
Slimontwerpen
Filosofie
Het totstandkomen van een ontwerp wordt door verschillende 
factoren beinvloedt; programma van eisen, locatie, functionele 
eisen. In deze fase speelt het Slimbouwen® mee in dat spel waar-
bij de onderlinge verhouding afhankelijk is van de opdracht. 

E.E.T. staat voor Economie, Ecologie en Technologie en is de 
benaming van een overheidsprogramma. Slimbouwen® sluit 
daar uitstekend bij aan en op basis van een financiering op 
dit programma wordt in samenwerking met een tiental bed-
rijven een researchprogramma uitgevoerd. Als eindresultaat 
wordt gestreefd naar een proefgebouw. Door het bouwen van 
een proefgebouw wordt niet alleen het (slimme) bouwproces 
getoetst, maar maakt het mogelijk om verschillende testopstel-
lingen in het kader van lichtbouwen te maken. 

Publicatie van het E.E.T. proefgebouw in het boek “Slimbouwen®” van prof. dr. ir. Jos Lichtenberg waarin aan de 
hand het proefgebouw het slimontwerpen wordt toegelicht. 
Inleiding slimontwerpen: “Voor architecten zijn er kansen op het terrein van bouwmanagement, een lacune 
waarin vooralsnog door bouwmanagementbureaus wordt voorzien. Binnen het Slimbouwen®proces ontstaat er 
een herkansing voor de ontwerper om als bouwmeester terug te keren. Ook in het ontwerpvak is innovatie nodig 
en dienen nieuwe kansen opgepakt te worden. Het is het ontwikkelen van een tweede natuur om de volgordelijk-
heid en onderlinge afhankelijkheid van de uit te voeren subcontracten dominant mee te wegen bij het ontwikke-
len van details.
Slimontwerpen slaat op het omgaan met Slimbouwen® (serieel proces, flexibiliteit, en reductie van gewicht, 
volume en energie) maar heeft ook te maken met het inspelen op marktontwikkelingen. Het functieneutraal 
bouwen en de noodzaak om architecten te laten ontwerpen voor een anonieme markt geven in ieder geval de 
uitdagingen aan.”
Henstra, J. en J.J.M. van ‘t Klooster, “Slimontwerpen’ in: Lichtenberg, J.J.N., “Slimbouwen”, 1e druk. Boxtel, 2005. 

naar de hoofdruimte van het gebouw. Deze routing loopt rond 
de centrale leidingschacht. De plaatsing van de leidingschacht is 
naast de uitkraging in het ontwerp beinvloedt door het Slim-
bouwen®. Naast de vaste trap legt de schacht weinig beperking 
op aan de funcionaliteit van de ruimte en maakt aanpassingen 
en uitbreiding van leidingen in de toekomst eenvoudig. Door 
in de schacht direct ook de toiletten en de trap naar de dakvloer 
op te nemen blijft de maximale vloeroppervlakte vrij om in te 
delen. Deze vrije vloeroppervlakte is op verschillende manieren 
in te richten door een draaibare wand die de verhouding tussen 
wonen en werken/presenteren laat varieren van volledige won-
ing naar een volledige werk/presentatieruimte. Twee verplaats-
bare units – keuken en douche – maken verschillende tussenop-
stellingen mogelijk.

Bouwproces en detaillering
De materialisering van de gevel speelt zowel in op beide func-
ties als de massa verdeling van het totale gebouw. Entree en 
presentatiedeel zijn dicht en massief gemaakt tegenover de open 
lichte vrije vloer van de uitkraging. De verschillende ontlede 
bouwdelen zijn in de bouwknoop zo gedetailleerd dat de ver-
schillende bouwfasen en samenstelling van het gebouw te zien 
is. 

Het E.E.T. proefgebouw legt direct in het ontwerp een uitdag-
ing neer voor het licht bouwen als een van de kenmerken van 
het Slimbouwen® en wil daar een stimulans van uit laten gaan. 
De grote uitkraging maakt het noodzakelijk licht te bouwen en 
massa effectief te verdelen. Hierin is Slimbouwen® ook Sli-
montwerpen wat betekent dat niet voor de weg met de minste 
weerstand wordt gekozen, maar kennis en technieken aan-
wenden tot oplossing van de uitdaging. 

Het ontwerp
De entree van het gebouw verloopt via een brede trap omhoog 

Het E.E.T. proefgebouw

Opgenomen beelden zijn van WVTTK architecten.

Jackel Henstra en Joost van ‘t Klooster zijn oprichters van WVTTK architecten in 
Eindhoven, dat de bouw en het gebruik van gebouwen efficiënter wil maken door 
de logistiek van de bouw te optimaliseren en één te maken met het architectonisch 
ontwerp.

Het E.E.T. proefgebouw
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