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10 // BOUWWERELD

PRODUCTIE ING. JOSINE CRONE // FOTOGRAFIE ROB HOEKSTRA //
TEKENWERK HENK HEUSINKVELD

Kantoor Decos Technology Group
// Locatie: Huygensstraat, Noordwijk
// Opdrachtgever: Decos in Noordwijk
// Bouwperiode: mei 2011

De Star Wars-passie van 
directeur Paul Veger is
door de architecten Jeroen
Simons en Saxon-Lear
Duckworth vertaald in een
hoofdkantoor voor de
Decos Technology Group.
In vorm lijkt het gebouw
op een geslepen meteo riet
met 17 alzijdig verschil-
lende vlakken. De huid van
naadloos polyurea was een
behoorlijke uitdaging.
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STATE OF THE ART //
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Nullandigna facilis cilisi blaorpe rcip-

sustrud magna alit lut la feugiat.

Volum qu consorem vlummit adigna

conse magna faciniatisl ea fe.

Het softwarebedrijf Decos is

gevestigd in een gebouw, vorm -

gegeven als een meteoriet. Vanuit

de droom van de opdrachtgever

voor een Stars Wars-achtige be-

huizing ontwikkelde INBO archi-

tecten dit ontwerp. De meteoriet is

zacht geland op een parkeerplaats

met een roodkleurige halfverhar -

ding, voorzien van keien om een

Marslandschap te suggereren. 
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12 // BOUWWERELD

Geen prullenbak te vinden. Kasten zijn taboe. 

Decos heeft van de hoofdvestiging een papierloze

kantoororganisatie gemaakt.

Het nieuwe kantoor van Decos

biedt veel ruimte voor ontmoe -

ting. De open sfeer is bevorderlijk

voor creatieve processen.

// STATE OF THE ART
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// STATE OF THE ART

Decos koos bewust voor het hoog-
waardige Space Businesspark nabij
ESTEC omdat hun hoofdkantoor tevens
het visitekaartje is voor een toekomst-
gerichte wijze van werken. De passie van
directeur Paul Veger voor Star Wars is
door de architecten Jeroen Simons en
Saxon-Lear Duckworth opgepakt als leit-
motiv voor het ontwerp: een geslepen
meteoriet, met 17 alzijdig verschillende
vlakken. Voor een ondergrondse uitbrei -
ding van het kantoor voorziet de kelder 
in een eenvoudig te maken doorbraak
genaamd: Portal to the next dream.
Toekomstgericht is natuurlijk vooral Het
Nieuwe Werken met software voor een
papierloze werkomgeving en veel ruimte
voor ontmoeting. De open sfeer is
bevorderlijk voor creatieve processen
door de mogelijkheid elkaar op diverse
wijze te ontmoeten.

Betonnen tafel
Het pand bestaat uit drie bouwlagen en
een kelder en biedt ruimte aan zo’n 200
werkplekken. Het icoon is constructief
opgebouwd als betonnen tafel. Drie in
het werk gestorte vloeren rusten op
ronde kolommen, zonder toepassing van
onderliggende balken. De stabiliteit komt
uit de kern en een stabiliteitswand in de
middenstrook. Deze middenstrook met
facilitaire functies fungeert tevens als
brandscheiding tussen twee verticale
brandcompartimenten, die kleiner zijn
dan 1000 m2. De kelder vormt een zelf -
standig brandcompartiment. Door deze
scheiding was het mogelijk om maximale
openheid te creëren tussen de bouwla-
gen met vides zonder sprinklers te hoe -
ven toepassen.  
Installaties zijn ondergebracht in de
kelder om dakopbouwen te voorkomen.
De roosters voor de luchtinname en uit-
blaas zijn in de gevouwen gevelplinten
opgenomen. 

Gevelspanten
De constructie voor de gevelvlakken is
opgebouwd met geknikte stalen
gevelspanten van de begane-grondvloer
tot aan het dak. Deze spanten dragen
alleen de gevels en steunen niet de 
vloeren. Bij vides langs de gevel spannen
de stalen spanten in één keer over, in an-
dere gevallen zijn ze gekoppeld aan de
vloeren. Omdat de spanningen op de
spanten verschillen, zijn veel afwijkende
staalprofielen toegepast. De profielen zijn
opgenomen in de 0,5 meter dikke gevel

1 // Over de multiplex beplating is een polyurea coating aangebracht. De naden van de houten

multiplexplaten blijven zichtbaar, ondanks de kitvulling. 2 // De gevel is gemonteerd op een stalen

spantenconstructie. Deze spanten spannen van de begane-grondvloer tot het dak, met soms een

koppeling aan een tussenvloer. Tussen de spanten wordt een houten balkenconstructie aange-

bracht voor de montage van de buitengevel (foto: Inbo). 3 // De ramen vormen smalle, horizontale

banden in de gevel. Deze ramen zijn uitgevoerd in een vliesgevelsysteem. De scherpe

gebouwhoeken zijn in het werk ingemeten om een nauwkeurige aansluiting te kunnen maken. 

1

2

3
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1 // Voorbeeld van een vergaderzaal in de faci -

litaire middenschijf. Deze zalen hebben een

zwarte wand-, plafond- en vloerafwerking. In

iedere vergaderzaal is een afbeelding van een

planeet of ruimtelijk object op de muur aange-

bracht. 2 // Welkom in de sciencefictionwereld

van het spacecenter. De witte epoxyvloer op de

begane grond zorgt voor een speciale ruimte-

vaartsfeer, maar is gevoelig voor vuilstrepen. 

3 // In het papierloze kantoor zijn enkele op-

merkelijke werk- en spreekunits opgenomen,

waardoor het gebouw ook daadwerkelijk een

ontmoetingsplek wordt. Openheid is troef op

de grote werkvloer, die is ingericht voor Het

Nieuwe Werken. 4 // Ook de bar is uiteraard

futuristisch vormgegeven. De caféruimte dient

tevens als vaste ontmoe tingsplek in dit flexi-

bele kantoorconcept.

2

3

4

1
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en alleen nog zichtbaar bij de smalle raamstroken. Waar het mo-
gelijk was zijn de spanten onderbroken en met koppelstrips ver-
bonden, zodat je bij de raamstrook slechts de strips ziet. Houten
balken tussen de spanten vormen de basis voor de opbouw van
de geïsoleerde gevel met een binnenafwerking van metal stud
met gipsplaat en een buitenbetimmering van okoumé multiplex.
Omdat de spanten alleen de gevels dragen en geen deel uit-
maken van de hoofddraagconstructie, hoefden ze niet brand -
werend uitgevoerd te worden.  

Smalle raamstroken
Heel kenmerkend voor het gebouw zijn de doorlopende, lage
raamstroken. Deze zijn 0,60 meter hoog om de vorm van de 
meteoriet zo weinig mogelijk te verstoren en de medewerkers
van het ICT-bedrijf te vrijwaren van hinderlijk daglicht. Op de be-
gane grond zijn ze op stahoogte aangebracht met een hartlijn
op 1,70 meter. Op de bovenverdiepingen met werkplekken is de
hoogte afgestemd op zithoogte met een hartlijn op 1,30 meter.   
Aanvankelijk was de ambitie om ook deze ramen op een inno-
vatieve wijze uit te voeren. Duckworth heeft daarom contacten
gelegd met diverse fabrikanten om een systeem te ontwikkelen
als van autoruiten: beglazing die in een rubber pees is gevat en
geen kozijn met waterafvoer behoeft. Daarbij bleek echter toch
de integratie van een goot voor waterafvoer een probleem,
waardoor fabrikanten geen garantie willen geven op water-
dichtheid. Uiteindelijk bood een standaard aluminium vliesgevel-
profiel van Schüco uitkomst. Gevelbouwer Lieftink heeft de
elementen in eenheden van 1,80 meter samengesteld. 
Het lastigste waren de hoeken, zeker op de plaats waar een
achteroverhellend vlak een vooroverhellend vlak ontmoet of
omgekeerd. Deze hoeken zijn voor de zekerheid in het werk in-
gemeten. Bij de verdraaiing biedt een aluminium gezet profiel
uitkomst om de overgang te maken. Door het gebruik van een
vliesgevelprofiel is aan de binnenzijde een verschil in profilering
van het benodigde zetstuk tussen de twee hellingen te zien (zie
detailtekeningen). In een koof boven de ramen zijn plisségordij-
nen aangebracht voor de lichtwering, die langs spandraden de
hellende vlakken volgen.  

Polyurea huid op multiplex
Het pièce de résistance van dit project is de huid die het alzij -
dige object waterdicht maakt. Duckworth heeft allerlei alter-
natieven de revue laten passeren: diverse metalen, bitumen en
stucwerk. Van metalen is het nadeel dat de naden van de ele-
menten niet kunnen doorlopen op de kepers, waar de vlakken
van de meteoriet elkaar ontmoeten. Bitumen kan uitzakken, stuc -
werk vervuilt en is door het handwerk moeilijk strak uit te voe ren
volgens Duckworth. Daarom leek het membraanvormende
polyurea van KCN-coatings ideaal, namelijk geschikt voor
buitentoepassing onder alle hoeken. De kunststof coating is een
tweecomponenten polymeer met een hoge moleculaire
dichtheid, dat na enkele seconden reactietijd een zeer taai en
elastisch membraan oplevert. Het wordt aangebracht door mid-
del van spuiten en is in vrijwel elke gewenste kleur leverbaar.
Polyurea wordt vooral gebruikt als vloeistofdichting in o.a. water-
tanks, maar ook voor interieur- en exterieurobjecten. Het is niet
alleen waterdicht maar ook nagenoeg dampdicht. Bij toepassing
op gebouwen dient dan ook een dampdichte folie aan de bin-
nenzijde van de gevelconstructie te worden aangebracht. 
De 2 tot 3 mm dikke polyurea coating is bij Decos op een okou -

De watervaltrappen zijn uitgevoerd met massief stalen bomen en stalen

traptreden, die gevuld zijn met beton. 

De betonnen vloeren en kolommen zijn in het werk gestort. Vloeren 

kragen 4 tot 9 meter uit. 

// STATE OF THE ART
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17BOUWWERELD //

mé multiplex aangebracht. Okoumé laat
zich relatief makkelijk en snel verwerken
op een dergelijk veelvormig object, maar
het plaatmateriaal blijft werken. Vanwege
de gevoeligheid van de platen zijn deze
voorbewerkt bij KCN met primer en een
eerste laag polyurea coating. Vervolgens
zijn de platen in het werk gemonteerd en
zijn de naden gekit, waarna er on site een
tweede laag polyurea coating is aange-
bracht en een topcoating voor de duur -
zaamheid, kleur en uv-bestendigheid. Het
aanbrengen van de coating dient idealiter
onder beschermde omstandigheden te
gebeuren, dus bij voorkeur in een tent.
Het spuiten in de buitenlucht levert
risico’s van inwaaiend vuil en dergelijke. 
Doordat het plaatmateriaal werkt, teke-
nen de kitnaden tussen de platen zich
helaas op sommige plaatsen vrij sterk af.
Daardoor is het effect van een gladde en
strakke afwerking minder van toepassing
als je dicht bij het gebouw staat. De coa -
ting zelf heeft een verwachte levensduur
van zo’n 25 jaar. De topcoating slijt
nauwelijks, maar kan er na verloop van
tijd wel wat minder fris uit gaan zien. 
De noodzaak van het na enkele jaren
aanbrengen van een nieuwe toplaag is
afhankelijk van de klimatologische om-
standigheden volgens KCN.

Het pand 
bestaat uit drie
bouwlagen en
een kelder en
biedt ruimte 
aan zo’n 200
werkplekken
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Gezette alu lekdorpel met 
antidreun in kleur kozijn

PlafondplaatAlu vliesgevel

Geïsoleerde beglazing

Alu afdekstrip tussen de stijlen

Opgevuld met isolatie
50x150

Kitvoeg op rugvulling

22

Gipsplaat 9,5mm
Dampdichte folie

Isolatie 150mm
EPDM folie

Cementgebonden plaat 12mm
Coating 3mm

Gezette alu lekdorpel met 
antidreun in kleur kozijn Regelwerk 75mm

Alu vliesgevel

Opgevuld met isolatie

50x150

Kitvoeg op rugvulling
Multiplex 12mm

Alu zetwerk afgedicht met kit
Alu afdekstrip tussen de stijlen

33

Alu vliesgevel

Geïsoleerde 
beglazing

Lijn binnenzijde gipsplaat
Lijn binnenzijde HSB

Gipsplaat 9,5mm
Dampdichte folie

Isolatie 150mm
EPDM folie

Cementgebonden plaat 12mm
Coating 3mm

33Gezette alu lekdorpel met 
antidreun in kleur kozijn

Multiplex 12mm

Kitvoeg op rugvulling

Regelwerk 75mm

Alu vliesgevel

Geïsoleerde beglazing

Alu afdekstrip tussen de stijlen

Opgevuld met isolatie

50x150

Gipsplaat 9,5mm
Dampdichte folie

Isolatie 150mm
EPDM folie

Cementgebonden plaat 12mm
Coating 3mm

Gezette alu lekdorpel met 
antidreun in kleur kozijn

Plafondplaat

Kitvoeg op rugvulling

Alu vliesgevel

Alu afdekstrip tussen de stijlen

Opgevuld met isolatie 50x15022
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Projectgegevens Locatie: Huygensstraat 30, 2201 DK Noordwijk // Opdrachtgever en gebruiker:
Decos Technology Group in Noordwijk // Architect: Inbo in Rijswijk, inbo.com // Aannemer:
Blanksma Bouw, Alphen a/d/ Rijn // Constructeur: Bartels, Veenendaal // Installatieadviseur W+E:
Nelissen, Eindhoven // Interieurarchitect: Ellis Kamerling, Oegstgeest // Bruto vloeroppervlakte:
2531 m2 // Bouwkosten: 3.943.401 euro incl. installaties, excl. btw // Oplevering: mei 2011
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PRODUCTIE HENK WIND // FOTOGRAFIE 24H, VPT VERSTEEG, FRANK JANSSEN GIESBERS-WIJCHEN EN HENK WIND //
TEKENWERK HENK HEUSINKVELD

“We hebben voor het patroon in

de panelen een echt blad

genomen en in de computer be-

werkt tot een art-punchpatroon

waarin de bladnerf duidelijk te

zien is. De gaatjes zorgen voor

openheid en transparantie”, zegt

architect Boris Zeisser.

26-31_Project Hatert_BWE  12-09-11  12:23  Pagina 26



27

PROJECT NIEUWBOUW //

BOUWWERELD //

De keuze voor houten balkonvloeren betekent vrijwel automatisch de

keuze voor een stalen draagconstructie. “Architectonisch vinden we dat

ook mooi. Het verschil in constructie benadrukt nog eens dat de balkons

er als blaadjes aangehangen zijn.”

Balkons als blaadjes
aan een steel
Een woontoren in het hart van de Nijmeegse wijk Hatert fungeert

als nieuwe landmark. De toren valt op door de balkons die alle-

maal een unieke vrije vorm hebben en een aluminium hekwerk

met bladerpatroon, dat doorloopt op de gevel.
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Al voordat de Vogelaarwijken werden benoemd, besloot de
gemeente Nijmegen om samen met de woningbouwcorporaties
Portaal en Talis te gaan investeren in de wijk Hatert. Een belang -
rijk onderdeel daarvan is nieuwbouw, met centraal in de wijk 
een zorgstrip met daarop een nieuwe woontoren (12 verdiepin-
gen) met een markant uiterlijk. 24H architecture won de archi-
tectenselectie in 2005 en ontwierp een toren met opvallende
vrijgevormde balkons op de hoeken. Om daar budget voor vrij te
maken is een efficiëntieslag gemaakt, maar die had vooral te
maken met het optimaliseren van de plattegronden voor tunnel-
bouw. “De ambities die iedereen had zijn volop gebleven”, zegt
Boris Zeisser van 24H.
Architectonisch heeft 24H de balkons opgevat als bloemblaad-
jes aan een steel, die steeds meer uitwaaieren. De grootste
blaadjes zitten bovenin. Het bladmotief komt terug in de balkon-
panelen, die vloeiend doorlopen in de gevelpanelen.

Houten balkonvloer
De balkons zijn uitgevoerd als een houten vlonder, met bilinga-
delen van 34 x 140 mm. De naden tussen de delen zijn ca. 5 mm,
waardoor doorzicht wordt voorkomen. “Dan komt altijd de dis-
cussie over het hemelwater dat er doorheen komt. Maar als het
regent wordt het toch wel nat op een balkon”, zegt architect
Zeisser. Overigens zijn de eerste drie delen langs de gevel
halfhouts over elkaar gezet, zodat een gesloten constructie
ontstaat die voldoet aan eisen van brandoverslag.
De keuze voor houten balkonvloeren betekent vrijwel automa-
tisch de keuze voor een stalen draagconstructie. “Architec-
tonisch vinden we dat ook mooi. Het verschil in constructie
benadrukt nog eens dat de balkons er als blaadjes aange-
hangen zijn. En de lijnen van het staal dragen nog weer bij aan
het bladnerfeffect.” Ook vanwege de verschillende vormen was
een staalconstructie de beste oplossing. Elk balkon is nu apart
ontworpen en berekend. Basis zijn IPE220-profielen die doorge -
sneden en gelast zijn tot profielen die verlopen van 180 naar 260.
Langs de vloerrand van het balkon is een UNP240 geplaatst.

Grote stijfheid
De staalconstructie is bevestigd aan ingestorte Isokorven als
koudebrugonderbreking. De grootste uitkraging bedraagt 3,5
meter. Het grootste balkon hangt aan maar liefst 14 Isokorven.
Omdat het gaat om hoekbalkons kon de staalconstructie niet

Om de balkons te kunnen plaatsen en af te werken heeft Giesbers-

Wijchen heel wat geëngineerd aan het steigerplan. “De steigerbouwers

zaten er ook met verwondering naar te kijken.”

Woontoren Nijmegen
// Locatie: Wijk Hatert, Nijmegen
// Opdrachtgever: Portaal Vastgoed ontw.
// Bouwperiode: maart 2010 - sept. 2011
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“We hebben een blad in de computer bewerkt tot een
art-punchpatroon, waarin de nerf goed te zien is”

Het grootste balkon hangt aan 14 Isokorven. De stijfheid van de staalconstructie is dermate groot dat het niet nodig was om de balkons een zeeg te

geven. “We hebben er met z’n drieën op staan dansen. Dan voel je wel beweging, maar niet meer dan bij een betonnen balkon.”

rechtstreeks aan de Isokorven worden gebout. Deze zijn daarom
met consoles verlengd tot buiten de gevellijn. De stijfheid van de
staalconstructie is dermate groot gemaakt dat het niet nodig
was om de balkons een zeeg te geven. “De doorbuiging is min-
der dan de regelgeving voorschrijft. We hebben er met z’n
drieën op staan dansen. Dan voel je wel beweging, maar niet
meer dan bij een betonnen balkon”, zegt Zeisser.
De staalconstructie van de balkons is op de bouwplaats in elkaar
gezet en vervolgens in één geheel omhoog gehesen en gemon-
teerd. Vanwege de kans op beschadigingen zijn de houten
vloer delen en de balkonhekken pas na het hijsen aangebracht.
Om dat veilig te kunnen doen, had Giesbers-Wijchen de steiger-
constructie op de gebouwhoeken fors verbreed.

Hijsframe
De balkonconstructies zijn pas aangebracht nadat het gebouw
volledig op hoogte was. Bij het klimmen van de steigers waren
ook al de hsb-gevelvullende elementen aangebracht, alsmede

de kozijnen en de houten gevelbekleding, waardoor al snel kon
worden gestart met de afbouw. Bij het afbreken van de steigers
zijn de balkons gemonteerd en zijn de houten vloerdelen, de
balkonpanelen en de aluminium gevelbeplating aangebracht. 
De bovenrand van de aluminium gevelbekleding is zo ontwor-
pen dat deze achter de houten gevelbekleding kon worden
geschoven. Door deze panelen later te monteren werden
beschadigingen voorkomen.

Geperforeerde panelen
Behalve door de vrije vorm, vallen de balkons ook op door het
bladmotief in de panelen. “We hebben daarvoor een echt blad
genomen en in de computer bewerkt tot een art-punchpatroon
waarin de bladnerf duidelijk te zien is. Naar de uiteinden van het
blad worden de gaatjes steeds groter. De gaatjes zorgen voor
openheid en transparantie”, zegt Boris Zeisser.
De hekwerken zijn bevestigd tegen ballusters van stalen T-
profielen. De panelen zijn omgevouwen zodat die tevens de
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bovenrand en de onderrand vormen. De panelen zijn gepro-
duceerd door VPT Versteeg, die ervoor koos om ze uit één
geheel te vormen en niet met een los boven- en onderstuk te
werken. “Werken met losse delen wordt door de verschillende
toleranties niet strak. Daarbij geeft omvouwen extra stabiliteit
aan de plaat. Kostentechnisch was er weinig verschil”, zegt 
Egbert van Mensfoort van VPT Versteeg. Punt van aandacht was
wel dat de vouw door het perforatiepatroon heen loopt. “Dan
moet je de panelen goed nabewerken om scherpe puntjes te
voorkomen en de kwaliteit te waarborgen.”

Groot aantal verschillen
Deze detaillering vroeg ook extra aandacht voor de gekromde
panelen. Deze panelen zijn opgebouwd uit verschillende on-
derdelen en samengesteld tot één geheel. Uiteindelijk zijn alle
verschillende krommingen gemaakt door te variëren met maar
twee verschillende gebogen panelen van 600 mm breed.
Het bladpatroon is bij elk balkon verschillend. In principe is van -
uit de gevelaansluiting naar het midden van het balkon toe ge -
werkt met één motief. In het midden van het balkon zitten dus
ook de grootste perforaties. Uiteindelijk zijn er 318 verschillende
panelen gemaakt voor de balkons en 158 verschillende voor de
gevel. Dat komt enerzijds door het bladpatroon, maar ook door
de verschillende hoogtes van de panelen. Dat komt voort uit de
regelgeving die hogere balkonhekken voorschrijft boven de 
13 meter. Ook de dakrand wijkt af in paneelhoogte.

Reliëfpatroon
In de gevel is overigens gekozen voor een art-punchpatroon van
bolletjes in plaats van gaatjes. Transparantie was hier toch niet
nodig en vanwege de gebouwhoogte waren perforaties ook niet
gewenst. “Dat zou een nog hogere waterbelasting geven op de
hsb-elementen in de gevel. We hebben daar nu ook al veel aan-
dacht aan besteed en samen met onder meer BDA de gevel
helemaal geëngineerd en beproefd”, zegt Buiting.
Bij de balkons zijn de panelen gemonteerd met in het zicht blij -
vende bouten. Omdat die vrij zwaar zijn, is ervoor gekozen om
een verdiept reliëf aan te brengen rondom de boutgaten. Dat is
ook gunstig voor de levensduur van de plaat omdat die nu
zoveel mogelijk vrij blijft van de balluster. En de transparantie 
blijft hierdoor maximaal. Voor de gevelbeplating zijn kleinere
bouten gebruikt. Deze zijn niet verdiept aangebracht, maar zijn
op kleur gebracht. 

Glasparelzakslingerproef
De aluminium panelen voor gevel en hekwerken zijn 3 mm dik.
Die maat is vooral gekozen om de gewenste vlakheid in de
gevel te bereiken, maar is ook nodig om de hek werken goed te
kunnen lassen. Met die dikte was VPT Versteeg ook niet bang
dat de perforaties de hekwerken te veel zouden verzwakken.
Een glaspa relzakslingerproef bevestigde die verwachting. De
betrokken partijen hebben ook lang gesproken over de juiste
kleur van de aluminium panelen. Uiteindelijk heeft kwaliteit de
doorslag gegeven. VPT Versteeg kon beschikken over de
nieuwe Futura poedercoatingcollectie van AkzoNobel, op basis
van een superdurable poeder. Dat staat garant voor een lang-
durige bescherming en geringere vuilindringing. Uit deze collec-
tie is een metallic poedercoating gekozen.

De aluminium gevelpanelen zijn gelijktijdig met de balkons aangebracht,

bij het zakken van de steigers.

De balkons zijn uitgevoerd als een houten vlonder. De naden tussen de

delen zijn ca. 5 mm, waardoor doorzicht wordt voorkomen. 
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Projectgegevens Locatie: Cort van der Lindenstraat - Thorbeckestraat, Hatert, Nijmegen //
Opdrachtgever: Portaal Vastgoed ontwikkeling, Veenendaal, portaal.nl // Ontwerp: 24H
architecture, Rotterdam, 24h.eu // Constructieadviseur: Adams Bouwadviesbureau, Druten,
adamsbouwadviesbureau.nl // Uitvoering: Giesbers-Wijchen, Wijchen, giesberswijchen.nl //
Balkonhekken: VPT Versteeg, Heusden, vptversteeg.nl // Bouwperiode: maart 2010 –
september 2011

PROJECT NIEUWBOUW //

26-31_Project Hatert_BWE  12-09-11  12:25  Pagina 31



43

PRODUCT //

BOUWWERELD //

Extra sterke glasfolie biedt
grote ontwerpvrijheid
Voor de nieuwbouw van onderzoekcentrum Champalimaud in Lissabon realiseerde Van Noordenne
Glas uit Hardinxveld-Giessendam stabilisatievinnen met een lengte van 10,80 meter en een breedte
van 0,70 meter. Het toegepaste geharde glas is gelamineerd met Sentry Glas Plus folie.

Champalimaud is een instituut gespe-
cialiseerd in onderzoeken naar kanker.
Vorig jaar werd in Lissabon een volledig
nieuw centrum geopend. Van Noordenne
Glasprojecten verzorgde de engineering,
coördinatie en levering van de glazen 
stabilisatievinnen voor de buitengevel.

Hurricane folie
De vinnen zorgen constructief voor de
stabilisatie van de glazen structureel ver -
lijmde buitengevel. Ze zijn deels uit één
stuk gemaakt, deels samengesteld via
een staalverbinding. Directeur Zaman van
Glasprojecten Van Noordenne: “De lang-
ste lengte van 10,80 meter uit één stuk

15 millimeter dik gehard glas, gelaagd
met drie tussenlagen van 1,52 millimeter
folie. De zwaarste ruit weegt 3.278 kilo-
gram. Zaman: “Een ander construc-
tiedilemma vormde de lengte van de
vinnen. Glas heeft standaard een afme -
ting van 6 meter. Het eenmalig leveren
van een langere lengte had de nodige
gevolgen voor de productie; van de af -
werking na het floatproces tot het snijden
en slijpen van de vinnen.”
De vinnen zijn gemaakt van ijzerarm glas,
een extra heldere glassoort die zorgt voor
een optimale transparantie. De samen -
gestelde vinnen hebben twaalf uitsparin-
gen om de staalplaten te bevestigen.

kon worden gerealiseerd door het
toepassen van de speciale folie van
Dupont, ook wel Hurricane folie ge-
noemd. Die is op onze specifieke aan-
vraag in de VS geproduceerd. Sentry
Glas Plus is zo sterk dat ze extra stabiliteit
geeft aan de constructie, terwijl de
transparantie gelijk blijft. Door de kracht
van de folie kan de dikte van het glas
aanzienlijk worden verminderd.”

Vier glaslagen
De vlakheid van de glaspanelen, nodig
om het glas te lagen, vormde volgens
Zaman het belangrijkste knelpunt. 
De vinnen bestaan uit vier glaslagen van

ARTIKEL GLAS IN BEELD // FOTOGRAFIE VAN NOORDENNE GLASPROJECTEN //

Door de glazen vinnen blijft de gevel zo transparant mogelijk.

De samengestelde vinnen zijn voorzien van twaalf uitsparingen om de

staalplaten te bevestigen.

De glazen vinnen staan aan de binnenzijde van de buitengevel.
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Bouwwereld-redacteur Viola Huurnink verzorgt elke editie de rubriek Nice2Know. Een rubriek over nice
buildings and materials, nice people, things and places. Over zaken dus die het leven de moeite waard
maken. Iets gezien dat ‘nice2know’ is en dat u wilt delen? Stuur Viola een mailtje: v.huurnink@eisma.nl. 

INSPIRATIEPROJECTEN: FAÇADES 2011
‘Façades 2011’ is verschenen. Het boek – de afgelopen drie jaar
uitgebracht onder de naam ‘Gevelbouw Prestatieboek’ – bevat
216 pagina’s met uiteenlopende projecten waarbij VMRG-be -
drijven betrokken zijn geweest. Aangevuld met presentaties van
drie architecten, die niet alleen dieper ingaan op de thema’s re -
novatie, concepten en duurzaamheid, maar ook hun visie geven
op de façade van de toekomst. De publicatie biedt zo – in com-
binatie met een grote hoeveelheid foto’s – een mooi overzicht
van projecten die afgelopen jaar zijn opgeleverd.
Nieuw in het boek is de koppeling met de website van de
VMRG. Een code (PRJ plus drie cijfers) bij elk beschreven project
verwijst direct naar meer achtergrondinformatie over het betref-

fende project op vmrg.nl. Via
diezelfde website is ook het
boek te bestellen. Kosten: 25
euro.
Façades is ontstaan uit de
wens om te tonen wat er wordt
gepresenteerd op het gebied
van metalen gevelbouw. De
publicatie is tevens bedoeld
ter inspiratie van een ieder die
van mooie gebouwen houdt.

VEILIGE BUITENSPOUWBLADEN
SBR ontwikkelt een protocol voor het beoordelen van de con-
structieve veiligheid van buitenspouwbladen. Het richt zich
vooral op naoorlogse flats en is begin 2012 beschikbaar.
Aanleiding voor het opstellen van het protocol is een aantal 
incidenten met instortend metselwerk en het daaropvolgende
bericht van VROM Inspectie dat gemeenten en gebouw -
eigenaren onvoldoende aandacht hebben voor de risico’s van
verouderde gevels. Met name naoorlogse flats met kopgevels
van doorgaand metselwerk – gebouwd tot en met de jaren
zeventig – waar de spouwankers door corrosie zijn aangetast,
vormen een risico. Met het protocol zijn gebouweigenaren beter
in staat om de constructieve veiligheid van deze kopgevels 
te beoordelen. SBR ziet ook mogelijkheden om een protocol te
ont wikkelen voor het beoordelen van de constructieve 
veiligheid van galerijen.

INFOMODULE
OVER SPRINKLERS
Bouwen met Staal heeft het
(gratis) digitale BrandInfor-
matieSysteem – brandveilig-
metstaal.nl – uitgebreid met
een infomodule over de
toepassing van sprinklerinstal-
laties in gebouwen. Bedoeld
om handvatten te bieden bij
de keuze en het gebruik van
een sprinklerinstallatie. 
Behalve de werking van
sprink lers komen in het
nieuwe onderdeel de verschil-
lende sprinklertypen en -sys-
temen aan bod. Daarnaast
wordt ingegaan op de belang -
rijkste installatieaspecten,
zoals het bepalen van de
aanspreektemperatuur, water-
voorziening, sprinklerdekking
en het sprinklermeldsysteem.
De infomodule sluit af met
een toelichting op de regel-
geving en certificering, en laat
voorbeelden van gesprin-
klerde stalen gebouwen zien.

HOOGSTE
HANGENDE TUIN
In de ecowijk Westerpark
hangt de hoogste verticale
tuin van Amsterdam. Een zee
van groen van 100 m2 – 15
meter hoog – bevestigd aan
een muur in de Van Diemen-
straat. De verticale tuin bestaat
uit 320 wandtegels van 50 bij
60 cm, waarin 60 verschil-
lende soorten planten zijn ver-
werkt. Een slangensysteem
voorziet de wortels van de
planten van water en voeding.

// NICE2KNOW

WATERDICHT MET TRIFLEX PRODETAIL
Daken zijn er in diverse verschijningsvormen. Van een groot op-
pervlak zonder complicaties tot een klein, hooggelegen dak met
uitgesproken details. Al deze daken hebben één overeenkomst:
ze moeten waterdicht zijn. Triflex ProDetail is een over het
gehele oppervlak volledig gewapend, scheuroverbruggend en
naadloos afdichtingssysteem voor waterdichte aansluitingen. Als
een tweede huid biedt de vloeibare kunststof op moeilijke de-
tails een duurzame afdichting. Meer informatie: triflex.nl.
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GEVELPLAAT REINIGT ZICHZELF
Alcoa Architectural Products introduceert een aluminium gevel -
plaat die zichzelf en de omgevingslucht reinigt. Met Reyno -
bond|Reynolux with EcoClean is voor het eerst een aluminium-
gevel verkrijgbaar die zowel economisch als milieuvriendelijk is.
Bij invallende zonnestralen en/of een lage luchtvochtigheid
werkt de lichtgevoelige titaniumdioxide-laag van de plaat als een
katalysator: op het oppervlak vormen door de uv-licht vrij -
gekomen elektronen radicalen die organische stoffen (bijv. vo-
gelpoep) afbreken. Daarnaast ontstaat een vochtaantrekkend en
extreem glad oppervlak. Bij neerslag of dauw glijden de afgebro-
ken schadelijke stoffen van het gebouw af en laten een schone
gevel achter. Zie alcoaarchitecturalproducts.eu.

RANDBESCHERMING OP MAAT
Combisafe ontwikkelde voor Europa’s hoogste gebouw – the
Shard in Londen – een op maat gemaakte, tijdelijke
randbescherming. Geïntegreerd in de buitenste stalen draag-
balken van het gebouw werd de driedelige oplossing op de
grond in elkaar gezet om deze vervolgens eenvoudig met een
kraan op haar plaats te tillen. Montage op hoogte werd hierdoor
vermeden. Zelfs toegang tot de rand was niet nodig. 
The Shard is ontworpen door architect Renzo Piano en wordt
gebouwd door hoofdaannemer Mace. Het gebouw heeft een 
onregelmatige driehoekige vorm van de basis tot aan de top en
wordt volledig met glas bedekt. Op de 72ste en tevens bovenste
verdieping is plaats gereserveerd voor een galerij met uitzicht
en een openluchtobservatorium. Eenmaal opgeleverd in 2012 is
dit gebouw met 310 meter het hoogste van de Europese Unie.

MARMOLEUM 
‘ECO-ERKEND’
Marmoleum, de van nature 
duurzame vloerbedekking van
Forbo Flooring, heeft het Cra-
dle-to-Cradle Zilver certificaat
gekregen. Daarmee is het oer-
Hollandse product dat al 112
jaar in de Zaanstreek wordt ge-
produceerd, opnieuw officieel
‘eco-erkend’.
Marmoleum heeft zijn mi-
lieuprestaties te danken aan
het gebruik van zorgvuldig gecontroleerde en geteelde du-
urzame grondstoffen. De voornaamste grondstof is lijnzaadolie,
gevolgd door hars, tallolie, houtmeel, kalksteen, pigmenten, jute
en lak. 97 procent van deze ingrediënten is natuurlijk; 67 pro-
cent is hernieuwbaar en plantaardig. Marmoleum is composteer-
baar en kan helemaal worden gerecycled.

OPPERVLAKTEWATER ‘REPAREERT’ WKO
Oppervlaktewater kan slecht werkende systemen voor warmte -
koudeopslag optimaal laten functioneren. Dat concludeert ir. Rik
Molenaar in zijn afstudeeronderzoek aan de TU Eindhoven. 
Hij analyseerde daarin het energiesysteem van De Maastoren,
dat oppervlaktewater gebruikt voor verwarming en koeling.
Van alle wko’s in Nederland functioneert 81 procent niet goed.
Het temperatuurverschil tussen de warme en de koude bron ligt
meer dan 25 procent lager dan ontworpen. Gevolg: een te grote
waterverplaatsing en een hoger energieverbruik. Oppervlakte-
water kan het temperatuurverschil tussen de bronnen vergroten,
blijkt uit het onderzoek naar De Maastoren (Rotterdam). Waar het
gemiddelde temperatuurverschil bij een gewone wko 4 à 5
graden meet, is bij De Maastoren in het eerste jaar 8 graden ver-
schil behaald. Met oppervlaktewater is circa 40 procent meer
wko mogelijk.

50-51_Nice 2 Know_BWE  30-08-11  19:43  Pagina 51



55

METHODEN & TECHNIEKEN //TEKSTPRODUCTIE PAUL DIERSEN // FOTOGRAFIE PAUL DIERSEN, BOUWBEDRIJF LEENSTRA,
VELUWEZOOM VERKERK, KUPPENS FOTOGRAFIE GEMERT  // MET DANK AAN HENK WIND

BOUWWERELD //

volop beproefd in België. Voor Nederland is het een primeur. 
Het casco van Nimmerdor is voor een groot gedeelte gietbouw
(de kopgevels, vloeren en binnenmuren), maar het binnenblad
van de voor- en achtergevel is gebouwd met Porotherm (PWS)
stenen van 115 mm dik, die een kenmerkend onderdeel zijn van
het bouwconcept. Projectleider Kees Faasse van aannemer Heij-
mans Bouw Zeeland: “Deze stenen hebben al een groot voor -
deel ten opzichte van kalkzandsteen: ze zijn gebakken en
krimpen daardoor niet meer. Er ontstaan dus geen scheuren.”
Tegen de binnenbladen – zowel die van beton als van PWS –
komt een dik isolatiepakket: 2 x 120 mm harde isolatieplaten met
een kern van polyurethaanschuim (Eurowall). Deze hebben een
extreem lage lambdawaarde (0,023) en zijn dus sterk isolerend.
De glanzende bekleding aan de buitenmuurzijde zorgt voor
extra reflectie. De matte bekleding tegen de binnenmuur biedt
extra bestendigheid tegen alkali (cement). 
De naden tussen deze platen worden afgeplakt met tape (Recti-
tape) zodat een gesloten isolatieschil ontstaat. Daarna volgen
een luchtspouw van 50 mm en het buitenblad van rode bak-

Woonzorgcomplex Nimmerdor verrijst in een bijzondere straat in
het dorp Grijpskerke op Walcheren. Bakkersland is de eerste
ener gieneutrale straat van Nederland, waarin louter energie -
neutrale huizen en appartementen worden gebouwd. Nimmer-
dor zelf is ontworpen op basis van passiefhuisprincipes en ook
als zodanig gecertificeerd door de stichting Passief Bouwen. 
Het complex bestaat uit 30 appartementen in zowel de koop- als
huur sector en krijgt verder onder meer een jeugdhonk, foyer,
winkeltje en biljart.

Spouwmuur
Het project bewijst dat passiefhuizen niet alleen te realiseren
zijn met gekende bouwmethodes als houtskeletbouw of een
casco met buitengevelisolatie en stucwerk. Ook met een tradi-
tionele spouwmuur is een gebouw dat voldoet aan de strenge
eisen op het gebied van energiezuinigheid haalbaar. 
Het wordt gebouwd op basis van het Keramisch Passiefconcept.
Deze bouwmethode is ontwikkeld door isolatieproducent 
Recticel Insulation en baksteenfabrikant Wienerberger en al

Bekende en beproefde methodes om een passiefhuis mee te bouwen

zijn houtskeletbouw of een casco met buitengevelisolatie. Maar ook

andere bouwsystemen maken hun opwachting, zo bewijzen ver-

schillende projecten in het land. Een overzicht.

Passief bouwen:
alternatieve 
methoden op rij

Nimmerdor in Grijpskerke in

aanbouw: passief bouwen

met een spouwmuur.
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1 // Spouwankers zijn koudebruggen, maar blijken acceptabel. Ze wor-

den ingekapseld in kunststof pluggen. 2 // De schil wordt luchtdicht

gemaakt met behulp van speciale tapes en gaasjes. 3 // Passiefhuis in

Witmarsum, gebouwd met cellenbeton elementen en een baksteen

buitenblad. “Als tegenhanger van houtskeletbouw.”

steen (100 mm). Vochtregulerende folies die bij bouwen met
houtskeletbouw-elementen nodig zijn, hoeven niet te worden
aangebracht. De dikte van de gevel is 505 mm. 

Spouwankers
Een cruciaal punt bij een spouwmuur zijn de spouwankers. Die
verbinden buiten- en binnenblad en zijn dus koudebruggen. Dat
maakt een spouwmuur in eerste instantie misschien een minder
logische optie voor een goed geïsoleerde schil. Daarbij moeten
koudebruggen immers worden vermeden. De bij Nimmerdor
toegepaste spouwankers zijn rvs inslagankers, ingekapseld in
kunststof pluggen. “Bij rvs ankers is de koudebrugwerking al
lager dan bij ankers van staal”, zegt Rob Wesel, technical engi-
neer bij Recticel Insulation. 
Vooraf wordt in de harde isolatielaag een gat geboord, waar 
de pluggen worden ingeslagen. De koudebrugwerking wordt
niet geheel voorkomen, maar is acceptabel. Faasse: “In de
berekeningen door adviesbureau Trecodome is dit meege -
nomen. En we kunnen nu eenmaal niet zonder spouwankers
bouwen.”
Om de juiste constructieve sterkte te krijgen – het binnen- en
buitenblad staan verder van elkaar af dan gebruikelijk – gebruikt
de aannemer er 5 in plaats van 4 per vierkante meter.
Belangrijk aspect bij passief bouwen is dat de schil luchtdicht is.
Daarvoor zorgt de stuclaag waarmee het binnenblad is afge -
werkt. Aansluitingen zoals vloer-gevel en gevel-kozijn zijn afge-
plakt met speciale gaasjes en tapes. 

‘Tegenhanger houtskeletbouw’
Aannemer Wybe Leenstra uit Gaastmeer ontwikkelde in samen-
werking met vijf andere Friese bouwbedrijven een passiefhuis
op basis van traditionele bouwmethoden. “Als tegenhanger van
houtskeletbouw”, aldus de aannemer.
Het passiefhuis dat is uitgedacht in een IPC-traject (Innovatie
Prestatie Contract; bedrijven krijgen dan subsidie om innovaties
voor de bouw te ontwikkelen en door te ontwikkelen) is in juli
opgeleverd en staat in Witmarsum. Een huis gebouwd met een
geïsoleerde betonvloer, cellenbeton casco met twee lagen van
100 mm isolatie, luchtspouw en gemetseld buitenblad en een
dak van hsb-elementen. Spouwankers bleken ook hier geen
belemmering om de strenge eisen op het gebied van energie -
zuinigheid te halen. De casco-elementen zijn gelijmd, wat voor
de luchtdichtheid van het binnenblad zorgt. De gevel is in totaal
470 mm dik.
Leenstra: “De blowerdoortest hebben we zelf gedaan en daaruit
bleek dat de woning luchtdicht is. In oktober wordt de woning
officieel getest door Adviesbureau Nieman.”

“De spouwankers zijn in de
berekening meegenomen.
We kunnen nu eenmaal
niet zonder spouwankers
bouwen”

1

2

3
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Goedkoper
Leenstra heeft de woning inmiddels doorontwikkeld, omdat hij
een goedkopere variant wilde ontwikkelen die beter te vermark-
ten is. Bij dit nieuwe woningconcept – nog niet gerealiseerd –
bouwt de aannemer met een nog lichtere en daardoor beter
isolerende variant cellenbeton. “We halen dezelfde construc-
tieve sterkte door dikkere elementen te gebruiken.” 
De elementen zijn 280, 350 of 450 mm dik, afhankelijk van de
gewenste Rc-waarde. 
Tegen de cellenbetonblokken komen platen van 100 mm dik,
waarvan 80 mm isolatie plus 20 mm steenstrip (E-brick, geleverd
door Steenfabriek Vandersanden). Deze platen worden in de
cellenbetonblokken vastgezet met schroeven. Dit levert wanden
op met een Rc-waarde van respectievelijk 7,0 en 7,86 en 9,09. 

Betoncasco
Een project van dertien passiefwoningen aan de Steegseweg in
Beek (gemeente Montferland) is gebouwd op basis van een be-
toncasco, volgens het concept VolkerWessels Pluswoning. De
woningen – ontwikkeld en gebouwd door Veluwezoom Verkerk
Bouw BV – zijn opgedeeld in drie blokken. Voor de langsgevels
van deze blokken zijn prefab betonelementen van 90 mm dik
gebruikt, voor de kopgevels elementen van 100 mm dik. 
Tegen het betoncasco zit isolatie van harde persing PU-platen
(Kingspan Kooltherm K8, lambawaarde 0,021), in diktes van 
140 en 220 mm voor respectievelijk de langsgevels en de
kopgevels, gevolgd door een luchtspouw (40 mm) en een
buitenspouwblad van baksteen metselwerk (100 mm). De
spouwankers zijn van rvs en in de berekeningen meegenomen.
Om de schil luchtdicht te krijgen zijn de stelkozijnen afge -
schuimd met flexibele PUR (Elastic Foam, Illbruck) en aan de 
binnenzijde afgekit. Een belangrijk aandachtspunt waren de be-
tonelementen. Leverancier Heembeton gebruikt bij het stellen
een mortel die vrij poreus is. Daarom zijn de naden bewerkt met
dampdicht materiaal. 
De Rc-waarde van de kopgevels ligt op 10 en die van de langs-
gevels op 6,0. Bij het project is – zoals het hoort bij passief
bouwen – rekening gehouden met de zonoriëntatie. 

Sandwichplaten
Tot slot de passiefwoning van Rosalin van Schie en Jan Willem
Ponjé van Bouwbedrijf Ponjé in Gemert. Deze is weer op een 
andere manier gebouwd: met behulp van sandwichplaten. 
Hun bungalow was al ontworpen voordat zij besloten om er 
een passiefwoning van te maken.
Het ontwerp werd daarbij grotendeels gehandhaafd (wel werd
er bijvoorbeeld een extra raam op het zuiden toegevoegd), maar
de belangrijkste veranderingen zaten in de detailleringen en de
dikte van het isolatiepakket. 
Ponjé had al contact met Unidek, die hem 260 mm dikke sand-
wichelementen gevuld met PIR-isolatie heeft geleverd. Deze
platen met Rc-waarde van 8,9 zijn gebaseerd op de Condor-dak-
platen. De elementen zijn gebruikt voor zowel de dakdragende
binnenspouwbladen als het platte dak. De gevel is in totaal 
450 mm dik. Voor de elementen is nog een extra voorzetwand
geplaatst, met daarin ruimte voor onder meer elektra. De wand
is gevuld met steenwol, waardoor de uiteindelijke Rc-waarde van
de constructie nog hoger wordt.
Om de gevel luchtdicht te krijgen is tussen de elementen en de
voorzetwand een dampremmende folie aangebracht. 

1 // Veluwezoom Verkerk bouwt in Beek passiefwoningen met een 

betoncasco, isolatie en een bakstenen gevel. 2 // Vijf van de dertien

woningen – ontworpen door Loko Architecten in Arnhem – zijn in -

middels gecertificeerd als passiefhuis. 3 // Passiefwoning in Gemert,

gebouwd met 260 mm dikke sandwichelementen gevuld met 

PIR-isolatie.

1

2

3
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LICHTGEWICHT HOUTWOLPLAAT

Onder de naam Heraklith Combi Plus steenwol EPS biedt Knauf
Insulation een lichtgewicht houtwolplaat die uit drie isolatielagen
bestaat en een gunstige brandreactie heeft. Gecombineerd met
zowel goede thermische als akoestische eigenschappen, zijn de
platen onder meer geschikt voor plafondtoepassingen in par-
keergarages, technische ruimtes en galerijen. De drukvaste on-
derlaag EPS draagt bij aan een strakke montage. De duurame
houtwolplaten zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen,
plaatstructuren en kleuren. 

bouwproducten.nl, infonr. 21538

GEVELBEKLEDING

Onder de naam ModiWood
PEFC biedt Fetim Professional
een programma gevelbekle -
ding van hout waarvoor geen
oerbossen zijn gekapt. 
Opvallend zijn de door en
door egale bruine kleur en de
hoge duur zaamheidsklasse. 

bouwproducten.nl, 
infonr. 20750

// PRODUCT

HOUTEN CONSTRUCTIE-ELEMENTEN

Kerto Ripa houten elementen van FinnForest zijn prefab ge -
produceerde elementen voor constructieve toepassingen in 
bijvoorbeeld vloeren en daken. De lichtgewicht producten zijn
opgebouwd uit ribben van Kerto-S, een Kerto-Q dekplaat en een
kopbalk van Kerto-S of Kerto-Q. Door deze opbouw ontstaat een
stabiel vloerelement dat geschikt is voor het realiseren van vrije
overspanningen tot 18 meter. Kenmerkend voor de ribbenele-
menten zijn onder meer het lage gewicht en de lage inbrand-
snelheid van 0,70 p/min. Door de samengestelde stijve
elementen is bovendien een goede beheersing van akoestiek
en trillingen te realiseren. 

bouwproducten.nl, infonr. 20785

HOUTPRODUCTEN.NL //

AFBOUWPLAAT

Onder de naam Clear Alba 
introduceert Woodguide kruis-
lings gelamineerd hout met
een tweezijdige deklaag van
kwastvrij dennen. Het plaat-
materiaal met afmetingen van
5000 x 2000 mm is ont wik -
keld voor binnentoepassing.
De kruislingse opbouw zorgt
voor een goede stabiliteit. 

bouwproducten.nl, 
infonr. 21967
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