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Leviat brengt de expertise, 
vaardigheden en middelen van 
de CRH-bedrijven in de divisie 
construction accessories samen 
in één wereldwijde organisatie.

Door gebruik te maken van onze 
wereldwijde technische middelen 
en productienetwerk zijn we 
fl exibeler en in staat sneller te 
reageren. Door onze uitgebreide 
technische expertise en markt-
kennis te combineren en al onze 

onderzoeks- en ontwikkelings-
activiteiten te coördineren, 
kunnen we sneller en effectiever 
innoveren. Investeren in digitale 
engineering zal onze ontwerp- 
en servicemogelijkheden blijven 
versnellen.

Wat de toekomstige eisen van 
onze branche en de wereld om 
ons heen ook mogen zijn,  We 
zijn er klaar voor.

De wereld verandert

Leviat is de thuisbasis van toonaangevende productmerken: 

We zijn Leviat
We zijn er klaar voor

Leviat.comImagine. Model. Make.

VERSTERKT • HERSTELT • BESCHERMT

BETON
VERSTERKT • HERSTELT • BESCHERMT

BETON
VERSTERKT • HERSTELT • BESCHERMT

BETON
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Slimmer werken op 
de bouwplaats
Met unidek pasDak is het zelf zagen 
van dakelementen niet meer nodig. aan 
de hand van de bouwtekening maakt 
kingspan unidek een duidelijk legplan 
om daarna een compleet pakket van 
dakelementen op maat, inclusief montage-
instructie, op de bouwplaats af te leveren. 
een investering die zich op alle vlakken 
terugbetaalt. 

Hogere luchtdichtheid
Het zelf zagen blijkt in de praktijk niet alleen 
tijdrovend te zijn, ook de foutmarge is veel 
groter. wanneer elementen niet goed 
zijn gezaagd, sluiten ze minder goed op 
elkaar aan en kunnen er koudebruggen 
of luchtlekken ontstaan. Met de unidek 
pasDak service worden dakelementen 

exact op maat gemaakt. Volledig compu-
tergestuurd. Dit bespaart dus niet alleen 
tijd, de montage is veel efficiënter en borgt 
daarmee een hogere luchtdichtheid.

Snelle levertijden
Samen met het legplan verstrekt kingspan 
unidek de maatvoering, codering en 
doorsneden. Het complete pakket met 
logische indeling en montage-instructie kan 
al binnen 12 werkdagen geleverd worden. 
unidek pasDak is geschikt voor zowel 
kleine als grote projecten. Zelfs wanneer er 
één hoek- of kilkeper in de dakconstructie 
zit, is unidek pasDak al interessant.

Meest verkochte dakelement 
van Nederland
Bij nieuwbouwprojecten wordt unidek 
pasDak het vaakst toegepast met het 

unidek aero dakelement. unidek aero 
is het meest verkochte dakelement 
van Nederland. rMB Data services 
presenteerde onlangs in samenwerking 
met Hibin de Monitor Bouwgroothandel, 
een overzicht met de meest verkochte 
dakelementen van Nederland in 2020. 
in deze lijst staan alle constructieve en 
niet-constructieve elementen die bij de 
verschillende bouwmaterialenhandelaren 
in Nederland volgens de werkelijke kassa-
aanslagen verkocht zijn. Het unidek aero 
dakelement met een rc-waarde van 6.0 is 
in 2020 het meest verkochte dakelement 
van Nederland geweest. 

Niet voor niets een bestseller
unidek aero is voorzien van geïntegreerde 
verstijvers waardoor grote overspanningen 
zonder tussengordingen mogelijk zijn. De 

elementen worden perfect op elkaar 
aangesloten door de bijbehorende lucht-
dichte toebehoren, zodat koudebruggen 
worden voorkomen. Door het unieke 
ontwerp zorgt het unidek aero dakelement 
voor een nog betere geluidsisolatie en 
thermische dakisolatie. Het is geschikt voor 
vrijstaande en geschakelde woningen en is 
volledig Bouwbesluit-proof op alle vlakken. 
als aanvulling op het populaire unidek aero 
productassortiment wordt unidek aero 
Verjonging en unidek aero Dakraamkozijn 
aangeboden. Hiermee genereert men 
in een mum van tijd een overstek of een 
dakraam zonder raveling.

Flinke besparing
Door het complete pakket dat kingspan 
unidek biedt met onder andere een unieke 
hijsklemservice, zelfborende schroeven 
en gratis bouwplaatsbegeleiding gaat de 
verwerking veel sneller en kan men flink 
besparen op manuren. Daarnaast biedt 
een goede isolatie natuurlijk direct voordeel 
voor de eindgebruiker. 

Stop met zagen
op de website www.stopmetzagen.nl 
zijn onder andere voorbeeldprojecten en 
een praktisch stappenplan van de unidek 
pasDak service te vinden. ook kunt u hier 
eenvoudig uw bouwtekening uploaden 
voor een vrijblijvende offerte.

www.stopmetzagen.nl

De meeste daken kunt 
u beter laten zagen

Voor veel aannemers is een dak met hoek- en kilkepers een flinke klus. Het op maat zagen 

van dakelementen kost extra mankracht en kraantijd en geeft bovendien veel afval. Dit was 

de reden dat Kingspan Unidek onlangs het vernieuwde Unidek PasDak introduceerde.BEDENKEN
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN

Wij zijn u partner in het:

van duurzame, klantspecifi eke oplossingen en 

producten met toegevoegde waarde...

INNODEEN.NLINNODEEN.NL
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kanten ontvangstkamers, op de verdieping 
slaapvertrekken, en op zolder vertrekken 
van bedienden. De statige hoofdingang 
was in het midden gepositioneerd, met daar 
recht achter de toegang naar de keuken-
aanbouw. De moeilijkheid voor ons was dat 
het oorspronkelijk classicistische huis zoveel 
verbouwingen had ondergaan dat het zich 
tot een eclectisch bouwwerk had ontwik-
keld.” De mix aan interieurstijlen was terug 
te leiden tot vijf jaartallen waarin belangrijke 
gebeurtenissen plaatsvonden: de bouw in 
1835, en de verbouwingen in 1880, 1916, 
de jaren dertig en de jaren zeventig. De 
opdracht tot de bouw van het huis werd 
gegeven door jonkheer willem pieter Justus 
de ridder. Hij en zijn erfgenamen woonden 
er totdat Huis alpha in 1881 in het bezit 
kwam van de patriciërsfamilie Verloren 
van themaat. Maar niet nadat een jaar 
daarvoor de hoofdingang naar de zijkant 
was verplaatst waardoor het gebouw een 
heel ander aangezicht had gekregen. er 
ontstond namelijk een soort erker op de 
plek van de oorspronkelijke ingang, en de 
plattegrond was niet langer gespiegeld. 

Studentenwoning
Nadat de heer des huizes rond de eeuw-
wisseling overleed liet zijn weduwe het 
huis opnieuw verbouwen en moderniseren. 
Zo werd een badkamer aangelegd met 
gietijzeren bad. Dit meubelstuk werd ook 
na de recente restauratie hergebruikt, op 
de historische plek van de badkamer. er 
is tijdens de huidige restauratie ook een 
tweede hedendaagse en reversibele 
badkamer gerealiseerd in een van de voor-
malige slaapvertrekken. De twee dochters 
Dora en Juuth die vanaf de jaren dertig de 
hoofdbewoners van het huis werden, kozen 
voor de toenmalige in de mode zijnde 
signatuur zoals strakke stalen kozijnen. 
ook hout kreeg een dominantere rol. Zo 
werd een nieuwe trap met houten bekle-
ding aangebracht die flauwer en makke-
lijker begaanbaar was. Daarnaast werden 
twee ruimtes voorzien van dunne houten 
lambrisering, kasten en haard. op zich 
wel mooi, vindt adolph, maar een enorme 
stijlbreuk met het classicistische ontwerp. 
Verder werd in die tijd een tweede keuken 
in een van de stijlkamers toegevoegd. in 
de jaren zeventig is een verbouwing van de 
zolder tot studentenwoning uitgevoerd. Dit 
was bouwkundig in dusdanig slechte staat, 
dat Hendrick de keyser besloot dat dit niet 
als stijlicoon kon blijven bestaan. Daarom 
werden de oorspronkelijke knechten- en 
meidenkamers in ere hersteld.

Mooi geworden
“Zelfs de schenkers hebben wat achter 
gelaten”, signaleert adolph, doelend op 
de renovatie om met het schilderwerk weer 
terug naar de eerste fase te gaan. Daardoor 
werd echter wel een deel van het verhaal 
van het huis door de tijd heen bedekt. “Het 
was architectonisch een heel vreemd of 
bijzonder pand, dat toch een mooi geheel 
is geworden. Vooral omdat we de mix 
van tijdslagen hebben gerespecteerd, en 
accepteren dat veel ruimtes niet stijlzuiver 
zijn.” Huis alpha is geen museumhuis 
geworden en wordt inmiddels verhuurd. www.hendrickdekeyser.nl

“Het huis heeft zich al zo vaak moeten 
aanpassen aan de bewoners, dat we 
hebben besloten dat de restauratie zich 
aanpast aan het huis”, zegt ann-katrin 
adolph. als senior architect en teamleider 
restauratie bij Vereniging Hendrick de 
keyser was zij direct betrokken bij het 
omvangrijke project. een van de belang-
rijkste beslissingen bij de restauratie was 
de constatering dat het karakter van het 
huis zou worden aangetast wanneer met 
man en macht geprobeerd zou worden 
om de oorspronkelijke stijl weer terug te 
brengen. Juist omdat elke verandering fraai 
heeft meebewogen met de veranderingen 
in de gezinssamenstelling van de bewoners. 

Daardoor vertelt het huis ook nu nog een 
waardevol, levend verhaal van de familie 
door de tijd heen in plaats van slechts de 
neoclassicistische architectuurstroming 
rond het bouwjaar 1835 vast te leggen.

Noodmaatregelen
Jonkheer ir. Joan philip laman trip en ds. 
elske willemina Hendrika laman trip née 
kleinstarink waren de laatste bewoners van 
het herenhuis. Bij leven waren zij al trouwe 
leden van Vereniging Hendrick de keyser 
– in 2001 schonken zij al trip Molenstraat 
8-10 in warnsveld aan de Vereniging; de 
kleine veldwachterswoning staat midden 
in de historische dorpskern van warnsveld 

direct naast ‘Huis welgelegen’ – dus de 
nalatenschap kwam niet als een verras-
sing. wel een verrassing was de slechter 
dan gedachte bouwkundige staat van de 
woning, waardoor aan de restauratie een 
prijskaartje van bijna een miljoen euro hing. 
Het rijk droeg daar zo’n 35 procent aan 
bij. Vanwege ongekend achterstallig onder-
houd, scheuren in de muren, en verzakking 
van de vloer mede vanwege een omvang-
rijke bibliotheek moesten op veel plekken 
in en rond het huis noodmaatregelen 
worden getroffen. Vooral het dak verkeerde 
in zo’n deplorabele staat, dat er door 
lekkages veel houtrotschade was ontstaan. 
Daarom werd het dak gerepareerd, meteen 

geïsoleerd, roestende ankers vervangen en 
de balkkoppen aangeheeld – waar mogelijk 
traditioneel, maar op lastige plekken door 
aan te gieten. “Het liefst hadden we ook 
zonnepanelen op het dak aangebracht, 
maar de welstandscommissie keurde 
dat niet goed. Vanaf het plein van de aan 
de achterkant gelegen Sint-Martinuskerk 
zouden deze namelijk te zien zijn geweest.”

Gespiegelde plattegrond
“De opzet van het gebouw is heel interes-
sant,” aldus adolph. “Het was in grootte 
en afwerking een echt herenhuis. De plat-
tegrond was gespiegeld met een grote hal 
voorzien van marmeren vloer, aan beide 

Trapopgang

Zitkamer

Erker kamer

Huis Alpha in Warnsveld van bouwkundige ondergang gered

Restauratie met respect 
voor de tijdslagen

Al bijna twee eeuwen is Huis Alpha een van de meest prominente gebouwen aan 
de Rijksstraatweg in Warnsveld. Na het overlijden van de laatste eigenaar erfde 
restauratievereniging Hendrick de Keyser het inmiddels vervallen pand. Dankzij een 
grondige aanpak kan Huis Alpha er weer eeuwen tegenaan.
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Dagelijks lezen en horen we steeds meer 
over het belang van continu verse én 
schone lucht in huis. Vooral als je je reali-
seert dat we meer dan 25.000 keer per 
dag adem halen. Brink wil dat iedereen 
van excellente lucht kan genieten. ook in 
situaties met hinderlijk geluid van buiten is 
dat mogelijk door het nieuwe ventilatietoe-
stel Sonair.

Actieve CO2-sturing
De nieuwe Sonair is beschikbaar als variant 
met Co2-sturing. Deze Co2-sturing zorgt 
ervoor dat de ruimte actief vraaggestuurd 
geventileerd is. De mate van ventileren is 
afgestemd op de actuele kwaliteit van de 
binnenlucht. wanneer de luchtkwaliteit 
vermindert, signaleert de Co2-sensor dat 
en gaat de hoeveelheid ventilatie in het 
vertrek automatisch omhoog. Zo blijft 
de luchtkwaliteit continu gegarandeerd 
optimaal. Daarnaast wordt er niet meer 
geventileerd dan nodig is.

Verkoeling door spuien
De maximale ventilatiecapaciteit van de 
Sonair is 150 m3/h. Hierdoor is spuien (veel 

ventileren in één keer) via de Sonair moge-
lijk. Spuien kan verkoeling bieden tijdens 
de warme zomermaanden. Door de Sonair 
‘s nachts op de hoogste stand te zetten 

haal je koele, gefilterde buitenlucht naar 
binnen. Het raam kan dicht blijven zodat, 
naast lawaai van buiten, ook muggen geen 
kans krijgen om je nachtrust te verstoren. 
wil je na een feestje of na het kokkerellen 
de luchtkwaliteit in je huis weer snel op peil 
krijgen? ook dan is spuien met de Sonair 
een uitstekende oplossing.

Eenvoudige bediening 
en installatie
Met de uitneembare afstandsbediening 
regel je zelf eenvoudig de hoeveelheid 
toegevoerde verse buitenlucht, met daarbij 
keuze uit 10 ventilatiestanden. Het toestel 
wordt aan de binnenzijde van de gevel 
gemonteerd in de buurt van een wandcon-
tactdoos. Voor de luchttoevoer van buiten 
is het nodig in de gevel een doorvoer naar 
buiten te maken. een uitgebreid assorti-
ment aan muurdoorvoeren, muurroosters 
en (zij)aansluitingen maakt het mogelijk 

om op vrijwel elke plaats en met behoud 
van het gevelaanzicht de Sonair te instal-
leren. Meer info over de nieuwe Sonair is te 
vinden op www.brinkclimatesystems.nl/ 
oplossingen/ventilatie/sonair

Brink Climate Systems B.V.
T. 0522 - 46 99 44

E. info@brinkclimatesystems.nl

I. www.brinkclimatesystems.nl

Brink introduceert nieuw decentraal ventilatietoestel 
met extra geluidswerende eigenschappen

Met Sonair continu gezonde 
ventilatielucht in huis 
zonder lawaai van buiten

Voor situaties in geluidsbelaste gebieden introduceert Brink Climate Systems twee nieuwe 
decentrale ventilatietoestellen: Sonair en Sonair CO2. In geluidsbelaste gebieden is continu verse 
en gefilterde lucht in huis zonder hinderlijk geluid van buiten vaak lastig te realiseren. Je wilt 
gezonde ventilatielucht in huis, maar lawaai van bijvoorbeeld een snelweg, spoorweg, luchthaven 
of industriegebied wil je buiten houden. De Sonair is voorzien van geluidswerende eigenschappen 
waardoor het geluid van buiten binnen niet hoorbaar is. De geluidsdemping over de gevel is zelfs 
meer dan 50 dB(A). Ook het toestel zelf is stil.

BESTE UIT
DE TEST

SEP 2019

De Intergas Xtreme 36 is als beste getest 
door de consumentenbond
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renovatie gaat in deze tijd vrijwel altijd 
hand in hand met verduurzaming. Met de 
energietransitie als groot doel voor ogen, 
worden tal van installatietechnische en 
bouwkundige aanpassingen verricht. Niet 
zelden zijn die rechtstreeks met elkaar 
verbonden. Bijvoorbeeld als in combinatie 
met een warmtepomp de begane grond-
vloer moet worden voorzien van vloerver-
warming. Dat betekent infrezen, afsmeren, 
egaliseren, en de nieuwe wenslaag van 
de eindgebruikers er overheen. Maar het 
betekent ook het risico op faalkosten als 
per ongeluk een leiding wordt geraakt. en 
de onlogica om verder te bouwen op een 
vloer die in leeftijd aanzienlijk verder is dan 
alle nieuwe voorzieningen, en daarmee 
dus de levensduur van het totale systeem 
ondermijnt. “we zijn daarom aan het testen 

of het niet veel beter is om de hele vloer te 
verwijderen”, aldus Van der Zande. “of je 
een vloer er volledig uit breekt of infreest 
zal elkaar wat betreft kosten nauwelijks 
ontlopen. Maar de eerste optie creëert 
een schonere werkplek en realiseert een 
nieuwe volledige economische levensduur 
van alle onderdelen. Dat is kostentechnisch 
altijd concurrerend door de tijd heen. en 
dus voor zowel de vloerenbranche als voor 
de eindgebruiker gunstiger.”

Goede vraag stellen
“Geld besparen voor de opdrachtgever, 
daarvoor liggen ook volop kansen in 
het zakelijke segment. Maar het goede 
antwoord krijgen begint met de goede 
vraag stellen”, zo benadrukt hij en geeft 
het voorbeeld van een klant die in een 

verfwinkel een pot verf komt kopen, maar 
niet zegt of hij die verf gaat gebruiken 
op hout, metaal, steen, binnen of buiten. 
“wij kunnen als vloerspecialisten vloeren 
geschikt maken voor allerlei toepassingen, 
precies afgestemd op de eindgebruiker. 
Daarbij houden we dan rekening met 
de specifieke eigenschappen waaraan 
de ondervloer moet voldoen op het 
gebied van onder meer huidtreksterkte, 
buigtreksterkte, druksterkte, en vlakheid. 
want een plavuis van een vierkante meter 
stelt heel andere eisen dan een houten 
vloer. Bij kantoorpanden, ziekenhuizen en 
andere utiliteit is in het ontwerp al precies 
bepaald wat die eindafwerking wordt. Dan 
is het onnodige verspilling dat wij eerst 
een generieke vloer afleveren, en de klant 
vervolgens aanvullend moet betalen aan de 
stoffeerder voor een specifieke egaline om 
de vloer alsnog geschikt te maken.”

Overprocessing voorkomen
De oplossing ligt volgens Van der Zande 
in een bredere co creatie tussen architect 
en vloerspecialist. en omdat Noa niet 
alleen geld wil helpen besparen, maar ook 
tijd, wordt er overlegd met onder meer 
StaBu. Niets mooier immers dan als de 
systematiek al standaard stimuleert tot 
meer specifieke bestekken. Daarnaast zet 
Noa ook stappen in de normering door 
samen met NeN te zorgen dat de techniek 
is afgestemd op het eindgebruik. Hoog tijd 
namelijk, vindt Van der Zande, om meer 
lean te gaan denken om overprocessing 
te voorkomen.

Nederlandse Ondernemersvereniging 
voor Afbouwbedrijven (NOA)
Postbus 310, 3900 AH VEENENDAAL 

Nieuweweg 226, 3905 LT VEENENDAAL

T. 0318 - 54 73 73

E. info@noa.nl

I. www.noa.nl

Over NOA
De Nederlandse ondernemers ver eni-
ging voor afbouwbedrijven, kortweg 
Noa, is dé brancheorganisatie voor 
ondernemers van een stukadoors-, 
vloeren-, terrazzo-, natuursteenbewer-
king-, blokkenstel-, plafond- en wand-
montage of allround afbouwbedrijf. De 
circa 1.700 leden zijn representatief voor 
ruim twee derde van de totale omzet 
in de afbouw- en natuursteenbranche. 
Daar waar individuele bedrijven te klein 
zijn, kan Noa namens het collectief 
een sterke vuist maken. Bovendien 
houdt de vereniging samen met alle 
aangesloten ondernemers de naam en 
het niveau in de branches hoog. Verder 
ondersteunt Noa de leden met allerlei 
diensten om het ondernemerschap 
heen, zoals opleidingen, juridisch 
advies en personeelszaken.

Eric van der Zande, lid van het NOA Hoofdbestuur en voorzitter hoofdsector Vloeren & Terrazzo

“Afbouwers zijn specialisten die vaak voor minder geld een beter product zouden kunnen afleveren 

dan voorgeschreven is. Zeker als het om vloeren gaat.” Dat zegt Eric van der Zande, lid van 

het NOA Hoofdbestuur en voorzitter hoofdsector Vloeren & Terrazzo. Zowel in nieuwbouw als 

renovatie kunnen opdrachtgevers en architecten daar hun voordeel mee doen.

NOA: “Deskundigheid afbouwbranche nog te weinig benut” 

Vloeren kunnen beter 
en kostenefficiënter

MasterEase hulpstoffen
voor beton en mortel 
De hulpstoffenlijn voor betonspecie 
Master Builders Solutions levert u technische expertise gecombineerd 
met de juiste producten zoals MasterEase. Met de MasterEase hulpstoffen 
kunt u nog beter uw uitdagingen realiseren. 
Ga voor meer informatie naar master-builders-solutions.nl.
of bel +31 (0)162 476 660.

Adv-MBS_260x378_jan21.indd   1Adv-MBS_260x378_jan21.indd   1 05-01-2021   15:2705-01-2021   15:27
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Daarnaast is ook de berekeningsmethode 
voor de bepaling van de rc-waarde aange-
scherpt. Maar wees gerust. De isolatiefabri-
kant isoBouw heeft hierop al geanticipeerd. 
Hun renovatieproducten zijn aangepast op 
deze nieuwe berekeningsmethodiek. Bij 
een juiste keuze heeft u dus de zekerheid 
dat u aan de nieuwe beng-eisen voldoet. 

Renovatie hellend dak
wordt de gehele onderconstructie verwij-
derd, incl de gordingen, dan geldt de 
nieuwbouweis (rc min 6,3). Blijven de 
gordingen of sporen zitten dan geldt de 
eerder genoemde renovatie-eis. 

3 varianten

Het assortiment van isoBouw bestaat uit 
SlimFix reno+,SlimFix renotwin en SlimFix 
renotwin Solar. De eerste is voor toepas-
sing op een dragend dakbeschot. SlimFix 
renotwin kan vrijdragend gemonteerd 
worden op oneffen onderconstructies, 
zoals bijvoorbeeld op bestaande dake-
lementen. De Solar versie is speciaal 
ontwikkeld voor een bedekking met een 
pV-indaksysteem. Voor alle varianten geldt 
dat ze zonder meerprijs kunnen worden 
voorzien van een nokafschuining en/of 
een gootdetail voor het opvangen van de 
afschuifkrachten.
De dampopen isolatieplaten creëren een 
doorlopende isolatieschil die water- en 
luchtdicht kan worden afgedicht. De 
toplaag is voorzien van anti-slip noppen 

en een kleurbedrukking. De renovatie-
platen zijn hierdoor veilig beloopbaar en 
voorkomen zonverblinding. De ingelijmde 
tengellatten maken de elementen construc-
tief zeer sterk waardoor o.a. overstekken 
eenvoudig kunnen worden gerealiseerd.

Luchtdichte zolderisolatie
een minder ingrijpende methode om het 
dak na te isoleren is via de binnenzijde.
Voor een snelle realisatie van deze klus 
levert isoBouw SlimFix Deco. Hiervoor 
geldt in alle gevallen de renovatie-eis 
omdat dit product een toevoeging is op 
een bestaande constructie.

SlimFix Deco is verwerkbaar in slechts 3 
eenvoudige verwerkingsstappen: profielen 
bevestigen, isolatieplaat plaatsen en 
esthetisch afwerken met een afdekprofiel. 
SlimFix Deco is dus snel en eenvoudig 
verwerkbaar.
Dankzij de meegeleverde profielen wordt 
de zolder luchtdicht geïsoleerd zonder dat 
hiervoor extra handelingen nodig zijn. De 
Deco-klikprofielen maken de esthetische 
afwerking ook mooier en gemakkelijker en 
verhogen de zaagtoleranties.

De isolatiekern bestaat gedeeltelijk uit het 
biologische isolatiemateriaal BioFoam.

SlimFix Deco is dus niet alleen kwalitatief 
beter en voordeliger. Het is ook duurzamer. 
aspecten die opdrachtgevers zeker zullen 
waarderen.

Tijd en geld besparend 
gevelisolatiesysteem
Bespaar 50-70% op hout en halveer uw 
verwerkingstijd. SlimFort is een innovatief 
gevelisolatiesysteem van isoBouw voor 
gevels die met esthetische beplating 
worden afgewerkt. Met de isolatieplaten 
voorzien van vier geïntegreerde metalen 
beugels kan de gehele gevelconstructie 
in slechts 3 simpele verwerkingsstappen 
gerealiseerd worden: SlimFort-platen 
vastschroeven, stelwerk plaatsen en gevel-
bekleding monteren.

Bij de toepassing als na-isolatie geldt voor 
de rc-waarde in alle gevallen de renovatie-
eis. indien SlimFort wordt toegepast bij 
nieuwbouw geldt vanzelfsprekend de 
nieuwe nieuwbouw-eis met een rc van 4,7 
(bij een vergunningverlening na 1-1-2021).

GBp produceert elk sandwichpaneel 
naar specifieke wensen van haar klanten. 
u als klant geeft aan uit welke materialen 
het gewenste paneel samengesteld dient 
te worden en welke bewerkingen er aan 
de materialen dienen te worden gedaan. 
uiteraard hebben wij in de keuze van mate-
rialen en/of bewerkingen ook een advise-
rende rol. Maatwerk is onze specialiteit.

onze sandwichpanelen worden gepro-
duceerd met de meest geavanceerde 
machines en onder controle van iSo 9001 
en iSo 14001. tevens is GBp MVo gecer-
tificeerd (trede 3). 

wij leveren onder andere aan: Gevelbouw, 
aluminium kozijnindustrie, kunststof 
kozijnindustrie, timmerfabrieken, Bouw- 
en plaatmaterialenhandel, aannemerij, 
Vastgoedonderhoudsbedrijven, Schilders-
bedrijven, Glashandel en overige gespecia-
liseerde bedrijven.

Met GBp als leverancier bent u verzekerd 
van maatwerk en projectgericht advies, 
vanaf de eerste schets tot en met de ople-
vering van uw project.

Naast de traditionele isolatiematerialen, 
zoals pur/pir/XpS/epS en SteeNwol 
leveren wij sinds enige tijd ook panelen 
met Vip isolatie.

Vip isolatie is een hoogwaardig isolatie 
materiaal met een lambda-waarde van 
λ=0,007.

een sandwichpaneel met 25 mm Vip 
isolatie behaalt een isolatiewaarde van  
rc= 3,5 m² k/w.

Bent u geïnteresseerd in onze producten, 
of wilt u meer informatie met betrekking 
tot onze producten, schroom dan niet om 
contact met ons op te nemen.

GBP b.v.
Franklinstraat 2

6003 DK WEERT

T. 0478 - 537 637

E. verkoop@gbp.nl

I. www.gbp.nl

De nieuwe BENG-eisen

Na-isoleren conform BENG
Voor projecten met een vergunningverlening na 1-1-2021 gelden de nieuwe beng-
eisen. Ook voor renovatie brengt dit veranderingen met zich mee. Bij renovatie geldt het 
rechtens verkregen niveau maar moet er minimaal voldaan worden aan de Rc-waarde 
2,6 voor de vloer, 1,4 voor de gevel en 2,1 voor het dak. Beslaat het te renoveren 
bouwdeel meer dan 25% van de totale gebouwschil en wordt het bouwdeel volledig 
opengelegd dan gelden voor de isolatiewaarden de nieuwbouweisen.

GBP b.v. is dé leverancier op het 
gebied van sandwich panelen

Als u op zoek bent naar: glaspanelen, aluminiumpanelen, staalpanelen, kunststofpanelen, 
vleugeloverdekkende deurpanelen, houtpanelen, trespa panelen, inbraakwerende 
panelen, brandwerende panelen, geluidwerende panelen, plaatbewerking, 
isolatiematerialen of specials, dan bent u bij GBP aan het juiste adres.
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ook in de betonbouw worden aanbeste-
dingen gewonnen op de ideale balans 
tussen prijs en kwaliteit. Beter nog: een 
balans die bij voorkeur ontstaat uit een 
zo laag mogelijke prijs voor een zo hoog 
mogelijke kwaliteit.

Grote toegevoegde waarde
Hendrik Siegers, directeur van Smit Beton 
in Groningen is na een proefperiode 
overgegaan op de reflectiedeken van pXa 
Specials. “De grote toegevoegde waarde 
voor ons zie ik vooral bij beton met geringe 
eigen massa. Zoals kleinere elementen 
of dunne vloeren die weinig warmte van 
zichzelf ontwikkelen. De reflectiedeken 
ondersteunt dan de hydratatie, verkleint de 
kans op breuk en maximaliseert de druk-
sterkte. Dat past bij onze filosofie waarbij 

tijdens ons productieproces strenge 
kwaliteitseisen gelden.” Dankzij de snel-
lere uitharding van het beton met behulp 
van de reflectiedeken wint Siegers een uur 
of vier in zijn productieproces. Dat maakt 
net het verschil tussen wel of niet elke dag 
een nieuwe productiegang. en daarmee of 
medewerkers optimaal productief kunnen 
worden ingezet. De reflectiedeken kan 
daarom met recht een productieversneller 
worden genoemd.

Verrast door werking
De reflectiedeken is opgebouwd uit twee 
lagen luchtkussenfolie, een tussenlaag 
van reflectiefolie, en dan opnieuw twee 
lagen luchtkussenfolie. Het totale product 
is slechts anderhalve centimeter dik, 
eenvoudig op te rollen en vele malen 
opnieuw te gebruiken. en heeft bovendien 

een zeer licht gewicht: 0,75 kilogram per 
m2. Verder is de reflectiedeken voorzien 
van een robuuste, slijtvaste en soepele 
omhulling. een van de andere gebruikers is 
Zeus Beton uit Hardenberg. Directeur John 
Baas: “ik was verrast door de werking van 
de reflectiedeken en de vele voordelen van 
de toepassing bij de productie van prefab 
betonelementen. Voorheen legden we wel 
altijd een kleed over de elementen, dat 
we na gebruik als een grote prop in een 
krat duwden. De reflectiedeken zit bij ons 
op een rol waardoor de productiehal veel 
professioneler oogt.”

Nabewerking overbodig
arbeid is een van de duurste productie-
factoren. Bijvoorbeeld als het gaat om het 
nabehandelen van versgestort beton met 
een curing compound, en het daarna weer 

wegschuren na het uitharden. Bovendien is 
het aanbrengen van curing compound in 
een aantal situaties zelfs af te raden, zoals 
bij dekvloeren waar wisselwerking met 
het hechtmiddel van de vloerbedekking 
kan optreden. Dan wordt eerder gekozen 
om de bekisting langer te laten staan. De 
reflectiedeken van pXa Specials maakt alle 
bewerkingen of uitstel niet meer nodig, en 
levert bovendien in kortere tijd een betere 
kwaliteit op. Behalve bij de prefabproductie 
in geconditioneerde hallen bewijst de 
reflectiedeken ook uitstekende dienst in 
de bouw. Met name ter voorkoming van 
directe vorstinstraling. 

Proef bij VBI
“De reflectiedeken werkt dankzij de gelei-
delijke en gelijkmatige hydratatie echt 
fantastisch bij veel toepassingen. Zowel bij 
dunner als dikker beton – denk aan grote 
panelen met veel massa – wordt een grote 
warmteopbouw gefaciliteerd. Dat voorkomt 
het faalkosten wanneer het beton nog te 
weinig uitgehard wordt ontkist”, benadrukt 
Freddie reijenga, accountmanager van 
pXa Specials. “Bovendien bespaart het de 
kosten van externe verwarming en is de 
reflectiedeken langdurig te gebruiken. De 
productie van betonelementen is daarmee 
energiezuiniger en duurzamer, een argu-
ment dat kan bijdragen aan de gunning. 
inmiddels loopt er ook een proef bij VBi, 
en wellicht leiden de resultaten tot een nog 
duurzamer en goedkopere receptuur.”

De voordelen van de beton-
reflectiedeken in het kort
1. Grotere productiecapaciteit en 

sneller productieproces
2. Hogere ontkistingssterkte met 

minder kans op breuken
3. energiebesparing en minder 

Co2-uitstoot
4. Minder weersinvloed dus dezelfde 

receptuur hele jaar door

PXA Specials bv
Freddie Reijenga

T. 030 - 666 69 63

John Baas is enthousiast over de reflexiedeken

PXA Specials innoveert in betonindustrie
Reflectiedeken zorgt voor betere, 
snellere en duurzamer betonproductie

De kwaliteit van beton moet onverdacht zijn, zeker als het gaat om constructieve 
elementen. De innovatieve reflectiedeken genaamd ‘Betonnovative’ van PXA Specials 
voorkomt het te snel uitdrogen van de toplaag, verbetert de hardheid en dichtheid, 
levert belangrijke tijdwinst op in de hydratatie, én draagt door energiebesparing bij aan 
de duurzaamheid van de betonproductie.

VERNIEUWD USYSTEM 
ROOF RENO-LIJN 
VOOR RENOVATIE 
HELLEND DAK

KIJK OP WWW.UNILININSULATION.COM
VOOR MEER INFORMATIE

  Usystem Roof Reno: regendicht, gesloten 
isolatieschil en symmetrisch voor 
efficiëntere toepassing

  Usystem Roof Reno Plus: Usystem Roof 
Reno + hogere tengels met grotere stijfheid, 
speciaal voor overstekken tot 450 mm

  Usystem Roof Reno Flex: Usystem Roof Reno 
+ 40 mm minerale wol voor het bouwfysisch 
optimaal egaliseren van oneffenheden in 
bestaand dagbeschot

  Usystem Roof Reno Plus Flex: de combinatie 
van alle unieke eigenschappen van Usystem 
Roof Reno + Usystem Roof Reno Plus + 
Usystem Roof Reno Flex
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Strakke en super vlakke bedrijfsvloeren
Razendsnel renoveren met de Weber pomptrucks
Westfields Logistics in Oirschot, een enorm nieuw bedrijventerrein in de regio Eindhoven, 
is ingericht om dé e-logistics sweet spot te worden van Noord-Brabant. Het terrein bestaat 
uit drie grote, aaneengesloten warehouses met een totaal beschikbare vloeroppervlakte 
van ca. 98.000 m². Voor een nieuwe distributeur is Warehouse 2 door Indurfloor en Weber 
Beamix opgeleverd met een strakke en super vlakke bedrijfsvloer.

Westfields Logistics is een ontwikkeling van SDK Vastgoed, MG Real Estate 
en VolkerWessels Logistics Development en gelegen op bedrijventerrein 
Westfields in Oirschot nabij Eindhoven. Een internationaal opererende 
logistieke dienstverlener heeft in 2020 een jarenlange overeenkomst 
gesloten voor de huur van Warehouse 2, een ruimte van ruim 28.000 m².  
Hiervan is 22.500 m² vloeroppervlakte voorzien van een super vlakke 
industriële toplaag en gereed gemaakt voor de eindgebruiker.

Belang van een vlakke bedrijfsvloer
Het warehouse wordt o.a. ingericht met een gerobotiseerd orderpick-sys-
teem. “Vereiste voor een dergelijk systeem is een ontzettend vlakke en 
strakke bedrijfsvloer”, aldus Jeroen Haselager van Indurfloor. Dit is nodig 
om de nauwkeurigheid van de systemen te kunnen waarborgen, zodat 
ook op grote hoogtes geautomatiseerd gewerkt kan worden. “Een derge-
lijke vloer kunnen wij als Indurfloor, in samenwerking met Weber Beamix, 
realiseren.” Indurfloor, gespecialiseerd in de aanleg en renovatie van 
bedrijfsvloeren, heeft voor dit project gekozen voor de weberfloor 4610 
als eindafwerking. De weberfloor 4610 is met zijn zeer hoge slijtvastheid 
en uitzonderlijke vloei-eigenschappen uitermate geschikt voor dit soort 
toepassingen waar een zeer hoge vlakheid wordt geëist. Een ideaal 
vloersysteem dus voor deze situatie.

Vloerrenovatie met de pomptruck
Om een vlakke bedrijfsvloer van 22.500 m² te kunnen maken, is een goede 
logistieke coördinatie essentieel. Voor dit project heeft Weber Beamix 
honderden tonnen weberfloor 4610 per fase geleverd. De afstemming 
van productie en logistiek met Indurfloor is voor dit soort grote projecten 
cruciaal en dit kan Weber Beamix als geen ander.  
 “De toegepaste vloerproducten zijn geleverd met onze nieuwste pomp-
truck, waardoor de vloeren met een continue kwaliteit en een hoge snel-
heid aangebracht konden worden”, geeft productmanager Flooring Ralph 
van den Berg van Weber Beamix aan. “Door het efficiëntere werken met 
de pomptruck en zijn grote pompcapaciteit, was het mogelijk om dagelijks 
ruim duizend vierkante meter te gieten”, onderschrijft Indurfloor. 
De jarenlange ervaring en samenwerking tussen Weber Beamix en 
Indurfloor, heeft gezorgd voor een strak en super vlak eindresultaat. 
De resultaten van nametingen laten zien dat de bedrijfsvloer voor 99,9% 
voldoet aan de eisen gesteld volgens DIN 15185 en blijft daarmee ruim 
binnen het overschrijdingspercentage zoals dat binnen de Nederlandse 
normen en bouwpraktijk wordt gehanteerd (NEN2743 en NEN2747).

Dé perfecte eindafwerking voor industriële vloeren 
Binnen enkele weken is de gerenoveerde bedrijfsvloer van Westfields 
Logistics Warehouse 2 gerealiseerd en opgeleverd.  Daarmee is deze hal 
geschikt voor gerobotiseerde orderpick-systemen en klaar voor gebruik 
door de internationale distributeur. De pomptruck kan weer ingezet worden 
bij volgende mooie projecten in zowel Nederland als België. 

Wilt u weten wat wij voor úw bedrijfsvloer kunnen betekenen? 
Kijk dan op www.weberbeamix.nl / www.indurfloor.nl of neem contact 
op met onze Accountmanager Vloeren, Robert Spek, via (040) 259 78 88. 
Overtuig uzelf voor een strak en echt vlak eindresultaat!

www.weberbeamix.nl

Strak en super vlak met de pomptruck

Razendsnel 
renoveren
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WARP Systems 
perfecte match met 
lage opbouwhoogte 
Voor het gibbon verblijf is het Speetile 12 
systeem van warp Systems gekozen 
vanwege de lage opbouwhoogte van het 
systeem. een dikker systeem had hier niet 
in de constructie gepast. Het systeem is 
op isolatie aangebracht met Speetackers 
en uiteindelijk afgewerkt met een cement-
gebonden afwerkvloer. Het gepatenteerde 
Speetile 12 systeem is slechts 15mm dun 
en kan worden afgewerkt met o.a. anhy-
driet of een cementgebonden dekvloer. 

SpeeTile 12: modulair, geen 
snijafval en past altijd 
De modulaire Speetile 12 systeem kent 
hetzelfde basisprincipe als het Speetile 
10 systeem (totaal 15mm opbouwhoogte 
inclusief afwerking). De matten zijn 
gemaakt van gerecycled kunststof en 
hebben een open structuur. eén Speetile 
12 mat is 0,96m² en bestaat uit 24 tegels 
van 20x20cm. Met het gepatenteerde klik-
breek-schuif systeem is vooraf meten niet 
meer nodig en past het systeem zonder 
knippen of snijden altijd. Zo voorkom je 
afval en win je tijd. De Speetile 12 matten 
zijn te gebruiken met de koMo en SkZ 
gecertificeerde Speetube Ø12mm (h.o.h. 
10cm) verwarmingsbuis welke doormiddel 
van een uniek pushFit systeem (aansluit-
koppelingen) op de verdeler worden aange-
sloten. Speetile 12 wordt vaak toegepast 
in de utiliteit en woningbouw voor zowel 
nieuwbouw- als renovatieprojecten. 

Lage opbouwhoogte 
ook beschikbaar als 
droogbouw systeem
Het Speetherm systeem van warp 
Systems bestaat uit epS platen, alutherm 
warmtegeleidingsprofielen en Speetube 
Ø10mm verwarmingsbuis. Speetherm 
combineert een minimale opbouwhoogte 
van 15mm met isolatie, lichtgewicht en 
snelheid. Het systeem ligt direct onder een 
zwevende afwerkvloer als hoofdverwar-
ming. t.o.v. traditionele vloerverwarming 
werkt het Speetherm systeem sneller 

en verbruikt minder energie. Binnen 45 
minuten is de warmte duidelijk voelbaar. 

Het meest veelzijdige en complete systeem om iedere ruimte 
te verwarmen en te koelen.

WARP Systems 
Constructieweg 1

2421 LN NIEUWKOOP

T. 0172 - 574 955

E. sales@warp-systems.nl

I. www.warp-systems.nl

Ook de oudste dierentuin van Nederland gaat mee met de tijd. Nu de energietransitie en 
klimaatdoelen een hot topic zijn wordt er steeds vaker gekozen voor toekomstbestendig 
bouwen en renoveren. Zo ook in het nieuwe gibbon apenverblijf dat in Artis wordt 
gebouwd. Dit moderne nieuwe verblijf voor de apen heeft 2 verdiepingen waarbij isolatie 
met laagtemperatuur vloerverwarming is gecombineerd.

Nieuw gibbon verblijf in Artis

Apen in dierentuin Artis 
zitten er WARP’jes bij
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Sinds duidelijk is geworden welke 
problemen bollen- of breedplaatvloeren met 
zich mee kunnen brengen, wordt o.a. door 
het rijksvastgoedbedrijf nagedacht over 
oplossingen om deze vloeren te versterken. 
Het rijksvastgoedbedrijf beschikt zelf 
ook over een aantal gebouwen (parkeer-
garages en kantoorpanden) die moeten 
worden versterkt. Daarom heeft het rVB 
een aantal marktpartijen uitgenodigd om 
een proefopstelling te construeren in een 
leegstaand gebouw. in dit gebouw zijn 
bollenplaatvloeren aangebracht, identiek 
aan de vloeren in eindhoven.

Rechtbank Zwolle
De opdracht was eenvoudig: zorg voor 
veilige vloeren met voldoende draagkracht. 
Balm bv bleek een van de bedrijven die 
bij deze proef het beste scoorden: ons 
systeem van lijmwapening zorgde voor de 
optimale extra draagkracht en minimale 
overlast. Dat succes bleef niet onopge-
merkt: onlangs kregen we de opdracht 
om de bollenvloeren van drie etages van 
de rechtbank overijssel, locatie Zwolle, 
te versterken met ons systeem van lijm-
wapening. Het gaat hierbij om 10.740 m2 

bvo, waarbij Balm bv als hoofdaannemer 
zowel het ontwerp als de realisatie verzorgt, 
in samenwerking met Hegeman Bouw & 
infra en aBt Velp. Naar verwachting zal het 
herstelwerk begin 2022 gereed zijn.
Voor locaties waar veel leidingen lopen (en 
lijmwapening niet toepasbaar is) heeft Balm 
bv een uniek verankeringssysteem ontwik-
keld. Daarmee bieden wij een compleet 
pakket voor betonvloerversterking.

Nieuw: sensoren
Maar Balm bv gaat verder. uit onderzoek 
dat wij in samenwerking met gerenom-
meerde ingenieursbureaus hebben uitge-
voerd, is gebleken dat versterking van 
betonvloeren niet altijd noodzakelijk is. een 
aantal proefbelastingen heeft dat bewezen. 
De eigenaar van een betonvloer wil vanzelf-
sprekend graag weten in hoeverre dat ook 
voor zijn constructie geldt. immers: het is 
lastig aantoonbaar in hoeverre een beton-
vloer veilig is. als dat niet het geval is, leidt 
dat tot grote problemen. Met de oplossing 
van die problemen zijn vrijwel altijd hoge 
kosten gemoeid: panden moeten worden 
ontruimd om plafonds en vloeren te kunnen 
verwijderen

om de klant optimale service te bieden, 
heeft Balm bv daarom een systeem van 
sensoren ontwikkeld. Die worden aange-
bracht op de constructie, en vervolgens 
kan op afstand worden gemonitord of 
zich een bijzondere beweging in het beton 
voordoet.

Proefproject
in februari jl. is een proefproject geplaatst 
in utrecht, dat vanaf juni a.s. wordt gemo-
nitord. De eerste resultaten zijn bijzonder 
hoopgevend. Het ziet ernaar uit dat met 

deze nieuwe techniek de opdrachtgever 
de nodige zekerheid kan worden geboden. 
en – niet onbelangrijk: dat geen onnodig 
werk wordt verricht. Daarmee kunnen hoge 
kosten van versterking worden voorkómen.
want daar gaat het om: in samenwerking 
met een sterk team voeren wij niet alleen 
herstel-, beschermings- en versterkings-
werkzaamheden uit. we zorgen er ook voor 
dat onnodig herstelwerk wordt voorkómen. 
innovatief en oplossingsgericht; dat is 
Balm bv! 

Balm BV
Eendrachtsweg 9

4131 NS VIANEN

T. 0347 - 37 41 74 

E. info@balmbv.nl

I. www.balmbv.nl

Herstel en versterking van bollenvloeren

Veilige vloeren dankzij 
uniek sensorensysteem

Het is alweer vier jaar geleden, maar de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven 
Airport staat menigeen nog duidelijk op het netvlies. Letterlijk en figuurlijk veroorzaakte 
deze gebeurtenis veel beweging in de branche. Over de oorzaak zijn we nog niet 
uitgepraat; een oplossing is er wél. Die oplossing biedt Balm bv. Wij herstellen en 
versterken bollen- en breedplaatvloeren met lijmwapening en ons zelf ontwikkelde 
ankersysteem. En Balm bv biedt ook een uitgekiend systeem van sensoren waarmee 
we eventuele problemen vroegtijdig opsporen.

kozijnverbindingen.gb.nl

MADE
IN HOLLAND

NU MET 
BEVESTIGINGS- 

MIDDELEN!

NU MET BEVESTIGINGSMIDDELEN
Vanaf nu biedt de gb rekentool de mogelijkheid om naast de verbindingen van  
Gebr. Bodegraven ook de juiste bevestigingsmiddelen van diverse gerenommeerde 
merken te selecteren. De gb rekentool is een online platform waarmee eenvoudig  
verankeringen voor de montage van kozijnen en prefab gevelelementen kunnen 
worden bepaald. Gebruikers van de gb rekentool doorlopen een aantal stappen om 
vast te stellen welke verbindingen in welke specifieke situatie het meest geschikt zijn, 
en voldoen aan de geldende normen en regelgeving. Ook proberen? Ga naar:  
kozijnverbindingen.gb.nl

Atoomweg 2 - 2421 LZ Nieuwkoop |  Tel.: +31 (0)172 52 01 10 | info@gb.nl
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Remix Mortel-Op-
Maat systeem®

Metselstenen worden steeds vaker voor-
zien van een oppervlaktebehandeling, 
meestal een hydrofobeermiddel. Hierdoor 
worden metselstenen minder gevoelig voor 
vervuiling en uitslag. Deze behandeling zou 
in de Ce prestatieverklaring van de steen 
vermeld moeten staan, maar dat is niet 
altijd het geval. Voor het verbindingsmiddel, 
de mortel, is dit wel degelijk van belang. 
een “traditionele” mortel is dan niet meer 
toereikend met hechtingsproblemen en 
stapelproblemen als gevolg. Hechting is 
gebaseerd op aanmaakwater dat vanuit de 
mortel in de steen trekt en dat proces wordt 
verstoord door het hydrofobeermiddel. 
Volgens het Mortel-op Maat systeem 
heeft remix speciale metsel, doorstrijk en 
dunbedmortels ontwikkeld, die ondanks 
de hydrofobeerlaag toch een goede 
hechting en stapelbaarheid hebben. Voor 
de voegmortel is remix/Sakrete Voegfix 
FX ontwikkeld, een vloeibaar additief aan 
het aanmaakwater waarmee de remix 
en Sakrete Voegmortels toch een goede 
hechting krijgen op de gehydrofobeerde 

of gesilliconiseerde (ook wel gecoate) 
metselstenen. Deze (mortel)technologie 
wordt ook ingezet voor ander moeilijke 
metseltoepassingen. Denk aan sterk 
bezande stenen of keiharde stenen met 
geen of nauwelijks wateropname. aan de 
andere kant zijn er ook metselstenen die 
als een spons al het water uit de metsel-
mortel willen zuigen, zoals bijvoorbeeld de 
Deense stenen. Die vragen weer om een 
mortel met een hoog watervasthoudend 
vermogen om ‘verbranding’ van de mortel 
te voorkomen. ook hier voorziet het remix 
Mortel-op Maat systeem, met Museum de 
lakenhal te leiden als mooi voorbeeld.

Drystack®

er zijn ook gevelontwikkelingen waar 
geen of weinig mortel voor nodig is. 
Drystack is hier een voorbeeld van. toch 
is remix voor Drystack een samenwerking 
aangegaan met Dennis Deen en BMN 
Bouwmaterialen. De naam Drystack zegt 
het al: droog stapel(en), soms ook wel net 
lego 2.0 genoemd. Drystack heeft vele 
voordelen: Het is circulair met minimale 
Co2 uitstoot. er zijn geen vakmensen 

nodig want iedereen kan het en er is geen 
productieverlies in de wintermaanden. 
Hierdoor zijn er veel lagere arbeidskosten 
en altijd wel mensen beschikbaar. ook zijn 
vele vormen en verbanden mogelijk en 
zijn dure metselconstructies met Drystack 
eenvoudig en betaalbaar te realiseren. 
en er is geen metselmortel nodig. Hier 
tegenover staan de hogere kosten voor 
de bewerkte metselstenen en de extra 
kosten voor de kunststof spuitgietdelen. 
De voegen van Drystack worden afgewerkt 
met een speciale hiervoor ontwikkelde 
remix Drystack voegmortels. wordt de 
voegmortel handmatig aangebracht dan 
wordt remix Voegfix FX aan het aanmaak-
water van de voegmortel toegevoegd. Voor 
machinale verwerking is er een verpomp-
bare remix Drystack voegmortel. Samen 
is dit een zeer solide constructie, waarvan 
de garantietermijn van 25 jaar enkel wordt 
beperkt door de uV bestendigheid.

Lakenhal, Leiden

Drystack, niet en wel afgevoegd

Kunstsilo 
op tournee
kunstenaar Geert oldenbeuving heeft 
speciaal voor het 40 jarig bestaan van 
remix (6 maart 2021), een remix silo 
als kunstobject beschilderd. Deze 
kunstsilo gaat in 2021 op tournee naar 
diverse bouwprojecten in Nederland.

Het lijkt op tennis en het lijkt op squash, 
maar toch heeft padel een heel eigen 
karakter. en is inmiddels de snelstgroei-
ende sport ter wereld. op het kleine speel-
veld spelen teams van twee spelers tegen 
elkaar. De snelheid en dynamiek stellen 
hoge eisen aan de speelvloer: strenge vlak-
heidsnormen zorgen er onder meer voor 
dat de bal op de juiste manier stuitert en de 
belasting van de knieën zo laag mogelijk is, 
terwijl de verankering van de glazen muren 
rondom eisen stellen aan de robuustheid 
van de ondergrond. Bovendien vroeg de 
strakke bouwplanning om een vlakke vloer 
die vrijwel direct kon worden afgewerkt.

Koploper
“Bij een project als dit kom je alleen uit de 
voeten met een gespecialiseerd product”, 
constateert albert Jan Beute, hoofd 
omnicol Flooring. Het oorspronkelijke 
complex was namelijk onderverdeeld in 
een aantal units, waarvan de gebruikers 
elk voor een eigen vloer hadden gekozen. 
Met als resultaat dat na wegbreken van alle 
muren een grote open ruimte ontstond met 
een samenraapsel van stukken betonvloer 
die onderling verschillen in laagdikte, slijt-
vastheid en belastbaarheid. “in feite zoek 
je de grote tolerantie in laagdikte van een 
gietdekvloer, maar die heeft een extreem 
lange droogtijd. terwijl een traditionele 
smeervloer weer tekort schiet in het over-
bruggen van grotere niveauverschillen en 
druksterkte. Daarom kwamen we uit bij 
GDM630 r omniflow. koploper in laagdikte 
van 20 mm tot 150 mm, slijtvastheid en 
belastbaarheid, huidtreksterkte, en na vijf 
uur beloopbaar. Zo kan het bouwproces 
snel door. Verwerkers kiezen al vaak voor 

GDM630 r omniflow in de retail, zeker als 
winkels in een weekend een nieuwe vloer 
nodig hebben om maandag weer open te 
kunnen gaan. inmiddels worden dezelfde 
productvoordelen ook steeds meer ingezet 
in andere toepassingen, zoals bij dit project 
voor een sportaccommodatie.” 

Uitgebreide analyse
aan de keuze voor GDM630 r omniflow 
ging een uitgebreide analyse vooraf in 
samenwerking met de verwerker, de 
eigenaar van het pand, de padelclub en 
de keuringsinstanties voor de wedstrijd-
banen. Het projectadviesplan beschreef 
de aanvullende voorbereidingshandelingen, 

welke externe deskundigheid nog nodig 
was, een verwerkingsplan, en de meekijk-
momenten van omnicol Flooring tijdens de 
uitvoering. Beute: “er zat een verzakking in 
de ondergrond. wij zijn geen bouwkundig 
specialist, maar wijzen er wel op dat er bij 
een constructeur aanvullend advies moet 
worden ingewonnen. ook denken we mee 
over onder meer de beste plekken van de 
dilataties, waarbij voor het wedstrijdveld, 
de recreatieve banen en bijvoorbeeld 
het terras andere eisen gelden. kortom, 
we zijn een actieve partner, zodat de 
verwerker het beste resultaat kan leveren.” 
Voor het aanbrengen van de bijna 900 m2 
gietdekvloermortel kwam de eigen omnicol 

Flooring-pomptruck voorrijden, waardoor 
in elk geval de ondervloer al in korte tijd de 
basis had gelegd voor sportieve prestaties.

Omnicol Flooring bv
Baronieweg 12d, 

5321 JW HEDEL

T. 073 - 599 29 25

F. 073 - 599 37 90

E. info@omnicol.eu

I. www.omnicol.eu

Remix Droge Mortel bv
Hoofdstraat 41

9531 AB BORGER

T. 0599 - 28 73 60

F. 0599 - 28 73 65

E. info@remix.nl

I. www.remix.nl

Mortel ontwikkelingen 
voor de gemetselde gevel

Net als de bouwmethoden is ook de gemetselde gevel aan 

veranderingen onderhevig. In de loop der jaren is de gemet-

selde binnenmuur steeds meer vervangen door een gelijmde 

binnenmuur van kalkzandsteen of keramische snelbouwstenen. 

Ook de metselstenen voor de buitenmuur en zelfs de hele gevel-

constructie zijn de laatste jaren aan veranderingen onderhevig.

Omnicol Flooring GDM630 R: vlakste, snelste en breedste bereik

Moeilijke ondergronden klaar 
voor padelbanen Euroborg

Er is een gietdekmortel die een optelsom is van alle sterke eigenschappen die je zoekt als 

alles moet lukken: GDM630 R omniflow, de snel drogende cementgebonden gietdekvloer van 

Omnicol Flooring. Kant-en-klaar op begane grond of tien hoog geleverd vanuit de eigen ‘groene’ 

pomptruck. Ideaal voor de Groningse Play Padel Club Euroborg, die in een voormalig logistiek 

centrum zes indoorbanen liet realiseren.

22 B o u w a k t u a  -  a p r i l / M e i  2 0 2 1 B o u w a k t u a  -  a p r i l / M e i  2 0 2 1  23



Construction Care ontwikkelde, produ-
ceerde en leverde de stelkozijnen voor de 
toren van CasaNova. Het overgrote deel is 
ingestort in de prefab betonnen gevelele-
menten waarmee de toren is opgebouwd. 
in de stelkozijnen zijn de aluminium puien 
van Blitta gemonteerd.

Geïntegreerde geveloplossing
De gevelelementen zijn van Geelen Beton, 
specialist in prefab elementen in grijs en 
architectonisch beton. Geelen Beton ging 
al in een zeer vroeg stadium een nauwe 
samenwerking aan met Construction 
Care. “Met elkaar, en in goed overleg 
met de betrokken projectmedewerkers 
van Smit’s Bouwbedrijf, Blitta en Geelen 
Beton, kwamen we tot een kostenefficiënt 
gevelelement dat aan de kwaliteitseisen 
en het architectonische beeld voldeed”, 
vertelt Managing Director Freek Drop 
van Construction Care. “in de elementen 
integreerden we, onder zeer kleine maat-
toleranties, onze stelkozijnen en de ramen 
van Blitta sluiten daar naadloos op aan. 
Niet onbelangrijk te vermelden is dat de 
verankering van de stelkozijnen in het beton 
zorgvuldig is berekend door arsycon.”

Constructief, duurzaam 
en brandveilig
De stelkozijnen in de prefab elementen 
zijn vervaardigd uit volledig geschuimd 
kunststof. Ze zijn net zo te bewerken 

als hout en isoleren uitstekend. Drop: 
“De stelkozijnen vormen een belangrijk 
onderdeel in de overgang van binnen naar 
buiten. Ze dragen bij aan de bouwkundige 
constructie en de wind- en waterdichtheid 
van de gevel. Bovendien voldoen ze aan 
Brandveiligheidsklasse B. Dit is inmiddels 
een vereiste bij hoogbouwprojecten van 
deze aard en omvang waar de betrokken 
Veiligheidsregio’s streng op toezien. ” De 
kunststof stelkozijnen en instortkaders zijn 
lean geproduceerd, om zo met minimale 
verspillingen maximale waarde voor de 
klant te realiseren. Duurzaamheid staat bij 
ons hoog in het vaandel. alle reststukken, 
zaag- en bewerkingsresten worden volledig 

gerecycled in een gesloten grondstoffen 
cyclus.”

Op tijd leveren
Construction Care heeft alle stelkozijnen 
geproduceerd en geleverd. De stelko-
zijnen gingen just-in-time naar Geelen 
Beton. Drop: “om het productieproces 
bij Geelen Beton op gang te houden, 
was het cruciaal dat we op tijd leverden 
en daarbij ook meeveren met incidentele 
stagnaties. in goede onderlinge samen-
werking is dit prima verlopen.” inmiddels 
werkt Construction Care, eveneens in 
nauwe samenwerking met de betrokken 
gevelpartners, aan de voorbereiding van 

diverse hoogbouwprojecten waaronder het 
markante hoogbouwproject wonderwoods 
in het utrechtse Beurskwartier.

Construction Care B.V.
Freek Drop

Klompweg 17

1393 PJ NIGTEVECHT

T. +316 10 79 85 09

E. info@constructioncare.nl

I. www.constructioncare.nl

“Dat is gelukt door het gebruik van 

een ander type cement,” aldus 

betontechnoloog Jack Heugen. 

De nieuwe ontwikkeling lijkt veel-

belovend, al is er nog een aantal 

hobbels te nemen voor kan 

worden overgestapt op groot-

schalige productie met het nieuwe 

cement. “Zo is de ontkistingstijd 

nu nog te lang om volledig te 

kunnen meedraaien in het reguliere 

productieproces.”

Duurzaamheid
Het betonbedrijf ziet een duidelijke 
opgave op het gebied van Co2-reductie 
en duurzaamheid. “Die vraag wordt ook 
steeds nadrukkelijker gesteld in de markt,” 
aldus Heugen. “Het aantal Mki’s en lCa’s 
vliegt je om de oren. elke week kan ik bij 

verschillende online webinars aanschuiven 
met als thema het verduurzamen van beton 
en Co2-reductie. er wordt flink gepuzzeld 
om de doelen (zoals verwoord in het Beton- 
en klimaatakkoord) te behalen.”

Verantwoording nemen
op weg naar de circulaire economie wil 
Geelen Beton in ieder geval zijn verant-
woordelijkheid nemen. in deze transitie 
naar de circulaire economie ziet het bedrijf 
twee duidelijke opgaven. “enerzijds het 
verantwoord gebruik van grondstoffen, 
door midden van levensduurverlenging 
van producten, demontabel bouwen, en 
het terugbrengen van grondstoffen in de 
keten. een ander spoor is reductie van 
Co2-uitstoot van beton bestemd voor 
de eerste gebruiks-cyclus,” aldus Frank 
wijnen, innovatiemanager bij het bedrijf. 
op de korte termijn zet het bedrijf onder 
meer in op het gebruik van hoogwaardig 
kwalitatief granulaat, een gesloten cyclus 
van het granulaat en een doorontwikke-
ling van demontabele knopen, waardoor 

betonnen casco’s makkelijker uit elkaar 
kunnen worden gehaald en de betonnen 
delen elders opnieuw kunnen worden 
toegepast in woningen. “Dat is de hoogste 
vorm van hergebruik.”

Doorontwikkeling 
grondstoffen
Daarnaast worden betonmengsels door-
ontwikkeld binnen het gecertificeerde 
grondstoffen gamma. Dat is precies wat 
bij de pilot woning in almere gebeurd 
is. “in samenspraak met de ontwikkelaar 
en opdrachtgever zijn we tot deze pilot 
gekomen,” aldus ruud van de rakt, 
commercieel adjunct directeur. “we 
wilden kijken hoever we op dit moment 
al zouden kunnen komen op het gebied 
van Co2-reductie. Dat betekent dat we 
niet hebben gekeken naar eventuele 
beperkingen, maar ons hebben gefocust 
op wat het maximale is wat we nu al 
kunnen behalen. Dat willen we uiteindelijk 
zo aanpassen dat het past binnen ons 
productieproces.”

CO2-reductie
Het gebruik van een ander type cement 
kwam daarbij als mogelijkheid naar voren. 

“ook hier hebben we gekeken naar verschil-
lende sporen,” aldus Heugen. “twee jaar 
geleden hebben we onze ketenpartners al 
uitgenodigd om te kijken wat de mogelijk-
heden zijn op het gebied van cement. in 
Nederland wordt al veel hoogovencement 
in plaats van portlandcement toegepast, 
waar veel meer klinker inzit. Dat levert 
sowieso al een enorme Co2-reductie 
op. Maar we willen het Co2-gehalte nog 
verder verlagen. Voor je aan de slag kunt 
met een nieuw mengsel, moet je echter 
eerst de gewenste sterkte- en milieuklasse 
bepalen.” een nieuw type, gecertificeerd, 
hoogovencement, kwam als beste uit de 
bus. “Dit bevat een klein deel portland-
cementklinker dat samen wordt gemalen 
met hoogovenslak. Dat wordt aangevuld 
met hulpstoffen om het bindingsgedrag te 
regelen.

Freek Drop, directeur Construction Care

 Lees verder op pagina 25 

Samenwerken aan 
hoogwaardige, 
super strakke gevels

En mooi staaltje samenwerking met de gevelpartners. Zo blikt Construction Care, 
producent en leverancier van kunststof stelkozijnen en instortkaders, terug op de 
werkzaamheden voor CasaNova in Rotterdam.

Betonnen casco met zestig 
procent CO2 reductie

Een primeur voor de wijk Nobelhorst in Almere: daar heeft Geelen Beton in opdracht 
van Dura Vermeer een casco gerealiseerd waarbij 60 procent CO2-reductie is behaald 
ten opzichte van het gebruik van standaard beton. 

24 B o u w a k t u a  -  a p r i l / M e i  2 0 2 1 B o u w a k t u a  -  a p r i l / M e i  2 0 2 1  25



Ontkistingstijd
omdat het klinkergehalte van het cement 
laag is, was het wel de vraag of we na acht 
uur konden ontkisten, zoals gebruikelijk is 
binnen ons productieproces.. acht uur 
bleek inderdaad niet mogelijk, pas na 22 
uur konden we gaan ontkisten. Dat maakt 
op zich niet uit, als je op vrijdag gaat 
storten, kun je maandag de elementen 
uit de mal halen. Zo hebben we dat voor 
de eerste pilot woning gedaan: in één 
weekend hebben we alle elementen voor 
een woning gemaakt. wil je de productie 
echter opschroeven, dan moet de ontkis-
tingstijd verder omlaag.”

Overige besparing
er liggen wellicht mogelijkheden in het 
reduceren van de dikte van de wanden. 

“we hebben nu wanden van 120 mm 
gestort. Gezien de sterkte die we bij de 
drukkubussen weten te halen, kan dit 
waarschijnlijk naar beneden.” Dat zou goed 
zijn, want daarmee naderen de wanden 
de dikte van de traditionele elementen. 
“anders ben je enerzijds qua Co2 aan het 
reduceren en doe je het elders weer te niet,” 
aldus wijnen.

Hetzelfde geldt voor de toepassing van 
geopolymeren. “in niet-constructief beton 
is dat geen probleem, maar voor construc-
tief beton weten we op dit moment nog 
te weinig. Hoe gedraagt het materiaal zich 

over vijftig jaar? wanneer een element 
eenmaal is toegepast in een woning, kun 
je het niet meer zo makkelijk weghalen als 
het niet voldoet,” aldus Heugen.

Alternatieven
Van de rakt: “Dat betekent niet dat we 
geopolymeerbeton als ontwikkeling 
afschrijven. Het kan wel degelijk een 
veelbelovend materiaal zijn. we blijven 
de ontwikkelingen met interesse volgen.” 
Dat moet ook, volgens Heugen. “Voor 
de betonketen is het nu al lastig om aan 
voldoende grondstoffen te komen. Daarom 
zijn we als bedrijf ook naar de toekomst 
aan het kijken. wat is er mogelijk op het 
gebied van cementalternatieven? Je hebt 
verschillende partijen die zich hiermee 
bezig houden. een van de mogelijkheden 
is het gebruik van tras.” een andere optie 
is cementrecycling. “Dat staat nu nog in 
de kinderschoenen. op dit moment kan 
nog niet genoeg cement worden terugge-
wonnen om onze elementen mee te maken. 
Maar op dit gebied zullen zeker stappen 
worden gezet richting de toekomst. Dat is 
veelbelovend voor onze industrie: daarmee 
maak je gegarandeerd duurzaam beton, 
waarbij tevens een enorme Co2-reductie 
kan worden behaald.”

denken na over het toekombestendig 
maken van het casco. Je ziet ook dat de 
partners zelf verder industrialiseren.” Hij 
noemt als voorbeeld Spaansen Gevelklaar, 
waarbij in de fabriek met een robot kera-
mische steenstrips op het isolatiemateriaal 
c.q. de betonnen gevelelementen worden 
gelijmd. Met een grote ontwerpvrijheid voor 
architecten. “we omarmen als Heddes 
bouwconcepten die handelingen van de 
bouwplaats weghalen en naar een indus-
triële omgeving brengen. Zo is het Flexibel 
Modulair Casco ook ontstaan. prefabricage 
is dé manier van bouwen voor vandaag en 
morgen.”

Praktijkvoorbeelden
kijk naar het woningbouwproject Zuiderloo 
de linde Zuid in Heiloo voor ontwik-
kelaar timpaan, naar een ontwerp van 
kVDk architecten, waar Heddes Bouw 
& ontwikkeling in slechts 8 maanden 
tijd 49 woningen volgens het Flexibel 
Modulair Casco heeft gerealiseerd. Met 
een verscheidenheid van 23 hofwoningen, 
18 eengezinswoningen, 5 vrijstaande villa’s 
en 3 zogeheten entreewoningen met een 
twee-onder-één-kap woning en vrijstaande 
woning. 

Samen met eigen Haard is in uithoorn 
een complete nieuwe woonwijk van 183 
woningen ontwikkeld in het FMC in 3 fases 
en is ook de duurzame – all electric – 
Nul-op-Meter versie gerealiseerd. of neem 
het project kolenkitbuurt in amsterdam-
west, waar naar een ontwerp van Heren 
5 in totaal 262 woningen in opdracht van 
eigen Haard zijn verrezen: 56 sociale huur, 
69 vrije sector huur en 137 koopapparte-
menten. De Boer: “Het mooie is dat tussen 
twee hogere appartementengebouwen 

rijwoningen van drie bouwlagen zijn inge-
klemd. Die bleken geschikt voor dit bouw-
systeem. in plaats van een dakvorm een 
derde bouwlaag. Zo flexibel is het Flexibel 
Modulair Casco en zo pragmatisch is de 
samenwerking tussen de bouwpartners.”

BPN

Constructief Beton

in het FMC zijn rondom een prefab beton-
casco van Spaansen Bouwsystemen 
en fundering van appel Beton zaken als 
installaties, gevel, dakkappen en kozijnen 
volledig geïntegreerd. “Meer nog dan een 
bouwtechnisch concept is het een geolied 
team geworden. een treintje dat de voor-
delen van dit bouwsysteem tot z’n recht 
laat komen in diverse projecten.” 

Boaz de Boer, hoofd commercie van 
Heddes Bouw & ontwikkeling: “wat in 
basis al goed is qua casco, dak, kozijnen, 
gevelbekleding en installatie, kun je opti-
maliseren door alle schakels op elkaar 
af te stemmen en tegelijkertijd van de 
bouwplaats naar de fabriek te brengen. 

als uitvoerende partij kijken wij altijd naar 
mogelijkheden om industrieel te bouwen, 
om vanuit gestandaardiseerde compo-
nenten maatwerk te leveren. we zitten in 
de gehele branche met een tekort aan 
vakmensen en dat zal bij de gewenste extra 
woningproductie alleen maar toenemen. Je 
kunt eenvoudiger mensen gericht opleiden 
voor industriële systemen.”

Projectoverstijgend
in 2012 werd het Flexibel Modulair Casco 
voor het eerst toegepast in een project 
voor eigen Haard. “Dat beviel zo goed, 
dat we het collectief bij elkaar hielden; 
er volgde al snel een tweede project. De 
partners gingen structureel om tafel zitten 

om projectoverstijgend verbeteringen door 
te voeren. Compleet met een heleboel 
ruw- en afbouwvariaties. Zo kunnen wij 
inspelen op woningvariaties en kopers-
wensen. Vervolgens hebben wij - en onze 
zuster Ballast Nedam west - honderden 
woningen met dit systeem kunnen verwe-
zenlijken. Maar het betekent niet dat alle 
projecten zich voor FMC lenen. ten eerste 
zitten wij veel in de gestapelde woningbouw 
in amsterdam en daar kiezen wij in de regel 
voor wanden/breedplaatconstructies. ten 
tweede zijn de plannen voor grondge-
bonden woningen niet altijd passend voor 
dit bouwsysteem. we gaan die plannen 
niet dwangmatig omturnen. Je maakt een 
bouwsysteem juist sterker door van de 

kracht uit te blijven gaan. om die reden 
gaan we zo vroeg mogelijk met ontwikke-
laars om de tafel om de ontwerpuitgangs-
punten van het FMC door te nemen en het 
zo goed mogelijk te laten aansluiten op het 
concept. Dan herkennen opdrachtgevers 
de pluspunten zoals bouwsnelheid, hoge 
kwaliteit en minimaliseren van risico’s. ook 
opdrachtgevers maken stappen en gaan 
steeds meer denken en ontwikkelen vanuit 
de mogelijkheden vanuit dit bouwsysteem. 
Zo profiteren alle partijen van het Flexibel 
Modulair Casco.”

Toekomstbestendig casco
Bovendien wordt door partijen verder 
gewerkt aan optimalisatie. De Boer: “wij 

 Vervolg van pagina 25 

Zuiderloo, Heiloo

De Kolenkit, Amsterdam

Flexibel Modulair Casco past in 
filosofie van industrieel bouwen

Midden in de economische crisis zocht woningcorporatie Eigen Haard een betaalbare 
manier om sociale huurwoningen te realiseren. Heddes Bouw & Ontwikkeling pakte 
samen met Eigen Haard die handschoen op en bracht een groot aantal co-makers 
samen om tot het Flexibel Modulair Casco voor grondgebonden woningen te komen.
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want voor zo’n doorbraak is een alge-
heel besef van urgentie nodig en moet 
het roer compleet om. Dat besef neemt 
steeds meer toe: de grote zorgen om de 
opwarming van de aarde, het opraken van 
fossiele grondstoffen en het verlies aan 
biodiversiteit hebben de huidige generatie 
doen realiseren dat wij de enige generatie 
zijn die nog iets aan klimaatverandering 
kunnen doen. 

Houtbouwers
en de uitzending van Vpro tegenlicht 
genaamd ‘Houtbouwers’ heeft heel wat 
stof doen oplaaien. De documentaire over 
hoe houtbouw mogelijk een oplossing 
kan vormen om klimaatverandering tegen 
te gaan werd toen het op televisie kwam 
slechts door een kleine 300.000 mensen 
bekeken. toch was de impact uiteindelijk 
enorm. Door het hele land werd erover 
gepraat. pleitbezorgers voor meer hout-
bouw, zoals Bjarne Mastenbroek en Marco 
Vermeulen kregen bijval vanuit de meest 
onverwachte hoeken. De media gonsden 
en nog nooit was er zoveel aandacht voor 
deze ‘nieuwe en innovatieve bouwwijze’ 
van minstens duizenden jaren oud. 

CLT
Vervolgens werd er een tot dusver 
onbekend houtproduct ten tonele 
gevoerd. kruislings verlijmd hout, ook 
wel Cross laminated timber of kortweg 
Clt genoemd. Vanwege de volledig te 
prefabriceren elementen is het kinderlijk 
eenvoudig te plaatsen. ook biedt Clt het 
de mogelijkheid modulair te bouwen en 
ook te leGoliseren. Het heeft goede ener-
giereductie- en milieuprestatiecijfers op zak 

en als klapper op de vuurpijl ook nog eens 
het vermogen om grote hoeveelheden 
Co2 op te slaan. Clt-hout werd daardoor 
binnengehaald als het ‘nieuwe beton’. 

Houtaandeel in 
projecten neemt toe 
Sindsdien zijn steeds meer architecten, 
aannemers en ontwikkelaars die hout 
gebruiken. Het aantal hybride hoogbouw 
projecten neemt hand over hand toe. 
Neem bijvoorbeeld Haut (lingotto/Search) 
te amsterdam, Sawa en treeHouse te 
rotterdam en Dutch Mountains (Studio 
Vermeulen, lingotto e.a.) te eindhoven. 

en ook hotelketens zetten meer in op hout: 
neem bijvoorbeeld hotel Jakarta (Search) te 
amsterdam, het Moxy Hotel te utrecht en 
energiehotel te ede. De tridosbank verlaat 
beton voor hout voor haar nieuwe hoofd-
kantoor te Zeist (rehorst). wooncorporatie 
Fien wonen heeft besloten voortaan alleen 
nog in biobased materialen bouwen zoals 
Clt. woon limburg past meer hout toe en 
acht Brabantse woningbouwcorporaties 
staken de koppen bij elkaar in een speciale 
Buyers Group om meer houtbouw te reali-
seren in hun woningbestand.

Zelfs de foodsector zet haar eerste stappen: 
Jumbo filiaal te Goor wordt uitgevoerd 
met houten spanten en lidl zet zwaar in 
op het realiseren van een energie-nul en 
Co2-neutraal winkelpand dat bijna volledig 
in hout (opening juni, almere oosterwold). 
Daarnaast spreken ontwikkelaars, woning-
corporaties en aannemerij zich uit voor 
meer circulair en biobased bouwen in 
het nieuwe woonakkoord en werd er op 

8 april een nieuwe City Deal afgesproken. 
Die draait ook om het meer circulair en 
biobased bouwen.

De gemeente amsterdam heeft aange-
kondigd twintig procent van de nieuw 
te bouwen woningen in hout te gaan 
realiseren. een aantal gemeenten rondom 
amsterdam overwegen een Houtakkoord 
met als doel de komende tien jaar van 
de geplande 100.000 woningen een 
(groot) deel in hout uit te voeren. en ook 
prorail liet zich niet onbetuigd met een 
imposante overkapping van het nieuwe 
station in assen en over twee jaar station 
ede-wageningen.

De natte GWW
De grond-, weg- en waterbouw toont 
ook prachtige houtprojecten: de pieter 
Smitbrug, met zijn 800 meter europa’s 
langste fiets- en voetgangersbrug rolt 
zich uit door het Groningse landschap en 
bij oirschot verbindt de houten Stönner-
Meijwaardvakwerkbrug de oevers van het 
willemskanaal. rijkswaterstaat zag op haar 
ontwerptafel de twee later toegevoegde 
houten ontwerpen voor de Balgzandbrug 
winnen van beton, staal en composiet als 
het gaat om Co2-emissies, milieubelasting 
en circulariteit.

en dan de aannemerij. Deze onder-
nemers moeten het uiteindelijk gaan 
doen, bouwen in hout. Volker wessels 
schaalde haar houtskeletbouwcapaciteit 
al flink op ten behoeve van de productie 
van Finchbuildings. J. p. van eesteren 
(onderdeel van tBi) deed houtervaring 
op als hoofdaannemer van triodosbank 

en Haut, en tBi woonlab ontwikkelde 
haar eigen modulaire houtbouwconcept 
Houtbaar. Heijmans had al het tiny house 
concept oNe en vele andere houtbouw-
concepten zijn als paddenstoelen uit de 
grond geschoten: lister Buildings, woody 
Building Concepts, Systimber, living 
Sequoia. BaM kocht houten elementen-
maker Stam & landman, want ook zij zien 
markt in houtbouw.

Manifest
eind december 2020 tekenden meer dan 
230 organisaties en bedrijven uit de bouw 
het manifest van VorM: ‘voor een eerlijk 
speelveld voor een duurzamer Nederland.’ 
Het manifest pleit voor aanpassingen in 
het beleid om biobased materialen een 
eerlijkere kans te geven als het gaat om 
milieuaspecten en Co2 vastlegging. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en 
koninkrijksrelaties beloofde specifieke 
aandacht te zullen besteden aan de positie 
van biobased materialen. ook minister 
kajsa ollongren zei na kamervragen te 
kijken hoe Co2-vastlegging in materialen 
opgenomen kan worden in de verplichte 
milieuprestatieberekening. kortom, bijna 
alle lichten staan op groen voor de hout-
bouw. Het lijkt erop dat die doorbraak er 
nu écht aan zit te komen. 

Lidl bouwt eerste energie en CO2 neutrale winkel 
met behulp van houtconstructie  Foto EdM

Alle lichten op groen 
voor de houtbouw

even leek het erop dat er eind vorige eeuw een grote doorbraak – of eigenlijk terugkeer – van houtbouw in 
de Nederlandse bouwcultuur zou komen. Mede dankzij de aandacht voor prefab bouw in de jaren tachtig, 
de introductie van het Nationaal Milieubeleidsplan en het actieplan ‘twintig procent meer hout in de bouw’ 
in 1995. Maar ondanks dat duurzaam bouwen een steeds prominentere plaats kreeg in overheidsbeleid 
werd het aandeel van hout in de bouw maar niet groter. Daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen.

WIJ HECHTEN 
WAARDE AAN 
EEN UITDAGING

Arcon bv 
Collseweg 23
5674 TR Nuenen

T      +31 (0) 88 02 27 107 
E      info@arcon-houtconstructies.nl
W    www.arconbv.nl

Arcon bv is innitïatiefnemer
 en participant  in 

Het Houtbouw Collectief

ontwerp | architectuur | engineering | calculatie | productie | levering | montage 

MM masterlineTM

Gelamineerd houten liggers 
en kolommen

MM multiplanTM

Gelamineerd houten 
vloer- en dakpanelen

MM profideckTM

Gelamineerd houten 
vloer- en dakpanelen

MM multiboxTM

Gelamineerd houten 
ribvloersysteem

MM crosslamTM

Gelamineerd kruislaaghout
vloer- dak- wandpanelen
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Korte bouwkundige 
geschiedenis
in 1573 werd het huis door Spaanse 
troepen bezet. Johan ii van Duvenvoorde 
liet het in 1579 tegen hoge kosten herstellen, 
wat er op wijst dat de Spanjaarden het 
kasteel flink moeten hebben beschadigd. 
De basis van de huidige u-vormige plat-
tegrond wordt tijdens deze verbouwing 
gelegd. Cornelis pieter van leyden kocht 
in 1774 kasteel en heerlijkheid en liet 
vanaf 1774 het grillig gevormde kasteel 
verbouwen tot een neoclassicistisch 
zomerverblijf. Het huis kreeg door deze 
verbouwing zijn huidige aanzien. De 
symmetrische, grijsgeel gepleisterde 
gevels verhullen een ratjetoe aan bouw-
delen uit verschillende bouwfasen. in de 
jaren 1962-1963 vond voor het laatst een 

restauratie plaats. Zesenvijftig jaar na deze 
restauratie verkeerde het gebouw zowel 
uitwendig als inwendig in een kwetsbare en 
verouderde staat. restauratie en renovatie 
worden vanaf 2019 gefaseerd uitgevoerd. 
De werkzaamheden aan gevels en daken 
zijn recentelijk afgerond, en op korte 
termijn zal het interieur van de westvleugel 
worden gerestaureerd en de installaties 
verduurzaamd. Daarna zijn de historische 
interieuronderdelen van de overige vleugels 
aan de beurt. ligtvoet: “pas als er door 
vertrek van een huurder een appartement 
leegkomt, kunnen we die delen aanpakken. 
Dus over de einddatum valt niets te zeggen. 
De eerste fase die we direct moesten 
uitvoeren om verder verval te voorkomen, 
omvatte het casco en de schil.”

Pleisterwerk
Het pleisterwerk van de gevel liet op veel 
plaatsen los en was zijn structuur verloren. 
Voor het herstel was het belangrijk te weten 
welke mortelsamenstelling compatibel is 
met het metselwerk. Behalve kleuronder-
zoek werd er daarom ook petrografisch 
onderzoek gedaan naar de samenstelling 
van het metselwerk, inclusief indicatief 
vocht- en zoutonderzoek. Dit resulteerde in 
een advies van een schelpkalk gebonden 
mortel die enige tijd gerijpt was, vet 
(verhouding kalkdeeg-verschralingszand 
1:2) en verschraald met een fijnkorrelig 
zand. Daaruit kwamen drie geschikte 
systemen naar voren, te weten Solubel, 
parexlanko en Mortel Compagnie. op 
basis van tests en restauratieve afwe-
gingen werd uiteindelijk voor parexlanko 
stuc gekozen. Hoewel historisch gezien 

niet geheel correct, is er een raaplaag 
onder de stuclaag aangebracht, zodat 
het stucwerk beter hecht, minder risico 
op vochtdoorslag heeft en vlakker wordt 
door de egaliserende werking van de raap-
laag. in het stucwerk is een vlakverdeling 
aangebracht. op basis van vergelijkbare 
natuurstenen platen leek een V-vormige 
groef van 8x8x8 mm het best passend, 
maar de diepte werd verminderd tot 4 mm 
toen bleek dat anders de raaplaag zou 
worden aangetast. ligtvoet: “De kamlaag 
hebben we niet teruggebracht. uit flinter-
tjes oud pleisterwerk die we aantroffen 
onder de kroonlijst bleek namelijk dat 
deze laag er oorspronkelijk niet hoorde. in 
de jaren zestig is de kamlaag toegevoegd 
om de frijnslag van zandsteenblokken te 
suggereren.”

Dak
op Huis te warmond waren voor de 
cascorestauratie een viertal verschillende 
typen dakbedekking aanwezig. Het eerste 
en meest voorkomend type zijn gesmoorde 
oude holle dakpannen, deze waren te 
vinden op de vleugels van het huis. Het 
tweede type dakbedekking bestaat uit leien, 
deze waren aanwezig op de vier torens. 
Verder is er lood aanwezig als dakbedek-
king op onder andere de dakkapellen, 
torenspitsen en schoorsteenafdekkers. 
op het dak van de frontons aan de noord- 
en zuidzijde van het huis was een zinken 
roevendak aangebracht. alle pannen, zo’n 
500 m2, zijn afgenomen, schoongemaakt 
en voor circa 75 procent hergebruikt. 
ligtvoet: “Volgens plan zouden we tegelijk 
isolerende dakelementen met een dikte 

van zo’n 40 millimeter aanbrengen, maar 
aCtiS triSo-laiNe-folie bleek een slim-
mere keuze. De dikte van slechts 10 mm 
heeft namelijk geen invloed op de daklijn 
waardoor alle aansluitingen van het dak 
op dakkapellen, opgaand metselwerk 
en loodwerk bij de nok en voet van de 
dakhelling ongewijzigd blijven. Dankzij een 
rc-waarde van 2,5 wordt een behoorlijke 
warmteweerstand gerealiseerd.” op de 
dakschilden van de vier hoektorens werden 
nieuwe leien aangebracht, die uit dezelfde 
groeve afkomstig zijn als de oorspronke-
lijke leien. ook al het loodwerk dat deel 
uitmaakte van de pannenkap is vernieuwd: 
zo’n 102 meter nok- en hoekkeperlood met 
ruiterlat, eveneens 102 meter voetlood bij 
de dakvoet, en 146 meter voetlood voor 
de kilgoten.

Metselwerk
Door het verwijderen van het stucwerk 
kwam het volledige metselwerk bloot te 
liggen. ligtvoet: “toen de pleisterlaag er 
eenmaal af was, zagen wij welke keuzes 
er waren gemaakt bij de reparaties uit de 
jaren zestig, die we met de kennis van nu 
niet meer zouden maken. eind achttiende 
eeuw was namelijk met kalkspecie gemet-
seld, terwijl in de jaren zestig een keiharde 
cementspecie was gebruikt waardoor op 
sommige plekken scheuren waren opge-
treden en we bedacht waren op moge-
lijke achterliggende problemen.” Bij het 
openmaken van het metselwerk boven de 
bovendorpels van de vensters in verband 
met het vervangen van het loodwerk, 

bleek dat boven elk kozijn drie blindankers 
aanwezig waren. twee kleinere verbonden 
de kozijnen met de achterliggende houten 
latei, terwijl het grotere anker de latei en 
kozijn verbond met de bovenliggende 
balklaag. Na inspectie bleek dat bij alle 54 
kozijnen deze ankers in zeer slechte staat 
waren, waardoor per kozijn 150 tot 200 
stenen moesten worden uitgenomen en na 
behandeling van de ankers – ontroesten, 
voorzien van een primer en vetband – weer 
worden ingeboet. ook in de rest van de 
gevel bleken veel meer en vooral veel 
grotere blindankers aanwezig te zijn. Zo 
bevatte de oosttoren meer dan vier meter 
lange dubbele blindankers. ligtvoet: “Zulke 
afmetingen had ik nog nooit gezien, ik wist 
niet eens dat ze bestonden. om deze bloot 
te leggen moesten we per anker meer dan 
4.000 stenen uitnemen.”

Goot en kroonlijst
in de daklijst, goten en timpaan bleek, net 
als in de rest van het houtwerk, behoorlijk 
veel aantasting door rot en schimmels 
aanwezig te zijn. in de gootbodems was 
de rot het gevolg van een tweetal oorzaken. 
allereerst had het slechte loodwerk de 
bodem niet beschermd tegen de inwerking 
van regenwater. Verder bleek dat de goot-
bodem met behulp van koppelingsplaatjes 
aan de achterliggende muurplaat was 
bevestigd. Deze houten plaatjes bleken 
echter veelal doorgerot te zijn, waardoor de 
gootbodem voorover zakte, en nog meer 
vocht tussen de constructie kon komen. Dit 
zwakke detail is daarom verbeterd met rvs 

draadeinden die steeds op 600 millimeter 
van elkaar zijn geplaatst, en nu de goot-
bodem met de achterliggende muurplaat 
verbinden. ligtvoet: “ook zijn hele delen 
gootbodem vervangen door oregon pine, 
en alle goten opnieuw uitgelijnd.” Daarnaast 
waren de grenen kroon- en daklijsten op 
veel plaatsen rot. achter de kroonlijst bleek 
een houten frame aanwezig, waaraan de 
lijst was bevestigd. De staanders van dit 
frame kenden eveneens op veel plaatsen 
houtrot. Bovendien was een deel van het 
metselwerk binnen dit frame besmet met 
zwam. waar nodig zijn de aangetaste 
staanders en het met zwam besmette 
metselwerk vervangen.

www.hendrickdekeyser.nl
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Hendrick de Keyser pakt cascorestauratie op

Vakmanschap redt 
Huis te Warmond

Huis te Warmond staat in een fraai landschapspark even ten noorden van Warmond, 
niet ver van Leiden en de Kaag. De geschiedenis van dit rijksmonument gaat terug tot 
in de middeleeuwen toen het als kasteel bewoond werd door de heren van Warmond. 
De eerste vermelding van het huis stamt uit 1362. Vereniging Hendrick de Keyser 
voegt met een omvangrijke restauratie een nieuw tijdperk toe aan de geschiedenis én 
toekomst van dit bijzondere erfgoed. Architect Stephan Ligtvoet leidt ons rond langs 
een aantal uitdagingen aan het casco.
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GEPATENTEERD

Nu ook leverbaar in een vuurvaste variant

www.isobouw.nl/SlimFort

De beste isolatie-
oplossing voor droge 
gevelsystemen 
DE BESTE ISOLATIE
• Doorlopende isolatielaag = geen koudebruggen.
• Een dunnere gevelopbouw.
• Automatisch optimaal geventileerd = langere levensduur.
• Unieke messing/groef-verbinding.
• Geen uitzakkende isolatie.
•  DUBOkeur®  gecertifi ceerd.

HET SNELST VERWERKBAAR
• Met geïntegreerde metalen beugels.
• Snel en eenvoudig verwerkbaar in slechts 3 stappen.
• Zeer eenvoudig stelwerk.
• Door één persoon verwerkbaar.

VEEL VOORDELIGER
•  Aanzienlijke materiaalbesparing t.o.v. de traditionele bouwwijze*.

MONTAGEVIDEO:

Nu ook leverbaar in 
een vuurvaste 
SlimFortXT variant
• IsoBouw is de enige isolatiefabrikant met 
 een Brandklasse B gecertifi ceerd systeem 
 voor houten gevelbekleding.
• Getest door Efectis.

SlimFort®
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* Gebaseerd op berekeningen conform NEN 1068:2001

Isoleren

1

Raamwerk

2

Esthetisch afwerken

3

15%

Besparing aantal m3

isolatiemateriaal
100%

Besparing folie 
(overbodig bij SlimFort®)

50% - 75%

Besparing 
aantal m3 hout tot 40%

Besparing 
verwerkingstijd

210189_IsoBouw_Adv_SlimFort_260x380_D01.indd   1210189_IsoBouw_Adv_SlimFort_260x380_D01.indd   1 26-03-21   11:0526-03-21   11:05


