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Woningen uit de fabriek 
De woningen van Polynorm 

Henk Bouwmeester 
Guus Timmermans 
Jouke Post 

Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven 





Eindhoven kent een scala van bijzondere woonwijken uit de naoorlogse periode. De stad groeide snel 

en met allerlei woningtypen en bouwwijzen werd getracht om te voldoen aan een omvangrijke 
vraag. Momenteel zijn veel naoorlogse wijken aan vernieuwing toe. Zo kon ook het complex van 212 

Polynormwoningen in de wijk Lievendaal - Strijp onmogelijk worden gehandhaafd. 

Met de sloop van deze bijzondere woningen zou de geschiedenis die verband houdt met de naoor

logse woonsituatie verloren gaan. Dit was reden voor de gemeentelijke Monumentencommissie om 
aan de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven te vragen om na te gaan hoe dit 

unieke project dan toch voor een deel kon worden behouden. 

De Stichting Wederopbouw heeft samen met WOONBEDRIJF (voorheen HHvUSWS) en de unit 
Architectural Design and Engineering (ADE) van de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven, aan 

het bestuur van de faculteit voorgesteld om een woning te herbouwen in het buitenlaboratorium 

van de universiteit. De faculteit heeft dit project vervolgens enthousiast opgepakt en heeft de 
demontage en de montage van het Polynormsysteem geplaatst in het kader van onderwijs en onder

zoek. De kennis die dit oplevert kan zodoende bijdragen aan de ontwikkeling van hedendaagse 
woningbouwsystemen. 

Het is te danken aan het spontane en respectabele commitment van WOONBEDRIJF en de enthousi

aste inzet van de sectie ADE, dat dit project is gelukt. In samenwerking met de Hogeschool voor de 

Kunsten Utrecht is bovendien een interactieve DVD over deze bijzondere woningen tot stand 

gekomen met verhalen van bewoners en beelden van de bouw, de demontage en montage. Wat 
moeilijk op schrift kan worden vastgelegd is hiermee toch gedocumenteerd. Op de universiteit en de 

hogeschool, waar jonge mensen aan hun toekomst werken, is het bouwsysteem na ruim vijftig jaar 

trouwe dienst, daarmee nog steeds een bron van inventiviteit en inspiratie. Zo is met dit project een 

uniek stuk historie over het naoorlogse wonen in Eindhoven bewaard gebleven. 

Piet Beekman 

Voorzitter van de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven 
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lnleiding 

De erfenis van Horowitz 

In 2005/2006 is in de Eindhovense wijk Lievendaal een buurtje met 212 systeemwoningen gesloopt. 

Het buurtje is in 1950 tot stand gekomen op basis van een kant-en-klaar bouwsysteem~ ontwikkeld 
door Alexandre Horowitz en onder zijn Ieiding geproduceerd door NV Polynorm: een montage
pakket, van de fundatie tot en met de keukenkastjes, uitgetekend en in hanteerbare componenten 
vervaardigd. Met de sloop van de woningen is een unieke erfenis verdwenen. Op een woning na. 
Die is gedemonteerd en in originele staat weer opgeliouwd in het buitenlaboratorium van de 

Technische Universiteit Eindhoven. 

De Polynormwoningen kunnen model staan voor het naoorlogse ideaal van volledige industrialisatie 
van het bouwproces. Woningen van hoge kwaliteit, in hoge aantallen en snel geproduceerd. Een 

i.rJ.gy.strieel prodi!Ctiep~ dat v.,.oJ!edig <W~L~QD1r.Q.!c. te brengen is, onafhankelijk van weer en 
wind. Per saldo zijn er voor zo'n proces minder vakmensen en minder materiaal nodig. Fabrieks
woningen zijn bovendien op een afgesproken tijd, volgens afgesproken specificaties en tegen een 
afgesproken prijs leverbaar. Oat ideaal sprak toen, en spreekt nog steeds sterk tot de verbeelding. 

Onder wisselende omstandigheden worden steeds weer nieuwe industriele bouwsystemen bedacht, 

ontwikkeld en op de markt gebracht. De Polynormwoningen kunnen voor die nieuwe systemen een 

bron van ervaring en inspiratie zijn. Ze vormen een schatkamer van innovatieve oplossingen. Daarom 
zijn de woningen v66r de sloop uitvoering gedocumenteerd. Aile onderdelen zijn opgemeten, 
gedetailleerd beschreven en in Autocad getekend. Oat is monnikenwerk geweest van tientallen 
TU-studenten. De resultaten vormen de basis van dit boekje dat is uitgebracht ter gelegenheid van 

de opening van de herbouwde Polynormwoning op 16 mei 2006. 





Hoofdstuk 1 

De industriele wederopbouw 

Philips, Eindhoven en wederopbouw hebben iets met elkaar van doen. 

Bijvoorbeeld omdat de eerste naoorlogse wederopbouwminister, ir. Th. P. Tromp, topman was bij 

Philips Gloeilampenfabrieken. Bijvoorbeeld omdat de voorpost van het wederopbouwministerie 

zich kort na 18 september 1944 in het toen bevrijde Eindhoven vestigde. Bijvoorbeeld omdat Philips 

na de oorlog spreekwoordelijk was voor naoorlogs optimisme en daarmee aantrekkelijk was voor 
duizenden werknemers. Onze nationale trots. 

De gehavende lichtstad was echter niet op een enorme toestroom van inwoners berekend. Dus 

moest er worden gebouwd. 

En snel ook. 



Gebrek aan alles 
In de loop van de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland meer dan 80.000 woningen vernietigd en 
zo'n 45.000 woningen zwaar beschadigd. De wederopbouw moest echter onder uiterst moeilijke 
omstandigheden op gang worden gebracht. Er was weinig transport mogelijk, de fysieke conditie 

van de bevolking was slecht, de staatsschuld was groat en de financiele reserves raakten snel uit
geput. In de bouw bestond een enorm gebrek aan traditionele grondstoffen en door de zwakke 
deviezenpositie was het nauwelijks mogelijk aan cement. hout en constructie-ijzer te komen. In 1945 

kostten de meeste producten twee tot drie keer zoveel als in 1939. De productie van bouwmaterialen 
stand op een laag pitje. Het ontbrak aan voldoende geschoolde bouwvakkers doordat de vak

opleiding jaren had stilgelegen. Veel ervaren bouwvakkers waren gedurende de oorlogsjaren hun 

kennis en kunde kwijtgeraakt. Kortom: de arbeidsproductiviteit was gering. 

Oplopend tekort 
Het Rijk kwam met een systeem van toegewezen woningcontingenten om daarmee de beperkt 
beschikbare capaciteit gelijkmatig over Nederland te verdelen. Gemeenten mochten niet meer 
bouwen dan het aan hen toegewezen contingent. In de praktijk werden die contingenten lang niet 

gehaald. In 1946 werden slechts 1.600 woningen opgeleverd, terwijl het programma uitging van 
10.000. In 1947 werden iets meer dan 9.000 woningen gebouwd. Pas in 1948 bereikte de bouw een 
redelijk volume van ruim 35.000. De langzaam op gang komende bouwstroom was echter niet vol

doende om de vraag naar woningen te beantwoorden. Niet aileen de oorlogsschade moest worden 
hersteld. Ook keerden tienduizenden Nederlanders uit lndonesie terug en liep het aantal huwelijken 
pijlsnel op. De pas verworven vrijheid echode na in een onstilbare hanger naar een eigen huis. Er 

waren structureel 300.000 woningen te weinig, terwijl de bevolking met 160.000 zielen per jaar 

groeide. 
Eindhoven weerspiegelde de nationale trend. AI tijdens de Tweede Wereldoorlog werden voorlopige 

plannen voor wederopbouw en stadsuitbreiding gesmeed. Standaard woningtypen, herverkavelin
gen en uniforme aanbestedingen lagen op de plank om onmiddellijk na de bevrijding uitgevoerd te 
worden. Deze voorbereidingen ten spijt werden er in het eerste jaar slechts 46 woningen opgeleverd, 

terwijl er 1.500 waren gepland. Vier jaar na de bevrijding, eind 1949, was het Eindhovense woning

tekort niet kleiner geworden, maar opgelopen tot zo'n 8.000 woningen. 
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Philips uitbreidingswijken in Eindhoven. 
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Meerjarenprogramma 

Ook al leidde het tekort aan woningen tot navrante woonomstandigheden; een al te plotselinge 
inhaalslag was ongewenst omdat de continui'teit van de bouwnijverheid erdoor in gevaar zou 
komen, veronderstelde minister van Volkshuisvesting In 't Veld. Het was beter om gedurende een 

lange reeks van jaren een meer gelijkmatige inspanning te leveren. Acute nood moest worden 

gelenigd met noodwoningen en met de bouw van duplexwoningen: woningen met speciale 
voorzieningen die, zolang nodig, door twee gezinnen konden worden bewoond. En zo kwam de 

minister in 1949 met een meerjarenprogramma voor de woningbouw. Hij deed voorstellen voor een 
geleidelijk oplopende productie van 40.000 tot 55.000 woningen per jaar en becijferde dat de woning
nood daarmee in 1958 verleden tijd zou zijn. Om te roeien met de riemen die hij op dat moment had 

- een gebrek aan vakarbeiders en aan traditionele bouwmaterialen- bevorderde In 't Veld de systeem
bouw. Systeembouw mocht wat hem betreft iets duurder zijn dan t~aditionefebouw .ensteTde aaar

toe een 'montagetoeslag' in het vooruitzicht. Verder rekende hij systeembouw slechts voor 75 

procent mee in de toegewezen woningcontingenten. Een gemeente mocht dus meer woningen 
15ouwen als die-werae-nl:rit~oerd1n systeembouw. fen deel van het woningbouwprogramma werd 
voor systeembouw gereserveerd en onder bepaalde voorwaarden werd gemeenten toegestaan om 

bij systeembouw af te wijken van plaatselijke bouwvoorschriften. 

De groei van Philips 

Terug naar Eindhoven. In deze stad was het vooral Philips die de groei bepaalde. De nieuwe welvaart 
gaf het bedrijf nieuwe marktkansen: stofzuigers, radio's en televisies. De expansie van Philips leidde 
tot een aanwas van werknemers die de groei van het aantal woningen vele malen overtrof. De 

onderhandelingen die het bedrijf met het gemeentebestuur voerde en die de gemeente vervolgens 
voerde met het Rijk, leverden aanvullende woningcontingenten op. De groei van Philips was immers 

· ook een nationaal belang. Om de achterblijvende productie in te lopen mocht Eindhoven 1.400 
woningen extra bouwen. Philips, direct belanghebbende bij een vlotte productie, wachtte niet op 
financiering door de gemeente, maar fungeerde zelf als geldschieter. In 1949 startte het bedrijf de 

bouw van 816 woningen, waarvan 600 in systeembouw: van het bouwsysteem van Bredero e~ .YC!.'1 

het-..ED_gelse Airey-systeem. 
---·--

Polynorm 

Bredero en Airey waren niet de enige troeven die Philips uitspeelde om de woningproductie op te 
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schroeven. Een oude bekende van Philips, ir. Alexandre Horowitz, uitvinder van de Philishave, richtte 
# - ' ' ·-·- - · - --~~·-·· ·- . - ----

zijn inventiviteit in deze dagen eveneens op de woningbouw. Deze innovator verwonderde zich over 
de gebrekkige methoden in de traditionele bouw. Als werktuigbouwkundige en elektrotechnicus 

was hij ~~!'!!1~Lf!enpr()ductietechnieken onder g~oneerde omstandigheden. Vanuit die 
traditie ontwikkefaen1ifee~g~heefnie~;-b;u;_,sy~teem~Eensysfeem gebaseerd op geprefabriceerde 
koudgewalste stalen componenten, vaste stramienmaten van 1.040 millimeter en droge montage op 
de bouwplaats. Geen slobgaten, maar a lies exact op maat. Door het -systeem volledig uit te ontwik
kelen, moest het mogelijk zijn snel en seriematig woningen te produceren. Er werd een bedrijf op

gericht, de NV Ontwikkelingsmaatschappij Polynorm, om het systeem in grote aantallen op de markt 
te brengen. De minister verleende het bedrijf een ontwikkelingssubsidie. Woningen uit de fabriek. 

Voorzichtig enthousiasme 
Hoewel Polynorm schijnbaar op het juiste moment en op de juiste plaats met een nieuw bouw
systeem voor de dag kwam, was de introductie ervan allerminst een gelopen race. Philips wilde 

r--'-· 

weliswaar opdracht geven voor de bouw van 1.000 van dergelijke woningen, maar de gemeente was 
terLighouderiC:Icrewo·nirignoOdte~-spijt werd in 1946 de bouw van_viecpn::>gtwonio~en afg_~keurd - ~-~--~ 

omdat deze niet zouden voldoen aan 'aestetischen eischen'. Voor hetzelfde budget konden 
wonfnge~-;;~~ ·baksteen worden gebouwd, -die.bet~r zouden passen bij de Eindhovense bouwtrant. 

Bovendien zou het niet op de weg van de gemeente liggen om steun te verlenen aan een dergelijk 
experiment. De gemeente Amersfoort was ruimhartiger en gaf wei toestemming voor de bouw van 
de experimentwo;i'i'ngen.'Tu-ssenjuli-1947 en maart 1948 werden de woningen aan de Randenbroeker
weg 66 tot 72 gebouwd, De stalen pr-cmeTen-waren do~"randere bedrijven geleverd en waren in 
teg-enstelii,:;g tot het systeem van Horowitz, warm gewalst, dus veel zwaarder. Maar de proefwonin

gen werden wei volledige droog gemonteerd: gevelbekleding van betonplaten, binnenbekleding 
van zachtboard en vloerelementen van hout. Wederopbouwwethouder Van Kemenade van de 
gemeente Eindhoven en gemeentewerkendirecteur Funnekotter lieten zich bij een bezoek aan de 

proefwoningen persoonlijk voorlichten. Polynorm-directeur Van Hulst zette aile zeilen bij om beide 

heren te overtuigen van de kwaliteiten van het systeem. Niettemin maakte de gemeentewerken
directeur veel kanttekeningen bij de grootte van de woningen, het aantal kamers en de grootte van 
de bergnlimte. En pas nadat architect Arendzen het gevelbeeld met gekleurde betonelementen had 
verlevendigd, waren er 'voldoende waarborgen voor een fraai en behoorlijk uiterlijk', zo stelden 
B&W op 15 maart 1949 vast. Uiteindelijk mocht Philips 212 Polynormwoningen bouwen in de wijk 
Lievendaal in het stadsdeel StrijpTn 1951zijn ae woningen opgeteverd. 



Het aandeel systeembouw 

De ~stee'!lbouw beleefde i~ __ deze jaren een niveau dat later niet m~~~<:>_l!_Y"orc:l_~n geevenaarcL.Eind 
1949 waren er zeventien goedgekeurde bouwsy~tt:!men · be_sc~I:!T~b.a!:IJ _eo p~cJa.~-~ -~~amen er in 
Ne.denaodbijna 10.000 woningen (achttien pro~ent van de totale productie) via systeembo~-t~t 

' . ' -- . ' . .. --- · ·-~---""~-·---·-·~· .. . - .. ~ 

sta~Voor mip.isteL1n.:t..\leldwas dit aanleiding om de specifieke steun hiervoor te beeindigen. Ook 
de ontwikkelingssubsidie aan Polynorm werd stopgezet.Volgens·(f~-~-~iniSte-r"ROh'deoe(fillfst~ de 
concurrentie met de traditionele bouw voortaan op eigen kractiiaan. Dat-;;;,;aseen misrekening. De 
cflsContinufteit·~~-;:; .beleid brak-·d·e brancheop.-Na-T95ll5Teekae systeembou~-;-o~der-'7pecifieke 
steunmaatregelen weini9 kans van slagen te hebben~HetaanCJeel-zakte tot'minder .dan-~iTt pro7~nt 
van de totale woningbouwproductie. - ~---~---- ---·· ------·----------···· 

Medio jaren vijftig bleek dat het schrijnende tekort aan woningen minder snel werd ingelopen dan 
het meerjarenprogramma van minister In 't Veld deed geloven. lntegendeel, de woningnood bleef 
volksvijand nummer een. Bovendien stonden aile demografische wijzers ver in het rood: verdere 
verdunning van huishoudens en een schrikbeeld van 20 miljoen Nederlanders in 2000. De bouw

productie moest opnieuw worden opgevoerd. In 't Velds opvolger, minister Witte, wilde de systeem

bouw in dat ve_~~~d nieuw _!even inblazen en_,j_r:~troduceer~e de C()Qt_in!J_r~Q.~U.n.g:__~em_~~~ten en 
15ouwondernemingen moesten basisovereenkomsten sluiten waarmee leveranciers gedurende een 
langere reeks van jaren verzekerd zouden zijn van een continue afzet. Het resultaat was, dat begin 

j~~n z_e_stig de systeembouw- zorgde voor gemiddeld tien procent van de totale bouwproductie van 
8_().000 woningen perj,aar. 
Voor het systeem van Polynorm was het te laat. Het kon niet meer bij de nieuwe opleving aanhaken. 
Er zijn maar twee grote series gerealiseerd: naast de 212 woningen in Eindhoven ook circa 80 wonin

gen in Bunschoten. Toen na vijf jaar de ontwikkelingssubsidie voor Po~_}l~_orm werd beeindigd, heeft 
het bedrijf zich gericht op ~~~-r:nar~~olen en bedrijfshallen, daarna geprefabriceerde 
binnendeurkozijnen _en .later vooral ook accessoires-·voo-r··cre· aufo~indus'l:de:· De woningen in 
8~-;:;~~hoten zijn in . de jaren t~ch-tig gesloopt, op een mo.ment dat in ~E-iri""ci"h'cwenwerd besloten de 

woningen een keer grondig te renoveren. Uiteindelijk zijn deze in 2005/2006 toch gesloopt. 
De vier proefwoningen in Amersfoort zijn nog bewoond en een echte Polynormwoning is bij de TU 
herbouwd. Deze houden de erfenis van Horowitz in ere. 
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Hoofdstuk 2 

Een minutieus kunstwerk 

Een waning als een compleet bouwpakket, bestaand uit een beperkt aantal standaard onderdelen, 

vormde na de oorlog een nieuw en aantrekkelijk toekomstbeeld. En staal was het materiaal dat 

daarbij hoorde. 

'All steel ' betekende vooruitgang. 

Staal is maakbaar, net als de vroeg-naoorlogse samenleving. En dus vonden technieken om 

st aalplaat te vervormen tot complexe onderdelen gretig t o epassing in producten waar de moderne 

w ereld op zat te wachten. Ook in de w oningbouw was het gebruik van staal niet aileen wenselij k 

en waarschijnlijk, maar zelfs onvermijdelijk. Het beloofde een maatvastheic;J waar baksteen en hout 

onmogelijk aan konden tippen. 

Polynorm deed a lies in staal: van basis tot nok. Tot op de millimeter gedetailleerd. Een hoofdsysteem 

en tientallen subsystemen met honderden st rips, lipjes, beugels en sparingen. 

10 



Een compleet bouwpakket 

De Polynormwoningen zijn ontworpen op basis van een skelet van stalen liggers -en stijlen, 
samengesteld uit dunne staalplaat. Aan de buitenkant is dit skelet bekleed met geprefabriceerde 
betonnen gevelplaten in een beperkt aantal afmetingen met gele en groene pasteltinten. 

Woningscheidende wanden zijn gemaakt van houtvezelgevulde betonplaten; vloeren van dunne 
betonplaten. Oorspronkelijk waren binnenwanden en plafonds afgewerkt met asbestcementplaten 
en kozijnen van ramen en deuren waren van hout. De stalen kapconstructie was bekleed met 

isolerend plaatmateriaal afgedekt met dunne staalplaat. De keuken (de bekende standaard 
Bruynzeelkeuken) bestond uit een granieten blad, zuurvrije tegels, twee bovenkastjes en twee 
onderkastjes. Alexandre Horowitz en Polynorm hebben het bouwsysteem tot in de kleinste details 

uitontwikkeld. Ieder element was exact op maat geprefabriceerd, gebaseerd op vaste stramien
maten van 1.040 millimeter. Ook de bijbehorende schuurtjes zijn in staalframebouw met dezelfde 
basismaterialen geconstrueerd. Met dit bouwpakket zijn drie woningtypen gemaakt, varierend in 

grootte. 

Drie typen Polynormwoningen in Eindhoven 
Type Aantal woningen Woninginhoud - · Oppervlakte 

1 
2 
3 

De fundering 

98 
92 
22 

235m3 

267m3 
310m3 

per verdieping 
32m2 

37m2 
44m2 

Opperv/akte in 
stramienmaten 
4,5 X 6,5 
5,5 X 6 
5,5 X 7 

De fundering bestond uit een betonnen funderingsbalk ter plaatse van de gevels en de woning
scheidende wanden. Ter ondersteuning van de twee hoofdstijlen, ongeveer in het midden van de 

plattegrond waren twee poeren aangebracht. De fundering van de waning is het enige bouwdeel 
dat 'liet droog is gemonteerd, maar op de bouwplaats is gestort. Wei maakte Polynorm hiervoor 
gebruik van universele stalen mallen. Met deze mallen konden een grate nauwkeurigheid en een 

hoog tempo worden gewaarborgd. 

20 

Stalen bek.isting met instelbare vijzels voor de 
hoogte-instelling. 

Knoop k.olom-fundering, de enige plaats waar 
passingsplaatjes zijn toegepast. 



De hoofddraagconstructie 
De hoofddraagconstructie is in de Polynormwoning bij de TU Eindhoven precies volgens het oor
spronkelijke bouwplan en met de originele materia len in elkaar gezet. De constructie bestaat uit een 
skelet van stalen liggers en stijlen. Deze zijn gemaakt uit dun bandstaal in diktes van 1 en 2 millimeter, 
geprofileerd en voorzien van de nodig-e gaten en ~p;i;Qe-;:;-:-De'"i)roflelen Zijri exactop maa~_ggrnaakt 

,ef) o-p ·a-e~bouwplaats--lfl~t: ~hf6effi'outen gemonteerd. Allereerst IS op oebetonnenf~~dering een 

vloerconstruttie ·a'a'ii!"feoracl'iro·emande Ult eenraster van prima ire, secundaire en tertiaire liggers. 
Hiervoor heeft Polynorm drie profielen ontwikkeld. Drie primaire liggers overspannen de gehele 
diepte van de waning. Tussen de primaire liggers py;r~_pa~ne·n- ~~~$-~~u-rld-airi~Iig-gers -(2 en 3,5 

stramienmate~). De tertiaire liggers~_Y.erbin_d~n <;:!~ ~~CI • .mdair_~ . ~-ggers en voorkomen het uitknikken 
ehtan. De tertiaire liggers lopen in een aantal gevallen over meerdere stramienmaten door tussen de 
gaten in de se~~~aire liggers. Stabilit~it "wordt g~g~v'e~ docir' e~kele kruisverbanden. 

----- - -- . . -

-~ . ._ ~;.., ;~ .- /jjr. 
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stabiliteits verbanden 

primaire liggers 

secundaire liggers 

tertiaire liggers 

hoofdkolommen 

hulpkolommen 
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De hoogte is verkregen met een serie dragende stijlen in de gevels, in de woningscheidende wanden 
en ter plaatse van de binnenwand. De stijlen zijn samengesteld uit twee voorgevormde staten U
profielen die onderling zijn gekoppeld om de kniklengte te verkleinen De zwaarst belaste stijlen zijn 
met een extra U-profiel uitgevoerd. Aile stijlen zijn direct doorgekoppeld naar de stijlen van de 

bovenliggende verdieping. Verder zijn de stijlen voorzien van verbindingsplaatjes waarop later de 
betonnen gevelplaten zijn vastgeschroefd. 
De liggers zijn samengesteld uit twee gezette profielen die met schroeven en afstandbusjes onder
ling met elkaar zijn verbonden. Het samenstellen van de vloeren en wanden met de onderlinge 
vervlectltJ!")g is streng hierarchisch -;~-reTstci'us-~:e·rryoqrgeschf.~yen"rli"ontag~~~-~----- - .... ~-- · -· · - ·· . . -. ,.~ .. - . . ' 

Het dak 
Het originele dale bestond uit een constructie met sporen, spanten en gordingen, alles uit staal. De 
kap was aan de binnenzijde afgewerkt met onbrandbaar isolerend plaatmateriaal en aan de buiten
zijde met Iichte staten beplating. AI vrij snel na oplevering bleken de daken een schittering te 

veroorzaken die hinderlijk was voor vliegverkeer rond het naburige vliegveld Welschap. Daarop is 
over het staal bitumen gesmeerd. Vanwege lekkages is in 197811980 bij aile woningen het staten dak 
vervangen door een houten kap. Details over de oorspronkelijke dakconstructie zijn verloren gegaan. 

Gevels 
De gevelbekleding bestaat uit betonnen platen met sponningen die ervoor zorgen dat de platen 

Onderzijde vloer met beugels voor plafondsysteem 

regendicht in elkaar passen. De gevel is volgens het vaste stramien opgebouwd: twee betonnen Detail ophanging smalle gevelement. 

platen van 860 millimeter en 180 millimeter breed leveren samen de stramienmaat van 1.040 
millimeter. De ramen en deuren passen in het stramien van de gevelplaten. Aangezien de oorspron
kelijke woningen 4,5 of 5,5 stramienmaten breed waren, zijn er ook passtukken ontwikkeld van 340 
millimeter breed. Samen met een gevelplaat van 180 millimeter, geeft dat een halve stramienmaat. 

De hoogte van de platen is 860 millimeter met een horizontale schijnvoeg in het midden van de plaat. 
De gevelplaten zijn voorzien van een metalen ophangsysteem. De brede gevelplaten zijn vanuit de 
binnenkant aan het staalskelet geschroefd. De constructie heeft daarmee de benodigde stabiliteit 

gekregen. De smallere gevelplaten zijn ter plaatse van de stijlen ingehangen. De ruimte tussen de 
staten profielen van de gevels is opgevuld met een isolatiedeken van 5 centimeter steenwol. Aan de 
warme kant is een dampdichte laag aangebracht. Speciale strips met uitgestanste weerhaken aan het 

staalskelet dienden om te voorkomen dat het isolatiemateriaal naar beneden zou zakken. 
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Horizontaal detail gevel. 

.. 

Fixatie betonnen gevelelement aan kolom. 

10. 
16 

lO 

1. U prDfirl, staal. 80 x 
30x1rt~m 

=:I 2. U pn:~firl. st,.al. 811 
~- 30 x 2 mm 

l 'eeugrl, staal , 82r 
20 x 2 mm 

4_ Bent.tigingsprofirl. S~.al 
5 Guelbrplating, 

Beton. d =50 mm 
6. lsolati!!, Strrnwol. SO rnm 
1. Brpl•t1ng. n.bnthoudend 

board.d = 6mm .. 12 mmbij 
drbrnstiging 

8. Bevestigingslipje, Stul 
9_ Brvnflr;Jinqsstr.p, St,.l 

10. Klihlijt.t, Aluminium 
11. Bout, M5 x 9 mm 
12. Damprrmmrndr Fglil 
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Horizontaal detail woningscheidende wand. 

7. 

30 30 
142 

Woningscheidende wanden 

!:! 

::: 

~ 

::: 

!:! 

4. Beplating, asbesthoudend board. d: 6 mm, 
12 mm biJ de bevestiging 

5. Bevestigings lipje. Staal 
6. Bevestigings strip, Staal 
7. Kliklijst. Aluminium 
B. Bout, MS x 20 mm 
9. Bout, M6 x 15 mm 

10. Schroefhuls. staal 
11. lsolatie. Steenwol. 50 mm 

In de woning bij de TU is met de originele materia len een woningscheidende wand gereconstrueerd . 

Deze bestaat uit elementen van beton, waarop aan beide zijden het staalskelet aansluit. De platen 

zijn 30 millimeter dik, 1.040 millimeter breed en 860 millimeter hoog. Kleinere betonelementen zijn 

gebruikt ter hoogte van de in de wand ge"integreerde liggers. Op deze manier is een doorlopende 

betonnen wand geconstrueerd; van de fundering tot de nok. Oorspronkelijk waren de woning 

scheidende wanden aan weerskanten bekleed met een dunne laag steenwol en glad afgewerkt met 

asbestcementplaten. Hiermee was een voor die tijd afdoende brandwering en geluidsisolatie 

gerealiseerd. 
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Vloersysteem --- T 
2 

1 passtrook 

2 hoekstuk 

3 betonnen vloerplaat 

4 metalen rooster 

5 verende oplegglng 

6 tertiaire liggers 

7 prlmalre Uggers 

De vloeren 
Op de primaire en secundaire liggers van het staalskelet is een verende tussenlaag van stroken zacht-

---~·--. -· 
~oard aan~_e_~r~~-h.!:_~eze zor_g~ v_ogr -~~luid_d~_rnpiog___en.demping van .trillingen. Hierop rusten stalen 
~o~ro?sters die geprefabriceerde vl9erpl~~~-f!-9_~d-~s.!e.~nen. De vloerplaten bestaan uit 20 milli
meter dikke betontegels- men!en dun wapeningsgaas, gevat in een meta len lijst. De platen zijn met 
U-vormige bevestigingsstrippen en hoekstukken op de liggers gefixeerd door van bovenaf een 
schroef en een meedraaiend plaatje een slag te draaien. Platen, bevestigingsstrippen en hoekstukken 
zijn vervolgens slijtvast afgewerkt. In de keuken, we en badkamer zijn de vloeren bovendien water
dicht afgewerkt. 



Verticaal gevelkoz ijn. 

158 
59 32 38 

24 29 89 

25 25 12 27 
50 80 

Kozijnen, ramen en deuren 

29 
16 

10 2 3 12 4 
19 

U pro f1 el. s taal. 80 x 30 x 1 mm 
Kozij n. Hout . 59 x 158 mm 
Gevelbeplat ing . Beton. d = 50 mm 

4 lsolatie. Steenwol, 50 mm 
5. Beplahng, as.b est houdend board . d = 6 mm. 

12 mm b1j de beveshging 

6 Beves.t1gmgs lip Je. St aa l 
7. Beveshg1ngs strip, St aa l 
8. Kliktr rs. t . Aluminium 
9. Dampr emmende Folie 

De oorspronkelijke kozijnen, deuren en ramen waren van hout. Deze werden in de fabriek compleet 

afgemonteerd: voorzien van hang- en sluitwerk en glas, afgehangen en geschilderd. Aan de stijlen 

van het staalskelet zitten verbindingspunten waarmee de kozijnen zijn gemonteerd. Op het werk 

werden de kozijnen met speciale beugels tussen de stijlen gemonteerd. De kozijnen zijn even diep 

als de gevel en sluiten dus i')an op de betonnen gevelelementen en op de binnenafwerking . De 

dorpels van de buitendeurkozijnen zijn van betongraniet. 

26 



Aansluiting binnenwand-woningscheidende wand. 

Vervormbare lip om profielen van het 
binnenbeplatingsysteem te koppelen. 

Horizontaal detail hoek binnenwand. 

l7 17 12 
80 

Binnenafwerking 

1 U profH!I. ~taal. 80 • lO • 1 mm 
2. Bt~uCJI!I. ~taal d =- l 1rur1 

3. HoekbeuQet. $laal. SS x SS • 2 mm. -45 
mmhoog 

l. . Hatkbeugel, $laal, 30 x 30 x 3 •nn•.-45 
mm h009 

5. Hoekprofle l . d E 2 mm 
6. Beplali!MJ, nbedhoud•nd board, d ,. 6 mrn, 

12 .. m bij de btve~tiQing 
1. BevestH]WH;J\ lip~, Staal 

9. 8. Bue!litiginCJ' strip, Staal 
9. Kliklijst. AIUI'Iinium 

10. Bout. HS x 91M1 
11. Hotr, HS 

De binnenkant van de gevels, de binnenwanden en de plafonds waren oorspronkelijk afgewerkt met 
asbestcementplaten. Een brandvrij materiaal, dat glad was afgewerkt met een afwasbaar latex
product. In de badkamer was het asbestcement tot een hoogte van 1,5 meter afgewerkt met een laag 

betonemaille. De asbestplaten waren met aparte stalen profielen aan de stijlen en de liggers van het 
staalskelet bevestigd. Aan de zichtzijde waren de profielen met een dunne aluminium lijst afgewerkt. 

Later zijn de asbestcementplaten afgedekt met gipsplaat en zijn de natte ruimtes betegeld. 
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Trappen 

In de woningen zijn twee trappen: een vaste dubbelkwarttrap naar de eerste verdieping en een vlizo

trap naar de zolder. De vaste trap was gemaakt met trapbomen en stootborden van plaatstaal. De 
tredes waren van hout en waren vastgeschroefd op de stootborden. Met een pianoscharnier zijn de 
stootborden aan de trapboom verbonden. De trap is destijds op het werk in elkaar gezet. Eerst 

werden de twee trapbomen bevestigd aan de stijlen van de woningscheidende wand en aan de 
binnenwand van de entreehal. Daarna werden de stootborden met scharnierpennen aan de bomen 
bevestigd. Ten slotte werden de houten tredes gemonteerd. Boven werd een traphekje aangebracht 

met behulp van een doorgetrokken stijl en een aluminium buis. Het vlak ertussen is opgevuld met 
triplexplaat. Geheel in stijl is de trapleuning van aluminium. 
De vlizotrap naar zolder was geheel in metaal uitgevoerd. De oorspronkelijke trap had een ingenieus 

bewegingsmechaniek met een betonnen contragewicht waardoor het opdrukken van de trap soepel 
verliep. Het contragewicht hing a an een staalkabel tussen twee stijlen in de woningscheidende wand. 
De vlizotrap was gemonteerd in een houten kozijn dat aansloot in de geraveelde vloer. 
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Vlizotrap naar zolder. 

,,., 
. ~ ; . ., 
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Traphekje van multiplex met aluminium leuning. 





lnstallaties 

De woningen waren naar maatstaven van de jaren vijftig goed voorzien van installatietechniek. 
ledere waning had drie tappunten voor koud water en twee voor warm water. Leidingen zijn met 

speciale verbindings- en bevestigingsmiddelen in de wanden en vloeren aangebracht. Voor de afvoer 
van afvalwater zijn Ioden buizen aangebracht. Van de kelderkast naar de keuken is een gasleiding 
aangelegd, eveneens met speciale verbindings- en bevestigingsmiddelen . In het hoofdvertrek bevond 
zich een lichtpunt en twee stopcontacten. In de overige vertrekken bevond zich een lichtpunt met op 
enkele kamers een schakelaar gecombineerd met een stopcontact. De behuizing van wandcontact

dozen en schakelaars, een vierkant metalen doosje, was aan de stijlen gemonteerd. Elektrabuizen 
konden gemakkelijk in de holle wanden en vloeren worden opgenomen. 

Rookgas- en ontluchtingskanalen 

De woonkamer en een van de slaapkamers waren oorspronkelijk voorzien van een aansluitmogelijk

heid voor een gas- of kolenkachel. De schoorsteen bestond uit Iichte betonnen holle elementen die 
gestapeld tussen vier hoekstijlen een kanaal vormden. De blokken waren voorzien van een metalen 
omranding ter versteviging. Voor de afdichting tussen de blokken diende een asbestkoord. Later, bij 
aanleg van centrale verwarming, zijn de schoorstenen verwijderd . De ontluchtingskanalen voor 
keuken, we en badkamer waren op dezelfde manier gemaakt. 
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lnbouwdoos voor electra. 

Rookgaskanaal 



lnstallatie-unit in lceulcen, gas en water. 
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Vissers van huizen 

De NV Polynorrn ·~ kort na de Tweetle Wereldoorlog opgericht on1 op .ndustr1ele basis wonu1~.wn :e 

bouwen Staalt>ouw IN as daarboJ h(•t uotgangspunt Het bedr •J f bestaat nog steeds en •s tegenwoord•g 

act•ef .n mecrdere markten en nwerdere Ianden Aileen hUizen worden n1et meer gebouwd. 

1950 

'De NV Rouwmaatschappij Polynorm heeft de verkoop van hlllzen. scholen. fabr1ckcn. h,Jilgdfs. 

garage\> en andere opstallen, ,,lsruccll~ de montage daarvan volgPns CJPiwel nieuwe werkmethoden 

inmiddel~ te• hand genomcn In Augustus 1950 werd een begin gerndakt met het montt>ren van ruim 

tweehondertl ecngez1mwon111~.Jen voor de N.V. Philips Gloeildtnpenfabrieken te Eindhoven. 

Bestellingen wcrden aanva<:ud van de Gcmcente Groningen voor de fabmage en montage v<~n enige 

fabriekshallen, mclusie f centrale v<'fwarming, en van een schoolbPstuur te 's-Gravenh,lgc voor de 

bouw van ePn school met vcrd1cp111<J en gymnastieklokaal, het gelwel voot zten van centr<ail• ver

warm•ng.· Dtt staot an de inle1ding van een brochure van Polynorm Lilt 1950. 

Vi~sersbevolking 

Het bednJf vesttgde z1<h u l Bumchoten . Onder andere om h1erdoor werk te btcden .J.Jn dl.' plaat

sei•Jke v1ssersbevolk•ng d•e ItCh mf't de aanleg van de AfsiUitdiJk l:'n de Flevopolder~ genuodlddkt 

voelde Utt te> liPn na;u anckrc m•ddl'lt:'n van bestaan. 'lk maak u Vt\Ser'> van hu•zen·. moet mgt:'n1eur 

Van Hulst, de toenmaligl? diretteur vc~n Polynorm, hebben gedacht Op 27 december 1948 sthr.Jit hiJ 

aan de buryemeeHer van Eindhoven trots. dat de bouvv van eerste faiJnekshal van 3000 m.l nage· 

noeg gcrced •s· "De prochtC!tPi1fdellngen met de rol-en-vouwmath•nes. ponsmach•nt>\. la\nMch tnes 

enz enz komen geleidehjk •n bedr•Jf W iJ hebben op het ogenblik ca 100 man on d•enst wdarvdn ta 

40 lt:•d•nggevend ( ) Omstreel...\ het midden van het jaar '49 rekenen WIJ te kunnen heg111nen met 

de produ<t•c en montage v<'ln cle eerste ser•e van 3 a 400 wontngt'n d•e m Emdhoven kwm,•n t...omen · 

Het bedr•Jf hdd grote plc1nnen 
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1006 
S 1 nd~ haar oprichtmg •s Poiynorm .lil oJd t't'll mt•taJ ivt>rw£>rkend bedr iJ f gebleven Toch i~ ~'I vt•l' l 

veranderd. De product1e van vvon•ngPn 11 1 ,u,,ltJLnrw IIL'eft nool\ een grote vlucht kvnnen kr qg~n en 

na oplevenng van het proJE'lt m Emdhovc11 rnoest ilet tJedrJJf ziJn plannen bijstellen. Er werden nog 

wei producten geleverd, onder andere d.Jn d r f~rma NciJssen d1e hiermee tot eind Jaren '60 voigc•1s 

een eigen systeem. veel schoolgebouwen lwcft g0maakt . Een onderdeel van het bedriJf. Polynorrn 

Bouwproducten. heeft zich toegeleqd op dC' productte van stalen kozijnen voor toepassmq rn de 

bouw In 1999 is dit onderdeel samen~Jt'9.!clll Ill PI Br uynzecl onder de naam Poly norm Bruynzeel, het 

latere Theuma. De hoofdvestigmg van Th<>unld 1 ~ noq ~teeds in Bunschoten. Een ander deel van het 

bedrijf heeft zich gespecialiseerd in rle prodtH tie van stalen, aluminium en kunststof onderdelen voor 

de automobielindustrie en opereert ondc•r dt' ntlam Polynorm Automotive. Dit bedrijf m<1akt deel 1111 

van een concern met in totaJile~ vest19iny <~n c.>n <ir<a 3000 werknemers. Sinds 2000 maakt Polynorn1 

dee I uit van het Oostenrijkse conce1 n Vm•\l<~lplll!' 

Gebouwen, kozijnen. auto's 

De rnarkten ZtJn verlegd. maar de produttt•n ''ill on <~anleg hetzelfde gebleven: voorgevorrnde ~talcn 

en dium•mum componenten In aanv<~ng bepL•rkte Polynorm z1ch tot de bouw Wonrngen wcrden 

ontworpen op basis van een volled•g ~t,tlcn tonstru< toe Opmerkei tJ k tS , dat d e koz rJnen voor tleurt•n 

en ramen eerst tn hout werden u1tgcvol'rd To t' n de ~y~tecrnbouw tn Nederland onvoldoendc vctn dl' 

grond kvvam, we>rden andere mark ten gc.>to<l11 En 1 u • ~t •n de prefabflcage van stalen kozrJnen werd 

doe markt gevonden. later b lel"k de expc1t1\l' vt~n Polynnr rn voora l aantrekl<elijk te ZIJn voor de auto 

mobielindustne. Waar h et n1et •s ge iukt won onycn v<.HI de iopende band te Iaten rollen. iukt dat wei 

met auto's. 

Tot op de dag van vandaag 1s Polynorrn de g rootstP werkgever van het voormalige vissersdorp 





Hoofdstuk 3 

Creativiteit geeft kwaliteit en comfort 

Horowitz was werktuigbouwkundige en elektrotechnicus. Hij was geen bouwkund ige. M isschien 

kon hij juist daardoor met een f risse blik naar de won ingbouw kijken en een enorme creativiteit 

aan de dag leggen. 

In ieder geval introduceerde hij technieken, d ie in de toenmalige bouw vrijwel onbekend waren. Er 

is een hoge kwaliteit staal gebruikt die op een vooruitstrevende manier tegen corros ie is beschermd. 

Er is een bescheiden vorm van thermische isolatie toegepast en in het gevelpakket is een 

dampdichte laag aangebracht om condensat ie in de spouw te voorkomen. Er was aandacht voor 

Iicht , frisse Iucht en geluid. 

De woningen voldeden daarmee ruim aan de meeste bouwfysische eisen die in 1950 werden gesteld. 

Het waren goede woningen waar je comfortabel kon wonen . 



Het Polynormstaal 

Het staal dat in de Polynormwoningen is gebruikt, is gemaakt volgens het zogenoemde Siemens
Martinproces. Dit proces is door vader en zoon Martin ontwikkeld: een glasoven van Siemens is door 
hen geschikt gemaakt voor het verwerken van schroot. In de naoorlogse jaren was daarvan veel 

beschikbaar. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog is het Siemens-Martinproces het belangrijkste proces 
geweest voor de productie van vervormingsstaal met een zeer laag koolstofgehalte en voor de 
meeste soorten constructie- en machinestaal. Voor de profielen van het Polynorm-bouwsysteem is 

dun bandstaal gebruikt, in dikte varierend van 1 tot 2 millimeter, afhankelijk van de toepassing. 
Daarover zijn meerdere coatings aangebracht. Vervolgens is het staal gestanst en koud vervormd tot 
verschillende hanteerbare profielen. 

Mechanische eigenschappen 

Met de profielen zijn vrije overspanningen gerealiseerd tot 3,5 stramienmaten, ofwel 3,64 meter. Het 

staalskelet is sterk genoeg gebleken om, ondanks Iichte corrosie, de woningen meer dan vijftig jaar 
te dragen. Na sloop van de woningen zijn enkele liggers onderworpen aan mechanische beproevingen 
om de sterkte ervan te bepalen. Uit rek- en drukproeven bleek dat de liggers bij een zware belasting 

eerst aan de bovenkant gaan plooien. Vervolgens verdraaien de uiteinden. Een ligger bezwijkt bij 
een totale belasting van 10 kN. In de vloerconstructie van de Polynormwoningen is het overigens niet 
mogelijk dat een ligger op deze manier uitknikt omdat de primaire liggers zijn opgesloten in een 

raster met secundaire en tertiaire liggers. De experimenten lieten zien dat de liggers sterk genoeg 
zijn voor een vloerbelasting van 3,23 kN per vierkante meter. Oat is aanzienlijk meer dan de heden
daagse NEN-normen aangeven: voor woningen is dat minimaal 1,75 kN per vierkante meter; voor 

kantoren minimaal 3,0 kN. Binnen de constructie wordt de vloerbelasting verdeeld over secundaire 
en primaire liggers. Het raster van liggers draagt zijn belasting vervolgens af aan de kolommen die 
opgenomen zijn in de gevels en de binnenwand van elke waning. Het totale gewicht van de waning, 

waar de betonnen platen van de gevels en de woningscheidende wand een flink aandeel in hebben, 
wordt via de kolommen afgevoerd naar de fundering: per twee stramienmaten (2,08 meter) is er een 
kolomverbinding naar de fundering. 

De stabiliteit ontstaat door de schijfwerking van de vloerelementen en de schijfwerking van de 
betonplaten in de gevels. Daarnaast zijn in de vloeren windverbanden opgenomen die zorgen voor 
de stabiliteit in de lengterichting van de waning. 
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Beproeving ligger in laboratorium faculteit 
Bouwkunde. 



Brandveiligheid 
De Polynormwoningen zijn goed beschermd tegen brand, onder andere door het gebruik van asbest 

binnenbekleding. Voor zover bekend is er nooit brand geweest. Dat is maar goed ook. Vergelijkbare 
profielen zijn gebruikt in een bedrijfshal van ESTEC in Noordwijk. Daar leidde in 1972 een brand 

ertoe, dat de constructie binnen een half uur zijn sterkte verloor. De steeds strenger wordende eisen 

op het gebied van brandwerendheid, leidden ertoe dat er later kritischer werd omgegaan met 
koudgevormde stalen profielen voor constructiedoeleinden. 

Corrosie 
In het bestek van 1949 staat dat het staal tegen corrosie is beschermd 'door het fram~iseren voor he!_ 

puntlassen en afdekking in domR~!baden me_t g_IY.~~r_o~~n, die daarna gemoffeld worden. 
Ten doelmat!ger bescherming hebben wij nergens op de_\IV_e.reld _k_unnen vifiden:-~~----· 
Onderzoek bij Corus en TU/e naar deze finishing wees uit dat direct op het staal een chroom
houdende laag zit van circa 2 11m (0,002 millimeter). De profielen zijn verder afgewerkt met een 
organische coating van gemiddeld 40 jlm, die hoogstwaarschijnlijk met spuiten is opgebracht. 
En inderdaad: na vijftig jaar, bij de sloop van de woningen, bleek het staal in het algemeen nog in 

een goede conditie te zijn. De me~~-~!~~~-vertoonden .geen corrosie en_ de schroeven 

_ kon_g~..D _e_e_~.YQ.~_<;!_ig worden losgemaakt. . 
.. siichts op enkele-pfekken·was net staal aangetast. Een van de randbalken in de begane grondvloer 

was aangetast. Op deze plaats, ter hoogte van het maaiveld, heeft het vocht jarenlang vrij spel 
gehad. Verder vertoonden de stijlen in het midden van de waning corrosie op de plekken waar bij 
de renovatie in 1978/1980 een rookgasafvoer van de kachel is verwijderd. Hier is het staal plaatselijk 
verhit, waardoor de coating is beschadigd. Daarnaast waren de liggers in de regenbelaste buiten-

gevels op het zuidwesten gecorrodeerd. Op die plekken heerste in de spouw blijkbaar zo'n hoge 

luchtvochtigheid, dat de coating niet de bescherming kon bieden die nodig was. Tot slot is bij schroe
fverbindingen op sommige punten corrosie ontstaan, doordat twee metalen van verschillende 

samenstelling met elkaar in contact waren. 
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Vocht 

'Voor de duurzaamheid van het staalskelet is het echter nog van veel grater belang dat de kans op 
condensatie op het beschermde staalskelet door het aanbrengen van een dampdichte laag aan de 
achterzijde van de binnenbekleding practisch tot nul is gereduceerd ( ... )', vervolgt het bestek van 

1949. De toepassing van een dampdichte laag was voor die tijd uniek. In vakliteratuur is pas vanaf 

eind jaren vijftig sprake van zo'n oplossing . Op dit punt waren de Polynormwoningen hun tijd ver 
vooruit. De dampdichte laag bestond uit aluminiumfolie, gecacheerd op bitumenpapier als drager. In 

de gevels zijn geen ventilatieroosters opgenomen, maar vanwege de droge montage van de buiten
bekleding is de spouw wei geventileerd geweest. 
Over problemen van vocht van buiten naar binnen was al meer bekend. Een waterdichte, damp

doorlatende folie aan de koude kant van de gevelopbouw, zoals tegenwoordig gebruikelijk, is echter 
niet toegepast. 

Warmte 
'Tussen de buiten- en binnenbekleding der buitenwanden en in de scheidingswanden tussen belen
dende percelen worden matrassen gebonden steenwol aangebracht. Dit materiaal geeft een voor

treffelijke isolatie, is onvergankelijk en voor gedierte ontoegankelijk', staat er in het bestek uit 1949. 

Warmte-isolatie was in die tijd niet gebruikelijk. Met de isolatielaag voldeed de warmteweerstand 
van de buitengevel dan ook ruimschoots aan de toen geldende normen. Het staalskelet zorgde 

echter voor flinke koudebruggen. Bij een buitentemperatuur van -7 •c en een binnentemperatuur 
van 20 •c was de temperatuur op de wand bij een stalen kolom ongeveer acht graden lager dan bij 

de ge"isoleerde buitengevel. De isolatiewaarde van het totale gevelpakket is hierdoor negatief be"in

vloed. Bovendien verhoogden de koudebruggen de kans op condensatie en corrosie. De warmte
weerstand van de vloer voldeed niet aan de geldende normen. Ondanks de toegepaste isolatie moest 
er dus nog veel worden gestookt om de binnentemperatuur op een aangenaam peil te houden. 
Zodra de verwarming werd uitgeschakeld koelde de woning snel af naar extreem lage temperaturen. 

In de loop van de jaren zijn de normen op het gebied van warmte-isolatie veranderd. De gewenste 
binnentemperatuur is enkele graden hoger dan in 1950 en onder invloed van stijgende energie

prijzen, moet deze temperatuur met minder brandstof kunnen worden bereikt. 
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1/EDX analysis 
55 j oude Polynormwoning 

---,------------------

-. 

MSA2060014 

constructledeel 
· buitenmuren woonruimte 
woningscheidende wand 
begane grondvloer 

verdiepingsvloer 

warmteweerstand 
1,49 m2KIW 
1,10 m2KIW 
0,08 m2KIW 
0,27 m2KIW 

norm volgens NGB 1951 
0,57 m2KIW 

0,42 m2KIW 
0,57 m2KJW 
0,49 m2KIW 

In de loop der jaren zijn daarvoor allerlei nieuwe soorten isolatiemateriaal ontwikkeld en is de kennis 
over de toepassing ervan vermeerderd. Bij de renovatie van 1978/1980 zijn de Polynormwoningen 

voorzien van dubbelglas. Hierdoor is het warmteverlies enigszins teruggedrongen. Maar vooral de 
onge'isoleerde begane grondvloer is altijd een onaangename bron van warmteverlies gebleven. 

Licht 
Aan de hoeveelheid daglicht dat in de woning kon komen, werden in 1950 nog geen eisen gesteld. 
Later wei. In 1958 werd de daglichtfactor (de norm voor de verlichtingssterkte in huis, als deel van de 

lichtsterkte in het vrije veld) gesteld op 0,6 procent voor plekken waar aileen grof werk werd gedaan 
en 6 procent op plekken die geschikt moesten zijn voor zeer fijn werk. Volgens metingen in een 
maquette voldeden de woningen aan die eis. De meeste plekken in huis ontvingen voldoende 
daglicht voor grof tot middelmatig werk. 

Plaats 
woonk:amer, midden 
woonk:amer, raam noordoost 
woonkamer, raam zuidwest 
keuken, bij raam 

keuken, bij deur 

Qagllchtfactor 
1,1% 
2,5% 

2,7% 
1,5% 
0,9% 

In de tussenliggende jaren zijn de normen voor daglicht aangescherpt. Een daglichtfactor van 2,0 tot 
5,0 procent wordt tegenwoordig aanbevolen. In het midden van de kamer en in de keuken voldeden 
de Polynormwoningen niet aan de moderne eisen. 
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Lucht 

Bij het antwerp van de Polynormwoningen is rekening gehouden met frisse Iucht. In de bouwaan

vraag is een tabel opgenomen met daarin de afmetingen van ventilatieopeningen per vertrek. 

Daarbij was er overigens geen relatie tussen de oppervlakte van het vertrek en de oppervlakte van 

de ventilatieopening. Ventileren moest handmatig gebeuren door een raam te openen. Daarnaast 

zijn de keuken, toiletruimte en sanitaire ruimte via een ontluchtingskoker met de buitenlucht 
verbonden. 

woning 

vertrek 
waankamer 

keuken 

toiletruimte 

slaapkamer 1 

slaapkamer 2 

slaapkamer 3 
Ia vet 

Geluid 

ventilatieopening in m2 

waningtype 1 

2,5 

3 
0,14 

1,80 

2,30 

0,60 

0,60 

waningtype 2 waning type 3 
5 6 
3,3 2,3 

0,14 0,14 

4 3 
1,8 1.,8 
0,6 0,9 

0,6 0,14 

In 1999 zijn geluidmetingen gedaan in de waning aan de Hamakerstraat 17 en tussen de woningen 

aan de Hamakerstraat 17 en 19. In en tussen aile vertrekken is de overdracht van luchtgeluid en 

contactgeluid bepaald. Het bleek dat in vrijwel aile vertrekken werd valdaan aan de eisen die in 1999 

van kracht waren. Slechts op enkele plekken werd niet voldaan aan de geldende normen. Binnen de 

waning was er meer overdracht van luchtgeluid tussen de slaapkamers en de zolder dan zou zijn 

taegestaan . Dat was het gevolg van een naderhand gerealiseerde open verbinding naar de zolder. 

Tussen de woningen was er teveel overdracht van luchtgeluid tussen aangrenzende slaapkamers. De 

averdracht van contactgeluid bleef in aile gevallen ruimschaats binnen de (moderne) eisen. 

De goede geluidskwaliteit van de woningen is het gevolg van enkele daelgerichte maatregelen. Zo 

zijn de woningscheidende wanden aan beide zijden met steenwol ge'isoleerd en daarna afgewerkt 

met plaatmateriaal. Hierdoor is de externe overdracht van geluid sterk gereduceerd. Verder is de 

(interne) overdracht van contactgeluid via de vloeren beperkt gehouden doordat op de primaire 

constructieliggers stroken zachtboard zijn aangebracht. Daarop rusten de stalen vloerrasters en de 
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betonnen vloertegels. Deze constructie dempt veel trillingen. Toen de woningen werden gebouwd, 

bestonden er geen concrete geluidseisen. Het is daarom bijzonder dat de Polynormwoningen op dit 

punt zelfs vrij goed aan de moderne eisen van het bouwbesluit voldoen. 

Geluidmetingen Hamakers~raat 17 intern en 19 extern (1999) 
luchtgeluidisolatie contacttjelutdisolatie 

grenswaarde (bouwbesluit) 

getnEhen geluidisolatie 
van ruimte naarruimte 

woonkamer wo6rlkamer 

hoofdslaapkamer . 

zolder 

hoofdsl.kamer woonkamer 

hoofdslaapkamer 

zolder woonkamer 

hoofdslaapkarl'l~r' •. 

zolder 

intern extern 
oe ~· .20 dB oe 0 dB 

nvt + 12,8 
1,5 

- 9,3 
- 1,6 
nvt 
-20,7 -3,4 
- 10,8 

- 26,7 
nvt 

intern 
oe- 20 dB 

nvt 

+ 10 
0 
- 12 
nvt 

3 
+7 
- 12 
nvt 

Bron: ~· ;/<Jnsen van Galen e. a., Rapport Iucht- en contactgeluidis(){Stie Polynormwoning 
Hamah3fstraat 17 Eindhoven, TU Eindhoven, faculteit Bouwkund~/1999. 

extern 
oe 0 dB 

+ 29 
+ 28 





Hoofdstuk 4 

Vijftig jaar woongenoegen 

De Eindhovense Polynormwoningen zijn van basis tot nok met schroef- en klemverbindingen droog 

gemonteerd. Ze zouden dus ook weer kunnen worden gedemonteerd en veranderd wanneer 

nieuwe woonbehoeften daarom zouden vragen. 

Zou je zeggen. 

Maar flexibiliteit is nooit een item geweest. In de loop van de vijftig jaar waarin de woningen 

bewoond zijn geweest, is er van alles verbouwd. Op een klassieke manier. Met hak- en breekwerk. 

Zander te luisteren naar de specifieke kenmerken van het systeem. De flexibiliteit die industrieel 

bouwen in principe met zich meebrengt, is niet benut. 

Een beeld van vijftig jaar woongenoegen. 



Een ordelijk huishouden 

Bij oplevering voldeden de woningen ruimschoots aan aile eisen die in de jaren vijftig aan woningen 
werden gesteld: proper, Iicht, hygienisch en met voldoende ruimte voor de talrijke jonge gezinnen. 

De woningen stonden in een ruim opgezette buurt met een beklinkerde straat en een stoep van drie 
meter breed. ledere woning had een tuin; sommige een tuin aan voor- en achterkant. Een voordeur 
aan de straatkant en een opstapje zodat neerslagwater en straatvuil buiten bleven. Een klein halletje, 
bij sommige woningen direct gekoppeld aan de toiletruimte, een kelderkast en de trap naar boven. 
Een gesloten keuken met een doorgeefluik naar de woonkamer en een deur naar de achtertuin. Op 

de verdieping een overloop, drie slaapkamers en een kleine badkamer met een lavet. De zolder
verdieping was via een luik en een vlizotrap bereikbaar. Met een kelderkast, een zolder, een berging 
in de achtertuin en overal inbouwkasten werd het de huisvrouw mogelijk gemaakt te zorgen voor 
een ordelijk huishouden. Alles netjes aan kant. Het belang van voldoende bergruimte was zelfs 
voorgeschreven in de toenmalige bouwvoorschriften, de Tekst van de voorschriften en wenken voor 

het ontwerpen van woningen (1951): 'Doelmatig over de woning verdeeld moeten kasten worden 
aangebracht, bij voorkeur in of nabij ieder woon- of slaapvertrek een. ( ... ) lndien in of nabij een 
woon- of slaapvertrek geen kast ten behoeve van dit vertrek wordt ontworpen, moet de oppervlakte 
daarvan met 0,5 m2 worden vergroot.' Daar voldeden de woningen prima aan. 

Polynormwoningen en de richtlijnen uit 'Voorschriften en wenken voor het ontwerpen van 
woningen' (1951) 

Ruimte Richtlijnen Type 1 Type2 Type3 
woonkamer 16,0 m2 15,3 m2 19,8 m2 24,3 m2 
keuken 4,0 m2 7,1 m2 5,4 ml 5,9 m2 
ouderslaapkamer 9,5 m2 9,9 m2 9,3 m2 10,1 m2 
eenpersoons slaapkamer 4,5 m2 5,0 en 5,5 m2 5,0 m2 7,0m2 
tweepersoons slaapkamer 7,0m2 niet aanwezig 9,8 m2 12,9 m2 

toiletruimte 1,0 m2 1,4 m2 1,1 m2 1,4 m2 
sanitair 1,6 m2 1,9 m2 2,4 m2 3,0 m2 

lnstallaties 

De Tekst van de voorschriften en wenken voor het ontwerpen van woningen zegt: ' ... indien een 
woning niet centraal verwarmd wordt, behalve de woonkamer, moet tenminste een kamer (slaap-
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kamer of tweede woonvertrek) van een rookkanaal worden voorzien.' En zo beschikten de wonin
gen over twee kachelplaatsen. Geschikt voor het aansluiten van een gas- of kolenkachel. Om 
warmteverlies tegen te gaan, zijn aile gevels ge"isoleerd met matrassen gebonden steenwol. In die tijd 
een bijzonderheid. Voor brandveiligheid zijn binnenwanden bekleed met 'een nieuw soort plaat
materiaal ( ... ) volkomen brandvrij' zo staat er in het bestek. Bedoeld werden de asbestcementplaten 

waarmee wanden en plafonds zijn afgewerkt. Bovendien zijn de wanden tussen de woningen 
voorzien van een brandveilige stenen tussenwand. Ventilatie gebeurde door ramen open te zetten. 

Warmwater werd geleverd door een keukengeiser met een tappunt in de keuken en in de badkamer. 
De leidingen zijn in de wanden aangebracht. 'Daar de binnenbekleding gemakkelijk wegneembaar 
is, blijven de leidingen toegankelijk', zo staat vermeld in het bestek van 31 december 1948. Verder 
zijn er lichtpunten per vertrek met in enkele vertrekken ook een of meer stopcontacten. Naar maat
staven van de jaren vijftig was hiermee voorzien in aile installaties die noodzakelijk werden geacht 
om de waning comfortabel en veilig te maken. 

Snelle gebreken 
Vrij snel na de oplevering kwam aan het Iicht dat de woningen niet op aile punten perfect waren. In 
1953, twee jaar na de oplevering, werd het metalen dak besmeerd met bitumen. Reden: schitteringen 
die hinderlijk waren voor het vliegverkeer op de naburige militaire vliegbasis Welschap. Het vlieg
verkeer zou, zeker op zonnige dagen, de daken kunnen aanzien als signalering van de landingsbaan. 
Het gevolg van de ingreep was, dat het op zolder snel erg warm werd. Ook trad er lekkage op waar

door herhaaldelijk reparaties nodig waren. 
In 1965 zijn van de meeste woningen de bestaande houten kozijnen voortijdig vervangen door 
aluminium exemplaren. Reden: lekkage. Bijkomend gevolg was, dat de ramen nu niet meer in z'n 
geheel konden worden geopend. In sommige woningen is dat gecompenseerd door bovenlichten 

aan te brengen. 

Renovatie 1978/1980 
In 1978 is begonnen met een grootscheepse renovatie van de woningen. Die was nodig om gebreken 
te herstellen en om tegemoet te komen aan nieuwe woonwensen en nieuwe technische eisen. Bij de 
renovatie is op aile woningen het originele stalen dak vervangen omdat lekkages niet meer te ver
helpen waren. Er is een traditionele houten constructie aang~bracht met houten gordingen en een 
dakbeschot van vezelplaat, isolatie, tengels en panlatten. Voor de afwerking zijn gegolfde stalen 
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dakelementen gebruikt die eruit zien als gewone dakpannen: een Iicht materiaal, omdat de 
constructie het gewicht van keramische pannen niet zou kunnen dragen. In het dak is een kantel
raam opgenomen. Verder zijn de kachels en schoorstenen verwijderd en is er centrale verwarming 
aangelegd. De kleine woningen (type 1 en 2) zijn vergroot met een uitbouw aan de hal en de keuken. 
In de badkamers is het lavet vervangen door een douche en in de meeste woningen is de badkamer 

vergroot. Er zijn aluminium schuifkozijnen met ventilatieroosters en dubbelglas aangebracht. De 
voordeur is vervangen. Houten paneeldeuren met bovenlichten zijn vervangen door gladde 

opdekdeuren. Aile inbouwkasten zijn verwijderd. De stalen trap is vervangen door een houten trap 
en tegen bijbetaling van /1500 konden bewoners kiezen de vlizotrap naar zolder te vervangen door 
een vaste houten trap. Met deze veranderingen voldeden de woningen weer aan de eisen van de tijd. 
De levensduur van de woningen is erdoor vergroot. 

Afwijking van het systeem 

Bij de verschillende ingrepen is nauwelijks aangesloten bij de bijzondere eigenschappen van het 
Polynormsysteem. De uitbouw van de hal is uitgevoerd in houtskeletbouw en deze is tegen de 
oorspronkelijke gevelbekleding gezet. Qua maatvoering wijkt de hal af van de stramienmaten die zo 
bepalend zijn voor het gevelbeeld van de woningen. De uitbouw van de keuken is uitgevoerd met 

een traditionele spouwmuur in baksteen en kalkzandsteen en ook hier wijkt de maatvoering af van 
de dominante stramienmaten. Ook de nieuwe kozijnen volgen niet meer, zoals de originele kozijnen, 
de lijnen van de gevelplaten. 
Leidingen voor de centrale verwarming lopen over de binnenwanden en zijn niet, zoals het bouw-

Renovatie 1978/1980 

systeem mogelijk had gemaakt, in de wanden weggewerkt. Leidingen voor warm tapwater zijn wei Sloop 200512006 

grotendeels weggewerkt. Voor andere ingrepen zijn veelal houten constructiematerialen gebruikt in 
plaats van stalen, zoals bij het ontwerp van de woningen als uitgangspunt gold. 
Na de grote renovatie, zijn begin jaren negentig in bijna aile woningen gipsplaten tegen plafonds en 
binnenwanden aangebracht om hiermee de asbesthoudende beplating af te schermen van het 

binnenmilieu. Rond 1995 zijn aile aluminium kozijnen vervangen door kunststof kozijnen. Ter plaatse 

van de bovenlichten zijn die zoveel mogelijk voorzien van ventilatieroosters, in sommige gevallen 
met suskasten tegen geluidsoverlast. 

Duurzaam slopen 

Ondanks aile vernieuwingen was het uiteindelijk niet meer haalbaar om met de woningen te voldoen 
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aan steeds hogere eisen op het gebied van techniek, gezondheid, ruimte en comfort. Het werd steeds 
moeilijker de woningen te verhuren, met leegstand als gevolg. In 2005 is begonnen met de sloop. 
Daarbij liet het Polynormsysteem zich nog een keer van zijn beste kant zien: de specifieke eigen
schappen maakten een duurzame sloop mogelijk. De verwijdering van asbest vergde aparte 
voorzieningen, maar voor het overige was het gemakkelijk om het sloopafval te sorteren. Het staal 

is afgevoerd voor recycling. Bovendien was er sprake van uitzonderlijk weinig sloopafval. Een 
traditioneel gebouwde woning met begane grond, verdieping en zolder met een pannendak en 

betonnen vloeren weegt ongeveer 500 kilogram per kubieke meter woninginhoud. De Polynorm
woning weegt niet meer dan 80 kilogram per kubieke meter. 

Overzicht van bouwaanvragen 
object adres 
Kippenren Van Maanenstraat 36 

Serre Hendrick Druckerstraat 52 
Hamakerstraat 14 
Woningtype 1 en 2 
Hamakerstraat 6 
Hendrick Druckerstraat 19 
Hendrick Druckerstraat 19 

Voliere Van Maanenstraat 46 
Verbouwing schuur tot garage Johan Buyslaan 32 

Voliere Hendrick Druckerstraat 28 
Voliere Tilburgseweg West 6 
Wijziging dubbele Woningtype2 
slaapkamerdeur in raamkozijn 
met onderdorpel 

Wijziging balkondeuren 

Antennemast 
Voliere 

Duivenhok 
Beton-houten erfafscheid i ng 
Duivenhok 

Woningtype 1 en 3 

Pieter Stokmanslaan 13 
Hendrick Druckerstraat 46 
Hendrick Druckerstraat 46 
Hamakerstraat 14 

Pieter Stokmanslaan 33 

datum 
20 mei 1952 
21 augustus 1961 
28 mei 1964 

6 decemt>er 1965 
26 februari 1968 
5 april1968 
19 april1968 
19 juli 1968 
18 augustus 1969 
8 februari 1971 

13 juni 1972 
5 oktober 1973 

5 oktober 1973 
28 februari 1980 
23 november 1981 

2 oktober 1984 
14 maart 1986 
2 december 1986 
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Intermezzo 

Demontage, transport, montage 

In maart en april 2006 zijn twee Polynormwoningen van type 3 gedemonteerd, waarvan een hoek

waning. Van de nag bruikbare onderdelen is een hoekwoning herbouwd in het buitenlaboratorium 

van de TU Eindhoven. Om deze operatie voor te bereiden is een SADT-schema gemaakt (structural 

analysis and design techniques) . In dit schema is op verschillende detailniveaus het proces van demon
teren, transporteren en rnonteren in kaart gebracht. Per bouwdeel is bij belangrijke stappen 

ingezoomd naar een niveuu met mcer details. Aan de hand van oude foto's is gereconstrueerd op 

welke wijze en in wclke volgorde de woningen destijds zijn gebouwd. 

De demontage is opgedeeld In vijhien deelprocessen die ser ieel zijn uitgevoerd. Dt~arbij is bcsloten 

om in zo groat mogclijl<e onderdelen te transporteren. Aile te demontcren stukkcn zijn 

gerubri~eerd . Daarbij is bcpaald in welke volgorde die moesten worden gedemontcerd en welke 

verbindingen daarvoor moesten worden losgemaakt. Met viltstift zijn aile stukken gecodeerd . Verder 

is vooraf bepaald hoe de stukken tijdelijk moesten worden opgeslagen en hoe ze moesten worden 

getransporteerd . Ook is een studie gemaakt van het in te zetten materieel. 

In de praktijk is op enkele punten van dit voorbereide plan afgeweken. Zo kwaml'n, nadat de kunst

stof kozijnen waren verwijderd, de oorspronkelijke houten kozijnen te voorschijn . Besloten is deze in 

het frame te Iaten zitten om zodoende stijfheid te brengen in de te transporteren geveldelen. De 

meeste schroefverbindingen in de constructie konden eenvoudig met schroevendraaiers en dopsleutels 

worden losgemaakt. Bij sommige was een waterpomptang nodig. Schroeven in de betonnen gevel

platen ter hoogte van het maaiveld en bij de aansluiting van het frame op de gestorte fundering 
waren flink gecorrodeerd en moesten worden losgeslepen. Oak de schroeven aan de rookgas- en 

ventilatiekanalen waren door corrosie vast gaan zitten. Schroeven in de klemlijsten van het vloer

systeem waren moeilijk bereikbaar vanwege resten van later aangebrachte vloerbedekking. 
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Het uiteindelijke plan: het herbouwen van 1,5 woning. 

Stappenplan. demontage 

50 



51 



Het demonteren van de woning in grote transporteerbare delen kostte tien werkdagen met vier 

personen . De losse elementen zoals betonnen vloerplaten, roosters en betonnen gevelplaten werden 

op pallets gestapeld . Complete geveldelen werden vertikaal opgeslagen en vloerdelen met samen

gestelde liggers werden horizontaal gestapeld. Bevestigingsmateriaal werd verzameld in kratten . 

Nadat twee woningen zijn gedemonteerd, is het materiaal in drie ladingen met een dieplader 

getransporteerd naar de TU Eindhoven. Daar is een hoekwoning inclusief een woningscheidende 

wand gereconstrueerd in een volgorde die precies het omgekeerde was van de demontage. 

Twee onderdelen van de woningen konden niet worden meegenomen. In de eerste plaats de beton

nen fundering. Bij de reconstructie is geen nieuwe fundering gestort, maar is gekozen voor losse, in 

hoogte instelbare steunpunten als fundering. In de tweede plaats is het dak niet meegenomen. Het 

oorspronkelijke dak was al in 1978/1980 gesloopt en er waren geen betrouwbare gegevens voor een 

verantwoorde reconstructie. 

De woning is herbouwd zonder dak. De gevels zijn niet geheel bekleed om maximaal inzicht te 

krijgen in het systeem. Aan materieel was enkel een heftruck, een rolsteiger en handgereedschap 

nodig om de woning geheel te monteren. De woning is door vier personen in twaalf werkdagen 

opgebouwd. 

Het demonteren van de woning, het transport en de montage ervan is uitgebreid te zien op 

bijgevoegde DVD. 
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ovember 2005 is begonnen met de sloop van de 
erende 211 woningen. Nieuwe plannen zijn 
wikkeld in opdracht van Woonbedrijf voor herin
ting van de wijk. 
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Hoofdstuk 5 

Polynorm in de traditie van industrieel bouwen 

De Polynormwoningen zijn na ruim een halve eeuw gesloopt. De hooggespannen verwacht ingen 

van weleer - woningen van de lopende band - zijn niet ingelost. Het systeem was te ingewikkeld 

voor een werkel ijk grootschalige productie.· 

In de tussen liggende jaren heeft de industrialisatie van de bouw heef t zich langs een heel andere 

lijn voltrokken. Stapje voor stapje. En wie de huidige bouw vergelijkt met die van vij ftig jaar geleden, 

ziet weinig overeenkomsten en veel verschillen. 

In sommige opzichten waren de Polynormwoningen hun t ijd ver vooruit. 
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Een betere toekomst 

De ontwikkeling van de Polynormwoningen paste in een streven naar complete industrialisatie. 

Woningindustrie; productie aan de lopende band, liefst zonder tussenkomst van menselijk ingrijpen. 

De ontwikkeling van de systeembouw was niet aileen een logisch antwoord op het naoorlogse tekort 

aan arbeidskrachten en materiaal. Het was ook een afrekening met het fa len van het verleden en een 

opmaat naar een betere toekomst. Die toekomst was er een van hoogwaardige technologie. De _Te~~ 

~ll.f.Q!:l!gn, dat hadden de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog wei Iaten zien. De machine is 

perfect. De modernisering van de economie met vooral staal en chemie waren in die tijd de nieuwe 

en veelbelovende Nederlandse speerpunten. En zo zou ook de systeembouw de perfecte waning 

kunnen opleveren. 

Woningen uit de fabriek. Met de nadruk op fabriek. 

De automobielindustrie 
Nog steeds hoef je tijdens congressen over innovaties in de bouw nooit lang te wachten, tot iemand 

de vergelijking met de automobielindustrie maakt. Auto's worden altijd op tijd geleverd, conform de 

specifieke wensen van de klant en meestal zonder opleverpunten. Het is niet toevallig dat Polynorm 

later haar core-business vond in de levering van onderdelen voor auto's. 

De vergelijking gaat echter voorbij aan de complexiteit van de bouw. Een gebouw moet aan veel 

meer functie-eisen voldoen en die functies zijn minder vastomlijnd dan bij een auto, zeker in de tijd. 

Een gebouw staat in een omgeving die van invloed is op de vorm en functie. Ieder gebouw is daar

door in zeker opzicht een prototype. 

Precisie 

Niettemin heeft het streven naar dit ideaalbeeld tot een aantal interessante resultaten geleid . Zo is 

de maatvoering van de Polynormwoningen heel precies. De traditionele bouw kan daar nog steeds 

een voorbeeld aan nemen. Van maatverschillen en onnauwkeurigheden (die anders in een latere fase 

van de bouw altijd aanleiding geven tot het gebruik van de kitspuit) was geen sprake. Verder is de 

mate van detaillering bijzonder. Om de woningen in onderdelen te kunnen prefabriceren heeft 

Polynorm een hoofddraagsysteem en een zeer groat aantal subsystemen ontwikkeld die aile integraal 

op elkaar aansloten. Ieder detail is doordacht. Voor iedere verbinding zijn specifieke profiel~[l en 

strips ontwikkeld. 
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Arbeidsintensief 

Het grate aantal specifieke componenten waaruit de woningen zijn samengesteld, tekent de kunst 

van het systeem. Tegelijk was het de oorzaak van de ondergang. De Polynormwoningen zijn in hoge 

mate doordacht waar het gaat om sysremen, maar ze zijn niet doordacht waar het gaat om arbeid. 

Op aile foto's die tijdens de nieuwbouw in Eindhoven zijn gemaakt, staan tientallen mensen die als 

in een bijenkorf aan het werk zijn. De montage van een waning vergde vele c!ljiz~ndenhc:~nc:JE!Un_g~o. 

Woningen uit de fabriek. Met de nadruk op uit. Misschien is het gelukt de arbeid op de bouwplaats 

eenvoudiger te maken, zodat de kwaliteit van de woningen minder afhankelijk werd van de kwaliteit 

van de arbeiders. Het systeem heeft er niet toe geleid dat het aantal mensen op de bouwplaats kon 

worden teruggedrongen. Het werd allemaal te ingewikkeld waardoor het uiteindelijk niet haalbaar 

was om nog meer woningen van dit systeem te maken. 

De stap naar flexibiliteit 

Polynorm introduceerde een systeem waarmee een waning met behulp van industrieel vervaardigde 

componenten droog werd gemonteerd. Zander gebruik te maken van martel, lijm of spijkers. Dat 

impliceert in principe dat de waning ook weer kan worden gE!rn_O_r1tE!E!r!LE!D_Y~I.fl_r:lc:!E!.r~L Dat laatste 
was in de Polynormwoningen echter allerminst eenvoudig. Flexibiliteit is bij het antwerp nooit een 

uitgangspunt geweest. De onderdelen moesten dan ook in een voorgeschreven volgorde worden 

gemonteerd. Liggers en stijlen grijpen in elkaar waardoor van -"'~Ii"'-n_de[P(3CI[~~Jc:L~c?~~IJ~~~ meer 
was. Standaardisatie was de grate stap die Polynorm maakte. De stap naar flexibel bouwen was 

daarna niet groat meer. En die heeft John _li<!~[~~~P enkele jaren later gezet als directeur van de 

Stichting Architectenresearch. Hij introduceerde het begrip 'open bouwen', waarin hij met behulp 

van standaardisatie een scheiding tussen de drager en de inbouw van gebouwen voorstelde. Met 

behulp van een stelsel van vaste stramienmaten was dat mogelijk. En zo werd ~!_a_l'lc:lc:_!_CI~cl-~S~!i~ b~! 

mJddeJ omfiexibiliteit_te_!;>_eYPJd~ 
Net als de systeembouw, kwam ook het principe van flexibel bouwen in die jaren niet echt van de 

grand. Woonwensen waren nog zeer uniform en met een centraal aangestuurde woningbouw kon 

daar voortreffelijk op worden ingespeeld. Pas jaren later werd flexibel bouwen een item. 
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De lessen van Polynorm 

Bouwen met s_.1:.9al.mstakt nau\Y~~uri~s.ysteembouw mogelijk. Dat hebben de Polynormwoningen 

ons geleerd. Bouwfysische problemen hebben zich aileen onder het maaiveld afgespeeld, waar een 

vochtig milieu het staal met corrosie heeft bedreigd. Het is gebleken dat de Iichte, koudgewalste 

stalen elementen geschikt zijn voor sterke constructies. Bij brand verliest het dunne plaatstaal echter 

snel zijn sterkte, waardoor deze profielen tegenwoordig aileen voor constructieve doelen kunnen 

worden gebruikt als voldaan wordt aan de vereiste 2r<l!l_~"':'_~~~~-~_!1-~id. De huidige staalframebouw 
laat zien dat met koudgewalst basismateriaal gebouwen in een specifieke markt mogelijk zijn. 

Een belangrijke les die de systeembouw van Polynorm verder heeft opgeleverd, is dat er ,g~e 

S~PE.!:!.~!l!!?P nodig zijn om deze manier van bouwen rendabel te maken. Aileen dan kan de hoeveel

heid arbeid worden teruggebracht. En door die componenten minder me~ elkaar te vervlecb!~n is het 
tegelijk ~~elijk_~~~in te bouwell. · ·· ----- -------··-- -

De erfenis van Horowitz 

De Eindhovense Polynormwoningen zijn in 1951 opgeleverd. Sindsdien heeft de bouw een enorme 

rationalisatie doorgemaakt. Vergeleken met toen, is de huidige bouw zeer industrieel, al wordt de 

vlag daar niet voor uitgestoken. Ook stalen constructies zijn allang geen vreemde meer. Zo is de 

erfenis van Horowitz na een halve eeuw verweven met de moderne bouwtechniek. 
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Bijlage 

Gevels en plattegronden 

Woning type 1 

Woning type 2 

Woning type 3 
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Verantwoording 

'Woningen uit de Fabriek' is gemaakt naar aanleiding van de sloop van de Polynormwoningen in de 

Eindhovense wijk Lievendaal. Nu na meer dan vijftig jaar zijn deze woningen gesloopt. Daarmee is 

een uniek systeem, een industrieel product, verloren gegaan. Om iets van de erfenis te bewaren, 

heeft de werkgroep Polynorm het bouwsysteem gedocumenteerd door: 

• Een woning te demonteren en in het buitenlaboratorium van de TU Eindhoven opnieuw op te 

bouwen. 

• Onderzoek te doen naar technische en sociale aspecten, op niveau van het bouwsysteem, de 
woningen en de buurt. d 

• Het geheel te documenteren in boekvorm en op DVD. 

De werkgroep Polynorm heeft het totale project aangestuurd en begeleid. De !eden van deze werk

groep zijn : Piet Beekman en Frans Adriaans (Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed 

Eindhoven), Wilfred van den Heuvel (Woonbedrijf), Guus Timmermans (faculteit Bouwkunde TU 

Eindhoven). 

Idee en redactie: Jouke Post en Guus Timmermans, TU Eindhoven 

Tekst: Henk Bouwmeester, Amersfoort 

De inhoud is gebaseerd op werk van de volgende studenten van de TU Eindhoven: Ragavan Appiah, 

Jan-Paul Arts, Alfons Klaasse Bos, Erik Bosch, lnge Clement, Rob Daniels, Maartje Dijk, Mart van 

Haaren, Marian Habraken, Michel Hermans, Zara Huijbregts, Arno Schoffelen, Maarten Janssen 

Steenberg, Matei Kevenaar, Martijn Kivits, Matthijs de Klerk, Esger Koopman, Niels van Leeuwen, 
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Felan Renjaan, Johan Rensen, Erwin Ros, Wout Ruijs, Pieter Schinkel, Roel Simons, Esther Slaat, Mart 

van der Veeren, Diana van Veldhuizen, Zita Veldkamp, Martijn Visser, Sean Vos, Jeroen Weijers en 

Perry van de Wouw. 

Hun werk is begeleid door de volgende docenten van de TU Eindhoven: Marielle Aarts, Stan van 

Asten, Geert-Jan van den Brand, Constant Hak, Peter van Hoof, Frans Luijten en Guus Timmermans. 

De montage van de Polynormwoning is verricht door: Henk Bongers, Mario Mutsaers, Alfons Klaasse 

Bos, Jaap van den Bosch en vrijwilligers 

De DVD is geproduceerd door de volgende studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

(HKU): Cor Barelds, Senay Karadag, Maral Karaee, Marije Meijer, Marlies Staalman en Gray Vo. 

Hun werk is begeleid door de HKU-docenten Jaap Gerritsen en Jan Ketelaars. 

Beeldredactie: Guus Timmermans, TU Eindhoven 
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