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1 . K A N S E N

V O O R

S Y S T E E M B O U W

INLEIDING
De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed is bezig met de afronding van het thema ‘Wederopbouw’. Het
kenmerkt een periode waarin in Nederland veel is gebouwd. Producten die al aan dit thema gekoppeld zijn, betreffen onder meer ‘Monumenten van de wederopbouw Nederland 1940 -1965’, ‘Kunst
van de wederopbouw Nederland 1940-1965’ en de ‘Atlas van de Wederopbouw Nederland 1940 1965’. Deze laatste publicatie geeft een beeld van dertig geselecteerde wederopbouwkernen, naoorlogse woonwijken en landelijke gebieden, met het doel de geschiedenis van de wederopbouwgebieden te begrijpen en betekenis te geven aan verleden en heden.
In deze gebieden staat de bouwopgave van weleer (1940 -1965) centraal. Ten tijde van die bouwopgave werd 20-25% gerealiseerd in een (bouw)systeem. Deze systemen vormen daarmee een belangrijk
deel van onze bouwgeschiedenis. Het is daarbij de vraag wat deze woningen vandaag de dag betekenen voor de huisvestingsbehoefte, welke kwaliteit ze momenteel hebben en welke potentie ze voor
de toekomst bezitten.
In 2012 heeft BouwhulpGroep in opdracht van Platform31 een inventarisatie gedaan naar systeembouw in Nederland (’Documentatie systeemwoningen ’50 -’75’). Binnen dit onderzoek wordt voortborIBC galerijflat Eindhoven, Generalenbuurt

duurd op deze inventarisatie. Systeembouw is niet plaatsgebonden, daardoor komen systemen op
meerdere plekken in Nederland terug. Dat betekent dat op basis van het systeem informatie aangeboden kan worden over de huidige en potentiele kwaliteit. Met die informatie kunnen de eigenaren van
deze woningen een beeld vormen over de toekomst mogelijkheden van hun bezit. In deze rapportage
staat het Rottinghuis /IBC systeem centraal.
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2 . S Y S T E E M

R O T T I N G H U I S

ALGEMEEN
Rottinghuis is een montagebouwmethode. Met grote betonelementen wordt een casco gevormd dat vervolgens op diverse manieren kan worden afgewerkt, maar overwegend wordt een metselwerk spouwconstructie toegepast. De achterliggende gedachte bij de ontwikkeling van het systeem is het versnellen van de productie, en het inzetten van ongeschoolde mensen. Er worden door de bouwer vijf kenmerken onderscheiden:
1. Serieproductie, in een goed geoutilleerde fabriek, van grote elementen,
2. Rationele centrale planning en werkvoorbereiding van productie en montage
3. Toepassing van voor het systeem geëigende constructies en afwerkingen
4. Snelle nauwkeurige montage op het werk door ongeschoolde krachten
5. Ver doorgevoerde mechanisatie van het transport der elementen zowel op de fabriek als naar en
op de bouwplaats (bron: Bouwen ‘67 van traditionele naar industriële methoden, IBC)
Omdat het een elementen bouwwijze is zijn er randvoorwaarden aan de bouwplaats verbonden. Er
zijn kranen nodig om te woningen te monteren. Dat betekent dat er een minimale omvang van 100
woningen nodig is. Met normale kranen kan middelhoog gebouwd worden (tot vier lagen). In principe
kan er ook hoger gebouwd worden, mits er torenkranen beschikbaar zijn. Maar dan vergt de metselwerkafwerking bijzondere detaillering. Het gevolg is dat hoogbouw minder voorkomt. Vanwege het
Rottinghuis fabriek in Groningen

Montage van de betonelementen direct vanaf de

transport zijn de meeste woningen tot ongeveer 60 kilometer van de fabrieken te vinden, rondom Gro-

wagen

ningen, Best en Den Haag.

De eerste toepassingen dateren van 1949 (Groningen) en tot begin jaren zeventig zijn er circa 17
duizend woningen gebouwd, vooral in Groningen (35%), Zuid -Holland (40%) en Noord-Brabant
(25%). Alles in de buurt van de fabrieken.
Ontstaan

In 1948 werd door aannemingsbedrijf Rottinghuis een industrieel bouwsysteem uitgewerkt. Het was de
tijd waarin gezocht werd naar nieuwe manieren om de woningnood in te vullen. Productie in de fabriek en montage op de bouwplaats leek de oplossing. Naast aannemingsbedrijf Rottinghuis bouwde
ook Gembouw met het systeem, zij gingen echter al snel failliet. Vanaf 1965 gaat ook de Internationale Bouw Compagnie v/h H. van Heeswijk aannemingsbedrijf als licentiehouder in Zuid Nederland aan
de slag. Daarom komt het systeem ook onder twee namen voor, Rottinghuis / IBC, beiden vernoemd
naar de uitvoerende bedrijven. Op het moment dat IBC ook ging produceren waren er al ongeveer
6.000 Rottinghuis woningen gerealiseerd, onder meer in Groningen en Den Haag, waar continue contracten (langlopende afspraken (5 jaar) met een gemeente) waren afgesloten. In totaal zijn er ongeveer 17.000 Rottinghuis / IBC woningen gebouwd in Nederland.
Er is overigens wel een verschil in de twee fabrieken. De fabriek in Groningen is eigenlijk een open
werkveld, waar wel alle voorzieningen aanwezig zijn, maar niet overdekt. Bij de fabriek in Best vond
de productie in een hal plaats. Hierdoor zijn er ook verschillen in de producten waar te nemen. De
maatvastheid was in Groningen lager, maar dat was ook niet nodig, omdat die producten weer werden afgewerkt, bijvoorbeeld met metselwerk. Producten uit de fabriek in Best waren meer maatvast en
konden daardoor op meerdere plekken toegepast worden, zoals gevelbekleding.
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3 . T E C H N I E K
Rottinghuis is een montagebouwmethode. Er worden grote betonnen elementen geproduceerd met
daarin sparingen voor ramen en deuren. Op de bouwplaats worden deze elementen samengesteld tot
een casco en met een ter plaatse gemetselde spouwmuur constructie afgewerkt. De (wand)elementen
worden aan elkaar gekoppeld door de wapeninguiteinden vast te storten. Een soort in het werk gestorte kolom. De wandelementen worden gesteld door middel van houten klosjes, de vloerelementen door
middel van houten klosjes/of jukken, waarna de ondergelegen voegen met specie worden volgezet.
De ruimten tussen de vloerelementen worden met beton opgevuld. Consoles, gevelkolommen en –
banden en dakrandelementen worden door middel van stalen ankers aan de draagconstructie verankerd. Balkon- en galerijplaten worden door middel van nokken of stalen doken aan de consoles verbonden. Dit levert een aan elkaar gestort casco op, opgebouwd uit elementen.
Rottinghuis heeft een Ratiokeur. Dit keurmerk werd verleend door de stichting Ratiobouw, vanuit de
overheid. Het idee hierachter was dat als een bouwbedrijf een goedgekeurd bouwsysteem had, men
een toeslag van 10% op de aanneemsom kreeg. De toetsing was streng, van de 360 beoordeelde systemen in de periode 1947-1957 zijn er zestig tot proefbouw gekomen en slechts zes tot daadwerkelijke oplages. Het Rottinghuis systeem is een van deze zes. Er zijn voor Rottinghuis Ratiokeuren uit 1952,
1957 en 1969 afgegeven.
De grootste veranderingen gedurende het systeem zijn hieronder weergegeven:
Voorbeeld van een betonnen wandelelement inclusief de sparingen

1. Eerste Ratiokeur (1952)
2. Tweede Ratiokeur (1957)
Er worden geen betonnen dakranden meer toegepast
3. Derde Ratiokeur (1969)
Toepassing van dakisolatie en spouwisolatie
Andere vloerelementen waardoor houten vloeren niet meer worden toegepast
Prefab beton en galerijplaten, ook worden prefab trappen toegepast
Mogelijkheid voor een prefab betonnen dakrand
Aansluiting lichtbeton elementen
Hieronder wordt het bouwsysteem per onderdeel verder beschreven.
Gevels

De langsgevel en de kopgevels worden uitgevoerd in beton met een spouwconstructie en een
baksteen metselwerk. De gebruikte Rc waarde voor de constructie bedraagt 0,6 m²K/W. vanaf
1969 komt er ook een geïsoleerde variant voor. Er wordt dan 15 mm polystyreen toegevoegd.
Daarmee wordt een R van 0,85 m²K/W verkregen, daar waar de Modelbouwverordening 1965
Horizontale doorsnede

Aansluiting vloer en wand

0,43 m²K/W voorschrijft. De wandelementen zijn verdieping hoog en hebben de breedte van
een vertrek. De dikte varieert tussen de 9 en 20 centimeter, zodat alle wanden
(hoofddraagconstructie en scheidingswanden) in het systeem uitgevoerd kunnen worden. De
wanden worden nog voorzien van pleisterwerk aan de binnenzijde.
Indien een gevelelement voorzien is van een borstweringpaneel wordt dit verankerd aan het binnenblad.
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3 . T E C H N I E K
Vloeren

De vloeren bestaan uit betonelementen van grindbeton (2,48 x 4,07), die nog het meest lijken op
hedendaagse breedplaatvloeren. De vloerplaat zelf is 5 cm dik en de opstaande randen 16,5
cm. Deze opstaande randen worden gebruikt om knooppunten te maken voor de houten dekvloer.
Op de betonnen vloeren worden uiteindelijk spijkerlatten bevestigd, waarop houten planken worden vastgemaakt. Volgens het Ratiokeur uit 1952 moet er minimaal 2,5 cm zand worden toegevoegd om voldoende massa te creëren en zo geluidklachten tegen te gaan. Het wordt overigens
niet uitgesloten om andere vloeren toe te passen.
Dak

Het dak kent in principe dezelfde opbouw als de vloer. In de eerste variant werd de dakrand
gevormd door een groot betonnen element, wat als een gevelband over de woningen heen ging.
Dit was een grote koudebrug voor het gebouw. Vanaf het tweede Ratiokeurmerk in 1957 werd
deze dakrand dan ook niet meer toegepast en werd een kleinere afwerking gebruikt, die vanaf
de buitenzijde niet waar te nemen was. Vanaf 1969, in het derde Ratiokleurmerk komen gevelbanden weer terug. Hetzij als beplating, maar ook losse betonnen gevelelementen (wel gescheiden van de constructie) werden toegepast.
Binnenwanden

Ook de niet dragende wanden zijn van beton. Deze elementen zijn ook verdieping hoog, maar
minder dik. Voor de niet dragende binnenwanden varieert dit tussen de 7 en 10 centimeter, voor
dragende binnenwanden variëren de afmetingen tussen 9 en 15 centimeter. Deze wanden worden in de eigen fabriek gemaakt. De wandelementen hebben een breedte die overeenkomt met
de lengte of breedte van een vertrek; de vloerelementen zijn maximaal 2,50 m breed.
Afbouw

Indien nodig worden wanden voorzien van een pleisterafwerking. In de latere fase wordt vanuit
de IBC productie zelfs een complete natte cel toegevoegd. De term prefabricage neemt daarmee
een andere dimensie aan. Rottinghuis is de enige fabrikant die op deze manier onderdelen prefa-

Opbouw van een (prefab) vloerveld

briceert.

1952

1957

1969

Diverse dakranden door de jaren heen
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3 . T E C H N I E K
Installatie

Over de installatie van het Rottinghuis systeem zijn weinig specifieke gegevens bekend. Het is
aannemelijk dat ze de trend volgend van de periode waarin ze gebouwd zijn. Dat betekent dat
tot de jaren zestig de woningen voorzien zijn van een individuele kachel. Vanaf de ontdekking
van het gas worden collectieve gasketels in de nieuwbouw toegepast. De verwachting is dat dit
gemiddelde beeld van welke installaties voorkomen (penetratiegraden) ook bij deze woningen
voorkomt.

Ventilatie

Van oorsprong hebben de woningen natuurlijke ventilatie, door middel van een ventilatieschacht.
Deze schacht is onderdeel van het systeem. Voor een aantal van deze woningen is daar later
mechanische ventilatie bij gekomen.

Planken
Spijkerregels
Holle ruimte (evt. zand)
Vloerelement
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4 . B E E L D
Rottinghuis / IBC is een montagebouwmethode voor (met name) middelhoge bouw en waarbij op het
werk meestal een baksteengevelconstructie wordt gemetseld. De afwerking die je ziet is dan ook overwegend metselwerk. In de afgelopen jaren is bij sommige complexen buitengevel isolatie toegepast.
Ontwerp
Een groot deel van de woningen (ruim 4.000) staat in Groningen, waarvan het overgrote deel in de
wijk De Weijert. Ondanks dat het bureau Klein NV de architectuur heeft in deze wijk verzorgd heeft,
is in beginsel architectonische medewerking van anderen geenszins uitgesloten. Het maakt wel dat als
Oorspronkelijke woningen (locatie onbekend)

we naar de architectuur van de woningen kijken het de vraag is of het systeem gebonden architectuur
betreft of dat het om de smaak van de architect gaat. Wel wordt duidelijk dat er meerdere
‘bouwstenen’ zijn die ingezet kunnen worden door de architect.

De woningen die later door I.B.C

worden gebouwd zijn door andere architecten gebouwd. Maar ook daar komen deels dezelfde
‘bouwstenen’ terug.
De Groningse versie van het bouwsysteem is gebaseerd op een echte ruwbouw, die aan de buitenzijde
wordt ommetseld. Daardoor behoeft de precisie van de elementen niet zo groot te zijn en kan men
volstaan met een hogere tolerantie. Het gevolg is dat men in de opzet van de plattegrond en gevel
betrekkelijk vrij is. De fabriek in Best produceert naast het casco ook gevelelementen. Daarvan is maatvastheid een eerste vereiste.
Galerijflats in Eindhoven

Het systeem is het meest geschikt voor middelhoogbouw. Er zijn incidenteel rijtjeswoningen gebouwd
(<2%) en door de inzet van torenkranen kan ook hoogbouw kan gerealiseerd worden, al is het systeem minder geschikt hiervoor. In eerste instantie overheerst dan ook de portieketagewoning. Er zijn
wel enkele experimenten met eengezinswoningen of bijzondere vormen geweest, zoals de toepassing
van een gemeenschappelijke waskeuken en een gemeenschappelijke speelhoek in het complex Florakade te Groningen. De portieketagewoningen kunnen beschikken over een wisselbeuk. Eind jaren vijftig
doet de galerijwoning zijn intrede (1956) en dit woningtype zal uiteindelijk dominant worden binnen
het aanbod van Rottinghuis / IBC. Met name de productie van de IBC galerijflats speelt hierbij een rol.
Uiteindelijk bestaat ongeveer de helft van de woningen uit portiekwoningen en de andere helft uit galerijwoningen. Eengezinswoningen zijn ver in de minderheid.

Portiekwoningen in Groningen

Beeld
Er is vrijwel geen relatie tussen de architectuur van de woningen en het bouwsysteem. Behalve dat de
gevels altijd uit metselwerk bestaan. Echte pui constructies zoals bijvoorbeeld bij VAM en PLN (andere
elementenbouwmethodes) worden nauwelijks toegepast. Pas bij de latere galerijwoningen worden puien toegepast. Het bouwsysteem is in principe niet zichtbaar in de gevel door horizontale betonbanden
of verticale betonkolommen, zoals dat bij andere systemen (bijvoorbeeld Muwi of Pronto) wel het geval
is. Als dat wel zo is dan is dat een bewust onderdeel van het ontwerp, en geen onderdeel van het systeem. Zo wordt er regelmatig gebruik gemaakt van (geribbelde) betonplaten als borstwering, dakrand,
balkonhek en dergelijke.

Galerijwoningen in Eindhoven
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4 . B E E L D

Bouwstenen
Zoals gezegd zijn er een aantal ‘bouwstenen’ te onderscheiden. Als voorbeeld hebben we hier de Groningse wijk De Wijert genomen. Deze wijk bestaat overwegend uit het Rottinghuis systeem.
Daar zijn de Rottinghuis flats met name aan de entree te herkennen. Er komen twee hoofdtypen voor.
Het eerste type heeft entrees die bestaan uit een betonnen blad, met daarin gecentreerd grote ramen
(rechthoekig of vierkant). Bovendien komen boven in de gevel ontluchtingen voor. De entrees met betonnen gevels, komen zowel in smalle als brede varianten voor (zie afbeelding hiernaast).
Het tweede hoofdtype heeft een entree met een volledig glazen pui. Vaak is deze met horizontale glaspanelen gevuld, maar in de tijd kunnen hier wijzigingen zijn opgetreden.
De kozijnverdeling die in Groningen is toegepast, is typisch voor Rottinghuis / IBC, een smalle strook
boven, met bovenlicht en daaronder een deel vast glas en draaiend deel aan de overzijde van het bovenlicht. Deze verdeling komt ook regelmatig voor bij documentatie over dit systeem. De gevelafwerking is overwegend metselwerk.
Verder is de opbouw van de (portiek) woningen telkens gelijk, een beuk voor de entree, daarnaast een
smalle beuk met balkon (inpandig en inpandige balkons komen voor) en een brede beuk voor de woonBrede variant met betonnen blad, drie betonbladen

Smalle variant met betonnen blad, één betonblad

kamer.
De entree wordt regelmatig versterkt door een betonnen luifel toe te voegen. Deze luifels hebben de zelfde
vorm.
Op de volgende twee pagina’s zijn de bouwstenen aangegeven in een zwart -wit schets met de bijbehorende
foto.

Entree met glazen pui

Typische indeling van kozijn zoals die in meerder
publicaties terugkomt
De Weijert in Groningen,
met in kleur aangegeven
de Rottinghuis complexen
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4 . B E E L D
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4 . B E E L D

( I L L U S T R A T I E )

Portiekflat,
De Weijert Groningen,
voor– en achterzijde

Portiekflat,
De Weijert Groningen,
voor– en achterzijde

Portiekflat,
De Weijert Groningen,
voor– en achterzijde
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4 . B E E L D

( I L L U S T R A T I E )

Appartementen,

De

Weijert

Groningen,

voor– en achterzijde

Portiekflat,
De Weijert Groningen,
voor– en achterzijde

Portiekflat,
De Weijert Groningen,
voor– en achterzijde
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4 . B E E L D

( I L L U S T R A T I E )

Portiekflat,
De Weijert Groningen,
voor– en achterzijde

Portiekflat,
De Weijert Groningen,
voor– en achterzijde

Portiekflat,
De Weijert Groningen,
voorzijde
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4 . B E E L D

( I L L U S T R A T I E )

Portiekflat,
De Weijert Groningen,
voorizjde

Portiekflat,
De Weijert Groningen,
voorzijde

Portiekflat,
De Weijert Groningen,
voorzijde
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4 . B E E L D

( I L L U S T R A T I E )

Voorbeeld van de Rottinghuis / IBC portiekwoningen in de Camphuysenstraat in Groningen (De Weijert). Deze
woningen hebben in 2014 een verbeteringreep gehad.

2008
2014
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4 . B E E L D ( I L L U S T R A T I E )
Rottinghuis /IBC in Eindhoven.
Identieke bouwstenen zoals de luifel bij
de entree en het glazen trappenhuis
komen terug, ondanks dat in Groningen
Rottinghuis de uitvoerder is en in Eindhoven IBC.

Portiekflat 4 hoog, De Bennekel Eindhoven,

Portiekflat 3 hoog, De Bennekel Eindhoven,

Portiekflat in een hof, De Bennekel Eindhoven,

Portiekflat 4 hoog, De Bennekel Eindhoven,

Portiekflat in een hof, De Bennekel Eindhoven,

Portiekflat met luifel, De Bennekel Eindhoven,
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4 . B E E L D ( I L L U S T R A T I E )

Galerijflat IBC, Geeren-Noord, Breda

Galerijflat IBC, Geeren-Noord, Breda

Portiek Rottinghuis, Bouwlust, Den Haag
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5 . G E B R U I K
GEBRUIK
De woningen in het Rottinghuis systeem zijn gekoppeld aan de afmetingen van de betonelementen.
Aangezien het een eigen systeem betreft kan men maten wel aanpassen, maar dat vergt aanpassingen
in de mallen. In principe hebben de elementen de lengte van het vertrek. De vloeren hebben een maximale hart op hart afstand van 4,07m.Verder wordt het systeem gebouwd volgens de regels van die
tijd. De regelgeving bepaalt de ondergrens, en dat wordt gerealiseerd. Veelvoorkomende maten zijn
Portiek jaren

Galerijflat

vijftig

(IBC)

dan:
(1965)

m2

m2

m2

25,00

19,50

of 33,20 incl.

9,40

8,70

Slaapkamer 1

13,90

13.70

Slaapkamer 2

9,30

9,70

Slaapkamer 3

5,80

6,80

Douche

2,80

2,60

Hal 1

2,50

2,60

Hal 2

5,80

7,50

Woonkamer

slaapkamer
Keuken

IBC-Rottinghuis—Galerij

IBC-Rottinghuis—Portiek

(13,70)

Er komen zowel galerijwoningen als portiekwoningen voor. De variatie in woninggrootte is beperkt, en uit
zich meestal door de aanwezigheid van een wisselbeuk, of niet. In de plattegronden hiernaast zijn func-

ties aangegeven en minimale maten (o.a. op basis van woonkeur) die horen bij deze functies. Zo geeft
het groene matje aan hoeveel ruimte je nodig hebt om ene bed te plaatsen en de ruimte om het bed
heen om goed in en uit het bed te stappen. Het laat zien of een ruimte geschikt is voor het vervullen
van de betreffende functie.
Woonkamer

De woonkamer van de portiekwoningen is betrekkelijk ruim. De beukmaat van vier meter, gecombineerd met de diepte van de woning levert een ruim vertrek op waar zowel ruimte is voor een zitgedeelIBC-Rottinghuis—Portiek (wisselbeuk)

te (oranje) als een eetgedeelte (geel). Bij de galerijwoningen is er een kleine woonkamer. Het gevolg
is dat de gebruiksmatjes (oranje en geel) meer op elkaar komen te liggen.
Keuken

De keuken grenst aan een balkon, dat in de meeste gevallen naast het trappenhuis is gesitueerd. Dit
balkon kan een inpandig balkon of een uitpandig balkon zijn. De portiekwoningen hebben een keuken
met ruime afmetingen, bij de galerijwoningen zijn de afmetingen beperkter.
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Doucheruimte

In alle varianten, zowel de portiekwoningen als de galerijwoningen,

is de doucheruimte be-

perkt. Destijds was men blij dat er een doucheruimte aanwezig was. Er is net ruimte voor een
wastafel en een douche gedeelte, maar voor de eisen van vandaag de dag zijn de ruimtes te
beperkt.
Overige vertrekken

Er zijn diverse indelingen van de portiekwoning mogelijk. Woningen met een wisselbeuk hebben afwisselend drie– en vierkamerwoningen. Bij de woningen zonder wisselbeuk gaat het in
principe om driekamerwoningen. Er is zelfs een extra ruimte, die echter zeer beperkt van maat
is. Deze ruimte voldoet net als slaapvertrek, aangezien de minimale eisen voor een verblijfsruimte (1,80 breed en 5 vierkante meter) al in de modelbouwverordening van 1965 van kracht
waren. Een dergelijke ruimte (hoewel toegestaan) wordt nu als te klein ervaren. Daarmee betreft het officieel een vierkamerwoning.
IBC-Rottinghuis—Galerij

IBC-Rottinghuis—Galerij

Hetzelfde geldt voor de galerijwoning en het slaapvertrek net naast de ingang, ook dit voldoet
net aan de minimale afmetingen, maar wordt in de praktijk als te klein ervaren.

IBC-Rottinghuis—Portiek
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In principe beschikt Rottinghuis / IBC niet over zodanige tekortkomingen, die het belemmeren om zich
voor de toekomst opnieuw te positioneren. De mate waarin de woningen moeten worden aangepast,
kan zeer divers zijn. Het ingrijpende karakter is bij de portieketagewoningen groter dan die van de
latere galerijflats. Het maakt nog verschil of je alleen de schil aanpakt of ook de gehele woning intern. Zoals veel gestapelde woningen uit de periode tot 1975 is vaak op eenvoudige wijze een slaapkamer
toe te voegen aan de woonruimte, zodat de woonkamer vergroot wordt. De context, in combinatie met de

vraag in de toekomst, bepaalt uiteindelijk de oplossing. Op de drie onderdelen, techniek, beeld en
Spouwisolatie

gebruik wordt de potentie benoemd.

Buitengevelisolatie

Techniek
Het zijn woningen die nu vijftig tot zestig jaar oud zijn. Natuurlijk heeft de tand des tijds de gebouwen aangetast. Met onderhoudsingrepen en wellicht zelfs al met een renovatie is de kwaliteit op peil
gebracht. Door de gebruikte bouwtechniek zijn er een aantal kenmerkende gebreken te benoemen.
Koudebruggen

Doordat de woningen een spouwmuurconstructie hebben zijn de koudebruggen beperkt. Zeker
als de spouw geïsoleerd is. Bekende koudebruggen zijn de dakranden, met name uit de eerste
Vezelplaat voor meer massa,

periode waarbij een grote betonnen dakrand werd toegepast. Met het tweede en derde Ratio-

opleggen op vilt

keur werd dit al verbeterd.
De galerij en balkonplaten zijn eveneens bekende koudebruggen. Ook hier geldt voor dat die in

Holle ruimte opvullen met massa

de later periode als losse geprefabriceerde elementen werden toegepast, waardoor een schei-

en/of isolatie

ding werd aangebracht tussen de constructiedelen.
Geluid

In de tijd dat de woning gebouwd werden waren de eisen voor wat betreft geluid nog niet zo
hoog. De vloeren zijn ‘matig’ mits gevuld met zaagsel of zand. Het is een zeer typische vloer,
omdat het een betonnen constructie betreft, afgewerkt met houten planken. Dit maakt wel dat
deze vloer vrij eenvoudig te verbeteren is. Het opvullen van de holle ruimtes en het opleggen op
verende verbindingen moet leiden tot goede geluidsisolatie.
De woning scheidende wanden zijn ‘matig’ (zonder spouw) en ‘goed’ met (spouw). Dit is ook
Betonnen dakrand vervangen en op een

aan te passen, maar dan moet er een constructie voorgezet worden.

thermisch gescheiden laag nieuwe aanbrengen
Energetisch.

De woningen zijn gebouwd volgens de regels van die tijd. Dat betekent dat pas vanaf 1965
isolatie werd toegepast. Dakisolatie (met een vlasplaat) werd toegepast alsmede koudebrugonderbrekingen. Echt isolatie van bijvoorbeeld de spouw komt pas rond 1965 voor. Een originele
woning zou in de hedendaagse energielabels als F of G geclassificeerd worden. Meestal is er al
een verbetering geweest, al is het maar in beglazing of (Cv -)installatie). Een aantal woningen
heeft buitengevel isolatie gekregen. Over de hele gevel of minimaal de kopgevel. Doordat de
gevelafwerking overwegend metselwerk betreft kan dat ook vrij eenvoudig.
BouwhulpGroep advies en architectuur

Kansen voor systeembouw -

Rapport Rottinghuis/IBC

- Rijksdienst voor het cultureel erfgoed - oktober 2016 - 20 -

6 .

P O T E N T I E

Beeld

Zoals in de beschrijving al genoemd is, kent Rottinghuis /IBC geen specifieke beeld kenmerken, die
gekoppeld zijn aan het systeem. Dat betekent dat aanpassingen aan het gebouw mogelijk zijn. Door
de jaren heen zijn er ook al diverse aanpassingen gedaan. De illustraties laten onder meer andere
balkons zien, gevelvlakken die van een kleur zijn voorzien en ook in de toegepaste kozijnverdelingen
zijn wijzigingen aangebracht. Bovendien zijn er tal van voorbeelden waar buitengevelisolatie is toegepast. Dit maakt duidelijk de potentie voor wat betreft beeld hoog is. De bouwstenen zoals die in het
oorspronkelijke ontwerp zijn toegepast zorgen voor een herkenbaarheid tussen blokken onderling,
maar zijn niet essentieel voor de vormgeving van het afzonderlijke blok. Indien men zorgvuldig omgaat met het blok kan men zich veel vrijheid veroorloven.
Andere balkons De Weijert Groningen

Buitengevelisolatie, Jagershoef Eindhoven

Combinatie Luchttoevoer /
Verbrandingsgassenafvoer (CLV) ,
De Bennekel Eindhoven
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Gebruik
De portiekwoningen hebben een ruime maat. Maar de verdeling van de vertrekken kent zijn beperkingen. Vandaag de dag worden appartementen niet meer zo snel als vier kamerwoning aangeboden.
Zeker niet met een slaapkamer met beperkte afmetingen hieronder is een verbetervoorstel weergegeven
van een vierkamerwoning, waarbij er een driekamerwoning van wordt gemaakt. Daarmee wordt aangegeven dat het Rottinghuis / IBC systeem aangepast kan worden aan de vraag van vandaag de dag.
Bij deze aanpassingen dient rekening gehouden te worden dat het een elementenbouwmethode betreft.
Eventuele sparingen zijn mogelijk, maar moeten constructief getoetst worden.
De indeling komt overigens op twee manieren voor een met een wisselbeuk en een zonder wisselbeuk.
Voor het verbetervoorstel is uitgegaan van de woning zonder wisselbeuk.
De eerste optie laat een langgerekte woonkamer zien, met een open keuken, op de originele plek. Dit
levert twee kleine slaapkamers op. Indien toch een grotere slaapkamer gewenst is, dan kunnen de
woonkamer en open keuken in één beuk geplaatst worden. In beide gevallen is er ruimte om de badkamer te vergroten. Een derde variant is om de woonkamer en de slaapkamer te combineren. Daarbij
kun je dan de woonkamer vergroten met een doorbraak, waardoor er wonen aan de gevel mogelijk
wordt.
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B I J L A G E

A

Samenvatting Rottinghuis / IBC

S Y S T E E M B O U W

R O T T I N G H U I S
Details

Algemene kenmerken
Naam
Periode
Aantal gebouwde woningen
Type gebouwen
Locaties (top 3)
Rotterdam (2250).
Typering systeem
Samenvatting

Rottinghuis Aannemingsbedrijf
1949 - 1973
~17.000
Portiek, Galerij
Groningen (4081),
Den Haag (2699),
Elementenbouw
Het systeem ‘Rottinghuis’ is te typeren als een montagebouwmethode
voor de middelhoogbouw, waarbij geprefabriceerde betonnen wanden
en vloeren op het werk met een kraan worden gemonteerd. De gevel is
veelal uitgevoerd in een op de bouwplaats gemetselde constructie.

Beschrijving
De eerste toepassingen dateren van 1949 (Groningen) en tot begin jaren zeventig zijn er circa 17 duizend
woningen gebouwd, vooral in Groningen (35 procent), Zuid -Holland (40 procent) en Noord-Brabant (25
procent).
Het systeem ‘Rottinghuis’ is te typeren als een montagebouwmethode voor de middelhoogbouw. Door middel van een kraan worden de geprefabriceerde betonnen wanden en vloeren op de juiste plek geplaatst.
De dragende woningscheidende wanden hebben een ankerloze spouwconstructie. De langs - en kopgevel is
over het algemeen uitgevoerd in een op de bouwplaats gemetselde constructie voor het buitenblad, met
daar achter middel-zware betonnen binnenblad. Plaatvloeren en kussenvloeren worden wisselend gebruikt
als vloersystemen. De houten pui-elementen worden aan de wandelementen verankerd. Indien het verdiepingshoge puien zijn dan worden ze ook aan de vloeren bevestigd.
In eerste instantie overheerste de portieketagewoning, al of niet gecombineerd op kleine schaal met experimenten. Te denken valt aan de “triplex-woningen” of de toepassing van een gemeenschappelijke waskeuken en een gemeenschappelijke speelhoek. De portieketagewoningen kunnen wel of niet beschikken over
een wisselbeuk. In principe zijn alle ‘portieksmaken’ vertegenwoordigd. In 1956 doet de galerijwoning zijn
intrede en dit woningtype zal uiteindelijk dominant worden.

Plattegrond

Potentie
Zoals veel gestapelde woningen uit de periode tot 1975 is vaak op eenvoudige wijze een slaapkamer toe
te voegen aan de woonruimte, zodat de woonkamer vergroot wordt. Dit geldt ook voor de meest voorkomende plattegronden van dit systeem. In principe beschikt dit bouwsysteem niet over grootschalige tekortkomingen. De mate waarin de woningen moeten worden aangepast, kan zeer divers zijn. Het ingrijpende
karakter is bij de portieketagewoningen groter dan die van de latere galerijflats. Het maakt bovendien nog
verschil of je alleen de schil aanpakt of ook de gehele woning intern. De context, in combinatie met de
vraag in de toekomst, bepaalt uiteindelijk de oplossing.
Verbeterkosten: €90.000; aanneemsom incl. btw; Prijspeil 2012 (referentie Bouwlust – Den Haag)
Renovaties
Den Haag

Bouwlust

Eindhoven
Rotterdam

2008
BHG

Lage land: Kramerstraat/Vastraat
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Bronnen
Algemeen
‘Niet-traditionele woningbouwmethoden in Nederland’, H. Priemus e.a., Rotterdam 1971
Het systeem Rottinghuis is door drie bouwbedrijven gebouwd: Rottinghuis te Groningen (vanaf 1949), NV Gembouw te Den Haag (1952-1963) en IBC te Best (vanaf 1965). Het ontwerp is door meerdere architecten ingevuld, waarbij vooral architect Frans Klein uit Groningen het merendeel voor zijn rekening heeft genomen
De
-

globale verdeling over de verschillende woningtypen ziet er als volgt uit:
Portieketagewoningen
: 45-55% (vooral tot 1967)
Galerijetagewoningen
: 55-45% (vanaf 1956)
Grondgebonden woningen : ca. 2% (incidenteel)

De variatie in de afmetingen:

Portiek
jaren vijftig
25,00

Galerijflat
(IBC)
19,50

9,40

8,70

Slaapkamer 1

13,90

zie

Slaapkamer 2

9,30

9,70

Slaapkamer 3

5,80

6,80

Douche

2,80

2,60

Hal 1

2,50

2,60

Woonkamer

Keuken

Foto

(1965)

of 33,20
incl. slaapkamer

(13,70)

In 2008 zijn portieketagewoningen in Den Haag in de wijk Bouwlust (complex Hertenrade) ingrijpend gerenoveerd.
De aanneemsom, inclusief BTW, bedroeg in 2007 80 duizend euro per woning. Prijspeil 2012 zijn de vergelijkbare kosten ruim 90 duizend euro per woning (zie Renda -projecten).
De kosten voor de aanpak van de schil liggen in de orde van grootte van 30 duizend per woning (aanneemsom,
inclusief BTW)

Overgenomen uit ‘Documentatie systeemwoningen 1950 -1975’
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