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Massief hout voor
hangende boxen

In de oude Caballerofabriek in Den Haag
worden vergaderboxen ingebouwd.
Architectenbureau GROUPA koos ervoor
deze boxen op te hangen aan de bestaande
dakbalken. De beperkte hoogte van het complex vroeg een slanke constructie. Daarom
zijn de boxen uitgevoerd in massief hout.

Slanke inbouw met LenoTec in oude fabriek
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Het uit 1953 stammende Caballero-complex op De Binckhorst in
Den Haag wordt in twee fasen verbouwd tot ruimtes voor creatieve
en innovatieve bedrijven, onder meer in de ICT-sector.
‘Om bedrijfjes zoveel mogelijk kansen te geven elkaar te ontmoeten, is een aantal gemeenschappelijke ruimtes gesitueerd in en aan
een centrale verkeersas. Daarvoor zijn er verschillende boxen
geplaatst en gehangen in deze zone. Door vergaderruimtes op te
hangen, staan er in de gang geen kolommen in de weg en ontstaan
er onder deze ruimtes nog weer extra ruimtes’, vertelt architect
Maarten van Bremen van GROUPA, het architectenbureau dat
samen met de gemeente Den Haag het concept voor de fabriek
ontwikkelde en de eerste fase van 7000 m2 ontwierp.
De hoogte van het bedrijfscomplex is beperkt. Daarom zijn de vloeren van de hangende vergaderboxen uitgevoerd in massief LenoTec.
Dit was nodig omdat anders de voorgeschreven verdiepingshoogte
van 2,40 m niet haalbaar was. De wanden zijn ook uitgevoerd in
massief hout om het idee van boxen of dozen te realiseren.

Keuze voor massief hout
Projectleidster Suzanne Linders van GROUPA: ‘De vloeren van de
vergaderboxen zijn nu maar 169 mm dik en de wanden 135 mm.
Als je deze onderdelen wilt realiseren in staal of in staalframe met
beplatingen en isolatiemateriaal, dan worden ze forser van afmetingen. Bovendien is de geluidsisolatie van het massieve hout gunstig.
De massief houten wanden en vloeren zijn daarbij tegelijkertijd de
afwerklaag.’ Met de geprefabriceerde houten onderdelen is bovendien snel te werken. De elementen worden compleet aangeleverd,
met voorgeboorde gaten voor de onderlinge verbindingen.
De sanitaire ruimten zijn als staande boxen ontworpen en uitgevoerd in houtskeletbouw. De hangende vergaderruimtes (een grote
ruimte en drie kleinere) zijn aan de bestaande dakbalken gehangen.
Die balken waren sterk genoeg om de extra belasting van de boxen
te dragen. De grote box weegt ca. 6700 kg, de kleinere wegen ongeveer 5500 kg.
Ophanging
Belangrijk was dat de ophanging van de houten wanden aan de
bestaande betonnen dakbalken (T-liggers) zo dicht mogelijk tegen
de dakbalken aan zou sluiten om de dwarskracht zo klein mogelijk
te houden. De ophanging bestaat uit stalen ophangplaten 220 x 400
mm aan de bestaande dakbalken en stalen ophangplaten 220 x 280
mm aan de massief houten wanden. De oplegging is circa 30 mm
breed en 220 mm lang. Per houten wandelement zijn twee stalen
strips voor de ophanging voldoende. Om beweging en/of afschuiving

1. Hangende vergaderbox in de centrale gang met op de
achtergrond een staande (sanitaire) box.
2. De hangende boxen steken ook uit in de ruimten die
aan de centrale gang grenzen.
3. Het lijkt alsof de vergaderbox op de gangwand steunt.
Hoekijzers onder de dakbalken stabiliseren de box.
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4
4. De vergaderboxen hangen dicht tegen de betonbalken
om de dwarskracht zo klein mogelijk te houden.
5. Ook de voor- en achterwand bestaan uit LenoTec.
De LenoTec-vloeren hangen tussen de wanden.
6. De wanden worden uitgetimmerd tot onder de dakbalken en tot aan de vernieuwde lichtstraat.

te voorkomen, zijn de wanden nog met extra stalen hoekijzers
bevestigd aan de onderzijde van de betonnen T-liggers.
De houten vloeren van de boxen liggen tussen de wanden en zijn
met houtdraadbouten aan de wanden bevestigd. De ingekroosde
verbindingen worden niet afgewerkt met houten vuldoppen. Waar
stalen verbindingsmiddelen zijn toegepast – bijvoorbeeld bij de
wanden die zijn toegepast tussen de hangende wanden – zijn boutverbindingen met ringen zichtbaar.

Daglicht
De drie vergaderboxen zijn circa 6,4 m diep en 5,5 m breed en
passen daarmee precies tussen de aanwezige betonkolommen
400 x 400 mm en betonnen dakbalken. Als dakbalken zijn betonnen
T-liggers toegepast waarbij de bovenkant van de T meteen het dakvlak vormt; daartussen liggen lichtstraten. De onderzijden van de
T-liggers lopen schuin naar boven naar de lichtstraten toe. De massief houten wanden lopen daarom niet tot aan de lichtstraten door,
maar worden uitgetimmerd om een goede aansluiting te kunnen
maken op de lichtstraten. De vergaderboxen hebben geen plafonds;
het bestaande (geïsoleerde) dak en de vernieuwde lichtstraat blijven in het zicht. De lichtstraat zorgt voor daglicht in de ruimte.

6

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, www.denhaag.nl
Ontwerp: GROUPA, Rotterdam, www.groupa.nl
Projectmanagement: Bouw en projectbureau gemeente Den Haag
Hoofdconstructeur: Pieters Bouwtechniek, Delft, www.pietersbouwtechniek.nl
Berekeningen LenoTec: Bureau Lüning, Doetinchem, www.luning.nl
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Uitkraging
De hangende boxen steken deels uit in een (nieuwe) gang in het
complex en deels in de achterliggende ruimtes. Suzanne Linders:
‘De boxen zouden verder kunnen doorsteken maar we hebben ervoor gekozen de volledige aanwezige hoogte in de gang zoveel
mogelijk te handhaven, om vervoer van grote onderdelen door de
gang niet te veel te belemmeren en het zicht vrij te houden.’

Adviezen bouwfysica: Schreuder groep, www.schreuder.nl
Uitvoering: Koninklijke Woudenberg, Ameide, www.koninklijkewoudenberg.nl
Leverancier LenoTec elementen: Finnforest, www.finnforest.nl
Inbouw: Montagebedrijf Kerkhofs, Hendrik Ido Ambacht
Start bouw: januari 2005
Oplevering: maart 2006
Bruto vloeroppervlak fase 1: 7.000 m2 en 150 m2 (houten boxen)

