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sierlijke
symmetrie
Het had heel wat voeten in aarde, voor dit meerlaagse
houtbouwcomplex z’n voltooiing vond. Het resultaat mag er
echter zijn, na een lang leerproces dat voor de toekomstige
houtbouw zeker z’n vruchten zal afwerpen. Bij Houtinnovatieprijs 2008 behaalde het experimentele project de tweede prijs.

De kubusachtige rechthoek nabij station Almere-Oost-

bracht; vier ervan, op de begane grond, zijn bedoeld voor

vaarders staat er heerlijk stevig en gebruind bij. De strenge

mindervaliden. De plint is in kalkzandsteen, betonnen

symmetrie wordt koninklijk bezworen door de sierlijke

breedplaatvloeren en donker baksteen, maar de vier

grafische belijningen van balustrades en hekwerken,

verdiepingen daarboven zijn compleet in hout(skelet-)

inspringende balkons, horizontale en verticale gevelbekle-

bouw uitgevoerd. De zorgvuldigheid in ontwerp is,

ding in verschillende breedtes en verschuivende tinten en

ondanks problemen, even zorgvuldig door de bouwers

dito houtomkaderde kozijnen. De gele voordeuren worden

geconcretiseerd.

naar boven, richting zon, steeds harder geel. De kozijnen
en de puien met grijsglazen borstweringen zijn helder wit.

Extra accent Aan de zuidkant vertoont het gebouw in

In dit Malmö Hus zijn 56 startersappartementen onderge-

het midden een ronding; hierachter zijn ruimtes voor zes

kleine startersbedrijfjes en acht ateliers gesitueerd; in de

binnentuin waar het prachtige bruinhouten lijnenspel

De zorgvuldigheid in ontwerp

gevels ernaast verspringen de langwerpige kozijnen met

door de omslotenheid extra accent krijgen. Boven de

is, ondanks problemen, even

Frans balkonnetje trapsgewijs. Aan de oostzijde bevinden

bergingen verbinden vier azobé loopbruggen met gepro-

zich in de middelste van de zeven traveeën lift en trappen-

fileerde bilinga dekdelen de verdiepingen; bekroond door

huis; de glazen gevel daar is voorzien van strakhouten

een pergola-achtig kruisdak worden de bruggen op

roosters. De bovenste verdiepingslaag heeft Franse

hoogte gehouden door vier slankstalen portaalspanten. In

balkonnetjes en geen balkoninspringingen als de verdie-

die zin is het complex feitelijk U-vormig.

pingen 2-4. Daardoor zijn deze woningen met 7,5 x 9 m
wel groter dan die eronder (7,5 x 7,5 m). De entree aan de

Scandinavische sfeer De geluidsluwe binnenhof is

spoor- of noordzijde leidt langs de bergingen naar de

het antwoord op de drukke locatie met ontsluitingswegen

zorgvuldig door de bouwers
geconcretiseerd.

foto’s: www.johnlewismarshall.com
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In de zuidkant (met ronding
aan de straatzijde) zijn ruimtes voor zes kleine startersbedrijfjes en acht ateliers
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Plattegrond eerste verdieping.

Detail woningscheidende
wand-verdiepingsvloer.

oplegrubber
fermacel 15mm
lenotec 115mm
minerale wol Sonebel
verlijmd 40mm
luchtspouw 20mm
lenotec 115mm
fermacel 15mm

Entree aan de spoor- of
noordzijde met loopbruggen
en bergingen.
Buitengevels in prefab hsb,
inclusief gevelbekleding.

foto en tekeningen: tigchelaar architecten en adviseurs almere-stad

llu > 0dB
Ico > +5dB
60 min WBDBO:
2x Fermacel 10mm
houtvezelplaat 10mm
vloerplaat 27mm Kerto Q
minerale wol 100mm
veerregel 27mm
vezelversterkte gipsplaat 15mm

brandweer en een school. De hof is integraal meeontwor-

dat het om een belangrijk proefproject ging. Niet alleen

pen in Scandinavische sfeer door tuinarchitecten Andrew

was het zaak een op de Nederlandse situatie toegesneden

van Egmond uit Rijnsburg en Erwin Zwaan uit Dronten.

ontwerp te maken, maar ook de juiste houtbouwsystemen

Langs de gevels liggen langwerpige tegels. Voor het

en leveranciers te kiezen. ‘Het was een proces dat buiten

overige bestaat de geheime tuin uit één groot komvormig

de begane paden ging, waaraan achteraf gezien te snel en

perk, iets na de bergingen doorsneden door een halve-

te enthousiast is begonnen,’ ontboezemde directeur Jan

maanspad van ruwe antracietkleurige baksteentjes. Aan

Bergsma van Kingma Bouw tijdens een seminar. ‘Feitelijk

beide uiteinden vertegenwoordigen twee poorten van

is de bestekfase overgeslagen.’ Te veel moest werkender-

groengecoat metaal van beeldhouwer Cor Litjens de stap

wijs nog worden uitgezocht door diverse constructieve

van cultuur naar natuur. De ronde kop van het grootste

specialisten als Bartels Ingenieurs, Nieman, houtconstruc-

perkdeel opponeert virtueel de ronding van de zuidgevel.

teur Emil Lüning en akoestisch bedrijf Peutz. Tigchelaar

De circa 25 berken worden op termijn het privébos van de

beaamt dit: ‘Het project was technisch nog onvoldoende

bewoners, wadend dan door de onderlaag van varens.

doorontwikkeld, en Almere kwam te laat met aanvullende

Twee lange azobé vlonders zijn als zitgelegenheid schuin

eisen. Ik heb zo wel Emil Lüning als dé houtexpert leren

tegenover elkaar geplaatst. De ene eindigt zelfs boven op

kennen.’ Almere stelde als harde (brand)eis dat de begane

de bergingen. De vijfde verdieping springt hier wel in.

grond en de bergingen in kalkzandsteen en breedplaat-

Anders gezegd, verdiepingsvloer en dak kragen 1,5 m uit.

vloeren moesten worden gerealiseerd. Het plan werd

De vloer hangt met zes schroeven van 1 m lang op diame-

aangepast.

ter 16 mm aan de wand. In een vrije plaatsing naast de
deuren zijn houten rasters op het balkonhek gezet.

In het gedrang Het belangrijkste probleem was dat

Hoegenaamd spelen de galerijen, balkons, serres en

niet strikt volgens de platformmethode kon worden

loggia’s aan de binnen- en buitenkant een vitale rol in

gebouwd. Een opbouw in louter houtskeletbouw zou

aanzicht en beleving. Ze bestaan uit azobé kolommen

hoegenaamd te veel stijl- en regelwerk betekenen en te

(145 x 245 x 3.250 mm) en dwars- en langsliggers (respec-

grote belastingen door de vierhoge stapeling en de grote

tievelijk 70 x 195 x 1.300 en 95 x 370 x 7.500 mm), voorzien

vloeroverspanningen van 7,5 m. Met name voor de

van bilinga dekdelen (38,5 x 150 x 1.500 mm) en hekwerken.

The City of Tomorrow Architect Tjitte Tigchelaar

va n b e g i n a f a a n wa s d u i d e l i j k dat h e t o m
een belangrijk proefproject ging

werkt over het algemeen omgekeerd. Hij zoekt een
locatie, maakt een ontwerp en gaat daarmee vervolgens

geluidsisolatie zou dit negatief uitwerken. De opbouw

de boer op. Daar ligt zijn kracht. In dit geval ontstond het

bestaat uit verdiepingshoge en woningbrede panelen van

plan na een bureaubezoek aan de woningbouwtentoon-

LenoTec (kruiselings gelijmde en daardoor stabiele

stelling BO01 ‘The City of Tomorrow’ in Malmö. Hout-

platen) en Kerto-ribbenvloeren, beide PEFC-gecertifi-

bouw en duurzaamheidskwesties spreken hem zeer aan:

ceerd. De keuze voor LenoTec, ook pas in een laat

licht, prefab, demontabel, flexibel, indelingsvrij, milieu-

stadium genomen, eiste bijzondere voorzieningen. De

vriendelijk. In 2003 had hij zijn visioen voor Nederland

bouwer moest rekening houden met vervormingen

rond, dat vervolgens geloof vond bij de gemeente Al-

(krimp) en daardoor met geluidslekken, details werden

mere, opdrachtgever de Alliantie te Huizen en aannemer

opnieuw getekend en de bouwvolgorde onderging een

Kingma Bouw uit Lelystad, al duurde het tot december

wijziging. Hét knelpunt was de stabiliteit die niet door de

2006 voordat de bouw startte. De architect had zijn

houten lift en trappenhuis konden worden verzorgd,

ontwerp gekoppeld aan de groeiende vraag naar starters-

aldus Tigchelaar. In elke woning nemen twee LenoTec-

woningen en -bedrijfsruimtes; op termijn zijn deze samen

wanden (81 x 3.000 mm) over twee verdiepingen die nu

te voegen tot grotere eenheden. Dat de appartementen

voor hun rekening. Ze steken derhalve door de vloeren

binnen de kortste keren zijn verhuurd, pleit voor de

heen, wat heel wat hoofdbrekens kostte om de geluids-

kwaliteit van het project.

isolatie te waarborgen. Snel bouwen, kenmerk van
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De binnenhof is integraal
meeontworpen in
Scandinavische sfeer.

Boven de bergingen
verbinden azobé loopbruggen
met bilinga dekdelen, op
hoogte gehouden door slankstalen portaalspanten,
de verdiepingen.

Het trappenhuis is in Kerto
uitgevoerd, met azobé kolommen. De bilinga dekdelen zijn
hier naar binnen doorgezet.

houtbouw, kwam daardoor in het gedrang met een half

Locatie: Makasserweg 71-211, Almere-Buiten Opdrachtgever: de

jaar extra.

Alliantie Ontwikkeling Huizen (de-alliantie.nl) Ontwerp: Tigchelaar

Tigchelaar, Karen Heijne Ontwerp binnentuin: Andrew van Egmond

zijn dubbel uitgevoerd (2 x 115 mm dik) met een spouw

Rijnsburg (funky-garden.nl), Erwin Zwaan Dronten Aannemer:

ertussen (60 mm breed). In de spouw zit aan één zijde 40

Kingma Bouw Lelystad (kingmabouw.com) Constructeur: Bartels

mm dik minerale wol voor de geluidsisolatie. Het LenoTec

Ingenieurs voor Bouw en Infra Amsterdam (bartels.nl) Houtconstruc-

is helaas nergens in het zicht gelaten: uit oogpunt van 60

teur: H.E. Lüning Adviesburo voor technische houtconstructies

minuten brandwerendheid is het verborgen achter 15 mm

Doetinchem (luning.nl) LenoTec-wanden: Finnforest Holland

dik gipsplaat. Dikkere en daardoor brandwerender platen

Apeldoorn (finnforest.nl) Kerto-ribbenvloeren: De Groot Vrooms-

vielen vanwege de kosten af. Ertussen zijn de Kerto-

hoop (degrootvroomshoop.nl) Azobé/bilinga galerijen + balkons:

ribbenvloeren opgelegd in afmetingen van 7,5 x 2,5 m. Ze

Wijma Kampen (wijma.com) Western red cedar gevelbekleding:

bestaan uit Kerto-Q platen (27 mm dik) waaronder

Abraham van Stolk Zevenbergen Bruto vloeroppervlak: 5.400 m2

Kerto-S ribben (39 x 360 mm dik, hart op hart 625 mm)

Bouwperiode: December 2006 - juni 2008 Bouwkosten: ± € 6

zijn gelijmd en nagenoeg onzichtbaar genageld. Aldus

miljoen (excl. btw)

ontstaat een repeterend geheel van T-liggers. Voor de
schijfwerking zijn ze ter plaatse van de wanden doorgekoppeld. De vinding, ontwikkeld door Finnforest samen
met De Groot Vroomshoop, is voor het eerst toegepast in

A-complex Inmiddels heeft Tjitte Tigchelaar voor

Brede school De Kikker in Amsterdam-Osdorp; zie Het

dezelfde buurt een nieuw houtbouwproject ontworpen:

Houtblad 3/2006.

A-complex; zie Nieuws voor een afbeelding. Kingma
Bouw doet weer mee. Het gaat om huisvesting voor

Vitale rol Ter bewilliging van de brand- en geluidsei-

volwassenen met een verstandelijke, sociale of psychiatri-

sen zijn de vloeren aan de bovenzijde uitgerust met

sche beperking. Qua vorm en opzet lijkt het op het Malmö

houtvezelplaat (10 mm dik) en gipsvezelplaten (2 x 10 mm

Hus: 36 woningen in twee lagen verdeeld over de lange

dik). Aan de onderkant zit 15 mm dik gipsvezelplaat, met
erboven 140 mm dikke minerale wol. Tigchelaar: ‘Voor

kerto-ribbenvloeren: een repeterend

een nog betere geluidsisolatie is er later een estriklaag
van 20 mm op aangebracht. Dat was niet strikt noodzake-

g e h e e l va n t- l i g g e r s

lijk.’ Het hele vloerpakket is 459 mm dik. Via oplegrubbers rust het op de wanden, wat de ontkoppeling voor

zijden van een U-vorm. De korte zijde bevat de gemeen-

contactgeluid veiligstelt. De luchtgeluidsisolatie ligt nu

schappelijke ruimtes en twee binnentuinen. Ook hier is

met 6 dB boven de eis, die voor contactgeluid ligt op de

voorzien in een binnenhof en aan de andere korte kant in

eis van 5 dB.

een heemtuin achter een afsluitende muur. Aan de buiten-

Om de krimp, die overigens uiteindelijk slechts 2 mm

zijde worden de appartementen beschermend van de

bedroeg, overal gelijk te houden, zijn lift en trappenhuis

wereld afgesloten door een verhoogde veranda. De

eveneens in hout uitgevoerd, al zijn hier wel enkele stalen

bovenwoningen hebben aan voor- en achterzijde een

kolommen toegepast. De liftschacht is opgebouwd uit

balkon. Eventueel zijn de optrekjes verticaal te combine-

LenoTec-panelen van 115 mm dik, de trappen uit Kerto-

ren tot één woning. Op de begane grond is een restaurant

tredes (50 x 290 mm) en -trapbomen (69 x 1.200 mm). Ze

met keuken, op de verdieping zijn een ruimte voor het

zorgen, als gezegd, niet voor de stabiliteit.

personeel en enkele multifunctionele voorzieningen.

De buitengevels bestaan uit prefab hsb-elementen,

Gewapend met de kennis van nu zal dit project een

inclusief gevarieerde gevelbekleding van ruwbezaagd

rustiger bouwleven beschoren zijn. •

western red cedar in geschroefd halfhouts rabat,
genageld(e) channel siding en opdekwerk. Het is brandwerend geïmpregneerd en vervolgens behandeld met
gepigmenteerde lijnolie om de kleur te behouden.

hans de groot
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Repeterend geheel De woningscheidende wanden
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architecten en adviseurs Almere-Stad (wijbengagroep.nl); Tjitte

