Over het oude, onregelmatige
grid van raamopeningen is een
nieuw grid van metselwerk
penanten gelegd, waardoor de
ramen op wisselende posities
zitten.
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Project Transformatie //

Met een nieuwe bakstenen
gevel, drie lichte optoplagen en
aanhangbalkons is het complex
ingrijpend veranderd.

Witte wolk op
pakhuis
Vier bestaande kantoorvilla’s zijn slim samengevoegd en opgetopt
met maar liefst drie lagen. Zo zijn 191 nieuwe woningen gecreëerd.
Dat is gelukt door op het scherpst van de snede te engineeren.
Als een wolk ligt de drielaagse optopping op de robuuste onderbouw. Bewust is een tegenstelling gezocht tussen het als pakhuis vermomde casco en de lichte opbouw. Omdat de A
 msterdamse kantoorvilla's ontmanteld zijn tot op de draagstructuur,
had architect Joost Ector van Ector Hoogstad Architecten de
vrije hand in de vormgeving. En die heeft hij ingezet om er iets
bijzonders van te maken. “We wilden de stoerheid van de bestaande blokken benadrukken door ze robuust te maken als een
pakhuis. Met een lichte bovenbouw, die het wat luchtiger maakt
als een schuimlaag op donker bier.”
Van vier naar twee blokken
De transformatie is rigoureus aangepakt. Door de bouwblokken
twee aan twee samen te voegen, ontstonden meer mogelijk
heden voor goede woningplattegronden. Bovendien konden de
twee trappenhuizen en dubbele liften op een gunstige plaats in
de beide blokken komen. Voor dit project had de opdrachtgever
een Design & Build-vraag uitgezet voor transformatie tot 156
woningen met een UAV-GC-contract. Maar door de blokken
samen te trekken en er drie lagen op te bouwen, pasten er
35 woningen meer in! Dit plan voor 191 woningen van 50 tot

110 m2 is door het winnende team van Heddes Bouw & Ontwikkeling, Ector Hoogstad Architecten, DWA en IMd Raadgevende
Ingenieurs ontworpen en gerealiseerd.
Stabiliteit versterken
Die derde optoplaag bleek een kritische voor het draagvermogen van de bestaande constructie. Daarom moest er extreem
licht worden gebouwd. De bestaande casco’s van de vier blokjes bestonden uit vier kolommen in een kwadrant met rondom
dragende gevels en versterkte kolomkoppen en stroken, waarop breedplaatvloeren lagen.
Om royaal daglicht en uitzicht te faciliteren zijn de borstweringen
van de dragende betonnen langsgevels er uitgezaagd. Dat kon
echter niet bij de kopgevels, omdat deze nodig bleven voor de
stabiliteit. Daarom zijn hier shadowboxen voor de borstweringen
geplaatst.
Verder zijn er grote vloervelden verwijderd ten behoeve van de
aanleg van nieuwe trappenhuizen en liftkokers. In verband met
deze ingrepen moest de stabiliteitsconstructie worden versterkt.
Door IMd is daarom het nieuw te bouwen tussenlid tussen de
blokken benut om een betonnen stabiliteitsconstructie van twee-
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Het lichte plaatmateriaal is op de hoeken in verstek gelijmd. Alle hwa’s en de staalprofielen van
uitkragingen zijn achter de beplating verborgen, zonder het gevelritme aan te tasten.

Woningen in kantoorvilla’s
 ocatie: Joan Muyskenweg,
// L
Amsterdam
// Opdrachtgever: Vesteda, Amsterdam
 ouwperiode: juni 2017 tot sept. 2018
// B
(fase 1) en januari 2019 (fase 2)

maal drie betonnen wanden in een Uvorm toe te voegen. Deze nieuwe constructie loopt door tot en met bouwlaag 7.
Tussen de wanden liggen breedplaatvloeren. De in het werk gestorte constructie is
doorgekoppeld aan het bestaande werk
door stekken in te boren en te lijmen. De
fundering is versterkt met stalen buis
palen.
Optopconstructie
De drie optoplagen zijn uitgevoerd met
een staalconstructie. Staalplaatbeton
vloeren waren niet mogelijk vanwege de
noodzaak het gewicht te beperken. In
plaats daarvan zijn er houten balklagen
met een zwaluwstaartvloer en een anhydriet toplaag toegepast en stalen dak
platen als dak. In de dekvloer ligt een
zonegeregelde vloerverwarming. Tussen
de zwaluwstaartplaten en de balklaag
liggen stroken steenwol als akoestische
ontkoppeling. Al met al een klus waarvoor
veel afstemming nodig was. Projectleider
Roy Akkerman van Heddes: “We hebben
eerst wanden uitgezet en de vloerverwarming uitgelegd om daarna de vloer te
storten. De vloer is onderbroken bij de
woningscheidende wanden en de gangen voor minder contactgeluid. Bij alle
metalstudwanden is onder de gipsbe
plating eerst een laag underlayment als
achterplaat aangebracht, zodat de be
woners makkelijker iets met schroeven
kunnen ophangen aan de wand.”

De industrieel ogende balkons zijn zo licht mogelijk gemaakt met een staalconstructie en een vloer
van gerecyclede kunststof planken.

Onderhoudsarme gevel
Speciale aandacht is uitgegaan naar het
onderhoudsarm uitvoeren van de optopgevels. Voor een gevelonderhoudsinstallatie is de constructie namelijk niet sterk
genoeg. Dit zou door de gewichtstoename een hele laag aan woningen sche-
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1 // De vier kantoorvilla’s uit begin jaren

3

negentig vóór transformatie. 2 // Op het
bestaande casco wordt een drie lagen hoge
staalconstructie gebouwd voor de optopping.
3 // Zicht op de betonnen stabilisatiewanden
op laag 7. 4 // Staalconstructie met houten
balklagen, waarop zwaluwstaartvloeren met
een anhydriet toplaag komen. 5 // De ankers
en trekstangen voor het aanhangen van de
balkons.
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Uitdagend waren de detaillering en waterdichte
uitvoering van alle verspringende hoeken en
de aansluitingen met het aluminium zetwerk.

De balkons hebben hoge glazen vouwpuien als geluidwering.

len volgens Ector. Daarom zijn alle glasopeningen als aluminium draaikiepramen uitgevoerd en van binnenuit te bewassen.
De detaillering van de deels gelijmde gevels op de wolk luisterde zeer nauw. Op de
dichte geveldelen van de optopping zijn Steni-platen op een houtskeletbouw binnenblad toegepast. Dit 6 mm dikke plaatmateriaal bestaat uit een polymeercomposiet met
een kern van gemalen natuursteen, versterkt door een laag glasvezel. Het oppervlak is
vrij glad en er blijft naar verwachting nauwelijks vuil aan hangen. Het wordt mechanisch
bevestigd op een geventileerde achterconstructie. Ector: “Wat we aan die composietplaten mooi vonden is dat je ze in verstek kunt lijmen. Dus je hebt geen zichtbare
naden op de hoeken.”
Waterdichte knooppunten
Om die hoeken zo strak mogelijk uit te voeren, zijn deze in verstek gelijmde elementen
niet met een zichtbare bevestiging geschroefd, maar op het achterhout gelijmd. “Qua
achterconstructie heb je bijna geen stelruimte, die naden tekenen duidelijk af. Als er
een millimeter in zit dan zie je dat. De maatvoering van de achterconstructie was een
precisieklus. Door goed vakmanschap van de timmerlieden is een mooi eindproduct
ontstaan. Bij de gelijmde Steni-platen op de hoeken is zelfs geen enkele stelruimte, dat
moest in één keer goed zijn en dat was zeker een uitdaging. Daarnaast was het waterdicht uitvoeren van al die verspringende hoeken en de aansluitingen bij uitkragingen
en balkonhekken lastig. Alles is ingeplakt. In het eerste blok is geen enkele lekkage
geweest, dus de waterdichting is goed gelukt”, constateert Akkerman. Ook alle lastige
ontmoetingen van het aluminium zetwerk op de composiet beplating zien er goed uit.
Zelfs op de haakse ontmoeting van de waterslag tegen de beplating is de Steni-plaat
fabrieksmatig gecontramald. Verder zijn alle hwa’s en de staalprofielen van uitkragingen geheel verborgen achter de beplating, zonder het gevelritme aan te tasten. Al met
al een ongelofelijke puzzel voor de werkvoorbereiding van Heddes.

Balkons met vouwpuien
Een belangrijk onderdeel van de metamorfose is het bijzondere metselwerk dat
de oude kantoorgevels vervangt. Het
oude grid van raamopeningen was nogal
onregelmatig, maar door er een nieuw
grid van metselwerk penanten overheen
te leggen is een regelmatige gevel ontstaan waarin de ramen op wisselende
posities zitten. De industrieel ogende
balkons zijn zo licht mogelijk gemaakt
met een staalconstructie en een vloer van
gerecyclede kunststof planken met strips
ertussen. Voor de ophanging aan stalen
trekstangen is een stalen anker ontwikkeld. Hoge glazen vouwpuien zorgen
voor geluidwering aan de zijde van de
Joan Muyskenweg, maar zijn als extraatje
ook aangebracht aan de waterzijde.
Improviseren
Al met al is het zeker geen standaard
transformatie geworden, maar een totale
metamorfose tot heel vanzelfsprekende
gebouwen, volgens Ector. “Je moet ook
kunnen improviseren voor zo’n project en
buiten de standaardoplossingen kunnen
denken. Dit project was echt niet makkelijk. We hebben vanaf het begin intensief
samengewerkt met Heddes en alle ad
viseurs om oplossingen te vinden voor de
technische uitdagingen die we tegen
kwamen. Zo hebben we behoorlijk gestoeid over de detaillering van die wolk.
Maar we hebben ons steeds gewaardeerd gevoeld omdat onze expertise
echt werd gerespecteerd. Zo prettig was
de sfeer tussen alle partijen. Dat is zeldzaam.”

64 // Bouwwereld

60-61-62-63-64-65_transformatie.indd 64

09-01-19 16:52

Projectgegevens // Locatie: Joan Muyskenweg, amsterdam // Opdrachtgever: Vesteda, amsterdam // Bouwmanagement: objectum, Zoetermeer, objectum.nl // Architect: ector hoogstad
architecten, rotterdam, ectorhoogstad.com // Constructeur: iMd raadgevende ingenieurs,
rotterdam, imdbv.nl // Bouwfysisch adviseur: Dwa, Bodegraven, dwa.nl // Bouwbedrijf: heddes
Bouw & ontwikkeling, hoorn, heddes.nl // Installateurs: Blom elektrotechniek en Breman
installatiegroep // Bruto vloeroppervlakte: 20.100 m2 // Bouwkosten: ca. 28 miljoen euro, incl.
installaties, excl. btw // Bouwperiode: juni 2017 tot september 2018 (fase 1) en januari 2019 (fase 2)
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