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Uiteindelijk is het gebouw toch getransformeerd van kan-
toor naar kleine studio’s (woningen) van zo’n 28 m2. Als 
eerste is de noordvleugel uitgevoerd, met de verplichting 
van Welstand om direct ook de gevel van de zuidvleugel 
mee te nemen, zodat het gevelbeeld van de vleugels gega-
randeerd gelijk zou zijn. Nadat de woningen in de Noord-
vleugel tijdens de crises goed verkochten is de zuidvleu-
gel direct aangepakt en werd het toch nog een financieel 
interessant project. De plannen voor het afwijkende mid-
dendeel zijn recent uitgewerkt en de renovatie zal daar-
van zal niet lang op zich laten wachten. In figuur 1 is de 
renovatie van de noord- en de zuidvleugel goed te zien.

TECHNISCHE UITDAGINGEN
Elk gebouw kent zo zijn specifieke uitdagingen, zo weet 
elke adviseur. De ene keer is het de daglichttoetreding, de 
andere keer is het de geluidbelasting op de locatie. Bij 
transformaties zijn het er vaak wat meer, maar bij dit 
gebouw kwamen wel heel veel uitdagingen tegelijk aan 
bod.  

De ontwikkelaar had de ambitie om een goed gebouw 
neer te zetten. Er is ingestoken op nieuwbouwniveau 
zonder vrijstellingen. Conclusie: aan de slag!

Staal-beton skelet
De eerst uitdaging was de draagconstructie van het 
gebouw. Deze is van staal met prefab voorgespannen cas-
settevloeren met een dikte ter plaatse van de spiegel van 
60 mm. Normaal gesproken hebben we te maken met 
wanden en vloeren van 250 mm dik beton. Nu niet. Bij 
het transformeren van een gebouw met zo’n skelet komen 
de aspecten brandwerendheid en de geluidisolatie direct 
naar voren. Na wikken en wegen is gekozen om allereerst 
de staalconstructie 90 minuten brandwerend in te pakken 
en vervolgens de geluidisolatie te realiseren met een doos-
in-doos constructie. De doos-in-doos constructie is gerea-
liseerd met een zwevende dekvloer op de dunne cassette-
vloeren, een gescheiden metal stud regelwerk voor de 
wanden en rondom de kolommen en een akoestisch en 
brandwerend plafond. Vanwege de uiterst dunne beton-
vloer is specifiek gekeken naar de opbouw van de vloer. 
Met name de dynamische stijfheid van de zwevende vloe-
risolatie en de hoogte van het plenum boven het plafond 
speelde hierin een belangrijke rol. 

De volgende uitdaging was de doorlopende aluminium 
vliesgevel. Flankerend geluid levert zonder voorzieningen 
een te grote negatieve bijdrage op aan de totale geluidiso-
latie tussen de woningen onderling. Om het probleem te 
tackelen is bedacht om de nieuwe vliesgevel per woning 
zowel horizontaal als verticaal te segmenteren. Dat was 
makkelijker gezegd dan gedaan. Tijdens de kerstvakantie 
– in crisistijd gaat een project voor alles – is meerdere 
malen intensief overleg gevoerd in de bouwkeet met de 
aannemer en de gevelbouwer. Om de slankheid van de 
monumentale vliesgevel in takt te houden is bij de verti-
cale aansluitingen gekozen voor twee halve profielen, die 
met rubbers in elkaar zijn geschoven tot één profiel. De 
toleranties in het stalen skelet waren voldoende klein om 
de naden nagenoeg onzichtbaar te houden. Ter plaatse 
van de aansluiting tussen de vliesgevel en de woning-
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scheidende wand is een superdunne metal studwand ont-
wikkeld. De wand van maar 110 mm dik is opgebouwd 
uit een AcouStud profiel van AS 75 mm, met aan weers-
zijde 15 mm gipsvezelplaten tegen branddoorslag en aan 
weerszijde 2 mm loodstroken voor extra geluidisolatie. Uit 
de brandoverslagberekeningen bleek dat de stijldikte van 
90 mm en de vloerdikte van 220 mm voldoende waren 
om brandoverslag te voorkomen. Zie het aansluitdetail in 
figuur 2.

Ook liftgeluid in een staal-beton skelet is altijd een punt 
van zorg. Zeker als er direct woningen met slaapruimten 
aan de liftschacht grenzen. Om geluidsoverlast van de lift 
in zo’n lichte draagconstructie te voorkomen is de nieuwe 
liftconstructie geheel los gehouden van de bestaande 
draagconstructie. Alleen voor de zijdelingse stabiliteit is 
de liftconstructie met rubbers afgesteund op de vloercon-
structie. En de ophanging van de liftmotoren is aan de 
niet-woningzijde gesitueerd om extra knopdemping te 
realiseren. De wand tussen de lift en de naastgelegen 
woningen is opgebouwd uit prefab betonelementen van 
150 mm dik, een spouw van 80 mm gevuld met minerale 
wol en 3 lagen gipsbeplating.

Bij een staal-beton skelet zijn voelbare trillingen in de 
vloeren vaak een aandachtspunt. Maar deze keer gelukkig 
niet. Eindelijk een meevaller. Vanwege de korte overspan-
ning van 4 m van de betonnen cassettevloeren en een 
kolomafstand van 6 m zijn er ten tijde van de casco-situa-
tie geen voelbare trillingen in de vloeren opgemerkt tij-
dens de inspecties. Door de geringe toegevoegde massa 
op de vloer kon worden gesteld dat voelbare trillingen 
geen probleem zouden vormen. Het toevoegen van massa 
zonder daarbij de stijfheid te verhogen betekent namelijk 
een lagere trillingsfrequentie en een grotere kans op voel-
bare trillingen. 

A10-West
Omdat het gebouw pal aan de A10-West staat is de 
geluidbelasting uiteraard een uitdaging, zeker in combina-
tie met de monumentale vliesgevel. De geluidbelasting 
bedraagt Lden = 69 dB, inclusief de aftrek conform artikel 
110g Wet Geluidhinder. Een ruime overschrijding van de 
maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB voor bui-
tenstedelijke autosnelwegen. We hebben te maken met 
‘dove’ gevels als opgave. Om het monumentale gevel-
beeld in takt te houden is de vliesgevel aan de A10-zijde 
omgetoverd tot een geluidscherm aan de gevel. Achter het 
geluidscherm zitten serres van 500 mm diep in plaats van 
de normaal vereiste 1,3 m diepe buitenruimten. Een maat 
voor buitenruimten die in Amsterdam wordt toegestaan 
bij kleine woningen. Tot zo ver niets aan de hand. Maar 
de serres én de achterliggende ruimten moesten wel 
gespuid worden met buitenlucht, zonder daarbij de voor-
keurgrenswaarde van 48 dB op de binnengevel te over-
schrijden. Omdat de monumentale gevel uit een vlies-
gevel bestond, konden daar geen klepramen in worden 
gemaakt. De oplossing is gevonden door spleten van  
10 mm onder de lekdorpel van de borstweringspanelen te 
maken. Achter de borstwering is vervolgens een plenum 
gemaakt en wordt de lucht mechanisch en geluid 
gedempt aangezogen. Zie het aansluitdetail in figuur 3. 
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Detail vloeraansluiting serre met ventilatievoorziening

Detailaansluiting op vliesgevel
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openen raam onzichtbaar in een vliesgevel maken. Het 
gevelbeeld is erg geslaagd, zo vonden Welstand, de ont-
wikkelaar en natuurlijk de architect. 

Het klinkt raar, te openen delen in een gevel-geluids-
cherm, maar dat mag ter plaatse van serres / verglaasde 
loggia’s. Het Amsterdamse geluidbeleid staat toe dat een 
gevelgeluidscherm onderbroken wordt door een verglaas-
de serre of loggia. Het principe is dat er bij een dichte 
situatie moet worden voldaan aan de eisen voor spuien 
en daglicht. Bewoners zijn dan vrij om er voor te kiezen 
het “geluidscherm” open te zetten als zij dat willen. Een 
gedachte die maximale vrijheid geeft aan bewoners. In de 
praktijk blijkt het ook zo te werken. De bewoners blijken 
erg blij met de mogelijkheden die de gevel biedt. 

Een tweede issue van het maken van woningen langs de 
A10-West was de externe veiligheid. De A10-West is een 
route waarover gevaarlijk transport plaatsvindt, zoals 
vrachtwagens met vloeibare brandstoffen. Bij een ongeluk 
met zo’n tankauto zou een BLEVE kunnen ontstaan. BLE-
VE (spreek uit als Blevie) staat voor Boiling Liquid Expan-
ding Vapour Explosion. Dit is een explosie van een tank 
die onder druk staat en openscheurt. 

Ten tijde van de aanvraag Omgevingsvergunning in 2011 
waren de eisen voor externe veiligheid niet zo specifiek 
gedefinieerd als nu in de Regeling Bouwbesluit 2012. Pri-
mair was toen de doelstelling om bij een calamiteit te 
kunnen vluchten van de brand af. Door te werken met 
een corridor ontsluiting voor de woningen in het midden 
van het gebouw ontstond er automatisch een 30 minuten 
brandwerende scheiding tussen de vluchtroute en de 
brand. Een corridor (lees: gemeenschappelijke verkeers-
ruimte) moet namelijk conform het Bouwbesluit 30 minu-

In combinatie met de basisventilatie is in totaal een spui-
ventilatie gerealiseerd van 3 dm3/s.m2. Genoeg voor een 
verblijfsruimte én genoeg om fris (800 PPM CO2) te kun-
nen slapen. Voor een incidenteel verhoogd spuiniveau 
kunnen er PAF-ramen open gezet worden in het gevel-
scherm. PAF-ramen zijn ramen die rechtstandig naar bui-
ten open gezet kunnen worden. Met dit innovatieve sys-
teem kan je zonder het aanzicht van kaderprofielen een te 
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PAF-raam
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Plattegrond Noordvleugel GAK gebouw

A10-West: gevelgeluidscherm en serres
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Kopgevel trap
brandwerend
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Omdat de langs gevels geheel van glas zijn ligt het gevaar 
op oververhitting op de loer. Daar komt bij dat het buiten-
blad van het dubbel glas moest worden uitgevoerd met 
het monumentale parsol (groenig getint) glas. Dit parsol 
glas is een warmte-absorberende glassoort. Opnieuw een 
uitdaging. In overleg met de glasleverancier over de tech-
nische mogelijkheden en het voorkomen van thermische 
breuk, is voor een hoog reflecterende coating gekozen op 
het binnenblad van het glas. De combinatie leverde een 
effectieve ZTA-waarde op van 40%. Deze lage ZTA-waar-
de in combinatie met een oost- en westgevel oriëntatie en 
een stukje vloerkoeling leverde een goed thermisch com-
fort op. 

Meetresultaten
Controlemetingen zijn altijd spannend. Wordt het ver-
wachte niveau daadwerkelijk gerealiseerd? Door Woning-
borg Advies zijn opleveringsmetingen verricht. Daaruit 
bleek dat de luchtgeluidsisolatie Ilu;k varieerde van +3 tot 
+8 dB. De contactgeluidisolatie Ico varieerde van +10 tot 
+21 dB. Een prima resultaat op het niveau van nieuw-
bouw. Door DPA Cauberg-Huygen is de geluidwering van 
de gevel nagemeten en ook deze voldeed aan de eisen.
 
Alle uitdagingen tezamen vormden een complexe puzzel 
voor de adviseur. Het is altijd fijn om te zien dat de 
bedachte voorzieningen goed uitpakken. De metingen 
hebben laten zien dat het gewenste resultaat is behaald 
en de bewoners ervaren de toegevoegde PAF-ramen als 
een meerwaarde. Een geslaagd resultaat voor een uitda-
gende renovatieopgave. n

ten gescheiden worden van de woningen. Het vluchten 
via de trap aan de kernzijde van het gebouw leidde auto-
matisch naar de achterzijde van het gebouw. Alleen voor 
het verglaasde trappenhuis aan de kopgevel moesten 
extra maatregelen worden getroffen. Door de gevel van 
het trappenhuis aan de zijde van de snelweg brandwe-
rend te maken kon veilig vluchten worden geborgd. In 
figuur 5 is de plattegrond van een verdieping weergege-
ven. Te zien zijn de serres aan de bovenzijde en de corri-
dor in het midden. De kopgevel van het trappenhuis 
(rechts) is voorzien van brandwerend glas.

Verder is de luchtkwaliteit zo pal aan de snelweg ronduit 
slecht te noemen. Door te werken met gebalanceerde ven-
tilatie kan niet alleen energiezuinig geventileerd worden, 
maar kan er ook gezond(er) geventileerd worden. De ven-
tilatie-aanvoer vindt plaats hoog op het dak aan de park-
zijde. De lucht is hier het meest afgeschermd van de ver-
vuiling door de uitstoot van auto’s. Hiermee is het 
maximale bereikt op deze locatie. 

EPC = 0,8
Deze eis gold in 2010 nog bij transformaties van kantoren 
naar ‘nieuwe’ woningen. Vanwege de verregaande reno-
vatie, waarbij alleen het casco is blijven staan, bleek dat 
deze eis ondanks de volledig glazen langsgevels relatief 
‘eenvoudig’ gehaald kon worden. Het gebouw is aange-
sloten op stadswarmte en koeling in combinatie met 
vloerverwarming/koeling en is voorzien van gebalanceer-
de ventilatie. De thermische schil is voorzien van een 
vliesgevel met een Uw = 1,8 W/m2K (HR++-beglazing 
met Uglas = 1,1 W/m2K en aluminium profielen met  
Uframe = 2,4 W/m2K), Rc dak = 5,0 m2K/W, een Rc vloer = 
2,5 m2K/W, een Rc kopgevels = 3,5 m2K/W.

BESTE STUDENT POST HBO BOUWFYSICA
Klaas van Niejenhuis van DGMR was de beste 
student van de Post HBO Bouwfysica, leergang 
2014-2015. Nadat Klaas, evenals 10 andere 
studenten, op 17 december 2015 een diploma 
had gekregen van de studieleider Twan Vervoort 
(rechts op de foto) kreeg Klaas uit handen van 
Harry Nieman (links) namens het bestuur van de 
SKB een speciale oorkonde voor de ‘beste 
student’. 
Twan Vervoort was trots op al zijn studenten.  
‘De Bouwfysica-opleiding is een stevige opleiding 
waarvoor je echt wat moet doen. Maar als je na 
een jaar van hard studeren eenmaal je diploma 
hebt behaald, heb je het gevoel een bergtop te 
hebben bedwongen. Je kennis is specialistischer 
en tegelijk ben je breder inzetbaar als 
bouwfysicus’. 
De start van de volgende Post HBO Bouwfysica 
staat gepland voor september 2016. 
Meer informatie is te vinden op de website  
www.skbopleidingen.nl/bouwfysica.
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