FORM FOLLOWS VALUE IN TIME
een integrale visie op duurzaamheid

visie

In de Renaissance heerste er een
retrospectieve attitude en keek men
naar het verleden voor voorbeelden.
In het modernisme, en andere -ismen,
keken we naar het heden. Vandaag de
dag heerst een prospectieve attitude, en
richt men zich op de toekomst.
Deze verschuiving heeft ervoor gezorgd
dat de factor tijd een veel prominentere
rol speelt. Duurzaamheid betekent
niet langer alleen een betere wereld
voor onze generatie, maar ook voor
toekomstige generaties.
Wij zien architectuur als vormgeving
vanuit betekenis. Een abstract idee komt
tot leven binnen een concrete context
en leidt tot een uniek vormgegeven
ruimtelijk verhaal. Zo creëren wij
waardevolle plekken voor mens,
maatschappij en milieu, ook in de
toekomst.

Form follows value in time

Wij spreken steeds over duurzaamheid
maar in feite hebben wij het over het
creëren en behouden van waarde.
Zonder waarde worden de dingen
waardeloos en komt het behoud ervan
ter discussie.
De waarde wordt bepaald door de
betekenis die men op een bepaald
moment aan iets geeft en die wordt
vervolgens vertaald in euro’s. Sommige
waarden zijn echter onbetaalbaar. Wat is
bijvoorbeeld een huis nog waard indien
de gezondheid het af laat weten en wat
stelt geluk nog voor dat men niet kan
delen met een ander?
Betekenis is relatief onder invloed
van een wisselend perspectief in een
steeds veranderende wereld. De clou
zit dan ook in het creëren van waarde
die ondanks de veranderingen in de
tijd behouden blijft en daarbij niet ten
koste gaat van andere waarden. Hiermee
wordt het behoud van continuïteit
in de meest brede zin van het woord
gegarandeerd.
Een ontwerp dat antwoord geeft op
een actueel vraagstuk en daarbij tevens
rekening houdt met de veranderingen
in de tijd is van blijvende waarde en
daarmee per definitie duurzaam. De
vorm volgt daarmee de waarde in de
tijd.

Op 1 augustus 2018 vond de jaarlijkse
Earth Overshoot Day plaats. Dit is de
dag waarop de mensheid, gemeten
vanaf januari elk jaar, een hoeveelheid
grondstoffen heeft gebruikt die de
aarde in één jaar kan opbrengen
en verwerken. Dit betekent dat de
mensheid in 2018 circa 1.7 keer meer
verbruikt dan dat de aarde aanmaakt.
Het aandeel per land wisselt sterk,
omdat het veelal afhankelijk is van de
grootte en het aantal inwoners. Voor
Europese begrippen is Nederland
gemiddeld, maar mondiaal gezien valt
het land onder de grotere verbruikers.

Het tekort aan biocapaciteit in Malawi, Nederland
en Luxemburg gemeten in ‘global hectare’ per
persoon. Om de ecologische voetafdruk van
ons land uit te balanseren, zouden we relatief
gezien 3.5 aarde nodig hebben. (Global Footprint
Network, 2014)
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De bouw- en vastgoedsector is mede
verantwoordelijk voor deze overmatige
consumptie van grondstoffen. Om deze
uitputting te stoppen moet het roer
drastisch om.
Ongeveer en kwart van de
klimaatvoetafdruk van een gemiddelde
Nederlander komt voort uit de bouw
en het gebruik en onderhoud van
gebouwen (gebaseerd op van Zon, 2015)
Kijkende naar de afvalproductie, dan
blijkt de bouw een substantieel deel van
de berg voor haar rekening te nemen,
te weten 71%. (gebaseerd op Eurostat,
2018)
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Helaas is nog niet iedereen overtuigd
dat deze negatieve ontwikkeling gaande
én bedreigend is.
De term ‘sustainability’ komt vaak ter
sprake in de politiek, maar er worden
niet altijd de nodige stappen gezet
om het gebruik van grondstoffen te
verminderen.

wereldleiders tijdens de 44ste G7 top in Canada,
juni 2018.
foto Steffen Seibert

meetinstrumenten

Duurzaamheid wordt veelal gemeten
door keurmerken toe te kennen.
Deze bestrijken vaak echter maar
een deelgebied van de opgave, en de
integrale instrumenten zijn uiterst
complex. Door het grote aantal
keurmerken is de samenhang tussen
de methodes niet helder. Wat wordt er
precies gemeten, en wat betekent dat
voor de duurzaamheid? Daarbij zijn
het beoordelingsmethodes die achteraf
worden toegekend, in plaats van een
ontwerpmethodiek, en zijn ze gevoelig
voor subjectieve interpretatie.

Er bestaan heel veel keurmerken, maar waar staan
ze precies voor?
(Vist ik het maar, 2016)

creëren van waarde

Het thema duurzaamheid wordt
door velen gehanteerd, echter door
weinigen begrepen. Als definitie voor
duurzaamheid hanteren wij: Het milieu
onder controle door efficiënt en effectief
om te gaan met onze voorraden en
daarmee continuïteit te garanderen.
Door het onderwerp op te splitsen
in deelgebieden en te formuleren
vanuit waarden ontstaat enerzijds de
mogelijkheid om deze afzonderlijk
inzichtelijk en bespreekbaar te maken
en anderzijds om de betreffende
specialisten te selecteren op basis van
deskundigheid, ervaring en affiniteit.
Wij hebben gekozen voor een verdeling
in ecologische, ruimtelijke, economische
en sociale aspecten.
Het ruimtelijk kader dat op deze wijze
tot stand komt biedt inzicht en maakt
het mogelijk om onderdelen per thema
te bespreken en onderzoeken zonder
daarbij het overzicht te verliezen.

Het kruis, met daarin de vier aspecten om een
ontwerp op duurzaamheid te kunnen beoordelen.
© Architecten van Mourik 2018
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ruimtelijk

Ruimtelijke duurzaamheid is niet alleen
generiek als het kan en specifiek als het
moet, maar wordt ook bepaald door
de organisatie van het plan. Collectieve
ruimtes zijn plekken voor ontmoeting
en creëren vitaliteit en overmaat biedt
kansen voor andere programma´s.
Een goed gebouw kent een logische
organisatie en oriëntatie. Hiermee
worden onnodige ingrepen en
technische hulpmiddelen voorkomen.
Dit bespaart op investering, onderhoud
en energie. Zodoende pleiten wij voor
het principe “natuurlijk als het kan en
alleen mechanisch als het moet”.
Op de keper bekeken is het vreemd
dat wij bij het ontwerp van collectieve
huisvesting uitgaan van een optelsom
van individuele programma’s. Een
gezamenlijke wasmachine, verwarming,
dakterras, auto of andere technische
hulpmiddelen zouden eenvoudig
opgenomen kunnen worden binnen
een collectief ter beschikking staand
programma. Vandaar het aanvullende
principe “collectief als het kan en alleen
individueel als het moet”.

Geheel reversibele en flexibele onderwijsruimtes
in de dakopbouw op het rijksmonument van de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in
Den Haag.

ecologisch

Ecologische duurzaamheid is meer
dan de trias energetica. Dit betreft
ook het selecteren van materialen
met een lage milieubelasting. Deze
zijn bijvoorbeeld te vinden in de Nibe
catalogus, categorie 1a. Daarnaast is
één van de belangrijkste aspecten van
ecologische duurzaamheid, het creëren
van een gezonde leefomgeving. Een plek
waar mensen graag vertoeven en waar
het behaaglijk is. Hierbij gaat het niet
alleen om een groene ruimte die kan
uitgroeien tot een biotoop, maar vooral
ook om differentiatie van programma
waardoor mensen kunnen kiezen.

De pop-up voor het UtrechtLab is een
wit landschap binnen het traditionele
kantoorlandschap van de Provincie Utrecht. De
plek is ontworpen als inspiratieplek om ideeën
met elkaar te delen vanuit een frisse blik. Door
de gordijnen meer of minder te openen kunnen
de ruimtes naar behoefte aangepast worden. De
meubels zijn hergebruikt en wit geschilderd om
eenheid te creëren.

economisch

Economische duurzaamheid wordt
bepaald door het vaststellen van de voor
een opgave relevante ontwerpaspecten
conform de eerder door het bureau
ontwikkelde methode om vervolgens
deze efficiënt en effectief in te zetten.
Aanvullend worden compenserende
maatregelen zoveel als mogelijk
voorkomen. Hiermee wordt de
voetafdruk alleen maar groter. Het is
beter om op voorhand een goed plan te
ontwikkelen.

Naast het pop-up paviljoen wilde het UtrechtLab
graag een reizende versie in de vorm van een
bus. Gaandeweg kwamen we erachter dat de bus
het middel was, en niet het doel, namelijk het
bij elkaar brengen van mensen en de onderlinge
dialoog te stimuleren. Daarom is er opnieuw
gekeken naar de vraag. Dit heeft geresulteerd
in het ontwerp van een 15-tal koffiekoppen
gebaseerd op de humorstrategieën van Freud.

sociaal

Sociale duurzaamheid wordt bereikt
door een plan te maken dat ruimte
laat voor ontmoeting, gebruikers de
beschikbaarheid geeft over privacy
en waarbij veiligheid geborgd is.
Collectieve waarden vormen hierbij een
belangrijk onderdeel. Wij hebben ons
op dit onderdeel laten inspireren door
de Blue Zones van Dan Buettner.
In aanvulling hierop gaat het om het
formuleren van de sociaal culturele
waarden die maken dat een doelgroep
zich hierin herkent en daarmee hun
identiteit representeert.

In het project Westhovenplein, een woonzorgvoorziening voor ouderen, is veel rekening
gehouden met de bewoners. Zij hebben altijd zicht
naar buiten, ook vanuit een zittende of liggende
positie, en de gemeenschappelijke tuin stimuleert
ontmoeting.

behouden van waarde

Gebieden met een hoge dichtheid,
vooral rondom OV-knooppunten
kennen een korte omloopsnelheid. Dit
maakt dat de grondprijzen snel oplopen
en de behoefte tot sloop-nieuwbouw
toeneemt. Het zijn vooral deze zones
die preventief voorzien moeten worden
van een optimaal adaptief vermogen
om daarmee de voortijdige sloop te
voorkomen en de gerealiseerde waarde
te behouden..
De door het bureau ontwikkelde
en beproefde methode
Levensduurzaamheid is in tegenstelling
tot de gangbare hulpmiddelen
ontwikkeld als een ontwerpgereedschap.
Dit maakt dat deze methode in
tegenstelling tot andere hulpmiddelen
al tijdens het ontwerp optimaal effectief
ingezet kan worden.
De methode combineert de aspecten
vanuit de duurzaamheid met de
factor tijd en de intensiteit en aard
van het gebruik. Op die wijze kan
een ontwerp op voorhand optimaal
afgestemd worden op de geformuleerde
verwachtingen. Hierbij wordt bij twijfel
altijd het scenario gekozen dat de
minste impact heeft op het milieu.
Het gebouw wordt onderverdeeld naar
constructie, buitenhuid, binnenafbouw,
ontsluiting en installaties. Ieder van
deze onderdelen kent haar eigen
levensverwachting en gebruik. Het doel
is om alleen materialen toe te passen
die voldoen aan de hoogste standaard
conform de NIBE1 catalogus met een
minimale belasting voor het milieu
conform het principe van plug & play.
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Dit ontwerp is volledig gebaseerd op
de waarden, geformuleerd vanuit het
kruis in combinatie met de methode
levensduurzaamheid. Daarmee voldoet
het geheel aan de uitgangspunten
van “form follows value in time”. Een
maximaal flexibel (generiek) interieur
met een houten constructie wordt
omkleedt door een minimalistische
high-tech systeemgevel. De specifieke
ingrepen zijn tot het uiterste minimum
beperkt. Energetisch kent het ontwerp
nul op de meter.

Voorbeeldproject op basis van de geformuleerde
waarden.

De schema’s tonen de afzonderlijke lagen van
de generieke houten constructie, de ingevoegde
speciale elementen en de high-tech huid van het
gebouw.

schema’s

De schema’s tonen de werking van de toe te
passen installaties die geheel zijn afgestemd op het
principe “natuurlijk als het kan, mechanisch als
het moet”.
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Ter plaatse van de entreezone is een specifiek
element ontworpen dat verticaal transport, koffie
en ontmoeten combineert.
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De vide, die is opgenomen als lichthof, kan op
eenvoudige wijze getransformeerd worden tot een
high-tech presentatieruimte.

daklicht (door middel van
zonwering kan te veel licht
geweerd worden)

interne gevel van glaspanelen,
gordijnen en led verlichting

gordijnen dragen bij aan
geluidsabsorbtie

creatieve studio met
‘state of the art’
presentatie apparatuur

De principe detaillering toont de opbouw van
de constructie n combinatie met de hightech gevelafwerking waarmee een maximale
aanpasbaarheid gecombineerd wordt met
een maximale levensduur en een minimum
aan materiaalgebruik. De houten constructie
flooredgede
detail
rooftop CO2 die vergelijkbaar
absorbeert
hoeveelheid
is met de afstand van 4.562.540 km afgelegd door
een auto.
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De entreezijde legt de nadruk op de houten
constructie in combinatie met de high-tech
gevelopbouw.

conclusie

De door ons ontwikkelde instrumenten
onderscheiden zich van anderen
doordat ze reeds ingezet kunnen
worden tijdens het ontwerp. Daarmee
wordt op een vroeg tijdstip inzicht
geboden hetgeen alleen maar leiden kan
tot een optimale effectiviteit.
Wij hebben een poging ondernomen
om de gehanteerde definities en
instrumenten zoveel als mogelijk te
vereenvoudigen waardoor ze inzicht
bieden aan een breed publiek en
daarmee hanteerbaar worden.
De methode Levensduurzaamheid
blijkt na 10 jaar nog steeds actueel en
uiterst vitaal. De duurzaamheidsopgave
is echter veel omvangrijker gebleken
dan dat, hetgeen ons geleid heeft tot de
verkenning van een integrale visie.
Wij zijn ons ervan bewust dat er
ongelofelijk veel meer energie gestopt
moet worden in het versterken van
de bewustwording zodat ieder zijn
of haar eigen bijdrage herkent en
deze kan leveren. De sleutel ligt
in de samenwerking waarbij alle
partijen zoveel mogelijk bij hun eigen
competenties moeten blijven en
elkaar op het hoogste niveau kunnen
aanvullen. Het zijn de professionals die
de rijen moeten sluiten en het voorbeeld
moeten geven om op die wijze te
inspireren, stimuleren en motiveren,
eerder dan afdwingen. Echter ook
de overheid zal hierin haar bijdrage
moeten leveren in de vorm van een
adequate regelgeving en een heldere
communicatie, waarbij alle deelnemers
aan het milieu gelijk geschakeld worden.

Alleen op deze wijze kan het milieu
onder controle komen en op termijn
ruimte geschapen worden voor
verbetering volgens het principe “form
follows value in time”.
Ieder die deze studie kan aanvullen,
verbeteren of nuanceren wordt van
harte uitgenodigd voor een inhoudelijk
gesprek.
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