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[Voorwoord] Theorie, praktijk en creativiteit

[Case] Voorbeeld

Bouwtechniek, de richting binnen de Bouwkunde waarin ik afstudeer, is meer dan het tot in
detail uitwerken van gebouwontwerpen. Zo ontwikkelt ‘Design & Development’ nieuwe bouwproducten en methoden en stelt ‘Design & Lifespan’ maatschappelijke vraagstukken aan de
orde die van invloed zijn op de uitoefening van ons vakgebied. Even belangrijk in het onderzoek
binnen Bouwtechniek is de toetsing van de theorie aan de werkelijkheid, de praktijk.

In dit afstudeeronderzoek draait het om het
(toekomstige)
duurzame
gebruik
van
gebouwen. Door het integreren van een
zogenaamde duurzame structuur in een
bestaand
kantoorgebouw
wordt
de
gebruiksduur verlengd en een prettige werkplek
gecreëerd voor de gebruiker.

Zo ook in mijn afstudeeronderzoek, waarin ik vanuit een andere benadering van duurzaam
bouwen een visie ontwikkel over duurzaam gebruik van kantoorgebouwen. Maar dit duurzame
gebruik is er niet van de ene op de andere dag, daar zijn bouwkundige randvoorwaarden voor
nodig die per gebouw zullen verschillen.
Deze overgang van theorie naar praktijk is er één van een algemene visie naar een specifieke
toepassing. In deze stap is een belangrijke rol weggelegd voor creativiteit en inzicht van de
ontwerper die met het ontwerpprobleem aan de slag gaat. Creativiteit leidt tot unieke, inventieve
oplossingen die samen de wereld vormgeven. In dit specifieke geval draagt het bij aan een
stimulerende omgeving voor duurzaam gebruik.
Dit verslag is een afspiegeling van de onderverdeling in het onderzoek, waarin theorie en
praktijk afzonderlijk een verhaal vertellen. Parallel aan elkaar hebben de onderdelen zich
ontwikkeld en door tussentijdse terugkoppeling hebben ze elkaar aangevuld. Ieder deel kan
afzonderlijk gelezen en/of bekeken worden, maar uiteraard versterken beide delen elkaar.
Na een periode van veel denken volgde een periode van veel doen, zie hier het resultaat. Dank
aan iedereen die tijdens mijn afstuderen luisterde naar al mijn verhalen, standpunten en
belevingen.

Veel leesplezier!
Marieke

De theoretische achtergrond kun je links lezen,
hier zie je in woord, maar vooral in beeld, wat ik
bedoel met termen als ‘duurzaam gebruik’, ‘een
duurzame structuur’ en ‘persoonlijke beleving’.
Aan de hand van de case over het Ministerie
van VROM in Den Haag doorloop je het gehele
herontwerpproces met als einddoel duurzaam
gebruik. Binnen dit proces zijn de momenten
waarop gebruikersparticipatie plaatsvindt van
belang, vanwege de mogelijkheid tot inspraak.
Iedere fase in het ontwerp is verdeeld in de
ruimtelijke, sociale en natuurlijke beleving.
Om met de bekende (gedateerde) woorden van
het Ministerie van VROM te beginnen:

Een digitale versie van dit afstudeerverslag is terug te vinden op www.marieke-evers.nl.
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Dit onderzoek gaat niet alleen over de
gebruiker in het algemeen, maar ook over jou
-de lezer- in het bijzonder. Want ook jij bent een
gebruiker van een (kantoor)gebouw en ook jij
kan bijdragen aan het verminderen van de
milieubelasting.

VOORWOORD

‘Een beter milieu begint bij jezelf!’

VOORBEELD

[Summary] A sustainable structure

[Case] Summary

Sustainable development tries to balance ecological quality (‘Planet’), economical quality
(‘Profit’) and social quality (‘People’), in order for the human race to be able to continue living on
planet earth. The ‘People’ aspect has been neglected by current developments in sustainable
building in the Netherlands, since sustainability is nowadays mostly translated into technical
demands and guidelines for new housing projects. In this graduation project the human being,
the user of the buildings, is drawn into the process of turning existing office buildings into more
sustainable ones.

The Ministry of VROM is the subject of the case
in which the method for the implementation of a
sustainable structure is assessed in a design
process. From the research it becomes clear
that the building has little charisma, despite
definite intentions with respect to sustainability.

An existing office building can be made more sustainable by integrating a sustainable structure,
lengthening the lifespan of the building. Furthermore, the insertion of the sustainable structure
itself is limited to the working environment, so it is less harmful to the environment than
traditional renovation. An important aspect of the sustainable structure is its flexibility: The
possibility to make changes to the building during its active use. Lastly, a sustainable structure
contributes to the reduction of energy and water consumption, because the new working
environment encourages sustainable use from its users.
To be able to realize the integration of a sustainable structure, a method was developed
describing the spatial, social and natural experience of an office building. Moreover, the
surpassing personal experience recurs during the design process as user participation. The
core of this method is an experience framework that supports the design process.

Integration of a sustainable structure enlivens
the building, much like a string of greenery. In
this manner the public is drawn into the
building, where the greenery creates different
atmospheres: The conservatories that are like
gardens and squares strongly influence the
social experience of the office wings. Because
the building is partly open to the public, the
Ministry of VROM functions as a signboard of
their own vision.

The method developed has been assessed in a case, which is treated on the right side of this
report.

Sketch: Routing, from above
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SUMMARY

SUMMARY REDESIGN

[Samenvatting] Een duurzame structuur

[Case] VROM: Open Minded

Duurzame ontwikkeling zoekt naar een balans tussen de ecologische kwaliteit (‘Planet’), de
economische kwaliteit (‘Profit’) en de sociale kwaliteit (‘People’) om op lange termijn de aarde
nog te kunnen gebruiken als leefomgeving voor de mens. In het huidige duurzaam bouwen in
Nederland is het aspect ‘People’ op de achtergrond geraakt, duurzaamheid wordt namelijk
vooral vertaald in technische aspecten en richtlijnen voor nieuwbouw. In dit afstudeeronderzoek
wordt de mens, als gebruiker van gebouwen, betrokken in het verduurzamen van bestaande
kantoorgebouwen.

Het Ministerie van VROM is onderwerp van de
case waarin de methode van een duurzame
structuur getoetst wordt in een ontwerpproces.
Uit het onderzoek blijkt dat het gebouw
ondanks de duurzame intenties de uitstraling
heeft van een gemiddeld kantoorgebouw.

Een bestaand kantoorgebouw kan verduurzaamd worden door het integreren van een
duurzame structuur. Hierdoor wordt de gebruiksduur van het kantoorgebouw verlengd,
bovendien blijft de ingreep van een duurzame structuur beperkt tot de werkomgeving zodat
deze ingreep minder milieubelasting veroorzaakt dan een renovatie. Een belangrijk aspect van
een duurzame structuur is vervolgens de flexibiliteit van de ingreep: De mogelijkheid om tijdens
het gebruik veranderingen aan te brengen in het kantoorgebouw. Tot slot heeft een duurzame
structuur invloed op de vermindering van het energie- en watergebruik tijdens het verlengde
gebruik, omdat de vernieuwde werkomgeving gebruikers aanspoort tot duurzaam gebruik.
Om de ontwerpingreep van een duurzame structuur te kunnen realiseren is een methode
ontwikkeld waarin de ruimtelijke, sociale en natuurlijke beleving van een kantoorgebouw aan de
orde komen. Bovendien komt de overkoepelende persoonlijke beleving steeds weer terug in het
ontwerpproces, in de vorm van gebruikersparticipatie. De kern van deze methode is een
belevingsraamwerk dat het ontwerpproces ondersteunt.

De integratie van een duurzame structuur zorgt
voor een verlevendiging van het gebouw, als
een soort slinger van groen. Op deze wijze
wordt het publiek het gebouw ingetrokken en
daarna creëert het groen verschillende sferen in
het gebouw: De park- en pleinkarakters van de
serres, die ook van invloed zijn op de sociale
beleving in de kantoorvleugels. Door het
gebouw gedeeltelijk open te stellen voor het
publiek fungeert het Ministerie van VROM als
een visitekaartje voor de eigen visie.

De ontwikkelde methode is getoetst in een case, die aan de rechterzijde van dit
afstudeerverslag behandeld wordt.

Schets duurzame structuur in VROM
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In dit hoofdstuk komt ‘de groene draad’ van het afstudeerproject aan de orde. De
hoofdelementen uit het onderzoek - kantoorgebouw, duurzaamheid en gebruiker worden hier geïntroduceerd. De keuze om de duurzaam gebouwde omgeving vanuit
de gebruiker te beschouwen wordt toegelicht. Ook wordt duidelijk hoe deze visie
verderop leidt tot een onderzoek naar een methode om bestaande kantoorgebouwen
te verduurzamen.

[Hoofdstuk 1] De groene draad
In het dagelijkse leven is de gedachtegang ‘een betere wereld begint bij jezelf’ belangrijk, vooral
met betrekking tot het milieu en de aandacht voor de (minder bedeelde) medemens. Beide
onderwerpen zijn samengevat in een leerdoel binnen de context van de bouwkunde; duurzaam
ontwerpen en ontwikkelingsproblematiek.
Het tweede leerdoel omvat het verdiepen van mijn kennis en inzicht rondom de problematiek in
ontwikkelingslanden. Onderdeel hiervan was het volgen van het TU/e-certificaat ‘Techniek voor
Ontwikkelingsproblematiek’ dat werd afgesloten met een project in Tanzania over
basisschoolgebouwen in Dar es Salaam. Dit project krijgt nu terugkoppeling via het
alumninetwerk van één van die scholen, Mlimani Primary School, onder andere door een
sponsoractie.
Duurzaam ontwerpen, de eerste competentie, is onderwerp van dit afstudeerproject en heeft te
maken met zowel het milieu als aandacht voor de mens, de gebruiker van een gebouw. De
interesse in de gebruiker van een duurzaam gebouw is ontstaan tijdens het vak ‘Duurzame
bouwtechniek’. De analyse van de duurzaam gerealiseerde basisschool de Sokkerwei te
Castricum schetste de betrokkenheid van leerlingen en docenten. Zij hebben met meer
‘leefregels’ te maken om het duurzame resultaat van hun school te optimaliseren. Dit
‘bewustere’ gebruik van een duurzaam gebouw valt onder de noemer 'sociale duurzaamheid'.
Meer over sociale duurzaamheid en deze basisschool in bijlage A.

[Case] VROM

[Uitgangspunten] Persoonlijke beleving
Iedere gebruiker heeft een andere klacht of
ongemak met betrekking tot zijn of haar
werkomgeving. Een greep uit bestaande
klachten over het gebouw van VROM:
-

‘Ik vind het een eentonig, kunstmatig en
saai gebouw.’
‘Mijn kantoor is te klein.’
‘Ik kan me moeilijk oriënteren in het
gebouw.’
‘Er zijn weinig voorzieningen om samen te
werken.’
‘Mijn zonwering houdt niet altijd de zon
tegen, en dan heb ik last van de zon.’
‘Wanneer ik naar ‘buiten’ kijk, zie ik nog
eens zo’n 200 mensen die bezig zijn met
hetzelfde soort werk.’

1.1 De gebruiker en de duurzaam gebouwde omgeving
De gebruiker speelt een belangrijke rol in de vermindering van de milieubelasting van een
gebouw. Een gebouw heeft een duurzame waarde, onder meer afhankelijk van de getroffen
duurzame maatregelen. Maar de manier waarop de gebruiker met het gebouw en zijn
Een van de vele tweepersoons werkkamers
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voorzieningen omgaat is cruciaal. Dit gedrag loopt uiteen van de lamp uitdoen wanneer je gaat
tot het besef dat een gedeelde werkplek efficiënter is in gebruik en milieubelasting.
Het Alterra-gebouw op de campus van de universiteit van Wageningen (voorheen het IBN-DLO
gebouw genoemd) is een ander aansprekend voorbeeld een duurzaam gebouw. Duurzame
toepassingen zorgen voor een aangename werkplek. Dit heet ‘mens- en milieuvriendelijk
bouwen’. Een gebouw is (mijn inziens) pas ‘echt duurzaam’ wanneer er een wisselwerking
tussen de gebruiker en het gebouw bestaat. Het gebouw is mens- en milieuvriendelijk gebouwd
en geeft een positieve invloed op het milieubewustzijn van de gebruiker. De gebruiker is zelf
een belangrijke schakel voor het behalen van betere duurzame resultaten van een gebouw.

Technische gebouwanalyse
De ontwerper heeft naast deze inbreng van de
gebruiker ook zelf een goed beeld nodig van
het gebouw op zich. Bovendien kan een
technische gebouwanalyse problemen aan het
licht brengen die niet op te lossen zijn met een
duurzame structuur.
De technische analyse van het ministerie van
VROM is terug te lezen in hoofdstuk 4 van de
bijlage Voorbeeldprojecten.

[Intermezzo] Alterra te Wageningen

Afb. 1.1 Alterra - serregevel

Alterra heeft een E-vormige plattegrond, tussen de drie
kantoorvleugels bevinden zich twee binnentuinen die op
het zuiden zijn georiënteerd. De binnentuinen zijn de
kern van het ontwerp, zowel ruimtelijk als
klimaattechnisch. Ze vormen een buffer tussen het
buitenklimaat en de kantoorruimten. In de winter wordt de
door de zon verwarmde lucht gebruikt voor ventilatie in
de kantoorruimte. In de zomer zorgen planten en water
voor afkoeling van de ventilatielucht door verdamping en
gaat overdag het glasdak open.

Op basis van de gebouwanalyse en de
gebruikersparticipatie kan de herontwerpopgave opgesplitst worden in de deelproblemen
van de ruimtelijke en sociale beleving.
Vervolgens vindt een synthese plaats binnen de
natuurlijke beleving.

Het resultaat is een aangename, stimulerende en
betekenisvolle werkomgeving. Het gaat immers om de
harmonische relatie van de mens met zijn meer of minder
directe omgeving. Fysieke en mentale behoeften van de
mens zijn in dit ontwerp even belangrijk als de
functionele en ruimtelijke eisen. De gedachtegang dat
gebouwen er zijn voor de mens en niet andersom
onderstreept de rol van de gebruiker in het ontwerp. [1]

Afb. 1.2 Alterra - binnentuin
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Alterra is niet representatief voor het doorsnee kantoorgebouw in Nederland. Een standaard
kantoorgebouw heeft een rechthoekige vorm met een geringe diepte (vaak 14,40 meter) en een
middengang met aan weerszijden cellenkantoren. Het ontwerp van deze kantoorgebouwen
wordt voornamelijk gebaseerd op functionele en economische uitgangspunten. Een gebruiker
komt slechts overeen met een bepaald gebruiksoppervlak in een schakeling met andere
gebruikers en dit wordt geëxtrapoleerd naar een gebouw. De gebruikers zijn afgesloten van de
buitenwereld zonder direct contact met de omgeving of invloed op het binnenklimaat. Hoewel
een van de basale wetten van het menselijk functioneren stelt dat de mens behoefte heeft aan
verandering, is de werkomgeving juist homogeen en statisch. [2]

[Uitgangspunten] Ruimtelijke beleving
Benadering (nu):
Geleding gevel door serres.

1.2 Verduurzaming bestaande kantoorgebouwen

g
om
ge
vin
we
rk

ui k
br
ge

kantoorgebouw

am
za
ur

De
elementen
kantoorgebouw,
duurzaamheid en gebruiker zijn de
kernbegrippen in dit onderzoek. Het
conceptuele model in figuur 1.1 geeft de
onderlinge relaties tussen deze elementen
weer. Hieruit volgen drie nieuwe relevante
begrippen: intrinsieke duurzaamheid,
duurzaam gebruik en werkomgeving.

gebruiker
du

Naar aanleiding van de geschetste
situatie ligt de aandacht in dit
afstudeeronderzoek bij het herontwerp
van kantoorgebouwen en de rol van de
gebruiker in het toekomstige duurzame
gebruik. Een groot gedeelte van de
huidige
kantoorgebouwen
is
niet
duurzaam gebouwd en zodoende is daar
milieuwinst te behalen.

Identiteit VROM (toekomst):
Volume en serres blijven behouden.

duurzaamheid

intrinsieke duurzaamheid
Fig. 1.3 Conceptueel model

In de huidige situatie wordt de intrinsieke duurzaamheid van een gebouw afgemeten aan de
toegepaste technische maatregelen. In de voorgestelde situatie daarentegen is de gebruiker
een belangrijke schakel in het verhogen van duurzaamheid: De werkomgeving wordt verbeterd
en zo wordt duurzaam gebruik door de gebruiker gestimuleerd.
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Entree (nu):
Obstakels in route naar entree.

1.3 Structuur van het onderzoek
Probleemstelling
Met welke ontwerpingreep kan de duurzaamheid van een bestaand kantoorgebouw worden
verbeterd, geredeneerd vanuit het duurzame gebruik?
Doelstelling
De doelstelling in het onderzoek is:
Het ontwikkelen van een nieuwe methode - voor ontwerpers - voor het herontwerpen
van bestaande kantoorgebouwen, waarin het duurzame gebruik in een aangename
werkomgeving centraal staat.

tu
n
n

De doelstelling van het onderzoek is:
Een bijdrage leveren aan de verbetering van de milieuprestatie van bestaande
kantoorgebouwen en de kwaliteit van de werkomgeving.
Definities
Kantoorgebouw:

Een bouwwerk waarin men administratieve handelingen kan
uitvoeren gedurende enige tijd.
Duurzaamheid:
De hoeveelheid aandacht die is besteed aan het positief
beïnvloeden van gezondheids- en milieu effecten van gebouwen.
Gebruiker:
Alle personen die als medewerker toegang hebben tot een
kantoorgebouw, ongeacht welke taak of functie.
Werkomgeving:
De directe omgeving van een gebruiker binnen een kantoorgebouw
waar hij of zij in staat is zijn of haar taak uit te oefenen.
Duurzaam gebruik:
De bijdrage van de gebruikers aan de vermindering van de
milieubelasting van verduurzaamde kantoorgebouwen.
Intrinsieke duurzaamheid: De aanwijsbare technische duurzaamheid.

Centraal Station
Openbaar vervoer
Voetgangers
Bezoekers/Entreeserre
Auto’s
Fietsers
Obstakels

Entree (toekomst):
Verduidelijken entree en bewustwording van
het gebouw.

Aanpak
Het onderzoek is verdeeld in drie stukken: Visie, methode en een case. Het eerste gedeelte, de
visie, is een beschrijvend onderzoek. De drie kernbegrippen – Kantoorgebouw, Duurzaamheid
en Gebruiker – worden in onderlinge samenhang uitgewerkt tot mijn visie over het
verduurzamen van kantoorgebouwen met oog voor de gebruikers. De onderzoeksvragen voor
dit gedeelte zijn als volgt:
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A. Visie
1. Wat is duurzame ontwikkeling, duurzaamheid en duurzaam bouwen?
2. Wat is een bestaand kantoorgebouw?
3. Wat is de intrinsieke duurzaamheid van bestaande kantoorgebouwen?
4. Wat is duurzaam gebruik en hoe kunnen gebruikers gestimuleerd worden tot duurzaam
gebruik?
5. Wat is de werkomgeving in een bestaand kantoorgebouw?
6. Hoe beleeft de gebruiker het kantoorgebouw?

Routing (nu):
Heldere verticale routing maar horizontale
routing via gesloten gangen.

Mijn visie vormt de basis voor het verkennende onderzoek dat leidt tot de ontwikkeling van een
methode ter ondersteuning van het ontwerpproces. Het onderzoek naar de voorbeeldprojecten,
door middel van observaties en interviews, resulteert in relevante aspecten. Dit verkennende
onderzoek is herhaalbaar.
B. Methode
1. Hoe komen de belevingen terug in de voorbeeldprojecten?
2. Welke aspecten zijn in het algemeen bepalend voor de belevingen?
3. Hoe kunnen de belevingen en hun aspecten geordend worden zodanig dat ze geschikt
zijn voor een methode?
4. Hoe is de methode inzetbaar in het ontwerpproces?
In de case wordt de methode voor het integreren van een duurzame structuur in een bestaand
kantoorgebouw getoetst. De bevindingen uit deze toetsing worden teruggekoppeld naar de
methode en leiden tot een inbedding van de methode in het ontwerpproces.

Routing (toekomst):
Binnenstraat kern van horizontale en verticale
routing.

C. Case
1. Welke kantoorgebouw is onderwerp van de case?
2. Hoe participeren de gebruikers in het ontwerpproces?
3. Is het eindresultaat een verbetering van de persoonlijke beleving van het gebouw?
4. Zorgt de integratie van een duurzame structuur voor een verbeterde duurzaamheid van
het gebouw?
Eindresultaat
Het eindresultaat van het afstudeeronderzoek is tweeledig:
- Een methode ter ondersteuning van het ontwerpproces
- Een herontwerp voor het gebouw van VROM
11
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Uitzicht (nu):
Weidsheid van het zicht is beperkt en eentonig.

Uitzicht (toekomst):
Serres verlevendigen met onder meer
vegetatie. Rekening houden met omringende
nieuwe bebouwing.

[Fig. 1.4 Onderzoeksmodel]

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op de achtergrond van duurzame ontwikkeling en de problematiek rond
bestaande kantoorgebouwen. Hoofdstuk 3 bouwt verder op deze kennis en kijkt vanuit de
gebruiker naar een nieuwe manier om bestaande kantoorgebouwen te verduurzamen.
Hoofdstuk 4 vertaalt de visie naar uitgangspunten voor de methode en onderzoekt de aspecten
in een aantal voorbeeldprojecten. Hoofdstuk 5 beschrijft de wijze waarop de methode ingebed
is in het ontwerpproces. Hoofdstuk 6 sluit dit afstudeeronderzoek af met conclusies over de
ontwerpopgave, de methode voor het ontwerpproces en mijn visie over duurzaam gebruik.
De aanpak en het resultaat van het herontwerp voor het Ministerie van VROM wordt parallel
aan dit onderzoeksverslag gepresenteerd.
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In dit hoofdstuk komen de kernbegrippen duurzaamheid en bestaande
kantoorgebouwen aan de orde. Uit de beschrijving van de duurzame ontwikkeling
van 1972 tot nu blijkt dat de gebruiker van gebouwen op de achtergrond staat.
Duurzaamheid wordt in nieuwbouw namelijk vertaald naar technische aspecten en
richtlijnen. Een echt duurzaam gebouw bevat nog andere kwaliteiten, die in ieder
geval ontbreken in standaard kantoorgebouwen. Deze constatering leidt tot het
inzicht dat bestaande (kantoor)gebouwen nog verduurzaamd kunnen worden.

[Concept] Ruimtelijke beleving
Hoofdelementen ruimtelijke beleving

[Hoofdstuk 2] Op de achtergrond
In 1972 werd door een onafhankelijke groep, de Club van Rome, een rapport gepubliceerd,
‘The limits to growth: a global challenge’. In deze studie werd een verband gelegd tussen
economische groei en de gevolgen hiervan voor het milieu. De nadruk lag op milieuvervuiling
en de uitputting van grondstoffen en voedsel veroorzaakt door de mondiale bevolkingsgroei en
industrialisatie. [3]
Vijftien jaar later, in 1987, verscheen het Brundtlandrapport, geschreven door een commissie
van de Verenigde Naties onder leiding van de vrouwelijke Noorse premier Gro Harlem
Brundtland. Hierin werd voor het eerst gesproken over duurzame ontwikkeling:
“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige
generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te
brengen om ook in hun behoeften te voorzien.” [4]
In dit rapport, getiteld ‘Our common future’, worden mensen persoonlijk aangesproken op hun
rol en verantwoordelijkheid ten opzichte van de natuur en elkaar, nu en in de toekomst. Deze
definitie van duurzame ontwikkeling is tijdens de conferentie in Rio de Janeiro in 1992
verbonden aan een nieuw internationaal beleid met betrekking tot milieu en ontwikkeling. [4]
Duurzame ontwikkeling wordt ook beschreven als een combinatie van sociale kwaliteit,
ecologische kwaliteit en economische kwaliteit, of korter gezegd People, Planet, Profit, ook wel
Triple P genoemd. Het is van belang een balans te vinden tussen deze waarden om op lange
termijn de aarde nog te kunnen gebruiken als leefomgeving voor de mens. [4]

De belangrijkste elementen voor de ruimtelijke
beleving zijn de serres en de binnenstraat,
deze laatste vanwege de horizontale routing.
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2.1 Duurzaam bouwen in Nederland

[Uitgangspunten] Sociale beleving

In Nederland heeft het ministerie van VROM in 1990 de overkoepelende term duurzaam
bouwen (dubo) geïntroduceerd ter vervanging van eerdere ontwikkelingen als ecologisch en
milieuvriendelijk bouwen. De milieu-impact van het ontwikkelen, beheren en slopen van de
gebouwde omgeving is zodanig groot, dat het nodig is en blijft om uitputting en vervuiling van
het milieu ten gevolge van bouwen te beperken en uiteindelijk te voorkomen. De overheid heeft
gekozen voor een technische benadering van deze problematiek. Duurzaam bouwen is op
verschillende manieren omgezet tot richtlijnen en ambitieniveaus voor bouwprojecten. Dit omdat
de definitie van duurzaam bouwen weliswaar bekend is, maar de definitie van een duurzaam
gebouw daarmee nog niet vastligt. [3]

Werken (nu):
Identieke werkruimten.

De Stichting Bouwresearch heeft bijvoorbeeld de nationale pakketten duurzaam bouwen
ontwikkeld met het doel een basis te bieden aan bouwpartners om eenduidige afspraken te
kunnen maken aan welke eisen een duurzaam gebouw moet voldoen. In de pakketten worden
vijf milieuthema’s onderscheiden: Materialen, energie, water, binnenmilieu en omgevingsmilieu.
Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele maatregelen, gebaseerd op de
meerkosten van de toepassing. [5]
De reden dat deze en soortgelijke instrumenten zijn ontwikkeld is eenvoudig: Wanneer je iets
wil integreren in het bouwproces en eventueel uiteindelijk in het bouwbesluit dan moet het wel
toetsbaar en communiceerbaar zijn. Hoewel ieder van de instrumenten in essentie een bijdrage
levert aan het bereiken van een meer duurzame gebouwde omgeving, beperken ze ook de
mogelijkheden van duurzaam bouwen. De lijstjes met mogelijke maatregelen gaan uit van
bewezen (standaard)technieken, nieuwe technieken of innovatieve bouwfysische concepten
komen niet aan de orde en een eenduidige afweging tussen standaardtechnieken is ook niet
altijd mogelijk. Ondanks de genoemde beperkingen vormt de technische benadering van
duurzaam bouwen door deze instrumenten een goede basis voor de verdere ontplooiing van
duurzaam bouwen. [5]

Werken (toekomst):
Diversiteit door flexibiliteit in werkruimten.

In een debat van de Rijksgebouwendienst in 2001 over de toekomst van duurzaam bouwen
kwam naar voren dat ‘echt duurzaam bouwen’ onvoldoende van de grond komt. Tussen de
technische en gevoelsmatige duurzaamheid van een gebouw bestond en bestaat nog een te
groot verschil. Uiteindelijk heeft VROM eind 2003 de periode van specifieke stimulering van
duurzaam bouwen afgesloten. VROM is nu geen initiator meer van duurzaam bouwen op
zichzelf, maar ondersteunt wel marktinitiatieven als het gaat om integratie van duurzaamheid
14
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als onderdeel van het kwaliteitsbegrip in de bouw. Op deze wijze zal duurzaam bouwen zich
een eigen, vernieuwde, plek moeten veroveren binnen de bouwwereld, die verder gaat dan de
ecologische kwaliteit. [3]

Samenwerken (nu):
Weinig aantrekkelijke mogelijkheden.

2.2 Wat is een echt duurzaam gebouw?
Duurzame ontwikkeling steunt op een juiste balans tussen
economische, ecologische en sociale kwaliteit. Voor
duurzaam bouwen is de ruimtelijke kwaliteit aanvullend van
belang. Deze vierde kwaliteit omvat integraal de drie eerder
genoemde kwaliteiten en de term ‘Project’ dekt uitstekend
de lading. De introductie van de term Project markeert ook
de overgang in het denken van puur technisch duurzaam
bouwen naar duurzaam ontwerpen. [4]
F
Fig. 2.1 Duurzame ontwikkeling

“Een duurzaam ontwerp is meer dan de som der delen; het is een architectonische
uitdaging gericht op het selectief integreren en componeren van alle elementen binnen
de randvoorwaarden van een duurzame context.” [Aankondiging van het multidisciplinair
project in de Bouwpers, het mededelingenblad van de faculteit Bouwkunde, nr. 01-2005,
jaargang 22]
Ontwerpen is een proces waarbij vanuit de creativiteit van een architect een gebouw op papier
tot stand komt. Duurzaam ontwerpen voegt daar een extra dimensie aan toe, namelijk het
milieubewustzijn van de architect. Dit milieubewustzijn wordt gekoppeld aan de ruimtelijke,
sociale en economische eisen en wensen van een project en wordt vertaald in een
conceptontwerp. Duurzaam ontwerpen leidt tot duurzame architectuur. Ter illustratie een aantal
voorbeeldprojecten van duurzame architectuur in binnen- en buitenland. Zie ook bijlage B.

Samenwerken (toekomst):
In balans met individuele werkplekken.

[Afb. 2.2] Het Jean-Marie Tjibaou Cultural Center in Nieuw Caledonië
kun je geen gebouw noemen. De 10 houten sculpturen vormen 3
geschakelde kleine nederzettingen, met ieder een eigen functie, die in
vorm en positie refereren aan de inheemse Kanak-cultuur. De sculpturen
vormen een eenheid en passen in de natuurlijke omgeving. [6]
Duurzame aspecten: Hout, wateropvang, natuurlijke ventilatie, opgaand in de omgeving
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[Afb. 2.3] Een heel ander project is het woongebouw in het Japanse
Osaka dat in 1993 gerealiseerd met het oog op de eenentwintigste
eeuw, vandaar de naam ‘Next21’. Opvallend in dit complex is de manier
waarop groen weer terug in de dichtbevolkte stad wordt getrokken en
gecombineerd wordt met de verschillende leefstijlen in de woonunits. [7]
Duurzame aspecten: Driedimensionale openbare parkachtige ruimte, wateropvang

Ontmoeten (nu):
Traditioneel gangkantoor nodigt niet uit tot
informeel overleg.

[Afb. 2.4] Mont Cenis in Duitsland is een project op een groter
schaalniveau, op de locatie van een voormalige steenkolenmijn. Onder
een grote overkapping van glas en zonnecellen bevinden zich
verschillende gebouwen en openbare ruimten die profiteren van het
ontstane mediterrane klimaat. Deze aangename luchtbuffer zorgt voor
verminderd energieverbruik van ieder van de gebouwen. [8]
Duurzame aspecten: Lokale materialen, bufferzone, zonnecellen, hout, mediterrane vegetatie

[Afb. 2.5] Het Alterra gebouw (voorheen: IBN DLO) heeft twee overkapte
semi-buitenruimten tussen de E-vormige kantoorvleugels. De ontstane
serres hebben een spilfunctie in de klimatologie en fungeren als
ontmoetingsplek. In tegenstelling tot de buitenlandse voorbeelden heeft
dit gebouw geen uitgesproken uiterlijke vormgeving. De architect, Stefan
Behnisch, vindt dit dan ook van ondergeschikt belang. [1]
Duurzame aspecten: Natuurlijke ventilatie, natuurlijke materialen en vegetatie, serres, licht

Ontmoeten (toekomst):
Openen binnenstraat voor
vergroot toevallige ontmoeting.

voorzieningen

[Afb. 2.6] Het Gasunie gebouw in Groningen door Alberts en van Huut
heeft een eigen vormgeving die past binnen de organische stroming uit
de architectuur. Verder is het gebouw van binnen flexibel ingericht en
bevat het een atrium waar de vleugels samenkomen. Het bouwwerk
wordt als een derde huid gezien voor de mens. Na de huid zelf en de
huid van kleding biedt een huis de mens een volgende
beschermingslaag tegen de grillen van de buitenwereld. [10] [11]
Duurzame aspecten: Vegetatie, organische vormen, atrium, ontmoeting, flexibele indeling
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[Afb. 2.7] Het gebouw van Rijkswaterstaat in Terneuzen is bijna volledig
opgetrokken uit houtskeletbouw. Het gebouw heeft een driehoekige vorm
die afgerond is op de punten met in het midden een centraal atrium,
hierdoor is naar de wens van de organisatie een gangloos gebouw
ontstaan. Dit atrium ook als spil van de natuurlijke ventilatie. [12] [13]
Duurzame aspecten: Natuurlijke en hergebruikte materialen, natuurlijke ventilatie, atrium

Ontspannen (nu):
Grote afstand afleggen om even te kunnen
ontspannen.

[Afb. 2.8] Het DWA-gebouw oogt als een gewoon kantoorgebouw door de
rechthoekige vormen. Vanwege de ontsluiting van het gebouw via een
atrium dat naast een verkeersfunctie ook een sociale en klimatologische
functie heeft is het toch een bijzonder gebouw geworden. [14] [15]
Duurzame aspecten: Atrium, groen, hout, flexibele werkplekken
[Afb. 2.9] Het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp voor
basisschool de Sokkerwei is het nulenergie concept waaruit de compacte
ronde vorm is ontstaan. Deze vorm heeft naast energetische ook
organisatorische voordelen. Het gebouw is beter bereikbaar en
beheersbaar. Opvallend in het energetische concept voor de Sokkerwei
is het beperken van de warmtebehoefte door de lichaamswarmte van de
kinderen mee te rekenen als passieve energiebron. [16]
Duurzame aspecten: Compact, daglicht, pv-panelen, grasdak, centrale plek, bewust gebruik
Gevoelsmatig kan een gebouw dus onder de noemer duurzame architectuur geschaard
worden, ongeacht de vorm, locatie, functie of toegepaste technische oplossingen. Aspecten die
in deze beoordeling meespelen zijn de ervaring van de mens van onder meer de ruimtelijkheid,
het binnenmilieu, de werkomgeving, de aanwezigheid van vegetatie en andere natuurlijke
materialen.
Na het zien van deze projecten rijst de vraag waarom niet alle nieuwbouw deze kwaliteiten
bevat. Is het simpelweg omdat geld (‘de economische kwaliteit’) meestal toch de
doorslaggevende factor is, ten koste van het milieu (‘de ecologische kwaliteit’), zoals het geval
is bij veel kantoorgebouwen verspreid over ons land? Een standaard kantoorgebouw is vaak
geen echt duurzaam gebouw omdat bijna geen van de genoemde duurzame aspecten in het
kantoorgebouw terug te vinden zijn. Een rake beschrijving van zo’n standaard – maar niet
duurzaam – kantoorgebouw is de volgende van Jurriaan van Meel:
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“Sinds de jaren vijftig heeft de ‘glazen doos met gesloten structuur’ de internationale
kantoorarchitectuur gedomineerd. Het stereotype kantoorgebouw is nog steeds een
‘strakke’ modernistische toren van staal, glas en beton. Achter het spiegelende glas
bevinden zich een imposante lobby, snelle liften en standaard kantoorverdiepingen
voorzien van airconditioning.” [17]

[Concept] Sociale beleving
Hoofdelementen sociale beleving

2.3 De inwisselbaarheid van een standaard kantoorgebouw
Rem Koolhaas beschrijft in zijn boek S, M, L, XL onder meer het ‘Typical Plan’, de Amerikaanse
versie van het standaard kantoortype. Dit Typical Plan is neutraal en vrij van iedere mogelijke
invulling, zoals wanden of meubilair. De architecten die aan de basis stonden van het Typical
Plan begrepen volgens Koolhaas dat het kantoorgebouw het eerste type gebouw is dat een
volstrekt abstract programma heeft en representeert. Kantoorwerk vraagt niet om specifieke
architectuur. De enige functie van het kantoor is om de gebruikers te laten bestaan. [18]
Rem Koolhaas stelt zich de vraag of kantoren volgens het Typical Plan zich verder iets
aantrekken van de omgeving. Of door het stapelen van Typical Plan er overal soortgelijke
hoogbouw ontstaat die samen weer soortgelijke zakenwijken (‘downtown’) vormen. Zo wordt
‘Typical Plan’ een zich herhalende ‘stempel’. Uiteindelijk maakt het dan niet uit in welke
zakenwijk in welke stad je staat, het ziet er precies hetzelfde uit. [18]
Vanwege de dynamiek in de maatschappij en het bedrijfsleven is de kantorenmarkt onderhevig
aan snelle veranderingen. De gemiddelde verhuisfrequentie van een kantoororganisatie
bedraagt momenteel ongeveer vijf jaar. Iedere verhuizing of verbouwing brengt aanpassingen
met zich mee aan het gebouw of de inrichting om te voldoen aan de nieuwe gebruikerswensen.
Iedere verandering veroorzaakt een extra milieubelasting. Een standaard kantoorgebouw is een
inwisselbaar wegwerpobject wat de intrinsieke duurzame kwaliteit van het gebouw teniet doet.
[19]
Stewart Brand beschrijft in zijn boek ‘How buildings learn, what happens after they’re built’ de
onderverdeling van een gebouw in ‘shearing layers of change’, ofwel de ‘S’-lagentheorie. De
onderverdeling in lagen is gebaseerd op de technische levensduur van de verschillende
elementen in een gebouw vanwege het verschil in de snelheid waarmee de componenten van
een gebouw vervangen worden. Een gebouw is daarom altijd in een voortdurende staat van
verandering. [20]

18

OP DE ACHTERGROND

Het belangrijkste element voor de sociale
beleving is uiteraard de kantoorvleugel.
Daarnaast zijn de serres en de binnenstraat
van belang.
SOCIALE BELEVING

I

[Intermezzo] De ‘S’-lagen van Stewart Brand

[Uitgangspunten] Natuurlijke beleving

Stewart Brand onderscheidt de volgende ‘S’-lagen, de lagen worden genoemd in volgorde van
kortste naar langste levenscyclus. Deze ‘S’-lagentheorie is een praktisch handvat voor de
ontleding van een gebouw in bouwdelen. [20]
‘S’-laag
Stuff
Spaceplan
Services
Skin
Structure
Site

Nederlandse term
Spullen
Indeling
Installaties
Gevel
Constructie
Locatie

Binnenklimaat (nu):
Mechanische toevoer en afvoer ventilatielucht
in kantoren staan los van binnenklimaat serres.

Levenscyclus
Dagelijks
3 tot 30 jaar
7 tot 15 jaar
20 jaar
30 tot 300 jaar
Eeuwig
[Fig. 2.10 ‘S’-lagen van Stewart Brand]

Een gebouw heeft dus een bepaalde technische levensduur, de periode waarin de technische
prestatie van het gebouw voldoende is. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het niet instort, lekt of
andere gebreken vertoont. De gemiddelde technische levensduur van gebouwen wordt geschat
op 75 jaar. Uitgaande van deze levensduur wordt ruim 75% van de milieubelasting veroorzaakt
door het gebruik van energie, bijna 20% door bouwmaterialen en slechts 3% door water. Dit
blijkt uit een milieuanalyse van 12 kantoren van Rijksgebouwendienst. [19]

zomersituatie [A]

Binnenklimaat (toekomst):
Kantoorvleugels ook direct laten ventileren naar
serres.

Daarnaast heeft een gebouw ook een functionele levensduur, dat is het aantal jaren waarin het
gebouw naar tevredenheid gebruikt wordt. Bij een gebruiksduur van ongeveer 20 jaar zijn
bouwmaterialen even belangrijk als energie en bij nog kortere gebruiksduren kan deze factor
oplopen tot een veelvoud van die van energie. Van de bouwmaterialen neemt de
draagconstructie 60-70% van de milieubelasting voor haar rekening. [19]
De vergelijking tussen de technische en de functionele levensduur geeft aan dat de functionele
levensduur beduidend korter is dan de technische levensduur van een gebouw. Het aantal jaren
waarin een gebouw naar tevredenheid gebruikt wordt staat los van de technische prestatie. Een
verbouwing of renovatie wordt eerder uitgevoerd dan technisch noodzakelijk is.
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prestatie

Natuurlijke elementen (nu):
Gebouw is overwegend grauw en grijs met
alleen onderin serres en bovenaan in daktuinen
wat groen.

functionele levensduur

technische levensduur

tijd
kantoorgebouw

renovatie

Fig. 2.11 Prestatie bij renovatie

Fig. 2.12 Milieubelasting bij renovatie

De vroegtijdige renovatie heeft ingrijpende gevolgen voor de milieubelasting, die nog verergerd
worden door het feit dat een kantoorgebouw tijdens zijn levensduur waarschijnlijk meerdere
ingrepen zal ondergaan. Na een renovatie gaat het energiegebruik meestal weer op gewone
voet verder.

prestatie

Dit kan anders. Ten eerste kan de renovatie zelf minder milieubelasting veroorzaken door de
grootte van de ingreep te beperken. Ten tweede kan de renovatie van dien aard zijn dat over
een langere periode geen nieuwe grote ingreep nodig is. En ten derde kan het verlengde
gebruik door aanpassingen tijdens de renovatie minder milieubelasting veroorzaken.

functionele levensduur

Natuurlijke elementen (toekomst):
Meer planten nabij werkplek introduceren.
technische levensduur

tijd
kantoorgebouw

duurzaam
gebruik

Fig. 2.13 Prestatie bij duurzaam gebruik
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Dit hoofdstuk begint met mijn visie op duurzaam gebruik: Een belangrijke
voorwaarde voor duurzaam gebruik is een aangename werkomgeving, en beiden zijn
het resultaat van het integreren van een duurzame structuur. Het hoofdstuk vervolgt
met de randvoorwaarden voor het integreren van een duurzame structuur: De
verdeling van een kantoorgebouw in een gebouwkader en de werkomgeving. Het
hoofdstuk eindigt met de ruimtelijke, sociale en natuurlijke beleving van de gebruiker
die een rol gaan spelen wanneer de bestaande werkomgeving vervangen wordt door
een duurzame structuur.

Individuele controle (nu):
Per kantoor is het luchtvolume en de verlichting
regelbaar en het verbruik wordt centraal
gemonitord.

[Hoofdstuk 3] Een duurzame structuur
Evenals het Brundtlandrapport uit 1987 wijst VROM in 2003 opnieuw op de
verantwoordelijkheid van de mensen zelf (zie ook §2.1). Je kunt nog zo’n duurzame technieken
toepassen, als de juiste wijze van gebruik ontbreekt is het milieueffect verwaarloosbaar. Een
beter milieu begint dus nog steeds bij jezelf en niet alleen bij de overheid en het bedrijfsleven.
Dit vraagt om een actieve bijdrage van mensen en sluit aan bij de conclusie uit het vorige
hoofdstuk dat het verlengde gebruik van een gebouw duurzaam kan zijn.
3.1 Duurzaam gebruik
Het is dus nodig om verduurzaming van bestaande kantorenbouw op een andere manier dan
vanuit de techniek te benaderen. Het antwoord ligt al besloten in de term ‘verlengd gebruik’, de
sleutelrol binnen het toekomstige gebruik is uiteraard voor de gebruiker van het gebouw. Niet
zonder reden is de bijdrage van energieverbruik aan de totale milieubelasting zo groot. Om het
gebruik van gebouwen te transformeren naar duurzaam gebruik is er een
mentaliteitsverandering nodig van de gebruikers.

Individuele controle (toekomst):
Ventileren naar serre gaat niet meer ten koste
van mechanische regeling.

Het onderzoeken van de psychologie van de gebruiker, waarbij aspecten als perfectie,
gewenning en verandering aan de orde komen, voert te ver binnen dit afstudeerproject. Daarom
wordt verondersteld dat een gebruiker zijn medewerking zal verlenen aan duurzaam gebruik
indien het gebouw hem daarvoor randvoorwaarden en meerwaarde biedt. Binnen dit onderzoek
is de gebruiker gedefinieerd als een medewerker die recht heeft op toegang tot een
kantoorgebouw, ongeacht welke taak of functie hij of zij uitoefent.
Een veelgehoord motto als reactie op standaard kantoorgebouwen waarin de mens
ondergeschikt is gemaakt aan alle technische voorzieningen is: ‘Gebouwen zijn er voor de
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mens, niet andersom.’ Uiteraard moet een gebouw méér bieden dan alleen onderdak en
bescherming tegen weer en wind. Vanuit dit motto gaan we nu een stap verder richting
duurzaam gebruik, waarbij zowel ‘Gebouwen zijn er voor de mens’ als ‘Mensen zijn er voor het
gebouw’ geldt. Dit houdt in dat mensen in een prettige werkomgeving bij kunnen dragen aan het
behouden van de aangenaamheid en tegelijkertijd aan het verminderen van de milieubelasting.
Dit is als het ware de transformatie van milieuvriendelijk bouwen via mens- en milieuvriendelijk
bouwen naar gebruiksvriendelijk bouwen.

Flexibiliteit (nu):
Alle werkplekken zijn standaard en hetzelfde,
daarom is flexibiliteit niet nodig.

Resumerend is duurzaam gebruik de bijdrage van de gebruikers aan de vermindering van de
milieubelasting van verduurzaamde kantoorgebouwen. Duurzaam gebruik wordt gestimuleerd
door het in stand willen houden van een aangename werkomgeving. Maar duurzaam gebruik is
uiteraard geen vastomlijnde oplossing voor ieder gebouw. Dit omdat ieder gebouw een unieke
combinatie van materialen en technieken is, evenals de organisatie die in het gebouw
gehuisvest uniek is. Iedere unieke situatie vraagt om een unieke oplossing van duurzaam
gebruik. Nu is de vraag hoe dit duurzame gebruik bereikt kan worden in een bestaand
kantoorgebouw.
Daarvoor introduceer ik de term ‘een duurzame structuur’. Een duurzame structuur wordt in een
bestaand kantoorgebouw geïntegreerd en biedt zo een oplossing voor meerdere, gelijktijdig
optredende, problemen ten aanzien van het functioneren. Het eindresultaat van het herontwerp
op basis van deze duurzame structuur zijn een aangename werkomgeving met tevreden
gebruikers, die op hun beurt zorgen voor een duurzaam gebruik. De randvoorwaarden voor het
introduceren van een duurzame structuur komen voort uit verschillende gebouw- en
duurzaamheidsaspecten, bijvoorbeeld de mate van flexibiliteit en de grootte van de ingreep.
[Leestips] Over de gebruiker in de (duurzaam) gebouwde omgeving
Green buildings pay – Edwards, B.
Natuur onder de architectuur – Koster, E.
Productieve werkomgeving (artikel) – Weterings, M.
Psychologische aspecten van ziekmakende gebouwen – Vroon, P.
The skyscraper bioclimatically considered: A design primer – Yeang, K.
Flexibiliteit (toekomst):
Door veranderingen in de manier van werken is
meer verscheidenheid gewenst.
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[Concept] Natuurlijke beleving

3.2 De veranderende werkomgeving
Een van de problemen ten aanzien van het functioneren zijn de ontwikkelingen op ICT-gebied
die direct invloed hebben gehad op de wijze waarop een medewerker zijn of haar taak uitoefent.
Een fysieke werkomgeving kan deze ontwikkelingen niet bijbenen. Een trend die aansluit bij
deze nieuwe manieren van communiceren is de verdeling van werknemers over meerdere
locaties: een basiskantoor en ‘satellietkantoren’ of andere telewerkplekken. [21]

Hoofdelementen natuurlijke beleving

Telewerkplekken zijn werkplekken die fysiek afgescheiden zijn van het hoofdkantoor en
doormiddel van internet, email en telefoon contact onderhouden met het hoofdkantoor,
voorbeelden zijn een buurtkantoor of een thuiswerkplek. Het gevolg van deze trend is dat de
bezettingsgraad van reguliere kantoren veel lager komt te liggen en dat vanwege de
achterhaalde indeling in cellenkantoren de meerwaarde van naar kantoor komen minimaal is.
Mensen werken ook het liefste thuis; geen reistijd, geen files of vertragingen en een werkplek bij
de openslaande deuren naar de tuin. [21] [22]
De reden om in de toekomst toch nog naar kantoor te komen ligt dus niet meer in het aanbod
van een individuele werkplek. Naar kantoor kom je dan niet meer om te werken, maar om
mensen te ontmoeten en samen nieuwe ideeën te ontwikkelen. De vraag is dus hoe een
werkomgeving kan inspelen op deze veranderingen, en hoe dit opgelost kan worden binnen
een duurzame structuur. [19]
[Leestips] Over de veranderende werkomgeving
Je werkplek is waar je bent – Interpolis
The art of working – Veldhoen, E.
The sustainable office – Dobbelsteen, A. van de
Working without walls, an insight into the transforming government workplace - DEGW

3.3 Het gebouwkader en de werkomgeving
Rem Koolhaas beschrijft in zijn betoog over ‘Typical Plan’ de verschillen tussen Amerikaanse en
Europese kantoorgebouwen. De Amerikaanse werkomgeving is open, één grote gezamenlijke
kantoortuin, en past daarom binnen de door hem geschetste typering van kantoorgebouwen.
Europese kantoorgebouwen echter, schrijft hij, kennen geen ‘Typical Plan’ omdat deze
onderverdeeld zijn in afzonderlijke kamers. [18]

Het belangrijkste element voor de natuurlijke
beleving is uiteraard de serre. Daarnaast is de
invloed
vanuit
de
serres
op
de
kantoorvleugels van belang.
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Maar waar Koolhaas ‘Typical Plan’ beschouwt als een kantoortype, beschouw ik het als een
gebouwkader waaraan Amerika en Europa ieder een eigen invulling heeft gegeven. Europese
bedrijven hebben ervoor gekozen om de open verdiepingen in te vullen met flexibele wanden
waardoor een structuur ontstaat met een middengang en aan weerszijden kamerkantoren.

Concept en voorlopig ontwerp
[Concept] Persoonlijke beleving

Deze beschouwing koppel ik aan de ‘S’-lagentheorie van Stewart Brand zoals geïntroduceerd in
paragraaf 2.4. Dit resulteert in een gebouwkader bestaande uit de lagen Site, Structure en Skin,
en een werkomgeving vormgegeven door de lagen Services, Spaceplan en Stuff, zie figuur 3.1.
Het gebouwkader vormt de primaire functie van een gebouw, namelijk de gebruiker
beschermen tegen (weers)invloeden van buitenaf. De secundaire functie van een
kantoorgebouw is de gebruiker in staat te stellen om zijn werk te doen. [20]

De voorgaande belevingsanalyses vertellen
over de drie belangrijkste elementen in het
gebouw van VROM; de kantoorvleugels, de
serres en de verbindende binnenstraat.

[Fig. 3.1 Verdeling gebouw in gebouwkader en werkomgeving]

Het bedrijfsverzamelgebouw Symbion te Valkenswaard is een voorbeeld van een standaard
kantoorgebouw uit de jaren ’70 waarbij deze onderverdeling te zien is. In bijlage C staat een
volledige beschrijving van dit kantoorgebouw, inclusief een toelichting van iedere ‘S’-laag
volgens Stewart Brand.
Dit kleinschalige bedrijfsverzamelgebouw is gelegen in de noordoostelijke hoek van
bedrijventerrein ‘De Schaapsloop’ te Valkenswaard (site). Het gebouw bestaat uit drie blokken,
met elk dezelfde gebouwhoogte. De blokken verschillen in lengte en breedte, de vloerdiepte
varieert van 9,0 m tot 12,6 m (structure). De constructieve en scheidende functie zijn
geïntegreerd in de dragende betonnen gevelelementen (zie afbeelding 3.2) met een
standaardbreedte van 1800 mm (skin). Samen vormen deze ‘S’-lagen het herkenbare
gebouwkader.
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Van belang voor het herontwerp is de
constatering dat de sociale beleving inderdaad
te onderscheiden is van de ruimtelijke
beleving. Verder geeft de analyse van de
natuurlijke beleving aan dat wisselwerking
tussen de elementen onderling gewenst is om
tot een verlevendiging van het gebouw te
komen.
[Voorlopig ontwerp] Persoonlijke beleving
Deze verlevendiging uit zich dan ook op
verschillende vlakken, van een meer natuurlijk
binnenklimaat en meer groen tot flexibele
werkplekken, een inspirerende werkomgeving
en een hogere bezettingsgraad van de
kantoren. Deze is momenteel ongeveer 40%.
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Alle genoemde aspecten gaan onderdeel
uitmaken van de duurzame structuur die in het
gebouw verweven wordt. Voor het uiteindelijke
duurzame gebruik is het van belang dat niet
alleen het gebouw, maar ook de gebruikers
open staan voor deze duurzame structuur en
nieuwe manier van werken en gebruiken:
‘VROM: Open Minded’

Afb. 3.2 en 3.3 Gebouwkader

Afb. 3.4 en 3.5 Werkomgeving

De werkomgeving bestaat uit de wisselwerking tussen indeling, voorzieningen en meubels. De
voorzieningen in het Symbiongebouw zijn standaardoplossingen en niet toereikend om de
gebreken van het gebouw ten aanzien van het werkcomfort op te vangen. Dit heeft invloed op
het gebruik van de indeling, de ruimten aan de zuidzijde op de tweede verdieping worden het
hele jaar niet gebruikt omdat het er ’s zomers te warm is om te werken. Deze kamers zijn nu
opslagplekken van afgedankte spullen.
[Leestips] Over de werkomgeving binnen het gebouwkader

De duurzame structuur zorgt voor een
verlevendiging van het gebouw, als een soort
slinger van groen. Op deze wijze wordt het
publiek het gebouw ingetrokken en daarna
creëert het groen verschillende sferen in het
gebouw: De park- en pleinkarakters van de
serres, die ook van invloed zijn op de sociale
beleving in de kantoorvleugels. Door het
gebouw gedeeltelijk open te stellen voor het
publiek fungeert het Ministerie van VROM als
een visitekaartje voor de eigen visie.

How buildings learn, what happens after they are built – Brand, S.
S, M, L, XL – Koolhaas, R.
The European office, office design and national context – Meel, J. van
3.4 Een flexibele structuur
Het doel van een duurzame structuur is het verlengen en verduurzamen van de gebruiksduur
van een kantoorgebouw, zoals al beschreven in § 2.4 en §3.1. Door het integreren van een
duurzame structuur wordt vervroegde sloop en de bijbehorende milieubelasting voorkomen.
Bovendien heeft de ingreep die door de duurzame structuur veroorzaakt wordt zelf een
minimale milieubelasting. Dit kan worden bereikt door de ingreep te beperken tot de
werkomgeving. Het tweede doel van een duurzame structuur is het creëren van een
aangename werkomgeving voor de gebruikers, zij worden zo gestimuleerd tot het duurzame
gebruik van het kantoorgebouw.
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[Voorlopig ontwerp] Ruimtelijke beleving
Benadering (referentie):
Het groen is van buiten zichtbaar en lokt
mensen het gebouw binnen.

[Fig. 3.6 Vervangen van de bestaande werkomgeving voor een duurzame structuur]

Figuur 3.6 geeft schematisch deze twee doelen weer. Verder is de duurzame structuur flexibel
van aard, in de toekomst kunnen gewenste veranderingen opgevangen worden door kleine
aanpassingen. Dit past bij het standpunt over een minimale ingreep c.q. milieubelasting.
Stewart Brand benoemt deze flexibiliteit in het boek ‘How buildings learn’:
“An adapted state is not an end state. A successful building has to be periodically
challenged and refreshed or it will turn into a beautiful corpse.” [20]

Next 21

3.5 Ruimtelijke, sociale en natuurlijke beleving
De duurzame structuur is vanuit het perspectief van de gebruiker te onderscheiden in drie
thema’s. Met behulp van deze thema’s wordt in hoofdstuk 4 een beeld gevormd van een
duurzame structuur en worden de relevante aspecten van ieder thema bepaald.
Het eerste thema betreft de ruimtelijke beleving van een kantoorgebouw. In een standaard
kantoorgebouw nemen de ‘S’-lagen alle ruimte in, de gebruiker moet zich daar nog tussen
wringen terwijl hij juist recht heeft op ruimte in een gebouw. De mens is als het ware de
zevende ‘S’, de Soul. Door de binnenste drie lagen, Services, Spaceplan en Stuff, uit het
gebouw te halen wordt weer ruimte gecreëerd voor de gebruiker. De gebruiker is nu in staat de
ruimtelijkheid van het gebouw te beleven, zoals het gevormd wordt door het gebouwkader.
De ruimtelijke beleving is het samenspel van de omgeving met de gevel en hoe de gevel zich
ten opzichte van de constructie verhoudt. Dit samenspel kan van elk gebouw beschreven
Alterra
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worden. Zowel de ruimtelijke beleving vanaf de buitenzijde, als de ruimtelijke beleving van
binnen is belangrijk. Kortom, de ruimtelijke beleving is de ervaring van het gebouwkader in een
gebouw.

[Fig. 3.7 Ruimtelijke beleving]

Benadering (ontwerpschets):
Het groen trekt mensen het gebouw in,
vanwege het opvallende karakter in de
stedelijke omgeving.

[Fig. 3.8 Sociale beleving]

Het tweede thema is de sociale beleving. Mijn stelling is dat in standaard kantoorgebouwen te
weinig aandacht is voor het comfort en welzijn van de gebruikers. Gebruikers van dergelijke
gebouwen, met een gesloten gevel, volledige airconditioning en vast meubilair, hebben geen
zeggenschap over hun omgeving. Om de werkomgeving te veraangenamen worden de huidige
lagen verwijderd. Daarvoor in de plaats komt een samenhangende, comfortabele en flexibele
structuur, ontworpen voor een specifieke groep gebruikers. Door deze ingreep wordt de
gebruiksduur van het gebouw verlengd en verbetert de sociale beleving, de ervaring van de
werkomgeving in een gebouw.

Benadering van het gebouw vanuit zuidoostelijke richting.
De verbinding van het station naar de stad onder het
gebouw van VROM wordt geflankeerd door bomen.

Het derde thema, de natuurlijke beleving, is geïnspireerd op de
beleving van het mensvriendelijke Alterragebouw. Met het
integreren van een duurzame structuur heb ik een bepaald beeld
voor ogen om de huidige klachten rondom standaard
kantoorgebouwen te doorbreken. Dit beeld bevat veel daglicht,
verse lucht, ruimte, natuurlijke materialen en planten.
De natuurlijke beleving is de zintuiglijke waarneming van de
integrale kwaliteiten van een gebouw. De gebruiker voelt de
zonnestralen op zijn rug, ruikt de frisse lucht die via het
openstaande raam naar binnen komt, ziet acht verschillende
27
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kleuren groen in de binnentuin, hoort het klateren van een fontein in de vijver en proeft zo als
het ware de natuurlijke sfeer in het gebouw.
Het boek ‘Natuur onder architectuur’ beschrijft de totstandkoming en het gebruik van het Alterra
gebouw. Een fragment uit een betoog van Stefan Behnisch, de architect, onderschrijft het
belang van een natuurlijke beleving:

Entree (referentie):
De entree moet duidelijk zichtbaar zijn en wordt
benadrukt met bomen en planten.

‘Ik geloof dat het welbevinden van de gebruiker tegenwoordig verkeerd wordt gedefinieerd. […]
Wat zich niet laat meten kunnen we niet definiëren. […] Omdat we niet weten hoe we
welbevinden of behaaglijkheid moeten definiëren, stellen we de ’s zomers maximaal toelaatbare
temperatuur op 26 °C. […] Ik kan een ruimte ontwerpen die men bij 30 °C als zeer prettig
ervaart of een ruimte waarin het bij 26 °C al ondraaglijk warm wordt. […] Zoals de meeste
kantoorkamers, voorzien van een systeemplafond, niet te openen ramen en binnenzonwering.
[…] In een lichte, hoge ruimte van harde, steenachtige materialen, met een open venster met
een decoratief traliewerk dat het licht filtert (zoals in het Alhambra) en waar je het geluid van
klaterend water hoort – in zo’n ruimte vormen hoge temperaturen helemaal geen probleem.’ [1]

Het beeld van een duurzame structuur wordt duidelijk in de case ‘VROM: Open Minded’
hiernaast.

Vertigo

Klooster Oosterhout
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In dit hoofdstuk worden allereerst vijf kantoorgebouwen als referentiekader voor het
ontwerpen van een duurzame structuur geïntroduceerd. De beeldvorming en
waardering van de ruimtelijke, sociale en natuurlijke beleving van deze
voorbeeldgebouwen geeft vervolgens aanleiding tot het verwerken van bepaalde
aspecten in belevingsraamwerk. Dit raamwerk ondersteunt het ontwerpproces van
een duurzame structuur.

Entree (ontwerpschets):
De bomen in de onderdoorgang markeren de
huidige onopvallende entree. Bovendien
projecteren de bomen de binnenstraat op
straatniveau.

[Hoofdstuk 4] Het raamwerk van de beleving
Vijf bijzondere kantoorgebouwen dienen in dit hoofdstuk als referentiekader voor het opstellen
van een methode ter ondersteuning van het ontwerpproces van een duurzame structuur. Ieder
van de voorbeeldprojecten wordt geïntroduceerd naar aanleiding van een selectiecriterium
aangevuld met algemene kenmerken en een illustratie. Aan de hand van de veronderstelde
tweedeling van een kantoorgebouw in gebouwkader en werkomgeving komen de ruimtelijke,
sociale en natuurlijke beleving aan de orde, zoals beschreven in § 3.5. In een tabel wordt de
waardering voor ieder van deze belevingen weergegeven, variërend van zeer sterk (++) tot zeer
zwak (--). De waardering ‘0’ correspondeert met een standaard kantoorgebouw. De uitgebreide
beschrijvingen staan in de losse bijlage Voorbeeldprojecten.
4.1 Een beeld bij iedere beleving
Een van de voorbeeldprojecten is uiteraard het huidige Alterra gebouw in Wageningen vanwege
de mensvriendelijke aspecten in het gebouw. Verder maakt het ministerie van VROM onderdeel
uit van de selectie vanwege de veronderstelde voorbeeldfunctie voor duurzaam bouwen. De
gebouwen van Centraal Beheer en Villa VPRO zijn gekozen om de aandacht voor de gebruiker
in het ontwerp. De gebouwen zijn respectievelijk 35 jaar en 10 jaar in gebruik. Tenslotte is de
Van Nelle Ontwerpfabriek een goed praktijkvoorbeeld van het behouden van het gebouwkader.

Afb. 4.1-4.5
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Entree in onderdoorgang

Detail conceptschets: De toppen van de bomen in de
onderdoorgang zijn nog net zichtbaar in de binnenstraat
op de vierde verdieping.
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Wageningen
1998

Centraal
Beheer
Apeldoorn
1972

Van Nelle
ontwerpfabriek
Rotterdam
2003

10.000 m²

30.000 m²

3
+/- 275

Alterra
Locatie
Realisatie
Oppervlakte
Bouwlagen
Aantal
gebruikers
Werkomgeving

Villa VPRO

VROM

Hilversum
1997

Den Haag
1992

30.000 m²

10.500 m²

99.000 m²

5

8

5

16

+/- 600

groeiend

+/- 150

+/- 3200

Routing (referentie):
Routing is niet puur functioneel en via gesloten
kernen, maar via serres en met directe
aansluiting tot gezamenlijke voorzieningen.

[Tabel 4.6 Overzicht kenmerken voorbeeldprojecten]

Ruimtelijke beleving
Van belang in de waardering van de ruimtelijke beleving is de vraag of het mogelijk is het
gebouw op te splitsen in een gebouwkader en een werkomgeving. Verder zijn atria en andere
ruimtelijke elementen in het gebouwkader van toegevoegde waarde voor de ruimtelijke beleving
omdat deze elementen het gebouw minder standaard en inwisselbaar maken.

Ruimtelijke
beleving

Alterra

Centraal
Beheer

Van Nelle
ontwerpfabriek

Villa VPRO

VROM

+

0

+

++

+

Alterra

[Tabel 4.7 Waardering ruimtelijke beleving voorbeeldprojecten]

De Van Nelle Ontwerpfabriek is een praktisch voorbeeld van de ontkoppeling van gebouwkader
en werkomgeving. In de renovatie is het gebouwkader behouden en heeft de werkomgeving
een andere invulling gekregen: De voormalige fabriek is getransformeerd naar een
kantoorgebouw, maar de ruimtelijke uitstraling van de fabriek is gebleven.
Het gebouwkader van Villa VPRO en Centraal Beheer wordt in beide gebouwen gedomineerd
door de constructie. De aandacht voor de gebruiker in het ontwerp heeft geresulteerd in een
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sterke verschijningsvorm. Het gebouw van Centraal Beheer is een reactie op het mensloos
bouwen van kantoorgebouwen in die tijd en Villa VPRO is een voorbeeld van een
kantoorconcept voor een creatieve en open organisatie. De ruimtelijke beleving van het
eindeloze interieur van Villa VPRO is interessant, in tegenstelling tot de herhaalde
binnenstructuur van Centraal Beheer. Centraal Beheer zoekt de onderlinge ruimtelijke relatie in
een geometrische structuur met voorspelbare zichtlijnen, terwijl deze relatie in Villa VPRO
onverwacht is en zo het gebouw verlevendigd.

Routing (ontwerpschets):
Nieuwe trappen en loopbruggen zorgen voor
meer verbindingen waardoor de serre ook in de
hoogte een verkeersfunctie krijgt én meer
levendigheid.

De gebouwkaders van VROM en Alterra zijn minder sterk aanwezig en worden voornamelijk
bepaald door de gevel en de verruimde spouw in de gevel, de serres. Deze serres zorgen in
beide gebouwen voor een aangename ruimtelijke ervaring
Sociale beleving
De waardering van de sociale beleving heeft te maken met de indeling van de werkomgeving. Is
de werkomgeving standaard ingedeeld of zijn er meer mogelijkheden om te werken? Heeft de
gebruiker een keuze of wordt zijn werkplek ‘van bovenaf’ vastgelegd? De hoofdvraag is of de
gebruiker alleen naar het kantoorgebouw komt om te werken, of dat het gebouw meer te bieden
heeft.

Sociale
beleving

Alterra

Centraal
Beheer

Van Nelle
ontwerpfabriek

Villa VPRO

VROM

+

0

+

++

0
Routing in de serre van bovenaf gezien.

[Tabel 4.8 Waardering sociale beleving voorbeeldprojecten]

De gemiddelde waardering voor Centraal Beheer is opvallend, want Herman Hertzberger
reageerde met zijn ontwerp op het functionalisme van de wederopbouw dat tot kille en
fantasieloze architectuur had geleid. In zijn ontwerp had hij aandacht voor de menselijke maat
en voor ontmoeting en vervlechting. Desondanks is het resultaat ‘een grote platte koek’, aldus
hijzelf. Hij heeft het uitgangspunt van de mens als maat heel letterlijk genomen en het gebouw
opgebouwd uit kleine eenheden gericht op de gebruiker. Hierdoor is de geometrie van het
gebouw veel minder speels dan bijvoorbeeld in het VPRO gebouw. Een ander minpunt is het
feit de gerealiseerde pauzeplekken dieper in het gebouw liggen en weinig daglicht ontvangen.
Villa VPRO is vooral bekend vanwege de vele klachten over het gebouw na ingebruikname. De
VPRO heeft de gebruikers de gelegenheid gegeven om hun klachten kenbaar te maken en
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heeft er ook daarna veel aan gedaan om deze euvels te verhelpen. De doorlopende kantoortuin
is doorspekt met interessante plekken, wat de gebruiker de mogelijkheid biedt om van tijd tot tijd
een andere aansprekende werkplek te kiezen in het gebouw. Momenteel bedraagt de
verhuiscyclus, in de race naar het vinden van het beste plekje binnen het gebouw, 8 maanden.
Een aantal problemen is ook naar de achtergrond verdwenen omdat het aantal gebruikers sterk
is afgenomen, van 360 in de beginjaren naar 150 medewerkers per dag nu.

Uitzicht (referentie):
‘Het liefst werkt men thuis, bij de openslaande
deuren naar de eigen tuin.’

De gemiddelde waardering voor het gebouw van VROM komt voort uit de standaardindeling
van het gebouw in cellenkantoren. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan de problematiek
rondom de centrumlocatie waardoor de invulling van de werkomgeving een lage prioriteit had.
Bovendien leidde de beperkte omvang van de locatie, de bouwhoogte en het aantal te
huisvesten gebruikers tot smalle afmetingen van de kantoorruimten.
De kantoorvleugels van het Alterra gebouw zijn ook cellenkantoren aan weerszijden van een
middengang. Maar daarnaast heeft iedere gebruiker de mogelijkheid om via de raamzijde een
serre in te stappen. Dit geeft een positieve draai aan de sociale beleving van het gebouw.
De transformatie van de Van Nelle Fabriek is erin geslaagd een comfortabele kantooromgeving
te creëren in een oude fabrieksomgeving. De problemen ten gevolge van het behouden van het
gebouwkader, zoals de hoge warmtebelasting van de gevel, worden in de nieuwe
werkomgeving opgelost. De Van Nelle Ontwerpfabriek is een bedrijfsverzamelgebouw waarin
kleine creatieve bedrijfjes zich kunnen huisvesten en gebruik kunnen maken van gezamenlijke
voorzieningen zoals een lunchcafé en printfaciliteiten.
Natuurlijke beleving
De waardering van de natuurlijke beleving hangt af van de mate waarin vegetatie, daglicht,
natuurlijke materialen en ventilatie e.d. aanwezig zijn. Ook hier correspondeert ‘0’ met de
‘natuurlijke beleving’ van een standaard kantoorgebouw.

Natuurlijke
beleving

Alterra

Centraal
Beheer

Van Nelle
ontwerpfabriek

Villa VPRO

VROM

++

-

0

0

0

[Tabel 4.9 Waardering natuurlijke beleving voorbeeldprojecten]
Alterra
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Het dagelijkse gebruik van het Alterra-gebouw wordt door de medewerkers als zeer prettig
ervaren. Iedere gebruiker heeft direct contact met de natuurlijke omstandigheden in de serres.
Ook hebben ze de mogelijkheid om het binnenklimaat van de werkomgeving naar wens te
reguleren. De werkplekken zijn direct gesitueerd aan de groene serres en ontvangen voldoende
daglicht. De werkruimten ventileren naar de serre en er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
natuurlijke materialen zoals hennep en verschillende soorten hout.

Uitzicht (ontwerpschets):
Vanwege de verhoogde verkeersfunctie en de
ontspanningsruimte nabij de werkplek (zie
sociale beleving – ontspannen) is het uitzicht
vanuit de kantoorvleugels naar de serre en
andere vleugels levendiger.

De natuurlijke beleving van VROM, Van Nelle en Villa VPRO onderscheidt zich onvoldoende
van een standaard kantoorgebouw. In VROM kunnen weliswaar de ramen openen maar het
hele gebouw wordt mechanisch geventileerd. Villa VPRO heeft een grasdak en 35 verschillende
soorten gras, maar deze maatregelen zijn onvoldoende om boven het gemiddelde uit te komen.
De natuurlijke beleving van Centraal Beheer is zelfs onder de maat van een standaard
kantoorgebouw. Daglicht, evenals verse lucht, kan niet tot het midden van het gebouw
doordringen. Andere gebruikers, op werkplekken aan de gevel, ondervinden te veel invloed van
het buitenklimaat. ’s Zomers is het te heet en ’s winters te koud.
4.2 Belevingsaspecten

Ruimtelijke
beleving
Sociale
beleving
Natuurlijke
beleving

Alterra

Centraal
Beheer

Van Nelle
ontwerpfabriek

Villa VPRO

VROM

+

0

+

++

+

+

0

+

++

0

++

-

0

0

0

Uitzicht vanaf rustige werkplek in eindvleugel. In de
vleugel aan de overzijde is een binnentuin te zien.

[Tabel 4.10 Overzicht waardering belevingen]

Uit het overzicht in tabel 4.10 blijkt dat de waardering van de ruimtelijke en de sociale beleving
per gebouw niet veel van elkaar verschilt en dat de waardering van de natuurlijke beleving wel
duidelijk afwijkt. Voor het integreren van een duurzame structuur in een bestaand
kantoorgebouw is de natuurlijke beleving doorslaggevend omdat binnen deze beleving zaken
aan de orde worden gesteld die invloed hebben op het toekomstige duurzame gebruik.
Bovendien heeft de natuurlijke beleving invloed op de ruimtelijke en sociale beleving. Tussen de
belevingen bestaat dus een zekere hiërarchie, zie figuur 4.11.
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[Voorlopig ontwerp] Sociale beleving

Natuurlijke beleving
Werken (referentie):
Werken in een grote open ruimte, met de
mogelijkheid om je even af te zonderen.

Ruimtelijke
beleving

Sociale
beleving

[Fig. 4.11 Hiërarchie belevingsraamwerk]

Van Nelle Ontwerpfabriek

De positieve waardering van de verschillende belevingen geeft aanleiding om in te zoomen op
bijvoorbeeld de ruimtelijke en sociale beleving van Villa VPRO en de natuurlijke beleving van
Alterra. Een nadere beschouwing van deze belevingen brengt een aantal aspecten naar voren
die van invloed zijn op de waardering van de belevingen. Vervolgens kan een beschouwing van
de andere gebouwen de gevonden aspecten per beleving aanvullen of bevestigen. Ook een
negatieve waardering zegt iets over de ervaring van een aspect van een beleving.
Het resultaat van deze nadere beschouwing is een belevingsraamwerk waarin per beleving de
relevante aspecten voor het ontwerpen van een duurzame structuur zijn opgenomen.
Het project ‘The Grunsfeld variations’ van John Habraken is een goed voorbeeld van ontwerpen
aan de hand van thema’s, zoals de belevingen in het raamwerk. In dat project was de wijze van
samenwerking tussen ontwerpers onderling de aanleiding om patronen, typeringen en andere
thematische waarden te definiëren. De definitie van de thema’s ondersteunt de ontwerpers om
gezamenlijk, eenduidig en effectief tot een oplossing voor een complexe ontwerpopgave te
komen. [23] [24]
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De nadere beschouwing van de verschillende belevingen in dit afstudeeronderzoek geeft de
aspecten aan waaruit ieder van deze belevingen bestaat. Deze aspecten definiëren eveneens
een eenduidige aanpak van het ontwerpen van een duurzame structuur, zodat verschillende
ontwerpers kunnen werken met dezelfde uitgangspunten. De belevingsaspecten hebben een
eigen rangorde, evenals de belevingsthema’s in een bepaalde hiërarchie gerangschikt zijn.

Werken (ontwerpschets):
De kantoorvleugels hebben ieder een eigen
werksfeer, onder invloed van de sfeer in de
aangrenzende serres.

[Intermezzo] The Grunsfeld Variations
Ten architects, students of the MIT Science Masters in Architecture Studies (SMArchS) program
participated in this six week demonstration project. Our intention was to show how cooperation
among architects working on a large project could be more effective and yield a richer result if
methodical tools were employed. The first phase was to set up patterns, types, and other
thematic values to be applied in the project. Ten different aspects of the project were
identified and each was allocated to one of the participants for further study. The task had
been to establish clear thematic principles for later use by all participating architects. For
the second phase the project's site was subdivided in ten parts. Each participant had to design
one part using the thematics developed in the first phase. Because all participants used the
same thematics, interface between designer's territories was simplified. The general experience
was that because of the clear allocation of design tasks in both phases, time spent on
interaction and coordination was minimized. And because the same thematics were used by all,
coherence - in - variation was easily achieved. [24]

Ruimtelijke beleving
De nadere beschouwing van de ruimtelijke beleving van Villa VPRO brengt onderscheid aan
tussen de beleving van het gebouw van de buitenzijde en de beleving van het gebouw van
binnen. Van de buitenzijde is de constructie al zichtbaar, maar pas binnen is de constructie
leidend in de routing door het gebouw. De routing is in Villa VPRO bepalend voor de ruimtelijke
beleving van het gebouw. Volg je de vloervelden van het eindeloze interieur of neem je een
korte route via die wiebeltrap? De routing in Villa VPRO versterkt het avontuur van de
ruimtelijke beleving. Gedurende de routing door het gebouw heb je zicht op de werkomgeving
en naar buiten, het uitzicht. Het begin van de routing is de entree van het gebouw. De entree
markeert de overgang van de ruimtelijke beleving van het exterieur en het interieur. Aan de
buitenzijde krijg je in de benadering van het gebouw de eerste indruk van de ruimtelijke
beleving.

Rustige individuele werksfeer in eindvleugels,
aangrenzend aan parkachtige serre.

Gemengde groepswerkplek georiënteerd naar drukkere
pleinserre, met concentratiewerkplekken aan parkserre.

De middelste kantoorvleugel, tussen de twee pleinserres,
bevat flexibele werkplekken.
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Ruimtelijke
beleving
Benadering
Entree
Routing
Uitzicht

Alterra

Centraal
Beheer

Van Nelle
ontwerpfabriek

Villa VPRO

VROM

+

0

+

++

+

+
0
+
++

0
0
0

+
0
+
0

+
+
++
+

+
+
0
0

Samenwerken (referentie):
Samenwerken is onderdeel van werken in de
vleugels en een onderdeel van ontmoeten in de
publieke binnenstraat. Groepen kunnen samen
werken in een grote ruimte of zich afzonderen
in een vergaderruimte.

[Tabel 4.12 Waardering aspecten ruimtelijke beleving]

Sociale beleving
Het eerste deel aspect van de beleving van de werkomgeving is uiteraard ‘werken’. De
werkomgeving van Villa VPRO bevat verschillende mogelijkheden om te werken, variërend van
een stiltecel tot een groepswerkplek. Samenwerken is binnen een bedrijf ook van belang,
samen komen mensen tot meer en creatievere ideeën dan alleen. Dat samenwerking essentieel
is voor een omroepstichting met een wat alternatieve programmering, blijkt ook uit de
verschillende mogelijkheden om te werken. Naast werken & samenwerken is het niet-werken in
een kantoorgebouw van de toekomst ook belangrijk: De mogelijkheden voor ontmoeting en
ontspanning. Villa VPRO heeft allerlei plekjes, binnen en buiten op het gebouw om je even
terug te trekken of juist om met een grote groep te pauzeren.

Sociale
beleving
Werken
Samenwerken
Ontmoeten
Ontspannen

Alterra

Centraal
Beheer

Van Nelle
ontwerpfabriek

Villa VPRO

VROM

+

0

+

++

0

+
0
+
++

0
0
0
+

+
0
+
0

+
++
++
+

0
0
0

Villa VPRO

[Tabel 4.13 Waardering aspecten sociale beleving]

Natuurlijke beleving
Verschillende duurzame kenmerken van het Alterragebouw zijn in dit afstudeeronderzoek al
aan de orde geweest, bijvoorbeeld in §1.1 en §2.2. Voor de waardering van de natuurlijke
beleving zijn de wijze waarop het binnenklimaat geregeld wordt en de vraag of een gebruiker
invloed heeft op het binnenklimaat van de werkomgeving, de individuele controle, relevant. Alle
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werkruimten in het Alterragebouw hebben een direct contact met buiten, of met een serre met
een natuurlijke leefomgeving. Dit contact wordt benut in het natuurlijk reguleren van het
binnenklimaat. Bovendien hebben de gebruikers zelf invloed op deze regulering.
Hoewel de aspecten binnenklimaat en individuele controle in het Alterragebouw zeer positief
bevonden worden, hebben de natuurlijke elementen in de serres een grotere invloed op de
natuurlijke beleving. De serres bevatten een overvloed aan planten, water, daglicht, verse lucht
en verschillende soorten hout zijn zichtbaar in de gevels en loopbruggen. De tastbare
aanwezigheid van deze natuurlijke elementen vergroot de waardering van de natuurlijke
beleving.

Natuurlijke
beleving
Binnenklimaat
Individuele
controle
Natuurlijke
elementen

Alterra

Centraal
Beheer

Van Nelle
ontwerpfabriek

Villa VPRO

VROM

++

-

0

0

0

++

-

+

0

+

++

-

0

-

+

++

-

0

0

0

Samenwerken (ontwerpschets):
De binnenstraat wordt op elke verdieping
(semi)publiek, zoals op de vierde verdieping.
Bovendien wordt de huidige invulling (een
middengang met aan weerszijden cellenkantoren) verwijderd zodat de binnenstraat een
directe zichtrelatie heeft met de serres. Open,
vrije samenwerkplekken worden afgewisseld
met gesloten ‘blokken’ die gereserveerd kunnen
worden voor interne vergaderingen e.d.

[Tabel 4.14 Waardering aspecten natuurlijke beleving]

De eindwaardering voor de natuurlijke beleving van VROM is gebaseerd op de minimale
aanwezigheid van natuurlijke elementen op dit moment. In het gebouwontwerp is meer nadruk
geweest op de aanwezigheid van planten, helaas blijkt de meerderheid na 15 jaar gebruik van
het gebouw van VROM verdwenen te zijn. Bovendien is de waardering voor het binnenklimaat
en individuele controle afzonderlijk positief, maar in de praktijk zijn deze aspecten niet op elkaar
afgestemd.
[Leestips] Over natuurlijke beleving
Binnenklimaat: Natuur onder architectuur, Koster, E.
Individuele beïnvloeding: Lager energiegebruik, gezonder, comfortabeler en productiever
binnenmilieu (artikel) - Kurvers, S., Ir. Linden, K. van der, Boerstra, A.
Natuurlijke elementen: Perception and lighting - Lam, W.M.C., www.healthygreenatwork.org,
www.plants-for-people.org
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4.3 Het raamwerk ter ondersteuning van het ontwerpproces

Ontmoeten (referentie):

Het raamwerk (figuur 4.15) omvat nog een extra aspect: De flexibiliteit van de nieuw in te
brengen duurzame structuur, zie ook § 3.4. Flexibiliteit heeft invloed op het snijvlak van de
ruimtelijke en sociale beleving en heeft invloed op de voorzieningen voor het binnenklimaat, de
regulering van de individuele controle en de toepassing van de natuurlijke elementen.

Naar kantoor kom je ook om anderen te
ontmoeten, bijvoorbeeld om te discussiëren en
om ideeën uit te wisselen. Voorzieningen zoals
een leeshoek met vakbladen en een
aantrekkelijke lunchruimte brengt gebruikers
met elkaar contact.

Persoonlijke beleving
Natuurlijk
Ruimtelijk
Benadering
Entree
Routing
Uitzicht
Flexibiliteit

Sociaal
Werken
Samenwerken
(Fysiek) comfort
(Psychisch) welzijn
Zintuiglijke waarneming

Binnenklimaat
Individuele controle
Natuurlijke elementen

Ontmoeten
Ontspannen

Villa VPRO

Privacy

[Fig. 4.15 Aspecten in het belevingsraamwerk]

Verder heeft elke gebruiker van een kantoorgebouw een andere beleving van het gebouw, dit is
zijn of haar persoonlijke beleving. Aspecten die de persoonlijke beleving beïnvloeden zijn het
comfort en welzijn van de gebruiker, de zintuiglijke waarneming en de mate van privacy. Deze
aspecten worden beïnvloed door elementen uit de ruimtelijke, sociale en natuurlijke beleving.
Vanzelfsprekend hebben natuurlijke elementen zoals planten, daglicht en natuurlijke ventilatie
een positieve invloed op de zintuiglijke waarneming. Het gevoel van privacy is onder meer
afhankelijk van het aantal gebruikers in een werkruimte, de plaatsing van de bureaus en de
aanwezigheid van ruimte-indelende elementen.
Van Nelle Ontwerpfabriek
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In dit hoofdstuk wordt de inpassing van het belevingsraamwerk in het ontwerpproces
beschreven. Ieder ontwerp is de synthese van een unieke huidige situatie, een
unieke toekomstige gebruiker en een unieke ontwerper. Voor de inpassing is een
beschouwing van deze unieke elementen belangrijk, om zo aan te kunnen sluiten bij
de structuur van een ontwerpproces. Het hoofdstuk sluit af met de introductie van
een unieke case, het herontwerp voor het Ministerie van VROM, waarin de methode
voor het ontwerpen van een duurzame structuur wordt getoetst.

[Hoofdstuk 5] De inpassing van het raamwerk in het ontwerpproces

Ontmoeten (ontwerpschets):
Gezamenlijke voorzieningen zoals een eethoek,
leeshoek of zithoek passen in de aangename
‘restruimte’ van de opengewerkte binnenstraat.
Daarnaast wordt de horizontale routing in de
binnenstraat
aangevuld
met
incidentele
verticale routing en doorkijkjes door middel van
trappen en vides.

Een duurzame structuur is een kwalitatieve methode om de werkomgeving van een bestaand
kantoorgebouw te veraangenamen en het duurzame gebruik in de verlengde levensduur te
stimuleren. Een duurzame structuur draagt dus bij aan een verhoogde duurzaamheid van het
kantoorgebouw, zonder te verdwalen in regels en richtlijnen over technische toepassingen in
het gebouw. Bovendien gaat de methode uit van de persoonlijke beleving van de gebruiker en
niet van een representatie van de gemiddelde gebruiker in cijfers. De gemiddelde gebruiker
bestaat immers niet.
5.1 Ieder kantoorgebouw is uniek
Het belevingsraamwerk uit § 4.5, waarin de aspecten van de ruimtelijke, sociale en natuurlijke
beleving staan weergegeven, is de kern van de methode. Aan de hand van dit raamwerk kan
over een kantoorgebouw een waardering voor de drie belevingen worden uitgesproken. Een
aanname in dit onderzoek is dat de waardering van bestaande kantoorgebouwen gemiddeld tot
zwak is voor iedere beleving. Op basis van de toelichting voor de waardering van iedere
beleving van een specifiek kantoorgebouw worden uitgangspunten voor het ontwerp van een
duurzame structuur vastgesteld.
De persoonlijke beleving van gebruikers van een kantoorgebouw kan aan het begin van het
ontwerpproces de belangrijkste knelpunten naar voren brengen. Deze knelpunten krijgen dan
extra aandacht in de waardering van de andere belevingen. Ook op latere momenten in het
ontwerpproces is de input van de gebruiker waardevol: De gebruiker is ten slotte de expert van
de beleving van het kantoorgebouw. Deze betrokkenheid van de gebruiker in het
ontwerpproces heeft een naam, gebruikersparticipatie, en is een belangrijke stimulans voor
toekomstig duurzaam gebruik.
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[Leestip] Over gebruikersparticipatie

Ontspannen (referentie):

Gefaseerde gebruikersparticipatie in de utiliteitsbouw – ADMS

Plekken voor ontspanning: Nabij de werkplek
zoals een balkon of een terras voor langere
ontspanmomenten.

5.2 Ieder ontwerpproces is uniek
Een van de ingrediënten van de werkwijze van een ontwerper is zijn of haar creativiteit. Iedere
ontwerper heeft een unieke manier van werken en van verbanden leggen tussen thema’s in de
ontwerpopgave.
Een ontwerper of architect is in staat de bouwopgave op te delen in kleinere problemen en voor
ieder van deze deelproblemen een geschikte oplossing te zoeken. Vervolgens voegt hij de
deeloplossingen samen tot een uniek en integraal ontwerp. Deze decompositie in
deelproblemen en de daaropvolgende synthese tot een voorlopige oplossing of ontwerp wordt
meerdere keren herhaald gedurende het ontwerpproces. [25]
Figuur 5.2 geeft een referentie uit het ontwerpproces van de scheepsbouw waarin de herhaling
in het proces wordt uitgedrukt in de vorm van een spiraal.
Alterra, balkon

[Afb. 5.1 Referentie uit het ontwerpproces van de scheepsbouw]

40

DE INPASSING VAN HET RAAMWERK IN HET ONTWERPPROCES

Alterra, terras
SOCIALE BELEVING

II

Om het belevingsraamwerk optimaal te gebruiken is het nodig om het raamwerk in te passen in
het ontwerpproces en daarbij uit te gaan van gebruikersparticipatie. Figuur 5.3 geeft het gebruik
van het raamwerk weer. De belangrijkste input van de gebruikers is hun persoonlijke beleving
van het bestaande kantoorgebouw. Deze gegevens worden aangevuld met informatie die
gesignaleerd wordt tijdens de waardering van de ruimtelijke, sociale en natuurlijke beleving van
de huidige situatie. Terwijl de ontwerper zich een beeld vormt van de huidige situatie in het
kantoorgebouw stelt hij per beleving uitgangspunten op voor het conceptontwerp. Daarna is dit
conceptontwerp onderwerp van discussie tijdens het volgende moment van
gebruikersparticipatie.
Persoonlijke beleving
Natuurlijk
Ruimtelijk

Ontspannen (ontwerpschets):
Werken wordt afgewisseld met rustmomenten.
In het ontwerp worden ontspanplekken nabij de
werkplek voorzien door middel van hofjes of
balkons aan de serregevel. Voor langere
pauzes zijn de serretuinen onderin de
parkserres geschikt. Deze zijn bereikbaar vanaf
de centrale binnenstraat op de vierde
verdieping. In de serretuin boven de trambaan
kun je bijvoorbeeld lekker eten. De parkserre
aan het andere uiteinde van het gebouw van
VROM is gelaagd en biedt zo verschillende
rustige plekken om te onthaasten.

Benadering
Entree
Routing
Uitzicht
Flexibiliteit

Sociaal
Werken
Samenwerken
(Fysiek) comfort
(Psychisch) welzijn
Zintuiglijke waarneming

Binnenklimaat
Individuele controle
Natuurlijke elementen

Ontmoeten
Ontspannen

Privacy

[Fig. 5.2 Belevingsraamwerk in gebruik]

De interactie tussen gebruiker en ontwerper vindt plaats wanneer de persoonlijke beleving weer
bereikt is in het ontwerpproces. Zoals hiervoor beschreven komt het proces van de ruimtelijke,
sociale en natuurlijke beleving weer terug bij deze persoonlijke beleving. Zo kan het voorlopige
ontwerp steeds voorgelegd worden aan de gebruiker. Deze terugkerende momenten van
gebruikersparticipatie zijn gemarkeerd in het spiraalvormige ontwerpproces in figuur 5.4.
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[Fig. 5.3 Spiraalvormig ontwerpproces]

Op deze wijze verfijnt de discussie tussen ontwerper en gebruiker zich, net zoals de mate van
uitwerking zich verdiept. De gebruiker wordt gedurende dit proces meegenomen van de losse
klachten naar de grote lijnen, om via het integrale ontwerp een oplossing te vinden voor kleine
ongemakken en problemen. Uiteindelijk stimuleert de gebruikersparticipatie dan het duurzame
gebruik in het vernieuwde gebouw, zodat de gebruikers zelf een actieve rol gaan spelen in het
in stand houden van een aangename werkomgeving.

Schuifdak [G]

De serres worden natuurlijk geventileerd via
instelbare roosters ter hoogte van de vierde
verdieping. ‘s Zomers kan de overtollige
opgewarmde lucht via het open dak het gebouw
weer verlaten.
De verblijfsfunctie op de vloeren van de serres
vraagt om een betere beheersing van de
kwaliteit van de lucht, dit kan door middel van
verdringingsventilatie. Op momenten van grote
drukte wordt extra lucht ingeblazen onderin de
serre, hierdoor ontstaat een ‘wolk’ van verse
lucht die de vuile lucht verdringt en naar boven
laat verdwijnen.

[Leestip] Over analyse en synthese in het ontwerpproces
Over het ontwerpproces (Artikel) – Hamel, R en Punte, P.

Referentie luchthaven
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5.3 Een unieke case – VROM: Open Minded

Binnenklimaat, individuele controle en
flexibiliteit (kantoorvleugel):

De waardering van het Ministerie van VROM in § 4.2 geeft aan dat de sociale en de natuurlijke
beleving niet beter zijn dan in een standaard kantoorgebouw. Alleen de waardering van de
ruimtelijke beleving stijgt boven het gemiddelde kantoorgebouw uit omdat de serres het grote
gebouw letterlijk van licht en lucht voorzien. Deze matige waardering komt niet overeen met de
verwachtingen van het gebouw van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer.
Het gebouw van VROM is in § 4.2 meerdere keren vergeleken met Alterra, een ander
rijksgebouw, vanwege de aanwezigheid van de serres en de overeenkomstige indeling van de
kantoorvleugels. Desondanks ligt de waardering van Alterra veel hoger. De filosofie van de
bouwopgave van Alterra omvat een betoog voor de mensvriendelijkheid van het gebouw terwijl
in het ontwerp van VROM de ‘open-ramen-eis’ synoniem staat voor de gebruiker van het
gebouw, als reactie op het Sick Building Syndroom dat in die tijd (eind jaren ’80) de kop opstak.
Verder is het massale interieur van VROM nauwelijks gedifferentieerd: Het heeft een sober en
somber uiterlijk met een scala aan grijstinten en gladde oppervlakken.

Verschillende scenario’s voor de regulering van
het binnenklimaat in de kantoorvleugels zijn
onderzocht en vergeleken. In de vergelijking
zijn de flexibiliteit en de individuele beïnvloeding
belangrijk. De uitgebreide vergelijking volgens
de Kesselringmethode staat in bijlage v.
A: All air systeem (huidige situatie)
B: Hybride ventilatie
C: Natuurlijke toevoer & mechanische afvoer
D: Dynamisch kantoorconcept
E: Variant A met raamsensor
F: Variant A met raamsensor en wisselend
toevoersysteem: Multifunctionaliteit.

De gemiddelde waardering voor de beleving van het Ministerie van VROM en de sterke
waardering voor een soortgelijk maar kleinschaliger gebouw, Alterra, vormen de argumentatie
voor het integreren van een duurzame structuur in het kantoorgebouw van VROM.

[Afb. 5.4 Ruimtelijke beleving VROM]
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Natuurlijke elementen (groen):

[Afb. 5.6 Sociale beleving VROM]

[Afb. 5.7 Sociale beleving Alterra]

De belangrijkste natuurlijk elementen in de
duurzame structuur zijn uiteraard alle planten,
zowel de bomen en planten in de serretuinen
als de kleinere planten en bloemen in de
binnentuinen in de kantoorvleugels. De
palmbomen in een van de serretuinen blijven
behouden, soortgelijke mediterrane bomen zijn
ook geschikt voor de serretuin boven de
trambaan. In de onderdoorgang moeten de
bomen geschikt zijn voor andere ‘weers’omstandigheden, namelijk minder daglicht en
meer wind.

De ontwerpgerichte resultaten van de case van VROM zijn parallel aan dit onderzoeksrapport
gepresenteerd. De procesgerichte conclusies komen in hoofdstuk 6 aan de orde.

Referentie Melbourne Museum voor serretuin

44

DE INPASSING VAN HET RAAMWERK IN HET ONTWERPPROCES

NATUURLIJKE BELEVING

II

In dit afsluitende hoofdstuk vormt de case [VROM: Open Minded] de basis voor
terugkoppeling naar de methode voor het ontwerpen van een duurzame structuur en
voor verduidelijking van mijn visie over duurzaam gebruik. Verder worden er
suggesties gedaan ter verbetering van de methode en wordt teruggekeken naar het
verloop van het afstudeerproject, waarin de aanleiding voor de ontwikkelde methode
ligt.

Natuurlijke elementen (groen):
De serretuinen, binnentuinen en interieurbeplanting
zullen
waarschijnlijk
worden
uitgewerkt door landschapsarchitecten en
andere deskundigen.

[Hoofdstuk 6] Evaluatie van een duurzame structuur in de praktijk
Uit dit onderzoek blijkt dat de duurzame structuur een ontwerpingreep is die de duurzaamheid
van een bestaand kantoorgebouw verbetert en duurzaam gebruik stimuleert. Het ontwikkelde
raamwerk vormt de basis voor de methode die helpt een duurzame structuur voor een specifiek
bestaand kantoorgebouw te ontwerpen.
Het doel van de case [VROM: Open Minded] is tweeledig. Ten eerste wordt het raamwerk voor
het ontwerp van een duurzame structuur erin getoetst, en ten tweede dient de case als
verduidelijking van de visie die ten grondslag ligt aan de duurzame structuur.
6.1 De methode als basis voor het ontwerp van een duurzame structuur
Het belangrijkste uitgangspunt van het raamwerk is dat de beleving van de gebruiker van een
kantoorgebouw centraal staat in het herontwerp. Deze persoonlijke beleving is opgesplitst in de
ruimtelijke, sociale en natuurlijke beleving, wat vervolgens structuur geeft aan het
ontwerpproces.
De case laat zien dat het ontwerpen van een duurzame structuur aan de hand van het
raamwerk mogelijk is. Verder maakt de case het ontwerpproces van een duurzame structuur
inzichtelijk. Uit de case blijkt dat het ontwerp meerdere malen de belevingen in het raamwerk
doorloopt. Iedere ‘ronde’ maken schema’s en schetsen van de verschillende belevingen de
ideeën van de ontwerper duidelijk. Deze schetsen staan vervolgens ter discussie tijdens het
overleg met gebruikers, dat plaats heeft wanneer het ontwerp zich weer in de fase van de
persoonlijke beleving bevindt.
Het gebruik van het belevingsraamwerk in de case geeft dus richting aan de inpassing van het
raamwerk in een methode voor het ontwerpen van een duurzame structuur. Verder geeft de
Referenties uit het boek ‘Kleine stadstuinen’[H]
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case [VROM: Open Minded] ook aanleiding tot een aantal suggesties voor vervolgonderzoek
met betrekking tot de methode.
Ten eerste verdient de wijze waarop gebruikersparticipatie plaats kan vinden extra aandacht.
Een klein aantal gebruikers van het gebouw van VROM heeft gedurende de uitwerking van de
case invloed gehad op het (voorlopige) ontwerp, op basis van interview en discussie. Deze
uitwisseling van informatie heeft echter zonder enige structuur plaatsgehad. Enquêtes onder
een grote groep gebruikers zouden daarentegen ook niet de juiste oplossing zijn geweest
omdat de interpretatie van de uitkomsten vaak leidt naar ontwerpen voor de gemiddelde
gebruiker. Bovendien wordt dan een groot aantal klachten niet meegenomen en wordt de
persoonlijke beleving van de gebruikers niet serieus gehoord. Nader onderzoek naar andere
vormen van gebruikersparticipatie is dus gewenst.
Een tweede onderwerp voor verder onderzoek is het gebruik van het raamwerk door andere
ontwerpers. De case van VROM is in dit afstudeeronderzoek de enige toetsing van het
raamwerk. Het gebruik van het raamwerk door andere ontwerpers zou nog andere
verbeterpunten kunnen tonen, zoals onduidelijkheden in de definitie van de aspecten en de
interpretatie van de achterliggende visie.

Natuurlijke elementen (daglicht):
Daglicht is een ander belangrijk natuurlijk
element dat nu niet in alle ruimten van het
gebouw van VROM door kan dringen. Allereerst
zijn in het ontwerp alle huidige vergaderzalen
zonder daglichttoetreding uit het gebouw
verwijderd. Vergaderruimten zijn in het ontwerp
verplaatst naar de opengewerkte binnenstraat,
waarvandaan de gebruikers een mooi uitzicht
hebben over de serre en de stad.
Verder is de suggestie van de internationaal
bekende verlichtingsdeskundige William M.C.
Lam overgenomen, ter verlevendiging van de
serres en om daglicht dieper in het gebouw te
laten doordringen.

6.2 De case als toelichting op mijn visie over duurzaam gebruik
Naast de toetsing van de ontwikkelde methode, zoals hiervoor beschreven, dient de case ook
als middel om mijn visie op duurzaam gebruik duidelijk te maken. Deze case ondersteunt zo
ook de toepassing van de methode door andere ontwerpers.
Het integreren van een duurzame structuur in een bestaand kantoorgebouw is op zichzelf al
een verduurzaming van het gebouw omdat de gebruiksduur verlengd wordt. Resumerend wordt
de duurzaamheid in de case [VROM: Open Minded] verder verbeterd op de volgende manieren:
(1) De ingreep van de duurzame structuur blijft beperkt tot de werkomgeving, zodat deze
ingreep minder milieubelasting veroorzaakt dan een renovatie.
(2) Een belangrijk aspect van de duurzame structuur is de flexibiliteit van de ingreep: De
mogelijkheid om tijdens het gebruik veranderingen aan te brengen.
(3) De duurzame structuur heeft invloed op de vermindering van het energie- en
watergebruik tijdens het verlengde gebruik.
Ontwerp spiegelsculptuur voor Ministerie van VROM
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Naast het feit dat de case de verduurzaming van een bestaand kantoorgebouw illustreert,
maakt de case ook de beleving van een duurzame structuur duidelijk. Deze beleving is
onderverdeeld in de ruimtelijke, sociale en natuurlijke beleving en is van belang voor de
waardering van het kantoorgebouw. Een positieve waardering voor de beleving verlengt de
gebruiksduur van het gebouw en stimuleert het duurzame gebruik.
Het is belangrijk om op te merken dat de duurzame structuur nog niet in de praktijk is gebracht
en dat het veronderstelde duurzame gebruik dus nog niet daadwerkelijk bewezen is. Het
ontwerp van een duurzame structuur schept in ieder geval wel mogelijkheden voor duurzaam
gebruik van het gebouw. Het is aan de gebruiker om deze mogelijkheden te benutten.

Natuurlijke elementen (daglicht):
William M.C. Lam gaat in zijn ontwerpen uit van
de perceptie van de gebruikers, daarbij zijn
oriëntatie in zowel ruimte als tijd belangrijk. De
verlevendiging van een eentonige ruimte door
spelen met daglicht is een van de
uitgangspunten van het ontwerp voor de
spiegelsculptuur voor VROM.

6.3 De aanleiding voor het ontwikkelen van een methode
In het begin van mijn afstudeerproject wilde ik de verduurzaming van bestaande
kantoorgebouwen op een meer oplossingsgerichte manier aanpakken. Uit literatuurstudie en
een verkennend onderzoek in een aantal kantoorgebouwen wilde ik kenmerken filteren die ten
grondslag liggen aan verschillende problemen. Vervolgens wilde ik een koppeling maken
tussen veelvoorkomende problemen en de bijbehorende oplossingen en deze systematisch
ordenen.
Uit de analyse van duurzame ontwikkeling bleek echter dat de oplossing niet ligt in het praktisch
toepassen van regels en richtlijnen. De gebruiker heeft namelijk ook een grote invloed op het
daadwerkelijke duurzame gebruik. Uiteindelijk resulteerde dit in de conclusie dat iedere
gebruiker, maar vooral ieder gebouw en iedere situatie, anders zijn en dat de complexiteit van
de onderlinge samenhang niet te vangen is in een dergelijk oplossingsschema. Een ontwerper
is juist bij uitstek geschikt om dit soort complexe problemen op te lossen. Vandaar de ‘omslag’
naar een gebruikersgerichte duurzame structuur. Het doel werd om een methode te ontwikkelen
die de ontwerper ondersteunt in het ontwerpproces.
6.4 Mijn beleving van het afstudeerproject
De belangrijkste beleving van mijn afstudeerproject is toch zeker het gevoel dat ik iets geleerd
heb de afgelopen periode. In het bijzonder hoe ik mijn visie goed kan onderbouwen en hoe een
ontwerp, binnen de bouwkunde, bijdraagt aan deze onderbouwing. Ik heb namelijk de neiging
om een probleem van alle kanten te bekijken, op zich geen verkeerde eigenschap, maar dat
leidt tot een breed onderzoek naar allerlei mogelijkheden.
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Voor mij is het dus wezenlijk van belang om uiteindelijk een keuze te maken voor één
benadering, zowel in het onderzoek als vervolgens in de ontwerpopgave. En laat ik nu net
moeilijk kunnen kiezen. Gelukkig heb ik mijn ‘bevlogenheid’ met duurzaamheid, planten, de
natuurlijke beleving, of in één woord ‘groen’, die mijn keuzes sterk beïnvloedt. Mijn vertrouwen
in de mogelijkheden van duurzaam gebruik berust hierop, aangevuld met het vertrouwen in de
mens / gebruiker.

Definitief ontwerp
[Definitief ontwerp] Persoonlijke beleving
Het
voorlopige
ontwerp
zoals
dat
gepresenteerd is in schetsen en referenties is
uitgewerkt in een definitief ontwerp.
De tekeningenbijlage aan het eind van dit
afstudeerverslag bevat tekeningen van de
huidige situatie waarop in rood de elementen
staan weergegeven die verwijderd zullen
worden.

Vervolgens komen de ontwerptekeningen van
VROM: Open Minded aan bod, met daarop de
integratie van een duurzame structuur. De
planten staan gedrukt in groen om deze
structuur duidelijk weer te geven.

Afb. 6.1 Schets duurzame structuur in VROM
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AFBEELDINGEN EN FIGUREN

GEBRUIKERSPARTICIPATIE
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[Bijlage A] Essay Sociale duurzaamheid

[Bijlage i] Momenten van
gebruikersparticipatie

1. Netto nul energie concept
In een goed doordacht ontwerp voor een woning wordt net zo veel (of meer) energie gewonnen
als er verbruikt wordt door de bewoners. In zo’n woning speelt de samenwerking van actieve en
passieve zonne-energie in combinatie met energiebesparende maatregelen en andere
voorzieningen een grote rol. Op jaarbasis wordt al het energiegebruik met duurzaam opgewekte
energie gedekt, energietekorten in de winter worden aangevuld door de overschotten in de
zomer. Op deze manier worden er door een woning geen schadelijke emissies uitgestoten, het
verbruik van fossiele energiebronnen wordt namelijk geminimaliseerd zodat de CO2-uitstoot
laag is.
Daarnaast is de participatie van de bewoners van belang, zij krijgen toch met meer ‘leefregels’
te maken ten einde het duurzame resultaat van hun huis te optimaliseren. Dit heet ‘sociale
duurzaamheid’ wat inhoudt dat gebruikers tevreden moeten zijn met hun woning, zodanig dat
ze zich daar zelfs aan gaan hechten. Dat bevordert niet alleen hun levensgeluk, maar het
voorkomt ook dat zij weg willen of voortdurend aan het verbouwen slaan.
2. Duurzame scholenbouw
In dit essay wil ik de aandacht verleggen naar grootschalige mogelijkheden, specifiek in de
vorm van schoolgebouwen. Naast de schaalvergroting spelen bij schoolgebouwen ook een
andere functie, voornamelijk overdag, en de mate van betrokkenheid van de gebruikers een rol.
In het basisonderwijs staat het kind centraal, de motivatie om een schoolgebouw duurzaam te
realiseren is hierop geconcentreerd en tweeledig, enerzijds zijn de jaarlijkse kosten lager
waardoor meer financiën aan het onderwijs, het kind, kunnen worden besteed in plaats van aan
energie of water en anderzijds komen de kinderen zo in contact met een milieubewuste manier
van leven.
Een duurzaam schoolgebouw heeft door de verschillende benodigde voorzieningen wel
enigszins hogere investeringskosten in vergelijking met gewone nieuwbouw, maar deze worden
in de eerste jaren al terugverdiend door het verminderde energiegebruik. De bespaarde gelden
kunnen daarna aan educatieve doeleinden worden uitgegeven volgens de Lumpsum regeling
die vanaf 1 augustus 2006 volledig wordt ingevoerd in het basisonderwijs.
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Verschillende gebruikers van het gebouw van
VROM hebben gedurende de uitwerking van de
case invloed gehad op het (voorlopige) ontwerp
van een duurzame structuur voor dit
kantoorgebouw. Het eerste bezoek aan VROM
was in gezelschap van Tineke Straathof, een
PR-medewerkster. Gedurende dit bezoek heeft
ze uitgebreid verteld over hoe zij in het gebouw
werkt en wat ze ervan vindt.
De uitgangspunten voor het ontwerp en een
eerste conceptontwerp zijn besproken tijdens
een discussieochtend met een drietal andere
gebruikers van VROM: Piet van Luik, Marleen
Hermans en Mirjam Peters. De conclusies van
deze discussie gaven aanleiding tot een meer
gedefinieerd voorlopig ontwerp.
Aan het begin van de fase van het definitieve
ontwerp hebben medewerkers van de
Rijksgebouwendienst, Baltus Pijl en Jos van der
Nol, eveneens gebruikers van het gebouw van
VROM, meer inzicht gegeven in de technische
gegevens van het gebouw. Ook hebben zij die
ochtend de aanpassingen in het gebouw sinds
de realisatie vijftien jaar geleden verder
toegelicht. Een telefoongesprek met een
medewerker van de facilitaire dienst, Walter
Jansen, heeft meer praktische gegevens over
het gebruik opgeleverd.

I: MOMENTEN VAN GEBRUIKERSPARTICIPATIE

Het project Lumpsum is een project op bestuurlijk niveau dat als doel heeft scholen zelf, in
plaats van de overheid, meer bestedingsvrijheid te geven met betrekking tot de verdeling van
de financiële middelen ten behoeve van het eigen basisonderwijs. Scholen krijgen de
"Lumpsum" (Engels voor "Som ineens") en mogen zelf beslissen hoe ze die verdelen.
Een duurzame schoolomgeving is een stimulans voor de kinderen om in contact te komen met
een duurzamere, milieubewuste manier van leven (voornamelijk wanneer de mate van
betrokkenheid van het docententeam groot is) zodat ze dat ook in het leven buiten en na de
basisschool toepassen, niet in de vorm van dwang maar vanwege de opgewekte interesse in
het thema.
Een duurzame basisschool is een school waarin in eerste instantie basisonderwijs wordt
gegeven en waarbij het duurzaam gebouwde schoolgebouw en zijn omgeving als hulpmiddel
functioneren voor het geven van duurzaam onderwijs. Uiteindelijk dienen het gebouw en de
directe omgeving als een educatiemiddel voor illustratie, demonstratie, onderzoek,
experimenten en ontdekking, gebouw en educatie versterken en inspireren elkaar.
Uiteindelijk is het doel om via het verzorgen en ontwikkelen van duurzaam onderwijs in
duurzame onderwijsgebouwen, en het uitdragen van de opgedane kennis en ervaring, actief bij
te dragen aan het realiseren van een duurzame toekomst.
Een duurzaam schoolgebouw heeft vaak het netto nul-energie concept als hoofdwaarde, omdat
daarin de kostenbesparing terug te vinden is, maar daarnaast worden ook andere duurzame
maatregelen doorgevoerd zoals wateropvang en besparing, vernieuwbare en herbruikbare
materialen en een gezond binnenklimaat. Deze duurzame maatregelen dragen bij in de
beleving van de schoolomgeving waarin het kind centraal staat en op deze wijze de ervaring
van milieubewust leven meekrijgt.

[Bijlage ii] Huidige beleving VROM
Ruimtelijke beleving
Identiteit
Het gebouw van VROM is een groots,
imponerend gebouw van buiten, en ook de
serres en het uitzicht vanaf de verschillende
verdiepingen is indrukwekkend. Sowieso is het
een hele opgave om een gebouw te realiseren
voor 3100 personen. ‘Evenveel als de bevolking
van Ameland, maar dan op 1,5 ha.’ De
structure en skin zijn bepalend voor de
uitstraling, en daarmee de identiteit van het
Ministerie. De site speelt ook een belangrijke
rol, duizenden reizigers via het Centraal Station
zien dagelijks het gebouw van VROM. [A]
Ruimtelijke elementen
De serres zijn de constanten in het gebouw en
lopen over de hele hoogte van het gebouw. In
de serres zijn de binnen- en de buitengevel
duidelijk zichtbaar evenals de structure ervan.
Via de binnengevel is de duidelijke verdeling
van de identieke werkplekken zichtbaar.

‘De Sokkerwei’ is de eerste duurzame basisschool van Nederland. Een basisschool die in 2002
volgens het nul-energie concept werd gerealiseerd en deel uitmaakt van wijk De Sokkerwei in
Castricum. Professor Van Weenen, deskundige op het gebied van ‘sustainable environment’
heeft via de medezeggenschapsraad in de vorm van een discussienota het idee geïntroduceerd
duurzaam te bouwen. Op basis hiervan is de visie van het bestuur van de basisschool
uitgewerkt.

Het gebouwgevoel wordt voornamelijk bepaald
door de glazen serres die meer dan tweederde
van de ruimte innemen. De loopbruggen, tuinen
en terrassen vergroten het gevoel van ruimte
en openheid voor de medewerkers van het
ministerie. De serres maken deel uit van de
skin en in de serres bevindt zich ook een deel
van de constructie. Contact met de omgeving
verloopt ook via deze immense serres.
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3. Eerste duurzame basisschool van Nederland

A: ESSAY SOCIALE DUURZAAMHEID

Fig. 1. Logo Sokkerwei [3]

Fig. 2. Logo BBHD [3]

Fig. 3. Windenergie [2]

Fig. 4. Kindergebruik [3]

Het uiteindelijke gebouw is met betrekking tot het thema energie compact gebouwd, op het
zuiden georiënteerd en heeft een hoge isolatiegraad waardoor energieverlies geminimaliseerd
wordt. Daarbij wordt het energiegebruik verminderd door toepassing van efficiënte armaturen,
energiezuinige verlichting, registratie van aanwezigheid enzovoort. Door middel van 145
vierkante meter zonnecellen wordt de basisschool voor een groot deel van de benodigde
energie voorzien.
De verwarming is geïntegreerd met het ventilatiesysteem waarbij de ingeblazen ventilatielucht
per lokaal wordt voorverwarmd door verwarmingselementen. Uit de ventilatielucht vindt ook
weer warmteterugwinning plaats. Verder zijn duurzame bouwmaterialen toegepast, met name
hernieuwbare materialen, een voorbeeld hiervan is de draagconstructie van houtskeletbouw.
Het sedumdak zorgt voor verminderde verstoring van de waterbalans in het gebied en in het
gebouw zijn waterbesparende kranen en toiletspoeling toegepast.
De totale meerkosten voor het realiseren van het nul-energie concept ten opzichte van de
referentiesituatie zijn ongeveer fl 55.000,- (op een totaal van fl 4.560.000,-). Deze investering
verminderd met de subsidie voor de zonnepanelen is volgens berekening in zeven jaar
terugverdiend.

De serres verdelen het gebouw in vijf parallelle
kantoorgedeeltes ('beuken') die verbonden zijn
door een lange verbindingsgang op de vierde
etage. Waar de verbindingsgang een
kantoorgedeelte raakt ('kern') bevinden zich alle
voorzieningen en gemeenschappelijke ruimtes.
De vier glazen serres domineren het gebouw
en vergemakkelijken de oriëntatie zowel intern
als naar buiten toe.
Sociale beleving
Ruimtegebrek
Misschien is de tweedeling in het gebouw een
goede metafoor voor de organisatie, het
ministerie. Aan de ene kant vormt het
gebouwkader een interessante ruimtelijke visie
over een huisvestingsprobleem, zoals ook het
ministerie van VROM ideeën heeft over de
gehele ruimtelijke omgeving in Nederland. Aan
de andere kant is de invulling niet meer dan het
standaard in hokjes plaatsen van de gebruikers,
zoals ook de toepassing van ideeën gedaan
wordt aan de hand van veel regels en
richtlijnen. Onderstaand voorbeeld bevestigd
bovenstaande metafoor:

De betrokkenheid met de basisschool is groot, in de loop van het proces heeft het
schoolbestuur veel samengewerkt met de architect waardoor duurzame ontwerpideeën hand in
hand gaan met educatieve richtlijnen. De kinderen en hun ouders zijn door een speciale actie
ook verbonden aan de duurzaamheid van het gebouw, zij ‘lenen’ Kennemerwind (coöperatieve
windenergie vereniging) een bedrag van € 50,-. Kennemerwind wekt daarmee juist genoeg
duurzame windenergie op om, naast de andere voorzieningen, de balans in evenwicht te
brengen en de school op nul fossiele energie uit te laten komen. Wanneer de leerlingen naar
de middelbare school gaan krijgen zij de € 50,- terug plus een dividend.

Een langlopend twistpunt tussen dienstleiding
en inspraak in de uitvoeringsfase betrof de
ruimtenormen in de nieuwbouw. De discussie
ging met name om 'de basisruimte' van 8 m2
volgens de RGD-norm versus 9 m2 volgens de
NEN 1824-norm plus de discussie over de
aantal m2 bijkomende ruimten per medewerker.
Uiteindelijk is bepaald dat er in het gebouw
ruimte was voor 2857 medewerkers i.p.v. 3100.
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Verder worden er in het onderwijs regelmatig projecten uitgevoerd gerelateerd aan
duurzaamheid en het milieu, bijvoorbeeld over restafval in groep 8, waterverbruik in groep 5 en
Professor van Weenen heeft in groep 4 verteld over eindige energiebronnen. Op deze wijze
worden ook de kinderen direct betrokken bij hun basisschool en hun plaats in de samenleving,
ze worden zich bewust van de mogelijkheden om de verbetering van het milieu bij zichzelf te
laten beginnen.
Deze betrokkenheid van de verschillende partijen bevordert de sociale duurzaamheid en
daarmee de effectieve duurzaamheid van het gebouw. De docenten zijn bereid om zich in te
zetten voor een duurzaam gebruik vanwege de functionaliteit, de goede kwaliteit en de
aangename sfeer. Eigenlijk is het een vicieuze cirkel omdat door die inzet de kwaliteit en de
sfeer ook gewaarborgd wordt. Dit stralen de docenten ook weer uit naar de leerlingen in hun
werkwijze en lessenpakket. De kinderen worden gestimuleerd zich op een juiste manier te
gedragen in hun duurzame leeromgeving en nemen deze ervaringen ook mee naar huis.
4. Voorbeeldprojecten
Professor van Weenen heeft zijn discussienota ondersteund met enkele voorbeelden van
duurzame scholen in het buitenland waaronder een utopie die volgens hem niet zo ver in de
toekomst uitgevoerd zal worden wanneer financiële middelen, tijdinvestering en visie
samenkomen.

Uiteindelijk is ervoor gekozen om verschillende
afdelingen van verschillende directoratengeneraal elders te huisvesten om zo het
basisconcept van de integratie van de
verschillende onderdelen niet teniet te doen. [A]
In de loop van het gebruik zijn ook de onderste
verdiepingen als kantoorwerkplekken in gebruik
genomen, daartoe zijn de open ruimten door
transparante scheidingswanden ingedeeld.
Oorspronkelijk waren deze ruimten niet bedoeld
voor kantoren vanwege te weinig daglichtinval
en deels de onmogelijkheid om de ramen te
openen omdat een aantal serres pas begint
vanaf de vierde verdieping. Vanwege
ruimtetekort zijn het nu toch, ondanks alle
nadelen, kantoorwerkplekken. [A]
De wat sobere, donkere sfeer van het interieur
wordt wel als negatief ervaren, overal dat grijs
en beton, dat zou wel afgewisseld mogen
worden met heldere kleuren en houten
elementen. Iedere medewerker maakt van zijn
kantoor een eigen plek door een eigen
bureaulampje mee te nemen, wat foto’s neer te
zetten en een poster op te hangen, eigenlijk
zoals in menig ander kantoor.
Natuurlijke beleving

Fig. 5. Utopie duurzame school [2]

Deze afbeelding geeft de utopie weer waarin kinderen en natuur samengaan op het terrein van
een duurzame school. Het schoolgebouw heeft verschillende duurzame eigenschappen zoals
een serre, zonnecellen op het dak en doet aan afvalscheiding (linksboven naast de
fietsenstalling). Het regenwater van het dak wordt opgevangen in een drietal regentonnen en
ook de wind kan een beetje energie leveren aan het schoolgebouw. Het gebouw is gemaakt
van lokale materialen zoals de boomstammen linksonder aangeven.
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De kantoormedewerkers kunnen zelf de
temperatuur van de vertreklucht regelen door
het volume van de gekoelde ventilatielucht te
variëren. Hij heeft hiervoor een knop tot zijn
beschikking. Hij kan hiermee het luchtvolume
regelen en dus de hoeveelheid koeling.
II: HUIDIGE BELEVING VROM

Dit ‘schoolgebouw van de toekomst’ heeft ook wat weg van een landelijk dorpsschooltje aan het
begin van de 20e eeuw. Het is echt ‘back to basic’ weergegeven, en ik denk dat in de huidige
maatschappij een school grootschaliger en moderner moet worden opgezet omdat de kinderen
wel in diezelfde samenleving van nu terecht zullen komen. Een basisschool moet geen eilandje
op zichzelf worden.

Fig. 6, 7 en 8. Great Notley Primary School[2]

De ‘Great Notley Primary School’ te Essex in Engeland is een prototype voor een duurzaam
schoolgebouw dat ook ‘De Sokkerwei’ geïnspireerd heeft. Het gebouw is geconstrueerd uit zo
min mogelijk materiaal met eenvoudige systemen van houtskeletbouw, alle belangrijke interne
ruimten worden van direct zonlicht voorzien door middel van lange dakramen en alle ruimten
worden natuurlijk geventileerd. De vloerverwarming is gezoneerd zodat alleen die ruimten die in
gebruik zijn verwarmd worden. Dit vergt persoonlijke inzet van het docententeam.
Deze eigenschappen zijn ook allemaal terug te vinden in basisschool ‘De Sokkerwei’. Qua vorm
verschillen de gebouwen wel degelijk van elkaar omdat de Nederlandse architect gekozen heeft
voor een compacte ronde vorm, waarbij de oppervlakte voor verkeersruimte geminimaliseerd
wordt.

Fig. 9, 10 en 11. Ontwerpschetsen basisschool Denemarken [2]
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Als het bij de minimum luchthoeveelheid te
koud
wordt,
worden
automatisch
de
convectoren ingeschakeld. Daarnaast heeft hij
bij de mogelijkheid om ramen te openen naar
de geconditioneerde binnenruimte die de serre
is.
Praktisch gezien is de mensvriendelijkheid van
het gebouw voor de gebruiker alleen tastbaar in
de serres. Deze kunnen worden gebruikt als
een soort onthaastingsruimte in de drukte van
de stad, maar deze functie hebben ze pas in
een laat stadium gekregen. In het begin van de
ontwerpfase zijn de serres ontstaan als een
geluidwerende
buffer,
daarna
zijn
ze
klimaattechnisch betrokken bij het gebouw.
Gedurende de realisatie bedacht men dat deze
feitelijke binnenruimten ook een vorm van
ontspannend gebruik zouden kunnen hebben
en hebben verschillende landschapsarchitecten
en kunstenaars zich over de inrichting gebogen.
De palmen en andere tropische planten zijn er
gekomen omdat er een gunstig klimaat zou
heersen en niet ter ondersteuning van het
binnenklimaat. In dat opzicht is de duurzame
waarde van de serres minimaal.
Eigen verantwoordelijkheid
In het ontwerp is er vanuit gegaan dat de
gebruiker milieubewust genoeg zou zijn om zelf
de verlichting uit te doen bij voldoende daglicht
of afwezigheid. Ter stimulering hangen er in de
binnenstraat op de vierde verdieping een aantal
displays waar onder meer het energie- en
waterverbruik gedurende de dag te zien zijn.
II: HUIDIGE BELEVING VROM

Een andere inspiratiebron waren de schetsen voor een duurzame uitbreiding van een
basisschool in Denemarken. De architect heeft nog een lezing gegeven tijdens het
ontwerpproces van de Sokkerwei, maar niet alle innovatieve voorzieningen uit dit ontwerp zijn
meegenomen in ‘De Sokkerwei’. De uitbreiding, onder meer de toren, moest namelijk
verschillende duurzame oplossingen voor de rest van het gebouw verzorgen, terwijl ‘De
Sokkerwei’ integraal ontworpen werd.
5. Sociale duurzaamheid
Sociale duurzaamheid vind ik het belangrijkste binnen de duurzame bouwtechniek, niet alleen
het uiteindelijke duurzame gebouw als resultaat telt, maar vooral de manier waarop er mee
omgegaan wordt speelt mee. De betrokkenheid van de gebruikers kan gemotiveerd worden
door in het ontwerpproces al sterk in te spelen op de eisen en wensen van de gebruikers zodat
een gebouw gerealiseerd wordt wat precies aansluit.
Ik vind dat de nieuwbouw van een basisschool bij uitstek geschikt is om duurzaam te bouwen
voornamelijk om de reden dat kinderen in aanraking komen met milieubewust leven in het
schoolgebouw en in het lesprogramma. Dit heeft een positieve invloed op hun denkwijze voor
nu en later. Uit eigen ervaring weet ik dat kinderen zoiets ook zullen oppikken en uitvoeren, bij
de scouting zijn we ‘goed voor de natuur’, dat wordt tussen de gewone kinderspelletjes door
gestimuleerd en zoiets onthouden ze en ze spreken elkaar er zelfs op aan! Dus ik weet zeker
dat een dagelijkse ervaring met milieubewust leven een grote stimulans zal zijn.

[Bijlage iii] Veranderend gebruik
In de 16 jaar dat het gebouw nu in gebruik is
hebben er geen grootschalige veranderingen
plaatsgevonden. Op installatietechnisch gebied
zijn de koelinstallaties in onbruik geraakt omdat
het gebouw in 2005 aangesloten is op
warmtepompen, maar in het dagelijkse gebruik
merk je daar niets van. Verder zijn er enkele
kleine experimenten gaande om andere
manieren van werken te introduceren.
In 2006 bestond het rijksbouwmeesterschap
200 jaar, ter ere daarvan zijn een aantal
rijksgebouwen opgevrolijkt waaronder het
ministerie van VROM. Een kunstenaar heeft,
mogelijk geïnspireerd door dalmatiërs, zwarte
ingevulde cirkels van verschillende formaten op
de gesloten geveldelen aangebracht.

Referenties
[1] Atelier Ten, www.atelierten.com, juni 2004
[2] Kennemerwind, www.kennemerwind.nl, juni 2004
[3] Sokkerwei, www.sokkerwei.nl, juni 2004

Zwarte cirkels op de gevel van VROM
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[Bijlage B] Duurzame projecten in binnen- en buitenland

[Bijlage iv] Uitgangspunten ontwerp

Jean-Marie Tjibaou Cultural Center

Ruimtelijke beleving

Realisatie:
Locatie:
Architect:
Functie:

Benadering en entree (‘Van buiten naar
binnen’)
¾ Het uiterlijke volume van het gebouw blijft
onaangetast vanwege de uitstraling en
identiteit van het Ministerie.
o
Binnen dit volume domineren de
serres als ruimtelijke elementen,
deze zullen dus gehandhaafd
blijven.
¾ De route naar het gebouw vanuit het CS zal
verduidelijkt moeten worden, zodat het
bewustzijn van het gebouw vergroot wordt.
o Aansluitend op een duidelijke
benadering van het gebouw, zal ook
de entree tot het gebouw meer
nadruk krijgen.

1998
Noumea, Nieuw Caledonie
Renzo Piano
Cultureel centrum, gericht op de inheemse Kanakcultuur

Ontwerp:
Tien grote houten sculpturen in verschillende maten vormen het
culturele centrum over de Kanak-cultuur. In een vroeg stadium van het
ontwerp hadden de sculpturen de vorm van de traditionele hutjes maar
de uiteindelijke vorm geleidt de natuurlijke ventilatie door zeewind op
een meer doeltreffende manier. De onaffe vorm refereert aan de Kanak
cultuur die in feite nog in wording is.
Specifieke kenmerken:
- Natuurlijke ventilatie door de zeewind, tussen de dubbele schil
- Opgebouwd uit iroko-delen, met respect voor de traditionele bouwmethoden
- Passend binnen de natuurlijke en culturele omgeving
- Combinatie hightech en lokale technieken in schil
Essentie duurzame architectuur:
Houtgebruik, opgaand in de omgeving,
refererend aan cultuur, natuurlijke ventilatie,
toegankelijk

[www.rpbw.com]
[Voorbeeld duurzame bouwtechniek]
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Routing en uitzicht (‘Van binnen naar buiten’)
¾ De heldere wijze waarop mensen via de
entreeserre de binnenstraat op de vierde
verdieping bereiken zal gehandhaafd
blijven, evenals de genoemde binnenstraat.
o Deze wijze kan mogelijk als
voorbeeld
fungeren
voor
het
verbeteren van de routing, zowel
horizontaal als verticaal, vanaf de
vierde verdieping.
¾ Het indrukwekkende uitzicht vanuit de
middenas zal, binnen de context van het
gebouw van VROM, gehandhaafd blijven.
o Het uitzicht vanuit de vleugels zal in
de serres verbeterd worden.
IV: UITGANGSPUNTEN ONTWERP

Next 21

Sociale beleving

Realisatie:
1993
Locatie:
Osaka, Japan
Architect:
‘Commissie van Osaka GAS Next 21 project’ + 13
verschillende architecten
Functie:
Appartementencomplex

Werken & samen werken
¾ Diversiteit in werkplekken creëren vanaf de
vierde verdieping om:
o De
huidige
monotonie
te
doorbreken.
o De onderlinge samenwerking te
bevorderen.
o Een stimulerende werkomgeving te
creëren.
o De werkplekken van lager gelegen
verdiepingen in op te nemen.

Ontwerp:
Next21 is een experimentele oplossing voor een aantal complexe
huisvestingproblemen; het leven in de stad, een diversiteit aan
gezinssamenstellingen
en
leefstijlen,
de
opkomende
milieuproblematiek en het terugtrekken van groen in de stad. De
basisstructuur van het woongebouw is als eerste ontworpen. Daarna
hebben verschillende architecten ieder een unit ontworpen. Deze
units kunnen ieder op zich vervangen worden zonder de
hoofdconstructie aan te tasten.

Ontmoeten & ontspannen
¾ Ruimte maken in het herontwerp voor meer
ontmoeting- en ontspanningsplekken en op
die manier:
o De
onderlinge
communicatie
bevorderen.
o Behouden van tuinen op begane
grondvloer serres en dakterrassen.
o Meer voorzieningen realiseren voor
gebruikers.
o Een prettige werk/leefomgeving
creëren.

Specifieke kenmerken:
- Driedimensionale straat als
gemeenschappelijke ruimte, verbindt de
groene dakterrassen
- Verschillende woningtypes binnen
systeemmaten
- Overgedimensioneerde draagconstructie
- Comfortabel wonen zonder toenemend
energieverbruik
- Afwatering in combinatie met vegetatie in
de hoogte, minder druk op riool
Essentie duurzame architectuur:
Driedimensionale openbare ruimte, groene
dakterrassen, vegetatie in de hoogte, hoge dichtheid, wateropvang, scheiden drager en inbouw
[www.arch.hku.hk/~cmhui/japan/next21/next21-index.html]
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Natuurlijke beleving

Mont Cenis
Realisatie:
Locatie:
Architect:

Functie:

1999
Herne Sodingen, Duitsland
Jourda & Perraudin, aangevuld in de
tweede fase door Hegger, Hegger &
Schleif
Onderwijs, publiek en commercieel

Ontwerp:
De academie is onderdeel van een stedenbouwkundig plan waarbij op de
locatie van een voormalige steenkolenmijn een grote overkapping van glas
en zonnecellen is gebouwd. Hieronder bevinden zich verschillende
gebouwen en openbare ruimten die profiteren van het ontstane mediterrane
klimaat, zij verbruiken namelijk minder energie door deze luchtbuffer.
Een speciale eigenschap van dit project, dat het verdient om los genoemd
te worden, is het feit dat de gebouwen verwarmd worden door methaan uit
de oude kolenmijn te gebruiken. Dit methaan zou anders ongebruikt in de
atmosfeer verdwijnen en zo negatief bijdragen aan het broeikaseffect.
Specifieke kenmerken:
- Gebouw geïntegreerde PV-cellen
- Mediterraan klimaat
- Houten overkappingconstructie
- Regenwateropvang, gebruik voor o.m. toiletspoeling
Essentie duurzame architectuur:
Lokale materialen, hergebruik locatie, innovatieve toepassing methaan, geïntegreerd duurzaam
ontwerp op stedebouwkundig niveau, bufferzone, zonnecellen, hout, mediterrane vegetatie

Natuurlijke elementen
¾ Behouden van tuinen op begane grondvloer
serres en dakterrassen.
o Toegankelijkheid van deze plekken
bewerkstelligen.
¾ Introductie van natuurlijke elementen op
meerdere plaatsen in het gebouw:
o Toepassen van natuurlijke
materialen om de so(m)bere
uitstraling te doorbreken.
o Toepassen van vegetatie draagt bij
aan een prettigere werkomgeving.
Binnenklimaat
¾ Behouden weergave van verbruik energie,
water e.d.
¾ Serres integraal gebruiken in de
klimaatregulering van de kantoren.
o Natuurlijke elementen dragen bij aan
de regulering van het binnenklimaat.
o Persoonlijke invloed op het
binnenklimaat is gewenst.
¾ De daglichtproblematiek van het gebouw in
zijn geheel in plaats van per kantoor
oplossen.
¾ Interne geluidsoverlast in acht nemen.

[www.akademie-mont-cenis.de]
[www.wupperinst.org/FactorFour/best-practices/microclimate.html]
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Alterra
Realisatie:
Locatie:
Architect:
Functie:

[Bijlage v] Kesselringmethode
1997
Wageningen
Behnisch, Behnisch & Partners
Kantoor, laboratoria, onderwijs

Ontwerp:
De nieuwbouw en directe omgeving fungeren als een verbindende schakel tussen de groene
gordels van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het is ontworpen als een ruggengraat, die
aan een reeks binnen- en buitentuinen samenhang verleent. Het E-vormige gebouw bestaat uit
een noordelijke vleugel waarin de laboratoria zijn gevestigd en drie kantoorvleugels haaks
daarop. Tussen deze vleugels bevinden zich twee binnentuinen die op het zuiden zijn
georiënteerd.
De binnentuinen zijn de kern van het ontwerp, zowel ruimtelijk als klimaattechnisch. Sociaal
gezien fungeren ze ook als plek van samenkomst. De overdekte binnentuinen zijn geen atria,
maar overdekte buitenruimten met een gematigd buitenklimaat. Zodoende legt de Arbo wet ook
geen beperkingen op aan de werkplekken die aan de binnentuinen liggen. De binnentuinen
vormen een buffer tussen het buitenklimaat en de kantoorruimten. In de winter wordt de door de
zon verwarmde lucht gebruikt voor ventilatie in de kantoorruimte. In de zomer zorgen planten en
water voor afkoeling van de ventilatielucht door verdamping en gaat overdag het glasdak open.
Specifieke kenmerken:
- De binnentuinen zijn de kern van het ontwerp, zowel ruimtelijk als klimaattechnisch
- De glasoverkappingen zijn industrieel vervaardigde elementen uit de tuinbouw
- Betonkernactivering en nachtventilatie
- Gebruiker direct invloed op binnenklimaat en contact met vegetatie
Essentie duurzame architectuur:
Natuurlijke ventilatie, natuurlijke materialen, vegetatie bij de werkplek,
directe controle gebruiker op binnenklimaat werkplek, serre als
ontmoetingsplek, open en licht, uitbreidbaar gebouw

Een klimaatbeheersingssysteem zorgt voor het
verwarmen of koelen van een ruimte, het
toevoeren van verse lucht en afvoeren van
gebruikte lucht. Daarnaast be- of ontvochtigt en
filtert het systeem de lucht voordat deze de
ruimte ingebracht wordt.
De criteria voor de vergelijking van de
systemen zijn opgesplitst in eisen ten aanzien
van het functioneren van het systeem en eisen
ten aanzien van het realiseren.
Criteria realiseren
[1] Alle aspecten die niet direct aan de
gebruiker of aan de gebruiksfase zijn
gerelateerd
[2] Eisen die betrekking hebben op de
ontwikkeling van de technische inrichting.
Criteria functioneren
[1] Alle aspecten met betrekking tot het
gebruiksproces
[2] Eisen die betrekking hebben op de ingangsen uitgangskenmerken van het systeem.
Allereerst worden de relevante criteria voor
realiseren en functioneren bepaald en
vervolgens worden deze door paarsgewijze

[Koster, E, Natuur onder Architectuur]
[Behnisch Architekten, www.behnisch.com]
62

De Kesselringmethode is geschikt om een
waardering te geven voor een aantal varianten,
voor bijvoorbeeld een klimaatbeheersingssysteem, en zo de keuze voor een bepaalde
variant inzichtelijk te maken.
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vergelijking gerangschikt zodat een weegfactor
aan een criterium kan worden toegekend.

Nederlandse Gasunie
Realisatie:
Locatie:
Architect:
Functie:

1994
Groningen
Alberts en van
Huut
Kantoor

De criteria voor realiseren zijn als volgt:

Ontwerp:
De natuur is de belangrijkste inspiratiebron van de architect. Het organische karakter is terug te
vinden in de vorm van het gebouw en in het interieur. Het gebouw heeft twee vleugels van 17
verdiepingen, die een van een vijfhoek afgeleide hoek van 108 graden met elkaar maken. Op
het knooppunt van deze vleugels wordt het complex ontsloten door liften en een trappenhuis in
een atrium. Dit atrium vormt het hart van het gebouw en zorgt tevens voor korte looplijnen en
een centrale ontmoetingsplek. De vleugels hebben flexibele indelingen en kunnen zo met de
veranderingen in het bedrijf meegaan.
Specifieke kenmerken:
- Het bouwwerk wordt als een derde huid gezien voor de mens. Na de huid zelf en de huid van
kleding biedt een huis de mens een volgende beschermingslaag tegen de grillen van de
buitenwereld.

Essentie duurzame architectuur:
Vegetatie, open ruimte, organische vormen, atrium,
ontmoeting, flexibele indeling

[www.architectuur.org/alberts03.php]
[www.nvnederlandsegasunie.nl/hoofdkantoor/welkom.h
tm]
[www.albertsenvanhuut.nl]

1. Inpasbaarheid
De mate waarin het systeem kan worden
ingepast in het huidige gebouw van VROM. De
ruimtebehoefte van de leidingen moet passen
binnen de huidige schachten en verdiepingshoogten.
2. Multifunctionaliteit
De mate waarin de verschillende kantoorconcepten door een systeem geregeld kunnen
worden. Kan het systeem zowel open
kantoortuinen (van 11 meter diep en 15 meter
lang) reguleren, als afzonderlijke kantoorruimten?
3. Uitvoering
De hoeveelheid tijd die nodig is om het systeem
te installeren. Tijdens het integreren van een
duurzame structuur blijft het gebouw gewoon in
gebruik, hierbij moet zo min mogelijk overlast
worden veroorzaakt. De eenvoud van het
systeem is dus van belang.
4. Levensduur
Het aantal jaren dat het systeem naar behoren
zal functioneren en veranderingen kan
ondergaan in het gebruik.
5. Milieubelasting
De mate waarin het milieu belast wordt tijdens
de productiefase en de sloopfase.
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Kantoor Rijkswaterstaat

De criteria voor het functioneren:

Realisatie:
Locatie:
Architect:

6. Thermisch comfort
Thermisch comfort is de behaaglijkheid van de
werkplek ten aanzien van warmte en lucht.

Functie:

2000
Terneuzen
Architectenbureau
OpMaat Delft
Kantoor

Ontwerp:
Het gebouw heeft een driehoekige vorm die afgerond is op de punten met in het midden een
centraal atrium, hierdoor is naar de wens van de organisatie een gangloos gebouw ontstaan.
Naast verkeersruimte fungeert dit atrium ook als spil van de natuurlijke ventilatie. Het gebouw is
voor het grootste deel opgetrokken uit houtskeletbouw, deze houten constructie is onafgewerkt
zichtbaar. Een aantal houten portalen zijn deels gevuld met leemstucwanden waarin aan beide
zijden een klimaatbeheerssysteem van waterslangen is aangebracht. De wanden zijn vrij van
kasten en ander meubilair en werken mee in de warmteaccumulatie en afgifte in het gebouw.
Specifieke kenmerken:
- Houtskeletbouw
- Het materiaalgebruik vormt een afspiegeling van het materiaal waar de dienstkring
dagelijks mee om gaat, namelijk graniet, basalt en hout.
- Toepassing van leem-warmtewanden
- Wateropvang en gesloten waterkringloop
Essentie duurzame architectuur:
Toepassing van natuurlijke, dagelijkse materialen,
leemwarmtewanden, interessante ruimtelijke vorm,
compact gebouw, atrium, centrale routing, hergebruik
materialen

8. Luchtvochtigheid
De mogelijkheid van het systeem om de
vochtigheid van de lucht te reguleren.
9. Duurzaam gebruik
Het energieverbruik door het systeem zelf en
de gebruiksduur van het systeem.
10. Individuele regelbaarheid
Hebben individuele gebruikers de mogelijkheid
om de temperatuur naar wens bij te regelen?
11. Bedieningsgemak
Eenvoudige bediening door gebruikers.
12. Open ramen
Zijn de te openen ramen te integreren in het
systeem?
13. Flexibiliteit
Zijn veranderingen in de werkomgeving ook op
te volgen in het klimaatbeheersingssysteem?

[www.architectenwerk.nl/hulstd3bn/PF_Terneuzen.htm]
[www.dubocentrum.nl/projecten/project.php?recID=40&item=proj
ectgegevens]
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7. Luchtkwaliteit
De kwaliteit van de lucht, onder meer
afhankelijk de lengte van de leidingen en de
mate van recirculatie.

14. Onderhoudsvriendelijk
De bereikbaarheid van het systeem.
B: DUURZAME PROJECTEN

V: KESSELRINGMETHODE

2001
Bodegraven
Klaas de Wit
Regiokantoor

Weegfactor
3
3
1
1
2

tot

Totaal
3
4
0
1
2

Totaal
7
7
2
4
6
1
4
0
5

Rangorde
2
1
5
4
3

Ontwerp:
Vanuit de eigen organisatie bestond de wens een voorbeeldproject te realiseren ter inspiratie
van potentiële opdrachtgevers. Daarnaast is het ook een aangename werkomgeving voor de
eigen werknemers geworden. De werkplekken liggen rond het centrale atrium. Het atrium bevat
zones voor communicatie en ontspanning. Het gebouw is ingericht in rustgevende kleuren en
veel gebruik van hout en groen. In de Thermo Staete wordt uitsluitend gebruik gemaakt van
groene stroom. Drie elektrisch aangedreven warmtepompen houden het gebouw op
temperatuur door grondwater op te pompen.

leidt

13
1
1
1
1
1
1
1
1

14
1
1
0
0
1
0
0
0
-

Realisatie:
Locatie:
Architect:
Functie:

criteria

Rangorde Weegfactor
1
3
1
3
7
1
5
2
3
3
8
1
5
2
9
1
4
2

Paarsgewijze vergelijking
weegfactoren:

Thermo Staete (DWA Bodegraven)
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11
1
1
1
1
1
1
0
1
10
1
1
0
0
0
0
0
0
In vergelijking met criterium
6
7
8
9
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Criteria
6. Thermisch comfort
7. Luchtkwaliteit
8. Luchtvochtigheid
9. Duurzaam gebruik
10. Individuele beinvloeding
11. Bedieningsgemak
12. Open ramen
13. Flexibiliteit
14. Onderhoudsvriendelijk

Realiseren

[www.dwa.nl/EditModule.aspx?tabid=82&mid=4
33&def=News%20Article%20View&ItemId=35]
[www.dubocentrum.nl/projecten/project.php?recID=64&item
=het+gebouw]

Functioneren

Essentie duurzame architectuur:
Atrium, groen, hout, flexibele werkplekken,
warmtepomp

Criteria
1. Inpasbaarheid
2. Multifunctionaliteit
3. Uitvoering
4. Levensduur
5. Milieubelasting

In vergelijking met criterium
1
2
3
4
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1

12
1
0
0
1
1
0
0
1

5
1
1
0
0
-

Specifieke kenmerken:
- Compact gebouw
- Atrium, sociaal en klimaattechnisch middelpunt
- FSC Hout
- Warmtepomp, PV-cellen

Op basis van de criteria worden de volgende
klimaatbeheersingssystemen vergeleken:

Sokkerwei
Realisatie:
Locatie:
Architect:
Functie:

2002
Castricum
BBHD Architecten
Basisonderwijs

Ontwerp:
Het belangrijkste uitgangspunt van het ontwerp voor de school is het concept “Nul-energie
balans”. Van daaruit is ook de compacte ronde vorm ontstaan. De vorm heeft naast
energetische ook organisatorische voordelen. Het gebouw is beter bereikbaar en beheersbaar.
Het ronde uitgangspunt heeft gestalte gekregen in twee concentrische halve cirkels. Opvallend
in het energetisch concept voor 'De Sokkerwei' is het beperken van de warmtebehoefte door
gebruik te maken van de lichaamswarmte van de kinderen. En verder door HRwarmteterugwinning uit de ventilatielucht, hoge thermische isolatie, gunstige oppervlakte/
inhoudverhouding, het benutten van zonnewarmte en zonlicht, efficiënte en energiezuinige
verlichting, pompen en ventilatoren, individuele naverwarming per lokaal en zonnecellen.
Basisschool ‘De Sokkerwei’ heeft een uniek contract opgesteld met Kennemerwind: Een aantal
(ouders van) leerlingen leent Kennemerwind een bedrag van € 50,-. Daarmee wekt
Kennemerwind duurzame windenergie op, onder andere voor De Sokkerwei. Juist genoeg om,
naast de andere voorzieningen, de balans in evenwicht te brengen en de school op nul fossiele
energie uit te laten komen.

Variant A is de huidige situatie waarbij de open
ramen het effect van de mechanische ventilatie
teniet doet en dat alleen afgestemd is op een
indeling in cellenkantoren.
Hybride ventilatie en de combinatie van
natuurlijke toevoer en mechanische afvoer zijn
beiden varianten waar het belang van te
openen ramen en de natuurlijke verfrissing
gewaardeerd worden. Gevolg hiervan is dat de
luchtkwaliteit in de kantoorvleugels niet
gegarandeerd kan worden. Bovendien zouden
er voor deze varianten roosters moeten worden
opgenomen in de kantoorgevels.
Variant E is een eenvoudige aanpassing van de
huidige situatie door het plaatsen van
raamsensoren. Wanneer gebruikers een raam
openen wordt automatisch de mechanische
ventilatie uitgezet in die ruimte.

Specifieke kenmerken:
- Compacte gebouwvorm
- Sedumdak
- Pv-cellen
- Windenergie
- Sociale duurzaamheid
Essentie duurzame architectuur:
Compactheid, lichtstraat, samenwerking, pv-panelen, grasdak, centrale plek, ontmoeting,
sociale duurzaamheid, bewust gebruik, hout, natuurlijke materialen, licht
[Duurzame bouwtechniek]
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A: All air systeem (huidige situatie)
B: Hybride ventilatie
C: Natuurlijke toevoer & mechanische afvoer
D: Dynamisch kantoorconcept
E: Variant A met raamsensor

B: DUURZAME PROJECTEN

Een belangrijk aspect in het realiseren, de
multifunctionaliteit in het systeem, is in variant E
nog
niet
veranderd.
Het
dynamische
kantoorconcept, variant D, scoort wel goed op
het aspect multifunctionaliteit maar niet op
andere aspecten.
V: KESSELRINGMETHODE

117
Score
43
15
12
4
4
8
74
12
12
4
8
12
4
10
4
8

[Bijlage C] Voorbeeld standaard kantoorgebouw

Systeemvarianten ->
variant A
Criteria
Factor Waarde
Realiseren
50
60%
1. Inpasbaarheid
3
5
2. Multifunctionaliteit
3
1
3. Uitvoering
1
3
4. Levensduur
1
3
5. Milieubelasting
2
3
Functioneren
90
62%
6. Thermisch comfort
3
4
7. Luchtkwaliteit
3
4
8. Luchtvochtigheid
1
4
9. Duurzaam gebruik
2
3
10. Individuele beinvloeding
3
3
11. Bedieningsgemak
1
3
12. Open ramen
2
1
13. Flexibiliteit
1
2
14. Onderhoudsvriendelijk
2
3

Structure

66 variant C
Score Waarde
20
60%
9
4
3
2
2
4
2
2
4
3
46
51%
3
1
9
3
2
2
4
2
6
2
3
3
10
5
3
3
6
3

[Afbeelding 1 – 4] Het Symbion-gebouw is gevestigd op een hoek van het bedrijventerrein ‘de
Schaapsloop’ in Valkenswaard. De bereikbaarheid voor kantoren gevestigd op
bedrijventerreinen is erg belangrijk. Dit bedrijventerrein ligt aan de Leenderweg, dit is de weg
aansluitend op afslag ‘Valkenswaard’ van de A2. Verder is er volop parkeergelegenheid rondom
het gebouw. Het gebouw wordt direct omringd door groen en ligt naast de visvijvers, een mooie
landelijke locatie dus.

86 variant B
Score Waarde
30
40%
15
3
3
1
3
2
3
2
6
2
56
51%
12
1
12
3
4
2
6
2
9
2
3
3
2
5
2
3
6
3

De locatie is een geografisch gegeven en is daar altijd al zo geweest en zal er ook altijd zijn, mogelijk met –
langzaam- veranderende stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals de infrastructuur en omringende bebouwing.

76 variant D
Score Waarde
30
78%
12
3
6
5
4
3
2
4
6
4
46
58%
3
4
9
4
2
4
4
3
6
2
3
2
10
1
3
2
6
3

91 variant E
Score Waarde
39
68%
9
5
15
1
3
4
4
4
8
4
52
78%
12
4
12
4
4
4
6
3
6
4
2
4
2
5
2
2
6
4

104 variant F
Score Waarde
34
86%
15
5
3
4
4
4
4
4
8
4
70
82%
12
4
12
4
4
4
6
4
12
4
4
4
10
5
2
4
8
4

Site

Overzicht waardering
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De constructie is de laag die het gebouw vorm en maten geeft, vanuit de onzichtbare fundering naar de (deels)
zichtbare verdere draagstructuur. De levensduur van een constructie heeft een grote spreiding, van ongeveer 30 tot
300 jaar. Vanwege uiteenlopende redenen worden gebouwen vaak niet ouder dan een jaar of zestig, dit heeft
uiteraard te maken met de technische versus de functionele levensduur van een gebouw.

Afbeelding 5 – 8: Het Symbion-gebouw is opgebouwd uit drie blokken, met elk dezelfde
gebouwhoogte. De blokken verschillen in lengte en breedte, de vloerdiepte varieert van 9,0 m
tot 12,6 m. Het gebouw heeft twee verdiepingen en een kelder, die in het middelste blok
voorzien is van gevelopeningen en zodoende ingericht kan worden als werkruimte. De vloeren
overspannen de gehele breedte van de blokken en worden gedragen door de betonnen
gevelelementen die een standaardbreedte van 1800 mm hebben. In dit kantoorgebouw zijn
constructie en gevel dus geïntegreerd.
Skin

Uit verdere verdieping in het huidige
klimaatbeheersingssysteem bleek dat de
plafondeilanden vrij eenvoudig verplaatsbaar
zijn en dat de hoeveelheid ingeblazen lucht per
vleugel van iedere verdieping regelbaar is.
Variant F geeft de score van dit multifunctionele
systeem, met raamsensoren, weer. Deze
aanpasbaarheid van het systeem heeft ook
positieve gevolgen voor de waardering van
andere realisatieaspecten. Variant F sluit goed
aan bij de eerste doelstelling van duurzaam
gebruik: De lage milieubelasting van de ingreep
op zich.
In het Kesselringdiagram zijn alle varianten
weergegeven. Hoe dichter een variant bij de
diagonaal ligt, hoe beter de afweging tussen de
aspecten van realiseren en functioneren.

De gevel is het buitenoppervlak van een gebouw en scheidt de buitenwereld van de binnenruimte. De gevel vormt in
feit de regenjas van een gebouw, het heeft geen dragende functie, maar enkel een beschermende en uiteraard ook
een esthetische functie. Momenteel worden veel gevels van ongeveer 20 jaar oud vervangen, vaak om aan een
aantal nieuwe technische eisen te voldoen, en tegelijkertijd om het gebouw weer een modernere ‘look’ te geven.
Vanwege de huidige focus op verminderd energieverbruik (vanuit kosten en vanuit het milieu) hebben nieuwe gevels
mogelijk een langere levensduur, de toekomst zal dit uitwijzen.

[Afbeelding 9 – 12] Omdat de scheidende en de constructieve functie in dit gebouw
geïntegreerd zijn in de dragende gevelelementen kan de gevel niet zomaar vervangen worden.
Het gebouw dateert uit de jaren ’70 en biedt een verouderde aanblik. Dit kan dus niet zomaar
veranderd worden zoals in een gebouw met een kolommenstructuur en een vliesgevel.
Kesselringdiagram
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Services

[Bijlage vi] Bouwtechnische ingreep

In een gebouw zijn een aantal voorzieningen opgenomen om een gebouw goed te laten functioneren. Hierbij is
allereerst het verticale transport van belang, de trappen, maar voornamelijk de liften e.d. Verder alle installaties die in
het gebouw zijn opgenomen om het binnenklimaat te optimaliseren, variërend van oude airconditioning systemen tot
de nieuwste communicatiemogelijkheden. Deze voorzieningen zijn vaak na 7 tot 15 jaar versleten of technologisch
verouderd en zijn dan aan vervanging toe. Helaas zijn er voorbeelden van technisch goed functionerende gebouwen
(op het gebied van constructie en gevel) waarin de installaties te diep in het gebouw zijn opgenomen en niet
eenvoudig vervangen kunnen worden. Deze gebouwen worden vroegtijdig gesloopt en belasten het milieu extra.

[Afbeelding 13 – 16] De voorzieningen en installaties in dit gebouw zijn standaardoplossingen
zoals TL-verlichting, en radiatoren. Maar de voorzieningen zijn niet toereikend om de gebreken
van het gebouw ten aanzien van het werkcomfort op te vangen. Zo is de tweede verdieping,
direct onder het platte dak en vooral aan de zuidzijde, erg warm in de zomer. Om die reden
worden deze ruimten vermeden op bepaalde afdelingen.
Spaceplan

Bevestiging balkon
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De indeling van de binnenruimte van een gebouw wordt al mede bepaald door de constructie die bijvoorbeeld de
verdiepingen indeelt. Mensen voeren binnen een kantoororganisatie verschillende taken uit waar verschillende
soorten omgevingen voor nodig zijn. Zo zijn er vergaderruimten, werkruimten, kantoortuinen, ontvangstruimten
enzovoorts. Wanden, deuren en binnenramen delen de verdieping verder in naar de geldende eisen en wensen.
Ontwikkelingen in organisaties, zoals fusies, reorganisaties e.d. zorgen voor opeenvolgende veranderingen in de
indeling. Of deze mogelijkheden worden niet benut omdat de flexibiliteit van de wanden in het gebruik gering bleek te
zijn. Al met al varieert de levensduur van een indeling van ongeveer 3 jaar (turbulent commercieel bedrijf) tot zelfs
een jaar of 30 (rustig kamerkantoor aan huis).

[Afbeelding 17 – 20] Het gebouw heeft een hoofdentree en een aanvullende entree tussen de
blokken, waardoor de vleugels afzonderlijk te verhuren zijn. Er zijn geen gezamenlijke
voorzieningen, ieder bedrijfje kan een vleugel naar wens inrichten, afgezien van de natte
ruimten. Helaas wijst ook hier de ervaring uit dat de binnenwanden blijven staan ondanks de
soms wat vreemde indeling. Zo is een kamer van een medewerker alleen bereikbaar via de
directiekamer. En de wachtruimte voor bezoekers is in de smalle gang, terwijl er enkele ruimten
aan de warme zuidzijde niet gebruikt worden.
Stuff

Uiteindelijk zijn het de spullen om de medewerker heen die de werkplek bepalen en een eigen identiteit meegeven.
Meubilair, voorwerpen en computers wisselen regelmatig van plek al naar gelang de (dagelijkse) interventie van de
gebruiker. De levensduur van voorwerpen variëren van een dag (een pen) via een maand (boeken relevant voor
huidig onderzoek) naar een aantal jaren (computers, stoelen, posters).

[Afbeelding 21 – 24] Opvallend in het verder sobere kantoor zijn de planten die her en der
verspreid staan. Het meubilair dat er staat vertoont geen samenhang en is daardoor
uitwisselbaar. De ongebruikte kamers verworden langzaam een magazijn van afgedankte
spullen.
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