie van het ontwerp weergaven
en anderzijds dienden als hulpmiddel bij het maken van presentaties ten
behoeve van communicatie.
Het professionele concept is gericht op de afbeelding van het bouwwerk in
de vorm van taakverdelingen en een chronologie van documenten, die
ruimtelijke plannen representeren van de verschillende stadia van de ontwikkeling van het bouwwerk. De Projekt lnformatie Matrix (PIM) van de
BNA geeft een goede indicatie van de mogelijke inhoud van de verschillende in het ontwerpproces betrokken plannen en bijbehorende documenten.

•
0.1. Over participatie
Bij de invulling van het professioneel concept als onderdeel van het totale
bouwkundige concept wordt door de ontwerper zijn plaats bepaald tussen
twee uitersten op een schaal die verloopt van een volstrekt solistische tot
een volledig participatorische vakopvatting. Beide extremen zullen in de
praktijk zelden of nooit voorkomen. Wei kan gesteld worden dat de praktijk meer tendeert naar een solistische opvatting, waarbij andere partijen
een adviserende rol toegekend wordt dan naar een participerende opvatting, waarbij aan de verschillende partijen een creatieve rol in het ontwerpproces wordt toebedeeld. Dat is de reden waarom ik hier stil wil staan bij
een participerende benadering. Daarbij zal ik gebruik maken van inzichten
die tijden de International Design Participation Conference in 1985 (DPC'85)
naar voren gebracht zijn. Waar namen genoemd worden, wordt verwezen
naar de "proceedings" van de conferentie; zie daarvoor de toegevoegde
literatuuropgave.
Ter afronding van de conferentie presenteerde ik als voorzitter een concluderende paper die de consensus van de conferentie tot uitdrukking bracht.
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Het bleek mogelijk na het lezen van aile ingediende papers en het luis,eren
naar de discussies voorwaarden te formuleren waarvan aile participa:nten
meenden dat zij noodzakelijk zijn voor de inrichting van participatorische
ontwerpprocessen.
lk heb daarbij getracht een antwoord te geven op de vraag : "Wat maakt
participatie in ontwerpen mogelijk?" Mij n bedoeling was een open oenadering voor het onderwerp te creeren.
Allereerst stelde ik drie vragen met betrekking tot de positie van participat ie vandaag de dag, waarbij ik nader in ga op het participatie concept van
de jaren '70 en '80; ik begin daarbij met de Manchester-conferentie iover
partici patie van 1971.
In het tweede deel van de paper probeerde ik drie hoofdbenaderingen te
onderscheiden van het participerend ontwerpen. Hierbij ri chtte ik mij
zowel op bijdragen van deze conferentie alsop die van 1971.
Het derde dee! van de paper stelt de d rie hoofdonderwerpen voor onderzoek om daarmee een kader te scheppen voor toekomstige activiteiten en
als een voertuig voor communicatie tussen individuen en instituten die
ge'interesseerd zij n in het uitvoeren van onderzoek op d it gebied.
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1. DRIE VRAGEN OVER PARTICIPATIE IN 1985

In de professionele wereld wordt participatie gezien als een betreurenswaardig stadium in de geschiedenis van het architectonisch ontwerpen.
Betreurenswaardig, omdat het geen bijdrage leverde aan de archite~tuur
als kunst. Schaamtevol ook, omdat gedurende een decade de architectonische gemeenschap zijn norm moest verlagen tot die van de leek. Architectuurkritiek richt zich op vorm en niet op processen, zoekt naar etiketten
voor architectonische ideologieen, maar het kon daarbij de lijst van fyntionalisme, constructivisme, post-modernisme en ander " ismen" niet uitbreiden met zoiets als "participationisme" . De notie van participatie be-staat
daarom niet eens in in de architectuurtheorie.

1.1. Eerste vraag

Wat zijn de redenen om terug te kijken naar de geschiedenis wanneer
klaarblijkelijk participatie voor velen in de professionele wereld een g~pas
seerd station lijkt te zijn.
1.1. 1. Een van de redenen is dat de "state of the art" in de beroeps4 ereld
weinig hoop biedt nieuwe problemen op te lossen. Deze problemen zij n
van sociale, economische en technologische aard . lndividualisering, emancipatie, differentiatie en specialisatie zijn uitdrukkingen van een een cultuur
in ontwikkeling, maar deze processen moeten in evenwicht gebracht worden door integrerende processen die een kader bieden om de delen tlijeen
te brengen . Deze processen hebben plaats in een periode waarin de grenzen van ons ecologisch systeen in zicht komen. Nieuwe technologie in de

vorm van informatie- en computertechnologie is beschikbaar, maar is niet
rechtstreeks geschikt voor de oplossing van de immense problemen waarvoor we staan. De huidige stagnatie in de wereld van het architectonisch
ontwerpen is direct gerelateerd aan deze aspecten, maar kan slechts ten
dele teruggevoerd worden op deze externe, hoofdzakelijk sociaal-economische omgeving.
Ook de interne omgeving, die van het vakgebied zelve, moet in beschouwing genomen worden. In dit opzicht moeten we orde op zaken stellen in
ons eigen domein en kijken naar de fundamenten van de beroepsuitoefening. Een mogelijkheid is de aandacht te verplaatsen van een product- en
vormgerichte houding naar een meer procesgerichte houding. Deze laatste
neemt de krachten in overweging in het proces van planning, ontwerp, uitvoering en beheer en gaat er van uit dat verandering een constante en
dynamische kracht is gedurende aile stadia van de bestaanscyclus van de
gebouwde omgeving. In zulk een dynamische kijk op het ontwerpproces is
participastie niet iets waarvoor je al of niet kunt kiezen, maar het is wezenlijk voor het proces zelf. Wellicht dat een beter inzicht in participatie als
verschijnsel een nieuw perspectief kan openen.

1.1.2. Een andere reden van meer filosofische aard is het geloof dat participatie een fundamenteel menselijk vermogen is dat verklaart hoe de wereld
zijn vorm gekregen heeft. Elke benadering die daar niet vanuit gaat, gaat
voorbij aan de creatieve potentie van mensen om vorm te geven aan hun
omgeving en scheidt zichzelf van de motor van dat proces. Processen en
produkten moeten op zodanige wijze hun vorm krijgen dat zij de delen, en
met die delen de partijen, representeren waaruit zij zijn opgebouwd. Dit is
wat Plato onder participatie verstond.
1.1.3. Vanuit een cultureel gezichtspunt is participatie altijd aanwezig. Het
gebeurt, of men wil of niet. In de gebouwde omgeving, beschouwd als artefact, is de menselijke participatie altijd zichtbaar. De functie van het artefact kan altijd uitgelegd worden in relatie met menselijke ideeen en activiteiten. Dit verschijnsel is van belang bij een terugblik en maakt, dikwijls
impliciete, participatie expliciet. In het geval van nieuwe problemen 'moet
participatie een expliciete factor zijn vanaf het allereerste begin bij de organisatie van het ontwerproces.

1.2. Tweede vraag
Wat ging er verkeerd in de jaren zeventig toen participatie een stimulerende kracht was bij het architectonisch ontwerpen.
Feitelijk is deze observatie slechts juist vanuit een zeer begrensd gezichtspunt, namelijk die van het architectuurdebat.
Op het gebied van de stedebouwkundige en regionale planning, waar de
besluitvorming altijd plaats heeft in de openbare sector, is participatie
nauwkeurig geregeld in formele procedures van besluitvorming.
Niet aileen in de laatste tientallen jaren, maar al sinds eeuwen.
Juist hieraan heeft Nederland volgens Louis Mumford zijn voorbeeldige,

•
•

hoogwaardige ruimtelijke ordening te danken. Op het gebied van de huisvesting wordt participatie, meer in het bijzonder gebruikersparticipatie,
aanvaard als onderdeel van de procedure, hoewel er een toenemende tendens onder professionals is van die last af te komen.
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1.2.1. Een belangrijk punt naar mijn mening is dat participatie in die tijd
gezien werd als een doel op zich zelf, een sociaal doel, in plaats van een
middel om doelen te bereiken. Participatie is een machtig hulpmiddel voor
het invoeren van kennis, ervaring en creativiteit in het ontwerpproces en is
daarmee tevens een hulpmiddel voor het bewerkstelligen van integratie. In
een hierarchie van middelen en doelen, wordt een middel een doel op een
lager niveau in de hierarchie. Het scheppen van gunstige voorwaarden voor
participatie is een doel voor de ontwerper die een proces ontwerpt, maar
voor het betrokken produkt is het vooral een middel om de best mogelijke
oplossing te bereiken. Van een sociaal gezichtspunt kan participatie een
doel zijn, maar binnen de fysieke orde van planning en ontwerp dient participatie beschouwd te worden als een gereedschap.
Kortom: we zien niet uit naar een intentioneel type participatie, maar naar
een operationeel type.
1.2.2. Een tweede type probleem was de nauwe interpretatie die gegeven
werd aan het begrip participatie. Dit concept verliest veel van zijn kracht
als het wordt beperkt tot gebruikers-participatie, met uitsluiting van aile
overige partijen in het ontwerp-team. Het concept verliest ook veel van zijn
kracht door het te beperken tot administratieve en bureaucratische procedures. Deze kunnen niet gezien worden als een substituut voor participatie.
Werkelijke participatie is een kwestie van vrijheid en verantwoordelijkheid
binnen een specifieke orde of domein van ontwerp- en bouwactiviteiten,
kwaliteiten die gegarandeerd worden middels een daartoe overeen te
komen ontwerpstrategie.
1.2.3. Een derde type van probleem is de de-personalisatie en mechanisatie
van ontwerp- en bouwprocessen. Er bestaat in de beroepswereld een houding welke wordt ingegeven door het romantiseren van informatie- en
computertechnologie, maar ook van wat kan worden bereikt door statistische verwerking van onderzoekresultaten. Dit laatste suggereert dat persoonlijke kennis, belangen en zelfs creativiteit vervangen kan worden door
normen en regelingen.
Door actoren te vervangen door factoren, zal het fysieke resultaat altijd
middelmatig zijn, juist omdat de beslissingen dan aileen maar gebaseerd
kunnen worden op gemiddelde waarden. .

1.3. Derde vraag

Deze betreft de voorwaarden, nu twintig jaar later; zijn zij gunstiger? Deze
vraag kan refererend aan de voorgaande analyse bevestigend beantwoord
worden.

1.3.1. Hoewel het onderwerp in de discussies op internationaal niveau niet
hoog scoort, gaat het culturele process van participatie steeds door, onafhankelijk van de romantische en ideologische lading die zo kenmerkend
was voor de jaren zeventig. Het wordt meer en meer beschouwd als een
hulpmiddel voor het oplossen van concrete problemen in tal van projecten
over de gehele wereld.
1.3.2. Meer in het bijzonder kunnen problemen op het gebied van stadsvernieuwing en beheer aileen opgelost worden door het betrekken van de
gebruikers in het beheer en management van hun "habitat" . Op deze,
mischien negatieve manier- omdat er geen alternatieve oplossingen zij n
voor beheersvraagstukken van deze omvang en schaal -, wordt de politieke
aandacht gericht op participatie als een goedkoop, zelfregelend en tegelijkertijd bevredigend proces. Het is juist om economische redenen dat deze
processen worden bevorderd.
Dit geldt niet aileen voor stadsvernieuwingssituaties en voor Derde Wereldhuisvestingsvraagstukken, maar ook in Nederland waar Doe-het-zelf-activiteiten een toenemend aandeel in de bouwmarkt innemen.
1.3.3. Een ander gunstige voorwaarde welke niet bepaald wordt door de
harde noodzaak van het Ieven, is het gevoel dat het meer genoegen en
bevrediging geeft om dingen samen te doen. Het is d ikwijls aantrekkelijker
hogere kwaliteit te bereiken met een concert-matige aanpak dan met een
com petitieve.
Dit kan niet aileen bereikt worden op basis van een bepaalde houd ing,
maar het vraagt om bepaalde technieken. In dit opzicht valt volgens Foque
veel te leren van de communicatietheorie. lnformatie- en computertechniek
introduceren en nieuw gereedschap voor het tot stand brengen van communicatie tussen partijen; in de letterlijke zin van het woord : als een middel
tot gemeenschappelijk handelen, "comme une" als een.
Het is duidelijk dat participatie vraagt om een partituur welke de verschillende partijen in het proces coordineert door middel van het samenstel van
delen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het concept van team-work bij
het bouwkundig ontwerpen in concert wordt misschien voor het eerst in de
geschiedenis werkelijk mogelijk.
1

2. DRIE BENADERINGEN VOOR PARTICIPATIE
In dit deel wil ik uw aandacht vragen voor drie belangrijke concepten die
de onderwerpen afdekken die door de deelnemers aan de DPC'85 werden
gepresenteerd. Op sommige plaatsen zal een een relatie gelegd worden
met de Conferentie in Manchester in 1971.
Mij n keuze van deze benaderingen is arbitrair en gekleurd door mijn kijk
op het onderwerp zoals ik die in het eerste deel heb presenteerd, en vanwege de mogelijkheid die deze keuze biedt als mogelijke research-agenda
te dienen.
1. Een beter inzicht in het beroep in zijn sociaal-culturele context is van
belang voor een betere begrip van participatie in ontwerpprocessen.

•
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2. Een beter begrip van participatie en meer in het bijzonder van de o'ntwikkeling van het concept van participatie is noodzakelijk om de wijze
te bestuderen waarop het gebruikt kan worden voor de structurering
van ontwerp-activiteiten.
3. Een beter begrip van de samenhang van het vakgebied is noodzakelijk;
het geheel als een raamwerk waarbinnen het concept van de participatie (deel-neming) zijn betekenis krijgt. Dit is van belang voor de on~wik
keling van modellen van het vakgebied welke als " kaarten" fungerEm
waarop participatorische routes beschreven kunnen worden.

2.1. Over professionaliteit
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Tijdens de Manchester-conferentie werd het onderwerp beschouwd i ~ termen van de-professionalisatie. Reyner Banham maakte duidelijk dat de' professionals er belang bij hebben problemen in stand te houden . Aileen door
de regels van het spel te doorbreken is er hoop voor een gedeprofessionaliseerde toekomst.
Yona Friedman beperkte de rol van de ontwerpers tot die van een "repertory" van omgevingstechnolog ie, en Christopher Evans gaf een tot d~ verbeelding sprekend voorbeeld van de-professionalisatie in de medlsche
wereld, waar experts vervangen werden door expert-systemen welke zonder tussenkomst van deskundigen door leken geraadpleegd kunnen worden.
Geheel conform de stijl van de jaren 70 werd deze problematiek bezi~n in
het Iicht van veranderende machtsverhoudingen. Dat de-professional i's atie
ook een meer algemene culturele achtergrond kan hebben blijkt w~l uit
het voorbeeld van de Japanse traditionele woningbouw tijdens het T:okugawa-shogunaat, waarin professionele expertise werd gematerialiseerd in
de vorm van een open bouwsysteem met goed gedefinieeerde procedures
voor productie, uitvoering en besluitvorming. Dit maakte het voor de leek
mogelijk een woning te ontwerpen waarbij hij van te voren de effecten op .
ruimtelijk, materieel en financieel gebied kon overzien.
Wij zijn bekend met minder strikt geregelde systemen in andere vormen
van traditionele arch itectuur. We moeten deze historische voorbeEflden
echter niet romantiseren, omdat al deze systemen instorten zo gauw een of
meer van de omgevingsfactoren van het ontwerpprobleem veranderen. In
het Japanse systeem werd het precieze evenwicht van ·het systeem verstoord toen installaties in het bouwwerk opgenomen moesten wordem Tot
nu toe is men er niet in geslaagd een adequaat systeem voor het ou~e in
de plaats te stellen.
i
In statische situaties is het zeker mogelijk kennis, ervaring en methoden te
materialiseren in goed gedefinieerde systemen, maar zij bezitten slechts
geldigheid binnen de specifieke context van het systeem.
Zoals Levi-Strauss duidelijk maakte: de leek ("bricoleur") werkt binnen het
systeem zonder de mogelijkheid het systeem uit te breiden. Elk prob\eem
wordt opgelost door reorganisatie van bestaande middelen, de profes~ion
al ("ingenieur" ) echter is voorbereid voor nieuwe interacties en hij ontwikkelt nieuwe werktuigen om nieuwe problemen het hoofd te bieden.

Cultuur en beschaving is volgens de historicus Arnold Toynbee per definitie
een dynamische situatie. Het proces van verandering, specialisatie is evenals
een proces van regulering onomkeerbaar. Daarom zullen er altijd specialisten en in ons geval professionals zijn.
Op die manier bezien is de-professionalisatie, juist als deregulering zinloos.
Zelfs het omgekeerde is waar; elk streven naar de-regulering en de-professionalisering brengt zijn eigen regels en zijn eigen deskundigen met zich
mee.
Het probleem is daarom ook niet om van professionals af te komen, maar
een concept te ontwikkelen voor hun positie en rol in het ontwerpproces.
Het gaat niet om de-professionalisatie maar om re-professionalisatie.
Op die manier moet John Habraken's zoeken naar een nieuwe professionele
attitude ge'interpreteerd worden. Het betekent een drastische verandering
in de benadering van het ontwerpen, meer in het bijzonder voor participatie in het het ontwerpen:
Hij stelde dat "omdat niet-professioneel ontwerp het overgrote deel van
onze gebouwde omgeving tot stand brengt, het beter is te denken aan de
professional die moet leren te participeren in het tot stand brengen van onze omgeving. Hoe meer men erover nadenkt, hoe redelijker dit omgekeerd
perspectief lijkt te zijn".
De sleutel voor deze nieuwe definitie van de professionele attitude moet
volgens Habraken gevonden worden in de notie van verandering, namelijk
de relatie tussen ruimte en tijd, welke het mooie concept oplevert van de
"tuinier-ontwerper". Dit houdt in: het scheppen van gunstige voorwaarden
voor verandering, of mischien beter nog voor groei, bepaalt de regels voor
dit nieuw-professionalisme. Deze regels verschaffen inzicht in de structuur
van onze habitat en in het proces van transformatie.
Een aspect van de beroepswereld is hun positie in de oplossing van de conflicten tussen prive en openbare belangen, en- niet te vergeten -hun eigen
belangen. Deze dubbele betrekking is nauw verbonden met de ethische of
deontologische kant van aile beroepen. Het zal duidelijk zijn dat deze positie samenhangt met het wetenschappelijke aspect dat door het scheppen
van de noodzakelijke distantie immers de .middelen aanreikt om een adequate balans te vinden tussen deze velden van dikwijls conflicterende
belangen.
De term professioneel in relatie met ontwerp wordt dikwijls verbonden met
het beroep van · de architect. Het is duidelijk dat het gebruik van de term
zodanig uitgebreid moet worden dat aile specialisten met hun specifieke
deskundigheid, bekwaamheid en verantwoordelijkheid worden beschouwd
als !eden van de professionele wereld.
Een van de grote uitdagingen van participatie in ontwerp is het aanvaarden
van het proces van continue differentiatie van werk in onze cultuur als een
positief gegeven, als een van de bepalende factoren van onze cultuur, met
de bedoeling procedures te ontwikkelen waardoor deze specilalisten allen
kunnen bijdragen aan de gemeenschappelijke taak.

2.2. Over participatie
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Gedurende de Manchester-conferentie werd participatie vooral bezi~n in
de context van de tegenstelling professioneel en niet-professioneel~ Dat
reflecteerde de sociale en politieke situatie van die dagen.
i
Peter Stringer, een psycholoog, .was de enige die een meer filosofisch~ kijk
ontwikkelde op het concept participatie. Hij suggereerde dat "partici~atie
afwisselend kon betekenen: deelhebben, deelnemen, of deelzijn", en hij
merkte op dater in de maatschappij een ontwikkeling waar te nemer; is in
deze reeks van houdingen. Hij relateerde onze hedendaagse interesse: voor
individualiteit, verandering en meer persoonlijke beheersing van de' toekomst aan een verzameling van filosofische opties, de basis van een "construct-systeem", wat ons in staat stelt zin in de wereld te ontdekken.
Deze beweringen zijn nog steeds geldig vandaag en we kunnen zelfs vaststellen dat er een verschuiving in participatie waar te nemen is volgens de
trits: van hebben, via doen, naar zijn. In die zin betekent participatie deelnemen in de wezenlijke natuur van iets.
Deze betekenis is zo oud als als de platonische metafysica. "It is the relationship between a particular (thing that is in the world) and the Form that
it exemplifies". In dit opzicht wordt participatie beschouwd als een (statische) betrekking, maar tegelijkertijd geeft het Ieven aan de Vorm als het
resultaat van een {dynamisch) proces.
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Participatie neemt een positie in tussen het deel en het geheel. Niel(nand
heeft deze relatie tussen eeh atomische en een holistische visie dp de
wereld beter beschreven dan Arthur Koestler. Hij verzoende in zijn hplonconcept de concepten van heel-heid en deel-heid. "The self-assertive tendency is the dynamic expression of the holons' wholeness, the integ~ative
the dynamic expression of its partness". In een voetnoot bij deze be~chrij
ving maakt hij duidelijk dat integrerende en participerende strekkihgen
identieke concepten zijn. lntegrerend ontwerpen is een term die In de
beroepswereld goed begrepen wordt. Het is hier de plaats in het betoog te
stellen dat het in elk geval het standpunt van de auteur is, dat integratie
primair bewerkstelligd dient te worden door middel van participatie in het
ontwerp.
De holon in Koestler's kijk heeft een Janus-gezicht; het is tegelijkertijd een
deel en een geheel, bepaald door "fixed rules and flexible strategy" en als
zodanig vormt hij een knoop, gelegen op de overgang van twee niveaus in
het hierarchisch geordend systeem dat de werkelijkheid beschrijfr De
niveaus van het hierarchisch systeem vormen een krachtig middel voor de
analyse van de gebouwde omgeving en ook voor de processen die tot synthese leiden.
Participatie in de zin dat de participant zich bewust is van zijn indivipuele
en "dividuele" positie werd goed beschreven door Dirk Frieling. Hif stelt
dat "ontwerpen is participeren in het antwerp van anderen door een ~roei
end bewustzijn van zijn eigen patroon".
Zijn mening wordt Qedeeld door Peter Schmid, die daarbij de holistische
karakteristieken van het participatieproces betrekt.
John Turner refereert eveneens aan participatie met betrekking tot ''-heel-

heid", of totaliteit. "Onze perceptie en taal moeten de zin van de totaliteit
van het Ieven zien te herwinnen."
Niet aileen in het ontwerp, maar ook in onderzoek wordt het duidelijk dat
de waar te nemen verschijnselen en de observant als participant beide deel
uitmaken van een systeem en dat zij beide elkaars gedrag be"invloeden. lk
denk dat juist dit aspect de doorbraak betekende in de kwantummechanica,
een concept dat niet beperkt is tot onderzoek in de moderne fysica, maar
ook geldigheid bezit in de sociale wetenschappen.
Laten we all deze visies het filosofisch concept van de participatie noemen,.
Participatie, zoals we er nu over discussieren startle niet op deze wijze. Het
begon als een ideologie, of een verzameling van aan elkaar gerelateerde
ideeen binnen een concept.
In Nederland gebruikte John Habraken in 1961 de term "natuurlijke relatie"
om de relatie tussen de bewoner, gebruiker, en zijn omgeving. tot uitdrukking te brengen. "Wonen is een daad" zei hij, de bewoner moet actief
betrokken worden in het proces van huisvesting om zijn huis zijn woning te
maken. Met zijn bijdrage aan de woning, het wonen, voltooit hij zijn "habitat".
Zijn visie wordt gedeeld door Katherine Coit in de context van "self-help" in
de Ianden van de Derde wereld, waar zij bang is voor "ernstige terugslag
op de plaatselijke bevolking, die in plaats van de rol te vervullen van een
participant-gebruiker een passieve consument wordt van de gebouwde
omgeving en aangewezen is op de economie van de huisvesting waar "hard
cash" de plaats inneemt van wederzijdse "self-help"." In beide gev.allen
wordt participatie beschouwd als een actieve kracht om evenwicht te krijgen in een situatie welke uit de hand gelopen is.
Laat ons deze visie op participatie het ideo/ogisch concept van participatie
noemen.
Het ideologische concept van participatie neemt het filosofische concept,
bewust of onbewust, als uitgangspunt, maar het gaat om met de context
als een goed-gedefinieerde verzameling problemen: in dit geval op het
gebied van het wonen.
Dit concept wordt al toegepast, omdat.het gericht is op het tot stand brengen van verandering in de sociaal-economische en meer in het bijzonder
politieke omgeving met de bedoeling gunstige voorwaarden te scheppen
voor het bereiken van deze participatorische doelstellingen.
De volgende fase van de ontwikkeling verloopt volgens een operationeel
concept en .is gericht op de ontwikkeling van instrumenten, methoden en
technieken voor het tot stand brengen van werkelijke participatie. In deze
fase wordt participatie beschouwd als een doelmatig hulpmiddel voor het
beheersen van de steeds toenemende complexiteit van de gebouwde omgeving. Participatie is de meest effectieve manier voor zijn ontwikkeling, aanpassing .aan nieuwe omstandigheden, onderhoud en beheer.
De filosofische, ideologische en operationele concepten van participatie zijn
tijdsgebonden en respectievelijk verbonden met de jaren zestig, zeventig,
en tachtig. In de jaren negentig zullen we het concept moeten ontwikkelen
in zijrt materiele vorm door het realiseren van de fundamentele eenheid

van bouwen en wonen en wei op een dusdanige wijze dat het wonen een
daad kan worden . Hier tekent zich het werkterrein af van de stic~ting
Open Bouwen.

2.3. Over de tijd
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Een onderwerp dat door velen behandeld werd tijdens de conferentie is
het onderwerp van de totaliteit. Dit is zeer wei begrijpelijk omd~t dit
aspect complementair is aan dat van het deel en daarmee aan dat van deelneming of participatie.
Participatie vraagt om een raamwerk dat de positie en de relatie van de
delen en de deelnemers definieert. Dit raamwerk zal op zich weer gedefinieerd moeten worden in sociale en economische termen evenals in fysische en procedurele.
lk wil meer speciale aandacht geven aan het procedurele aspect, de zogenaamde tijd-factor.
Tijd is evenals ruimte een basis-voorwaarde voor aile menselijke activiteiten.
Tijd heeft twee dimensies: tijd gerelateerd aan duurzaamheid en tijd gerelateerd aan verandering, aan tempo. Tijd blijkt slechts wanneer dingen veranderen.
Verandering is wat we waarnemen, wat we kunnen beheersen en wat in
een operationele betrekking gebracht kan worden met de fysieke wer~ld.
I
Verandering en overgang zijn operationeel termen die we kunnen h:antede
ren in een analyse, of wanneer we uitzien naar regels en regelingen die
I
door mensen gemaakte omgeving beheersen. We kunnen ze manipuleren
met de bedoeling op een beheerste wijze vorm te geven aan deze omgeving. De meeste definities van ontwerpen gebruiken de term verand~ring:
Jones; 'Design is initiating change in a man-made world"; als gevolg ·daarvan moeten ontwerpers vertrouwd zijn met verandering.
Wanneer we spreken over verandering, kijken we naar de dynamische
inhoud van het ontwerp. Zoals gebruikelijk is in de fysica, legt de dynamica
een verband tussen de dingen die veranderen en de oorzaken van die verandering. We nemen verandering waar en we brengen verandering in de
fysieke wereld tot stand door krachten in de maatschappelijke wereld:
sociale, economische, politieke en persoonlijke krachten. Op die manier kijken we naar de totaliteit en moeten we zowel de fysieke als de sociale
aspecten in beschouwing nemen in relatie met de voortgang van de tijd.
Reductie van dit spanningsveld is nadelig voor de uitkomst van het ontwerpproces.
John Habraken sprak over groeien. Dit is een prachtig concept, omdat het
de in verandering zijnde fysieke wereld met de tijd in een nauwere b~trek
king van een proces samenbrengt. Management van dat proces is de, taak
van professionals, die soms snoeien, soms toevoegen, maar die altijd in verI
wachting uitzien naar water gaat gebeuren.
Twee zaken zijn van belang: niet aileen produkten moeten ontworpen
worden, maar hetzelfde geldt voor de processen, de procedures die tot die

,.

I

produkten leiden. John Turner maakte dat duidelijk toen hij sprak over een
prijsvraag voor studenten welke was gericht op het ontwerpen van procedures en methoden die mensen in staat stelden om hun buurt te plannen en
te ontwikkelen.
Teun Swinkels gaf een goed voorbeeld van een ge'integreerd ontwerpproces wat een groei van kwaliteit liet zien in opeenvolgende fasen van het
ontwerp.
Groei is gerelateerd aan tijd en is geassocieerd met ontwikkeling.
Zoals ik hiervoor al opmerkte, er is een ander aspect van tijd dat niet met
verandering samenhangt in de zin van tempo, maar van duur. Beide aspecten zijn van belang. Beheerste verandering is een evenwichtige combinatie
van aspecten, meer of minder vergelijkbaar met het evenwicht tussen
progressieve en conservatieve krachten in een politieke omgeving.
De levensduur van componenten moet bezien worden in de complete
levenscyclus van een bouwwerk. Problemen op het gebied van de stadsvernieuwing, onderhoud en beheer hebben ons dat duidelijk gemaakt. In
wezen gaat het om een economisch probleem, waar in de term economie
de oorspronkelijke betekenis van huishouding nog nadrukkelijk doorklinkt.
Herman Tempelmans Plat betoogde dat "private en collectieve investeerders moeten weten wat de gevolgen zijn van hun investeringen over een
.
Ianger tijdsbestek dan nu het geval is".
lnvesteringen in de aanpasbaarheid van een gebouw kunnen nooit terugbetaald worden wanneer deze uitgaven niet gerelateerd worden aan de
geheel levenscyclus van het gebouw.
Ook Swinkels en Bleeker refereerden aan dat onderwerp.
Een ander belangwekkend aspect van tijd is dat van de waarschijnlijkheid
en voorspelbaarheid, zoals dat geassocieerd is met de "steady state" en
"future state" van ruimtelijke constructies.
Van den Boogaard belichtte dit begrip als konstruktief <>ntwerper in verband met het duurzaamheidsaspect in een proces: "In plaats van de oude
ideeen over de factoren die de veiligheid bepalen, is er de bezwijkingskans,
een begrip met een veel verdergaande betekenis."
Andere belangrijke noties van tijd in verband met participatie zijn "synchronie en diachronie". Beide zijn welbekende structuralistische begrippen. Zij
zijn interessant voor het ontwikkelen van ontwerpprocessen. In zijn analyse
van mythen gebruikt Levi-Strauss het woord "partituur" voor de beschrijving van synchroon en diachroon geordende gebeurtenissen. Een partituur
is inderdaad de beste manier om participatorische procedures te beschrijven. Sommige activiteiten kunnen geordend worden in simultane processen, ander in seriele processen. Het professionele concept van een bouwwerk kan dan ook het beste benoemd worden als :"het bouwwerk als partituur".
De reden voor gelijktijdigheid is niet aileen om tijd te sparen. Voor evenwichtige ontwerpbeslissingen is het van belang ontwerpsituaties tot stand
te brengen waarbinnen vanuit verschillende domeinen van de architectuur
bijgedragen worden en keuzes gedaan kunnen worden. In dit opzicht ben
ik het met Bleeker eens "dat architecten en aile andere ontwerpers hun
plannen zoveel als maar mogelijk is samen moeten maken en bij voorkeur
niet de een na de ander".

•

Gelijktijdigheid is in dat opzicht eveneens een uitdrukking van de gelijkwaardigheid van ontwerp-opties. Dit is een pol itieke uitspraak, maar ~et is
een basisvoorwaarde voor het ontwikkelen van participatorische procedures.

3. DRIE ONDERWERPEN VOOR EEN ONDERZOEKSAGENDA
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Om een adequaat actieprogramma op te stellen is een kaart van het g~hele
veld dat aile aspecten van ontwerpparticipatie bevat, een voorwaarde ~oor
de integratie, coordinatie en ontwikkeling van activiteiten. Deze kaart
moet de totaliteit van het ontwerpprobleem in al zijn dimensies: sociaal,
economisch, fysiek representeren en elk van hen gerelateerd aan de tijd.
Het is raadzaam onderzoeksactiviteiten te concentreren op de ontwikkeling van (classificatie)model len welke geschikt zijn voor deze doeleinden en
die een kader verschaffen voor aile deelnemers aan het proces. Om de totaliteit en continu'iteit in ruimte en tijd op deze kaarten af te beelden is het
nodig te zich te concentreren op het proces en op de regels die betrek'king
hebben op mogelijke doelen en beschikbare technologie. OnderzoeR- en
ontwerptechnieken die gebruik maken van moderne informatie- en computertechnologie zullen hierin een kader vinden, waarbij speciale aandacht
gegeven zal moeten worden aan de wijze waarop de besluitvorming i+ het
ontwerpteam ondersteund kan worden . In dat opzicht zal de organi·satie
en de besluitvorming binnen het ontwerp-coalitie-team een onderwerp van
groot belang zijn. Gezien vanuit de programmering van het onderzoek zullen kaarten, modellen en systemen gerelateerd moeten worden aaril bel
schikbare ontwerpmethoden en -technieken die de ruimte bieden voor de
ontwikkeling van mogelijke routes of strategieen.
Samenvattend kunnen drie met elkaar samenhangende research-doelen
worden geformuleerd:
1. Classificatiemodellen: deze stellen ons in staat systematische en adequate beschrijvingen te maken van de structurele en de finale toestanden, rekening houdend met de procedures welke deze tot stand brengen.
2. Methoden en strategieen: deze verschaffen de instrumenten en zetten
ze in voor het tot standbrengen van evenwichtige besluitvorming in de
ontwerp-participatie.
3. Ontwerp Coalitie Team: deze verschaft de organisatorische opzet die
nodig is om de participatie daadwerkelijk gestalte te geven.

3.1. M odellen

Classificatiemodellen zullen doorgaans gebaseerd worden op functionele
principes, die openingen bieden voor het ontstaan van nieuwe vormen en
processen.
Functionele model len zijn vooral van belang in een dynamische situatie
met veranderende sociaal-politieke verhoudingen, waarin bijvoorbeeld
behoefte ontstaat aan participatie en bijvoorbeeld veranderingen optreden

in technologie, zoals informatie- en computertechnologie. Het functionele
model, geconfronteerd met deze participatorische en technologische situatie is in staat formele modellen en vormen te genereren . Modellen zijn in
d ie zin van belang voor het begrijpen en het beheersen van de werkelij kheid. Hoewel er verschillende typen van modellen denkbaar zijn, moet vanuit het oogpunt van participatie aan de volgende criteria voldaan worden.
1. Aile bouwkundige functies moeten rechtstreeks gerelateerd kunnen
worden aan ruimtelij ke elementen.
2. Ruimtelijke elementen worden beschouwd als elementen in verandering
(in statu nascendi};
3. De functies binnen het model moeten gerelateerd kunnen worden aan
ver-pntwoordelijke partij en in het plannings- en ontwerpproces.
De SAR geleedt het fysieke ontwerp in deelgebieden die bepaa ld worden
door de verschillende partijen in het ontwerpproces; meer in het bijzonder
wordt er onderscheid gemaakt tussen individuele en gemeenschappelij ke
belangen: het onderscheid tussen dragers en inbouw. Elke methode voor
opdeling is nuttig zolang er maar een een relatie gelegd wordt naar de verantwoordelijkheid in het proces.
Boekholt, Beheshti en Bax hebben in verschillende papers specifieke oplossingen aangedragen voor dit probleem. Daarbij wordt niet aileen uitgegaan
van participatie door gebruikers, maar ook door constructeurs, installateurs,
producenten en uitvoerende bouwbedrijven.
Het bovenbedoelde model zal daarom zodanig ontwikkeld moeten worden
dat het tevens als structuur voor een data base dienst kan -doen voor de
ondersteuning van de besluitvorming van aile partijen.

Als gevolg van de inhoud van de delen 1 en 2 van dit betoog w il ik nu aandacht vragen voor drie geledingen van een dergelijk classificatiemodel:
niveaus, domeinen ~n fasen.

3.1.1. Niveaus van participatie

Het niveau-concept maakt het mogelijk te differentieren tussen specifieke
en algemene kwaliteiten van de gebouwde omgeving. Het is nuttig voor
zowel het uitvoeren van analyses als voor het tot stand brengen van synthese.
John Carp betoogt dat "het denken in niveaus niet !outer als gereedschap
beschouwd moet worden, maar dat het een onmisbaar denk-kader inhoudt" .
Hetzelfde geldt voor Van Randen, Swinkels en anderen die dit concept
gebruiken bij een operationele strategie, gericht op practische oplossingen.
De inhoud van niveaus kan samenvallen met die van de fasen in een ontwerpproces.
Swinkels gebruikt het op die manier, maar uit oogpunt van modellering kan
het beter bes~houwd worden als een onafhanke lijke dimensie. Rietveld
startte zijn ontwerp altijd met details. In stadsvernieuwingsprojekten, meer
in het bijzonder bij renovatieprojecten, is het zelfs essentieel daarmee te
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beginnen . In de ontwerpmethod iek wordt het niveaubegrip doorgaans
gerelateerd aan gebruiksfuncties, gekoppeld aan ruimtelijke organisab e in
traditionele schaalgebieden: het stedebouwkundig plan, het archit~ cto
nisch plan, en de bouwkundige detaillering.
Vanuit een oogpunt van participatie is het echter van belang dat de Wuncties corresponderen met de verschillende professionele groepen; ook lhierbij kunnen evenals bij de gebruiksfuncties verschillende niveaus van generalisatie onderscheiden worden.
I
Ook op het gebied van de constructie, installaties en vervaartliging i5 het
goed mogelijk te denken in termen van niveaus. Joep Habets gaf een goed
voorbeeld van deze toepassing in de vorm van zijn energie-concepten;; concepten welke algemeen van aard zijn, maar welke het vermogen bezitten
voor meer gedetailleerde beslissingen op lagere niveaus.
Over het algemeen is er een gebrek aan conceptueel denken in de domeinen van constructie en techniek, wat een reeel probleem is voor hun participatie in een ontwerp-team. lmmers, in het het begin van het proces moeten de verschillende partijen met elkaar communiceren op het niveau van
concepten en typologieen binnen hun respectievelijke domeinen om te
beschikken over keuzemogelijkheden voor ge'i ntegreerde ontwerpoplossingen. Deze integratie is onmogelijk op de lagere niveaus van abstractie waar
conflicten niet oplosbaar blijken te zijn.
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3.1.2. Domeinen van participatie
Het tweede onderwerp dat ik onder de aandacht wil brengen is hetl concept van de domeinen en subdomeinen, min of meer autonome beslissingsgebieden welke corresponderen met de functies die het gebouw moe~ vervullen. Deze functies hebben een permanent karakter en zijn constante factoren in een ontwerpproces. Dezelfde verzameling van functies is geldig,
zowel voor de neolithische stad Mohenjo Daro als voor Amsterdam .
Functies zijn voorschriften in de vorm van regels die een verband leggen
tussen ruimtelijke elementen, gedefin ieerd door hun fysieke eigenschappen, met doelen waarnaar gestreefd wordt. Voor de opbouw van het
model is het van belang een complete verzameling van functies en subfuncties te onderscheiden. Het concept van de domeinen is een belangrijk
onderwerp voor participatie omdat het de op functies gebaseerd~ taken
bepaalt die uitgevoerd moeten worden. Domeinen zijn gebieden waarin op
basis van ervaring en onderzoek bepaalde kennis ontwikkeld en beheerd
wordt. In grote lijnen va llen deze gebieden samen met die van disciplines.
In dit op zicht is het van belang onderscheid te maken tussen ontwerptake·n en rollen . Rollen zijn gerelateerd aan partijen,· ontwerptaken aan tuncties. Partijen echter zijn primair beslissers in het proces. Het is mogelijk hun
rollen te beschrijven in termen van ontwerptaken en daardoor in ter'men
van fucties.
Een doe-het-zelver vervult een rol maar verschillende taken c.q . fun~ties:
die van het gebruik, de constructie, de uitvoering, de financiering, etc. In
een dynamische maatschappij is het van belang de definities van par;tijen
open te houden, want juist door de daarin optredende differentiatie wordt

het culturele proces van differentiatie manifest. De Vilder stelde dat, "het
verdelen van taken binnen een gegeven project over verschillende organisaties en tussen verschillende personen inherent is aan arbeidsdeling . De praktijk van de arbeidsdeling leverde een belangrijke bijdrage aan economische
vooruitgang, hoewel het ook wei zijn nadelen heeft."
Sikkel stelde dat "het bouwproces beschreven kan worden als een W.A.Tproces, wat staat voor "working-apart-together".
Deze laatste bewering kan negatief uitgelegd worden door de nadruk te
leggen op het woord "apart", of positief door het woord " samen" te benadrukken. De oplossing is een procedure uit te werken welke de apartheid
van de verschillende partners erkent, maar tegelijkertij d de gezamenlijkheid
van het projeGt realiseert. Dit is natuurlijk het basisconcept van participatie.
Dit proces schept voorwaarden voor de inbreng van ervaring, kennis en creativ.iteit van aile partij en in de verschillende domeinen van het ontwerp.

3.1.3. Fasen van participatie
Het derde onderwerp dat ik wil noemen is de fasering van ontwerpprocessen . Zij organiseren het proces in een t ijdsvolgorde. Binnen deze fasen als
deelprocessen van een totaal proces kunnen weer activiteiten onderscheiden worden, d ie in serie dari wei parallel geschakeld kunnen worden.
Elk ontwerp of deelontwerp kan beschreven worden door middel van een
zogenaamde toestandsbeschrijving. Voortgang in het proces betekent een
verandering van de ene toestand in een andere. Verandering is de basis van
het proce~. Sommige processen zij n natuurlijk, zoals het verlies van warmte,
het verval van materialen als hout baksteen, etc. Zij roepen entropie op verlies van brde - maar we moeten proberen deze processen te beheersen,
zodat we weten wat er moet gebeuren om de orde te herstellen.
Andere processen, kunstmatige processen, zijn specifiek gericht op het
bewerkstell igen van verandering, waarbij de eigenschappen van hout en
baksteen worden gebruikt om metterdaad te bouwen.
We moeten meer weten over de verschillende typen processen om orde te
scheppen en te beheersen in de gebouwde omgeving. De natuur van processen dient daartoe onderzocht te worden. AI vanaf het beg in van de
wetenschappen, te beginnen bij Aristoteles, is dit onderwerp van belangstelling geweest.
Aristoteles ontdekte wat wei de "Theorie van de Verandering " genoemd
wordt. In .scholastische termen was zijn adagium : "lgnorato motu, ignoratur
natura" (hij die geen kennis heeft van verandering, heeft geen kennis van
de natuur). Het gaat hier te ver nader in te gaan op zijn 6 vormen van verandering, hoe relevant die overigens voor het vakgebied ook zijn .
Een beter inzicht in de aard van op zich statische niveaus en domeinen zoals
die hiervoor aan de orde kwamen kan al een belangrijke bijdrage leveren
aan een beter inzicht in de aard van processen. Drie typen processen blijken
relevant. Dit zijn ordonnantieprocessen, die de inhoud van verschillende
niveaus op elkaar afstemmen, integratieprocessen die de inhoud van verschillende domeinen op elkaar afstemmen, en ten slotte zijn er differentiatieprocessen die de overgang van de toestand in een bepaalde fase naar
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eenvolgende fase bewerkstelligen. Binnen een fase van een ontwerp komen aile typen procesen aan de orde.
De kennis van processen is fundamenteel voor ontwerpmethodolgie.l ln dit
opzicht komen, juist door uit te gaan van een participatorisch ontw~ rpuit
gangspunt, de contouren van een bouwkundige ontwerpwetenschap in het
zicht. Observatie en analyse van ontwerpprocessen met behulp vah een
1
model van het bovenbeschreven type, evenals ontwerpexperimente n zijn
noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de theorie van het ontwer~en.
In dat opzicht zijn de bevindingen van Erturk interessant die het g;e drag
:
van ontwerpers observeerde bij het uitvoeren van ontwerptaken.
Het wordt steeds duide lijker dat het ontwerpen van ontwerppro<essen
even belangrijk is voor de beheersing ervan, het managen, als het ontwerp
van het produkt zelf. Dit wordt duidelijker naarmate de dynamiek van de
maatschappij en de technologie ons dwingt afscheid te nemen van de schema's waar we zo vertrouwd mee zijn. De presEmtatie van een gei"ntegreerd
ontwerpmodel door Swinkels is een goed voorbeeld van de verschuiving in
de belangstelling binnen de professionele wereld.
Ook de terminologie, notatiewijze en strategieen zoals die ontwikkeld zijn
door de SAR voor het ontwerpen van dragers, weefsels en bouwknopen
zijn in dit opzicht goede voorbeelden.
Participatie in zijn meest brede betekenis, namelijk participatie door werkelijk aile betrokkenen in het bouwproces, is een uitdaging voor dit l'lieuw
type ontwerpproces, hoewel het 't uiterste van de ontwerpers vraag~. Het
vraagt zeer gespecialiseerde kennis en veel creativiteit om om te gaa~ met
de verschillende dikwijls conflicterende belangen van veel partijen, w~t velgens Peter Stringer "aileen mogelijk zal zijn na een radicale herdefinitie
van wat we verstaan onder ontwerpen en plannen".
Deze benadering ligt dicht aan tegen de ideeen gesuggereerd door Age
van Randen bij zijn presentatie van het "Open Bouwen" dat gebase'erd is
op verandering en gericht is op het scheppen van gunstige voorwaarden
voor dit nieuw type van ontwerpen.

3.2. Proces-attributen

In het voorgaande werd de noodzaak bediscussieerd om meer inzicht te
krijgen in het model van een "bouwkundige ruimte in verandering". De
resultaten van het onderzoek kunnen worden weergegeven in de vorm van
modellen die toegepast kunnen worden in werkelijk situaties. Processen
zijn bediscussieerd in de "splendid isqlation" van modellen, die gestructureerd werden volgens de drie aspecten van niveaus, domeinen en fasen.
Het zijn meer dan zomaar drie aspecten, in wezen gaat het om drie dimensies van een model omdat zij enerzijds onafhankelijk zijn van elka1ar en
anderzijds tegelijkertijd op eenzelfde bouwkundig object betrokken z!jn.
Toen ik de verschillende dimensies van een dergelijk model besprak, rinaakte ik duidelijk dat elke. dimensie van het model een directe relatie jheeft
met participatie in een proces. In feite is een participatorische benagering
van het ontwerpproces het startpunt voor de ontwikkeling van zulk een
model.

lk wil niet in detail ingaan op het ontwerp van participatorische processen,
maar twee onderwerpen lijken mij van bijzonder belang voor een onderzoek-agenda: morfologie en evaluatie.

3.2.1. Morfologie en participatie

Morfologie is een term door Goethe bedacht als de wetenschap van de
vorm en het ontstaan van de vorm . Toen er gesproken werd over modellen
werd de nadruk gelegd op functionele modelien, maar ook vorm-modellen
spelen een belangrijke rol in participatieprocessen. Het oude adagium van
Sullivan: "Form follows function" moet daarbij als omkeerbaar beschouwd
worden. Functies in de context van het ontwerp genereren vormen, maar
vormen die gegenereerd zijn door specifieke functies kunnen ook andere
functies vervullen dan waarvoor ze in eerste instantie ontworpen zijn. Deze
eigenschap is vertrouwd in het bouwkundig ontwerpen, en maakt zelfs het
ontwerpen mogelijk.
Een en hetzelfde ruimtelijk element kan functies vervullen in verschillende
functionele domeinen. Een muur bijvoorbeeld functioneert in het domein
van het gebruik als scherm, in het domein van de constructie als drager van
een dak, of als warmte- en geluidisolatie, en in het domein van de t echniek
is het metselwerk.
Een ontwerpproces begint en eindigt met vorm. Een ontwerpproces begint
niet in een vacuum. Een ontwerpproces is een proces van differentiatie van
ruimte en materiaal. In het evolutionaire proces van ontwikkeling en groei,
is er behoefte aan de studie naar vormen met evoluerende eigenschappen.
In mijn dissertatie in 1975 noemde ik deze vormen "situaties met structurele
eigenschappen". lk gebruikte de term op dezelfde manier als Bill Hillier dat
deed toen hij in een biologische analogie refereerde naar genotypen. lk
ontwikkelde de techniek van het zogenaamde generic grid, wat als voorbeeld kan dienen yoor de wijze waarop een bouwwerk in het Professioneel
Concept afgebeeld kan worden.
Een verdere uitwerking van een dergelijke dynamische geometrie, die verschillende met potentiele procesfasen corresponderende niveaus omvat,
kan een ondersteuning zijn voor participatie in het ontwerp. Een essentieel
aspect van het gebruik van genetische vormen als voertuig in ontwerpprocessen is dat daarmee condities geschapen worden tijdens het proces welke
de participanten toestaan simultaan specifieke ontwerpopties te ontwikkelen binnen hun eigen domein. De gemeenschappelijke geometrie maakt
integratie mogelijk en tegelijkertijd is een dergelijke geometrie een vruchtbaar veld voor de "groei" van deze opties.
Een ander belangrijk aspect is dat vormen niet aileen drager zijn van instrumentele maar ook van symbolische functies. Ontwerpers werken altijd op
twee verschillende functionele "niveaus". Symbol en overstijgen instrumentele functies op een cultureel niveau. Een studie over morfologie moet ook
deze semiologische aspecten in beschouwing nemen. Juist in het perspectief
van. participatie zijn vormen en symbolen van belang omdat zij een "silent
language" definieren die gedeeld wordt mensen binnen dezelfde (sub)cu ltuur en die voorzien in de meest directe communicatie (Gisbon).

3.2.2. Evaluatie en participatie
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Participatie impliceert multi-criteria besluitvorming. Tom Maver maak~e dit
punt duidelijk in zijn beschouwing over het ABACUS-researchprogramma.
In het concept van het simultaan ontwerpen is het noodzakelijk da~ verschillende opties binnen de gemeenschappelijke geometrie gewogen en
met elkaar in evenwicht gebracht worden.
"Allocation of values" gerelateerd aan de functies binnen de verschillende
domeinen en niveaus is de essentie van het ontwerpproces. Het is obk de
definitie van "beleid". Ontwerpen en beleid hebben eenzelfde soort doel.
In het participatorisch ontwerpen komen de concepten van ontwe"rp en
beleid samen. Besluitvorming in participatorische processen is inderdaad
een kwestie beleid en van goed gedefinieerde democratische regels. Het
benutten van de ervaring van besluitvorming op hogere ruimtelijke ni,veaus
als stedebouwkundig ontwerpen zal ons hopelijk iets leren over de inrichting van de besluitvorming op lagere niveaus. Studies op het gebied van
multi-criteria-evaluatie zijn in dit opzicht zeker nuttig.
Er zullen echter altijd conflicterende belangen zijn . Aileen door explicitering en objectivering van argumenten en door het verschaffen van een helder beeld van mogelijke consequenties van beslissingen kunnen problemen
opgelost worden .
Een creatief ontwerp van het besluitvormingsproces is in staat deze preblemen te alloceren, waardoor ze in een vroeg stadium van het proces aan de
orde komen.
Aan de andere kant moeten we niet te bang zijn voor deze conflicten,
omdat zij juist het hart zijn van een ontwerpprobleem. Ontwerpen is een
dialectisch proces waar problemen verzoend worden door vormgeving.

3.3. Ontwerp-coalitie-team
Ontwerpproblemen moeten opgelost worden door mensen door deel te
nemen in een ontwerpproces, waarbij zij zoveel als maar mogelijk is
gebruik maken van hun ervaring, kennis en creativiteit. Dit is analoog aan
een beschrijving hoe een spel gespeeld wordt. Een spel waarvan de ahributen, de rollen van de spelers en de regels goed gedefinieerd zijn. Ook de
grenzen van het spel moeten goed gedefinieerd zijn: het terrein, het budget, de termijn, en de bevoegdheden van aile betrokkenen. Voor el k pro1
ject moeten nieuwe spelen ontworpen worden en de spelers zullen de
voorwaarden van het spel moeten aanvaarden. Hiermee is de contour
geschetst van een ontwerp-coalitie-team.
Bleeker, Hinrich en Nur Esin hebben over dit onderwerp gerapporteerd.
Hinrich pleitte voor "een zeer expliciet contractueel kader waar~ee de
parameters voor de verschillende !eden van het team gedefinieerd wprden .
Behalve als het zorgvuldig gestructureerd wordt, zal de inschakeling van
meervoudig ontwerptalent, elk betrokken op zijn eigen specifieke belang,
het project compromitteren tot het punt dat toekomstige ontwerpflexibiliteit, levenscyclus-factoren en de optimalisatie van omgevingskwalite it
ondergeschikt zal worden aan het regelen van geschillen ten aanzien van

bevoegdheden en tijdschema's. Als dat gebeurt dan zal het ontwerp gereduceerd worden tot het kleinste gemene veelvoud". Ook Happold vroeg
aandacht voor dit onderwerp van tijdelijke partnerships met architecten.
Het ontwerp-coalitie-team weerspiegelt in zijn structuur de bouwnijverheid.
Bouwkundefaculteiten moeten in dit opzicht beschouwd worden als een
deel van die bouwnijverheid. De faculteiten, juist als het ontwerpcoalitieteam representeren de bouwnijverheid op kleine schaal en zijn als zodanig
geschikte laboratoria voor onderzoekgerichte nieuwe vormen voor ontwerpprocessen en meer in het bijzonder voor ontwerpparticipatie.
Hu isman stelde dat de faculteiten specialisten opleiden in bijna aile gebieden waarop het ontwerp-coalitie-team werkzaam is en · daarom de kans
hebben een min of meer compleet proces van ontwerp tot realisatie te creeren. Volgens Necdet Teymur, vraagt dit om "een belangrijke transformatie
van de professional en de institutionele structuur van de scholen en hun
curriculum".
Hij stelt dat "het niet een kwestie is van nieuwe wijn in oude zakken, maar
van nieuwe wijn, nieuwe zakken en ook van nieuw~ drinkgewoonten."
Wanneer het projectwerk in de faculteiten gestructureerd wordt volgens de
structuur van het ontwerp-coalitie-team, mogen we hopen een nieuwe
generatie van ontwerpers op te leiden.

4. CONCLUSIE
Door het stellen van de drie vragen, het beschrijven van de drie benaderingen van ontwerpparticipatie en de formulering van de drie hoofdonderwerpen voor een research-agenda hoop ik de belangrijkste onderwerpen van
het Professionele concept afgedekt te hebben. lk hoop dat ik daarin een
evenwicht heb kunnen aangegeven tussen datgene wat mij persoonlijk voor
ogen stond en wat door de verschillende participanten tijdens de DPC-conferentie naar voren is gebracht.
Mijn vraag aan het begin van deze paper "Wat maakt participatie in het
ontwerp mogelijk?" kan beantwoord worden, maar aileen wanneer een
grote inspanning geleverd zal worden in aile betrokken gebieden.
Dat vraagt om een nauwe samenwerking tussen aile betrokken partijen in
zowel de professionele als de academische wereld.
Het Professionele concept is een specifieke inkleuring van het bouwwerk in
een voor dat concept kenmerkend systeem van fysiek-ruimtelijke elementen. Het is een systeem dat samen met andere systemen verweven wordt tot
het architectonisch concept van het bouwwerk. Het bijzondere kenmerk van
de elementen van het Professionele systeem is dat het ontwerpgebieden
zijn waarbinnen specifieke partijen verantwoordelijkheid dragen voor ontwerptaken. Het aantal ontwerptaken waarin de totale ontwerpopgave
opgesplitst wordt is afhankelijk van de aard van het probleem en de aard
van de hoofdontwerper. Wanneer aile ontwerptaken door een en dezelfde
solistisch opererende ontwerper uitgevoerd worden, dan is dat een grensgeval; als er evenveel ontwerptaken onderscheiden worden als er functies
in het gebouw onderscheiden kunnen worden, dan is dat eveneens een

1

grensgeval. In een normale ontwerpsituatie gaat het om een positie t'ussen
deze grensgevallen. Deze kan altijd opgevat worden als een eenvoudige
groepering van ontwerptaken uit een volledig participatorische behadering, reden om juist aan deze benadering in dit betoog bijzondere' aandacht te geven.
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Het milieu-concept van de EG-taxonomie vormt een integrerend systeem,
dat - bewust of onbewust - in de mate waarin het tot werking komt, een
existentiele bijdrage vormt voor ons aller vitaal bestaan.
Aile in deze bundel behandelde concepten zijn in feite bouwconcepten, telkens gerelateerd aan verschillende ingangen; in dit hoofdstuk aan het
milieu[1] of de omgeving waarin wij Ieven en wonen. Het woonmilieu[2],
dat in ruime zin ook werken, recreeren en circuleren insluit, is dan ook het
onderwerp van deze bijdrage.
Vervolgens wordt ingegaan op de grondslagen van het milieuconcept,
waarna een meer gedetailleerde beschrijving volgt van zijn elementen.
Daarna wordt het ontwerpinstrumentarium aangedragen, waarop door
middel van een voorbeeld ge'illustreerd wordt, wat de gevolgen en voordelen van de toepassing van het milieu-concept kunnen zijn. Na een samenvatting is nog een kleine keuze uit de relevante literatuur toegevoegd.

1. INLEIDING

Een afbouwtechnisch-architectonisch-bouwkundig concept zou tot doel
moeten hebben, dat het onderwerp of voorwerp dat overeenkomstig dit
concept tot stand gebracht wordt, ten gevolge daarvan een zekere kwaliteit krijgt. In het geval van het concipieren van een bouwkundige omgeving
gaat het om een verlengstuk, een verbijzondering van de reeds van nature
bestaande kwaliteit van de omgeving maar met name uiteraard van mensen.
Er bestaat een onlosmakelijke, vitale samenhang en wisselwerking tussen
elke species, inclusief de mens en zijn omgeving of het milieu. Voor zover
een allesbepalend feit axiomatisch en intersubjectief geconstateerd kan
worden, is het een feit dat de zojuist geschetste, als het ware een eenheid
vormende relatie, absoluut voorwaardelijk is voor het (over)leven.
·
Alhoewel vrijwel van aile enigszins vergelijkbare concepten een zekere
allesomvattende kwalificatie verwacht kan worden, geen van hen is· meer
essentieel dan het milieu-concept, dat deze relatie centraal stelt. Uit dit
wezen leidt zich niet slechts het bestaansrecht af van het concept, maar
zelfs een "bestaansplicht", of met andere woorden, een essentiele noodzaak om te komen tot een bouwkundige omgeving, die elementair het
opbouwende, constructieve ontwikkelen en onderhouden, maar toch zeker
niet - waar en wanneer dan ook - het destructieve ondergraven van
bestaanskwaliteiten van wie of wat dan ook, tot voorwaarde, bijwerking of
gevolg zal hebben.
Gezien de mondiale urbanisatie, het actuele bouwen dat veelal gepaard
gaat met een vergaande milieuvernietiging[3], is het echter van levensbelang om meer dan ooit een milieu-concept voorop te stellen.
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2. DE KERN
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Het milieu-concept heeft een geschiedenis, die terug gaat tot op de eerste
bouwdaad, die tot doel had territorium en/of ruimte af te bakenen, t~nein
de - in de ruimste zin van het woord - te kunnen wonen. Aangezie~ met
"milieu" volgens de filologie niet aileen en noodzakelijkerwijs de 9 mgeving bedoeld is, maar juist (ook) het Midden[4]. laat het milieu-concepf zich
voorts vertalen 6f als een reactie op een weerspiegeling van dit Midden in
onze omgeving - inclusief het gebouwde zelf, 6f mede als een antvy,oord
op, wat uit ons eigen centrum - wat dit ook, zonder hier verder beha~deld
te worden, zou mogen zijn - voortkomt. Beide scenario's, die bovendien
elkaar niet uitsluiten, maar veeleer wederzijds aanvullen, kunnen opnieuw - als archetypisch conditioneel voor het bestaan beschouwd worden.
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In eerste instantie omvat het milieu vooral de van nature aanwezige objecten, processen en fenomenen, die het menselijke Ieven mogelijk maken en
bepalen. Zij kunnen als volgt opgesomd worden:
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kt
YASTE· VLOilBARE ·GAWORMIGE -~ANDIN
op
MaO MISO ·MACRO· UNlVSISILf SQtAAL

Jim Lovelock heeft ongeveer twee decennia geleden met de Gaia Hpothese
- tot op heden nog steeds niet weerlegd - aangetoond, dat de planeet
Aarde waarop wij deze milieuverschijnselen aa·ntreffen, biologisch gezien
als een levend wezen beschouwd zou moeten worden. Een zienswijze die
in de Griekse filosofie van de Oudheid geleid heeft tot "Gaia-Mo·edergodin" als beg rip voor de aarde.

Teruggebracht op nog meer geconcentreerde fenomenen worden ook
allang de navolgende genoemd:
RUIMTi · TUD · MASSA
KWANTmiT EN KWALITEIT

POSITIEf · NEGATIEF
BIHNEN · BUITEIII
en
VEELVOUO • (In) • EENHBD

Er dient opgemerkt te worden dat Patrick Geddes reeds een soortgelijke
registratie van fenomenen modelmatig bij elkaar gebracht heeft (gepubliceerd in 1927). Zowel in zijn als in het onderhavige geval was en is het de
bedoeling de natuurgegeven voorwaardelijke omstandigheden in kaart te
brengen teneinde ermee op een zinvolle wijze te kunnen. handel en.
tnmiddels hebben mensetijke beschavingen een dermate ingrijpende
invloed uitgeoefend op de natuurlijke omgeving, dat ook van een sociaal
(psychologisch) en cultureel (historisch) milieu sprake is. Het gebouwde
milieu, de gebouwde omgeving en ruimte maakt hiervan deel uit. Soms
leidt dit tot de veronderstelling dat dit alies deel uitmaakt van onze natuur.
Dat zou per definitie - als een afspraak - op zich wei geaccepteerd kunnen
worden, indien de principiele verschillen tussen door de natuur ontstane
(gegroeide) en de man-made voorwerpen niet over het hoofd gezien worden en vooral niet de verantwoordelijkheid voor de hoedanigheid van door
mensen gemaakte en gebouwde produkten - als "natuurlijk" - afgeschoven
wordt.
Zodoende vormen landbouw en goederenproduktie, handel en economi~,
sociale structuur alsmede politiek en civilisatorische factoren aan de ene
kant en educatie, onderzoek, wijsbegeerte en religie als culturele factoren
aan de andere kant, verdere belangrijke componenten in het algehele
milieu.
In het metamodel voor een integrale bio-logische architectuur - mede ge"inspireerd door het metamodel van Swan Liat Kwee - zijn ook .deze factoren
opgenomen.
Door beschouwing en bestudering van het natuurlijke milieu als fenomeen
en de wijze waarop de processen binnen dit milieu verlopen, maar ook door
de mondiale ecologische, door onze technologisch geavanceerde beschaving tot stand gebrachte crisis, worden wij er nadrukkelijk aan herinnerd,
dat respect voor en aansluiting bij de natuurlijke omgeving een noodzaak
tot overleven is geworden.
Tot deze constatering komen vrijwel aile diepgaande studies en onderzoeken, die in opdracht van wereldorganisaties of nationale staten de wereldsituatie geexploreerd hebben (zie literatuurlijst).
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De voornaamste beginselen, die wij bij het plannings-, totstandkomings- en
gebruiksproces van de gebouwde omgeving - overeenkomstig deze constatering en ook ten gevolge van het Nationale Milieubeleidsplan (Kiezen of
Verliezen, NMP) zouden moeten behartigen, zijn dan de volgende:
Bij overwegingen en beslissingen dient naast de verantwoordelijkheid
voor aile mogelijke effecten op de korte termijn ook die voor gevolgen
op de lange termijn te worden ingesloten.
Met directe en indirecte bijverschijnselen en gevolgen van de bouw en
zijn processen moet rekening worden gehouden.
Naast de locale, vormen ook regionale en zelfs globale samenhangen en
effecten voorwaarden voor een zorgvuldig handelen in de bouw.
Met andere woorden: zuinigheid met grond en grondstoffen, energieextensivering en ketenbeheer zijn de eerste vereisten.
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Om het milieuconcept vanuit een nog andere gezichtshoek te benaderen,
lijkt het nuttig om dit te behandelen met behulp van de topische vragen:
"wat, waar, wanneer, hoe, waarom en wie". In het kort komt het erop neer
dat een concept voor het (milieubewuste) bouwen integraal op aile topische vragen een vitaal antwoord heeft.
Het 'wat' van dit concept is niets minder dan de Ol")losmakelijke "mensomgeving-verhouding" (Man-Environment-System), zoals ondermeer
behartigd en uitgewerkt door de Association for the Study of ManEnvironment Relationships (ASMER).
Het 'waar' - waar op aarde dan ook - van een milieuconcept betreft
vooral de 'genius loci', de situatie en haar veelvoudige verbanden naar
locale, regionale, fluviale, continentale en globale dimensies en omstandigheden (zoals door het NMP onderscheiden).
Het 'wanneer' heeft een continue betekenis in het milieu-concept,
omdat er een min of meer intense, voortdurende wisselwerking met het
milieu bestaat. Voorwaarden, bijverschijnselen en gevolgen op kortemidden- en lange termijn· maken deel uit van het concept. Binnen dit
kader speelt ook het vaak verwaarloosde tijds- of procesaspect een
belangrijke rol.
'Hoe' te werk te gaan in het kader en tengevolge van dit concept wordt
bepaald door een gedrag, dat gerelateerd is aan zowel de delen van het
geheel, als aan het geheel zelf. Een harmoniebeginsel dringt zich hier
als optimale basis (voor iedereen) op: Een beginsel dat uit ecologisch of
milieuperspectief de gebruikelijke methodieken zou moeten aanvullen.
Het 'waarom' van het milieuconcept werd al bij de eerste toelichting
omtrent het bestaansrecht - door de bestaansplicht- uiteengezet.
Aanvullend hier nog de opmerking, dat het concept een bijdrage zou
moeten leveren aan een duurzame (culturele) ontwikkeling, waarvan
Duurzaam Bouwen (DuBo) beschouwd kan worden als een eerste
poging tot een antwoord hierop van de Nederlandse overheid.
'Wie' er betrokken is in het milieu-concept zal inmiddels evident zijn:
iedereen. Op het eerste gezicht mogelijk een onwerkbaar idee om deze
diversiteit en hoeveelheid van individuen in te sluiten, blijft deze maxime in onze zich meer en meer verenigende wereld en wereldcultuur
toch de enig realistische.

I
Hiermee komen wij tot de relatie die een milieuconcept kan hebben en krijgen ten aanzien van de terreinen van wetenschap, techniek en (ook) kunst
en dit met de nodige wijsheid : met een "herintroductie" van een milieuconcept zou de harmonisatie van de thans uiteenlopende en vooral vervreemdende en destructieve ontwikkelingen, creatief bevorderd kunnen worden .
Het wellicht manifest-achtig schijnende karakter van deze verhandeling is
onbedoeld, maar hangt samen met het feit dat hier een reeks van factoren
centraal staat, die in de steeds artificieler wordende samenleving van de
Eerste en Tweede Wereld steeds meer op de achtergrond raakte, hoewel zij
een fysieke en ook ethische voorwaarde vormen. De noodzakelijke herbeleving van evidente, axiomatische grondslagen komt dan gemakkelijk als een
wat moraliserende noot over. Een nuchtere herintegratie is echter de eigenlijke bedoeling.

3. HET ONTWERPINSTRUMENTARIUM

Het ontwerpinstrumentarium (een aantal 'design aids') bestaat uit een
reeks efficiente middelen: in het kort zou van een weg van de delen naar
een geheel gesproken kunnen worden. Hiermee wordt het volgende
bedoeld: Bij de ontwikkeling van plannen en ontwerpen en bij het opnemen van een milieuconcept, biedt zich de Methode H"olistische Participatie
(MHP) als een weg aan.
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l ogo van de Methode Holistische Participatie (MHP)

Er wordt hier niet verder op ingegaan, omdat voor de meer specifieke ontwerpmethoden een ander hoofdstuk gereserveerd is. Aileen in het kort het
volgende. Bij de MHP komen de betrokken factoren - analoog aan het verloop van processen in de natuur, gezien vanuit de ecologie - allemaal gelijkwaardig ("democratisch") aan bod. Ook al werd deze methodiek naar aanleiding van het extreem complex geworden bouwen in de veertiger jaren
door Konrad Wachsmann en Walter Gropius bij de conceptie en ontwikkeling van bouwsystemen en verwante projecten ge"introduceerd, deze werkwijze (teamwork) leent zich voortreffelijk voor ons doe!, met name indien
hierbij ook de voordelen van een conflictvrije conflictoplossing en soortgelijke technieken meegenomen worden.

De weg leidt van de delen in en rondom de bouw naar de gewenste q plossingen. In een matrix, namelijk d ie van het Basismodel van het Bouwkundig
Detail {BMD) worden de elementen van vorm (gestalte) en tijd (proc~s) als
immateriele factoren, de stof (bouwmateriaal, energ ie alsmede produ~t) en
I
deel (ruw- en afbouw(onder)delen) tegenover elkaar gesteld. Dit ge~eurt
met het oog op het doel (functie, gebruik, het eigenlijke nut waar h~t om
gaat) en het veld (het binnenklimaat, omwille waarvan w ij meestal bouwen) en gebaseerd op bios en mens of wederom het milieu- en het anthropogene aspect (humane ecologie). Centraal en in het sn ijpunt vJ n de
genoemde elementen staat hierin de ' nucleus', het bouwkundige detail, in
de zin van het van onderaf (bottom up) alles bepalende fenomeen voor
een materiele bouwkundige structuur en voorziening, ten behoeve van het
huisvesten in de meest verre betekenis hiervan.
~
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Matrix van het Basismodel van het Bouwkundig Detail (BMD)

Aile bouwkundige handelingen zijn er in zekere zin uiteindelij k op gericht
naar een geheel te leiden. Dit geheel wordt veelal beschouwd als een min
of meer van zijn omgeving gersoleerd iets.
In het kader van een beschouwing over een concept waarin het Milieu centraal staat, noopt dit 'geheel' ertoe, ook een geheel met zijn milieu te zijn
of te worden.
Een mogelijke naam - gerelateerd aan ons meest elementair en overkoepelend thuis en woonplaats: de aarde - zou, verwijzend naar de oude Griekse
benaderingswijze, Gaia-Bouw-Systeem (GBS) kunnen zijn.
Met behulp van het metamodel voor een lntegrale Bio-Logische Architectuur (IBA), een symbooldiagram of checklist, gebruik makend van pictogrammen, kunnen op verantwoorde wijze de betrokken gebied¢n in
samenhang in kaart worden gebracht en als steun gebruikt worden, teneinde overeenkomstig het milieu-concept te plannen, te onderzoeken, t~ ontw ikkelen, te ontwerpen, te produceren, te bouwen, te wonen, te beheren
en te (her)gebruiken, te veranderen, weer in te brengen in grotere kringloopprocessen en - te onderwijzen .

De verschillende categorieen van het IBA-Metamodel zijn hieronder in hun
samenhang weergegeven.
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Symbooldiagram Metamodel van een lntegrale Bio-logische Architeduur (IBA)

4. SLOT

Ter illustratie van de concrete uitwerkingen van het milieu-concept wordt
beknopt ingegaan op een project, het ontwerp voor het Gewestelijk
Arbeids Bureau in 's-Hertogenbosch, een Pilot-, Experiment- en demonstratieprojeof.(EXPEDIMO) in opdracht van de Rijksgebouwendienst.
Binnen de stedelijke omgeving, die haar naam afleidt van het bos van de
hertog, wordt het straatfront naar wens van de stedebouwkundige door
een rij bomen "gesloten", terwijl het gebouw daarachter zijn best mogelijke orientatie verkrijgt, inspelend op de geobiologische kwaliteit van de
grond. Met de onbebouwde oppervlakte van het terrein wordt een Ecotop
gevormd dat zich bij wijze van spreken in de richting van "des hertogs bos"
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ontwikkelt, en samen met het reeds aangeduide "straatfront" tenminste
een bioklimatologisch nuttige coulisse of nis vormt. Samen met een zuiveringsvijver en variatierijke aanplantingen, ook als voedselvoorzieningen te
gebruiken, ontstaat op die manier hier bijna een klein paradijs.
Hoofddoel van het gebouw is, mensen langdurig te 'herbergen' die werkzoekenden helpen om (weer) aan werk te komen. Deze laatsten komen in
een wachthal met planten, water en bovenlicht terecht, waarna ze, afhankelijk van de aard van het gezochte werk, te woord gestaan worden in verschillende waaiervormig gesitueerde secties. De diepe kantoren zijn getrapt
om natuurlijk Iicht diep in te Iaten vallen, zij zijn akoestisch gunstig en visueel herkenbaar, van niet-parallelle wanden voorzien en bezitten een serre.
Deze zorgt voor een "warmtelandschap", en biedt plaats aan ondermeer
zonnecollectoren en zonnecellen die de klimaatregeling en diverse appara-.
tuur van energie voorzien. Bovendien is ze geschikt voor het tijdelijke verblijf in de pauzes, waarvan dan soms ook vruchten en groenten van de
daarin groeiende planten geoogst kunnen worden. Komposttoiletten sparen een riolering uit. Het grijze water komt de tuin ten goede. Bij de verlichting en de gekozen natuurkleuren domineren de psychologische en
gezondheidsaspecten. Mogelijke technische stoorvelden ten .gevolge' van
diverse installaties zijn vergaand vermeden of ge"isoleerd en uiteraard zijn
geen toxische bouwmaterialen en oppervlaktebehandelingen toegepast.
Voorzieningen - voor zover nog nodig - voor gesctieiden afval 6ndersteunen het Milieubeleidsplan van het GAB, dat op deze of soortgelijke manier
nog enkele malen in Nederland in de eerstvolgende jaren gebouwd zou
moeten worden.
Afhankelijk van de regionale omstandigheden zijn daarvoor drie scenario's
ontwikkeld betreffende de voornaamste bouwstoffen:
een opzet in hout voor draagconstructies en afbouw
een opzet in leem in combinatie met hout
een opzet met baksteen en keramische materialen.
Ook aan combinaties van deze scenario's valt uiteraard te denken. Vormgeving en maatvoering zijn mede gebaseerd op bionische[S] en harmonicale[6] principes.
Er wordt a lies in het werk gesteld, om naast het bereiken van een minimalisering van de milieubelasting, ook te voorkomen dat het Sick Building
Syndrome (SBS) optreedt.
Om nu nog te verhelderen hoe van de in de kern geschetste modellen, middelen, gereedschappen en technieken toegepast kunnen worden, volgt hier
een achttal richtlijnen. Zij dienen, om in verschillende gevallen en bij uiteenlopende bouwopdrachten tot ecologisch of milieutechnisch toegespitste
oplossingen te komen. Om een milieutypologie herkenbaar.en hanteerbaar
te kunnen maken, zijn de richtlijnen langs eenvoudige principes of patterns
beschreven, die als technisch instrument gebruikt kunnen worden.
Netzo als bij elk ander antwerp dat gebaseerd is op een milieu-concept,
zijn ook bij het mens- en milieubewuste kantoorgebouw voor de Rijksgebouwendienst deze richtlijnen toegepast en hebben er praktisch toe geleid, wat zojuist concreet beschreven werd.

1

J

De acht richtlijnen
1. Situatie - functie • orientatie
Kies voor de situatie een gezond stuk grond, verantwoord bemeten. in een prettige omgeving . Bruikbaarheid, dienstbaarheid
of nut moet bij de functie altij d gerespecteerd worden. Een geschikte orii!ntatie, vooral ten opzichte van de zon. verdient
vanwege energie- en sfeeraspecten de hoogste prioriteit.

2. Klimaat · installatie • inrichting
Er moet vooral omwille van de bescherming tegen het (buiten)klimaat gebouwd worden. De behaaglijkheid (van bijvoorbeeld
stralingswarmte). het vermijden van technische stoorvelden ten gevolge van allerlei installaties alsmede energie-extensivering
en een gezellige en flexibele meubilering en stoffering (onder de voorwaarde dat deze het milieu niet vervuilen). zijn hier de
voornaamste vereisten .

3. Ruw- en afbouw- constructie- structuur
Een eenvoudige. logische, efficiente. herkenbare opbouw is steeds te prefereren vanuit economisch en esthetisch oogpunt,

maar ook uit biologische en ecologische overwegingen . Zo ingenieus als de natuur construeert. zo zou ook de bouw vorm
gegeven moeten worden. zonder de bewoner van gigantische of techn ische prestaties en voorzieningen afhankelijk te
maken.

4. Bouwmateriaal en energie
Bij het toepassen van materialen en het gebruiken van energie is het

zeer aan te bevelen het uitputten en vervuilen (emissies)

van de natuurlijke omgeving zo veel mogelijk te voorkomen. Zo moeten we geen toxisch (g iftig) materiaal gebruiken.
Afbreekbare.

te

vernieuwen. recyclebare. eindeloze. 'natu urlijke' energieen en stoffen verdienen voorrang boven stoffen.

waarvan de voorraad eindig is of die de omgeving ingrijpend veranderen.

5. Ruimtevorm en bouwmassa

De ruimtelijke volumes en plastische lichamen. die vaak als belangrijke attributen van de architectuur worden beschouwd.
maken de veelgewaardeerde geborgenheid mogelijk. Tegelijkertij d zijn ze de dragers van geestelijke waarden. symbolen en
gelijkenissen. Geef ze (bescheiden!) vorm. overeenkomstig het doel van het gebouw.

6. Getal · maat · modulaire coordinatie
In wezen is het streven van de mens gericht op harmonie. 'Harmonische' getallen en maten • goed op elkaar afgestemd •
geven die properties die ergonomisch en psychologisch de (bouw)delen onderling en in verhouding met het geheel tot een
'symfonie' maken. De wetten van de hele getallen. die ook voor de muziek een grondslag vornien. leveren hier een basis
voor de harmonie.

7. Produktie • transport • montage
Voorafgaand aan de methode van bouwen is nog de winning en daarop aansluitend het gebruik. de mogelijke verandering.
afbraak en hergebruik van belang. AI de fu ncties en handelingen zouden op een menswaardige, creatieve manier moeten
kunnen plaatsvinden. Oit zonder de natuurlijke. kunstmatige en sociale omgeving nadelig te be'invloeden. Mogelijk verdient
het handwerk in dit Iicht een hervvaardering.

8. De kunst van het verbinden
Concipieren en componeren behoort tot het wezen van het bouwen. De keuze van gedegen en solide aansluitingen, kenmerkende schakels, een zorgvuldig voegen en verbinden • uiteraard rekening houdend met de eerder genoemde mens- en
milieuvriendelijke aspecten • bepaalt de kwaliteit van het gebouwde en de tot standkoming ervan. Het archit ectonisch·
afbouwtechnisch detail is de sleutel tot het geheel.
Met behulp van een M il ieu Effect Rapportage (MER) en misschien ook een Gezondheids Effect Rapportage (GER) zou controle
over het toepassen van een integraal milieuconcept verkregen kunnen worden. Het Sick Building Syndrome • in het verlengde

van de milieuproblematiek • geeft hiertoe immers aile aanleiding.
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5. SAMENVATIENDE CONCLUSIE
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Het milieu-concept werd hier op een mogelijk nadrukkelijke wijze voG>rgesteld. Het recht hiertoe werd ontleend aan het feit dat het milieuprobl eem
zeer waarschijnlijk het eerste van aile wereldproblemen voorstelt . De !oub
van Rome heeft hier al eerder met klem op gewezen. Gezien het ent rme
aandeel dat de bouw hierin heeft, ligt niets meer voor de hand, dan een
milieuconcept integraal - en bijna zou men geneigd zijn te zeggen - verplicht te introduceren. De ecologische crisis is volgens diverse rapporten genoemd in de bibliografie - voor ±30% een gevolg van de bouw irl zijn
geheel.
Het ontwerpinstrumentarium is gereed om ge"implementeerd te worden.
Reeds Patrick Geddes, zijn tijd ver vooruit, heeft indertijd soortgelijke voorstellen gedaan. Vandaar is het waarschijnlijk al "later dan twaalf" ten aanzien van de onderhavige problematiek - en hoe dan ook - de hoogste tijd
om zich te (her)bezinnen op de vitale voorwaarden voor ons (verdere)
bestaan in enige gezondheid en harmonie met het milieu.
Met een weg (de Methode Holistische Participatie- MHP) van de delen (het
Basismodel Bouwkundig Detail - BMD) naar een geheel, met behulp van
het metamodel van de lntegrale Bio-logische Architectuur (IBA), kwamen
wij bij een Gaia Bouw Systeem (GBS).
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Bouwen in overeenstemming met de natuur en het milieu kan reeds OP, verschi llende wijzen ge"illustreerd worden. Aan de hand van een Pilot- en ~XPI
DEMO-project ontwikkeld in opdracht van de VROM -Rijksgebouwendi ~nst,
onder het devies Mens- en Milieuvriendelijk bouwen, wordt een voor~eeld
getoond. Dit laat zien hoe het milieu-concept geoperationaliseerd kan YvOrden. Concreet kunnen een achttal 'patterns' als technisch instrument
I
gebruikt worden, om het milieuconcept te verwezenlijken.
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Schets van de toepa.ssing van het Gaia Bouw Systeem (GBS)

Niet slechts hier, maar bij aile nieuw- en vernieuwbouwprojecten zou door·
middel van een Milieu Effect Rapportage (MER) aangetoond moeten worden wat de gevolgen van het bouwkundige handelen zijn, willen wij deze
bezigheid, die naast voeding en kleding tot de bestaansvoorwaarden
behoort, cultureel maatschappelijk enigszins verantwoord uitvoeren. In een
MER-overzicht kan worden weergegeven in we lke terreinen een Mi lieu
Effect Rapportage zijn beslag krijgt, omzichtig beschouwd en gecalculeerd,
direct en indirect, in voorwaarden, bijverschijnselen en gevolgen van het
bouwkundige handelen op korte en lange termijn, van locale, via fluviale
tot en met globale schaal in verband met de planning, ontwikkeling, produktie, realisatie, bewoning, verandering en demolering. Niet weinig, maar
een complex van onlosmakelijk met elkaar samenhangende onderwerpen.
Dit als bijdrage vanuit het milieu-concept voor de bouwopgave van vandaag en morgen, met daarin besloten een bescheiden steun ook met
betrekking tot een bouwen aan en voor de wereldvrede, vanwege de relatie van het onderwerp met de actuele wereldproblematiek.
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VOETNOTEN
[1 I In feite wordt hiermee niet het concept van ons aller milieu in de zin van de reeds 9egeven omgeving bedoeld, maar veeleer een architectonisch-bouwkundig en -technisch; concept, waarin een integrale en harmonieuze relatie tussen het bouwen en de natuur toonaangevend is.
[2) In het verlengde van termen van de leeropdracht van de auteur in het bijzonder het AfBouw-Milieu.
[3] Uitbuiting van energie- en grondstofreserves en uiteindelijk nadelig op onze gezon~heid
werkende effecten.
(4) Zie lit.: Het milieu zit in onszelf

[5) Bionica is sinds ± 1956 de wetenschap waarin natuurfenomenen bestudeerd worden en
hun wetmatigheden (in overdrachtelijke zin) voor technische en kunstvoorwerpen toegepast
worden.
[6) Harmoniek is de leer van de 'weldadige' maatverhoudingen, de proporties die wiskundig
van aard zijn en een sterke impact hebben op de esthetische beleving en mogelijk ook op de
gezondheid.

DE CULTUUR VAN DE ARCHITECTUUROPGAVE
Dr.ir. G.A.C. van Zeyl

1. INLEIDING
Het begrip cultuur, dat afgeleid is van het Latijnse woord "colere", wat verzorgen en bewerken betekent en zowel de vorm aanneemt van " cu ltura
agri", het bewerken van de akker, als "cultura animi", het bewerken of zo
men wil de veredeling van de geest. Dit laatste zou zich in de term civilisatie uitdrukken. Cultuur en civi lisatie zijn aldus begrippen geweest, die
elkaar hebben aangevuld. Cultuur heeft eeuwenlang het bewerken van de
materie, in het algemeen van de dingen, ingehouden, terwijl civilisatie
betrekking had op een geestelijk proces, waarin de materie niet slechts via
haar eigen aard werd bewerkt, maar werd gezien als een onderweg zij n
naar een hoger doel. Civilisatie had het oogmerk om "tussen de dingen" te
verkeren" een "inter esse". Int eresse is meer dan eens tot een wederzijds
materieel belang verworden, en begrippen als cu ltuur en civilisatie zijn tot
koopwaar gereduceerd. Guattari en Deleuze merken in dit verband op, dat
de Westerse cultuur dominant is geworden door de nadruk op het "zij n".
Het "tussen het zij n" zou zich weer op het rhizomatisch denken (rh izoom=
de worstelstok) moeten baseren, waarin de cultuur zich in plaats van zich
op het logisch denken (dat van de "boomstructuur") aileen te baseren zich
tevens op het rhizomatisch ofwel verbindend denken zou moeten inspireren.
Bouwwerken waren vroeger " interessant", indien ze naast hun evidentie
kwa gebru'ik of stevigheid ook hun schoonheid toonden. Er was sinds
Vitruvius sprake van architect uur indien het bouwwerk naast zelf materieel,
aanwezig te zijn, de 'afwezige' geest of 'idee' kon vertegenwoordigen. De
stoffelijke wereld werd gaandeweg gezien in een transcendenteel proces:
een wordende spiritualiteit, dat in een woord 'stijl' was verantwoord. In de
stijl van het object was de verhouding, welke de mens in ethisch en esthetisch opzicht met de wereld onderhield tot uitdrukking had gebracht. De
Vitruviaanse criteria waren zoals in het rhizomatisch denken verantwoord
in een in elkaar grijpende structuur. Stijl hield verband met die vorm van
civilisatie, waarin het bouwwerk beantwoordde aan de geest van de tijd.
Het gebouw kreeg hiermee zijn 'zin' en was uitdrukking van het 'bewustzijn' van de mens. Civilisatie en cultuur vormen in de actualiteit begrippen,
d ie hun oorspronkelijke bet~kenis lijken te hebben verruild.
Civilisatie heeft voor de mens dan oo~ de utopie van de geest doen verstommen, daar ze onder invloed van de massacultuur is gematerialiseerd
terwijl de cultuur als het persoonlij k bewerken van materie, door de techniek is overgenomen.
Voor de Weense architekt Aldolf Loos komt "Zivilization" overeen met het
onderd rukken van erotische instincten zoals ook Freud had benadrukt
"Kultur" vertegenwoordigt "das Andere" en betekent werkelijkbeschaving.
Het eerste begrip leidt tot stijl, terwijl het andere stijlloosheid inhoudt.
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In onze eeuw richtte architectuur zich op de zaak zeit. Haar schoon'heid
was sinds het eind van het Vitruvianisme in de 18e eeuw een kwestie van
nut en economie geworden. Hooguit kwam schoonheid binnen deze: evidenties ter sprake, meer als de polemiek van de Moderne Avant Gardes,
dan als een concreet maatschappelijke vraag. De recente architectuu~ jstelt
geen 'evidenties' meer, daar ingezien wordt dat haar geldigheid noc~ uitsluitend van een spiritueel systeem noch van een materieel systeem kan
worden afgeleid. Terwijl de conventionele cultuur door middel van ti \osofie, de geschiedenis en de wetenschap de civilisatie had bevestigd vi~ het
model van de 'Zeitgeist',· en als zodan ig de architectuur had gelegitim~erd,
blijkt de huidige positie van architectuur eerder te kunnen worden begrepen binnen de herziene 'lectuur' van deze constituerende invloed
Wat "de mens" betreft: hij bestaat niet meer sinds de omslag in het metafysisch denken heeft plaatsgevonden. Het postulaat van de mens als 'Subject' dat onder meer door een eeuwenlang humanisme was gecreeerd is in
de laatste decennia grondig veranderd door een terugkeer naar de concrete mens. In het Subject was slechts plaats voor het ideaal van de 'geest' het
'gevoel van eenheid' en het 'bewustzijn'. Het Subject is als product van
geschiedenis en filosofie in crisis geraakt sinds het als 'fictie' is doorzien
onder meer door naast de Rede tevens de redeloosheid te aanvaarden.
Architectuur heeft inmiddels als het project van de Rede, haar modemiteit
(o.a. sinds de 70-er jaren) ter discussie gesteld, daar zij haar geldigheid. niet
Ianger meer op finale begrippen kan funderen. De geschiedenis, de waarheid, de mens: het zijn ficties van de Rede.
Het zou onjuist zijn om te concluderen dat er geen vraag is naar arctiitectuur! Het is de vraag hoe architectuur eruit ziet, als ze zich niet op waarheid kan beroepen. Leidt architektuur niet eerder tot een overvrageri van
het huidige civilisatieproces? Architectuur en cultuur betekenen steed~ een
breken met het conformisme van de massacultuur. De massacultuur kemt op
zich zeit diverse autonome ontwikkelingen, die zich op geen enkele ~ijze
Iaten beheersen door welke culturele reflectie dan ook. Tenzij men :deze
ontwikkelingen wil bevestigen moet een 'werkelijke vraag' worden veroverd. Een redelijke beheersing zonder dwang is niet aileen uit den boze. De
recente chaostheorieen wijzen inmiddels op de noodzaak om het onvermogen van de menselijke rede te aanvaarden. De vraag om te be-heersen
wordt teruggebracht tot een onderzoek welke vragen zoal kunnen worden
gesteld. De atwezigheid van de werkelijke vraag wijst dan ook eerder in de
richting van een reeks thema's, waarin de civilisatie als homogeen stelsel
wordt ondervraagd in de zoektocht naar het 'andere'. De vermetele -.:raag
wordt gesteld naar 'de duizelingwekkende oneindigheid van het den,k en'.
Architectuur kan, indien ze wordt losgeweekt van evidenties, die haa( vermogen hebben gedogmatiseerd, slechts een oneindig aantal antwodrden
genereren door zich slechts "beschikbaar" te stellen. In die zin zou !haar
aard kunnen zijn : interesse te wekken, en voorbij deze "status nascend'i " de
I
wereld op haar specifieke manier te verleiden zonder zichzelf te Iaten' misleiden tot generalisaties. Of architectuur nu optreedt in de massacultuur of
in die van het individu is van minder belang, meer de vraag hoe ze verschijnt.

1.1 De M ei Revolte
Toen in 1967 de Faculteit Bouwkunde werd opgericht. stond men in Europa
aan de vooravond van de Mei-revolte. Deze revolte had twee oogmerken:
de verbeelding aan de macht te brengen en de klassenmaatschappij omver
te werpen. Het laatste doel is recent tegen zichzelf gekeerd, het eerste doel
heeft echter aan duidelijker perspectief gewonnen. Het was toen reeds de
Franse filosofie die na een ontwikkeling van een halve eeuw haar opzienbarende synthesen aan de orde stelde.
Nu stellen we na 25 jaar vast, dat het eerder de reflecties op de filosofie, de
geschiedenis en de menswetenschappen zijn en minder de disciplines zelf,
welke de condities vormen van de huidige architectonische cultuur. 'Ofschoon men nog altijd over een 'militante' wijze van filosofie bedrijven
spreekt, betekent de invloed op architectuur niet de recrutering van een
nieuwe Avant Garde zoals deze aan de vooravond van de Moderne Architectuur klaar stond om de wereld te redden. Deze "tragische blik" heeft
bovendien voorkomen om de wereld zoals ze werkelijk is te aanvaarden. De
wereld is letterlijk en figuurlijk in 'verva l'. Er valt een toenemende vernietiging door wapengeweld te constateren, terwijl de verspilling van de
natuurlijke bronnen gelijke tred houdt met de vervuiling van het milieu.
Architectuur kan zich in dit opzicht niet permitteren om via haar uitdrukking een ideale en afgeronde wereld te representeren, zo meent Adorno. Is
zij dan gedwongen om op andere wijze de zedenmeester te spelen door het
verval van de wereld tot expressie te brengen? Moet haar vermeende identiteit worden gered of een nieuw perspectief geopend?
De recente architectuur tast in twee attituden de mogelijkheden af: door
6fwel een ontwikkeling af te dwingen via het beroep op 'culturele identiteit' of door deze identiteit te de-construeren. Deze attitudes lijken feitel ijk
gezien een geringe invloed te hebben. De ontwerppraktijk toont een zodanige conventie, dat de interventies tot de marge zijn beperkt. Het gaat dus
zeker niet meer om de pretenties van de internationale Avant Gardes. Zij,
die nu naar architectuur streven trachten slechts 'de ervaring' te redden.
Sterker: men lijkt te willen ontsnappen door zich aan de 'verdorven' maatschappij over te geven en de 'extase' te ondergaan, die in de radicalisering
ervan ligt verborgen. Het doel is niet om het 'verdorvene' te moraliseren,
maar architectuur binnen dit kader tot evocatie te brengen. Op dat moment gaan kritiek en werkelijkheid samen. Het ontwerpen is gelijktijdig gericht op oplossing en op commentaar. Een persiflage van de opgave.
ledere architectuuropleiding kent zijn eigen evidenties, waarmee het curriculum van onderwijs en onderzoek kan worden opgebouwd en het doel
kan worden omschreven. In het geval van de TU leidt men bouwkundige
ingenieurs op, die zowel vakbekwaam zijn als over een attitude beschikken.
Het heeft geen zin om de evidente noodzaak om het bouwen en het ontwerpen te leren beoefenen, op zichzelf te weerleggen. Deze maakt deel uit
van een deels hardnekkige, deels zinvolle traditie, die haar continu"lteit
opeist. Het beoefenen van architectuur echter dient op deze evidenties in te
gaan. Men kan immers de noodzakelijke kennis niet zonder kritiek verwerken. De impliciete en expliciete effecten van de evidenties dienen te wor-
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den gerelativeerd vanuit een besef van geschiedenis en theorie. De geschiedenis van de architectuur kan worden gezien als een onderzoek naar de
mechanismen van de ontwerparbeid, terwijl de theorie de aanzet vormt tot
reflectie.
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In het navolgende zal worden getracht om die culturele condities van de
1
architectuuropgave
in kaart te brengen, die in de laatste
.
. decennia ku nnen
worden gezien als parameters van een kritische architect onische cultuur.
De hoofdstukken over "geschiedenis als verkenning van de w erkelijkheid",
"filosofie als de reflectie op de werkelijkheid", "architectuur als de cultuur
van de permanente voorlopigheid" worden los van elkaar ontwikkeld lin de
zienswijze dat het om onuitwisselbare domeinen gaat. De vonken, cjie er
tussen overspringen dienen zich als vragen aan, terwijl de eventuele ~aral
lellen slechts hooguit als paradoxen kunnen worden gezien. Het vel'trekpunt vormt de "hyperparabolo'ide twijfel" aan de cultuur dat wil zeggen:
het verlangen naar een stortvloed van vragen, meer dan er antwoorden
kunnen worden gegeven. Aldus biedt architectuur in haar aard toekomst
door haar twijfel aan het bestaan in creativiteit om te zetten. Het proces
van cultuur en civilisatie zou er onder meer op gericht moeten zijn om evi- denties aan het wankelen te brengen in de verwachting, dat een nieJw en
ruimer bewustzijn kan ontstaan. Deze zienswijze betreft in hoofdza~k de
Westerse cultuur, waar men zich de luxe van de twijfel lijkt te kunneri permitteren, aldus zien we in het Oostblok vrij ingrijpende revoltes, waarin
onderdrukte gevoelens opnieuw tot tota lisering kunnen leiden, indi~n de
conventionele waardencultuur zal worden hersteld. Het "Vrije We}ten"
balanceert tussen een herstel van waarden en een radicalisering vanl haar
rationele moderniteit. We stellen ons hierbij de vraag of het streven naar
een balans tussen de civiliserende rationaliteit en culturele ambiguitelt historisch bepaald zou zijn .

2. GESCHIEDENIS ALS VERKENNING VAN DE W ERKELIJKHEID
Al lereerst herinneren we hier aan het probleem, dat Tafuri nu reeds ehkele
decennia geleden heeft gesteld: dat van de operationele geschiedschrijving. De moderne architectuur bleek in haar ontwikkeling niet slechts door
de geschiedschrijvers te zijn begeleid, maar volgens Tafuri zou het huwelijk
tussen de ontwerper en de historicus de moderne architectuur bl i nd~lings
naar een falende utopie hebben gevoerd. De historicus van het Mo~ erne
Bouwen zou zich niet aileen de 19e eeuwse kunsthistorische proc~dees
hebben eigen gemaakt, maar de stylistische beschouwing hebben omgezet
in een ideologisch denken. Zo kreeg de geschiedenis bij Giedion een zodanig transparantie, dat de concrete feiten, binnen "das neue Sehen" bleken
op te lossen . De ge'i dealiseerde bl ik op de geschiedenis is de laatste decennia weerlegd via een maatschappelijk gerichte gesch iedschrijving, waarin
het sociaal economisch krachtenspel de leidraad vormde. Een van de gevolgen was, dat de analyse van de moderne architectuur niet aileen haarltalen
zichtbaar maakte, maar voora l een steeds groter perspeCtief op de geschieden is van de Rede opende. Het geboortepunt werd spoedig verlegd van de

experimenten van de moderne Avant Gardes aan het beg in van de 20e
eeuw naar de aanvang van de industriele revolutie rond 1850 vervolgens
werden de "First Moderns" gesitueerd in de 17e eeuw om tensl otte de
"Brunelleschiaanse revolutie" in de 15e eeuw als aanzet tot moderniteit te
benoemen. De donkere Middeleeuwen alsmede de architectuur van het
irrationele bleven voorlopig buiten schot. De analyse was er vooral op
gericht om de verstrengeling met de overheersende kapitalistische ideologie aan te tonen . Daarnaast werd zichtbaar gemaakt hoe de geschiedenis
tot een eenzijdige idealisering van de mens had geleid . De arch itectuur zou
zich meer en meer hebben toegespitst tot de normalisering van de mens.
Volgens Foucault zou de training van het lichaam iedere vorm van subjectiviteit hebben geobjectiveerd. Volgens Perez Gomez zou de "culturele horizon" zijn vernietigd onder invloed van de " crisis in de wetenschap". De
gedachte, dat de cultuur en daarmee de architectuur in crisis zou verkeren
is verleidelijk. Aangenomen dat dit juist is, volgt na de vraag naar de oorzaak een vraag of de crisis zelf kan worden benut.
In de Westerse cultuur speelt het denken en handelen al evenzeer mee in
de traditie als in niet-Westerse, vaak archa'ische culturen . Het verschil tussen
beiden wordt bepaald door het linea ire resp. cyclische karakter. Dat onze
cultuur een veranderende cultuur is, houdt niet aileen verband met de door
de christelijke en f ilosofische lijn van geestelijk-utopische aard, maar de verandering vindt in onze cultuur tevens schoksgewijs plaats. In plaats van evolutionair is ze revolutionair van aard. De interventie d.m.v. politieke economische of technische denkconstructies heeft in het algemeen een versnelling van het traject van arche (oorsprong) naar telos (doeleinde) veroorzaakt. In het bijzonder is dit denken neergeslagen in het ontwerp van architectuu r en stad. Kortweg de utopie, een blauwdruk voor een betere wereld.
Het proces van conceptualisering, waarin men aanvankelijk de natuur als
een te imiteren schepping zag, heeft tenslotte een steeds nadrukkel ijker
legitimatie gevonden in de productie van de artefacten d ie het ambacht tot
het niveau van de industrialisatie hebben gebracht. De wereld werd hiermee van een geleidelijk beschavingsproces naar een proces van totale civilisatie gevoerd. Hierin is de cultuur, die de productie van unica 's door het
individu of de groep, de stad of het land, in een productie d ie de vorm van
geradicaliseerde assemblage heeft aangenomen, beland. Ofschoon deze
samenstellende cultuur zich aanvankelijk nog baseerde op een schoonheidsideaa l, is dit ideaal onttrokken aan die traditie, waarin schoonheid op de
oorsprong van de mens was betrokken, om plaats te maken voor het streven naar een algemene nuttigheid. Terwij l dit ideaal nog verband hield met
vormen van gemeenschap op basis van zingeving, dreef de ontmythologisering van de samenleving de cultuur naar een manipulatie van tekens, die
een nieuwe mythe deed ontstaan, waarin de trad itie als herinnering aan
"wat ooit geweest zou zijn", optreedt. Toen in de Westerse cu ltuur in de Se
eeuw voor Christus geschiedschrijving ontstond, is een rationele ondervrag ing van de traditionele mythe ontstaan, waarin de essentie van overlevering werd gereduceerd. Recent ontstaat de mogelijkheid om traditi e en
geschiedschrijving binnen een cultuur te denken . Het is een cultuur waarin
een zowel synchrone als diachrone ontwikkeling werkzaam is.
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2.1. De geschiedschrijving als interpretatie
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Het inzicht, dat in het algemeen de cultuur onder invloed staat van de
interpretatie van de geschiedschrijver, maar vooral van de wijze waarop
naast elkaar staande geschiedschrijvingen een paradoxale werkelijkheid
genereren, leidt ertoe om een kleine verkenning naar de geschiedwetenschappen en haar filosofie te ondernemen. We vragen ons hierbij af wat
het materiaal is, dat wordt bestudeerd, hoe een historische redenering
wordt opgebouwd en hoe een oordeel kan ontstaan.
De geschiedschrijver houdt zich bezig met het verleden en dat is al hetgeen
achter ons ligt, maar de vraag is hier of wij een volledige toegang tot het
verleden hebben. In het verleden liggen dan wei de bronnen opgeslagen,
maar deze bronnen betreffen mondelinge overlevering, vaak gebaseerd op
persoonlijke herinnering, de geschiedschrijving zelf, in aile gevallen gebaseerd op een selectie van het historisch mate_riaal en de feiten zelf. Veelal
hebben we hier te maken met fragmenten, die het gevolg zijn van een verandering, verval of vernietiging.
In de poging om een objectief inzicht te ontwikkelen is de geschiedschrijver
dus overgeleverd aan een overigens onvolledig verleden. Hij is gebonden
aan de grootte van een artikel, of een boek. Hij is aldus gedwongen tot
selectie en generalisering . Voor beide zaken, de geschiedenis en haar
beschrijving, geldt dan ook het avontuur van de interpretatie. Deze feiten
brengen de geschiedwetenschap in eenzelfde positie als de overige wetenschap, namelijk die van de hypothese. De verzamelde kennis brengt echter
in de .geschiedwetenschappen we !Iicht sneller de vraag naar het oordeel
naar voren. Ofschoon de feiten zelf·een oordeel kunnen genereren en de
interpretant zijn reserves kan koesteren, is dit oordeel derhalve op een deel
van de werkelijkheid gebaseerd. Dit impliceert een theoretisch moment,
dat slechts binnen de redenering van de historicus kan worden begrepen of
weerlegd: in feite is het echter een mythe, die met iedere geschiedschrijving gepaard gaat. De ene geschiedschrijving kan slechts de andere
geschiedschrijving doorbreken door haar mythe te weerleggen.
Zo is met de aanvang van de geschiedschrijving door Herodotus "de vader
van de geschiedenis" het mythisch wereldbeeld doorbroken, dat voordien
onder meer door Homerische epen als llias en Odyssee was bepaald . De
"historia" (letterlijk vertaald : onderzoek) legt de werkelijkheid bloot, die
voordien achter de mythe schuilging. Het voortbouwen op de grote
geschiedschrijvers schept een nieuw probleem . Is hun a'utoriteit wei te vertrouwen ? Was hun observatie wei juist en was hun methode om de werkelijkheid te onderzoeken wei adekwaat? Het is bekend, dat het ooggetuigeverslag van bijvoorbeeld oorlog of andere verschijnselen waarbij partijdigheid en het vermogen tot herinnering in geding is, vanuit een selectieve
blik is gemaakt. Zo speelt in de architectuur de kwestie van de oorsprong
van architectuur, met betrekking tot Rome of Griekenland een grote rol.
De discussies tussen Goethe, Winckelmann zijn wat dit betreft bekend,
waarmee zowel de behoefte aan argumentatie als de kunstmatigheid
ervan blijkt. De behoefte om zich als architectuurtheoreticus een bron te
verschaffen teneinde te bewijzen, dat de eerste hut de basis had gelegd

voor een Gothische dan wei Klassieke architectuur, ligt in eenzelfde vlak,
en duidt op de mogelijkheid om de geschiedenis als methode in te zetten.
De geschiedschrijving, die zich aan deze vorm van speculatie leek te kunnen
onttrekken was die, welke zich ging baseren om de empirie. Deze werd echter tot op heden met het gegeven geconfronteerd, dat veel van haar
geschreven bronnen berusten op filosofische zienswijzen, terwijl de vraag
naar kennis over de pre-historie, waarin het geschreven woord nog niet
bestond, niet aileen in raadsels blijft gehuld, maar tevens onze empirische
kennis van een voorlopige aard maakt. Omdat het vaak grote omissies
betreft, blijft het vraagstuk van een precieze ontwikkeling overeind. Voor
die zaken zoals steden of landschappen waarin de geschiedenis "afwezig"
is, lijken we niet anders te kunnen dan deze met onze interpretatie te
bedenken. Zo verhullen talrijke bouwwerken de geschiedenis, zich op afwezigheid baserend. Daar de geschiedenis zich op documenten moet baseren
biedt de architectuur enig houvast, daar haar overblijfselen vaak nog
bestaan. Maar het betreft vaak een enkele ru"ine, waarvan de samenhang
met hetgeen verloren is gegaan nauwelijks meer is vast te stellen.
Ofschoon overblijfselen zich als feiten aandienen, die tot inzet kunnen worden gemaakt van een bewijsvoering, dient de historicus gereserveerd om te
gaan met de feiten. Ook al zijn de huidige wetenschappelijke methoden
zoals van tijdmeting tot veel zaken in staat. Daar 'feiten' tevens uitspraken
genereren, die op zichzelf een beroep op waarheid impliceren, dienen uitspraken dan ook altijd als opvattingen te worden beschouwd. Aldus
bestaan er wei "harde" feiten, zoals "oyerblijfselen" of "annalen", maar de
inzet ervan kan zich nooit beroepen op de volledigheid of een sluitend
betoog. Het blijven interpretaties die met het oog op een communis opinio
worden gemaakt. Ondanks het feit, dat de historicus, die de cultuur bestudeert, te maken heeft met zowel de eigen interpretatie als die van de cultuur zelf, wordt hier geenszins beweerd, dat een eeuwenlang onderzoek
niets zou hebben opgeleverd. Binnen dit onderzoek dient zich echter steeds
de vraag aan, hoe een houding t.o.v. de niet, of nog niet vast te stellen feiten moet worden ingenomen.
Schorten we de vraag naar de houding op, dan blijft de centrale vraag van
de geschiedschrijving hoe kennis kan worden afgeleid van een werkelijkheid die er niet meer is, een werkelijkheid die bovendien door talrijke
ideeen is beTnvloed en als cultureel erfgoed wordt aangeduid. Het aan de
werkelijkheid ontlenen van kennis kan met de term "realisme" worden
omschreven, maar ze sluit het idealisme uit. Kant heeft in zijn "Kritik der
reinen Vernunft" nu juist voor het laatste gekozen, daar in zijn zienswijze
"de dingen zich naar onze geest zouden richten". Bacon heeft daarentegen
het menselijk kenvermogen wegens diens dwalingen afgeschilderd als een
"valse spiegel". Aldus zien we de twee standpunten onverzoenlijk tegenover elkaar staan. Een ontsnapping vormt hierin het historisch r·ealisme, dat
zoals Fustel de Coulanges het uitdrukte, niet de historicus zelf laat spreken.
Het is echter de geschiedenis, die via de historicus "tot spreken" wordt
gebracht. Maar ook hier zou het geweten van de historicus gaan meespreken, omdat hij toch keuzen maakt op grond van onvolledigheid. Zijn uitweg zou een "scepticisme" kunnen zijn, in termen van een permanente verontschuldiging.
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De ontsnapping aan de problematiek van de lacune komt neer op de methode van een gerichte vraag, waarin een "bepaald" historisch probleem
via bewijsmateriaal zou kunnen worden opgelost. Maar ook hier gaft het
om de meest plausibele verklaring van het historisch materiaal. Buiteri deze
feiten, blijft een complex aan "ficties" bestaan waarop geen ant-.yoord
komt. Er zijn daarmee ook de feiten niet tot ficties gedoemd? Het ~oege. . . ven aan het feit, dat de geschieden i s slechts als " fictie" kan wbrden
· beschreven biedt niet zo zeer perspectief aan de kennisvermeerdering,
maar wei aan het denken zelf. De geschiedenis als fictie kan als hu/pconstructie van het denken, het denken zelf verhelderen. Ook al heeft ~en te
maken met een gesch iedenis "als of" . In dit kader wordt ook Hegel's f tandpunt duidelijk. Hij achtte "de gesch iedenis" voorbij en dit bracht h~m tot
een geschiedenis als theoretisch denkbeeld. In het voetspoor van Hegel
trachtten met name de 19e eeuwse kunsth istorici te ontsnappen aan het
probleem van de geschiedenis door haar als tijdloos fenomeen te deriken.
Men was hi er gericht op een 'eenheid ' di e als verloren moest worden
beschouwd en als zodanig zou moeten worden gered . Recent trachten we
de geschiedenis te overzien vanuit het inzicht dat brokstukke'n van
geschiedschrijving en geschiedenis een vertoog in houden .
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2.2. Het vertoog

8

Tot zover de excurs in de filosofie der geschiedeniswetenschappen. Ze voert
overigens nog verder, maar wij maken hier eveneens een keuze, daar onze
interesse uitgaat naar de redenering die, in welke geschiedschrijvi ~g dan
ook, ontstaat. Dat is het spanningsveld tussen de redeneringen zel~. met
andere woorden het vertoog. Dit vertoog biedt in zoverre een uitz i~ht dat
het nadeel, dat de uitwisselbaarheid van culturele begrippen in he~ voor1
deel wordt omgekeerd. Het is het voordeel van de wisselende blik, die in
overeenstemming is met onze pluriforme· samenleving, iedere kunstmatige
eenheid kan weerleggen .
In het vertoog bestaat het doel er dan ook niet meer uit om een waarheid
te achterhalen, maar is het zich uiteen zetten in een debat, erop geri ~ht om
fixaties te doorzien. lndien de kenn is en de methoden van ond~rzoek
elkaar in het vertoog on~ervragen, resteert de vraag naar de merlselijke
moraal en het oordeel.
Een geschiedenis in termen van een vertoog schort de kwestie van het oordeel op teneinde de veroordeling te weerleggen . In deze opvattinb gaat
het er allereerst om de geschiedenis te begrij pen, zodat onze eigen '{Tloraal
t.o.v. de geschiedenis wordt verhelderd en wordt verbreed. Onze paf'tijdigheid en vooroordeel maakt plaats voor een ruimere vorm van geweten. De
vraag is overigens of een oordeel t .a.v. het verleden wei zin heeft, daar we
niet meer kunnen ingrij pen. Dat een oordeel eerder zin zou hebben indien
de gesch iedenis als les voor het heden wordt gehanteerd, ligt voor de
hand, maar dit kan niet zonder meer tot een rechtvaardiging van ons handelen leiden. Aan het begin hebben we de vraag gesteld hoe de geschiedenis ons in het heden behulpzaam kan zijn om een ontwerp te maken. Het
antwoord is voorlopig, dat ons normen- en waardenpatroon dp or de
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geschiedenis, naast te worden verruimd, wordt verhelderd. Ofschoon de
geschiedenis met het probleem van de onvolledigheid te maken heeft,
geldt dit probleem voor het heden en de toekomst in dezelfde of grotere
mate. Naarmate wij het heden hebben gereduceerd tot de 'realiteit' - in de
moderne architectuur is dit het functionalisme - dient zich het argument
aan om de geschiedenis in te zett en via de verruiming van ons blikveld, te
verknopen met moraal. In die zin is het begrijpelijk hoe de architect Ungers
heeft opgemerkt : "Keine Funktion, sondern Fiktion" omdat de realiteit
noodzakelijk dient te worden ondervraagd met die "fictie" welke een te
radicale normativiteit kan weerleggen om een norm te vinden, die insluitend in plaats var uitsluitend is.
In de architectuurgeschiedenis valt deze verhouding te constateren in de
tegenstelling tussen elkaar uitsluitende zienswijzen.
Zo wijzen wij er bijvoorbeeld op hoe Summersen de rationele these van
Alberti ter wille van de "uomo mediocre" en zijn betoog hoe de fami lie te
vestigen in een Vitruviaanse eenheid van schoonheid, nut en stevigheid,
tegenover de antithese plaatst die naar voren komt in de geschriften van de
monnik Franscesco Colonna met diens fantastische vertelling de
"Hypnerotomachia". Voorts wijzen we op de_verhouding van de positieve
en arbitraire regels binnen een en dezelfde architectuurtheorie van Claude
Perrault. Is tenslotte de kwestie tussen type en typologie waarin de geschiedenis respectievelijk als herinnering en als kennis verschijnt, niet te
beschouwen als de paradox tussen beeld en begrip ? In dit soort spanningsvelden verkeert de architectonische cultuur nog altijd, daar het ontwerp
naast zich te beroepen op begrip, zich tevens zich op beelden baseert.

3. FILOSOFIE ALS REFLECTIE OP DE WERKELIJKHEID
Cu ltuur laat zich beschrijven als een samenhangend stelsel van waarden en
waarheden, waarin het menselijk en maatschappelijk handelen zijn zin verkrijgt. In deze verhandeling leggen we de nadruk minder op het handelen,
maar meer op het denken. Het den ken wordt hier als voorbereiding gezien
op het handelen . Niet om het handelen te diskwalificeren, immers acht
Anna Ahrendt de combinatie essentieel, omdat deze een ethiek inhoudt,
maar meer om ons te kunnen richten op de mechanismen van het ontwerp,
dat in hoge mate door het denken wordt bepaald. Een denken dat door
"taligheid" en "filosofie" wordt verhelderd. Het belang van de spontane
handeling is hiermee zeker niet uitgesloten, maar komt elders ter sprake in
termen van verlangen. Hier ga"at het erom om de overheersing van het verstand eerst in beeld te brengen.
Onder invloed van veranderingen in de cultuur ligt de vraag voor de hand
naar het proces van civilisatie, waarin naast de totaliteit de toekomst tot
vraagstuk wordt gemaakt. De vraag verkrijgt zo een filosofisch karakter en
verschuift van beschrijving naar reflectie op de werkelij~heid.
Maar is de werkelijkheid als totaliteit wei te beschrijven? Komen wij niet
eerder tot het inzicht, dat de klassieke filosofen zoals Hegel, Husserl _en
Heidegger wat dit betreft hun grootste betekenis hebben gehad?
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Tesamen met Kant en Descartes hebben zij in hoofdzaak het episteme van
de Westerse cultuur bepaald. Een cultuur, die in de laatste eeuwen het primaat aan de Rede had toegekend. Het is onder meer Adorno geweest, die
de stellingen van Kant heropnam om ze tegen de cultuur te gebruiken
onder het motto van een "doelloze doelmatigheid" strategisch in te zetten. De zienswijzen van de grate filosofen hebben dan ook hun we~king
nog niet geheel verloren, echter is het vooral de wijze, waarop zij i~ het
huidige debat worden ingezet, welke hun stellingen omkeerbaar ~eeft
gemaakt. De klassieke filosofie heeft zodanige hermetische bolwerken
gedacht, dat we er voorlopig beter aan doen om, in plaats van ons er b p te
beroepen, deze instituties van de Rede te weerleggen. Zeker naarmat e de
Rede in redeloosheid is omgeslagen. We maken hiertoe een kleine verkenning, niet om nieuwe overzichten te lanceren, maar meer om ons een nieuwe toegang op de werkelijkheid te verschaffen. We wenden ons hiertoe
naar de Franse filosofie.
De Franse filosofen hebben zich vanaf het midden van de jaren dertig op
hun klassieke voorgangers geconcentreerd om uit hun filosofische bolwerken het Subject te bevrijden, dat voor hen het vertrekpunt vormde om hieraan de "zin" van het bestaan en het "bewustzijn" van de mens te verhelderen. De mens vormde de sleutel van een filosofisch project, waarin de cultuur afleesbaar werd geacht. Overigens ondernamen Hegel, Husse;rl en
Heidegger reeds de paging om Descartes' hegemonie, wat betreft de1pure
rationaliteit, te weerleggen. Hegel bracht het "idealisme", Husse:rl de
"transcendentie" en Heidegger het "zijnde" in stelling. Op zoek na~r de
concrete mens hebben de Franse filosofen zich dan ook allereerst me1 hen
uiteengezet om vervolgens te rade te gaan bij de grondleggers van d~ filosofie van de "achterdocht" Marx, Nietzsche en Freud. Deze stelden aGhter- ../
eenvolgens vast. dat de mens als metafysisch subject een fictie betrof. '
Zo sprak Marx van illusie, die het gevolg was van Hegel's opvatting, dfit de
geschiedenis op grand van een geestelijk ideaal zou moeten worden voltooid . De dialectiek tussen het idee en de ideeloze natuur zou in de
Synthese de geestelijke wording van de mensheid garanderen. Marx keerde
deze "Aufhebung" om en zo leidde diens anti-Hegeliaanse pointe tot het
historisch materialisme. De concrete mens was hier de onderdrukte mens,
de geschiedenis een gefundeerde sociale utopie.
Nietzsche keerde zich tegen de evidenties van de Europese cultuur.
De Oudheid als de ge'i dealiseerde en gehumaniseerde visie, die bij
Winckelmann en Goethe was geformuleerd, moest het ontgelden, terwijl
het Christendom de moraal moest prijsgeven, daar deze tot de verdrir)ging
van het menselijk instinct had geleid. Nietzsche wees er in dit verban'd op,
dat de bran van kennis als een "wil tot macht" is op te vatten: een Wille
zum Leben. Zijn optiek was niet de macht te misbruiken op basis van filosofische ficties, maar ze ter beschikking te stellen aan de mens, wel~e de
macht terwille van een "innerlijke noblesse" ontwikkelen zou. Nietz~che's
filosofie is er op gericht om valse waarden te vernietigen . Waarden zciuden
moeten worden "umgewertet" .
Freud's positie werd gekenschetst door zijn postulaat tegen het bewustzijn,
dat sinds Descartes door het weten werd bepaald. Het cartesiaans Cogito
wordt weerlegd door Freud's "lchspaltung", waarin het weten en het ver-

Iangen zich in het subject zou aandienen. Freud 's subject is een gespleten
mens, die in hoge mate door het onderbewuste wordt be'invloed.

3. 1. Het Parijse denken

De onderneming om de Parijse filosofen van "zin en onzin" met elkaar te
confronteren is geen gering project geweest, dat, naast dat van de
Frankfurter Schule tot grote bloei is gekomen door een kritiek te ontwikkelen op de bestaande conventies. Het "Parijse denken" kwam er op neer, dat
bestaande historische teksten opnieuw in het heden zelf tot spreken werden gebracht. Hiermee ontstond niet opnieuw een overzichtelijk geheel,
maar een debat waarin iedere auteur een positie inneemt tussen de rationa liteit, die werd weerlegd en de ambiguiteit die werd ingezet. Twee generaties hebben in een halve eeuw t ijds het gezicht van een filosofie van zo'n
drie eeuwen grondig veranderd . D(!ar de conventionele filosofie in de
bestaande Westerse cultuur diepe sporen heeft getrokken, dient de vraag
wat deze ingrijpende verandering in het denken in het hedendaagse te
weeg brengt, onder ogen te worden gezien.
Op dit moment bestaan er geen evidenties meer. De mens blijft slechts als
individu achter, overgeleverd aan zijn eigen werkelijkheid, alsmede aan de
brokstukken van de grote meta-verhalen, die de cu lturele strij d tussen
geloof, de wetenschap en de filosofie tot dan toe had opgeleverd. Aan het
begin van deze eeuw had de f ilosofie nog een poging ondernomen om de
menselij ke waarden te redden . Zo deed men in reactie op het 19e eeuwse
materialistisch naturalisme aan het begin van onze eeuw nog een beroep
op de waardenfilosofie van Kant.
Om tegenover de noodzaak tot generalisatie van de natuurwetenschappen
en het ermee gepaard gaande gesloten positivisme, een alternatief te ontwikkelen, trachtte men een open systeem te denken waarin het individuele,
het onuitsprekelijke, het primaat van het rationele kon relativeren.
Ook de zogeheten "levensfilosofie" trachtte een positie te verwerven door
zich af te zetten tegen de overmaat aan intellect. Het sleutelwoord was
"Stimmung" waarin het "begrip" tezamen met een "dubbelzinnige" terminologie bepalend was. Aldus is Bergson van belang geweest wegens zij n
vraag naar de oorsprong van het werkelijke Ieven en de innerlijke ervaring,
die de intui'tieve mens kon smaken. Het verstand zou door het natuurl ijke
onvermogen om het Ieven te begrij pen zijn bepaald . Het is duidelijk, dat
Bergson in twee qpzichten teger:~ de stroom oproeide: tegen de geschiedenis en de wetenschap.
De filosofische methode om de crisis van de Europese cultuur definitief te
overwinnen, leek het meest effectief in het geval van Husserl's fenomenologie. In zijn streven "zu den Sachen" door te dringen bracht hij onder meer
in zijn Formale und Transzendentallogik de "onmiddellij kheid" van de dingen en de exacte logica bij elkaar. Deze nieuwe synthese leek aanvankelijk
tot een uitweg te leiden, maar werd spoedig weerlegd.
De recente Franse f ilosofen hebben vooral getracht nieuwe synthesen te
vermijden. Het ging in eerste aanzet om een "Methodenstreit" en tenslotte
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om een anti-conformisme. Zij zetten zich af tegen het rationalisme en het
empirisme door zowel voor de ratio als voor de ervaring te kiezen. Zo ontwikkelden zij enkele alternatieven tegenover het idealisme, het spiritualisme en het positivisme door de dubbele ontkenning van het verstand en de
geest te formuleren. Kortom veranderden zij niet aileen het gezicht van de
'
filosofie,
maar ze bernvloedden het episteme, dat tal van disciplines tqt dan
toe had bepaald.'
Het was vooral Foucault die zijn visie op de architectuur toepaste. Hij vyist
de architectuur, waarin deze de gevangenis, het ziekenhuis, het dolhuis
e.d. tot bolwerken van het getrainde menselijke lichaam had gemaakt, te
ontmaskeren . Aile bolwerken zijn inmiddels bestookt, zeals de filosofie zelf
en tal van menswetenschappen zeals de sociologie, de antropologie ~n de
psychologie. Kort geleden werd het bolwerk van de architectuur de qorlog
verklaard, daar deze zich op de stellingen van het humanisme, de po~itieve
wetenschappen en de filosofie van/ de zin had gebaseerd. Haar voorstellingskarakter werd onder meer doorbroken en in het algemeen werd haar
legitimiteit tot probleem gemaakt.
Zo stelde Bataille zich na zijn vroegere fascinaties de vraag of de kathedraal in plaats van uitdrukking te zijn van de menselijke geest, nie~ veel
meer de mens had gesmoord. Het is typerend, dat Bataille met diens "eflectie op Freud stelt, dat de ontsnapping aan de regels eerder een relig!euze,
zelfs een erotische erv_aring betreft.
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De crisis van het Subject betekent aldus geen negatieve ervaring, ofschoon
het zich onttrekken aan regels op negatie is gebaseerd. Het is onde~ meer
de ontdekking van het "andere" . Of dit nu betrekking heeft op het Spbject
dat hiermee haar rationaliteit opheft of op de tekst, die het verhaal ";an de
"anderen" blootgeeft is van minder belang. Waar het om gaat is dat het
ideale Subject plaats maakt voor een subjectloosheid resp. een bevrijding.
De ontsnapping aan een gerdealiseerd humanisme heeft mede tot gevolg,
dat maatschappelijke instituties de mens in die zin niet meer kan misbruiken door het "menselijke" te totaliseren.

3.2. De Postmodern e conditie
Het verzet tegen die moderniteit, welke de civilisatie via politiek en wetenschap tot een absolute homogenisering had gebracht, brengt ons tot de
zogeheten "post-moderne conditie", zeals ze door diverse Franse d~nkers
is verwoord. We noemen hier enkele benaderingen.
lyotard's verweer tegen het "parapluiedenken" heeft tot een radicali~ering
van de heterogeniteit geleid door enerzijds de paradox tussen wetenschap
en het "metaverhaal" uit te Iokken en de bolwerken van kennis open te
breken, anderzijds door de totalisering via het "microverhaal" te relativeren. Lyotard stelt vast, dat de wetenschap uit haar aard de narrativiteit
onderdrukt omdat deze niet aan de rationaliteit kan voldoen, omg~keerd
verlegt de wetenschap haar doel zo, dat haar streven om de werel~ kost
wat kost te redden op zich zelf reeds irrationeel is. We kunnen ons bchter
de vraag stellen of Lyotard's oorlog tegen de totaliteit niet omslaat in een

dogmatisch anarchisme. Zijn pleidooi om het "verlangen" tot gelding te
brengen bestaat eruit om de energiestromen van de mens te maximaliseren.
Jacques Derrida bestrijdt eveneens de totaliteit, maar dan met name die van
de tekst. Zijn "methode" komt neer op een de-constructie van de tekstualiteit in syntactisch en semantisch opzicht. Zijn voornaamste oogmerk betreft
de homogeniteit van de tekst, welke op beheersing uit is, t e ondervragen
op de paradox: eenheid versus differentie. Het verlangen naar eenheid als
de klassieke wens, sinds de Grieken, impliceert de "aanwezigheid" van de
waarheid. Derrida opponeert deze waarheid door de tekst te lezen op de
afwezigheid van datgene, dat het waarheidsdenken uitsluit. Voor Derrida
bestaat er geen absolute waarheid als eerste oorzaak. lndien er al een "karrespoor" zou zijn, dan volgt er volgens Derrida steeds een uitzaaiing van
sporen, zodra men een spoor volgt. De tekst blijkt aldus een labyrint te zijn,
waarin het "dievenspoor" niet minder interessant is. Daar sporen ieder voor
zich op zijn minst de oorzaak uitstellen, zo niet relativeren, gaat het
Derrida om het spoor zelf, dat van het andere spoor slechts verschilt. Dit
beginsel van de differentie brengt teweeg, dat de eenheid haar absolute
waarheid opgeeft. Derrida's met hode sluit aldus beheersingstechnieken uit,
maar laat een dubbelzijdige strategie toe, waarin regels erkend worden,
maar tegelijkertijd overschreden worden om de blinde vlek in het systeem
in kaart te brengen.
Jean Baudraillard speelt in op het systeem van de massacultuur door de
genealogie welke Marx had ontwikkeld te ondervragen op het nivo van de
verleiding. Baudriallard stelt vast, dat Marx in de overgang van industriele
productie naar d ie van abstracte kwaliteiten als liefde, geluk en kennis, de
"spectacula ire" productiviteit van culturele artefacten, beelden en gevoelens had onderschat. Hiermee blijkt de economie doordrenkt te zijn van
irrationaliteit en kan kwaliteit worden gemanipuleerd .
De massacultuur is bovendien zonder communicatie ondenkbaar, maar zo
merkt Baudriallard op, dat, in plaats van het feit dat de media een bevrijdende werking zouden hebben, zij door het feit dat de consument niets
terug kan zeggen, een " non-communicatie" fabriceren. De media zijn daarbij in staat om subversieve boodschappen van het publiek onschadel ijk t e
maken. Een spontane dia l oog t ussen het publ iek ziet Baudri all ard nog
slechts in boodschappen, zoals die in de graffiticultuur naar voren komen.
Zijn "Requiem for the media" komt er echter op neer, dat de uitwisseling
van symbolen, welke de boodschappen vertolken, zo snel en hevig wordt
vo lt rokken, dat wij· met lege tekens hebben te maken, welke de realiteit
maskeren. De tekens arrangeren een gefingeerde werkelijkheid: een simulacrum, waartegen slechts de dood zelf bestand zou zijn. Zo merkte hij
rondom de architectuur van het kerkhof zoals van Scarpa of Rossi op dat
"er dodensteden zijn en dode steden" . Slechts in de eerste steden zou architectuur haar werkelijke tekens kunnen ontwikkelen, zonder tot misleiding
gedoemd te zijn . De rea liteit zou door de extase worden bepaald, die door
de hyperrealiteit wordt oproepen . Een realiteit, die aldus meer reeel zou
zijn dan de realiteit zelf. Dit komt neer op een totale oplossing van de dingen alsmede van de zin achter de tekens. De eventuele zin houdt zich op in
de extreme producten van tekens zelf. Een gevolg is tevens, dat macht lijkt

343

UJ

0

z

::::>

s""::::>

0co
UJ

0

z

<t:
>

~
,._

1-

UJ

v

z

0

v

344

te verdwijnen, zo niet onzichtbaar wordt. Dit zou zowel leiden tot een mystificatie van macht als tot een verdwijning van de collectiviteit, die de,massacultuur hanteerbaar had gemaakt.
Paul Virilio extrapoleert de kwestie van de communicatie op het nivo van
snelheid. De toename van het verkeer zowel in termen van modern transportals van tele-communicatie houdt in, dat de beweging als werkelij ~ heid
zou verdwijnen naarmate het de "beweeglijkheid" zelf is, die zich i aandient. De "lichtheid van het bestaan wordt hierin ondraaglijker" naar:m ate
het object, zoals dat van de architectuur haar zwaarte opnieuw lij~t te
moeten ontwikkelen. Tenzij ze het fenomeen van lichtheid en sneiheid
accepteert en hierin haar rol van verschijnen en verdwijnen in termem van
onhepaaldheid accepteert.
De "time-space compression" waarnaar Vitilio verwijst, geeft een nieuwe
blik op de wijze waarop de "lithosfeer" als vertrager werkzaam is.
We ronden deze excurs in de filosofie af met de constatering, dat de architectuur, wil zij haar positie blijven innemen, niet aan bovenstaande reflecties kan voorbijgaan. Haar kwaliteiten liggen uiteraard niet uitsluitend op
het vlak van de reflectie.
Architectuur dient op vragen naar haar technische, economische en functionele aard een adekwaat antwoord te formuleren, maar indien ze hieraan haar vermogen zonder meer prijs geeft, is haar rol tot bouwkunde
gereduceerd . Ofschoon haar werking het gehele veld nauwelijks kan
betreffen en de massacultuur onverbiddelijk lijkt, kan architectuur bihnen
het systeem haar eigen werking tonen en vrijplaatsen creeren, die de cultuur in haar geheel be'invloedt zonder het te w illen beheersen.

4. ARCHITECTUUR A LS DE CULTUUR VAN EEN PERM ANENTE VOO.RLOPIGHEID

Men hoeft geen cultuurpessimist te zijn om te constateren, dat .<le Wes:terse
cultuur en met haar diverse culturen een indruk van permanent venial te
zien geeft. In het algemeen is er noch reden voor optimisme noch voor. pessimisme. De wereld kent op dit moment zowel hoopvolle als hopeloze processen, zodat de cultuur meer en meer gekenmerkt wordt door een "search
for a balance between forces, what so ever" . Even min is er reden om een
gemotiveerd pessimisme als enig uitgangspunt te nemen of af te wachten
of de wereld ooit beter wordt, kan men de wereld "ondanks alles" maar
beter aanvaarden, dan tot een "tragische hero'iek" te verva llen. Terecht
beschreef Charles Jencks Le Corbusier als een van de grootste architecten
van de mod erne architectuur via het motto van de "tragic view". beze
architectuur heeft aan zeggingskracht nog niet volledig ingeboet, :haar
utopisch onvermogen is echter doorzien en haar relativering heeft een
nieuwe fase van het modernisme ingezet: het Post- en Laat-Modern!sme.
Het is, sinds architectuur met het sociaal cultureel utopisme was verborjden,
niet Ianger onmogelijk en zelfs gewenst om "kennis, geluk en liefde" als
voorlopig ideaal te formuleren. Niet het aantonen van de onmogelij~heid
heeft zin, dit leidt immers tot een koketteren met de "crisis" maar het cultiveren van een onmogelijk ideaal kan verm ijden, dat de wereld aan ma'ivi-

'

teit ten onder gaat. Garandeert niet ieder die het genot in zijn eigen aard
en omgeving zoekt, . een mogelijk uitstel van een definitief verval ? Ofschoon onlangs ook de stellingen van "het kritisch regionalisme" ernstig
zijn herzien, schuilt hierin nochtans een concrete utopie, die de onmogelijk
gebleken utopie om de wereld als ideaal te rea liseren, blijvend kan weerleggen . De vernietigende kracht van een overspannen ideaal kan slechts in
haar ontkenning gerelativeerd worden. lndien architectuur in plaats van
uitdrukking te blijven van de utopie, haar crisis gaat estethiseren is ze al
evenmin geloofwaardig. Sinds Tafuri de architectuur de wacht heeft aangezegd door haar dood te verklaren en het huwelijk tussen "ontwerp en utopie" te ontbinden, is haar vermogen nog zelden zo vitaal tot uiting gebracht.
De postmoderne fase toont een complex stelsel van reacties op het moderne. In deze fase heeft het architectuurdebat afstand genomen van het
wetenschappelijk academisme, dat de moderne architectuur naar de verblinding van haar doeleinden had geleid. Architectuur had de gebruiker
gekleineerd tot een consument. terwijl haar vermogen verder zou reiken
dan slechts de bevrediging van materiele behoeften . De reflectie op het
functionalisme, door Rossi als "na"ief" getypeerd, omdat het de draagwijdte
van de geschiedenis had gereduceerd, leidde tot een herbronning resp. een
radicalisering van het modernisme. De ontregeling van de collectiviteit in
het architectuurdenken had tot gevolg, dat de architect zijn eigen verantwoordelijkheid zocht in een persoonlijke themat'isering van de architectonische cultuur. De versplintering van de architectuuropgave hield aldus verband met de behoefte om de verwetenschappelijking van de architectuur te
pareren met de persoonlijke narrativiteit in plaats van de eerste te verbinden met de bestaande meta-verhalen . Naast fundamenteel vernieuwende
architectuur is tevens een ongebreidelde modieusiteit ontstaan die, zo
menen velen, is ontaard in oppervlakkigheid. Het is geen !outer onbegrip
om deze oppervlakkigheid nuchter te pareren door te wijzen op een architectuur van het alledaagse. Een pragmatisch accoord biedt binnen de recente, wellicht schijnbaar vitale architectuurproductie een mogelijke positie om
de verwarring beantwoorden, die met de diversiteit aan interpretaties
gepaard gaat. Daar echter zowel binnen de "functionalistische" positie om
steeds tot het objectieve bouwen zelf te willen terugkeren als in de "culturalistische" positie om de subjectieve rol van de interpretant en kritikus te
willen opnemen, oppervlakkigheid blijft bestaan, is het beter om de aandacht wekken voor een legitimatie van architektuur, die in welke benadering dan ook een cultureel "moment" toont. In het "moment" van illuminatie kan de civilisatie als genera liserende oppervlakkigheid worden weerlegd. Dit betekent niet dat de begrippen objectiviteit en subjectiviteit uitwisselbare criteria zijn geworden, waarop men zich niet zonder meer kan
beroepen.

4.1. De dubbele ontkenning van architectuur
Architectuur kan zich niet meer handhaven door zich eenzijdig op humaniserende en idealiserende doelen te baseren. Architectuur heeft immers
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behalve het vermogen om vrijplaatsen te scheppen, tevens het vermogen
om zich binnen het maatschappelijk krachtenspel te ontplooien . Haar poetisch vermogen is niet afhankelijk van de maatschappelijke context.
Dat maakt architectuur soms ook verdacht. Ze kan zich meten met "goede"
en met "slechte" politiek. Echter zonder zich volledig prijs te geven.
Architectuur kan aldus worden beschouwd als een onafhankelijk "instrument" dat haar relatief autonomie inzet om de maatschappelijke vra~g te
aanvaarden zonder deze te moeten "bevestigen". Zoals Adorno stelt, dient
haar schoonheid niet meer binnen een Neo-Kantiaans ideaal worden geformuleerd, maar binnen de "dubbele ontkenning" ervan.
Ondanks de mogelijkheid om het versleten bolwerk van de moderne architectuur via parameters buiten zichzelf te ontregelen teneinde haar vermogen opnieuw te vitaliseren, blijven sommigen argwanend die architectuur
bezien, welke zich via de recente filosofie lijkt te legitimeren. Terecht
wordt gewezen op een epigonisme, dat met dezelfde vaart zou doodlopen
als waarin ook de Avant Gardes zijn nagevolgd. Desondanks raakt deze
argwaan de harde kern van de recente architectonische cultuur niet. Het
kan er immers niet uitsluitend om gaan dat de f ilosofie haar doeleinden in
de architectuur voltrekt. Ze is slechts katalysator in het spel, waarin het
architectonisch concept wordt gevormd. Hooguit kan geconstateerd iworden, dat naarmate de cultuur haar tragiek voltrekt het hedonisme lijkil: toe
te nemen, maar is het slechts dit dwaze angstcomplex, dat ten grondslag
ligt aan de verhouding architectuur en maatschappij? Evenmin raakt de
architectuur de algemene cultuur volledig. Haar betoog is slechts beperkt
tot het "schampen aan de waarheid", zowel van haar zelf als die van de
cultuur.
.
lndien we hier bijvoorbeeld in gedachte nemen hoe anno 199 1 de w0ordvoerende architecten aan het "Berlijn van morgen" hun ideeengoed offreren, gaat het niet om een voorkeur voor welke postmoderne houding dan
ook. Of deze nu zich ·op de typologie, de eerste of de laatste moderniteit
zelf de deconstructie of het metropolitane denken baseert. Gezien de feit.
dat een jury een pragmatisch restauratieve houding waardeerde, lijkt de
benadering om de eerste buiten spel te zetten nog niet definitief ~eer
legd.
Daar waar kenn is van het bouwen, in sociale en institutionele vormen van
de cultuur belichaamd is, zien we architecten een geheel eigen cultuur
realiseren, die niet uitsluitend binnen het individuele ontwerp besloten
ligt, maar zich als een betooglijkheid organiseert zowel tussen de diverse
attituden als tussen deze attituden en de cultuur. In plaats van een eindoplossing aan te dragen zijn architecten - of ze nu de naam "Rossi, Eise~man
of Stirling" dragen (Tafuri omschreef eens het betoog rondom deze J itgesproken verschillende posities) - betrokken op een permanente ondervraging van de stad. Wij zouden het drietal architecten hier met recenter paradigma's moeten aanvullen zoals Koolhaas, Libeskind of Nouvel om de visie
op het "metropolitane" en, daarmee een nieuwe blik op de stad, in het
debat te betrekken.

4.2. De architectuur van de st ad

De stad is sinds enkele decennia opnieuw de referentie geworden van architectuur, sinds men haar eenzijdig had verbonden met het model van een
"groene stad". De stad wordt nu weer beschouwd als de neerslag van de
cultuur of het nu de "historische stad", de "periferie" of de "metropool"
betreft. Het is een veld waarin bij uitstek de voorlopigheid van kennis kan
worden getoetst. De "architectuur van de stad" is geen term waarin de
architecten de wens uiten om de stad opnieuw te beheersen. lntegendeel,
het betreft de vraag naar de uitdrukkingswijze van architectuur indien zij
zich inlaat met de traagheid, gelaagdheid en fragmentatie van de stedelijke
complexiteit. Rossi's idee van de analoge stad weerlegt in hoofdzaak de
abstractie en rigiditeit van de moderne architectuur om het episteme van
beiden: de architectuur en de stad wederzijds blijvend te ondervragen. Dit
geldt dus zowel de kennis, die de stad in zich heeft verzameld als de kennis,
die in het antwerp wordt ontwikkeld. Deze falsificerende verhouding kan
worden beschouwd als het onderzoek naar de grenzen van architectuur.
Het geeft het vermogen tot permanentie van architectuur en cultuur aan,
zonder een synthese via dialectische wijze af te dwingen.
Het vermogen tot een ephemere lichtheid, dat de "versnelling" van de
metropolitane cultuur zou oproepen, kan echter tevens tot de vermogens
van architectuur gerekend worden. In plaats van een eenduidig en controleerbaar vermogen, betreft het hier de beweeglijkheid van architectuur. ·ze
kan zich beschikbaar stellen voor culturele en ideologische doeleinden,
maar haar kwetsbare verleidelijkheid geeft tevens haar reserve aan om zich
uit te leveren. Ze laat zich niet gebruiken.
Architectuur kan, sinds ze zich kritisch verhoudt tot geschiedenis en filosofie, zich met de stad als haar culturele context verbinden door op haar
traagheid, haar tragische verva l en haar extatische verdwijning te reflecteren. Parallellen tussen geschiedenis en filosofie kunnen de architectuur verregaand doen verbrokkelen, aldus zijn er grenzen aan de heterogeniteit,
zoals Lyotard deze radicaal tot inzet maakt. De geschiedenis van de architectuur kan, zonder opnieuw tot generalisatie te vervallen, in een grotere
tijd-ruimte structuur worden beschreven. Hun onderlinge verwikkeling
garandeert de te vermijden homogeniteit.

4.3. Architectuur als paradigma in de cultuur van de stad

De stad kan in ruimtelijk en historisch opzicht worden getypeerd in de termen, die wij recent hebben g·e formuleerd t.a.v. de discussie rond het
"urban design" . Het betreft de fenomenen "bolwerk, fragment en verdwijning" . Ze bevatten in hun typering de opeenvolgende fasen van zowel de
historische stad als de autonomie van de architectuur, van zowel de gelaagde stad als het onvoltooide bouwwerk, van zowel de versnelling van mobiliteit als het "simulacrum" van de architectuur. De term "bolwerk, fragment
en verdwijning" preciseren historische ontwikkelingen, die evenals de politieke concepten uit de tijd van de Franse Revolutie een langdurige en intrin-
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sieke werking hebben. De concepten, die uit deze historische ontwikkelingen zijn ontstaan, wijzen zowel op de acceptatie van de gelijktijdige aanwezigheid en onderlinge falsificatie als naar het filosofisch konsept dat bij
de filosofen Deleuze en Guattari via de dialoog ter sprake is gebracht in
het "rhizomatische denken". Zo kan de constellatie van "bolwerk, fragment en verdwijning" als expressie van het rhizoom worden beschouw~ en
is de onderlinge werking meer maatgevend dan de fenomenen op zich.j
Deleuze en Guattari; zij stellen vast, dat Nietzsche's denken niet zelf nipilistisch is, maar gericht is op een strijd om het denken van het nihilisrrie te
bevrijden. Nietzsche's strategie hield in om die vormen van denke;n te
bestrijden welke "het Ieven ontkennen en de e~istentie geringschatt:e n".
Het is onder meer het transcendente principe van ons denken, dat zich als
"de wrok, het slechte geweten en het ascetische ideaal" had meester
gemaakt van het "redelijk den ken". Hierin zijn de belangrijkste elementen
de identiteit, de causaliteit en de finaliteit. "Zij beteugelen het Ieven, dat
in zich ongebreideld is", zoals het rhizoom.
Nietzsche's twee principes "de wil tot macht" en "de eeuwige terugkeer"
betreffen niet de zucht naar overheersing en de herhaling van hetzelfde,
maar ze betreffen de bevestiging van de actieve kracht van de differentie
binnen een vrije moraal. Hieraan ontleent Deleuze zijn these van "differentie en repetitie". In het verlengde ligt het rhizomatisch den ken, dat in zijn
"Mille Plateaux" wordt omschreven als een reeks velden, waarin principes
niet van zich spreken, maar met elkaar spreken. Een rhizoom is ontvankelijk voor de eisen van de "gevestigde orde", (het bolwerk ?) maar on.derhoudt zich tevens met het "nomadisme", het tegennatuurlijke (het 1iragment ?) en het "worden" als de wens tot ontmoeten of verdwijnen ? Het
rhizoom stelt een beeldloos denken voor waarin historische stellinge~ als
bolwerk, fragment en verdwijning zowel als beeld "verschijnen als ver~wij
nen" . Het stelt een den ken voor dat vertrekt vanuit de conventies van: het
denken zoals dit is verankerd in de begrippen "identiteit, causalitei~ en
finaliteit". In de dubbelzinnige begrippen bolwerk, fragment en verdwijning worden deze categorieen van het denken echter tegen zichzelf uitgespeeld, zodat het denken onafhankelijk van het denken zelf kan worden
ontwikkeld. Het is een denken dat vanult het verlangen vertrekt. Een denken, dat dus niet eenzijdig van het denken zelf. is afgeleid, maa·r spontaan
kan worden genoemd. Dit denken is gericht op de "ondenkbare" krachten
· van de cultuur. lndien de "cultuur van de architectuuropgave" dient te
worden geformuleerd, is dit denken beschikbaar. Het betreft een cultureel
referentievlak, dat niet uit haar eigen aard de architectuur legitimeert,
maar beschikbaar is voor een rijke interpretatie. Het is het "instrument"
van een "ondenkbaar" maar verborgen architectuur. De conventies van het
moderne "architectuurdenken" dat op oplossingen is gericht, ZOU, op eenzelfde wijze als Deleuze de filosofie van Kant eerst bewondert teneinde
echter kritiek te (her)vinden, moeten worden bejegend .
Onze positie is hiermee vergelijkbaar. In het historisch onderzo~k hebben
we getracht om die paradigma's te ondervragen, welke in de hui~ige
moderniteit een bijzondere kwestie kunnen loswrikken, zodat zowel .een
historische continu'iteit aan het architectonisch denken wordt geoffr~erd
als een kritische attitude wordt gestimuleerd.

·I

Het is in dit opzicht inspirerend om zowel de "grandeur" welke door
Durand in diens moderniteit is bepleit, en die Nietzsche later als een Wille
zum Leben zou formuleren, te redden als zijn ambitie om (1aast de "narrativiteit" het "verschil" te den ken, te verhelderen.
Op een andere wijze is het denken van Loos nog altijd actueel en in zijn
voetspoor van degenen, die een moderniteit naast het moderne hebben
nagestreefd. Zij hebben, zonder zich op het moderne te hebben willen
beroepen "het andere" willen bevestigen. Betekende het andere voor Loos
niet het redden van de cultuur uit zowel de wereld van de representatie als
die van de generalisatie ? Loos schiep een interieur met een culturele horizon onderscheiden van de stedelijke civilisatie. En was tenslotte Piranesi
niet degene, die de conventie van het denken kritisch heeft bewerkt door
de architectuur en de stedebouw haar bizarre crisis te verlenen opdat een
"prachtige stad" in het verschiet kon liggen? Een stad, die niet slechts als
verleidelijk stadsbeeld wordt verkwanseld, maar haar cultureel vermogen
verankerd weet in het rhizoom, het vlak. dat de betekenissen van de wereld
in zich verzamelt in een eindeloos en vruchtbaar commentaar.
Ons streven is er dus opgericht om de cultuur van de architectuuropgave
vanuit de geschiedenis te motiveren, zonder haar te misbruiken. Evenmin
trachten wij de filosofie als een mogelijke terugkeer naar de "theorie"
naadloos t e integreren. Aldus is onze gerichtheid op het architectonisch
denken en handelen selectief en voorlopig. Het betreft met andere woorden een van de ingangen in het domein van de architectuur.
Deze bespiegelingen aangaande de relaties geschiedenis, filosofie en ontwerp hebben dan ook niet de pretentie om een overzicht te geven, maar
we pogen stelling te nemen. Het gaat hier tenslotte om het omschrijven van
de "stand der dingen" waarin onvermijdelijk een positie wordt omschreven,
die ondanks haar voorlopigheid een permanentie toont. Aldus kan de cultuur in plaats van verengd te worden tot een eenzijdig instrument van het
bouwkundig handelen, worden verbreed tot een "architecturaal" instrument. Barnett Newman maakte met zijn schilderij "Who is afraid for Red
Yellow and Blue" zijn relatie tot Mondriaan duidelijk. Het is een kritische
verwerking van het aanwezige historisch materiaal, teneinde zowel een
theoretische afstand te creeren als een nieuwe creatieve energie te ontwikkelen. Men kan dit standpunt negeren, men kan het schilderij met een mes
aan flarden scheuren, het gaat om de werking van de bewerking. Het werken van de cu ltuur.
Architectuur staat in eenzelfde positie. Het is haar taak niet meer om de
wereld louter haar schoonheid te tonen. Arch itectuur kan slechts de zelfgenoegzaamheid doorbreken, haar shockerende schoonheid in te zetten teneinde de geest te prikkelen.
Het laatste woord is voor Daniel Libeskind. Zijn recente plan voor Berlijn
toont een snedige bewerking van de cultuur van deze metropool. Het
brengt de reele geschiedenis van een stad tot spreken, die zich getergd wist
door idealen, tegenstel lingen en de onderdrukking. Zonder het vraagstuk
van de cultuur op te lossen, toont Libeskind de werking van het "raadsel",
dat eigen is aan de cultuur. Het plan toont de fase, waarin de cultuur van
de archi.t ectuuropgave zich nu bevindt. Het vormt een paradigma, waarin
de bewerking van de grond haar uiterste grenzen verkent.
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Het bouwkundig concept;
vanzelfsprekendheid en tegemoetkomende
obiectiviteit in architectuur en stedebouw
Dr.ir. K. Doevendans

HET BOUWKUND IG CONCEPT
vanzelfsprekendheid en tegem oetkomende objectiviteit in
architectuur en st e debouw
Dr.ir. K. Doevendans

1. WETENSCHAPSM ETHODISCHE INLEIDING

1.1. Taxonomie als categorieenleer
Aan de top van de taxonomie van concepten die tezamen het concept van
de bouwkunde tot uitdrukking brengen, staan architectuur en stedebouw.
Bax en Trum duiden dit concept aan als dat der vanzelfsprekendheid.
·vanzelfsprekend in de zin van natuu rlijk, zelfregulerend, aanvaardbaar
voor de maatschappij waarvoor het bouwwerk bestemd is,. en voltooid in de
ogen van de ontwerper, die er afstand van kan doen.'
Het is interessant de taxonomie die de leidraad van deze studie vormt te
i nterpreteren in het Iicht van de ken- en categorieenleer van Nicolai
Hartmann (1882 - 1950).
Deze categorieenleer is ontologisch[1). Het wetenschappelijk spreken moet
het zijn van de dingen tot uitdrukking brengen. Deze specificatie van het
zijn vindt plaats met behulp van de categorieen.
Categorieen zijn meer dan kentheoretische begrippen, ze zijn de bepaaldheden van het zijn zelf. In de categorieen worden de d ingen gekend, in de
categorieen betonen de dingen zich in hun vanzelfsprekendheid.
Uiteindelijk vormen de categorieen te zamen een leer der categorieen. Ook
deze leer is, overeenkomstig het karakter van de categorieen, meer dan taa l
aileen, maar geeft uitdrukking aan de structuu r van de reele wereld. Vatten
we de taxonomie van het concept der bouwkunde op als een dergelijke
leer, dan geldt dat deze leer de structuur van het reele bouwkundig obj ect
tot uitdrukking brengt.
Wetenschap is een zoektocht naar adequate categorieen. De categorieen
zijn niet a priori de dingen. Het wetenschappelijk spreken moet zich van
voorlopige categorieen bedienen, die in de loop van het wetenschappelijk
zoekproces zich als minder of meer adequaat kunnen betonen. De concepten in de bouwkundige taxonomie die Bax en Trum hebben ontwikkeld
heten daarom ook terecht concepten: het zijn voorlopige categorieen, het
zijn voorstellen voor de reele structuur van het bouwkundig object, het zijn
denkbeelden.

1.2. Complexiteit
Een stelsel van categorieen dat de ontologische structuur van een object
afbeeldt, is een samenhangend geheel, een bouwwerk, een ontwerp.
Categorieen vormen knooppunten en bevinden zich ten opzichte van elkaar
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op bepaalde hoogte. 'Hoogte' moet hierbij niet als een waarde-oordeel op
worden gevat, maar als een eigenschap van de structuur van - in dit geval het bouwkundig object.
Architectuur en stedebouw hebben -in termen van de ontologie van
Hartmann- de grootste categoriale hoogte. Zij vertonen de grootste categoriale complexiteit. Dit betekent, dat er verticale relaties bestaan met de
onderliggende categoriale gebieden. Zij funderen het bouwkundig object
op het niveau van de architectl.iur en stedebouw, maar de ene doet dit
weer meer dan de andere. Sommige categorieen blijven steken in hun geldigheid voor een specifieke laag en zijn niet funderend voor het bouwkundig object op het niveau van de architectuur en stedebouw. Andere categorieen dringen wei door tot hogere lagen, maar worden omgevormdl. Een
voorbeeld: de natuurwetenschappelijke categorie van de causau'teit b~engt
de begripsmatigheid van het zijnsgebied van de levenloze natuur tot uitdrukking. Echter, bouwkundig ontwerpen kan niet worden begrepen vanuit de beperkte categorialiteit van de causaliteit, omdat deze het menselijk
handelen in deze categorie niet kan worden opgenomen. Het menselijk
handelen, het bouwkundig ontwerpen is complexer en ligt categoriaal
hoger. Echter, het ontwerpen kan niet zonder causaliteit, het kan ~lleen
plaats vinden op grond van causaliteit, het kan zelfs in die termen wqrden
gedefinieerd: het veroorzaken van gewenste gevolgen. Kortom: de categorie van de causaliteit wordt op grotere categoriale hoogte van het menselijk werken omgevormd tot de categorie van de finaliteit.[2]
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1.3. Mengcultuur
In architectuur en stedebouw hebben wij te maken met een mengcultuur
van alpha-, beta- en gamma-benaderingen. Het vakgebied heeft een technische en natuurwetenschappelijke dimensie, maar tegelijk een sterke
sociale en kunst-historische dimensie. Wellicht spiegelt de complexiteit van
de onderliggende laag van het culturele concept zich in de architectuur en
stedebouw af. De natuurwetenschappen doen in vergelijking met arc~itec
tuur en stedebouw simpel aan, aangezien deze wetenschappen met behulp
van een beperkte categoriale bedding tot verklaring van verschijnselen
weten te komen. Daardoor weten zij weliswaar een (schijnbaar?) grotere
diepgang te bereiken, wetenschappelijker worden zij daardoor niet. De
categoriale beperktheid die zij zich opleggen, kan zelfs gemakkelijk tdt een
reductie leiden, die als onwetenschappelijk moet worden gekwalifideerd.
Het is helemaal een ernstige fout, als de beperkte categorialiteit v~n de
natuurwetenschappen wordt gehanteerd als model voor de wetensch~ppe
lijke benadering van complexere categoriale gebieden! Architectuur en stedebouw kunnen niet worden herleid tot het criterium van natuurwetenschappelijke vanzelfsprekendheid.

1.4. Begripsmatigheid
Met categorialiteit bedoelen wij de begripsmatigheid van een object of verschijnsel. De wetenschap wil deze begripsmatigheid uitspreken door deze te
ontwerpen. Deze begripsmatigheid verwijst echter naar een structuur van
het object of verschijnsel zelf. De ontwerper ontwerpt dus OP een structuur.
Het wetenschappelijk spreken bedient zich voor dit ontwerpen daarbij van
categorieen die gedurende het ontwerpen worden vervormd enverder gevormd.
Dit betekent echter niet dat categorieen a priori het object of verschijnsel
waarvoor de ontwerper zich ziet gesteld zouden gelden. Het ontwerpen
gaat uit van vooronderstellingen omtrent het verschijnsel of object op
grond waarvan een mogelijke begripsmatigheid kan ontstaan en waarmee
een mogelijke categorialiteit tot uitdrukking gebracht. Die vooronderstellingen zullen gedurende het ontwerpen bijgesteld moeten worden. Er is
sprake van een voortdurend proces van kritiek en correctie van dat wat
door de ontwerper voorondersteld is. Het a priori wordt aangetast.
Dit betekent: categorieen gelden ook niet a posteriori het verschijnsel of
het object waarop de ontwerper zich richt. De ontwerper kan zich niet volledig ontledigen en elk verschijnsel of object zonder vooronderstellingen
tegemoet treden in de hoop dat het verschijnsel of object zichzelf zal openbaren en zichzelf in zijn begripsmatigheid, dat wil zeggen: in zijn vanzelfsprekendheid, zal betonen.

1.5. 'Tegemoetkomende objectiviteit'
De zaak (verschijnsel, object) waarvoor de ontwerper zich ziet gesteld,
manifesteert zich als voor hem als weerstand, het is een object-tegenover.
Het object stelt zich tegenover het subject. Het subject heeft een aantal
voorlopige vooronderstellingen omtrent dit object, daarmee probeert hij de
categorialiteit van dit object te treffen. Soms ketsen deze vooronderstellingen af, zij leken plausibel, maar blijken niet doeltreffend. Soms ook treft de
ontwerper met zijn vooronderstellingen wei doel, dan verwijzen zij inderdaad naar de begripsmatigheid c.q. categorialiteit van het object-tegenover. Wij stoten op de objectiviteit van de zaak waarvoor de ontwerper zich
heeft gesteld.
Wat is deze objectiviteit? Wetenschapsmethodologisch heeft dit begrip
vooral de betekenis algemene geldigheid meegekregen. Deze betekenis
wordt vooral ingegeven door de opvatting dat wetenschap zou inhouden:
veralgemenen, aan het bijzondere ontstijgen. Deze opvatting moet nochtans worden bestreden, het gaat buiten het bestek van dit hoofdstuk dat
nu te doen. Als tussenstadium op de veralgemenende weg van subjectiviteit
naar objectiviteit treffen wij het begrip inter-subjectiviteit. Vaak wordt dit
opgevat als de meest haalbare vorm van algemene geldigheid: een aantal
subjecten is het met elkaar eens, zij hebben ergens consensus over gevonden. Deze consensus wordt als (bruikbare) waarheid beschouwd.
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Probleem hierbij is echter, dat w ij blijven denken in termen van de subjectiviteit van de ontwerper die zich tegenover het object stelt. Deze subjectiviteit kan worden overstegen in de inter-subjectiviteit van een aantal ontwerpers, die consensus met elkaar bereiken (' het hoogst haalbare'). Het
wezenlijk zoeken naar de begripsmatigheid van een object zelf- de categorialiteit van het object-tegenover - kan een dergelijke intersubjectiviteit
echter niet als criterium aanvaarden. Dit soort wetenschap zoekt naar de
overeenstemming van de vooronderstelde, subjectieve categorieen van de
ontwerper en de objectieve categorieen eigen aan het object-t egenover.
·
Wetenschap wil de adequatio van deze categorieen bewerken.
De categorieen die de ontwerper vooronderstelt, hebben de functie · hem
ontvankelijk te maken voor de waarheid van het object-tegenover. iontvankelijkheid leidt tot begrip indien het object-tegenover zich vervolgens
in zijn objectiviteit aan de ontwerper betoont. Essentieel is, dat deze dbjectiviteit zich man ifesteert als op het subject tegemoetkomende objectiviteit.
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De concepten die tezamen het concept van de bouwkunde uitmaken, vormen een veelzijdig bouwwerk. De door Bax en Trum ontwikkelde taxonomie zet deze concepten in een theoretische samenhang en probeert va:n elk
concept de begripsmatigheid te bepalen. Voor het concept aan de top van
de piramide zou deze begripsmatigheid gevonden kunnen worden in de
vanzelfsprekendheid van een bouwkundig object. Met dit begrip van van zelfsprekendheid geven Bax en Trum uitdrukking aan wat hiervoor is aangeduid als tegemoetkomende objectiviteit. Een hiermee verwant begf iP is:
evidentie. Descartes hanteerde dit begrip als criterium voor waarheiq. Het
geeft met name uitdrukking aan het ervaren van bedoelde vanzelf,sprekendheid c.q. tegemoetkomende obj ectiviteit door het begrij pend supject.
Voorkomen met worden dat in een al te Cartesiaanse interpretatie het
gebruik van de term evidentie leidt tot een subjectivistische en rational istische opvatting uitgaande van Descartes' strenge subject-object-scheiding .

2. ARCHITECTUUR

2.1. Stromingen

De architectuur is een verzameling personen die gebouwen ontwerpen .
Hiermee is de subjectiviteit van de architectuur in eerste instantie gegieven.
Die subjectiviteit laat zich enigszins stroomlijnen, tussen subjecten b~staat
soms consensus, er is sprake van vormen van intersubjectiviteit. Die verzameling architecten laat zich immers indelen naar stromingen en scholen.
Architecten willen zich graag naar dergelijke stromingen in Iaten delen,
daarmee komen zij als subject minde~ aileen te staan. Vaak bli j ken deze
stromingen op tamelijk willekeurige gronden tot stand te komen ('Eindhovense school') of blijken zij niet veel meer dan modieuze afgeleide:n van
filosofische bewegingen te zijn. Zo kan er dan ineens een school d~con
structieve architecten bestaan. Heeft men weet van het deconstructieve
gedachtengoed? Op z'n hoogst heel oppervlakkig. Vergelijk momenteel

het architectonisch geflirt met Heideggers filosof ie van het wonen. Het
klinkt allemaal diepzinnig, maar het filosoferen door architecten blijft dilettantistisch en wekt slechts een schijn van eruditie, laat staan van evidentie.
De Heideggeriaanse benadering wordt weliswaar gehanteerd om het 'poetisch' moment van het architectonisch antwerp mee te onderstrepen, zijn
filosofie van het wonen als 'het bijeen verzameld verblijven in de ruimte' is
niet meer dan de architectuur van het 'Los Hoes', de legitimatie van een
architectuur waar elke functionele zonering is opgeheven en iedereen mens en dier - bijeenhokt rondom de haard in de keukenruimte.
De architectonische stromingen en richtingen verwijzen niet naar de vanzelfsprekendheid van het architectonisch object. Tach beheersen de stromingen der architectuur in hoge mate de discussie over de structurering van
de ar~hitectuur, derhalve het architectonisch 'concept van de bouwkunde.
Liever dan naar gebouwen, kijken architecten naar deze stromingen. Dit kijken is afgeleide van het kijken naar zichzelf. De architect moet zich plaatsen in het architectonisch veld, hij moet zijn positie bepalen. Hier ontdekken wij de poging van de ontwerper zijn subjectiviteit te ontstijgen door
zich te classificeren binnen een systeem dat een zekere inter-subjectiviteit
vertegenwoordigt: een groepje subjecten is een school of stroming, een
aantal stromingen geeft structuur aan de architectuur als verzameling subjecten. Misschien dat een zekere groepsvorming binnen een veld van denken en werken onvermijdelijk, zelfs wenselijk is. In welke wetenschap vindt
het niet plaats? Soms echter spreken architecten over hun groep als 'ons
soort mensen'. In plaats van zich tegenover het architectonisch object te
stellen in een poging dit object op zijn vanzelfsprekendheid te onderzoeken, stellen zij zich met deze kwalificatie op tegenover de niet-architect.
Deze opstelling is echter geenszins evident en vanzelfsprekend.

2.2. Overstijgende architectuur

De opvallendste deling der architectuur is die tussen architecten die hun
vakgebied koesteren als poetisch moment, culturele wetenschap en (gebonden) kunst, en architecten die hun orderportefeuille gevuld houden door
zich te richten op het alledaagse en het ordinaire: het bouwen en verbouwen van woningen en gebouwen die niet de vakpers zullen halen, maar wei
tegemoet komen aan de wensen van het brede maatschappelijk middenveld. Deze architecten worden verdacht gevonden. Hun prioriteit is niet
vormgeving, zij gedragen zich onderdanig in het gezelschap van projectontwikkelaars en aannemers. Zij kiezen voor de markt. De andere groep architecten wil kunst en cultuur uitdragen. Soms op de traditioneel-barokke
manier door een absolutistische vormwil, soms op een onderzoekende
manier. Een bepaald cultureel fenomeen, bijvoorbeeld 'wonen in de metropool', wordt dan door middel van modellen geanalyseerd. De architecten
die kiezen voor deze weg van de overstijgende architectuur, hebben het
moeilijker als de groep die kiest voor de markt. Zij moeten immers naam
maken, bijvoorbeeld door prijsvragen te winnen en geleidelijk aan de
opdrachten van hun buro'tje te verschuiven van verbouwingen voor de bar-
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baren naar het tekenen van architectonische .Producten van ongebonden
kunst die slechts door een beperkte elite zullen worden gewaardeerd. Het
woord barbaar valt hier niet toevallig. Het is opgetekend uit de mond van
een jonge architect die inmiddels naam heeft gemaakt. Naam! 'De Naam'.
Liever geen architect van een onbekend merk! De naam van de architect
kan legitimerend werken! Een architectonisch ontwerp of stedebouvykundig plan kan zijn vanzelfsprekendheid ontlenen aan de (gevestigde) Waam
van de maker ervan. Deze vanzelfsprekendeid, deze legitimatie op grond
van subjectieve autoriteit, is tegelijk massief en zeer kwetsbaar. Elke voorgestelde verandering van het ontwerp of plan, is een verminking en tast de
Naam van de architect aan. Het plan verliest terstond zijn vanzelfsprekendheid.
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De architect worstelt met zijn subjectiviteit, met het irrationele van zijn
ontwerpende activiteit: lang niet voor aile stappen in het ontwerpproces
zijn kennelijk redelijke gronden aan te geven. Er is een mogelijkheid aan
deze subjectiviteit te ontsnappen. Het ontwerpproces wordt ·geobjecti~eerd
en wordt tot ontwerpleer. Het ontwerpproces zou een keuzeproces. zijn
waarin varianten worden ontwikkeld die worden geanalyseerd naar de
beste oplossing.
.
Het gevaar ontstaat, dat het ontwerpproces zelf belangrijker wordt dan
het resultaat. Bovendien moet de vraag worden gesteld of de verond~rstel 1ing terecht is, dat het ontwerpen Oberhaupt ratio nee I kan verl6pen,
gezien de maatschappelijk werkelijkheid waarin het zich voltrekt. Die! werkelijkheid valt immers op door een veelheid van actoren die zich bij iange
na niet rationeel gedragen en duistere belangen nastreven . Verabsolutering van de rationaliteit van het ontwerpproces kan daarom leiden tot
ontwerpen op een luchtkussen. Het blijven persisteren dat het ontwerpproces moet verlopen zoals het nu eenmaal rationeel behoort te verlopen, is
niet evident. Maar de pleitbezorgers van de ontwerpleer beogen toch ~oor
al een integratie van actoren iri·· het bouwproces en een toenadering tbt de
bewoner.

2.4. Subjectiviteit als deugd
Een volgende mogelijkheid om de subjectiviteit van de ontwerper t~ ontstijgen, is deze subjectiviteit tot deugd te verheffen. De architect laat zich
dan voorstaan op zijn intu'itie, zijn voorstellingsvermogen en verbeeldingskracht. De architect blaast zichzelf op. In de stedebouw heeft W issing dit
verwoord door te stellen dat de stedebouwkundige zich laat leiden door
'het associatief werkende, tegelijkertijd analytisch verkennende, onb,egrijpelijk raak voorspellende, redelijk terugkoppelende en tijdgebonde~ stuk
gereedschap dat intu'itie heet'.
Het kan zijn dat de architect en stedebouwkundige die zich beroept op de
subjectiviteit van zijn intu'itie van buitenaf beschouwd als tamelijk arrogant

overkomt. Wezenlijker is, dat hiermee uitdrukking wordt gegeven aan hun
onmogelijke positie en in feite wordt geprobeerd eigen zwakheid en onbeholpenheid te maskeren door zich eenzijdig op de subjectieve kant van
architectuur en stedebouw te richten en de ontvankelijkheid voor de tegemoetkomende objectiviteit der dingen, dat wil zeggen: voor de ontologische kant van het bouwkundig object, te vergeten. Wetenschap van het
bouwkundig object wordt hiermee onmogelijk!

2.5. 'Onderbouwen'

Maar wat is dan die onmogelijke positie precies? De architecten geven zelf
vaak aan, dat zij moeten vechten tegen een muur van dwingende objectiviteit. Toch objectiviteit tegenover? De wenken en voorschriften, kengetallen
en andere wettelijke regelingen manifesteren zich inderdaad als een weerstand. Zij zouden de architect in zijn vormgevende en ontwerpende vrijheid
beknotten. De historie van de stedebouw laat eenzelfde worsteling tussen
vrijheid en objectiviteit zien: wetenschappelijk onderzoek, dat althans de
ontwikkeling van de stad zou moeten 'onderbouwen',. werd als gevaarlijk
van de hand gewezen. De statistiek leert ons wei wat 'men' wil, en hoe 'het'
zich ontwikkelt, maar de objectieve wetmatigheden van 'men' en 'het' leveren geen dwingende receptuur. Liever dan deze men-het-kunde verkoos de
architectuur en stedebouw onlangs nog Manhattan als ideologie: voorbeeld
van een door de architect en stedebouwkundige op het bestaande afgedwongen werkelijkheid.
Bouwproductiewijzen bepaa lden hoe gebouwd ging worden. De naoorlogse architectuur en stedebouw is een poging de individuele mens van de
gelijkvormigheid van het industriele, massa le bouwen te redden. Het kan
niet worden ontkend: de architecten en stedebouwkundigen hebben het na
de oorlog goed met de mens gemeend. Bevordering _van het menselijk
geluk was een van hun doelstellingen. Het heeft een bepaalde pretentie er
vanuit te g.aan dat met behulp van architectonisch-stedebouwkundige middelen het menselijk geluk kan worden bevorderd. Bleken architectuur en
stedebouw in feite niet machteloos te staan? Wat kwam er terecht van de
wijkgedachte? Wat leverde het uitgangspunt: de architect als 'dichter van
het gewone' op? Veel te gauw werden producten van architectuur en ste- .
debouw nadien als modieuze stromingen verketterd, zonder dat authentieke bedoelingen daarbij werden onderkend. Truttigheid en kneuterigheid
werden tot scheldwoorden.
Geconcludeerd moet worden dat de mens-reddende pretentie van architectuur en stedebouw (het nieuwste concept in dit verband is dat van de ecologische stad) op zijn minst niet evident meer is. Feit is dat de tegenhanger
van deze beweging, waarbij de 'formele objectiviteit' van architectuur en
stedebouw als 'autonome disciplines' werd gezocht in het bewust afzien
van normen en waarden op het vlak van het menselijk welbevinden, al
evenmin als evident wordt opgevat.
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3. STEDEBOUW

3.1. Architectuur van de stad
lntussen heeft de architectuur in deze bijdrage een stilzwijgende bon:d ge'
noot gevonden in de stedebouw. Veel problemen die de' architectuur :aankleven, gelden ook de stedebouw: de stromingen en richtingen, de ontwerptheorieen, modelbenaderingen en planvorm ingsmethodieken, de
mens als constituerende categorie: het is allemaal maar voor zeer korte tijd
in zeer beperkte kring vanzelfsprekend. Wat is de vanzelfsprekendheid die
voor langere tijd in wijdere kring structuur aan de stedebouw kan gel.ten?
Met andere woorden: wat is dan die tegemoetkomende objectiviteit va~ de
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Een van de nieuwere vooronderstellingen om greep te krijgen op deze
objectiviteit is die van de architectuur van de stad. De architectuur van de
stad verwijst naar de formele objectiviteit van de stad. Met formeel wordt
bedoeld: de concrete ruimtel ijke vorm betreffend. Door middel van morfologisch onderzoek zou deze formele objectiviteit kunnen worden aahgetroffen. Deze objectiviteit zou verwijzen naar de structuur van de sta~ die
wezenlijker is dan de functionele structuur van de wisselende functie.s en
bestemmingen. Kan met behulp van functionele categorieen de dyna fniek.
van de stad tot uitdrukking worden gebracht, met behulp van morfologische categorieen de statiek van een stad.
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3.2. Autonomie van d e vorm
Vooronderstelling in deze benadering is de autonomie (d .i. vanzelfsprekendheid) van de vorm: zij laat zich als zelfstandige categorie onderzoeken
en is niet touter afgeleide van functionele concepten. De beoogde architectuur van de stad, zou zich met name in historische zin manifesteren. I~ het
morfologisch onderzoek blijkt de geschiedenis een van de belangrijkste
categorieen om de objectiviteit van de stad op te delven. Evident = hlstorisch evident. Dit poneren van historische categorieen moet ongetwijfeld
als reactie worden gezien op een voorafgaande periode in de stedebouw,
waarin met name belevings-categorieen als kenmiddelen fungeerden en
niet in staat bleken structurele kennis van de stad op te leveren. De historie
is het proces dat de subjectiviteit der individuele beleving overstijgt en lverwijst naar een boven-individuele samenhang van dingen en gebeurt¢nissen. Tevens overstijgt de geschiedenis de stad als proces van alleda~gse
functioneren in termen van wonen, werken, verkeer en bewegen .
Duidelijk manifesteert zich hier de vorm-functie-dichotomie. De vraag naar
de prioriteit van functie en vorm is de vraag naar het categoriaal gehalte
van functionele dan wei formele categorieen. Welke hebben de groqtste
categoriale hoogte? In het morfolog isch onderzoek ontwerpt de stedebouwkundige met behulp van vorm-categorieen. Hij ontwerpt de stad op
haar structuur. Hiermee ontstaat een categoriaal ontwerp van de stad.

De typen categorieen die worden gebruikt voor het maken van dit ontwerp
definieren het categoriaal gehalte ofwel de categorialiteit van de stad. Het
kan zijn dat vorm-autonomie dan een te beperkte invalshoek bl ijkt te zij n:
de stad manifesteert zich niet in haar tegemoetkomende objectiviteit, zij
blijkt van een grote categoriale verscheidenheid, waartoe ook functionele
categorieen wezen lijk behoren.
De formele objectiviteit van de stad (een inmiddels alweer afgedankt begrip van Weeber, dat nochtans aan herwaardering toe is!), blijkt slechts een
deel van het categoriaal ontwerp van de stad te zijn .
Heeling heeft antwoord gegeven op de - door hem overigens niet gesteldevraag: met welke categorieen de vorm van de stad kan worden uitgesproken c.q. afgebeeld. Hij stelt: wij moeten daarvoor in de tekentaal spreken.
Het gevaar hierbij is, dat het tekenen het spreken i.e. het denken daadwerkelijk gaat vervangen. Het zogenaamde visuele denken kan wellicht terecht
als een kenmerk van de ontwerpende activiteit worden aangevoerd, het
mag niet als alibi gaan fungeren! Verwezen moge ook worden naar de t irade van de f ilosoof Henri Lefebvre over de overmatig visuele gerichtheid van
architecten en stedebouwkundigen.

3.3. Morfologisch onderzoek

Namen die in het verband met het morfologisch onderzoek naar de stad
vooral worden genoemd : Aldo Rossi (aan zij n boek 'De architectuur van de
stad' is de aanduiding van onze vooronderstelling ontleend) en Saverio
Muratori, de ondoorgrondelijke grondlegger van een stadsmorfolog ische
benadering, wiens werk inzichtelijk is gemaakt door Malfroy, die in zijn
geschriften het werk van Muratori weet te behandelen op categoriaal niveau. Centraal komt daarbij te staan het onderscheid tussen 'de. stad door
de mens gemaakt' en ' de stad als organisme' . Bij Rossi overheerst de categorie van het maken; zijn vooronderstel ling luidt: de stad is menselijke schep·ping, kunstwerk en onderdeel van de geschiedenis als een proces van col lectieve vormgeving . In de joods-christelijke traditie lijkt de ontvankelij kheid
voor de tegemoetkomende obj ectiviteit van het bouwkundig object, die de
gerichtheid van dit proces van collectieve vormgeving bepaalt, een eschatologisch karakter te hebben gekregen: de verwachting van de Stad van de
Toekomst, die.uit de hemelen op aarde neer za l dalen!
Bij Muratori overheerst de categorie van groei en ontwikkeling; zij n vooronderstelling luidt: de stad is een organisme, de stad is een weefsel, dat
bebouwingstypologisch kan worden geduid. Vatten we in onze eigen woorden het beeld samen: De ontwikkeling van de stad kan volgens Muratori
worden geschetst als de ontwikkeling van de constituerende bebouwingstypo l ogie~n. die een eigen ontwikkelingsdimensie kennen. Deze ontwikkelingsdimensie fungeert als een immanente regel- c.q. wetmatigheid voor
het stedelijk weefsel.
Het menselij k ingrijpen in de historische vorm van de stad zou door middel
van twee categorieen kunnen worden getypeerd: of het geschiedt analoog
aan deze wetmatigheid of het geschiedt in contrast ermee. Rossi spreekt in
dit verband over de analoge stad, Muratori spreekt over het model-weefsel
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van een stad, dat als een soort causa exemplaris het menselijk handelen
veroorzaakt. Het lijkt evident analoog ontwerpen - dat wit zeggen i met
een vigerende bebouwingstypologie als instrumentarium - als vanzelf;sprekend te beschouwen. Toch geldt deze evidentie pas een korte historische
periode. De naoorlogse stedebouw heeft tenminste veeleer de categorie
van het contrast tot ontwerpprincipe verheven: historische gegroeid~ stede l ijke structuren we rden weggepoetst, dan we i verminkti als
Fremdkorper, in nieuwe stedelijke structuren achtergelaten. Grootschalige
en kleinschalige bebouwing maakten onderdeel uit van een en hetz~lfde
stedebouwkundig concept. Dit leek toen vanzelfsprekend!
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4. AUTONOMIE VAN HET BOUWKUNDIG CONCEPT?
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4.1. Cultuur en natuur
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Rossi en Muratori kiezen elk een andere categoriale prioriteit. Rossi ,kiest
voor het menselijk handelen, de finaliteit, middel-doel-benadering, de stad
als kunstwerk. Muratori kiest voor de wetmatige ontwikkeling van de stad,
morfologische organiteit, een oorzaak-gevolg-benadering, het stedelijk
organisme. In deze prioriteits-stelling schemert een onderscheid doo/ dat
door Bax en Trum in verband wordt gebracht met het concept der va rlzelfsprekendheid, het onderscheid tussen cultuur en natuur. Schepping =cultuur, wetmatigheid natuur.
Bax en Trum citeren in dit verband Chr. Alexander. Architectuur zoul een
waarderende kwal ificatie achteraf zijn, een eretitel dat een bouwvverk,
'zoals het functioneert in zijn omgeving en plaats biedt aan gebeurtenissen', wordt toegekend. ·souwwerken met deze kwaliteit worden, zo zegt
A lexander, een deel van de natuur, en zij ontstaan op een natuurlij ke wijze
door een proces van voortdurende differentiatie als gevolg van mens~lijke
acties: een proces van ontvouwen, van groei.'
De vraag moet worden gesteld of Alexander de vanze/fsprekendheid van
het bouwkundig object niet al te zeer in de categorieen van natuur,: van
ontwikkeling, differentiatie en groei' op doet gaan. De kunstmati.ge ~ant
van deze obj ecten zou dan nog slechts het ontstaansproces betreffen. Rossi
citeert Lewis Mumford om de dubbele categorialiteit van de stad te bean
klemtonen: 'The city is a fact in nature, like a cave, a run of mackerel
ant heap. But it is also a conscious work of art, and it holds w ithin its ( ommunal framework many simpler and more personal forms of art.'[3]
Ook wordt in dit verband geregeld terug gegrepen op het werk van LeviStrauss. In het 'Trieste der Tropen' lezen wij : ' Nog precieuzer misschien:dan
het kunstwerk, ligt de stad op de grens van natuur en kunst. Als een t onglomeraat van dierlij ke wezens, wier biologi sche geschieden is zich birlnen
de stadsgrenzen afspeelt en die tevens op deze geschiedenis het stempel
van denkende wezens drukken, ontstaat de stad, naar genese en vorm,
zowel uit de biologische voortplanting als uit de organische ontwikk~ ling
en esthetische creatie. De stad is tegelijkertijd object van de natuur en subject van de cultuur (...).[4] Dit citaat wijst ons opnieuw op de complexe
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categorialiteit van de stad: driften, ratio, evolutionaire groei, creatie ..., het
is allemaal even vanzelfsprekend en tegelijk ook, elk voor zich, helemaal
niet vanzelfsprekend.

4.2. Cultureel concept als grondslag
Het concept van de bouwkunde, het concept van architectuur en stedebouw, ligt taxonomisch een laag hoger dan het concept van de cultuur. Dit
concept is een smeltkroes. De piramidevormige structuur die Bax en Trum
aan hun taxonomie hebben gegeven, is natuurlijk te mooi om waar te zijn.
Hoe dan ook: aile onderliggende concepten en categorieen vermengen zich
en versmelten zich op het niveau van het culturele concept. Hier ontstaat de
smeltkroes van alpha, beta en gamma-categorieen in hun grote complexiteit. Deze categoriale smeltkroes moge onprettig zijn voor mensen met een
voorliefde voor academisch onderzoek, stelt A. Sarlemi]n, de technicus zal
noodzakelijk met deze drie soorten kennis moeten werken[S). Wolf
Lepenies (Die drei Kulturen, 1985) zou speciaal aan de sociologie de taak
mee willen geven tussen de verschillende 'culturen van categorieen' te
bemiddelen, de technicus probeert ontwerpend te bemiddelen en tot categoriale harmonie, tot synthese te komen .
Architectuur en stedebouw, die te zamen als ontwerpende en vormgevende
disciplines bij uitstek het concept van de bouwkunde uitmaken, vinden in
het culturele concept hun complexe grondslag. Het onderzoek naar het
concept van de bouwkunde, dat wil zeggen: naar de vanzelfsprekendheden
van architectuur en stedebouw, kan niet voorbij gaan aan de culturele
dimensie van deze vakgebieden. In deze culturele laag wortelen namelijk
de vooronderstellingen waarmee wij het object van de architectuur en stedebouw in hun tegemoetkomende objectiviteit kunnen waarnemen. Deze
vooronderstellingen zijn niet louter en aileen bouwkundig. Zij komen voor
in tal van disciplinaire varianten, zij worden in vele talen - 'culturen' en categorieen - uitgesproken. Toulmin snijdt dit onderwerp aan in zijn boek
'Kosmopolis'[6). Het natuurwetenschappelijke model van Newton lijkt op
het model van de barokstad. Beide zijn zij 'terug te voeren' op de structuur
van het toen vigerende maatschappelijk model. Postmoderne architectuur
en postmoderne filosofie geven elk voor zich uitdrukking de afbraak van
bestaande, en verwante - maatschappelijk bepaalde - denkkaders (alsmede
de opbouw van nieuwe?). Oude vanzelfsprekendheden zijn weggevallen.
Lyotard stelt in zijn boek 'Het postmoderne weten'[7) dan ook het thema
van de 'vanzelfsprekendheid' der wetenschap centraal: waar vindt de
wetenschap heden ten dage zijn legitimatie als idealen zoals ontwikkeling
van de Geest (Bildung) en emancipatie van de mens (vrijheid) versleten blijken te zijn?
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4.3. Autonomie van architectuu r en stedebouw
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In deze bijdrage is de legitimerende betekenis van een aantal architectonisch-stedebouwkundige invalshoeken ter sprake gebracht, zoals de architectuur-stromingen, de overstijgende architectuur (Architectuur-archltectuur) die goeie sier maakt met 'De Naam' van de architect, de ontwerpleer,
de autonome subjectiviteit van de ontwerper, het wetenschappelijk onderbouwen, de hypothese van de architectuur van de stad, de autonomie van
de vorm, het morfologisch onderzoek. Bij elk van deze invalshoeken k'u nnen kanttekeningen worden geplaatst. Het idee ontstaat dat het bouwkundig concept niet !outer op zichzelf kan bestaan en dat de vraag naar het
concept van de bouwkunde leidt tot de vraag naar de structuur van del aan
architectuur en stedebouw ten grondslag liggende culturele laag.
Romantiek en rationalisme, Gesellschaft en Gemeinschaft, Egyptische en
Gotische bouwstijl, classicisme en volkskunst c.q. Heimatstil, het zijn en1kele
van de beddingen waarin de objectiviteit van architectonische en stedebouwkundige object kunnen worden uitgesproken.[8]
Daarbij dient zich vervolgens de vraag aan of architectuur en stedebouw
inderdaad een eigen autonomie hebben en of er een bepaalde vormentaal
van culturele wortels kan worden losgesneden en in Ieven kunnen blij:ven.
Hierbij den ken we met name aan de vraag of een neo-classicistiche ivormentaal gedacht kan worden zonder het autoritaire dan wei fascistische
culturele concept waarin deze taal wortelt of hiernaar altijd blijft vetwijzen. Deze taal is slechts binnen dergelijke culturele concepten (histor,isch)
evident. Oftewel: mogen wij de architectuur van Speer als inspiratiebron
nemen of moeten wij deze architectuur ontkennen en negeren? Zijn liverk
is toch niet zo vanzelfsprekend dat wij zonder gene naar zijn ontwerpeh als
legitimatie kunnen aanwenden? Als wij deze architectuur lossnijden van
zijn cultureel-fascistische wortels, wordt het dan ook geen architectuur op
een luchtkussen? Wordt dan niet elke vanzelfsprekendheid opgeheven?
Een herleiding van de autonome bouwkundige vorm tot geometrische wetmatigheden is weer al te vanzelfsprekend en dus versimpelend. Hierbij is
sprake van een wiskundige reductie: het bouwkundig object wordt in een
veel te eenzijdige categorialiteit geperst. Geometrische wetmatigheid is
hoogstens een aspect van de categorialiteit van het bouwkundig objed.

5. HET BOUWKUN DIG ONDE RWIJS

5.1. Creativiteit
De vraag naar de vanzelfsprekendheid van architectuur en stedebouw is
een poging, een wezenlijk kenmerk van de bouwkunde te raken. O~dat
deze vraag zo wezenlijk is, moet deze vraag ook in het bouwkundig onderw ijs, de opleiding tot architect en stedebouwkundige, aan de orde worden
gesteld .
In het bouwkundig onderwijs ontmoeten we de studenten. Zij zijn architectonisch en stedebouwkundig nog onbevlekt en argeloos. De meest~ van

deze studenten willen architect worden, daarom kiezen zij voor de bouwkunde. Zij hebben voor het overgrote deel de architectuur nog slechts van
de buitenkant bekeken.
Waarom kiezen zij precies voor dit vak? Het vak heeft iets creatiefs, zeggen
zij, het is toch ook technisch. Studenten zoeken de creativiteit van de architectuur. Maar in andere takken van de technische wetenschap kun je toch
ook creatief zijn7 Ja, maar de architectuur zou een extreme mate van creativiteit kennen. In andere technische takken vind je een grote reductie van de
ontwerpende creativiteit als gevolg van de objectiviteit van met name
natuurwetenschappelijke kennis. Die kennis geeft uitdrukking aan iets
' zoals het noodzakelijk is', zoals het moet. Die kennis is objectief, onweerstaanbaar, je kun die kennis slechts toepassen. lndividuele subjectiviteit
slaat stuk op een muur van objectiviteit, de creativiteit verdwijnt. In de
architectuur is dat anders: dat is schepping uit het niets, creatio ex nihilo
door het vrije subject.
Dit uitgangspunt vormt niet aileen voor vele studenten de aantrekkingskracht op de architectuur, het geldt ook nog steeds als didactisch principe.
In het bouwkundig onderwijs moet creativiteit worden gestimuleerd.
Creativiteit is immers een van de grootste vanzelfsprekendheden die a.rchjtectuur en stedebouw aankleeft.
Maar creativiteit aanleren is moeilijk, dat kost tijd. Belangrijkste didactische
dimensie is dan ook: de tijd; studenten moeten gaandeweg rijpen, zij moeten geleidelijk aan hun subjectiviteit ontwikkelen, zodat zij straks in het
veld der stromingen hun positie kunnen bepalen ...
De indruk onstaat dat dit didactisch principe toch minder vanzelfsprekend is
dan zij lijkt e·n zich eenzijdig richt op de subjectieve kant van architectuur
en stedebouw.

5.2. 'Taxonomische spanning'
Het leren ontwerpen vraagt dus tijd. Een vierjarige opleiding is uit den boze
en een schande voor de architectuur, wordt gesteld. Het leren ontwerpen
kan slechts in heel beperkte mate worden versneld door het ontwerpen te
benaderen vanuit de toepassingsrelatie van bouwtechnische vakken, van
natuurkunde en mechanica. Op grond van konstruktieve sommen kan geen
antwerp tot stand komen.
In het onderwijs worden de studenten nadrukkelijk geconfronteerd met de
interne spanning die eigen is aan het concept van de bouwkunde. De taxonomie valt grofweg uiteen in een boven- en benedenlaag. Beneden treffen
we de technische vakken aan die steunen op natuurwetenschappelijke
gegevenheden. De docenten van deze vakken vinden dat de kennis van deze vakken in het bouwkundig onderwijs moet worden toegepast. Toepassing van aangeleerde kennis is hun belangrijkste didactische principe. Het
onderwijs moet bestaan uit oefeningen.
Boven in de taxonomie bevinden zich echter vakken met een geheel ander
karakter: zij veronderstellen de onderwijsvorm van het vrije, probleemgerichte projectwerk. In de discussie oefeningen-projectwerk manifesteert zich
de taxonomische spanning die eigen is aan de het concept van de bouwkun-
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de. Hebben architectuur en stedebouw, die tot deze vakken behoren, dan
zelf geen kennisveld dat kan worden aangeleerd en toegepast? Wellicht de
geschiedenis, als de optelsom van in de loop der tijd ontstane concepten,
ingedeeld naar bepaalde typologieen. Onderwijskundig probleem is, dat de
typologisering van concepten leidt tot een abstracte gerichtheid die ~aaks
staat op de concrete gerichtheid van het daadwerkelijk ontwerpe?. De
reflectie van de geschiedenis kan worden tot een feest der eruditie, maar
hoe 'bouw' je met deze erudutie? Het gezelschap der architectuurhistorici
moet oppassen niet tot geheim genootschap te worden en binnen de architectuur voor arrogant te worden versleten. De historische reflectie beweegt
zich al evenzeer op een luchtkussen als de ontwerpleer.
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5.3. 'llluminatie van het zijn'

Studenten moeten in de vrijheid worden gesteld, het onderwijs moet daarvoor de grote leegte creeren, wordt gesteld . De student moet meteen de
diepte en complexiteit der nog-niet-bestaande synthese aan, kennis en analyse van bestaande concepten in architectuur en stedebouw gaat niet 1voorop, want deze objectiviteit legt de creativiteit van de individuele ontwerper
lam en zet hem aan tot imitatie. De verhouding van architectuur en Jtedebouw tot onderliggende concepten in de taxonomie van Bax en Trum blijft
voorlopig een onderwijskundig dilemma en kan vooralsnog niet worden
omgezet in een vruchtbare, didactische dialectiek.
De subjectieve fascinatie van het ontwerp moet worden ervaren, v,vordt
gesteld. Deze fascinatie is de subjectieve ervaring van de objectieve illuminatie van het zijn die moet worden bereikt. Dit heet 'zien'[9]. De gerichtheid op deze illuminatie - op de objectiviteit van het zijn - is een benadering die ontologisch van karakter is, maar leidt tot een houding van aversie
tegenover de in architectonische en stedebouwkundige zin schijnbare
objectiviteit van alles wat zich op lagere hoogte in de piramide van concepten bevindt. Zij beknotten immers de vrijheid van de ontwerper. De opleiding tot architect zou zich daarom van meetaf aan moeten richten dp het
vormgevend aspect, niet als bijkomend, maar als expressiemiddel v~n de
zich ontwikkelende subjectieve persoonlijkheid, die daartoe voora l op
ouderwet se manier moet leren schetsen en tekenen .
Zo worden nog steeds de architecten en stedebouwkundigen gekweekt die
van buitenaf opvallen door hun al te grote vanzelfsprekendheid. Oo,rzaak
is de eenzijdige gedachte dat de objectiviteit van de dingen, dat wil zeggen: de illuminatie van het zijn, zich niet zou kunnen uitstrekken tot de
technische en natuurwetenschappelijke vakken. Ook deze vakken k~nnen
de ontologische structuur van het bouwkundig object echter onthullen!
Gevolg van deze eenzijdige benadering: een belangrijk deel van het bouwkundig object blijft ontologisch vanzelfzwijgend!

5.4. Het zoeken van architectuur en stedebouw
Die 'a l te grote vanzelfsprekendheid' is echter schijn, is een houding om het
zoeken te verbloemen, een attitude om het niet weten van de architectuuren stedebouw-discipline te verhullen. Want architectuur en stedebouw zijn
nog steeds disciplines die eigenlijk niet weten waarnaar ze zelf op zoek zijn
en wat wezenlijk hun object .is, disciplines waarvan tot overmaat van ramp
wordt verwacht dat zij hun 'ontdekkingen' als gebruiksvoorwerpen aanbieden. Wat architectuur en stedebouw weten, is dat ze niet kunnen volstaan
met de kennis der bouwtechniek, materiaalkunde, economie en -technische
wetenschappen zoals de mechanica. De berekenende overmacht van deze
kennisgebieden binnen de bouwkunde betekent voor architectuur en stedebouw permanent het gevaar van de reducerende bulldozer. Soms stelt de
architect zich daarom arrogant op tegen die andere, vooral civiel-technische
cultuur: er zijn ontwerpers en er zijn aannemers, de eerste groep is 'ons
soort mensen'.
lets anders, dat de houding van de architectlstedebouwkundige bepaalt, is
zijn kwetsbaarheid. De kritiek van ons allemaal kan dagelijks de architectonisch-stedebouwkundige objecten treffen die hij heeft doen verrijzen. Wij
vinden die objecten mooi of lelijk en functioneel of niet functioneel.
Fundamenteel zijn deze objecten tekenen van het 'nog-niet-weten' waarom
het precies gaat in de architectuur en stedebouw, momenten en monumen ~
ten van het zoeken, ru'ines van een eerdere, vermeende, alweer verdampte
illuminatie van het zijn.
lntussen blijven architectuur en stedebouw-zoeken naar begrippen, categorieen om zich uit te spreken. Van begrippen als kwaliteit zullen ze het daarbij niet moeten hebben. Deze blijken zinledig te zijn en zullen dat wei blijven. Ook dit zoeken naar begrippen, vooronderstellingen en categorieen dit omspitten van de culturele voedingsbodem van architectuur en stedebouw, blijft zich in het openbaar afspelen, iedereen kan er weet van heb'
ben . Als de architect en stedebouwkundige
vergeet dat hij aan het zoeken
is, en zijn begrippenmateriaal hypostaseert, dan ontstaat de arrogantie van
het weten, van het overtuigen, van het overbluffen. Dan Iaten architectuur
en stedebouw zich leiden door het methodisch idee van de subjectieve vanzelfsprekendheid van architect en stedebouwkundige. De argumentatie
waarin het waarom van een ontwerp wordt ontvouwd wordt dan niet zelden een staaltje van overdonderende grootspraak. Stedebouwkundige
plannen worden dan niet zelden beargumenteerd met hoogdravende, maar
volkomen dilettantistische mens-opvattingen.
Dit is echter allemaal oneigenlijk aan het concept van de bouwkunde, aangezien ook dit vakgebied het uiteindelijk moet hebben van de ontvankelijkheid voor de tegemoetkomende objectiviteit der dingen. De waarheid ligt
in het verschiet. De waarheid is niet een zijnde, geen object dat wij kunnen
bezitten. Misschien dat de waarheid ooit ons zal bezitten. Geen enkel
object van architectuur en stedebouw zal daarom voorlopig vanzelfsprekend kunnen zijn.
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NOTEN EN VERWIJZINGEN
[ 1) Deze categorieenleer is dus niet puur een instrument van logische taal-analyse
(analytische wijsbegeerte) of rationalistische kennisleer (Kant).
[2] Zie voor een beknopte weergave van de categorieenleer van Hartmann: P.C. Kuiper.
Het verhaal van de mens, Amsterdam 1976, biz. 55 e.v.; zie ook K. Doevendans,
Stedebouw en de vorming van een speciale wetenschap, Bouwstenen 10, Eindhoven

1988, met name hoofdstuk 3, waarin de sterk op Hartmann leunende
wetenschapsfilosofie van A. E. Loen wordt behandeld.
(3] A. Rossi, The Architecture of the city, MIT, 1982, biz. 180
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(4] C. Levi-Straus, Het Trieste der tropen, Utrecht/Antwerpen, 1978, biz. 112
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[5) A. Sarlemijn, Het antwerp, spit van techniek-cultuur, intreerede TU Eindhoven, 1990,
biz. 3
[6) Stephen Toulmin, Cosmopolis, The Hidden Agenda of Modernity, New yo~k 1990;'

Ned. vertaling: Kosmopolis, de verborgen agenda van de Moderne tijd, Kampen 1990
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[7] J.F. Lyotard, La condition postmoderne, rapport sur le savoir, Parijs 1979; Ned. verialing:
Het postmoderne weten, een verslag, Kampen 1987
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[8] Zie ook: K. Doevendans, Wonen onder een plat dak, drie opstellen over enkele

vooronderstellingen van de stedebouw, Bouwstenen 18, Eindhoven 1990
[9] Zie hiervoor het interview 'lngekaderd verlangeri' met G. van Zeyl in Archis, nr. 3,
maart 1991, biz. 45

UITLEIDING; TAXONOMIE EN CO MMUNICATIE
Prof. dr. ir. M .F. Th. Bax en Dr. ir. H.M.G.J. Trum

De lezer zal zich ongetwijfeld zelf een beeld vormen van het vakgebied
zoals dit door de verschillende auteurs in gezamenlijkheid wordt opgeroepen. Dit beeld zou ongetwijfe ld anders zijn, wanneer andere auteurs dit
boek met eenzelfde instructie geschreven zouden hebben. Toch zijn de
redacteuren van mening dat de algemene structuur van de op de Europese
Richtlijn gebaseerde taxonomie, ondanks verschillende benaderings- en
interpretatiemogelijkheden bijdraagt aan een gemeenschappelijk begrip
van de wezenlijke elementen waaruit het vakgebied is opgebouwd.
Dit in de taxonomie neergelegde begrip ordent het kenn isgebied van de
bouwkunde in verschillende deelgebieden, die op een bijzondere wijze verbonden zijn met meer algemeen wetenschapsgebieden en kan bijdragen
aan een meer gerichte wetenschappelijke classificatie zoals die ook bij
andere toegepaste wetenschappen als landbouw en medicijnen bestaat.
Dit begrip brengt eveneens, zoals de bedoeling is van de richtlijn, een orde
aan in de curricula voor de opleiding in categorieen van kennisoverdracht.
De vorm die daarvoor gekozen wordt per lidstaat en per afzonderlijke
instelling, is volstrekt open gelaten. De taxonomie is een vorm van kwalificatie die verdere kwantificering mogelijk maakt en deze is weer een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot de nagestreefde uitwisseling van
studenten en docenten tussen lidstaten.
De taxonomie kan, juist omdat deze zich richt op de twee wezenlijke universitaire processen betreffende kennis, namelijk kennisproduktie en kennisoverdracht, bijdragen aan de realisatie van Von Humboldt's universitaire
doelstelling van "Einheit von Forschung und Lehre".
Belangrijk in de ogen van de redacteuren is, dat het begrip direct ontleend
is aan de act iviteit van het bouwkundig plannen, ontwerpen en managen
zelf. Oat wil zeggen dat elk bouwkundig project volledig beschreven kan
worden in paragraf en die stroken met de 12 concepten van de taxonomie.
Het is duidelijk dat ontwerpen onderling sterk kunnen versch\llen ten aanzien van de gewichten die aan de verschillende concepten worden toegekend.
In terugblik moet vastgesteld worden dat de oorspronkelijke opzet van de
redacteuren om de verschillende auteurs ertoe te bewegen een bouwwerk
als een bijzonder concept te beschrijven, een te grote stap betekende in de
overdracht van inzichten van de redacteuren naar de auteurs. Een tussenstap is hiervoor noodzakelijk, namelijk die van de toegespitst e theorievorming in het eigen deelgebied. Pas als deze ordening aanwezig is, is het
mogelijk bouwwerken te beschrijven als aspect-systemen, opgebouwd uit
elementen die yoortkomen uit het eigen concept. Het is de bedoeling van
de redacteuren op dit pad verder te gaan en ook deze tweede stap te zetten. Deze is van belang, omdat hiermee het theoretische begripsmatige
aspect van het concept-begrip aangevuld wordt met een noodzakelijk beeldend element waarom deze vorm van analyse nadrukkelijk vraagt. Dit beeldende element is van vitaal belang bij elke communicatie over onderwerpen die met de taxonomie en zijn toepassing samenhangen.

373

De taxonomie zal in dit opzicht, zowel vanwege zijn kennisinhoud als vanwege zijn terminologie, zeker zijn nut bewijzen als communicatiemiddel
tussen allen die bij de inrichting en de vormgeving van het onderwijs
betrokken zijn. A Is het daar die functie vervult, zal het die ook zeker. kunnen vervullen in de bouwnijverheid, waarvan de faculteit een verkl~inde
afspiegeling is.
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Concepten van de bouwkunde
Hoe kon, in het licht van recente ontwikkelingen, het vakgebied
bouwkunde/architectuur zodanig worden beschreven dot
eenduidige internationale communicatie hierover mogelijk
wordt.
Deze vraagstelling, die ten grondslag ligt aan het ontstaan
van de nieuwe Europese richtlijn ten aanzien van de opleiding
tot architect, met name het zogenaamde artikel 3, vormt het
onderwerp van deze uitgave.
De uitvoerige internationale discussie die tot de uiteindelijke
formulering van artikel 3 heeft geleid, is gebaseerd op de
door de redakteurs ontwikkelde Domeinentheorie. Deze theorie
biedt, behalve een mogelijkheid tot beschrijving van het
beroepsveld, tevens een conceptueel kader voor het structureren
van bouwkundige ontwerp- en plan processen en voor de
communicatie daarover.
De verschillende ingangen tot het bouwkundig ontwerpgebied
die door de concepten worden geboden, zoals verwoord in
de Europese richtlijn, worden behandeld door auteurs van
de Faculteit Bouwkunde Eindhoven,

deskundig op de

betreffende vakgebieden.

Dit boek richt zich op alle betrokkenen in het bouwproces
die meer inzicht wilien krijgen in de betekenis vall hun rol in
het geheel. Het is tevens bedoeld voor hen die geïnteresseerd
zijn in de verdere theoretische en praktische ontwikkeling
van het vakgebied: onderzoekers en onderwijsgevers, en
niet in de laatste plaats voor toekomstige bouwkundigen: de
studenten bouwkunde.

