
IR F C PRILLEVITZ 720427 LAUDBOUH taeke
ontlrikkelil1gen in hot kader ve.n de eeg, landinrichting

nederland . 3,4 • 106 heetare (1 lon2 = 102 ba = 106 m2~.
land & tbouu : 2,4 • 106 (7cr%) sinds '60; - 0,0686 • 10 ha
beboul-7d opp : 0,3 • 106 sinds '60: + 0,0757 • 106 ha

VERA1'1DERlliUEN 1960 - 1969 EXCLUSIEF IJSSELMEERPOLDERS (200 OOOha)
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DE EETEKEIITS VAH DE LANDBOUU VOOR UEDERLA~ID.

8% van hot nationaal produkt is afkomstig uit de 1andb0U'lf 7 dit
vertegenwoordigt elfmiljard gulden.
c'on kwart van de export is van agrarische aard. ~ van hot
nederlandse volk is in do landbouw werkzaam, daarmeo vortegen
voordigt de landbouw 250 000 arbeidcrsplaatson lmarvall 125 000
bedrijfsleidors. 85 %van het nedorlandso landschap wordt door
booren ondorhouden.

lIA.TI01:rAAL LAIIDBOilliPLAU ONTBREEKT
in eog-verband bestaat wól een plan: hot plan man8h01t dat in de
marathondebatten Vt?n brussel lart..gznmerhnnd is uitgekleod.
een nationaal landbouuplan is or niet , dit zou moaten bc,holzon;:
-de voedsolproduktieo
- hot voiligstollen van eon redelijke sooiaal-economische positio

van de boeran.
-hot onderhoud van het landschap en hot mLtuurlijk milieu.

2E nO'JlA RUI1\1TELIJ1{E ORDENIIU
de nota stolt dat de dynemick vun hot plattoland voor31 ook van
uit de stoden wordt boinvlood (auto's, recreatie) on onderschoidt
nan-r dio invloed;
- grootschaligo landbouwgebieden
- strekonmet recrontie
- gebieden atorkondor de. invloed en drulc van steden.
zes grote gebieden zijn voorgestold als strekon mot recreatio:
droog: do drentso, golderse en brabantse zandgrondon,
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nat: do frieso, hollandso en zeouwae merongobieden e

HOE IaJEElT tIE lID TEGEH DE 1'IDTA AAIJ?
het groene bart van de randstad rrorc1t van steen, kleine dorpjes
exploderon (niem'ikoop van 8 000 nn.n.r 88 000), hat nationaal be
leid faalt hier door e.uton0nie van de gemoonten.
tussen de grote steden worden de bufferzones spD.arm-roudo on r.lid
dendelflnnd onti'Tikkolc1, hier zouden do gebiodon tussen ueesp en
bussuril, tussen leiden en den haag (leidso bn.an) mooton "Torden
toegevoegd. bij het bEli-TUst openhouden v;:ln ·daze gobieden zouden
do booren nIs park1::J.chters gaan fungeren. drie punt(1n~

de urbane maatschappij stelt haar eisen.
- de nntuur Doet bcschcrlild i'Tordon
- de landbouw is nog stoeds hut Goodkoopsto gebruik van do grond.

GROTE MOEILIJKHEID is do rolatio landbom'T-natuur (lijkt op do ro
latio welvaart-uolzijn, t~).
doeüstolling i-Tas: do booron mooten ooogarm Dot do loononti'Tikkolillf
de opbrongstprijzen hebbon lang op Lotzolfdo nivoau gostaan. Don
moost dus do arbeidsproduktivitoit vorhogen. dit lwcto mot 7% por
jaar, grotendeels doordat andoren afvielen (varvroogd pensioen).
do prodwdio ~or mP..l1 ie; enorm verhoogd, in nedorland nu hot
hoogste tor worold on het is de vra~g of wo daar trots op IJoeton
zijn. do boor i'Tord Gcdi'lOngon tot efficiëntoro indoling van zijn
l'1erlcruimto: storende:! landschllpsolomentcn 'KIrden opgoruimd 7

vTO{Jl~otjos i·vorden vorhard, k~v('ls goruilde

()/I m(Á.vL~ c., ~ IJ 1-r------------ --=:...-....=....:::v----r-- "

RUILVERKAVELIln
per ha is ~ 4000 voor de ruilverkavoling beschikbaar. sinds 1930
is een huIf miljoen hectare vorkav~ld9 oon half Qiljoen is in
voorbereiding en aan eon miljoen is nOb niots Godaan.
in de grootschaligo gebiedon staat do prodlli~tivitoit 110G steeds
voorop, en als mon do ruilvorkavGling zou ombotnTen tot lQndschaps
verzorging zou men do boeren tOQolaGon ~oeten govon s en daar is
man nog niet aan toe al zal hot t~n slotte dnar toch \101 heon
moeton.

voor hot ombouwen van do ruilvorl:::avoling tot eon instru"1ont van
landsohapsverzorging is oen dougdolijko invontarisatie nodig van
allo bcsohikb~re [;,Tond OD ook tot oen dougdelijke bestOlaming te
komen. moeilijkhoid bij dezo invontarisatiü is, dat do goschilct
!leid van vorschillondr. i::,Tondon stork vor.:lndort ~ do vroagel' zo
onvruchtbare zandgrondon zijn nu zoor govrild omdat 1.101"1 or Hol
vior stilles voo por hcct~rc op kan laton &~~azon on oodnt naohines
or niet in ivogzal:ken.

DISCUSSIE. or is ongovoor oon uur ci0disoussioerd on daarbij ging
het mot altijd ovor do landboU\T.. voor zovor ik kon nagaan bmfOog
men zich bij voorkeur op gobi0do21 ~marovor weinig verstandigs go
zogd Iron "Tordon bij gobrok aan Bogevens. or ki'Tam vool most telr
sprake: or is oon streven most binnon oigen rogio tû vorHorkf}n
tor rTillo van aan winornal ovomdcht, dit is ecbtor niot altijd
gomalr..kolijk (govc.l1cn van 80 ton·mest pGr hootare voor snijli1a~s) ..
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~an Rooij/Relatie beeldende kunst-archi~ectuur200372

it kollege loopt al geruime tijd en aangezien wouter
ik ook het eerste kollege van dit trimester niet gevolgd

eb, zal de rela·~ie 0.ie het hier volgende verhaal heeft
et de reeds gegeven kolleges niet direkt tot tuting ko

men. Ik heb echter de indruk dat Van Rooij met grote pas
sen kriskras door de architectuurgeschiedenis stapt om
overal die kenmerken nar'r voren te halen die typerend zi jn
voor de relatie beeldende kunst - architectuur.
In de GOTHI~( is deze relatie bijzonder nauw. Het gebouw
woekert alny over de mensen heen. Een volle gothische kerk
is leeg; de mensen zitten aan de vloer gekoekt ale onder
deel van het beelc1.houwwerk. De ktmst in de gothiel{ is

ERBEELDEND i.t.t. die in de renais8ance die UITBEELDEND
is. In de RENAISSANCE wordt hot ding tot het ding gemaakt:
et beeldt uit vret het is. Zo moot een theelepeltje een

theelepeltje zijn en mag het ~een roosje zijn. De ver~

beeldende kunst maakt het ding voor meerdere uitleg vat-
aar. Ze maakt het ding tot iets anders. Architectuur

IOrdt beeldhouwkunst en andersom. \ r \:' \tl
In het toneelstuk Becket zi jn 3 : i I \ \1

verschillende decors nodig. De . \
gothische bogen lenen zich met !~Il

kleinen toevoegingen voor ver- \!
schillende doeleinden. Een draad t !

,9/3 2-
Een stok en kleden levGren de tent in het bos en een oen
r~oudig alta~~ do~:t e~n kathed:aal ontstaan•. Do rGnaissancc~
doet aan stlJlzu~verlng. De dlngen worden ulteengehaald.
Zo zijn architectuur en bocldhouwkunst niet VOTI/even. Voor
de lcunst worden do ronde Iiledaillors gebruikt die hot lnmst
werk netjes inlijsten. Men is zich in (10 renaissance bc
wust van de funktio van de 8.rchitcctuur om con tweede huid
te zi jn. De delon van deze huid laat men ,l.uideli jk zion.
De huid wordt zichzelf n.l. huid on gCGn boo10.hou\~r.vorko

roonlijstûn, kroonbanden etd. worden om de hoc kon door
gezet, de delen ingckaèerd en in hu..l1. samonhang onders9hoi-
den. In de BAROK waalt het bcelè1.houw- I'è..nC(i·~"H1S {\)~'v

erk om de strakla:: grondpatronon. De - ~J' ~\. k
ruimtes vervloeien. Lati j (·n worden b~1fol r~ 9'-" 'IC."

verbogen en uitoengc:trokkC"n .. De ruirntû~r~ .
wordt wear dubbelzinnig, tr onstaan L-/
we~r grensgebieden waar de duiCl.eli jk-· ~' \
held 'Yan hot eon of hot ander niot I I I ! I
moer J.S. I j i

rchitoctuurgcschicdenis is voor het grootste doel vcr
beeldondo kunstgcscl:;ti.(·donis. Eon Egyptische tompel is in
do renaissanco opvattinr; geon architectuur, is te yeel
boeldhouwwerk. Nog groter wordt do twijfol bij eûn complex
als Borobuclur.
In de renaissance heoft 0..11e8 zi jn pla~ts. Het lean or staan,
het kan echter ook wog. Het is niet oon goJJ1tegroorcl &,ohGo1.
Zo staan de fontijntjes op do binnonplafltscn Gr erg gOGd,
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zou zo'n fOl1.tij11tjC· cr niet staD.n dan cl.oct è.it aan het
geheel geen afbreuk. Hot l~~t geen gaping. Ook is in
delen mak'cüli jk telbaar. In du ronaissanco wordt het
Lautstc Oordcr:I goschilderd mot oon dobl't-en-crc:di t'-cn
gel dio naast Christus in 7Jijn bock hot goo.d on het kw2.ad
bijhoudt.
OVCT hut alscmocn zi jn wc gt;n[;i.~c te: accepteren 2.1s we
nil't meteen zicn w':tar l~.O duur zit. Als je do archi tl'ctuur
ti jc1schriftc:l1 ~'.'iJ.t halen kun je h(·t beste c1ing~n bOlwoJen
die Lr onbtv,roonbaar uit zien. Bv Duc1olc's raadhuis, wa=lr
de burgcillc\.ste:r ti jC.r:ns h~ t afn:illc..;n van de aubo.cl.c zo half
in dl' schadu,'r van Cl n luifc1 v:..:rr'wi jnt. Geheimzinnigheid,
avontuur. Vaak zit de cl.l·ur lr:ttcrlijlc en fi.:';Uurlijk plat
in de: g<'Nll. Gcell twijf~,l 1J10E('lijld
Het grootste deel vo.n het kol:l.lg(; vW.s [:,cwi,jc1. a~~n een wijkje
met surrüe.listischc a~· .'wcten in het Franse Grogny 7 ont
worpc:n door 2.rchi tect Aillot, (gotrouwc1 inl~t 0(:11 zus van
Julicttc Grl'co en br:vridl;: met D~~li - om do sfoer te bc..
pa.len). Bi j ~.i jn ontvlcrp schrOt f Aillot 00 P.. illatcn we
ons als mC·1'1Sl'n opstcllc'1, de C:.ingcn onà.cr';'\Te[:; ervaren,
waar'bi j [lic l rval"'in{;; onc:_ÜI"\vc..g ve:rschuift. liDi t in tc.::,:;cn-
stc lJ.in!_~ tot dL 11 (Soddcli jk(: fJtrEunicncn" W2... '.r allos in een

I '" l"..:l I" " .oogops '-..... g LUlt_'.C lJ.C lSo

H(·t wijkjl: b,_stae.t uit 66ng( ?;inswoningcn en mcür[;czins
woningen vnn 70' 1'1 3 lagc.'n. Samc'n 3700 "voningen on 1 5000
inwonr,rs. Pe.rkl;ron is t (; llccns 150 m van ele V'.roning, de

/~
auto komt niet in ëI e 'Ni jJ:. Do vorm yan het tc,rrein is
cl. ri oho\.. kig. ~)Q bebouYoJin.:; is a.ücls !'c.chthocki[;, dc.,c.:ls
rc'chtho .~kigvC'rfjprinGC'nd, cl.cols gûgolfd rechthoekig en
büstaat DO}: uit cirk;;lsogTIH,:~1t(n (·n lintachtir!;E kronkels.
r~1iddan-oncl.l.r en bovenin (',8 punt z,i t-tc..n v!in1~·,.ïc(:ntr8..

\ t I~ Be:bouwing Vl8/'-ï:' one1an1{s de 8 Cl -

~! 1{.~ ~?(.'"'{I~0r::50\ golfdhc:id (loar de: raaLJsa oün
~;5€V~{ ~ - \ rechto li jn ,:!:L·"t;rold{c:Yl IC-in

(S~, \ ',\'orrl.en he: i.~ft Î.' en_ stc.:r!c 'barok
'1'-1 lw.r8.kte:r .. <,,---,,/ ---.....-.: ~-../~

C~\'-...""'" \------......---------~- -------.~ ~J Cultuurangst uit zich in hnt
c:::::;:::::..... . groeizaam omschikkcn van hüt

(t -r'( r---~ ')(J f? \~\ ge:maa}(tc·: Ycrsprinc:;c'ndc~ of
(~ U Ua l.1 U (1 IJ, (j '\(=':1] golvc:nclc' bouVTblold~L:n.

.. . - -=-.JNutuuran'?ist uit zich in he,t
op con rl Jt Je- zcttc~n van du n2.tunrli ~kl angsten.

H8t is ":"'0IkswoningbOU\èr met het accünt op de buite:nruimt(
Birm'cn ~s dl; tc.:chnischc lJirfc'ctic' in FrankI'i jlc v ...l.n minder
belang (P~rijzcna2r) Do-knraktcristi(k~ oi~unschnppGn
van de bUl tc,nruimtc zi jn dan c-ig(;n1i jk tollc( ns: droom,
vûrvrGcmdv rolatic;s, ambi~ïtûit 7 di,-: ook in do b8.rok
0Gn b~~aneri jk(, rol spe (;1t 7 ovc:r{::;ung(;ll on {1"rc.'nsg'..Ibicdon.
Hot ZJ.. Jn vaE!]( ook è.roomachtieo litc- ~
rair(,; SIJ(;l~~t jos ,zoal~ in .het {~l:val __ =-= _ _~
van tvlCc VJ.. Jv(~rt JOS d~c: In, t ccn obo·- L- :::::::>...../,...I
lisk oûn wcogschaalV'ormûn: e:::::::::..--- _-----;;//-
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Ik zalmiddols con beschrijving van de beolc1.endo sfoer
proberen te schotsen.
Zo liggon or c~n paar"vijvGrs ll van zand omringd door"bclcen'l
van beton, waarovc·rheon Gon vootbrugB'cd; jo loop·t van de
stroom in de zandvj. jvor. B <::tonnûll
dulcdalfjos makon het mogoli j1c om
te lopen zonder "natIl tc; worëton
In een van do zandvijvers ligt
eon enorme gGde~ltolijk uitge
holde en a8ngotsste Gullivcr 9

waar kinderen in, uit on ove:rho(;!l1 El ti L! El
lelimmen E:n gli jdon.
Er is oen plE:in wat eon zonnewijzer vcrb0aldcn moet. 0
gensch:i:jib.l:jljk loopt hc·t pl(!in naar hot midc1cn toe af. Ge
zichtsbcdro~ vl'roorzaakt door do vvi jzl.. Véln br,strstcm.
Een zonnowi jzcr wO.s ook ma~tstaf voor d\... m8.8.tvo(!rin,~ van
het e;odGûltc' me ~ dt:: barok1cc bc:bouwingo
In hot v;.rinkclcentrum in èh: top lcwl?m à~ 8.ffibic;uitci t tot
uitint; in dr: twi jfcl of het bouwblok élan wol unn het plein
staat.
Andc:rc plüincn v(:rtonun in du :s(;vols van e10 omringende:
bebouwing overganBen van symmetrische raamverf.1.cli11.gun
naar niot syrmnctrischo. Ordemng dic' VlOl;r tcni(;t Hordt
goc1aan. In de gevels is geon ç....icptcJ,allocm uitsnijding
Jo bouwt eon scherm op on m,::~,kt c,r vorvolc;ons gatCJl1 in.
Bij iodore ingang cnn soort stationsaanëtuiding die het

6
ingangsgebaar maakt.
Hier c:n daar lijkt het 3.lsof do rommel van do bouw )jog
niot is opgeruimd. Dc: zandhopon liggen cr nog. Hut zachte
is ochter hard gumaétkt, het zand werd. stc:on en in do harde'
stGcmlaag wo(·r uithollingcn. NL
K?~t.. rast. on o~k tussC!n het hol V[;l.l1. cl.I,) t \/
VJ. Jv{:r Gn hv'(j bol van du wolvinG on
h t I · '"t' I "t· ~c: IJ o~n; en (I.~ [JO woer 1.n t;,,::;ün - 1 -

stelling. md het hol van de kom ';Taflr ~~~
de boom J.n staat. ~~---

De kleur van do wanden gaat Doms oVGr ~ ::::>
in dio van dL; lucht on ook li jlrt het
alsof je: door du gate:n v:tn dl: 81il1B'~:rondc schc rmcn naar
de homul lei jkt, (oordat de kluur van de blini:1s OV;.T00n
stemt mot cLi\· V8.-l"l do lucht.
Do botonncn baklron voor de schri~;ll boompjf's zi jn 011.
c..ve,nre:dig groot" als graven na do laé~tstc' oordeolsdag. ///
Er wordt ook OlllB;C malün {Se:spot met . /
do as~ .Hij wordt gosuggur0erd mc·v::.r --rtJj~ j"/
togolJ.J1c ~ok afgebroken. Hij is cr .!.!.I./!f/JJ'~ ~;.//.. '. -
wcl maé~r Jli loopt or niot op. D..' ''''-<;':'':~~_

1.anta.a..rn.p~2.l in hot gras accüntuoQrr1. #2~'-'''.'' ::.' :..'-
do aswe:rlr1.ng h(~t pad. loopt ~;chtL,r ~ _ :: .'-.
S cheo f . -!!.(llm7;1f1, , '.
Er _staa~ b,:nkjus waarvé\n j(' je afvrD..[-l.gt of cr misschien
o(:n trol.nt JO d.oorhecn leomt of i,1isschiGn wuI o(,n muizo-
hol is. ~

lDJ-/
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ColloSGumc.chtit;ll effoctcn: hot -CJ[ --
li jlrt alsof ('r met 0; n vuil mos h

in hot bouwblolc is ingesnedc:n. "
r ( --

Hpt wordon van dl: l'..in~('n irJ bclc\.ngrijJc, h ..-·t t e voor8chijn
komon, gl'borcn wo~cd(!n, concc:j1t r

Zo St2.8t G(~1 ogunschi jnli j]~ vorr..1l'lozo hoop bakstr:' en l1.io
na dichtl rbi j ;'31)t;:omc 1 t ... zi jn horems bli j1ct tC) hl bbt;n on
Gen soort r::tit r VI.. rb(:oldt"
Ook h(:t kontrast tu:,:sGn dl \'G~·atjc.-.::;cultuur" on (:l:n z.e.
lle.mstlrdamso W8.11r1"(waar hc;t c1ctnil Lcn gro'~c rol spcH.lt:
van raam, nEar sti jl, n.','·'::, :-:·.,.t) lrOlJ1t F·.nl1 boël.•
Visulll bClrT·i ... ros ,,'oor b, strati~.1.r,{ in b:-,l'l<. n loor1.r cht op
Q, looprichting. E~'n mOi iz.:;un... \";:.:1(1, ·lin0' ;".1::.: in (·un r1.:room w_ ~

wr.:"Tin j, ni,t voor:.üt !c'i.'L":1t.
Er is voort6.ur, n{~ n'~~r :- s·c.rc!,;fü l1H t Ol ".l. minimurïl nr'n
mic1dclün l ün li1?xiimU-J 2'>' {'l."'..bl) ... l~inni-,":~h: ... i(~ te: SChl.p,...",n.

I Y.1t't ,:ünvour1i[;I" e,w·;:d:'lfjl:s lC;'1~1 (;I.n

r " ?:.( r~.3-ac:s~~_~~~~l. S~ v?rmd v/or:~(;n~.
"" _ Jl(,.n ('.' '.:n ....) 1..dnli lO]!dl Ze to l, de.

_ - ... "13--- ko i!.~cv,.. :l aE1.n de r..~n(l(·r'~ k:: nt leo'l'kn
- R f.J Z - op.:J 1<:l11,-r. ,'r' V ï "l' te ._· ,t. t.il,.4 '-- ',':"l,.},- ' ...L....-L ti

.Ö' .
001:: ob" li eken zi ju \TRil hlUl ongc

n8.alcb,:;;.r..rhc iel ontclao.l1 j' oor ze tI'. spli jt l:" il tot afzondc..:rli jkc
kogl'ltjüs met eh.: tI kst 1}inè1cnin. DrooIi18.chtiG~ ,·ff:;ctcn
ook (1oor de ;...fr~ruklCt n van voe:te:n (;;.:n sppor t ... l:-:.:t:,n vorm~n

dat omhoo- 10oDt.IIP::..}c~tt,;n ironil;~l .. Er z.i 'n "fouten" P'c-

B
ma..~kt di.. r~ cn fou ~,11 Zl Jn: Een fO:lti jnt j C' c1G.t li jkt op
do fJolè.tL'l van (on [Jt.sn'~.bc('lel.. '. [,,,,t l l' nooit komt of :tlOc; ni!. t
afB(;lc:vt'rd is. Cir}-u,lvormige IrOmm(;ll m( t conct.lltriDch af
"~~'I.a/i1.~.i.:~: 1011: nc1.., tr. den: E.:.. n ontmo jdngs
ruimtt met :.ün hel: . romllucu waal' jc~ j_
3.1s I..,(.n él2.P kunt lat.!1 VOL r'en.
Bomcn zi jn i 11 C', nilkock" ge·plaatst èl.ic· lOG 0:D h\~'~ t~rr •. L.l
lig-t. ",0 lig'. 11 ook c1c: bc tonb2.lckl:.n met bOljlCn vri j wille-
keurig. Bomen gror.icn (·r ook ,_J'\..__)
in o(:n trap Cl. i , sclH cf li jlct> '-;-; n r-- ."

t'~ ~ zi ~n ma~r b~ t in ~.J( rI,c li jkh·:,ic1 ~.) .. ;;,~ ~.. -~L,
nJ.,;t 16 ma;.r eiJ. t g~:zlcll'tsb\ cl.rog r-- --=0,

door wa<-·i,;rvormi[~ uitl ... g~,.n V~l.n \ 4J'~. c,")
d(: tr ..·.dul1. v('roorzar"J~t. .cD ~ . ..~ =:...

me. t portrL:ttC;? ('1(. ln f:c.Gn v~rhOU(·.ln:; r..... ~
staan tot d.:...: b2.nlc Jl [; e:l1. het gezcl·- \ ~ \)
l~g(: zitten danig inde wnr BC'loPiJC;n ....~ .-J
UJ. t de kopp~:n gro ... i .. nd,. fd;ruikl:lî.
TIr zi ju ook cirlCl lvorJni6" korl'.Il1t':n mc:t i:tflopcl1.dc trcc1t n die
bc:n ontmovtil1.gsruimt, SUJ,.:-:,:_,rLrnn o.i,·;]r nic.t is: h(;t zijn
vijv.... rs - in h·t miéL~ci1. Bta~'t WE'.tLr.
Z ~Jbr~padLl1. lopc:n 'cot in 0.\' portalc:n t':Gl.n (:h.: mur(:n OT-> of p€~!n~~Z~:
oJ.nétJ.gcn tl:e;. n (0n blindL' muur.
KOJll?c-v.~:l~ zi jn voorzi~n van portr:.. ttl 11., blaasach'liigc.. :x.:;.~;t:'l! ~~~;;
schJ.l(~... nngL n, v .. rm~und(; hoge flat,O"L:bouw(;n door
sch2.alv .. r]{l ,:ining. :J



Dolt onormo appels of con ezelskop, cl.ic je nic wsricrig
maakt hoever hot boost nog wel
door zal lonon. Jo komt uiteindo
li jkt tot dt; ontddcking dat j~: zelf
dio ezol bent.
Vl00~en worden watur TIaar jo
stL ont jC1s in gooit.
Lantn.arnpalun,'ordun dobbc·rs
op het wate;r.
Het inti(,mc ge sprdc worelt ui te: vIl

gGrotcn. onglnadig.
Door grafische b(èwcrking li jJcC'1l
kopguv(.ls afecrond t~ zijn.
Wanè. wordt ook boom.
Er staan (·no rmc (luiv':,l1 (~i (:\ ;' 8..n
do rGuz~n VOtr schijn~n t~ vragln.
Zacht e;cschilè.(;rdu v~'rûn, ma:::.r het
is keiharde boton.
Grogny 2 werlct met estetisch spc:ülgoed
Dit slovg op w~t hoogbouw waar gepoogd
was door oon uitholling in do ba11ustrado
Vf\.n h;:"t balkon 0.[\.. nog wat te bl-llv.n
te ma}CCln. Er mOüst cchtor een h(;k in _ I~
h(:t kon dus ,,·i&\.nli jk nil t. Er lag nog -y- ~ ~~-
cen sp~,ü:tcrrl,.;int j( ml t. spu~~lb(;(;st:~:n -, ___
waEr n~u l,S mee: te: dOln ~s.
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Film van de Italiaans(: rogissc!ur Fctri 0

ium: Verhaal van Gon loodgi",tl!r (I.ic op z'n 53-sto verrast
wordt door de dood van (,~,n ongeveer l'Vt n oude: mRn in LCU

tram.
Hij raalist:ürt zich al die. jRl~i. n 0.18 bli::lC. te hl bbi:.n g\.:
worl{t, tcrwi jl het in (;cn OO~i.,(;n1C g., b;jurt k8.n Zl Jn
Bcsluit tü probcron cr alsnOG wat van tl' maken (;11 leomt
dan in c~c·n soort droomachtiG" to"stand w;'arin al Z '11

plannon op h~ t punt van bvginnon onmogcli jk bli jk,;n.
Z In kijk op do ~.ine\.;n wordt a-fw1ktion(lGl~ dosintegreerd.
De aandacht richt zich op normaal mind~r bl lang.vc:lcl;::l ndc
dûtails die tot s:nnbolisch.. wns.rdl: uitgroc,icn.
Hij vCJrvroomcl. zich va.n z 'n v(:rvr(l~md b(.s"t8.an om in
Iftarxistisch..... t<..;rm~n t·:- spr('k\..;n.
Uitoinft.oli jk kan hi j dit me-t volhouC(;n - ook wogl.;ns
ge:l(l.gL:brl:lc - on keurt woer tot zIN loodp;icte:rsbl;zig-
h(;don torug. .
Deze film kwam in dG plaats VEn con Po.solini-film die
nic~t ID(;\.:r t(; kri ,jgi.Jn was. P8.solini ontdokte min of
moor door r\.:trospcctic (dus achtc:raf) dRt cr in z'n
films surrûalistischû trckkc:n zaten.
Ook deo vurtoondc film wûrcl. om (loze rcdul1. gedraaid.

/0
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- boogdak

OOSTERHOFF 720314 KONSTRUKTIEVE VORMGEVING KJ ha ~~7i. î]
Grote overspanningen in laagbouw aan de hand van üitge
voerde sport- en tentoonstellingshallen met een overspan-,
ning Vffi1 meer dan 50 meter

hoofdvormen van grote konstrukties J
- vlakke dak 1 =L-. krachten op funderig

~ __ overgebracgt dmv .
buigende momenten

~~
op druk belast) rel.

/) kleine buiG. mom.
_,:1-= gering materiaalverb,;r.

-hangdal......(. . ~:-/~./fi----

er

: ~_.~ licbte op tlfJfl1c belas!te
, dakkonstr. J goedkoo~p

,'rel afr:~pannen (fund.:)
IT}?:)cke d;)
- beton - tpg 1 oeen toepassinlSr;:en voor iJ::" 50 mprefab J t::; ~-

- staal vb. ijshal Genève

-----t-

A'

t:?/Ll oor(jinjeH hóh 2,t~'
ond<Zr~/teuh;'?3en gorclinyen

tijger
het staalgebruik bij
deze ijshal \'las
53 kg/m~ vergelijk
hiermee AHOY sporthal

~I:--...AtA~~~~~~~j:::.--.~-;-~--.~~bif:ijeen overop. van
l)oorsp, L 70 à 80 m met een

~, staalverbruik van l
25 kg/m 2 r

r=--=..----- -..=-~.. =.. _~~__~l:



'--'-.---'.'.'.- __ .. ,." .. -.- .. -t Cl2+_ '.. .__.-._...--. "..,
- hout geen toepassingen voor e.., 50 m.

_ alu7'1iniu.m - hd.l1[';ur Batfiold (Eng.) C-= hO m
- tentoonstellingshal (palais des trans

ports) Brussel
voleens Oosterhoff zijn à.eze nrojektcn meer !.~elrlame

voor de' alwni'1iumincl.uGtrie ipv ekonoi:liG8 verantt,'lOord

- ruimt8vak1'!orl:cn
'1/' . , •

\,1/ ~I:: -., ,/ ~-V:- '~'.(J' ;' ,,"":\, ' ,. '-, \, I . ~
/ , " ,.' I ,,~,. ""'.tI' ,., f ", ' '- ;" •'\.

1\1/ \v \., ,.. ':1;' -I/i'. ',,/"
~t .,,~ -' t.:: . ~'.'" ~ -I -; \

1'. .\ ,. I ' ./ . ,_" ,,~ .• -, .« ,
',,/ -, /,",'/ -, '''~';' ~" t'Jj/, ~ .........-. Î :<.-: /or.... , '".' /
I .1 LL. _...,'~,' ,.

pla.::\.tc~chtig in 2 lalen
cJrac:end in t,.;ec: l'ic~·ltinf,er.

r'1u::: vooral o":n goede toepasing
bi j vi erkan tG pla'Gtel~rondol1

de mC .. [lte rU:LI,lteval:.ivcr};:en zijn
opg€bOU\'lc1 ui t a&iJ Gl1;::- ar gckoppelc e
stavi.!i1 in lJiramiuevonn J
zie vel'(~er over ruir,'-ccvakHerken d
vol~;(~nr1c li -;:eratuur ( tel::oop bij
ba S::lG.n ) :

dok. bOln.;t ecluli ek 1972.05
('~")la(ttachtic:€ rui~tevaklierken,

cIa '·;.:....1 e c1incnsioncri l~g)

60k. bouwtechniek ~9.01

(tentoonstcllings- en congrescen
tnl.D1 te groningen)
(l.ok. ;)ouwtccl1nick 69.08
( ruimt eV[~lnlCrkGn)

sn l:: 01)1'1

.._...-- ------ _. ---.---_.._._----,
~!~OE8ThGETI~)VI; VOl~JIG~~VI:tTG Ka \'

h3Il5 t.

\
I
I
!

\Toa rn8.EiE:li j ~_'. in 1 o..n.e-s!l2.11 0."1 .:.. ebrui::t
(lcl1;=., te . :"0 ter dc~n bre:. d te)

mü.~tcli jl;: lcrachten"'crloop,
ma~ r 'Y!inddIul;: 8n zui[,inr;, assymetri 88
DGlrtsten ?

knbeJ.s hoh 10 m
da]c7è.al:::pl2. t cn

(liëhtbuton) 901kgf/m2
"m.terd. laae 205'-~
dr2.a{,lcons tr. de;':}!;
(priF'..+ SOlCO'ld.)

40
50

?üO-ïcgî/1]2 L'
.=:. 0 ,,=- +·e / IJl :2

--------_.- ------"_._-----
dolc. br.'uvTtechniek 1972.02 (he.ngdaken) .
lr::abclkonstrukti cs (1~:cnnisl:ap8ulc)

-"-.

3,,'1
."7"-...r... ". _'0'

".
'.I ...

".1' ....

I~-"-

i

boaman :

oo~; TLRBOE'F 720411rhan€C~akeiîJ
hanc'S:.kc:n uorè CJl
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belasting op de kabel tf ~"@.
Q::. q.;(.=30.10.0,2 =60

- 1 f'I i?- 75 . tf
H -"8 Ioo! hkabel -:::.

in de i'u..t.ï.dering moet dus ee
drukkracht van 160 tf en eo
trekkracht van 150 tf opgen 
mün ~tordGn.

2è.rul<:: stel:()brand =- 3 l-:[;"f/
~. t' ~o t -/ 2Cl lS) I m

eon fUüc1eri ~:l.r.rsplaat van
I. • t - InQ._ c 3 m"JO-verClS - 30 -'~J, "l~

o ::i'T 0 1 2,:) X 2 1 3 m i El dan
-reroist

zo zou voor de opneminr; van ie 150 tf tre~ c~mv E; en
tegcn·Hicht een betonblolc var: 130 ti nodig zijn, di 0

eon ~ een blok van 57 m3 cÏvel 4 4_ 4 ffi. Hcb~er.'. "Te dan
'nog Boedkope beton van f 150,- per m3 dan ben Je voo~
een blok .~ f 10.000,- :nrijt zijn Of::: ~ 67 ,- /m~ h I·

927'-....r---'"--:::-=-o::=====----- ...._--------==.:..-------.,<;..---1-"
voor trekveranl:erincen zie eak bI? 11 cv.
blz 18: op tre!:: belaste 1Jc-;ol1palcn, z08.1s P:r'e.nl-d kunn.en
20 ti trek opnemen y je zou jus 7 po~en nodig hebten,
wat oneevcer f 50,- /m 2 h~l zou ga~l hosten

Een andere oplossing is diE zo~ls toegepast bij het
.luchtvrachtcentrum o:!'> Schip\:lOl, vli::1Llrbij een deel van de \
trekkl"'acht in de kabel lX!I w1rdt OIJ(~G!lc·v·cn door er CCl

stuk onderbou,'r aan op te hêluger.

~ ,~ 9""'):IL. / ....... -1' v <tI . .

__~_f6df/
I ~,

~->< -pqartffi'.3aif+-----

+-', _ ae1vçlJL _?tl_.eb1 '5 1'."l

? .f- Ir. ---...._.__.~ )- ~
J I .: ~ ~

~-.r .
verder zien '';0 hier geL.n enl:elc icabel, maar nog acn
ekstr2. kabel, die de eerste j:abcl stabilizcert ivrn "'ind
dl.'uk- en zuiging on aSYinetr:'esa bc:..'J.as"tingcn

bij eon 8port- en tcntoon- ft: -_. -----
stollir-gshal in Dortmill1d maakt .
men p"':Jbruik van ~et gewich'c van' -- ,. ..-
de ~rond door middel van oon" " <~
d~.Jreaande fund;)xingsstrook \ rar...

Î-..r~~~_.m. di_~~~_. _. ._._~~\, 1,I,d../__\__..r.-=~~__~t_'-+



qzS
4-.:..------------~-----------_J__

de voorbeelden die He tot nu toc gozicm hebben zi j n t1
allcmat'.l trclr}ronGtrul::ti01:; li1~t oon tc[;ung(;uicht in de
grond, manr dit hoeft niet, zoals het voriG jaar klaar
gekomon bm:gdal;: Y3.11 een hangar voor jumbojots in
Fran1:fo rt laat 7·i en

#~. ,,
,

C C!l ui tgcbrüi d artikel hi c::rovel'
vond i~ in Cement (1972) nr. 3

lire k:6a/1d
....././..

,....I----""'-';;:--~---

'--."1' .. - , I

nDI1tjb~"J I I .
(ir!C1t /.'1 f,ttJn l' i (
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INTERIEUR HEIN ijl 050 020572 JOB

INBOUV~AKETTffi~ EN SCHEIDINGSWANDEN
fWlksie traditionele scheidingswanden: naast het

scheiden van ruimten als konstruktieve funksie:
horizontaal verstijven en vertikaal dragen; tegen
woordig worden scheidingswanden vrijwel uitsluitend
aebruikt om ruimten van elkaar te scheiden.o

vaste scheidingswand: tijdens ruwbouw aan~ebracht
baksteen!betonsteen/gipsblokken!
gas&schuimbeton!glazen bouwsteen
slecht(=DUUR) te verplaatsen

verplaatsbare schvmd: tijdens afbouwfase aangebracht
stijl&regelwerk + plaat +evt
geluidswerende l&ag....•
HAP! zegt de industrit,die dit
natuurlijk onmiddellijk ziet zit
ten.(2e uur bruynzeel-filrnpje)

beweegbare sch\md weetjewel

eventuele eisen te stellen aan scheidingswanden:
Sterk&Stijf&Stabiel!luchtgeluidisolaatsie!brandveilig
heid!terrniese isolaatsie!spijkerbaarheid

wat bepaalt je keuze vNb scheingswanden?
U-bouw: hoofdzakelijk financiele overwegingen
(hein: wees voorzichtig met het toepassen van ver-

/023

1

plaatsbare wan dèn in U-bouw; overtuig j I;; ervan of de
variabiliteit van de ruimte inderdaad ook zo frekwent
wordt b~nut,dat het opweegt tegen de hogere kosten van
de konstruksie

enkele overwGgingen bij d~ topassing in woningbouw.

verplaatsbare en beweegbare sch(idingswanden
zijn uiteraard uitstekende hulpmiddelen om te komen tot
een optimale indelingsinspraak van de bGwoncrs;dczc
scheidingswanden zijn snel te monteron,maar duurder
"loonckonornies" gezien vergen traditionele schc:idings
wanden echter een hogE:re loonsom,en zijn ook moeiliJker
te kallculoren. nu is d~ volg0nd~ tendens merkbaar:
vele grotere elementen worden in de fabriek in 0lkaar
gezet OM DE KOSTEN OP DE BUO~rLAATS TE DRUKJCEN,dwz
geen behanger, stukadoor, etc meer nodige gipswanden ,gas
betonwr:mden ,1{:ant en klaar bchangen+leidingcn in cen
handellng te monterEn) hiûr grijpen de vakbonden in om
verplaatsing(in h8t gunstigste geval!) van arbüiders
van bouwplaats naar fabriakzo lang mogelijk op te houde
iets over materialen.

voor 1945 werd de architektuur in hogen
mate bepaald door de bou~mBterialen· het vrij beperkt
aantal materialen,20 of zo, werd do~r de architekten
door cn door beheerst. nu zijn er meer dan 2200 materi
amen op de markt; het spreekt voor zichz€lf dat van
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de huidige architLkt€n niet verwacht kan worden dat
zij alle materialen behGursen. we gaan dus af op de
kleurige verneukfoldertjes,of oy e~n of ander vaag
TNO-rapportje hierovGr gant stelling 1 van hein:

KIES EEN MATERIAAL OP DE. BEGRENZING VAN ZIJN
NEGATIEVE IC;ALITEITU\

ecn voorbeeldje over h00 het mis kan gaan
de schade die dit jaar werd aangebracht door het toe
passen van niet bewegende materiQlen,in dit g~val het
keramies produkt tcgcl,op bewegende strukturen,een
betonsk€let,bcli~p 100 miljoen gulden

PANG! tegeltjes sprin
I gen.wie betaalt dat
+-L--------------t nou?do gemeenschap •
.------ maar WQarom niet de

l lijmfabrikant?of de
t(;lJ'elEl. konstrukte:ur/archi

I::' 11111""

---l----~E=jlmU- tclct?was hier de arch I
+- voor verantwoordelijk?
l- heeft hij dG folders
.~ b

0
ton niet doorzicn,of was..; ~kcuken&

clc~cnt natte cel het TNO-r~pport on-
_I duidelijkB

over dit soort proble
T--:c---+------+---l--+ men zullen de: volgendE
.~ kolleesjes gaan.

over d~ vertoonde bruynze81inbouwpa~{etinstruksic

film
~r werd VEm ui tgcg::'&n C8n modulaire dr8.agkonstruksic..
huurt + twee govels; dit bepanlt dan d8 huurprijs.
je koopt dan het inbouwIJükket, overoenko!jstig de !!l3.te
van luxe die je jezelf rlocnt te moete:n toobec101en
dit inbouwpakket noet bijvoorbeeld te koop zijn bij
grote meubelhandels,wercnhuizcn,ctc
de film liet de opbuow zi8n van een d~y-modcl van
J:1et bruynzec-l-pakket.men schatte de montage van dit
J.nbouwpakkGt MET leidingen op 35-40 r.lanurcn.I~~
het zag r allGma~l erg rcecl uit
voor de mensen die in-dit projekt,waar 3 ja~r konstant
aan gewerkt is,geinteresseer~ zijn is het mogelijk
een ekskursie te orge.nis(·ren naar dl: bruynzeelfabricken
op"swelks terrein zich drie proefopstellingen bevinden
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TOEGE:1ASTE BOUWPYSIKA V'~'RHOEVEN GC44 vervolg ,~~ ~
N~ enig gereken komt Ve~hoeven tot een ~ormule waarin 81le voor
gpende begrippen vE:\Iï"erkt zijn,n.l. fi!Fdak:>. 6.1JîJ. 2 .'fI+A. L. (fi) 2 -
In deze formule is~. de stromings ~ _ lS
weerstand van de spouw. 0 d hi t rd (CsI-Ca) •v\·dnd___ meernaas J

~.
~~gaDtje. getekende ko.nstruktie te kunnen ven-

. ,. I '~\)\)\)l~~ tileren,mo.\:;t om de 70 cm ee~ gat in
._ ·",~'I" de gevel gmoakt ',\lorden.Om dlt te om-

zeilen ltunnen we oók d"Jar~velltilatie toepassen,dsarvoor worden
in de balken gaatjep gemaakt,mDa~ de ) wordt dan w~l erg hoog.
Voorbeeld:,~pd= 10mmHg;rd=20g/m h gedeeld door mmHg/m.
C81-Ca=3g/m);Vwind=~600m/h.We stellen dat de ~ortel~erm gelijk
is aan 1,dan is fi/Fdak= 1/10.0Q~.Stf.~ Fdak2ls 10m per strekken

de meter.Dan moet fi zijn: 10.10 ,10 =10cm Im~In de praktijk
bl~Kt deze konstruktie voor woningen niet geschikt te zijn,omdat
despou\'l niet voldoende dampdicht vun de kamer afgesloten kan
worden,denk illGar eens aan het ophangen van een lamp.Er heerst
in de spouw namelijk een onderdruk v!8'i:'door er lucht uit de kamer
wordt aangezogen,kondens.~p dampdichte IGsg zou ongeveer een
waarde van 2081 eenh. hebben. Een kouddak konp,truktie van hout
levert moeilijkheden op,met beton valt het meestal wel mee.

~
In Nederland \'Jordt de hiernaast ge-

..~-.- .. tekende konstruktie met een ribbe:o-

.'(.. r,'. :i~ t -""-Ventllatle pléJat ook \-lel toegepast, de ventilatie
_ ~~e on__ vindt plaats door kanalen,die door 

een dampdichte laag vun de Jovenlig-

l03/ ,2 Lr-
gende isolatie worden gescheiden.Als er te veel geventileerd
wordt,koelt het beton af en treedt er binnen kondensatie op.
daarom moeten d~ kanalen niet te groot gem~akt worden,een maat
hie::-voor iEl 2cm per m.... dakrand. Raken de kanal13n ver'Atopt, dan ko
men er moeilijkheden.Een laatste redmiddel(lapmiddel)is dan het
aanbrengen van ontluchtingskapjes op de knnolen,mct kuns op te
veel ventilatie. REKAPITULATIE: 8en vwrmdalt konstruktie is niet
duur,maar uitvoertechnies erg moeilijk,omdat de isolatie droog
aangebracht moet worden. Een kouddmk konstruktie is zekerder,
veilig,makkeljJK in uitvoering ,mr~ar \'lel duurder.De oplossing met
d~ ribbenplaat ia goedkoop,moor vergt wel procisie b~ de uitvoe
rJ..ng.
Het kollege van 250272 heeft nIs titel het Daker..&Z"lembnden ver-

h;·al.TIe berekeningen gaan meest81 uit van"stationair gedrag".
Niet at3tionair is b.v. de berekening v~n een koelInst.
De berekening van de dnktcmperotuur volgens beidE principes volgt
hier.~erst de volgende begrippen:qzon is de toegevoerde zonne
energ1.e,tft.is de Juitentemp.,ti de linnentemp.,tao is de temIJ
van het bUlten OPP., qi is de energiestreem V8n bui ten n~lQr bin
nen.De k-,.raarde;;:17Rtot=1/ri+ra-fr(konstruktie) .We bekijken eerst
het stationaire gedrng.A is de absorbsiecJëff,~8 is de warmte
overdrachtscogffici~nt tao-ti

·Ao~on=o~a(tao-ta+17l fH Na enig gere-
ken krijgen we het volgende; tao=ti+ (~a-k)k:~(Aq:onÁ:'a+ta-t:i\
3tel tr: is ongeveer 15-20', en als het goed is, l is k ogeveer~ 1 ,dus
tao'zta+Aqzon~~a.Al1eendoen als je geïnteresseerd bent in de
opp. temp.. ,niet voor de q1..
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.. qi=o<ak/o<8-k(tao':"ti) -; qi~ 1-:: (tao-ti) Hier volgt een voorbeeld
van een berekenin~ van de w3.rmtöstroom naar binne~.Gegevens: 2
A=O,9;qzon=500~/m ;1,,( a=15;ta=2~ C(eks~reme dag);tl=25 C;k=1(OW/m
tao=25~5-1)!15< 0,9. 500/î 5+28-25r=55, 8·· c. qi= (~5,8-2)/ (1-1/15)=
32,5W/m ,dit bènadert de 33,\'lat het maximum 18.
Weblljven het stationair gedrag bek~ken,nu van de Sonnenluft
temperatur(sol-air-temp.-)ts. ts=Aqzon/o( a+ta.A=O,7;t'< a=15
Afleiding:Aqzon=~a(tao-ta)+qi ;qi=Aqzon-~a(tao-ta).Na enig
gereken:qi=oa(ts-tao)=k(ts-ti)o WG bek~ken nu een vlak op Bet
zuiden om 4uur 'smiddags.ta=31;~zon=350;ts=O,7.350/15+31=47C
Niet stationair gaat het als volgt:qi~=k(~3-ti)+fkrts-ts)=
k (4 t)eq f is de verkleil1ingsfaktor=à e verhouding tussen de
temperatuursamplitude binnen en buiten.De toestand~.t)eq is
getalJbelleerd ,maar die tabel heb ik niet te2pakken kunnen kr.ijgen
Voorbeeld:Geg.Z-z~de:k=1,7;ti=?6oC;G=500k/m(W3t G is \'lee~ ik
niet).Gevraagci qi ~m 20uur.Uit de tabel vinden we (ó-t)eq=7 C
Dus qi=1,7.7=12W/m . Soms moeten ook no~ andere invloeden inge
kalkuleerd worden,b.v.vuile lucht; (.~;t) eq=(~t)eq+('1;a-24-,5)+
(26-ti)+~ ,bij zuivere lucht isx +1 ,5, bij vuile lucht -1,5

Het zwembadenverhaal volgt nu.Verhoeven behandelde een arti
kel in het blad TVVL van ir Cv erdijkink. In een zwembad moet re
kening worden gehouden met de mogel~kheden dat het pubiek al
d,anniet in zwemtunu is, en dat ook in ruimten voor het personeel
andere eisen aa~ het.klimaat gesteld moeten worden.Eea instruk
Ji~bad voorpol18patlenten moet een luchttemp. van 35 hebben,
voor kinderGn 26 met een rel.vochtigh. van60%.Ook de spraakver
staanbaarbeid is belangrijk, de Duit se -~ormen geven een nagalmtijd
vanl,2f3eo.Minimaal.Verse lucht kan lLt beste door het plafond

t;(}33 ) 6--'ingebracht worden tegen kondensatit in hc~t akoesties materiaal,
chloorlucht~es moeten worden afgezogen,en bij het ventileren mo
g~ngeen dode hoeken ontstaan.Voor de natte naakte mensen mag
de luchtsnelheid niet boven de 0,1 TIl/s komen.Voor het personeel
moet een goede zonwering aan~(1ezig zijn, de zonwering mag wel
binnen zitten,omdat een hog~ tömp. geen bcz\'!8ar is.In een ge\'lOon
zwembad moet de t. ongeveer 24 C zijn.Een instruktiebad kan niet
in. de ,zelfde zaal gelegd 'worden als het grote bad, omdüt de in
strukteurzicb verstupnbaar moet kunnen maken. Berekening:
k-waarde glaswand 3,0 (24-tio )/24+5=0,15.3,0; tio=1 0, 95°C ,
{lJmfyx=44%.Ideaal i60; .=70% bij t=24 ,het dauwpunt is dan 18,2.
C2 4--18,4)!f24-taj =0,1'.5.30- ,ta=11,1 ,dat is slechts een klein deel
van het jaar.De hneveelheid ~ater die verdampt is:
gH20~ O,17~]? H20-lfi.Psi)g/m h. ta=-50C;ti=24;rt1i=44%·;tH20=22.
gH 0=226g/mh. \
Di~'''1as he,tlaatste kollege in de G042 serie en als mijn inlich
~ingen juist zijn,dan is het tentamen op 2 j~i van 9 tot 1? uur
~n het gebouw Niewe Laan
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3-5-"72 4e college door george

Socialistisch Realisme 3 (ven. plaatjes van na de oorlog)

Zeer globaal overzicht:v56r de oorlog: socialistisch r8alism
ha."t'de rogering

in de oorlog: intomen censuur,z~chter regiem
na èe oorlog: "48weer hard-zuiveringen

"53dood v, Stalin:
mildere dictatuur--schrikken-
woel' strakker enz.

plaatjes:1932 oevers van de rivi.er te moskou--fantasierijk ~
na de oor::.og: univarsitc!Î tv. mosCOU-Z8er clo.ssicist sch

zoar stI'0ngv ordoning(beetje verso.ille
achtig )

Schilderijün~fabriekstafüI'0len--stukje re~liteit in
dienst van d~r8volutie--

- wordt soms gewoon koddig- ;
'. - urbi,,]ders schrijven brief f1.an kameraad Stal· n

-"hun lerares"(kinderch in extase om hun juf)
-"rustpau:3e b~ traktor op het land (waar het even goed

is)"
enz.

Na de oorlog wordt de herbouw van de stedon in socia.listisch
realistische stijl aangepnkt:grootse plaru~en met enOEmes allé s

he
àJtCHITTECTUUR

GESCflIEDENIS
10

/\
1, • I
I i

monumeryt-a19 ~lassicistis

r;:. · . ;·)1'-
Ilr-;' r . • • I li r
I,., ,.,....... I
! . I • , 1 • ; • " I

-w.:>onwjjken in classicj.stischa st~il: :
t

. , ..... ' 1'lJ .me assen, enz .-:.. ,_,.._1._,-1.2--'_.-1.-_.
-veel plannen slechts gGd8eltGlijkggere~liseerduiteindel~k

wa.s het moeiljjk vol te honGen (In vandaar d:).t we momenteel
in moscou dezelfdo wolkekro.bbers û!1 buitenwijken als hier
aantreffen.

1
1

~representatieve centra met grootse
gebouwen,versaille-achtige parken,
in mnskou eBn krans van wolkel~abbers

;~neen stijl zoals hierr'an.st globaal
-getekend is

hiern~ krijgen we nog wnt plaat jes ~,a.!1 overeenkomst iga bouw
stijlen in andere landen:

b.v. duitsland onder hitler(fascismo,dictatuur)
-nog iet sstrakker ,mL'lder fo.ntasIile

-standr~rdisering:reg0:·ingsgaoouwen-lclo.ssi8k
raad~ui8-oud0 duitse stadjcssL~l
hui skarner ,-biederm ei er

i talie; (fascisme, di.ctatuuT): overeeflJcomstigc ontwikkeling
als in Rusland:eerst futurisme(v.g.l.konstructiv·sme)
(over~l in europa kwrun Gon l'eo..lctio op het functio alisme)

een plaatje van eon adv3rtentie uit een engels bl
portiekje d~t je kant on klaar kunt bestellen om
ingang te zettûn compleet rret zuilen enarchitraaf

(representatie)
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rea ,~e: e warm ~n e zomer, uur .moe~IlJk te mälcen
5/bebouwingin een rij(zon ,groen,goedlcoop)

reaktie:leidt tot monotonie(daorom bouwen~inbesloten

, . hoven met poorten,verspringingen)
f~·ormvolgtfunctie

reactie :vorm volgt niet alleen functie maar ook het innerlij :
_'van de socialistische mens
7/doordatvorm alleen maar de functie volgt zijn er ook geen

, verschillen meer in de arohitectuur van de verschillende
'landen (geen afspiegeling meer van de aard van het land)

e e ua p a.a JGliet een belgische
metzuilen,plastic beèldenen~ ~ ",

H ET "
Hettwe,ede ,uur werden nog wnt achtergronden aangestipt van
het socialistisch realisme in de àl'chitectuur:
Ruslp~d keerde zich af van de moderne stromingen in de
architec'tuuroIDIiiat dezen achtergrond miste, steunde op individu Ie
ideetjes,en zich cmnformeerde met de bestaanda maatschappij.
Men keek terug in de geschiedenjs nanr een eerdere revolutie
waarin 'de bourgeoisie de macht overnam van de aristocr~tie

en men greep terug naar de uitingen van toen:het classicisme
De kritiek tegen de moderne architeotuur richtte zich tegen
bepaalde kenmerken ervan:
I/de afkeer van het orno.ment (niet fWlctionel)

reactie hierop:a/ornp~ent hoeft wel een funtie(bv symbolisc
maar ook vaak in dl:: beperkte zin van het wo
bv.een kroonl~st)

" b/het platte vlak is niet mooi
2/antie traditioneel(oude vormen zeggen ons niets meer)
t.~eactie : deze oude vormen zjjn volks eigen-dom ,daar moeten

, "we gebruik van bJJjven maken(als het progressief wa
. in het verleden)

3/het platte dak
reactie:vaak helemaal niet funotionael:moeil1jk te mc.ken

, ; vaak lakken enz.
4/g1a.sgevel:±a '

•• ' .1
.:-.-, "-: .~ .
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uitgangspmlten voor een doelgericht milioubeheor s toegolicht aan
de hand van de ontldkkelil1g in de biesbosch.

thijssen is lmgenings ingenieur bosboUi1~ maar heoft zich na ver
loop van tijd toegelegd op landschapsarchitelctuur. hij heeft nu
een eigen 1'1erl:plaats voor milieuboUt'l (naar zijn mening eon beter
ïToord dan milieubeheer) in brabant on kan bogen op praktische
ervaring in het grensgebied van bosbouw on oocologie~

hij deelde zijn college in drie delon in~ mentaliteit, inzicht
en techniek (biesbosch) " na 0.1108 \Tat vnn leoUi....ol1 OnfJ goloord
heoi't kon het oerste dool mij niet Elrg ir:l"poneren, het tueedo deel
hob ik niet l~en vinden, maar hot dorde deol rffiS intoressanto

ontstaan aarde 3.500.000.000 ME~1TALlTEIT. thijssen bo-
algen, palaeozoicum 500 .. 000.000 gon mot nevonstaand lijst--
zoogdieren, neozoicum 200.0000000 jo (volgons mij al enkale
pithocanthropus, klmrtair 1.000.000 tiontallC!n jaren veroudord

i·mnt nioUi·mro inzichtun
stollen hot ontstaan van de aarde zosmiljard jaar galodon on do
oorsto algen op driemiljard~ maar dut mag niot hinderon, \ffint het
ging om de bEldoeling).
in principo is deze gigantischo ontrdkkelillg in iodore boom te
rooht gokomon. zo'n bOlrustzijn zou onzo arrogantie rmt moeten in
tomen omdat lro do meest karakteristieke eigenschappen van het
lovon nog niot in de hand hebben.

algon

grassGn

mons

is.

l'dj zijn tG gast bij do ~ardc on do
andere organismen en ue zouden do
konseklf~ntios van dat g~st-zijn moo
ten aanveardon. wo zijn echtor als
gastheer gaan optreden on dat is oen
gevaarlijk spel, omdat heol die evo
lutionaire ontlriJrJceling dio als in
uendig proces is torug te vinden in
do voedsolkoten van mons tot alG, in
feite do wervolkolom. van ons bestaan hot gaat orom dio Herval

kolom intact to houdon,
maar hot lijkt erop dat

de informatiokanalen tussen oilinu en mons vorstout zijn 'Hnardeo
do optrodende ruis chaos dreigt te. voroorzakon. I

~ trommon 1.\ ? I~~

~ . Q~~?CJ~~ ju
, I Iwij J1 lSroeischap,invlood. rnaakschapll

110 hobben do romaan op onZö' g-rooi ,lTog- 1<::: 11 • I.. 11

gonomen "nde natuurlijko kringloóp on ru~sm~l~ou
q.orbrokon. hot llmaakschap" io voor zijn lcringloop afhankelijk
van do draagkracht V1J.n het "grooischap" dat in staat is zijn
eigen ón onze lcringloop te sl~ten~ voor hoelang iEl onbokend ..

Lo3a
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BIOTISCH, HET RESULTAAT

+ 1 oecologisch
2 exoten-oec.
3 schijnoec.
4 humanistisch

natuurlijkals gast

DE J.D:LIEUBOmiER, ZIJli INVLOED ,ABIOTISCH,

1 +
2 +
3

als gastheer cultuurlijk 4
1 bijv. 20 nota RO, ~acet groenplan prov brabant, werlc 1~~} SBB en

misschien de spaarbolckens van de biosbosch.
2 valse safariparkon, objokton van vorblij~srecrGatie.

3 grovolingonplan, voorsa noer.
4 stedelijlco groonvoorzieningen, maanlandschap bosbad-hocven.

DE lITLIEUBOmlER ALS GAST hocft rolatie~k I I I
lage invo8tori~ons laec ondorhoudskos- v v V
ton ma.ar ook lage opbrerl8'st. zijn mili- ~~I~I
eu reguloert zichzolf on vormt oon .-
"policulture" • roguloring

vor
snol
ling~..~

DE JIiILIEUBOtn'lER ALS GASTHEEll heeft ro
latiof holSo investoringon on ondorhouds
leasten, oon voorlo~iff relatief hoge op
brengst, zijn ~ilieu is ond0rh0vig aan
versnolling on vormt oon monoculturoo _I~~ _
volgens mij moet jo voor do plussen en minnon lezon~ do accoptati
o~ luot-acceptatie van do biotische o~ abiotischo situatie. de
term "humanistisch" had naar r.lijn gevool boter lCUlUlon luiden~

"antropo-contrisch" (do mons in ft midden), t.

~~.

to'll
TECIDITEK, DE SPAllRBEIGCE1JS IN DE BIESBOSCH

buiteIt~::=la~~~lS~:~:d ;i:~;t"eG/alt dfjffd
III kunot ~---:!t

J'/ 1:to~ ~~~terr ...TO..1.-""" ,

(jchi~d ~den
SPAARBEKKEN

40+ ca 50 co kleidok op zand

in drJ biosbosch norden enkelo onorme en zoor diope opallrbokkons
voor drinlnmtor gcoaakt, OODU'lU'd wat oen {Soas:faltoordo dijk. als
jo orinvalt kom jo er nooit meor uit, lmnt do randon zijn glad
af'gc~Torkt en lopon af'gorond ovor in 0011 dionstlTog om hot moor
lmar hot publiok voor eigen bostvdl niot mag koman (daarvoor zijn
ELan do voet van het buitontalud priks"truikon aangelogd) ..

hot miliou dirokt rondom de spaarbo~~ons valt uitóón in voorland
cn talud. het talud is ivm de vochtighoidogrudiönt vordeold in
bovon on ondor. do aard d9r boplunting is dia VUll do oocologischo
i'ormatios XII on XIII (r;trulTolon on bossen) uit hot book. "planton
gonoenoohappcn in nodorland"(dr v lTosthoi'f & aj don hold).
hi0rin worden do f'ormatios onderverdeold in klasson, klasson in
ordon, ordon in verbondon on vorbondon in asoociatios.
plnntaf'standon~ 1 x 1 m (in hot viorloant tor ldllo van ondûrhoud
in hot bogin, lator r~ij~ hot onkruid geon licht moor).
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rel nat
kans
op inundatio

kleiig voen,
klei + zand

reduktiemiliou
(:t'ottillg otc)

rel voedselrijk
NONU

_l-T +--_.1-__---1- 0 _

bohclvo dazo lijst
van milioufaotoren
word oclc do oxpositio
vr~n hot talud in
rekening gebracht.
daartoo wordan do
beklcons in kwadran
ton ingada(\ld~

IJ

form XIII
(bossen)

form XII
(struu)

rol voedselrijk

TALUD .

rel droog
nooit kans
op inundatio

zandkorn +
kloidel=

Zvf zo

.:J
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)+ ll pl antongomoonGchappon in nederland" l10stheff & den hold blz 238
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KORTE GESCHIEDEllIS EN TOEKOMST VAN DE BIESBOSCH

op 18 november 1421 overstroondo do st elisab0tb ' s vloed oen doel
van de grote zuidhollandso rmard. lator nlibdan vol8 plaatsen
langzamorhand aan zodat zij ondiepton of platen in do brodo
rivier vormden, tmarvan do vruchtbaarste on hooeste lutor weer

. 1Ierden ingedijkt. reeds in 1581 uordon door dordrocht pogingen
gedaan om do ~mterafvoor langa talrijke ~illon uit do ocruodo te
beteugelon ter ~dllo van do ~cheopvaart. pas in 1850 word oon
begin gemaakt mot hot graven van de niomro merHodo, 011 in 1866
1mron alle killen cfgodamd bohalvo hot noordordiop, dat in 1870
l1erdafgoslotc:m.

deontl'1ikkoli!\,:! vdrliep dus val1 opon lTater naar zand-cn Dlilc;11a
ton, grooivan enkole planton, riet, gric-ndon, grasl~ndon on
al±ers~ al deze fason zijn nog to zion. nu do gotijdomlOrking
\mardoor oon voortdL~onde toostand van rolatieve vordrinkifiti on
rolatiove vordroging bostand, ophoudt te bestuan, volgt oon soort
inóónschuiving van tOGstandon, oen oocologischo toloscopago van
miliaua"mn.ruit oon toestand als clio VLin do donaudolta to V01

uacht?n valt (oor1roudachtigo vegotatio in oon miliou dat rijk is
~an land-1vatc.'J:'gronzon) OVGr zo'n voortig jaar ..

dit historisch on toekomstig proces Hord aan do hand van dia's
vorduidelijkt.
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KON8TR. VOID1GEVING

bo 0 gspan t cn

OOSTERHOFF

boogdaken

typologie

!o

van een ander

variant

I I
l I

Y: ~ op 8e,:, onderbomlä- ~ mntorlaal

lT rr-
massief of lstaafwcrk. ,

1
1

'I kolom vortikaal
arg ongunstig

~ b~igende momenten

i boogligG0TS de horizontalo--,J 'lcracht Hordt door cun trekband
opgenomen

fundering het opvangen van vertikale en horizontale
kracht

l~ottinglijn

~ ti

~
parabool

- dll1v 0 cn trc-~(bélnd

~ ~
op palen r""

- op staal

2. gGl~~kmatig verdoeld
vcr~1kaal por m~ of mI
grondvla1t( sneeuvr) .

bi j gro te ovcrspnnnine:; en
gobruikt mIJn ;:10Lstal con
van de twoe oplossingen link
anclGTs 'Hordt de trekband te

. lang_

een uitzondering hierop vormt de R.U~ ~{
'in Am...sterdam~ manr d€: trclr~3.nd zorgt .
daar al voor 10 kg staal/m gTondopp. I' a " ---~lt \I
grondvormen belast; Ug

l -(. ~ULt'Î--;r P
1. gelijkmatig verdevld

vertikaal per mi boog
(bv. eigen ~euicht van
dal( en boog)
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3. golijlanatig verdeeld per

m' boog .L boogvlalc

~
cirkel

voor een boog met een klein
kromming ~s het verschil
tusson deze 3 lijnen gering
hot peil vd boog ligt meest
omstrc~ks 1 dItb v eng e

mogelijkheden boog

hout staal

!1 IJ I I
"~ golamineerd koker voJlm·Tandl. valnIDrk

door de gordingen is er in de bovenkant van van de boog
kleine kniklengtben , maar dG ondorrand kan dan nog vIel
uitkniJ::ken, bij houten bogen gaIt dit nog 'Hel, ma.. r bij en
stalen valcvTcrk zal toch echt do onderrandgel>::oppeld ma ete
vlOrden

0\25""
1

l

CJ. S- \ 1 0
I rq2

1,25" 1 Ó,63 0,2.)

1,3'>Iu,lS'O 0, 0;6

I!~ o,7-L D,41

0,1

1-1

bij

in de praktijk wordt
f 1 1 (indien funktioneel tenminste
t = 6 à 10 geen 8l1dcrc f vereist vTOrd1b~

,- -4-e

~~vJ'~i
parabolieso boog Iv..e

J
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080Sff2 VAN ROOIJ REL ARCH BEELDENDE lCUNSTEN pieter wouter
De RENAISSANCE. de huidige denkwijze van de architect is
analitisch objoctief, hij onderscheid verschillende fwlicties,
past de ruimtes daaraan aan on probeert ze dan te integreren.
dasnietsoslim, hè? een gevolg v~n de renaissance.
door de toepassing Vffil verschillende materialen voor één ar
tikel, ontstaat het probleem van uitbote.len aan de ambachiJ.s
lieden: er wordt uitbetaalt in arbeidDuren, en dat betekent ee
eorste aanzet tot het huidige systeem van arbeid. het proces
om tot cen goed prodwct te komen, wordt het to bestuderen ob
ject van de ingelriour~ dnt is dus feitelijk eon intogrerend
proces, nadat de znakj0s goscheiden zijn. oole een gevolg VGn
de renaissance. onige uitleg over wnt or in de: renaissanco
fei teli jk allemaal beVloert wordt, en w::-'l.t do gc:volgC'n do.o..rvn.n
zijn: rGlatie mot objecten bostQQt niet, de mens is een be
schouwer, relatie mot etr' dingen worclt niet óowanrc1eerd: objocti
vatie is het gevolg. onderzoek nC'_~'.r oorzade en gevolg, ~ondcr

direkte relatie mot hot sltbjcct~ bliksem is niet langer e0n
straf van God, men ondekt een keten von oorzaak en govolg,
processen: emotieloos stud(;ron: koelheicl, objoctivitoi t" stu
dieusheid: holdorhoid~ schemo..tischo opzet VLm je gedCtchten on
dat is Vlu~r Gl~rol8.tcerd ann do mnni'.:r vnn dC'nkcn~ alle dinge:n
op een ri jt jû zette:l1. 5 alles duideli jlc maken door mno..t en Jcto..l.
vanuit do objectivitoi t ontstaat in de bouwlamst het workon met
grote glasvlnklcen, omdat alles evonveol licht moet hebben,
l1uonces worden niet zo gcv18.[1rdeord. de vormon bli jven gcli jk
matig zonder grote conccntrn:ti epunt 011.

W 1
vorder wat kreten~ renE1.issnnco huuft tot glvolg en houdt in:
de mc:ns is het middC':lpunt - Ol1.tropocontrisch - I1hot draai t ~l

tijd om hom nooit in he~l

renaissance is .E.la~senc1, vastloggend, scheidend on isolLrcnd,
ullcs moet zijn pInnts en zijn ordo hcbbol1..
ronaissance potekent beheersing v~n diû orde, or ontst~!1t in de
architoctuur hot ];lcrspcctiof: I1lûlclcor punt je, kLU1. j (: vnsthouden"
schoonheid, wnnrhoid on het goede WOr0uJl. dingachtit;cn en dr'..:-.roml
niot subjectiof gor(;l:--.tcerc1 Q.~n1. L:llc mcns il.fzond(;rlijl{. (;1" ont
stan.n nbsolu·tc w::1.O.rdon (buitGn de: godGdie;nst) on o..bsolutu
schoonheid. hGt govolg is do rc:produlctie VCl.n lamst.
do ronn.issnnce mn~.l{t, dat do gL:bOuv\,·l.n duidclJÏl jlc Vfordun, zonder
uit30sprokon d0tails. oe:nhoid on h(;l~lcrhcid is h(t doel. wel is
de.: oonhoid opgobouwd uit gc·lcdingon, mc-;'"'.r die zi jn duic1ulij1c go
scheiden, elk dool op zich is 0(,11. eonhoid.
de.: sch.ilders uit die ti jd kondon nlloün in de: Gothische k"rlci.;n
hun Bang gaan, in do r(;n:"'.isBo.ncisti:~,cho k",rken mochten zu ~:.llecn
binnon bopnnldo kaders vlGrkun.. I
hotbouwon wordt mnthûm~tisch, dû m~türinlcn word~n v~ hun ~~rd
o~tduan. ruimto gn~.t grni'isch bepaald wordan, niet meur is hot
u~~gnngspunt.do m~toriclon, manr dL vorm en de wurking in du
ru~mto ven d~\:; vorm. vnnuit·hct o.nc:.litischo denken ontstn8t
ool{ Clun scheiding tusson hot ]constru}{ti0ve en het vorbüL'ldondc
of vLrsie.:rcnde.: dool.
vnnuit de stork gGle:de:nd.(: gotisclH; korlcon, ontstc:.a.n lrurlcon clio
stoods meor oun gohooI vormen 011. wc-nrin hot dc;tnil niot ovcr
hûorst. l~tcr ontstnnn ook do grootschalighoid on toch m~~r weer
do combi!k~tio v~ vGrsicrinG en nrchit(;ctuur. Eon voorbeeld is
do St Andron van Albcrti het wordt cl moor 66n ~eb~~r ~l is
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hot nog org dokoratief on niet (;rg vorbooldond.
do 8child0rkunst gnat sturk gClbruilc mo.l{0n V.:11'l d~; ui tvincling
vC\n het perspoctief, omdo..t do ;trchitcctcn dnt nog lUût zo
goe-d ondur do lmio hubb(.:n, mo.g ~.i t nog nict g'c;bruilct vlOrdon
in du g(.bouwon. hut g"l.o.t cr voorC"..l om dat poropc;ctiuf in gG
bouwen bi j ui tstolc vc·rbl;olding is? clio de ron~.iss:'.ncc niut
toostn.nt!
in do schilderkunst ontsto..~.t door à.iu snelle voorui tg.:;.ng
soms Oe11 bi jn'l. lrubistischo nbstroJctlh.oid, di c soms als work
v~n dazo eouw oVI.:rkomt. Voorbcûld ViLS hior dl: schildur
Piorro delln Fr:J.nscoscn à.ic: k2.l18 ~:-'.G mvt mi~1.im:J.lc middclcn
r,i'~ptc te SUC':'~l_r\.:n «(:(;n p:J.:l.r ui t::'iïcl((:nc1~ cllcbog(;n) un .',"1..18

~lll: Rond jnon ('.1.-11 lilL'ustur w~s in het l:::.tl,.:l1 sprl:ken v'"'..n het
gGbC"..CLr. Zi jn klL'urun ~i jn wal :"llY'.lytisch m~~~r niet peuterig
:-'.n::.lytisch. Het gL:zicht V2.l1 con heiligo verro.:J.dt g(;(;stkro..cht
en ook ZilUlC li jkhl:id ~ PdF lc:gt '":'.1 licht w':'.':'.r hi j het hL;bbc:n
wil!
st Gomini::.lno he:cft (;0n kt:r1c met rC:Yl::.iso~cistischo opzot
mo..nr ovor hot nlt:l.~r wordt in steen oon gordijn gom~~ct

nIs oon tn.b'..:rn~ccl. Ri (;1' trL;(;clt oole d\.. vL:rb(;clding ~Ü in
hot is con aanzet tot do b~rok.

het kollega v~ dezo koor vrOos doorspokt met volc plc~~.t jes
oVer het o..lgGmoon ho..ntcert Vo.n Rooi j zIn sn..nl(:nvfï.tting
die hi j o.D.n do hand van concrc:to govnllon uitbouwt, [1.o.n
vult: en h(~rhc.o.lt .
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De invloed van de uitvoering op het ontwerp.

eraflats._....--_.....-
tunnelelementen.
vloeren en wanden storten verdieping klaar
tot 13 lagen. hoger bouwen betekende de kraan aan
het gebouw te bevestigen.
Dit was een van de redenen dat men niet hoger
bouwde.

Wat moet het eerst gebouwd
worden de hoog- of de laag-
bouw.
Bij hoogbouw eerst kan men

beter de kraan van het dak afhalen en afvoeren,
maar dan heeft men geen mogelijkheden om de
laagbouw voor opslag voor de bouw te benutten.
Bij eerst de laagbouw te maken komen er moei
lijkheden bij afbraak van de kraan die dan
over het dak van de laagbouw afgevoerd moet
worden. Deze beslissing zal door de aannemer
genomen moeten worden en men zal dit in het

. on~~erp moeten integreren. Bij de Bochum

t:'{)f-';;I .
r--:----.,:..-,-----------'-~-:-~---.------ .--------...:..--Organisatoriese aspekten van het bouwen. WimK.
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.
I
I

I
I
I

~wbou~

L.!fbouw
bereiken met de uitvoering.

gebaseerd op konstruktief ontwerp.
~

Uitvoering

"'at wil je
kwantiteit

kw . . ekonomiese )alJ. teJ. t _ k +-.l.t. hangen Bamen.. ---- ons UUA J.eve
De funktionele kwaliteit is reeds vastgelegd in het ontwerp.
De belangen van de uitvoerende partij:

aepekten arbeidsintensiteit
'gebruik materieel van de aannemer.

mo~t hierdoor de 'uitvoerende partij aanwezig zJ.Jn bij het on'tlolerpen?
Voor een goed uitte voeren ontWerp het volgende.

vraag naar gebouwen'+ .' ".
sosjale en ekonomieseplicht
weini~ ges&hoolde'arbeiders

'~ .
mechanisatie

~
investering in materieel

~ .

afstemming ontwerp ! I ! l !



~1imK.

I
1

\

I
I
I
I
I___________1

; /-'
/,oc.}

Org. asp. v/h bou"ren Oosterhofr

Hoe moet dit alles afgestemd worden?
industrie is Verl'Terking
industrialisatie is sosjaalekonomies proces. -tr procentueel

. vrij snelle toename van werk in de industrie voor
de bevolking (on~iikkeling laat8~ 2 eeuwen voor
west europa).

Voor 1940 geen ontwikkeling van het technies bouwen
na 1945 ontstond grote vraag naar gebouwen.

het gebouw als produkt (zoiets als mens broedt ei uit)
- multi funktioneel
- duurzaam (afschrijving ± 50 jaar, konstruktie ± 100 jaar)
- duur en omvangrijk
- konkurrerend? (massa produktie, kwaliteit

initiatief bij opdrachtgever in tegen
stelling tot produkten uit massa-industrie)

- plaatsgebondenheid (uitzonderingen prefeb en verplaatsing).

~~~~~!~~~-~~~~~~~~~~~.

[Oms.tandigh~ëïe~
- grote vraag
- arbeidspotentieel.

,-----------------_.__._----_.---_._--------.----------.. " -'---'-

\'limK.Oosterhofferg. asp. v/h bouwen

[middelen I
- mechanisatie
- spesjalisatie
- koBrdinatie ~ door organisatie
- rationalisatie ~ beheersing en produktieproses

IvoorWäà.rd~
-kontinuiteit v.d. produktie

)'- afstemming van het ont"rerp op produktiemiddelen
I
! stand a di t· ( - t- h -d .,..--gebou"Ten )\ 11' a r sa J.e serJ.ema J.g eJ. ..... , 1 t
\ ....\ e emen en
~hier is iets aan te doen bij het ontwerpen.

detaileringafstemmen op produktie
~1aliteitsverbetering

affisjenter produktie
door. grotere produktie minder risiko
garantie van series geeft minder risico dus kosten lager.
Hoe kunnen we standaard elementen toepassen in gebouwen op een pret
tige manier, kijk hoeveel elementen per mal gemaakt worden zodat men
hoeveelheden verschillende elementen kan bepalen.

-------- ..__.._. __ __,,,_.__. ._ -..__..__L_
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sleuf OIr

gebouw
waar wattr
uitgepo~'lt

gevolg"l~------ .
a. kle:niet meer te gebruiken

aanvLlen i.v.m. inklinking
(dus af ~oeren)

b. bronhmal~"1g kan nie ti.v . m.
watellioht! "'1.ei
- opeL bemalL.-r

. -
"~'~~.-".---~ _-.--... -.:. --------

Oosterhofr

--- ._------ -~- ---- --------------.-._---~
I

VfimIL

bOUHen

zand

J'~r=:ï_ ~R
grondgesteldheid in nederland i I f,i=l
2 hoofdgroepen J-I-. 1---1
~. slechte bodem (klei, veen) vTesten ~ i.'-~~J. .!§:
t.. goede bodem (zand) oos ten ·t --~ . 1--
vOjrbeeld met slechte bodem. intekenen ",rL"}""": '" .-

'. i L b() ';" n'o .<.:: /c.•.- van ge ouw
grondb~ring ~;?~._. oi;, o"-'J-.~.:.- .. '" '·--.·1 ---"'" ";f - --. -- - -..

uJn~s ~~'1l •'l 0'_ ::-:--- 1'.",11

kle~ fi: I •. - fj
I "ç;r •w•st. - :: ~ \ ..l'veen .=1 'r"" fl".!.,-;;éhf.ULlT.r.!~

zand l~ ;. "'~'---_-T- ilr~
~I/\ '

klei ~! I
~' Lpalen

\2;j . ., '+,. -'--., 11t i -:-1<'1'" ' ) I
.' T L

Org.

Voorbeeld ,
Hoogbouw . - B bou"Tlagèn' .
alternatieven 1:metkeldèr

2 zonde~ ke.lde~.

spanningsbemaling-----------------

·Org. asp.v/h bouwen Oosterhoff

~~E~~~~_!!~~~~~

a. ontgraven vld bouwput
b. drooghouden vld bou,,~ut
c. voorzieningen vld bouwput
d. heiwerk
e. betonwerk kelder
f. aanvullen bouwput
g. aantel gelijke vloeren
h. totale bouwtijd \ l;,~ Js!~/ ••J '~'I

~·I.Vr;t'-:04 .~~'7~~ _
.... 4..,~ .,••••..

",ordt /"f'- 17; :-;- :~-t~..::r
1'.""ïi''' ~ ~; -

mogelijk bronbemaling tegen opdrijven van d~ kelder. Hiervoor bema- I

ling, in de zandlaag op ± 5 m., dit is erg r~ant, hierdoor altijd
extra pomp die autome.ties inschakelt als de mdere uitvalt. palen
met verzwaarde punt geven mogelijkheid van etstaan van wellen langs
de paé1.l, hiervoor ook spanningsbemaling• . .. . '. . . . ..
c. let op taluds i.v.m.efsohuivinggrond (le'ter daml'ra.nden, dJ.t loB

kostbaar)
d. beien vanuit bouwput moeilijk i.v.m. slap?8 grond (omslaan hei

stelling) eerst heien dan graven geeftmoiilijldleden met uit
graven (tussen'palen) .i.n de grond vervaard:.gde po.len een oplossing.

r ..._ .._-··..-·__-- - ~""~-_ ...•-":'- ..-_.__.~~-_ ...~ ..._~-----

1---------_._------

'J--------------------..__-.._.......
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(~6~/~' --_._---_.-_ .... - ~-----_._ ...--'--'---".---_.._----
Or€i. as~,. v/h bouwen Oos.terhofr "''cW~./ --' 1.-.-
e~' de~aillering volgt ~iï grond",erk ~~', i,~-=._./ -
f. extra· zand .aanvoere~. . . /' /-: ~ 1. I~ <. '1'

g. keldervloer enbeg.gr~vi.oer afwJ.Jkend. ," :.//,.r
zonder kelder 7 gelijkevloeren,met kelder 6 gelijke vloeren.
kosten i.v.m. afsohrijvin~ bekisting van vloeren.

h. bouwtijd kelder erg lang tuit de grond komen.)

'I

@.."..
. ..~-}

• hlj

...-_._..._-_., '---r
HimK I

12-5-'72 IOrg. asp. v /h bouwen
Bakker

last belasting diagram voor kranen
... k L ,L. /.c:> ....t: '- j" 1"-""~ ;.-

\
f IP,Lcy -I-=_ert- '-.r·{ÁCJ""

--41--11 hyperbool

\

1 1\ /1
1 I I \ /

I '. ~ tt'LL'I'r .,...........
'. .. \ I : -----r

I·'· . I I I

. } I I \ .~ i <:" .....;; Ie
/ 7' AY.J.:-J~~~~../ e;/ ,i,rJhe/ ~:'~~'~~... A~cJ

het grof grind getekend bij fig. 1 (kraanbaan) blz. 33 wordt gelegd
voor ~ainage van. het draagpakket.
mobiele kraan ia in gebruik 2 à 2,5 maal zo duur als torenkranen o.d.
litera~ur voor atedebouw en architektuur (niet nodig voor tent.)
ffthe UBa of cranea on low-riae high denaity induatrialiaed houaing".

Y:e>1:IJ
-J...=~"---_._------------_. __._ ..._....

I
I
I

-. -----------..-.---.----...---.--....-.-'....--.:-----..----.-.------...---.....--.-l-
I
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dïktaat blz. 35 skeletsysteem.
verpláatsing top van gebouwen in V.S. norm 1/500 van totale hoogte
samengesteld materiaal homogeen materiaal

~~

Verdiepingbou,j' Oos terhorr
konstruktieve vormgeving

1,"limK.
4-5-'72

"
~. --'- .._. - ,.. . - .

,/,061",
o

"

}.

"

.,

t'

.,.

D1 = D
3

D1 + D2+ D3= H

..

hl 10 )M v«-~>J,l.ln-JIóOCJO I ______
b ' -I- - C.

;.-:::;-~ - ,-
I, ~ c::'~"\/~

2 x zo brede kolom kan 2 x zo groot moment en 2 x zo grote normaal
kracht opnemen.

1'1,
-j ,4'

/' /1.- ,
.'

f

/
/.

-+-__~f1_2_~ , . L

dlJ'.. ,.,
t~~;....-, .. ;

---------~

vlimIL ! 2.

beton kruip, buig
êiXükspanning
3 à 4 x aanvankelijke
verplaatsing

beueegbaar
moeilijkheden met
l'Iaterdichtheid

-----_._,-_._----._..__._,.

I \ ' I
,IJ~1. . . -----..I .

f ., ~ I
/.J J .L~..l ._.. .----.'... jA7"};"~r ··_·_-t

d.~k f='~ -=:-~~f 1

doorsnede I
doorbuiging 1/400,
van uitkraag- i
lengte \

\
I

L.. .1
"rI ~

I
J....

1
't'

H plattegrorl<l
~
s ~ '. ..,....... b ""I-~ ......>

. 1

Verdiepingbouw Oosterhofr

!!:!:!!:X-!~~t!!:E
konsekwentiè kolom inklemmen in grond
staa.lkonstruktie
-~-------~------

10;'0

-+----_._--, -- -- - ' .- ..... --_." '- ..... __ ..... -.-._._--.. -" ."---- ._--- --1-
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a en b

h = .± 1/10 vld overspan
ning

-- gerekend me t
velden.
balkon geen buigende mo
menten op kolommen
dwarskrachten en positieve
momenten niet gerekend
alleen negatieve momenten

Verdie'ping'boUw -. Oosterhofr - _

platte grond· dwarsdoorsnede

i

I
I__1_
I

\l1-i

I I

-r-:-:-L..:::o':...I-L'~-'---__'_'_' ,. ,_..._ .. ,_.__ .. -__.____________ i

'\'1im~K. T3,
volbelaste

-. ~.,--:;-

(~
~"

tiJ;g .-------_.-.. ---. --.... --- ..----.-.---- --.------~.
Yerdiepingbouw Oosi;emofr vIimIL !4-.
stabiliteit zie diktaat dicke 2e orde effekten + knik KI i
~----~----- ~~

;J I V" 1-1

\='-r'±tl""'!:. ,',.. -'-'-:~"-'j' I t'. T-,::1.- t\'-r- .' .~-.-r.,( . \ ! I--:- ')-:' ~ --'--1 ' .r 1<',.,-t-+ -..J._..' ~ I

'~ ! h-,-=~~~~L_ --L
te heerlen

r = initiele uitbuig~g

L~ ;:; fin + rin? + rin + enz.
4.;:; 1

-"";"-""'1 • rn -
Pk treedt op als verplaatsing Cv groot

Pk -')Ir n ::.J 1 (.6=~" groot)

is.
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n 1 • f.
n -

• f1
n - 1

totale vormgeving = f + 1 f =
n - 1 •

n = vergrotingsfaktor
n - 1

t

_.... t
~ /
,.., I I ./ /

J ,1/

EI I'

I

MJ,,--~-
Verdiepingbouw Oosterhoff
konstruktieve vormgeving

.
!

I
I
I

- --~

• f

---------"- -.---

• Hl (f«4%) (Dit is iets te
grote v/aarde)

1ltot • = _n__~
n - 1

--------_.

M1 d = Hl.e or e ~ --'7'-

'- ~ l -r .>;- (- ~ / /
/.' - - ---- ~;:. f-. k...::, Zo. E_

_ -~-- - L tI:l-
;/..:.... '7
I- 3

f =~ totale uitbuiging = f tot.= n~

3 EI n - 1ct) CP
= H.l + P.ftot.M2e orde = p.r tot.

benadering voor n;> 4

2e orde moment

n = Pk ui tbuiging
P

tfP.,..-,

t·.~~:
".

Verdiepingbouw Oosterhoff

verende inklemming g delen
J-ï>

--------_._._--+-/
\'limK. ID.

I

1e deel volledig ingeklemde buigende staaf
01 = Pk

1
P = fT 2 E ..z:-

p k 1 " é'2.

~Z\l

2e deel

bij fundering op staal
beddingskontante = c
zakking z = /c

fundering



Oosterhoff' HimK

m = totaal aantal palen
x = afstand van een paal

tot middenpunt (sym).
V = veer konstante paal =

kracht nodig voor
zakking over lengte
eenheid.

-.:... ..:._.__._-..:.._~--::::_ 4, .. _0. __'__.' ' .. ~__ ;'_ ..

V
.., 2

~
-... 1. ~. . X.
,,- L=I t
k.- -----

t

Verdiepingbou\'1

fundering op palen .

~I .)( )0

overdracht naar stabiel element
,.
e,

FL

\·limK.

cs·-; /, ,,?, - q j - 7) d.3 ,/0:. - ~.'/(.' - r

door scheefstand staaf 1

horizontale kracht = P1· f
-I

Oosterhoff

voor
kern
staties
schema

---_._---_._ .. -_ .... ---_ ..---- ._------_..._---

"hoogbouw met stijve kern

gekoppelde kernen, verend ingeklemd

E = hetzelfde bij zelfde materiaal
I = anders doordat de lla..Ylden anders ge

plaatst zijn.

1-/1
"hl I CÇJ:= totaal gebou"l geuicht inclusief
\.AI z; I (gereduseerde) veranderlijke

c' • \ ..... ...J I belasting
~----~------.~,4 U Iverdeling··1eorde moment

. _~..".' .. ' H, =._.'~'7::... -'--.. 'Z~I-I~ . funderingsplatenI-IY,.J--.--__ ../ . . ., t''Z ..,..er_ 2
'-T-'~...,.---_-, .L!::. ..' I .' ". I J c< 0

-'--__~__._._._ ._~:Z."'.~~~2z~XJ,lL'_~~L .:< 67-



w!
I--+-~--_.'--_.- .. -- - ..---.. - -... -.-- ,.,--.---- .-----

(fundering op staal)

Verdiepingbouw Oosterhoff

totale momenten 1e + 2e orde.
n/n-1 • M1 en n/n-1 • M2

"

,-

~
:,~
!":
j .•

i

f.."

r,
!"

•;,'
F

~limK.

(fundering
op palen)

6 (:

\-.1 rr- _ z. V; ~ I~, • )< ~+_ Z \i~ ~ ......1 . ><. '2.
'-.) Je. z - ,::/ <.., r.. .:'::; / L t.

------
stabili teit van een kantoorC

gebouw

n -=
I

"" z..-

Voorbeeld

gegevens/ B / .3~ .d.,L
t,..~~ "_I .&~" _

l-lál."._::.·~~:] fJ- alleen kolommen in de gevél

~&' I< c.!~~ ~ lattegrond
1-..t:.:=J'~====~~=L==-=-~~==- _po. --'

~ .." .- ." .

\-limK.

(~:..,,~'

r V:rdiepingbOU~k .... Oosterhoff

I l' - berekenin.g'I - \_ 1e soort ontwerp om afmetingen te weten te

t
i/J"'v~, komen.

--- I 2e soort definitief afmetingen bekend

A
-. I 3e soort kontrole berekening voor afgenomen

==+ I metbgen

,~. . i)l .:. 7-..
~ -'

doorsnede

gedrag van ge\l. beton bij buiging

l':::/.,..,

I
I,

.. ) I
dra8..J.~ng !

----,~-

I;'r lr---L\:J
C':s'~';:I~~~- J

CT:---P B

1-/ ~ Jt: (kappa, symbool van

/l
.~ I

I
, I

••---J__J

---4:.- ~

~_.-w slappe bovenbouw
--U-U , .. _ rondom hoofd trap- r' .1

penhuis en noodtrap
penhuis.

1 \'landen van ge\l. betonkern
1-1
I) !!*"Jcl.,·o;.-dc;,! c:;lot:>~ .... .J ~'.~c/e
I ----,,1-'--:,t=-I-~_~yk<r'

/ /.·t~e



/1'·fimK.Oos terhof'f ".. '

ê
op den duur nemen do krommingen toe door kruip.
Dit is te overbruggen door een verlaagde E.

= 105kgf/cm2 = 10~~/mm2 (kruip hierin verdiskonteerd)

. Verdiepingbou\I

Kernen gefundeerd , ; 7. 3 3
A op staal beddingskonstante c ~ 4 kgf/om = 0,04 N/mmJ = 40.10 kN/m

.z _ Sf:: c::1- _ .sr 1.,...: 1'-1 c ...... :s-c: -;z -r,
N.B. z = 10 mm (0 aan de lage kant)

B op palen totaal gebouw ge\>,ioht boven -;- 8m:

Q. = 280000 kN E = 10~/mm2 = 10.106kN/m2 2
I c t.o.v. ongew. beton doorsnede K 225 r~ = 8,5 N/mm
~ d = 0,4 N/mm2

gron

I.,t· ------------- --_. ---

I
=3500~

-._--- ----_. -F2\·limK.

I

kerm·,anden I
I

2 m4 I
I 324 Im =as o •\'1.

I = 618 m4
as n. z.

NIk = 10000 kN boven .:- 8 mern •

(e.g.kern + e.g. + v.b. aangrenzende
poeren)

rechtstreeks op de kern NI

2A = 18,6 m

I = 151 m4
as o.w. 4

I = 56 mas n. z.

funderingsplaat met
wanddikte d = 0,25
kernwanden A = 16,0

Oosterhoff

N.z.

~~__1 gegevens

C',w'-

O.W

-t-~...=..;;;;;-..---------_.---.
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~
t~ hans t.

vb. gcbouli A:rr EOOrlCn~ _ jiO
windbola8tin~ n

Q) NZ-richting ,7;; -nL.--s... r\J''''~'__ ' I 1-

~~ { ) "[_ ~/oNfh'?-'j1< ({)tv" m°tJ1'l T'/' //ll~ --
~ ~ ", ~ ,,15'\t'N -\...&'"V
-=f0~' • -/--"

clru~r;- zuiGinG~1,5. 810 =1220 F/m2
op l.:LTl[<sGcvcls', 70 . ha • 1,22 = 5120 }(;:~

'FTi j vinL~ -: 0, 1 . r l;i 1d .:::: 31 N/ l1i 2 .
op kOI\jCvcls +doJ;: ; 190 • l'j . 0, 001 1:::1:·= 240 k"J
tota.;',l 'hi=- 5120 +240 ==-53(0 'c

® O'VIi - ri Ch ting

op ~~Op{-:GvclG ~ ~O. 15.1,22 =1100 lef!
op 18.l1:~~.sG('vl.-ls+d(l];: ;. 70 • 135 • 0,0[\1 =770 JeN

to tea1 QvT -=--1100 + 770 =. 1 e7ü lelT

"lin~u~in :'iZ rii:iChtillg vC'rdeling 'Hindbolr:~sting avc

'. 'L, C!..,"". L ~~ ]C~~l: c~~:.{) ,71 • 53F0 =- 3800 }1'T
_JE!j, : _ ,-'

o I
T 9 Q 1 l:..J 60 ,'''11-,'...... 3'0 __---l2==-- O..::...'__~i.I~ 10-1.'

-- 4, 9 0 ' +- J



b ctonspanninj:é,cn

H ' ::. 70.9°0 1:1'1
A == 1(, m

70000 "t
G=- In

-- 7,3 of -

id l:cnHTandcn

Irt :=.154. 000 1~Hm324 3
1-)24 m4 "l ::: --;: 54 m

.")

15g~00 =- _ 4400 -\- lG50==- .

1,6 N/mm2 ( cr t)ê;~- 8,5 N/mm 2 )

r;rondspanninr; onder de fUlld(:rin(~spla20t

~.~ I .=. 70.000 JeN
;~C'H fund. ~)laat.=.19. 21. 2,5 • 24 =

= 24. 000 ~ j:: +

'1 . C" fill C 0 :n"< = 145.000 +3eoO • 2, 5 :=:. 154·.500 kE 0

., -1 1 j ~ 10

" 1 - .-!2- 1\~ -1 06 1 r: 4 50 ~ -~- \1''''''1'-1'1'''' . 0 2-..: 01"(10- n-l • l!lc- , J. ). 0-

~ ~ ;;:. 16L;'OOO Inf m

~PlGCit=~. abC:~ ~ • 2; • 142 == 12()0 m3
~ 94000 + 1."tltOUO - "'3 r: -1 1 -0 765 ~-/ 2

grond~19. 2: _ 12(;0 -c. J2.-) =-J on 105 kl'l m

=0,37 (;n 0,11 j'/~~lIi;2 (Uc:..'ond:=.0,4 }T/mm 2 )

,cern 2 op dezelfde f.lé..--nicr

-
16 C,l 'i

i'lind in Q'YJ-richtin[::; ..L--~== 2windbclasting 1870 ld~ ~
(.;, 8 -

Hl = f;"7 4 • ..L87 0 == 0, 9 2 • 1870 = 1 7 80 !d1

(v-(;rhO~Llg tra ::h(;idsmOLlc~~tcil)
H2=O,08. 1070=150 ~:H

1 C 0 rc] c: mom,::n t en (boven':,:n t f, 'nd • plant)
Nl'='1780 • 38 :=65200 l:Nm
M2 == 150 • 38 =5700 lcHrn
vcr{J.:rotingefo.lctor vooer. ~ güJ~oDTlcldc \:crnen

ge:bOUi·,gCHicht Q ==-280.000 JrlT
nl:=.1 t 33 (E1~;-EI 2L _ 7 z 83 • 10oA:10G U,l 8 ~56) - 41

Q • .e - 280 • 00(> 0 r, 8 2 -

D2== bI. al ~üC 4- b2 .. é12~Q. =- (14 • 2~3+ 18 • 103 ) .40 • 103 .=.6B
~ e 6 • 2rJoooo • 58

! =- .1:.. +..l.. =.l.. 1 _""'- .1L: 6 [J _
n UI u2 41 + ?'e ~ n:=. 1~ -25,7

ver(~:!:rotino,sfLl1:tor n 25 z 7 - 1 04n=ï 24,7 - ,

etc.

.~ .
'.,,
f..'.
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2 2xi= 2400 m

x. 2
l

ltlTm

r . 0
m

Z-
i=l

Ij,"=- ~i. • PllH1X

tc.r·'·(;J.,..,~rC··l'l· r-IO'" = 1"U .&. \. -- 0 •• ,J.':",L. - 1 •
. m

dus: T-'f=Pmo.x ~
I"'

i::::1
rn

~
i=l

orde =.154.500 !d-l'm

20 ordo= 1,06. l54500=-1f./LOOO

JcI-M
,...i
0-
l'"
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VOORBEELD --J2aalfundorinB___ '1"::t,.
palen roet_netto öruagvcrmogol1 150 tf lS001cN I"
KERn 1 N

j N'}~crn==70.000 ljJ
+i ++-+ 1+ + ++ + + - (
-1- +++ j " cgplaa t- 21.600 leH 18. 20. 2,5 •++-+ + !3 ~e.n pJef1 24)

\{r-tt~ 0 I V11 B I ta taa1=-91GOO kl'f

1 1D l:tîo~~ 1 1~1~ iets pr0.l:.ron, vina. rui t volgt
t 'I b\ • 1 Ulln zalc:ing doo r 200 ld1/

I Z = 20Col03kli;'/m
l'rit;ldrisJl_tinp; 1: Z
blz. 147 Q];- 200000 l~i Q)ü--5,). loF kiT n1"=27 , 5

•1'1.- 2
Qlr2_ 2V {;1 'Xi. _ Dl =-10.9 = 90 (Dl = a8.n tal ptlion)

f"V 2 oe
2 4 ><t = 2 • 10 (2 2+ 4 2 -\- 6 2 + 02 ) =2400 m2
[Fl + '1' ~ -r

(2.Îst. palen tot het nüclf~cn)
3

Ql:--2 = 2 • 200 • 10 • 2400 :::.1.1 1 10 (-; 1-.:;
." ~8 ., •. J.

n2-1ó:~: ig6 = 71 (to)OVGlliC dczolfdo. n2 als op

1 bl~. 14)
nisous 20 lJn ...1_ -:= 1 06

n-l '

I-;:-~
.'~

..

o =.8 m
-~ 91GOO -t 1F4000. 8 _ l020-\- 550
.!:'mnx-=- 90 - 2400 - - I

1570 ):l~ on 470 ]d~ (be-,d-e drll\0
:r =1500 1<:1'1 (tcelddi~r) \
de maJ~ifil8.1o P is dus te hoog, ui t ...
huilen en opnieull proberen dus.
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KONSTB.UIC.TIEVE VOPJIGLVIHG K2 hans- t.
mot ucinig vortil:.o.lc bolustinl\,

OOSTERBOFF 720519
8tabi1iteitswmlden

vcr ndcrstclling: ]; ~U. 2t+~-t-N
+ ~ ;1-"t -<E ~ vlocr,'"!'c('~cc1 te OP de '\"l2.nd

rSm 15 • 2:'4 .::: 3~ -+m_2_-+

+. 44~
vcrdsr te bcnulcn:

dih:tc vd st.J.bili tci tmnmd
(b€ton tpg)

- afrnctinç.cn fund. ))lant ('f J

~ fluld. op 3tn2~) __=r~~~ p~+

uit vorige bcrckcni~10G.i1: "cat. T:lindtclo.sti.i.l~ HZ 5360 ld-j
dus voor rel,,:. Gtnb. "Tand Q'T,T= 2680 l:i\~:

windmom drsn 1 (8m -;-) Nv 1 ~ 2G 80 . 3D =102. 000 l:l~m
i dom drsn 2 (la, 5m -;-) 1;1 i .! 2 -=- 2 6UO. 40 , 5 ::::.108. 400 l:fl D

nooG aan di'Tnnd=0,30 m

~"

Hl door Gg-rrb-l-vb (cicon CCH.+rustendc beJ. en vc...rand b81.)
noem o.l'.ll: C:~;CvT vlocrcn.=.5 kN/;:!2 I

vcrandcrrli:i~~c bel. (iD.J.r.l 3chGidin,~;:3liaildel1 =4 kH/m 2

.. ,' '.~ pon{C,'UI

- 7350 kE 20.-

- 2250 kN-

- 140 J-- ~;

cg.+ rb. :
- botoll11and h8 • 15 . 0,3. 24.

bcklec.1iag bctonu&'1dcn (stel prefab
pIn t en dgern =0, 10 n~~[)cvT=2, 5 ~{1\T / rIl 2)

60 • 15 • 2,5
- langsgevel : stel {!;= 1 Jd~/m2

60 • 2,4-. 1
- tc1dcrH8.nd ond€r ln...Y1Gsgc:vcl

( stel rl_=- 0, 25 !TI g = F. kl.: /rn2)
4 • 2,4 • 6 - 60 tI!

- vordiopine;v1ocrcn d3.kvlo8r LeIdervloer
1 7 • 15 • 2, 4- • 5 _. 305 () Ll-~'

vb. :
dak
vlo orlaï.g 1(,

15
14
13
12
11

laF~e 1 ·t/m 10
10 • l, h :::::-

0,5 lcN/m 2
4-
3,h
3,2
2,8
2,11-
2,0

l h ,O

----7 vb.:

J

15.2,4-.

totale 1'T I

34 , 5 =
1240. l'j:T

J.409.0 l::N
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10 - "- -'. ,). Ij- .... _ co 3
11- r.:.~ -;- _L:,

) .~. , ....}

U' t b .Tc.... ud= 14090 JeN _. ,..... 1-'-,S n 1:7,,, 1: - 280 000 ,-, voor rc!\:cilinr.: vanvan !lei; "toi;.::..lc Ge )OUi't''l~C\{J.CJ.1L .~, '-'

\T2.ncl 1: Q 3 14(' • OUO !.cU _ r.: 3 4
1= 1/12 .1)11 ==-1/12. Os), IJ =84,5 m
A:::"0,3. 15='),5 m2 ()

- EI -7 .... 7 la • la) • f~'L1, 5 _-1/1,',40 • 103 1:1~drsn 1 Q]:1::7,8) ,f;2
7

- ,bJ ~C2

Q =-140. 10.J
Qlr ] _ 1 I: (~O • 102 - la ~

nl :::.......-:.;.:;.... - 111 0 10) - , "Q ',' •

11.\ '/.', ....
I, l..o' , J

~.

stel d2.n bv d"l8-l1.c1 = 0,50 n en f,é. ·HC:t..:r opn1.. (:Ull rC~:C.i1cn

,r==b= ~.
t' c:;0 i'\y'

andere mOGelij}.:hcdcn: D- \' =0.
materia 1 ne.ar du :~'~~~<V\è:llt:; f r-~=fl rel>\i~ JO'k

1ol2'>+e..~ J I 'l.dl.{kJ-'"
bij d=0,50 rl.-7 n==-12,B~ ~l .::=1,0[, (lU:~;:; 1,14)

Uh::- - 8 J ,1 en + 3, ·'1 :/, / ;[,,:'.2-
,,~ -td:.td.~r

7.0él1S (;ei1 icè.cr lEÜS;.;chi..:.-t1. '..,01 [..ezi011 2;n2. hcl;~-.L1, is d,
di1:tc "ran (Ic fUi1(1(_rin~Sl")12'-t 011 2'·~ ;;1 .C:ll·~c..ld en O.it 1ij:·~t
natU1..'.rli jk"l(:l l. i.1. ltl..;l Lbo cl ~-

- -"/ - ~

]'.:ri -GeI'i;]. voor <.~ G è.iJ,:tc van de
ftlt'''(le''l" nr·~l-l~~·t r7l' J"1.'_, _,__ ._ J.l. .• ~.,IJ •. 1 '-.,. ~,~ •

.• buig. mom.
- ponf..if:;11 2,n'"1i n.(.

- 0 clluillE: trc ":~,~""[~n ling
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ARCHITECTUURGESCHIEDENIS_-Pralc -9-5-1972
5e college door george

Berlijn:
-historisch overzicht~1834-zo11verein

1870-frans duitse onrlng
-duitse eenwording

1873-crisis
1914-1918-eerste wereldoorlog
19l8-1919-onlusten-Weimar-Rep.
1922-192j-inflatie-herstelbeta-

ling
1923 erste putsch v~ hitleI'
1929 crisis
1933 machtubernalnne
1999-1945-2e wereldoorlog

gra.fiek bevolkingsgroei ber~-voo 120.000 inw

<C. 1750- '100. 000

1800 -150.000

1850~-~450.000
1877-1-----1000.000 i
1900-1-----------2000.0QO milj.
1930 i-----------------~~2_-_-

Architectuur
geschiedenis

13

Architectuu.r
geschiedenis
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I' LI,,0 I

n e groo s e lndustrlestad v. aUltslana in ditj-
was e eerste stad waar de idealen der modernen tot uiting
kVl~en;lucht, groen,zon
_~ eerst~ plaat~es.1ieton kaart~n zien uit de ontstaa~sperio e
~n berllJn:Berlijn J.s ontstaan blJ een doorwaadbare plaats

(rivier àe Spr08) :
Een groot park 11 DE TitJrgarten ll inhet oentrum van :
Berlijn is te danken aan dE: gril van 8en vorst ui t I
de ontsta~1speriode v~~ berlijn,die een priv8ejaoh~-

gebied rond zijn slot wilde hebben. I

-In de omgeving van Berlijn zijn mocie reoreatiegebied~n
-de w~ken óm h&t oentrum van Berltn wnrden verbonden;

dc-nr een ringweg en ringspoorbaar. (reeds in die tijd i

zeer voöruitdenkend op eenviaducv gelegd)
-de stad is omgeven door een krans van dorpjes(hat
bui ten wonen)waarvan BI' sommige a2. opgeslolct zijn

-in de stad zien we evenals in velE grote steden een I
la-ans goedkope vlijken (samenhanganci. met do I.R. en I

boven gegeven grafiek van debevolkingsgroei) ~
-Berlijn besohikte door de aanwezigheiè van de Siomen 
fabrieken in zijn omgwving (ui tvinder -:;rrun (electrsohe).
als een der eerste stoden over een e::"ectrische tram~

-Berlijn beschikte als industrie stad ov~r zoer moder e
~oed ontworpen :fabrieken in het begin van d8 20e ee w

_ t A.E.G.gebouw v~n Peter Behrens)
D~t soort algemene gogevens kregen we het eerste u1xr in zeer
hC?og tempo.over ons heen met enkele plaatjes.Het "';waede uur

1n wat d~e er in 0 verschillend gebeurtenissen.
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Eén.z6ngebeurtenis was een plan élan het eind der 1ge eeuw
voor een uitbreiding van Berlijn.

. -enorme grootschalige vierkante boumblokken
-hoge dichtheid . 2

~it zou dan hebben moetan leiden tot 00n hogo huur por m
de gevolgen waren daarvan ook dat door de hoge grondprjjs
grondspeculaties de prijzen nogverder omhoog dreven,waard~or:

de blokken helemaal dichtgobouwdwerden
enorm hoge prijzen voor kleinekamertjes betaald moeston warde
Kortom erbarmelijke woonomstandigheden ontstonden.Dit was med
mogelijk door de bouwverordeningen die nauwelijks beperkingon tel-

den aan het bouwen in enorme dieptos zonder licht lucht en gr en,
Waarschijnlijk wanen deze grauwe woonknzernos er ook de reden lan dat
het moderne bouwen in Berlijn het eerste doorbrak.

Daarna krijgen we wat plaatjes tü zien van hut parlementsgebo w
(rijksdaggebouw)uit 1890: een reru1aissrulcecistsch gebouw
~ismark had het parlement een dusdrulige rol toebedeeld dat
~~, voor hem een ruim operatiegebied overbleef ,iets waar late danig
misbruik van gemaakt kon worden door Hitler9~ldus Prak.

Omdat Prak zeker niet de indruk wil w01dcen dat het beetje
ouV/bollige rijksdaggobouw konmerkend is voor het zo moderne
berlijn ,waar het culturele leven op zo'n hoog peil staat,
laa~ hij nog el1kele impressionistische en expressionistische
kunstplaatjes zien,-à~a-weben het moderne fabrieksbebouw van

-'

. Peter Behrens(maar l4j, later) ,die wel typerend zjjn. . :Ar'chitectuUT-
• geschiedenis

B.,nkomen we bij deperiode na do oorlog 1918-1919 Weimar repub~iek L6
. J:tJet .zeer veel idealisme. Dekunst neemt 'NtJer üan bûl:ulgrijke
plaats in.Malowitsch en Licitsky(lnLnstenaars uit hot rovolutib
naire rusland) komen naar berlijn en zlJn Hen stoun voor hot
idealismeOok veme andoren komen zoals v. D08sburg en i'ilort Stam
en BerJJjn is een belangrijk centrum. (l920)
Uitingen van div-"!€pS!ê~H~ÖJI!1Pi~ë~9-éP.Utopisme on idealisme zi8n
we in het expressionisme:
b.v. een sohouwburg in berlijn met een interieur in een i'anta.st::i..sche

druipsteengrotachtige stijl
-ver~er de Einsteinturm van Mendelsohn

De zo hoognodige volkswoningbouw(~~otewoniggnood was ontstaan
door de le.wereldoorlog) kwrun nauwelijks CJp gang door een enor~

gebrek aan geld door de schuld na de 10 wereldoorlog.

.. Na- 1923'komt hier verandering in door leningen van Amerika
aan woningbou'INerenigingen.Verder subsidiering door huurbelasiting.
Men richt zich dan voorQ.l op d0 nieuwe radicale architecten
(reactie op de voorhene slechte V/oningbouw)Tot 1930 worden er
zeer veel wonin~en gebouwd op ce nieuwe moderne manier:ruime
opzet, strokenbouw,geen binnenhc.ven,veel glas
De plaatjes laten een woning bO~N zien waarbij de~e prinoipes
b~zonder goed gehanteerd z~n.Niat al te hoge flatsin een
situering die niet alleén rekenir~ houdt met de zon, maar

;,.
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ook metde gevormdeomgeving(aaJ1w.ezige·lal1dschap,beslotenheid e z)
Viezien' dan ook stukken bos gehandhaa:fd, krommingen' en verspring" gen
in de rijen flats,ruimebaIlcons,veel,maar niet 'teveel glas,
,een. mooie J?arkachtige vY'Oonomgeving met openbaar groen opde jui e
manier,wandelpaden met fijn grind enz.
De woningen waren zog. minimalwohnungen(maar de beperkt e ruimte
was optimal benut,meestal een beperkt aantal standaardplattegro den
en moderne materialen:gespoten beton en veel glas
(een echt zeer goede verwezelijking van de idealen groen lucht en
zon van mensen als Gropius, Faut enScharoun daarb~ hadden z~ ndg
niet zon last van d8 auto en werden de plaatjes getoond met ee~

volgroeide omgeving)

1920 HitIer opkomend a.anvankelijk vrij legaal
Scherpe nationalistische ideeen,niet gericht op ideeen van nie e
moderne architecten
Men eist weer een duitse nationale st~l:

HitIers voorkeur:classicistische en klassieke bouw
0? ~~~~r~aar heroische tijden, naar romeinse

Potsdam:heimutstil
prestige objecten in propyleeen st~~:

-enorm stadion 120.000 plaatsen,gelegd in eer
heuvel,zodnt het overdonderend is als je bi nen
komt(nogeens 2keer zogroot als je binnenkom)

ndClnk~ ~t e.", M._~L"l __e·!li~Jr·~ h.J ::,-. Dn--1~~~ e

0:.,,1\ J" .~ Je~' re<.ks ~~'" -~ - wo c~, he ~ <n, s.soLi e~
.' ~oc~ \ he.~ \Q(Js~c I O~H:\~j I~: ',,~ \<"Q\.<;.~~ ~:Jc,",~ "Llclk
.-.J<"""~ h<.b je:.r

.;' .•.. ,

- '"',
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0.8 ~nv10t:a op at,;. ~L.l..tsc:·H:lp~)E:li: ..~ vérbet~·:-rinl,(n. GE:: uiturE..ic.iinge
vL;.n. hé:.lvt.:ns en lnaustri.E:n ,,01'0.6n diiüensie VILt. cstul\.l{(;n ~Vlcr i:,lbcr
n~t~€=Vt;n Vû J~ i;I'vte CJnCLntr·L..t les, l't:.:gL.Jn&lt:: t.H' .itJ1 t:ffiE:n Jrnen nc
t~JJ.lLÜL pr.hJlf-....u•. n. III 1')40 ,t{DIOt onder freec.erL\.s een plé;nning op
nat~un~Ll nivo. in 1)~0 d~ et.rstt reg~rinLSnJtL r.J. ~~rin ÓE V
VI''::'''élg.stuKJ\.t:n gt;steltl .. JrëLn. UI".; not[;. vt..Jn 1966 _-ordt ti ).::Jr àe .Lin,
p~'(:s. en 1J <.:cnà.E:;-I't;,; uJÏn.OllQ<:;r-tE:Icna. Ob nota is uitgeg:, ..·,n Vbn ,,0
.uJ11j. én gc;;€ft een structuur.. <"t:la met zont:s covE..n en onàLt' oe lij
éiL~ai.:r-.:.r·nh(:ili. r:etnoIJrcielijl~c uündE:r stE:d,tE:bied Ul..)t;t bt-stiüule: ra
.' ora el?- aoor t::E:n lnr·~cIltingsb€1E:1Ci. zie hiervoor ·..Jok Cit';; licntcï ru1c
OVi,;:!' OE:; vE:;rdclinr.:; v;."n dE: bc;;vJl':i:ing ~VE::;r <'H;; lL.ndsa.elen in %.



,..

I

Ih.b. 40 blé:id. 7 sted.vnd~rz.~ngënptbesfJreE:l{t de fptttoren, d~€
I tot een wigrHtie OilJJu;el' g~leJ.d heubE.u.( aat was op .1.6 ICélélrt. J
I bUlten hûllt:.ru..; l:n utrecht is er nb. de oorlog ~,5.)ott '"erit te vind 'n
l db ont1,;i;uH~ling Vlln het vf.:rket:l' zorgt voor een virtuelE; vert{le1-
i ning vun ae ct:st~nd€n, oo;\: oe v12rbet~rinL VéJn dE cOill1uunicé.tie Hli
i celen zOé.ls tie t.utoillutiseringt:.n vun oe tEdef.J.Jn.
! ·i.Ó.t€r ûn gas en E:IL~(trl.cit~it is :Jvt:rê..'.l te d:rijgt:n vuor ::>rillttisc
I het zelfóe télT l.E:.f •

: de oroóu..ttl.e vû,)r ... ~.LirdE:n v:)\.)r de industrie \.orUE:;n ueter.
ue ionen in af.. lL:nàboui. bn oe inoustrie ; urden genivilt.erd in df::
vorm van socl~le verzekerlnben en e.G.IJ.
de scholen worden overal het zelfrle) dE VéliCLlEnsen i:.. ij n t erpl&at oS

!
I aan, eZlg.
I het t·E:rre.ln LJ..:.et 'Negen en l~leKtl':"C.l.t8lt ligt; lt2..i:.:é!r.

di..'or de WonlI1l~'t\etwonlng ?'jI'gt het gE'ueentebestuLlr nu 0vera: v)or
yvOnlngen) .rabr~e.Ken in ltlell1e g8meenten m.Jest en v roegcr zelf ,'J

ningen b Juvven.
d, oor de sociale ~'er~eKerl,ngtn ~E·t àG werh:elo"OSh, e, làs~,et lJ.':lakt ::le,nl
geen h&á.st meer ...ru t::rgep.s uno I'S een bèiélTI te zoeken, inaa.r kar: r::.e
rustig m Blgen v.vonplLt.:..ts blijven zoeken. liep bij ,.erkéL.}oshti

I à bkoopkl'Ç,jcht t el'ug ct;:;.r.1 leed'l de V ':':'I"ZD 1 gf..ncie bevolklng d b.é.,r onder
I U.ltlieringen hJuden dE: koopcrCJcll ln st and. \. ouderdoill.SL et 8D ,e-t
'duwe en \\ezen \iet)

de dlrect e belast lngen zljn III pli...s.tsen met een h.Jgert:' drac.gKrac ~

hoger, zoals ct grote steden in het westen. het kincieré.::.Lntal is

·.

//(:' -
---_.-;-----:;----;--:-~----::~---::-----"-..-

laaarKle:'n&;;r, \\aardoor de klnder'ë..ftrek en de kinderbijslé.gié.~arIkleiner Zijn. er \'J0rdt hiermee .3 lLilj &rd overgeb r'~l cht n<'.. <;1 r <:lr:::er
streken. de kOopkl'á.cht ',~()rdt gespreid en de bin.nt::.n':'éJndsf: iH.lgrat:.. .
wordt vGrLl~.:l.nà... waé.l.l'dJûr de toen2.!fJE. v&n de bevolKlng bepaè.ld
~.ordt d.JOl· de natuul'liJKt. ê:,ê:J.n .. é~S. dez~. Etar..I'.as '!(-;rschilt ..
als1f.logelijke oorzaéik hier voor ge2.dt illisschien de huv.eiijksvru ht
baarbeid . en de godsd~enst" alhJe'(,'el (ilt laatste niet voor het bu l

_

tenlarJ.à geldt. en .relt is dat de Gl.'ote gezim1en terug l_·tp".:.n,
.::.tot 4 kindert::n wOl'dt gel'~enst. de bE{TIOlkingsû.anwas drul\.t: op de
planologj,é. pla~tser. Véln n:leuwe project;en vormen de pr)bl.8men.
zo geldt voor L<.illSteräam de ZélËns;. rek lr.et pUrlllE:r end E:;1l dE zuider
zee polàE:rs. den-hó.éig breidt zich l1l t in Z,H::t t:r.llH·:l:. r J éen lllogE: 11 j ~
afbrekén van hét hestland. .:1n het gooi :51 JKt e de \. egenClan2.t g al
1,ç5 ba. VUIl het natUUITtSer-Vél.él.t op. in rotterdéLill is men él2.ngew8z n
op polaers" zJals dE é:.lexanderpol'ier IUE:t een 2.u-1 ..... ill. dJ.kk€ moti
derlaag,lll de h€:golaan 2.igg6TI reEds 7 riolt.:n bü'l,"en ~11{ë:é:Lr.
";!'el.ke l?la&.ts gevE;n 'l/t€ dG tWf::edE: luchthé:.:v(;r... plE.;sman pl~lnèt-; 'Jo~)r
0(;; ,~~mast ad h~11an Gen l)1chtbavcn bij gtJude, na àE:. oorlog .ln i~
zU~dpunt van ü hr::.arlellil1WrIllE.CrpoldE:r bij b urg€TVeen. s"~h J.phol
werd, &cht er sn~l herbou\'vd. nu züekt men iJl dE; lflurr.:erwaärj ver
vê1nde grote stedbn.
hûtisbe.ter nJ.et al.lt:;,S ~lt:er te concentreren. àe sclltlal J.S ver ...·,n
~E:rd)~bn Kan nu dé:central:l.seren.de: I'6gerJ.ng geert diié.lrOm premi s
J.U dt::Kosten ·,?or industriot 8rre:in .l, gE;bûu~i€n E.n l!lach=.tnes. aan d
g€meente geëft de reg. 'S übsldie voor de ir-frast rukt uur- industr é

t~rrein in voorruad" v or stimulE:ringsgébiedenlllét hierin k~rnen
.. l1H;;t vt:rschillt:nàeschal n. spreidihgvan ka toren zou ook gewens
lZl.jn, de gasunit: .in gl'oninguE:nnJ..et inden han aardol:ie in



JI .-} "t. L.,

h.b~ 40-b1ad 9-st~d, underz.-Hngenot 1.3 april
angenot gäat in àit J{ollegt:. dJ.€p€r in ,Jp áE; ondE::rverdE:'ling in dE
stuWtndE: én dE:; verzorgendE; bedrijven. maar eerst rond hij nog he
ondErherp van d vOl'ig(;; kl::~r af. ( l{ustecol1oiliJ.&- erot e st êd(:n f.;CO

norniE:) hJ.j bE.Zlet het noord€n ;:..ls een gE;bled mE:t \Vblnig kL.pitaal
E:n ëE:nvoudlge é1rbéid J.n fabrieken, ge:eft zijn visie op v..c.rbt::tri
g~n z0éils een d[1.lli nhar éil!H:~lenà verbE:tering van Vl....é. ten." i
wer~E:r sowburt stuvl'~nj(; trZorgbnc.E: bc·.Jrij':Jl::n I'

h~~ndt.l a.ars runbL cr. t s umn

I ZE:l.fs ~.v.,v.t~·~ ,réeé..l'ts I
WE; r!{lJZE::11

I illidáel t: eu\\ en: s:; 2.èbiló.er staJ..fül1sr
lün.:ish t:r baluccr
gromÓt::lg ~nu[~rs port ~\ élcht t; 1'3

bOUi.ers v lli1 lUl hédralen
in de kust p.i.l....at SE:n v lSSI'tS E:n rede:rs
ang<:.not plt::lt tévt.;r.:S VJor h{;;t bt:rel{ent.n v~.n ct prmiuktis Wélclrci€
van ull<:. gOt:de:;rE::n L.n à:lt::n.stt:;I: \.ó. •.SUlj l:.L:n .) • .:1. ~ll~t OE. ~~fschr:..jvi g
va.n.j prodUKtléHll.ddE.::.. ërL, d gronàstoffE:n l:E de DL tto tOI~gE;V(Jt:.gd

wuard<::: l'(;.:J.ü.:;ning houà t. v00rbt:t.ld up ,li_lt. int:: .sch[~[!1.: hL. t st cciclijk
. prodU1it ben S[.wlt n stél VÓ.rl J..nk()J!~ns VétI.. buiten af' :~fgE:tI"okkE::n

: kUnl1bn \\'ord\:.n zu~ls b\;të..lingtr... nL.:.ê.H' bU:ltGl': toe, i:lJiI"uct,.:. b<..:lé1s
tingl:'n en subsidil (van rtgl::.ring ) voorbeeld op grotl::rl..~ SCht:.:.L:-'-

netto toegevoE:gdt.; waardE:: van prod uktE: huishuuè.ingcn.
4-3560 wln.

inkoillbD suldit:. rbst V~
I, dE:: w6rGld .•••• •_~~_~.~~~~..!....! ..!..~~ .•_ •. _._~!..!-.._-:ló2J:. ..__. _

I~oegevobga\:. Yia.::.rde (oVi,;..-rhbïc:i~-~"~fb ._-.- . '-' ------.-- .. -... "---,
~ndlrekt6 bE::láSt}ng-subsldJ.é~4~~ I

i consUlllptiE:: U:itgé1\r e ••••••••••••••••••••• -2184 I
1 netto invE:st(;:;rinen •••••••••••••••••••. . -,l.f2 ,
I tE:kort op de bet[;.lings bé:.lns 63 rrün. I
f dE: "ercId bis totuf.l J.S eE:;n gesl.ott:n hU:l.slwuaing , ,~ij allE.n zijl\:.

verzorgers voor dit WE::I'l:::ld. in hE:t kléinst!::' gt::hucht zijL a:'LJ..~ I
inh'ont:::rs stu\\'t:nd (2..él.ndboJU'ti€rs) nb.UI'illatt het geuied grot;él- wordt ji

vt;;randE::rd dt;; vbrhOUd.lng tussl'~n stUV,é.nd. én Vt::rZ0Tgé:nd8n.
dorp ilit:t owring&n:igl.;;bie:d 1~0 _, lnw. 75-9l.J%. st uWEond

r marktcentl'illn 3500 inw. 65-80%I strt:;t:;,K 90000 inw. 55-7\J}.J
provincie 600000 lnw. 50-65%
land 5 lliilj 45-65%
duitse cijfE:rs.
ELnge;not illustrE::\:.rt at:.n áb hé.:.nd van E::bn umbte;na2.r Ul~ ussen:iut ' E:.

begr1.PPt::;;n stuwenà t;;n vbrzorgenà relatiE:f zijn t:.n ~Ht;;t u!llzichtighb d
g6hante(;.rt llivetén \\'ordE;n. de; alubtena.:iI' is néL1~1E;1:...jk s tuwE::nj t. ov.
dt provinc:Lt. een éiU tor6purat eUl' ,"yUS vroeg8I' s tU\ritm, nu v(;:;rzorg ;nd
VOOl'bt::E:ld: ebn fabr iele lliE:t 500 [lrb8idE.rs!crLch tE::n (500 st uw\:.rs)
vraagt om 500 vérzorgers.(verhouding 1:1) totaLl 1000 wbrk~rs
~u~ru~t volgt 800 gbz~r~hoofden ~et 800 ~on~ngen, totenl 280
~nwo:nE:r3 l!J.Gt soa l.o. kindE;rs YiULrVOor ~ lt:LgéTE scholt::n. (LIGO pf:r
school) ll1E:t d~ nodige onderw:"j zers, of oV8rstappend nUé.r eén nnd,

. rE:. té;:.~ U~O 1!.l buurtnirlk~ls, 750I:J":: \·/J.jl~winlttls :'n l5-I7 WinkelSl
3 krU2denlers. ll1en Kun r::r Eoindeloos <~un àoor rf:ltt:.nt::n. toch zljn
vC?orspéllingt::n illoe~lijl{.Çl81ystEd) llien hee.ft bijvoorb€~ld véE:l
llÜnd~r st UWE:rs nodJ.g in ae l..lgré..:.risch6ê-~Çt0l:.~,_.ITg5:g~nacht iUEn r..
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I h.b. 40-bludlD -stE:d.ondrez. ungE:not
I dé noordoostpoldE;r 56.000 nodig te hebb~n, nu nog lli~rrr 15.000
. v~ak ZOI'gE:l1 ook nieuwE: G~elIH::nt€n ~n onZE; llia:..:tsc~W.pp1j voor Vérra
singbn. (b. v. 500 iiHlro!(ké.nE:.l1, hOl.::VE.cl verzol'g<:..rs)
~O april.
dE. bE:.vol1tingsprognose 'i.orjt opge.:;teld 1.1é t hypothes&R, keYE:s gE;(:f

"

àaarblj tOt;; Ulct <:tllss t,(;. '1<:' ti;.Tl. [lIs _hypothese ,..-ordt gl3tE:..ld
dat Ut :J.lt:.n.s ZU.l.. ....ng ,JU/S(:.llJk ~I'I.J 8l:1't tE: .i~VE:;n.

I öls ·... t Ot.:; hwrt-, VC<.lt-, lHl:rz..I.d\.tE::n Ln lGiC:..cLlé:ràl.gv gLL-.',,<:..llén \H:'I ,1i:.tE;n tE: tliwinE:l'E;l1} gE:t:..ft dlt e:;Y'J-:e':"E::: jt~Tt.:,n v~.rhüg::.rlg op db 76
I gl;ailioÖc:,ldE. ll.lft:....ï0 .. éE;n l\.2.~~ntr !JLrCbntDgl: C!;~n hl:t totf:.L::i. V2n
I htt éli::.ntu2. bi...o.ü/s. op .iUu.JvO llWJOfJcrs llgt fLGt stE.Ift(::cijfsr 'Jp . E:
I b U- 7 u pé l' j G cr, t () t 11 E:: t j i.. t.I r ....:: 0 0 U b r;;;st [. é. t f; r ZE; k L:- h t:. i ct uV t. l' -J ~ g r

InE.ratl€S bn ~t~rrt~c~Jf(rs, <:..cht~r onZLKbrhLid OVEr g~büort~c~jfErs
IWbt illoillbntL~l ~Ln a~:lng door U0 r8gEling. e~n ~nZlch~ worjt v~r

ll~rt=~:~.l aac. r oP. Q~ v0rl1Ju:lir.lg tt l(:;t tsn ~. éin dE: EerstgéborE.nE.n E1
! U~ J...él ..... t Ll;bort;;nL[.l.

1196'J U~2:~~utbl'stgeb. PH~.iO)P ct .. lj~~ la"tg"û0rc:nen I
1'965 db.b~0 349 ,,85
1970 ~3.üJO 388 k 55
dt;;; hU\\'b~ij l\:.SCHl:u~ verl.:-~gt pbr j é.: :":1' 3 \t~8kt:n, ·'\i.~<:,l'di)Or E:.r elk j.:: ~
6% ilib(;;;r gétl'.Jui'.dc pélI'én b..i..jko.UE.n, àiL (... %Wt:.cr gebore:nE:n gE-v(;n.
db ~30.000 bLtE;kLnt d~t 15.0UO g~borenLn pLr jeur ~E:E.r~ ~et ~11E:
gbvolgun vun àlbn.(schol&n) dbze ontwlkkE.~ing hOtft niEt stGeds
door te go.w_ bn is t:c[~ gf.:volg Vtil1 dl; viOningn;Jod.,sp':-I't::L 11E;(;;.ft gE;E;;r

'I ,~ ..,I ~.'-

!tZJ..nu.s"'s.l.le';_I;.;Qr:. ~...'I·o~_ntj_ ~r iS tuch g ..en woning. ---'---'-- l
..." .... - .... Jé...r:..gl;.; vruchtbé...rE; Vl'.Juwv(;;.n

1905- l.~~5.JÜO I
1970- ~.3~8.ûJU I
l'1ÓO- .2... óbl. Jl.'0

?,t= ~50, .JO,0 gtbOrLnL~ pLr j~,.~r lGV8r,e~ dL.gr?ot~tb vr2ag. Uit~~~n~fi.
vun 17 uülJJbn :.n LÛU\.) zul ü E:.. bt;v()1K::;.ng :.n ~8 J i.L.r .llE::t 3,5 :UJ...1.J J~

'ltot;;;nt::wc.n. ov\:.r !lt:;t tb VÜE::I'E:.n bE.:1E;id gL-~t dl twc.E:dt. nuta r.o.
,E:..r zijn bljvoorbt:._ld 5,3 ~~ljJt;n ~oningLL nOQlg O~ 17 illiIjuen tL

1~E:.:··untn, Cl~t is 35% .wE..t.r aLn nu. hE::0ft ë:.;.llsttI·d~.Ül ~50.000 \\oningc;n 1

aun 1.H:;;tt:..Kt;;nt alt bX U-J..l..3tcrUu.ill E;;rUlJ. dt. ruilütE:: ::ilc in bE::slag
gl;nO....uE:L "Jorut tiJor QE:.. fJroCiu.l.~t:'E.vé..rhoging-, ~lt. t di~ d::'E..nstt:;D" hE:t
orgéLr'..i..s8r·t:;n, tI'ûnslJor t trt:;n en upslu.é.;.n Véin jt;.: g JLdt:.rc.n, 1J;G wordt
J.nbé:slé.lg gcno..l.len clJor 1·,E;gE:n. lE..iding·. n à1f;;; bOVengT Jncis -...0 et ,-,n

Oillbn tE: lopt;n g(;;vt.n storJ.ngsprob.lE.~E::n, kan: c::.lz€;nc.: 6rs Hl')t:.o t t.n .Jpcn l
gE;huw:.Lt::Z: v:ordE:n. zt:;bhé..VI.DS, luchthr-.vE:.ns brciutn z.:lch uit. I
E;r trE;t;:Qt (;;.E:n vbI·schu...i.v::.ng op in hE.:t grondgLbru::;.l~ l~t.t c\:.n t jE;nmJ1t:.o:
rHiT"! Qê vl'ijt. t.lJu.J {lE. prljzt::n v(;;I'schuivéD

J
YC'L.:-rdJor è.E:.. produktl:;n 1

1
fn~~l.Qn~n~ á.utol.s uit. gb:...;.l1(.;.ut1d 7-8 jU... r J.!jE:·_gé.c'.étn l.it.;tE;kE:l1en voor
r~..,)rd-:n'J..!..l,:--nQ E;ç;r~, L:..utosl.oop VHll 50 he.. OL.! 10.000 ·iwra.h.kLn tI:'; vt.r~',E:r
~H:;n. GOüI' Ot;; grott..rL Ko·j.pKrocnt is t..r ül.E:€r b€ho{;;ftG é.l.~n ruiIutt.. J I
lUL.t::I' Jtlcrt~n.J t\&SfuU<?hinE" Z:ltK<:.!..u.E;r, hobbyrulilltL, bt;rging brc"Ylfiets~
~ro~(;.I'b ïlJoningE:n. ue OUd.E; -,·'.Jning ItiE:t zijn owgtving wordt steeds ~
1il:lTJo t:r i.<CC€pté.o.Obl~ rug o.;;L.n rug '(lOn:lngen kunnen SLuu0D. ge. trOKKen wo
tie~, Ut: v I;.; rv óng(:;ncJ t. woningen zul.lerl E:ldbrs gebouwd l1lJf; t 1:. n word E.n. I

uür dE;; tlJb~é Vé.JI~ ut.. vr:'JE. t..l.ja :nel:clt d~ vr~.é.~g n.é:é.!' rl..Créi.:tiE. in
.t,; opc;n1ucht tû(;:... V't.~l'Clvur JJj(;;er tluto I s voor gebru~~ word,en., P1asl
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h~b.'40~blL.Ld_~11~steo.onu~~~":·:at:lg~I1?~c:'>-. -:,,' ". _. __ : I
sen en str&r~Q~n wordc::nst(;;\:;Û~_,~1Gt;r_bt::;L.ocht. u ...:t\:..(;;n ruppor-t v~n. :,
de 'po p~d. n,J6rd~h. bl~È:k uitgûfotogräf(;;E::ràestr[~ndGn} t,;rL'iUE:t 65 die::
11mt~ptint~n ip' ds to,~~ûngs.';egcn,'tGlig~~~, r~?1~6LJt:::.: Ct:pccitéit iS;

"'-l V é!UK voloo<:.;nuë, grott:.r dan de Cépl:iCltl:...i.tcn 'VaIl dt:. v.gEm. ;
. ,grotE: gt;il1f;~ntc::.::i gro8~t.:n ni(:tlu6E:;r in b~'i·'I.Jnt:.!,SL:.[mtElI, ~ I G~tm dE.n

ihaug t:m rotterd&E hebbGn v0t..l rU~...uti;:: t("' l{or~. I
iE;lk Ju~r,Sll1S ~9b3 wU~"h.t i..\' u:..H'ISC. st[.~istldc '::b~l ané:lly~~ op ovsr !
h6t I;ronagE;bru:l.1\.. 011(-;5 iwr<l t va.3rfj(;ll~gd scth LJ':'" 1: la. uJO ~ hE:t :
.stt::c1E:l:.j.Kg~bi&d é,'n htjt lhDdt:;.l.:!.Jk i;l.b:':.r..t: word(-_n ir.:. JO rubIlt}-.cn od
u8rvl;;rdE:t!la. gtbl~Ku1 is ó~t L1(~t ULvt)ilc:.r.gsi.,:.ntL:i v:n 1963-1968 !
~'~aili, de opp. péT' in\lun6r l~L-.n WLgEJ:. ,~,r:..~tl·;:,tLn.1 p~irk_I? blî ~L.ZO~l1E;n
J.nau.strJ..G n~\:;illt 'G\)(;, de opp. <..L~n uuu'"bl\J.!.du.. n bl(.cf g~l-"-Jlc, ,;:;p :r'J""
t~rrc.;1nt:;r. liL.pt;n in 0.flp. tt:.:rug. i
1~7 uprll. ju~ vun b~e~~n. . i

I[;'~E:not COJ1..stLtt:t:rt dut er _t:E.TJ. t'Jt;,;n~Ll(:I?~ gronugtbrui~{ pt:;r inW0116r1_
::..nJpill~rs lSJ u:-t st:'Jgt;,na grvr..Jgt:bI'LU.1{ lJopt pL:r;:..ll.cl .,IEt. Ct:; ·ii~J.

IVDurt. in 40 Juar t~jti Z~JL dé 0ppt;,;rvl~KtGn vcn b ~u~b:Q~kGn ~~t i
5 aro tObgE;no.:JH:in) c.t;~ wt:;gl:.n _,:L t 100%. ir~tiustrit:.'tl:.rrs :.ncn !.JL t 00%. in
grot& stE.<1{;;n gé.J.üt àt:. st,:"u.suitIJIL..1ci.ing áO'.Jr, t,E.rViljl htt inw:-ln~r20

.<:l~t[.l constL-nû. Llijft. u.ngen,y'G r.":IL.~t L.Is blj zondS:T SO',)I't inausttic
dE: tuinbuuw ulbt L.iJ n grot é g;lS of ulJ.t::st;),.)k ins t .... 1:.. tiL.s. in 1.964 :

I,· ~~s G~' 6.UJ~ _l!u. ,,61~ lI1 :lu:"~~l1 l.i.".r~cl~ .. :-~g~~O~r Z:"l~t i~? ':~~ ~~::3ull
. €:bn bE;.dri:;~gJ.Ilg vun dE:; 0pGnhE:.J.;J V,I: het l::'.n_..I..::>cL..,p t..D v ....nc... dc..t .
. i,n 06 stré€l!:l)lRnnen bép'-.L2..u~ plhLlts&n '- r~ngt>iit. L.Ln i-"I)(:;té.r: ~;On-lt:.n Jrrl
aekU~.sbn tb concE;ntrert:;;n J i.DU"::I'C gC;blt:.dl;.L ror..d G.L. .ste.:.tcn b. v. 1
woetE:n voor kassen V(;;!'b0~t;r: 'i.'oelen. t(. Vl::;TI.S L'li8ht'Ö; h.ij :-~t.. LJ:JE.i I

,----------------------.. , .. --------.- ..-----.----.- .. - ..-------------1

"jT).Jkheut:.n Vr.Jl at:;; CUinClë.;rs. ~r vé.,Itiri-riÉ-:d~l_.:Ë,rièf-(,EntE-I'uggang:"n;
··l,à.b. '_~,.OE;Stc;, grondE;~. C, ht:;J.(Àt;;L, (;;)'1 c.. Ui.nsn) 'GS cor:.stLtf.;I'l;;n. bOSSE=I: kO;";'é!l

vp tbn kost~ van ~E; ~o~st~ gron~~n.

J" 1900 l}JO 1960
:bos ~5UO ~550 ..::70tJK11l.

'c... Wocste gr-:.n.:'t:;.n 5900 3.300 30001'.1.:":-
0400--'055ü-' 57üOk:.:

-ten behoud van eh; iVOtlstt'::: grondbn l:.rLZ. z'::".Jn ::.r~ jE:. 2..00p .je!' :ij':l&n
vE:rschE;iáe.nE. partJ.kul:.~ré v8T'cnigir:gLD op~';cric~lt 0(,. vcr. tot Df, ,
houd vun n~tuurlU'JnU1.uér...tf:nJ bt:z:Lt nu ~OOK•.t; lJOkl..... ui pL!rt.ikul.:icr I

jbezit, 5% :"5 -ueSt&BL.. voor -r;t:;t(;ns~tl<.ppt:liJkondGrz..J\:..k,60% is E~lgE: r
.lw€E::n t?eg~ngKe~:tJKJ 35% ::".5 b&p&I'Y-t t,?cgut:lKe:"':jk, 35% is bcI?&r~t i

toegl.lTlK€llJK. noge vélu.•'e én het g,j01SE. lH:,tuurrE:sc:;rvaat Z::"JIl ::..r...sti
s.tell~ngen v~n oe ge~bbntbn. stLutsrGSLrV~~en z::..J~ bv. GE bosplQ~
,?ptel'schell:.ng f::;n rond k .0t i~ ij 1-:. ook t1e ;'~oe.s Ct:. grondé!l L..-,cten or}
(ier hC?uden 'lorueD bv .. he::iót:: tE.gcD booillgru81., r:ll.:;. tland tég~.n strU:l

.~f;;n. ,aG ope~ I'U~t~:l gc:;schikt. vo..J~ rE.~ r(:;ët:i,e zijl;. Vt. rS~L::"~lE;.ni v~!'
Q<:-(;.lCl.,r-0v&r ~(;;; Pl'0V.lI.lC J.8S. zu~a-:-no.Llana 4.:.:..-l oG , ptT ~n..;onbr, nrGnt e I
1.UOO~ .p.. eT :ln~'roné-r, li.wburg E;D· utrecht 1::.70Ll~ noord-holland en \'
zt,;;6-1[.inalf20.J1~, frlc::s.lé..Dà ~6S.n.,.(.. _
voor· grote stéd.çr.. J.S tev0nsde ûpE:n ruiiute binnt:n €'..:n straD.l.,vnn
1 0 !.r... -iJ"n st " b .. ' ~ I

.•L ........ '0 c. .. , ~a&n vt.~n ~.k~ng yor j(; re~re~t~<=. rott Lrd Cllli 3lU "
,p(:;! '1n.wnr;:;z:' ) den-haag löl,;i " ut:r&cht 541ilper im\On8r. .
bov(:.n d&30.1t.lL. spt;eltcJ.6autlJ_~E:nbelrtngr:ijkE:.rol bij r€:lltreö.tie I
vt:;rl{(;~r .onul:I'zOekCn'I·;ord6,n gbduün v.)or, prognJsesvoor àe tOt:lrom.st

·v\Joro.(;;:' wegE..n. v<=rdf;T Llóéikt~ llngënot _E;8n 0nct~rschEid J.n nf~t. rek~ .
.. . !du:inf:n, en l-li.g:lOn. ~€kr. züLi1.:i hb~VGE:rSbll,e".r çlE: b~€;sÏ)ûs cn pleit' l

voor 6E:n c.;.u·:>rf~o-"ervlûeing ;tuSSE.:n'df;st(;.dt:;;n &n ~t;ze rekre:at:'e ..
. .. 4~~b~eäel.t"z?:=tt··-bv •. tlt ö~i~hè"'i<IF--GÎlllrrV-trrsiJûi-:----~---,-.,---- I

e~nde ver-,slug,1 tE.n~é..ul€ op 2.3 J'urii 1972 in z~D.l 0.1400-1600.
"•. ::' ,1.:"
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"1cSE:cl 1)0472 ~il1g niet door i~egonG ziekto

tentamen ua~~~~jnli~k on 15 juni

t-:-.:......:~:.-_----------------~._..-...

.l volgens j'1.. kun j c onderscheid in besturings:pro!Jes8~n on bestuurde -pro
sesscn mnkon de bcsturin[tsproscsscn kenmerken zioh vtI.(l.k door con zekere
geprogrammeordhcid en een grote mn.tc VHn bcmustzijn bij do ui tvocrdora

zoals bekend zijn cr tHee scholen in d -. be8t.uur3kunda ~ . (1) de t'V- tinnr.cl
modeltn2.tige (2J de cmpicricsü de eorsto strc8ft nt.,:>,.r ucm ontimalc
o~lossing, do ~;eode naar ccn voldoondo o~loGGing> .
SG1f~ih. (li tt. linbloli1 nag 12/17_ 9 etsioni p!l.g 249/313 8tchcile

hic..rv.".n porden door H - ui t~egcv(;n

9~al~es~:~;cl~cr:na.~~~~~~i~'It-~tv~.::rinii\1con t!.'..:_~i ~j{W;".
'is, /ië~i tori; o";I:'W'Vêïd0IJndr: ()T]10-.\ :

1(randvoory.) : ..... _-_. ----- - - I

'-- ._.,... - ..._.

(:' f bestuurskunde - - - - - - . - - - '- -

____ . .. , --l.

~anvullGnde o~norkin~on~

bij uitvoc:rin,; moet sprr-.kC' z~.ln v<:'.n ucn Z'JktH".; mncht cn IJr;D ~(jkorc1romm1.1

nicatie. bij ~euze moet cr svrake van konsensus over du Q~lo8sin~ zijn.
ui ternc.rd is or nosnl Wi:.1.t kri tid: 0-" di t f300rt modclmati,',!o bel1il(lüringcn

kri tiok (der reinen ~~nul1ft)--- -,

1)(:P.:::tihl_~.ep]j) do vr[l.ag doet zich voor ':-fé".t het probloem nou cigcnli jl: is I
vb. de o-pstênà in con negor~hetto kun je zion ~: ls ~

a gevolg v['..n disl::rimin2.tic
b gebrek aan handhaving o··'onba.r·.~ orde
ogovolg û.rbcidsloosh::id
d gevolg te kleine huizen

·0 gevolg ven het Hnrmo Heor
:r nndere of ecnkombinatic VE:.n oor zcl:on
5umcnvattcnd kun jo de konklusie: trcld{cn ~ het nroblrn:Jnl f:ti.:.llcn i', dc
o~lossin~ ~evcn.

subticlc:r voorbecld ~ de n.mcrilm.ansc luchtmp.cht kr():)~ d."} vr.'t':J:; gestQld~

rTf'.t is l1et nut vc:'.n vlic,~!,'tuignn? àc~o vr·é."c:'.·~ ~r(;rd v(;rt[le.lt.~ ~lf.' vol'!t~

hoc sijn vlieGtuigen zo nuttig mo~cnlijk?

.1
" h2)(ifóët",r-"èn lT-;':;:ei:~~~ hiorover i3 natuurlijl.o;- al vcel duideli,jl.:, toch is

C .. euk om even. D.p..n tc, oti:9pcn dt~t or te<:s(motrijt1igc u.'l.:J.rdon }cunn.::n zij

I binnen 0cn ~orsoonp vb voilighcidkonstr. VS6. kosten konstrp
• meor nuto'a VES. meer vcrkcernslnchtoffars

de lu.i"..sto tegonstrijdigheid ke"1n do vol,~endt..:: vr",~g OT)ucrpon ~ hoveel
doden 'Ocr to.r heb jij voor hot nutobozi tover'? .3> ~[l.lioEEcGn annlicso is nooit volledig door bonerkin-; in tijd, gold,

.. komlio.
4)(§uz:,) on'U81k0 grond moet je nou ecn kouze mdccn?

• U~ t zijn do -,!ovc.rcm v;:>.n· rnnnii1ulé2iiie 'on inmenging?
. hoo ott'-at het f.1et de over ccnfJtc6I!1irig ovör dr; \'litslàg van de ]';'<:1uzc'?



'. tó~l' . .-
I-------'-'-·,-~_·_··.. '-' ....-._'- '~.,

s?.mOYlvattend ~ou je kunnen zeggonde.t het noga.l lIatvoeton in de aD-rdc
heeft om dit lJodol ,·!crkelijk tO(~ ·~cT;>r.Gsen.

db laatste tijd blijkt or zich oen dbrdc richtin~ te ontwi~culcn in dc
bcstuurslalnde nl hot voort durend testen van het verschil VBn doel dBt
gesteld is en de bcrl.:iktc rcsul taten .. dit soort metodo Das je tOl'; ::lIs ,
je bezig bent Mn het Heg'1mrken V;:'..l1 fouten. 1" _ -r i
het dool nordt stap voor stap bereikt 9 vandu::tr do nanm BI'I_Il'.CR.1!:H.:.!..IJ'rALISM!
door de tegenst:?nderc VLll1 daze i'Ti,jzc van lrerl;:en "doormocld'.:ren ll r;enoemd
h~tgeen r.Ctnleidins voor een sim-1ntisant Has om het book thr) n.rt of

. muddIing through" oid. te schrijven.
bovenst~ ndc is ni~t ~eheol jUiBt~ doormodderen clnnt 0" do e~~i ,ric8n
wer-lcvrijze H:>.2.r lindblom een voorst...-mda-.- Vtm iL e

van etsioni i 3 de' term 1HX.:::;n SCJU·TNIlJG l-lr,ariilCû hij (l'oïl p,·j~·!.lGit

trekt met d.e: metode cUe een Gold~.'lt t," VGl(l ,-~,:('bruikt om het t.:rr0irl te
verkonnon ~ dichtbi,i bee;innen (ctruikgOlfl'..S obfwrvoron) vcrnf eind i (~;n
(horizon afturen) o;nd8t in het ba,p,n minder "I'n je ,'l,,'l.ncl;:-.cht ontsna,t-
on omdv. t hot dich tbi,; zijnde) gevaar groter ie d,;,11 ly:t verel;.)T' (~()1 eg.-.n ?;evaq.r

u. trekt no7, even 8cn vcr~cli;1dng tUG80n 11L'~1l1c'f1. ,.~~-, .,roscs beheersing

proseob. korte tijd. org. ac:mpnss;m <'an .gostcld doc:l

(. plannen le.ngc tijd procedures L ()gl1nL5<lti~ sohonnl.m ui tslfl.c; is con
T'12a.t voor effac
tivitCJit
uits12'~ ia c'cn
mal't voor de
officiency

"·_'-----1
Irelevante h.-ul turele aspektcn voor de l)cf~tuu:"'skul1dr:

a taal (]Cl'mlit.'1.tief~ logikD hrentitp.ti<Jfr rokente.L',l
b vermogen tot pnaliesc
o ideologie (k2.der Vél11 normen en "marden)
d vcrmo.lScn tot strEto3'Îe ontviklccling om 1comploks-:, nroblemcn
te lijf te &."'.n
e het inbomlen van kriDes ~ moment i·T2,"".ron uün besIni t ~,'nnmQn mo(}t I
1,Torden

t
f voorkomen Vé!.!1 bottlonoekn ~ punt::m u:v1.ro-p .ir' . ;,0" T)robl.ocm kunt i1.p.nv,·.ttclll
dit soort -p'·..r2.Jnotorc en grootheden bli jl~on ~rr~ 1',)1 (Nnt te é.'.Î jn vonr
beslui tvorrnings T)rOSCGsen ,-'.lhoOl-1CI ik ma (l..:fvr..-'..."'..~ of cr nL; t llhx'r or
fund~menteler0 zijn,

tot slot v~n dezo short stOL':1 Meneer lc\Tdr:crn:'.i:!.k (geeft knll.::gc over sto
chi"'stiesc ,:",rooeos.-;n): hij geeft het voorbeeld vr'.n de :..,i;udf:n t dL:; r:i,;t
det de: benden v?n do.:; Gc:nd ":'.nr hi j in ri je1 t <:',......11 vorv-'.nJ.;in'1' toe; zi in
volgens ocm rationeel model kan d"zo -I OOO~ldi.mb() k'.l'.r sLods vc-rfijndc:.o:..
re be,sli~sing(m .. OVOI'l·F:l.,:,ona n~eiTC u~nc1l.;n KO,)On "

b ~reedehandD bandan kopon
c do i'1.uto al dan niet met niumro of tl1e(;dC)hF.md~; b.-ndcn vcrko':'lon
d de c.uto over oen ~ckürc tijd vorlconen
c cn~. (vor~in zcl~ mai:!.r )
het fJUmfOUm iB natuurlijk om met do toe:komstvcrlré'.chting', de I!lo!~cnlijlcc
onzekerheden, de voorg:--.nnde .,?cfJchiedcnis ven do p.1..1to on do si tUéttic 0"1 -t
moment rdrenin~ te houden

Vorant'Woordinged t kollege ir:o !.~cn salnonhl'U'lgscl vO.n ldC'in.; Hutcns'''......e.rdlg
heden en teoricn die or~ moeilijk hun slJmanhil.ng on 'Kl.TJior ln.ton zetton

I het ia een donldcolle~c, en eigonlijk te vol~on-~ls je cr not Rls ik
·h--nr'.~r toe f;:'RB-t----- .• . _
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dî1:ïmaal een voordra~ht vande--heer Dr.E.H.A.Kockon:
BELEIDSKOORDINATIE OP -REGIONAi\.L NIVO, HE'l' BETREKKING
.TOT RUIMTELIJKE ORDENING EN~rrLIEUBEHEER... -. , . --

historie...._----
tot 1850 t'laren \'10011- en t1orlcs.foer niot of nouv/01ijks
gescheiden. de llldustriulisntic rond 1850 vroeg om de
bouw Villl aparte fnbricksruimton voor de omvangrijke
krncht\'lcrktuigen. danrno.a.st ''Ins behoofte oan grote hoe
veelheden arbeiderswoningen.

het laissez-fnire Vlliï de overheid brncht met zich moe;
geen planning door stedèlijlce overheid van industrie:
vestiging

... geen nrbeidS\'!etgeving (kinderarboid)
~ geen beoordeling vo.n do estotioso llspoktGl1 von f:l

bricl~sbou\'T

... geen beinv10eding van la-w.ntitcit en la'lc.litcit von ar-
beiderswoningen (drama vun de volkswoningbouw)

omstreeks 1880 enige kentering:
1875: hindor\'let
1880: réveil op gebied vun bouwkunst
1889: urbeids"let
1901: \·ronlllg\,lOt

BESTUunS:'"
KUNDE'
(x+1)

I

j'

, .

pa 1900verschi1 in ontwildceling tussen hindcrwotsfoer
en woning-wetsfeor:
hinder\'lct stutiGS van karakter, \!ctswijzigingGll (lo.ut
stó 1952) brengen "Tcinig nieu\'Js. opvo.llend is dot de
in de hinderwet opgenomon bevoogdheid vo~ ge:Boenten tOl
regulering van industrievGstiging \·/cinig V/orèLt toege
past.
de NoningvlGtsoktor vertoont veel meor dinnmick:Hijzi
gingen 1901, 1921, 1931, 1941, 1962. (denk ~L1:!.l: gC\'!'JGt
olijk plilll., streolcpla.n, nationaal plun, bestemmings
plan, struL'"tuurp1o.n.) ook ontst::lan in do loop vCtn deze

'. : tijd: bou\'ltoozicht on bou\'lVcrordoning
bouwurbeidorswoningcu onder nrchitcldut~
ontwilckoling vun wetenschap stedcbouw
ont\'liltkeling VClll. wclstundstoczicht

!!~!~!5~ ~~~~~~!~ m.b.t. ruimtolij!co ordcnin(5 en milièu·
rijk ~ hygic~o
provinsie --- gemoenschappelijke taak mbt toopnsscn
gomecnte wet ruimtelijke ordGning en '.'loning\'lot

I' dun volgt cr een overzicht van de deeltakon van olk
van deze drie. .

,. delmelpunten vun do hindcrvlot:
-grensgcbonde~-heid

lengte VUIl de prosodureloidt "tot te vroeg a..fgcven
van yergunnL~gen .
c~usa1i~ei1; overlast-schade

BESTUURS
KUNDE
(x+2)



_ dr) st:n.~~ciè. ".7'1l~ 0·:> vC"rgunninGen (uniformiteit, moei
lijk te wijZ~gGll)
sanlctie-middelon onvoldoondo

nfsplitsingsproses m.b.t. de hinderwet en betstreven
per milieufaktor eon aparte '\'lot to maken:

R:EU\~G

BE8TUURS
lruNDE
(x+3)

R=rijJ:::
P=provinsio
G=goffieonto
vi =\'lO.terschap
G=gm'1ost

lucht
geluid
gezicht

hindeI'\'1et
grond'\rlntoI'\'let
lccrncnorgiowet
wet vorontr.opp.wator
wot luchtverontrainiging
voorontw.wct bodamveront.--
regulariilg gcluidshind~r (?) (hio~ is nog geen wat

voor)
milieufaktoren.
water -lozing schepen en bedrijven
bodem -lokkende: tanks

-industr. ,:lfv:J.l
-vuilstort
-stank stof rook roet vliegas
-vliegtuigen, portables
-relcrc.::l.tie: l mil. ocfcntorreinl..ln, vervuiling

oponbar0 straat, opslagpl~nts0n) p~rkoorgo-

bieden, hoogbouw, vorla~otti~g

(deze indeling r:J.IllIDol t· ll:J.tuurlijk :lIs D? n .fiets)
omwille van de beperking heoft dit kollege bütrcld{ing
op do rlliN8 on zij~ omgeving

BESTUURS
KUNDE
(x+ll· )

in de zg.

de bestuurlijKe reorga
nisatie

deme bij de milietûaktor gezicht aan de taak van wel
standslcomnissies.
konfrontatie ruimtelijke ordening on f:1ilicuhygiüne:
--in feito zijn zû vorwovon
--de wetgevor heeft oogldcptoc~~i(;k

--koordirw.tic in do pr;}Jrtijk Po.s op gomc0nte:li,jlc nivo
--tendens: gemeenten verliozen torrein m.b.t. de mili~u

hygiëno, maar blijven voorlopig nog \'lel bülallgri 'k,
bij - in de rivuntrGchtclijku pro3cdlITû ~--~

2 4

noodzaak bopaald door:
-grensoverschrijdûnde
aktivitGiten

-ondoorzichtighoid
-onoverzichtelijkheid
-onvoldoende mogelijk-
heden tot plmL~ing on koördinatie.

de eersto reorganisaties zijn te bespouron

I keuz(: pe:rsool
------ -12 resorvGring

3 voorlopigo grondprijs C]
4 verzoek opgave nrchitel~

5 beoordeling architekt
6 richtlijnon b\,)bou\'Jing
7 indienen schetsplan
8 booordeling schotspIJn
9 indienen dcfinitiovo pl~n



l{1cinbostuur ter
pll.lD.tse

gedelogeerd bestuur
of boheer

gemoente

\'la.terschap

ürritorinlc ot:
f1.l4Llc"tioncle raden

BESTUURS
KUNDE
(x+5)

,
I

!
l
I
!

\
i

I,

intorgemeontclijke SO-lJu:nwvrkinF:
opvattingen over be otmu'li,jk(:

8cbt:l..~1vorgroting.
gewostvorming nIs romedie togen do
onduidolijlw bovengenoemde verban
d~n. vanzelfsprekond komen d:l.n pro
blemen van du flUlktic on do tn1cen
van bet gewest en de bogrvnzing
mogclilljke indelingon:

prinsicpo schema

Irijk I
Iprovinsiel

t- - ---1
:IgC~e~"OlI i
~ .J

aan de orde. enlcelo

; .

.. 4 n 6 provinsies, die tesuDen }O u 50 gewesten omvutten
of geen provinsies, maar 20 a 40 geweston, dio tesamen
300 u 400 gemeenten "nieuwe stijl" omvO-tten
of 4 D. 6 provinsics opgeé1eeld in 11 strc:olq~;emeontenll en
"stadsgewesten".
volgollB Kocken g~at hot niot om oon schnnlvorgroting,
maar om con schanldifforentiatic~

de bestuurlijke organis~tio lûQtzich vnnuit drieorlui
invalshookon benaderen:
verhouding oVGrhcid-burgerI -,
-tooneocnde afstand ~cstuur-bcstuurdG
-toenemc:ndo bolangsto:'ling voor positil: V;::'..l1 burger
-e~fici8ncy versus do~ol~atic

-toenemende behoefte r.:.ill. insprank (en dus ook o.an op0n-
baar bestuur)

-paradox schaalvurgroting-schanlverklüining (feitelijke
richting togonovorgostc:dc van do wensulijkc richting)
overheidstaak
, -r--J
-noodza.n.!~ ~nvcntaris.:ltio ~a2tonbc:st.:tnd, gctootst aan do
t~~Gn m.b.t. domilicuhYBiëne

-hcrvJanrdering Vffil de ovorioidnbovoegdhcdcn
u·tvorming§~rosos

BESTUURS
KUNDE
(x+6)

-noodznllir optim c aandacht bosluitvormingsprosos
steeds: boleidsvoorbereidLng-belcidsbepo.ling-bcloids

uitvooring-.beloidstoctDing ( lCEI'IT'lEN KIEZEN KUNNEN )



&STUURS
IillNDE
(x+7)

+

.--------------.---.------l

beleidsvoorbcroidDlg

een

flJ\.AR OOK
-toepassen
-uitvoering

-kontrolurün
-adviseren
-overheidsbedrijven
-benzine OIll

het rationclo Dodel voor oon bosluitvorgingsproses:
a Vo.stst8l1ing waarden w~arv~n men uitga~t

opür~tionelc doeleinden
be 8chil~bar(; miclcllcn

b opstelling voll~di~ schoill8 van ~lle altern8ticven
c bupo.ling oiddolün VOJl elko oplossing

d kiezen. c~ w~~r horkclliLcn wc de oiuklus:
c c~c~lu::ltl0 lCEl'nlliNKD~ZENICUN1'IEN
f tlltvOGren

milic;uzorg is
NIET ALLEEN
-vaststellen normen
-bclcidsvoorbür~idi~g+
bolcidsbepo.ling

-reguluren
-koordin0rl:n
-partilrnlil~rc bedrijven
-olicro.ffinndcri .

lconsto..nt ZlJn in de: bestuurlijli::\:.; sektor de 1controvur
ses ClCU1WCJzig tussen snel bvslisoon on insprnnk.

dit kollc;ge; gin.5 oV:Jr do dri.;,;houksv(;rhouding:
bestuurlijke: orgnuisntic
ruimtelijke orduning
mili0uhyE:i;~~nû
d<:ln vr.:to.gt kocken zich :tf: \vo..t heeft d~ priorite;!t?
tCjI"l...cht ru. i. lcor:rt d;-Ul uit dL.. z,-1CLl hct:J.nt\'loord dnt
h0t goen zin hCJcft j~ dnt ,'}I tl: vrc.gc'n oud~.tt deze
turIlG!l So.mVi1hLll1gcn in ,:;ei.l kringloop v::.n doul un l!liddc
~en. tGllslotto vlordt in de:: diolcussic cr nO(5 op gû\'/c z(;n
dat dG prnl:tijl,: uitc:indclijlc de gonoL1.....:n u'.·tc:trcg..;lc:n
moet \·r;J..LtrD.:1k(;n en d::.t hot heel org be:l'.Ulgl."'\ijk id d:1t
door gebrek non spcsialistcll dG oV0rhcid dG zorg voor
do mili(;uhygiunv llict uit h::ndcn r;;lipt (vgl. brL:clcro I s
plan voor h'..;t; f:h.:.ntrun van utrocht). hierbij plantst
kockon dG 0plih.;rking: ccndr:1cht r;mnlct IJ<l.cht
blijft de vruog hoc: l~ijg jl: uondrQcht?

BE8':rTJURS
KUl'mE
(x+8)

prettige vn}:rtntiG frits


