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Tijd voor daden!

In ons vorige Informatiebulletin presenteerden de nieuwe 
partners bij ons bureau uitdagende visies en aansprekende 
ideeën. Van een gebouw zonder installaties en een vorm van 
facturering op basis van behaalde besparingen tot een pleidooi 
voor een integraal ontwerpproces voor vastgoed. De basis 
van dit soort voorstellen zijn ontwikkelingen die wij zien in de 
wereld om ons heen. De antwoorden zijn misschien nog niet 
onmiddellijk te realiseren maar het is wel onze denkrichting, 
de basis voor beleid. In dit tweede Informatiebulletin ‘nieuwe 
stijl’ belichten we de verbinding tussen beleid en realiteit.

Het vernieuwde nai in Rotterdam heeft het bewustzijn van de 
rol en de organisatiedoelen vertaald in een zeer geslaagde 
aanpassing van het gebouw. Zakelijk directeur Peter Haasbroek 
noemt dat terecht waardecreatie. Het is een begrip dat volledig 
past bij ons bureau. 

Het toekomstbestendig maken van vastgoed – toekomst
bestendige waardecreatie – is voor ons het vertrekpunt voor 
adviezen. In dit Informatiebulletin leest u daarom over onze 
visie op de integratie van duurzaamheid in het beleid ten aan
zien van vastgoed. Met daaraan direct gekoppeld een concrete 
invulling in de vorm van een brl 9500-certificering van ons 
bureau, waardoor we de energieprestatieadviezen (epa) voor 
woningen en utiliteitsbouw voor u kunnen opstellen. Verder 
gebruiken wij bij onze adviezen het programma gpr Gebouw 
en ontwikkelen wij momenteel een standaard bestek waarbij 
alle omschreven materialen de hoogst haalbare nibenorm 
hebben; een maximale score op duurzaamheid.

Hoe integraliteit ten goede komt aan de kwaliteit van een 
gebouw, zelfs tijdens de uitvoering, leest u in het artikel over 
het Hofbad in de Haagse wijk Ypenburg. En ten slotte gaat 
Roland de Backer naar aanleiding van zijn visie op een gebouw 
zonder installaties op de achterpagina in gesprek met architect 
Frank Wintermans. 
Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit Informatie
bulletin.

Hans Fiering
Directeur

Wie het vernieuwde nai binnengaat, kan zich al bijna niet 
meer voorstellen dat de entree ooit veel minder open was. Via 
een breed houten platform over de vijver wordt de bezoeker 
als vanzelf in het gebouw opgenomen. Met een bar met terras, 
een ruimte waar kinderen (en volwassenen) spontaan aan het 
bouwen slaan en een prachtige museumwinkel die meteen in 
het oog springt, is de entree bijna onderdeel van de openbare 
ruimte geworden. Dat was wat zowel zakelijk directeur Peter 
Haasbroek als architect Jo Coenen voor ogen stond. Peter 
Haasbroek: ‘Het nai is nu een museum nieuwe stijl. Concreet 
heeft dat ertoe geleid dat we duidelijk zijn. In de routing, in 
de taal, in wat we als instituut beogen. Het nai was naar binnen 
gericht, sterk gericht op de inhoud, de architectuur dus. Dat is 
een vrij abstract gegeven. Wij zijn nu toegankelijk in waar we 
voor staan: het stimuleren van de waardering voor ruimtelijke 
ontwerpen. Ruimtelijke ontwerpen bepalen immers voor een 
belangrijk deel hoe we met elkaar omgaan. Het nai is geen 
belangenvertegenwoordiger, het wil de belangrijkheid van de 
rol van de architectuur laten zien.’

NAI-MOMENT

Hoe dat werkt, legt Peter Haasbroek uit: ‘Voorheen bleven 
mensen beneden bij het bruggetje staan, maakten een foto  
van het gebouw en hadden daarmee hun ‘naimomentje’ 
gehad. Dat gedrag past volledig bij wat het gebouw toen aan  
monumentaliteit wilde uitstralen. De weerspiegeling in de 
vijver zei zoveel als: o wat ben ik een mooi gebouw. Nu zijn 
de elementen van het gebouw herkenbaarder en opener. Er is 
geen drempel meer om binnen te lopen. Bezoekers zijn welkom 
en dat is voelbaar. Zo kan het nai alleen al als gebouw inspire
ren. Je doet hier ideeën op en je kunt hier ideeën kwijt, concreet 
in het gebouw en door de tentoonstellingen. Dat roept het 
gevoel op dat je als bezoeker wilt en kunt bijdragen aan een 
hoogwaardiger kwaliteit van de samenleving. Als dat gebeurt, 
ga je hier met een glimlach weer weg.’ 

DE STAD BELEVEN

Het gebouw wil voortaan een rol spelen in het gebruik van  
de stad. Peter Haasbroek legt dat uit: ‘Neem de vijver die wij 
opnieuw willen inrichten. De bedoeling is dat het een zwem
vijver in de stad wordt, zoals de vroegere stadsvijver bij De 
Doelen. We werken met Doepel Strijkers Architects aan de 
plannen om een natuurlijke filterinstallatie en een groen dak 
te installeren, zodat het water in de vijver schoon genoeg is 
om erin te kunnen zwemmen. Als dat lukt – de realisatie zal 
mede afhangen van de financiering – , krijg je hier een heel 
andere beleving van de stad!’

WEDEROPBOUW 3.0

‘De ontwikkeling die dit gebouw doormaakt, past bij  
Rotterdam’, is de overtuiging van Peter Haasbroek. ‘We zijn 
als gebouw en als stad in de derde fase van de wederop bouw. 
Eerst waren we bezig met de ruimtelijke organisatie, het 
inrichten. Daarna kwam het ontwerp en ontstond het beeld 
van Rotterdam als stad met fantastische, indrukwekkende 
gebouwen. En nu richten we ons op het gebruik van de stad 
en komt de menselijke maat terug; er ontstaat een verbinding 
met de mensen.’ Hoe dat letterlijk werkt, legt Haasbroek uit 
aan de hand van een voorbeeld: een ontbijt met de ‘buren van 
het nai’ aan de overkant van de drukke Mathenesserlaan.  
Met een relatief eenvoudige ingreep is de verbinding tot stand 
te brengen: het aanleggen van een zebrapad. ‘De ruimtelijke 
organisatie betekent een enorme verbetering. Dat is waarde
creatie.’

EEN BETER MENS

Het lijkt erop dat hier Peter Haasbroeks persoonlijke drijfveer 
ligt: ‘Cultuur is belangrijk: esthetiek leidt tot meer ethiek. Tot 
nu toe werd dat vrij intellectueel benaderd maar het gaat erom 
dat je mensen emotioneel raakt. Je kunt architectuur hier 
bewust beleven en inzetten om je eigen straat mooier, veiliger, 
passender te maken. Dat geeft je het gevoel dat je ook een 

verantwoordelijkheid hebt om je omgeving mooier te maken. 
Wij hebben niet voor niets een regisseur ingeschakeld bij de 
inrichting van het gebouw. Technieken als die van Walt Disney 
of John de Mol helpen ons om bezoekers bij die beleving te 
brengen; zij weten precies hoe je een appel doet op alle zin
tuigen. Het vraagt enorme aandacht voor het detail en dat is 
wat we hier nastreven!’

MOOI TRAJECT

‘Natuurlijk was ik mij dit alles nog niet zo bewust toen we 
aan dit traject begonnen, de lijn is intuïtief ontstaan. Ik vond 
dat we als instituut ondernemend moesten zijn en dat we 
zichtbaar moesten maken wat onze relevantie is. Ik ben er 
trots op dat dat is gelukt, ondanks alles wat er tijdens de ver
bouwing op ons pad kwam, zoals de constructieve problemen 
met de kelder die we moesten aanpakken. Mede dankzij het 
bouwteam hebben we de kosten in de hand kunnen houden. 
Ook de mensen van Bremen Bouwadviseurs hebben daarin 
perfect hun rol vervuld. Als je zulke mensen om je heen hebt, 
kun je ook in de bouw nog zaken ontwikkelen en uitwerken. 
Die wisselwerking tussen ons, de architect en de mensen die 
de bouw uitvoerden liep uitstekend.’

We willen dat de bezoekers met een glimlach naar buiten lopen
Het nai in het Rotterdamse Museumpark heeft een enorm DoeDek gekregen en opent zich daarmee  

naar de buitenwereld. Een fysieke verbouwing die gepaard gaat met een cultuurverandering.

 Peter Haasbroek, zakelijk directeur nai
► De nieuwe entree van het nai
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‘Voor het Hofbad hebben wij een projectorganisatie samen
gesteld op basis van een Europese aanbesteding’, vertelt  
Jan Bon. Hij is projectleider bij de afdeling Vastgoed van de 
dienst oc&w van de gemeente Den Haag. ‘Met het oog op 
een integraal ontwerp wilden we dat de diverse disciplines  
als team inschreven: architect, constructeur, adviseur bouw
fysica & akoestiek, de installatieadviseur en adviseur water
behandeling.’ Die aanpak bevalt uitstekend, kan Rob Wouters 
beamen. Hij is directievoerder van het project, werkzaam  
bij hevo. 

WEINIG REPETEREND WERK

Het is een mooi project met een hoge mate van complexiteit 
op tal van onderdelen: bouwfysisch, klimatologisch, installatie
technisch, qua materiaalgebruik, de combinatie van functies 
en zeker niet op de laatste plaats het architectonisch ontwerp. 
Rob Wouters: ‘Er zitten weinig rechte stukken in dit gebouw, 
elke hoek is anders. Zelfs de helling in het dak is niet overal 
hetzelfde. Er zijn dus weinig repeterende onderdelen. In het 
ontwerptraject heeft al een intensieve afstemming plaats
gevonden. In de fysieke uitvoering komen de disciplines elkaar 
natuurlijk toch weer tegen.’ 

ZEEHOND

Architect JosWillem van Oorschot van VenhoevenCS 
architecture+urbanism legt uit hoe dat komt: ‘Voor dit deel 
van Den Haag is door Mecanoo een stedenbouwkundig plan 
gemaakt met woonterpen. Eén van die woonterpen had een 
gekromde vorm. Op die kavel waren een zwembad en een 
woontoren gepland, waarvoor Mecanoo het referentiebeeld 
van een zeehond gebruikte. Bij de aanbesteding kregen wij  
de opdracht voor het zwembad en we hebben de associatie 
met het water en de vorm van de kavel doorgetrokken. Je ziet  
het daardoor terug in de esthetiek – het gebouw heeft een 
organische vorm – en in de constructie en zelfs in de textuur 
van de buitenkant. Het gebouw is vormgegeven alsof het een 
groot beest is met een ruggengraat en ribben, waarin we 
installatietechniek hebben opgenomen, alsof het een zenuw
stelsel is. In de gevels zitten ‘kieuwen’ en de baksteen aan de 
buitenkant is verwerkt alsof het een huid met een schubben
textuur is.’

COMBINATIE VAN FUNCTIES

Bezoekers komen via de hoge, transparante entreehal binnen 
en kunnen dan naar de kleedruimtes of via een brede trap naar 

Hofbad Ypenburg: zwemmen in de buik van een enorme zeehond
In het Haagse stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, vlakbij het tramstation in aanbouw, op de hoek van de Ypenburgse Boslaan en Laan van Nootdorp,  

verrijzen momenteel de opvallende contouren van het nieuwe Haagse Hofbad met zijn roestkleurige gevel van baksteen. Het wordt een gebouw met allure,  

bedoeld voor zwemactiviteiten maar ook met een duidelijke buurtfunctie. In augustus 2012 gaat het bijzondere zwembad voor het nieuwe zwemseizoen open.

het restaurant en de tribune met 500 zitplaatsen voor de wed
strijden. Ernaast liggen de vergaderzaal en de verenigings
ruimten. Bovendien is er een half overdekt terras met uitzicht 
op het groene dak van het Hofbad. Vanuit het restaurant zijn 
alle baden te zien: het 50meterbad met beweegbare bodem, 
verzonken keerwand en diverse springstellingen waaronder 
een 5 meter hoge duiktoren, het instructiebad met beweegbare 
bodem, het recreatiebad met onder andere een glijbaan, een 
kreek met stroomversnelling, een waterval, een bron, bruis
bankjes, whirlpool en massagestralen. Ook is er een peuter en 
een kleuterbad met speelelementen. 
Jan Bon: ‘Dit bad vertegenwoordigt voor Den Haag een 
belangrijke functie, het is de thuishaven van diverse watersport
verenigingen, het heeft een wijkfunctie en er kunnen inter
nationale zwem en waterpolowedstrijden gehouden worden. 
De architect heeft een duidelijke visie op het functioneren  
van het bad vertaald in een ontwerp. Het is een teamscore om  
te zorgen dat de esthetiek en de functionaliteit gerealiseerd 
worden.’ 

HOOG AMBITIENIVEAU

Jan Bon: ‘Door een goede samenwerking bereik je een optimaal 
resultaat. We hechten daarom veel waarde aan een goede sfeer 
in de bouw. Het geeft natuurlijk een kick om met z’n allen zo’n 
mooi en complex gebouw te realiseren. Aan de andere kant 
wordt er bij een dergelijk hoog ambitieniveau veel van het team 
gevraagd.’ Architect en opdrachtgever zetten in elk geval in 
op duurzaamheid en een hoge energie-efficiëntie. Een deel van 
het dak fungeert als energiedak, het overige deel is een groen 
dak met een flink afschot. Sinds de ontwerpfase zijn er op het 
gebied van duurzaamheid en klimaatbeheersing de nodige 
verbeteringen doorgevoerd. ‘De techniek staat niet stil, en  
het zou jammer zijn als je daar geen gebruik van maakt’, aldus 
Roland de Backer van Bremen Bouwadviseurs. Hij houdt 
zich specifiek bezig met het toezicht op de uitvoering van de 
installaties. Daarnaast kijkt hij naar optimalisaties van het 
ontwerp in de uitvoering, mede ingegeven door de verwachte 
exploitatiekosten.

BETER EN BETAALBAARDER

In het team wordt nadrukkelijk de dialoog gevoerd over 
mogelijkheden om financieel of kwalitatief voordeel te halen. 
Het overleg heeft in de loop van het proces geleid tot tal van 
kleine aanpassingen en verbeteringen. ‘Door met de ervaren 
exploitant punt voor punt door het virtuele gebouw te gaan, 
konden tal van kleine maar essentiële punten worden  
ver beterd’, vertelt Rob Wouters. ‘Ik ben blij dat die fijnafstem
ming en terugkoppeling met de uiteindelijke gebruiker plaats
vindt. We hebben bijvoorbeeld in een ander zwembad een 
proef opstelling gemaakt met de prints voor de cabines. Daarbij 
bleek dat we een ander procedé moesten toepassen.’ Optimali
saties op het gebied van installaties zijn er eveneens. Roland 
de Backer noemt de verbeterde materialisatie van het energie
dak en de warmtebanken die geplaatst werden om de koudeval 
van de raampartijen op te vangen: ‘Dit bleek een hoogwaar
diger en betaalbaardere oplossing dan de convectoren die aan 
vankelijk gepland waren. En bovendien gemakkelijker schoon 
te houden.’ Verder was de ruimtewinst in de techniekruimtes 
belangrijk, die behaald werd dankzij intensieve afstemming 
tussen de verschillende disciplines. ‘Het is duidelijk dat hij 
zich betrokken voelt bij het proces en grote kennis van zaken 
heeft’, aldus Rob Wouters. ‘Hij toetst of datgene wat gereali
seerd wordt overeenkomt met het ontwerp, signaleert discre
panties en denkt dan mee over oplossingen. Dat werkt goed, 
omdat Roland zowel de taal van de ontwerper spreekt, als die 
van de mensen buiten!’

Bij het Hofbad oogt de draagconstructie als de ribben van een groot beest
 Organische vormen, ook in de verschillende baden
 vlnr: Rob Wouters, directievoerder, Jan Bon, projectleider gemeente Den Haag 

en Roland de Backer, Bremen Bouwadviseurs
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Duurzaamheid betrekken in vastgoedbeleid
Milieuvraagstukken… vaak hebben ze korte tijd impact waarna het onderwerp 

van de agenda lijkt te verdwijnen. Neem het sick building syndrome en de zure 

regen. Of in de jaren zeventig van de vorige eeuw: de Club van Rome voorspelde 

dat de grondstoffenvoorraad binnen enkele decennia – nu dus – opgebruikt 

zouden zijn. Na ruim dertig jaar radiostilte laait die vrees nu weer op.

Bremen Bouwadviseurs vindt de vraagstukken rond milieu en duurzaamheid  

te belangrijk om ze als een hype te behandelen. 

Demontabel bouwen, het toepassen van 
cradle to cradle materialen, water en  
energiebesparende maatregelen: duurzaam
heid speelt inmiddels bijna standaard  
een rol bij het bouwen en renoveren van  
vastgoed. Joyce Bongers is bij Bremen  
Bouwadviseurs de specialist op het gebied 
van duurzaamheid en maatschappelijk  
verantwoord ondernemen. ‘We adviseren  
vanzelfsprekend op het niveau van maat
regelen, zodat bouwen of verbouwen  
duurzaam gebeurt’, vertelt ze. ‘Maar je  
kunt ook een niveau hoger kijken: wat  
betekenen ontwikkelingen met betrekking  
tot duurzaamheid en klimaat voor je  
bestaande en voor je nieuwe vastgoed?’ 

NIVEAUTJE HOGER

Hans Fiering geeft daarvan een voorbeeld: 
‘Als je weet dat het gemeentelijke streven is 
om in 2020 alle gebouwen energieneutraal  
te hebben, dan moet je met je investeringen  
in vastgoed vooruitlopen op die situatie.  
Je wil immers toekomstbestendig bouwen,  
waar schakel je anders een adviseur voor  
in? Dat zou bijvoorbeeld tot de conclusie  
kunnen leiden dat het gunstiger is om tijde
lijk een bedrijfslocatie te huren. Immers,  
de technieken en materialen die je nodig  
hebt voor een energieneutraal gebouw,  
zijn nog geen gemeengoed, waardoor de  
prijzen vaak hoog zijn. Aan de andere kant 
kan het investeren in dat soort technieken 
imagovoordelen opleveren. Op een dergelijk 
niveau voeren wij gesprekken met onze 
opdrachtgevers.’ 

 

Dialoog:  
Installaties zijn niet nodig?!
De nieuwe partners van Bremen Bouw-

adviseurs presenteerden zich afgelopen 

april met een uitdagende stelling. ‘Ik zou 

een gebouw willen ontwerpen zonder 

installaties! Wie denkt er mee?’ Roland  

de Backer, die zich bij het bureau met name 

concentreert op installatieadvisering, 

-beheer en -onderhoud, kreeg onmiddellijk 

reactie van Frank Wintermans van Quist 

Wintermans Architekten in Rotterdam. Er 

volgde een dialoog.

COMPENSEREN OF REDUCEREN

Steeds meer bedrijven en organisaties nemen 
inmiddels hun verantwoordelijkheid met 
betrekking tot het effect van hun bedrijfs
activiteiten op mens en milieu. Binnen maat
schappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 
is duurzaamheid een belangrijk item. Dat 
willen wij samen met onze opdrachtgevers  
in een breder perspectief plaatsen. ‘Rond 
duurzaamheid en duurzaam bouwen bestaat 
echter nogal wat verwarring’, vindt directeur 
Hans Fiering. ‘Begrippen als klimaatneutraal, 
co2neutraal en energieneutraal worden door 
elkaar gebruikt. Binnen ons bureau hebben 
we de discussie gevoerd over wat het moet 
worden: gaan we de co2uitstoot en andere 
klimaateffecten die we met onze bedrijfs
activiteiten veroorzaken, compenseren door 
bos aan te kopen? Of gaan we zorgen dat we 
het energieverbruik zo laag mogelijk houden 
en zoveel mogelijk onafhankelijk worden  
van fossiele grondstoffen? Ons team was het 
er al snel over eens: compenseren wil niet 
zeggen dat je echt iets doet om je energiever
bruik te beperken. Daarom steken wij als 
bureau in op energieneutraliteit. Dat geldt 
zowel voor ons kantoor als voor de adviezen 
aan onze opdrachtgevers.’

AMBITIES IN TRIPLE P

‘Ons bureau ontwikkelt concepten om duur
zaamheid te integreren in het beleid ten aan
zien van vastgoed’, aldus Hans Fiering. 
‘People, Planet en Profit vormen voor ons  
het vertrekpunt bij het adviseren over vastgoed
ambities van opdrachtgevers.’ Joyce Bongers: 
‘Op tal van terreinen zijn ontwikkelingen 
gaande die impact hebben op het vastgoed

beleid. Die ontwikkelingen betrekken we in 
ons advies. Door het Nieuwe Werken kun je 
bijvoorbeeld het kantooroppervlak drastisch 
verkleinen. Tegelijk zie je dat mensen minder 
kilometers afleggen doordat ze af en toe thuis 
werken. Het nieuwe werken is daarmee een 
ontwikkeling op het gebied van People en 
Planet die invloed heeft op je vastgoed. Bij 
beslissingen over ruimtegebruik, materiaal
gebruik en maatregelen om de energie
prestatie van een gebouw te vergroten, komt 
ook Profit naar voren. Dan wordt de afweging 
tussen kosten en baten gemaakt.’ 

FRANK Mijn eerste reactie op je dappere stelling was dat je 
een gebouw zonder installaties wil ontwerpen uit oogpunt van 
duurzaamheid. Dan vertaal ik de vraag zo: hoe kun je een 
gebouw als team zo ontwerpen dat je de installaties zo weinig 
mogelijk hoeft in te zetten? Het gaat erom dat je op voorhand 
kijkt hoe je een goed klimaat in een gebouw realiseert. Ons 
bureau heeft zich altijd verzet tegen de gedachte dat het ons 
vak als architect is om mooie huisjes te maken. Het gaat erom 
dat je in een vroeg stadium specialisten betrekt bij het ontwerp
proces. Daarom zeg ik nadrukkelijk: als team.

ROLAND Ik wil nog een stap verder gaan. Ik vergelijk de instal
laties altijd met een prothese, een lapmiddel. Als je goed  
ontwerpt, moet het zonder kunnen. Je moet er in een discussie 
uit kunnen komen hoe je door lichter bouwen en door andere 
materialen te gebruiken toch een comfortabel klimaat bereikt. 
Zonder die dialoog is de verhouding bouwkosten versus 
installatiekosten 60 : 40. Dat moet beter kunnen, op zijn minst 
naar 80 : 20, alleen al door de duboeisen toe te passen en  
te zorgen dat installaties goed geïntegreerd worden in een 
gebouw. Nu moet je voortdurend ‘repareren’; in het vooront
werp is geen rekening gehouden met de installaties en daar 
moet je dan tijdens het proces ruimte voor creëren.

FRANK Mee eens. Duurzaam bouwen is meer dan een groene 
gevel of een groen dak. Duurzaamheid moet een integraal 
onderdeel van het proces zijn. Onze werkwijze is om op basis 
van een globaal ruimtelijk ontwerp ideeën in een team van 

DUURZAAMHEID DUUR?

Het beeld bestaat nog steeds dat duurzaam
heid duur is. Hans Fiering: ‘De maatregelen 
om het energieprestatieniveau van bestaand 
vastgoed naar een gprcijfer van 7 te brengen 
zijn zeer betaalbaar. De stap naar 8 is wat 
duurder omdat je dan iets moet doen aan de 
gevel en installaties van een gebouw. Maar 
als je even verder in de toekomst kijkt, wordt 
het beeld heel anders. In 2015 wordt de  
wettelijk vereiste energieprestatienorm voor 
vastgoed verhoogd van de huidige 6 naar 8. 
Het is belangrijk om bij de maatregelen die je 
nu neemt, alvast rekening te houden met die 
ontwikkeling.’ Joyce Bongers heeft met haar 
collega’s systemen ontwikkeld om zuiver te 
kunnen adviseren: ‘We kijken kritisch naar 
de vele mogelijkheden en ontwikkelingen die 
er zijn om de stijgende energielasten te 
beperken en tegelijk een aangenaam binnen
klimaat te realiseren. Wij onderzoeken of je 
met bepaalde maatregelen wel echt energie 
bespaart of duurzame energieopwekking 
bereikt. Daarmee nemen we ook het energie
gebruik voor productie of afvalverwerking 
van materialen mee. Duurzaamheid en energie
neutraal bouwen vormen voor ons bureau een 
belangrijk specialisme dat zich concentreert 
op verschillende ontwikkelingen en niveaus. 
Prachtig om mee bezig te zijn!’

Joyce Bongers en Hans Fiering: ‘Als een werkgever de energie
lasten wil beperken, hoef je niet meteen in je winterjas naar  
kantoor.’
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specialisten uit te wisselen, mogelijkheden te onderzoeken,  
te sparren. Het is essentieel dat onze partners ook integraal 
kunnen denken. Dat is voor techneuten vaak wat moeilijker.

ROLAND Binnen ons bureau ligt dat genuanceerder, wij werken 
procesmatig. Daarmee voorkom je dat er meteen wordt over
gestapt naar de techniek. In het voortraject onderzoek je 
mogelijkheden om het gebouw zo te ontwikkelen dat het een 
passend kader vormt voor de bedrijfsprocessen. De technische 
invulling is een afgeleide daarvan. Een dergelijke werkwijze 
heeft absoluut meerwaarde! We hebben dat gezien bij zwem
bad Sijsjesberg in Huizen waar we door een procesmatige 
benadering tal van functies bijeen konden brengen. Dat heeft 
geresulteerd in een filterinstallatie die tevens kon dienen als 
fundament voor het centrumgebouw. We merken dat het ver
volgens essentieel is om de installatieadviseur daarin tijdens 
de uitvoering mee te nemen, zodat je toetsmomenten hebt om 
te checken of de beloofde kwaliteit geleverd wordt.

FRANK De wens blijft om installaties kritisch in te zetten en 
niet a priori te kiezen voor energie kostende oplossingen. 
Maar wat mij betreft is duurzaamheid ook dat je een goed 
gemaakt gebouw met degelijke materialen neerzet. Of dat  
je kiest voor hergebruik van bestaande constructies. Dat  
betekent in veel gevallen tevens behoud van gebouwen met 
een culturele waarde.

ROLAND Je bedoelt flexibel bouwen, de infrastructuur zo 
maken, dat je met een minimale investering een nieuwe 
bestemming kunt geven aan een gebouw?

FRANK Ja, herinterpretatie van een gebouw met de bouw
kundige structuur als vertrekpunt voor toekomstig gebruik. 
Dat vraagt dat je de kolommen neutraal houdt en goed  
ordent volgens strenge stramienen.

ROLAND Maar er is meer dat je moet meenemen als je duur

zaamheid nastreeft én een aangenaam klimaat in het gebouw. 
Volgens mij blijven wateraansluitingen en riolering in de 
regel noodzakelijk. Maar om het energiegebruik te reduceren 
is het belangrijk om de klimaathuishouding beter te regelen. 
Dat kost immers de meeste energie. 

FRANK Je moet dan rekening houden met de gebouworiëntatie 
en de vormfactor vloeroppervlakte : buitengeveloppervlakte. 
Maar je kunt ook winst boeken met dubbel glas en de plaatsing 
van een tweedehuidgevel of een klimaatgevel. Je wil immers 
iets doen met de zonneenergie. Ik vind dat we dat – wereldwijd 
trouwens – nog veel te weinig toepassen.

ROLAND Dat is wel begrijpelijk. Momenteel neemt de koel
behoefte juist sterk toe ten gevolge van het gebruik van appa
ratuur die warmte afgeeft en het gebruik van lichte materialen. 
We willen en kunnen geen gebouwen meer maken met 
metersdikke muren en hele kleine ramen. Ik ben veel bezig 
geweest met het gebruik van koelcapaciteit uit de bodem. 

FRANK Ik vind het allemaal mooie oplossingen maar naarmate 
je een gebouw geavanceerder maakt, is er meer elektronica 
nodig. Ik zou het graag passief oplossen én zodanig dat mensen 
in staat blijven om zelf invloed uit te oefenen op het klimaat. 
Gebruikers accepteren niet dat het gebouw bepalend is. Die 
dialoog moet je wel blijven voeren met de gebruiker.

ROLAND Mee eens: een pragmatisch, installatiearm gebouw. 
Dat is waar we naar streven. Simpele en doelmatige oplos
singen ten behoeve van een aangenaam verblijf. De bouw
kundige schil om het proces bepaalt het comfort binnen. Die 
wil je optimaliseren. Om dat te realiseren is bewustwording 
nodig, out of the box denken en integraal ontwerpen.

Reageren op dit artikel? Mail ons! info@bremenba.nl

vervolg Dialoog: Installaties zijn niet nodig?!

Frank Wintermans, Quist Wintermans Architekten Roland de Backer, Bremen Bouwadviseurs


