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08/11  Strikolith Design Micro       
Workshop Locatie: Stucshop Almelo - 14.00-17.00 uur, inschrijven via almelo@stucshop.com. 

13/11  Stuc Deco & Granito (Stoopen & Meeûs)        
Workshop Locatie: Stukbouw College Schijndel - 12.30-16.30 uur,

 inschrijven via www.stukbouw.nl/stukbouwcollege, max. 10 plaatsen. 

23/11  Ardex Pandomo (monsterborden maken)       
Workshop Locatie: Stucshop Almelo - 09.00-17.00 uur, 

 inschrijven via almelo@stucshop.com, max. 15 plaatsen.

 

27/11  Frescoton - Concrete - Stone (Frescolori)      
Workshop Locatie: Stukbouw College Schijndel - 12.30-16.30 uur,

 inschrijven via www.stukbouw.nl/stukbouwcollege.

11/12  Luchtdicht bouwen - Waterdichting - Kitten & afdichten       
Workshop Locatie: Stukbouw College Schijndel - 18.00-20.00 uur,

 inschrijven via www.stukbouw.nl/stukbouwcollege. 

Evenementenkalender

VAN MONDFRANS
STUKADOORS- EN AFBOUWMATERIALEN B.V.

MSP
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Two out of three ain’t bad, zong Meat Loaf. Wat zou hij dan 
van drie uit vier vinden? Want van de vier projecten die we 
in deze Mebest beetpakken, hebben er drie een groene 
insteek. De ene een beetje meer dan de ander welis-
waar, maar bij alledrie speelt aandacht voor milieu en 
natuur absoluut een rol. Is dat toeval of is er sprake 
van een trend? Wie het weet mag het zeggen. Wat mij 
in ieder geval opvalt is dat om heel diverse projecten 
gaat met heel diverse opdrachtgevers. Liep je een jaar 
of 15 geleden tegen een groen, duurzaam, ecologisch 
project aan, dan wist je vrijwel zeker dat het om halve 
hippies ging die een wooncommune begonnen of zo. 
Dat is allang niet meer zo, kijk zelf maar in deze uitgave. 
Omdat milieubewustzijn inmiddels zo goed als ingeburgerd is, ver-
baast het me nogal hoe er toch zo enorm wordt geworsteld met 
verduurzamingsvraagstukken. 

Parijs 2015. Zo’n 175 landen besluiten dat het echt niet langer 
kan zo met die C02-uitstoot en de opwarming van de aarde. 
Daar gaan we nu écht iets aan doen. Maximaal 1,5 graad, mis-
schien 2 graden warmer mag de aarde worden, maar dat is het 
dan ook!
In Nederland raken we ontzettend enthousiast, alsof het een 
WK voetbal is waar we aan mee mogen doen. Dus hup, met z’n 
allen aan de slag. Er komen Klimaattafels waar heel heel veel partijen 
mogen aanschuiven om goede plannen te bedenken. Dat levert een 
Voorstel op Hoofdlijnen op waar Kamer en Kabinet Ja tegen mogen 
zeggen. Maar ze zeggen: Nou...nee. CBS en CPB vinden deze plannen 
niet duidelijk en gedetailleerd genoeg om te kunnen uitrekenen wat het 
gaat kosten. 
Kosten? Ja, dat is nogal belangrijk. En vooral wie er hoeveel moet gaan 
betalen.

Ik begrijp dit niet. We waren het er toch over eens dat het beter is voor de 
aarde, voor het milieu, voor onszelf om CO2-uitstoot terug te dringen, om 
geen fossiele brandstoff en meer uit de natuur te trekken maar herwinbare 
energie te gebruiken, om te zorgen dat de aarde niet al te veel opwarmt? 
Dit gaat toch iedereen aan? Dus dan betaalt iedereen mee, niets en nie-
mand uitgezonderd? Net als een avondje stappen; geld in de pot en als het 
op is lappen we weer een geeltje bij. 
Maar als het over geld gaat dan blijkt het toch wat tegen te vallen met dat 
collectieve milieubewustzijn, dan klopt dat groene hart toch minder hard 
dan gedacht. 

Van dat soort cynische gedachten knapt een mens niet op. En alleen 
daarom is het fi jn om drie van die groene projecten te hebben in 
Mebest. Dat je ziet dat er partijen zijn die niet wachten op een Haags 
startsein maar gewoon zelf alvast beginnen. Three out of four is 
pretty good. 

Tekst: Jan Willem Kommer
Foto: Henk van der Veen

Trend of toeval
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Bain & Company

Aardehuis
Een gebouw dat bijdraagt aan welbevinden en gezondheid; 
dat stelt eisen aan vorm, materiaalgebruik én aan het ont-
werp en bouwproces. In het Aardehuis van Kiemkracht 64 is 
dat alles wonderwel mooi samengekomen.
Pagina 36

Oog voor natuur en milieu is allang niet 
meer een geitenwollensokkendingetje. 
In de Rembrandttoren is te zien hoe mooi 
het kan worden als ‘snelle’ consultancy-
bureau’s hun groene hart laten spreken.
Pagina 24

Informatie over Afbouw en afwerking in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. 82e jaargang nr. 5 2018, november

In dit nummer
De Nieuwe Apotheek 

Terug naar de Amsterdamse School. Of eigenlijk naar het gevoel van nostalgie dat bij 
de stijl van begin vorige eeuw hoort. De Nieuwe Apotheek doet het met een winkelin-

richting van fraai eikenhout en marmerimitatie van kwartscomposiet. 
Pagina 6

foto: Michael van Oosten
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32  TBA: Richtlijn 3.7:  
Naadloze akoestische  
plafonds

en verder...

Basebeton in Barchem

Wonen in het groen van de Achterhoek. 
Daar past een duurzame houtskeletwo-
ning heel goed bij. En met een flexibele 
beton ciré kan die houten constructie 
probleemloos worden gecombineerd met 
een naadloze betonlookvloer.
Pagina 14

46 Adverteerdersindex
46 Colofon

22 BinnenBouw Expert Award
22 AfbouwVakdag 2019
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Krasbestendig 
en niet gevoelig 
voor zuren
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Heimwee naar toen
Anno nu is Zuid een karaktervol en gewild 
stuk Amsterdam om te wonen maar een eeuw 
geleden was het nog onontwikkeld gebied. 
Nieuw-Zuid, zoals de wijk destijds heette, werd 
tussen 1917 en 1925 gebouwd. Het was een 
periode waarin de Amsterdamse School een erg 
populaire bouwstijl was. En dat kun je zien aan 
bijvoorbeeld de Stadionbuurt, een wijk vlakbij 
het olympisch stadion. Of beter gezegd, dat kon 
je zien. Grondige renovaties hebben de woningen 
en winkelpanden comfortabeler en energiezui-
niger gemaakt, maar dat is ten koste gegaan van 
nogal wat van de karakteristieke kenmerken van 
de stijl. De kleurige en expressieve glas-in-lood 
bovenraampjes hebben plaats gemaakt voor ano-
niem dubbelglas en veel van de gevelversieringen 

Authentiek marmer of een composiet? Voor de meeste klanten van 

De Nieuwe Apotheek zal het verschil niet te zien zijn. Maar wat niemand 

ontgaat is de kwaliteit van het vakmanschap waarmee aan de verkoopbalie 

en de voorraadkast is gewerkt. Dat voel je.

LIEVER 
 SLIJTVAST 
DAN 
 STIJLVAST
Tekst en fotografi e: Klokhuys tekst en foto

met hun fantastische vormen hebben de daden-
drang niet overleefd. Een doorn in het oog van 
de eigenaar van De Nieuwe Apotheek, die zijn 
coff eeshop in een hoekpand heeft waar vroeger 
een bakkerij zat. Foto’s van toen laten zien hoe 
het interieur er destijds uitzag en van die sfeer 
wilde hij graag weer iets terugbrengen bij de her-
inrichting van DNA. Bij partycentrum Happy Days 
in Grootebroek liep hij tegen het werk van Stapel 
Interieurbouw uit Hauwert aan en dat leek hem 
het aangewezen bedrijf om dit te realiseren. 

Wel de aders niet de krassen
Een balie met achterkast, alsof het er al 100 jaar 
staat, dat moest het worden. Eikenhout is type-
rend voor die tijd, dus dat gebruikte de interieur-
bouwer nu ook voor de meubels. Een antiekbeits 
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met een ultra matte lak zorgt voor de gewenste 
verouderde uitstraling. De opdrachtgever wilde 
het fraaie eiken graag combineren met werk-
bladen, panelen en plinten met de  uitstraling 
van Carrara marmer. Maar omdat het allemaal 
intensief gebruikt zou worden, was er wel angst 
voor krassen en vlekken. Die ervaring had de 
eigenaar van DNA al wel met de natuursteen 
opgedaan. Via de interieurbouwer kwam Harder 
Natuursteen in beeld. “We hebben kwartscompo-
siet voorgesteld als alternatief”, zegt Ketie Harder 
van het bedrijf uit Hoogkarspel. “Dat is kras-
bestendig en niet gevoelig voor zuren; het ziet er 
over 20 jaar nog uit als nieuw.” Voor veel mensen 
is dat juist geen pluspunt. Eén van de charmes 
van natuursteen is immers dat het karakter krijgt 

Alsof het er 
al 100 jaar 
staat, zo moest 
het worden

Als voor echt marmer was gekozen zou, door het 

verschil in gebruik en belasting, het uiterlijk van de 

verticale en de horizontale delen opvallend veel gaan 

verschillen.
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naarmate het ouder wordt en verweert. “Dat 
is natuurlijk ook heel mooi”, zegt Ketie Harder. 
“Alleen heb je bij deze winkelinrichting te maken 
met twee heel verschillende toepassingen. De 
verticale delen, de achterwand van de kast, 
komen veel minder in aanraking met handen en 
schoonmaakmiddelen dan de liggende delen van 
de balie. Je krijgt dan een groot verschil in slijtage 
en veroudering. Dat contrast is niet mooi, het 
gaat ten koste van de uitstraling van het meubel.”

Net echt
Het idee dat een kwartscomposiet er onnatuur-
lijk uitziet wijst de natuursteenonderneemster 
van de hand. “Net als bij natuursteen zijn er ook 
in composiet verschillende kwaliteiten. Wij zijn 
daar erg alert op en hebben een leverancier die 
een marmerimitatie maakt die er heel natuurge-
trouw uitziet.” Hoewel het een marmerimitatie 
is, zijn er geen marmerdeeltjes in de composiet 

verwerkt, dat zou een negatief eff ect op de kras- 
en vlekgevoeligheid. Het materiaal bestaat uit 
kwartsgranulaten, harsen en kleurpigmenten. 
De eigenaar van DNA wilde wel het uiterlijk van 
marmer maar dan niet de glans die de doorgaans 
gepolijste steen vaak heeft. Harder heeft het 
materiaal een zogenaamd leatherlook gegeven. 
Bij dat procedé worden de zachtere delen van bij-
voorbeeld een graniet enigszins weggeborsteld 
waardoor het oppervlak wat ruwer wordt. Omdat 
het verschil in hardheid tussen de verschillende 
componenten van een kwartscomposiet maar 
klein is, is het eff ect minder opvallend dan bij 
natuursteen.

Bescheiden omvang
Waar je in natuursteen kleurverschillen kunt heb-
ben doordat blokken uit verschillende delen van 
de groeve komen, zijn ook bij composieten kleine 
tintverschillen mogelijk. “Er kan verschil zitten 

De lijm waarmee 

de tussen de twee 

delen van het toon-

bankblad is opgevuld, 

is oen op kleur ge-

maakt zodat hij zodat 

de overgang zo mijn 

mogelijk opvalt.

Het perfect op maat 

gemaakte toonbank-

blad is met vereende 

krachten geplaatst.
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Over Harder Natuursteen
Iets meer dan 35 jaar oud is Harder 
Natuursteen uit Hoogkarspel. Het fami-
liebedrijf is in 1981 opgericht door de 
Jan Harder en zijn vrouw. Dochter Ketie 
en zoon Jando runnen sinds 11 jaar het 
bedrijf waar rond de 20 personeelsleden 
werken.
Harder Natuursteen beschikt over een 
uitgebreide gespecialiseerde werkplaats 
met een modern machinepark waarmee 
naast natuursteen ook composieten en 
keramieken worden bewerkt. De werk-
zaamheden van het bedrijf bestaan voor 
40% uit bouwwerk zoals dorpels, neuten 
en gevels. Keukenbladen, baliebladen 
en dergelijke beslaan een andere 40% 
en de resterende 20% zit in grafwerk en 
gedenken. In dat laatste segment zijn 
de opdrachtgevers vrijwel alleen maar 
particulier, voor het overige werkt Harder 
vooral in opdracht van aannemers/tim-
merfabrieken, architecten en interi-
eurbouwers. De projecten zijn over het 
algemeen klein, specialistisch en binnen 
een straal van 100 kilometer. Daardoor 
kan het bedrijf ook het inmeten en plaat-
sen verzorgen.

Marmer-
imitatie 
zonder 
marmer-
deeltjes

De sparingen en 

sponningen voor 

de vitrines in het 

toonbankblad zijn in 

de werkplaats van 

Harder Natuursteen 

uitgefreesd.



tussen de ene en de andere batch, zegt Ketie 
Harder. Daarom werken we bij voorkeur niet met 
verschillende batchnummers op één project. Is 
het project zo groot dat dat wel moet, dan con-
troleren we de kleuren heel nauwkeurig.”
DNA was geen groot project, in totaal ging het 
om zo’n 15 m2. Alle onderdelen konden uit één 
batch worden gemaakt. De composietplaten zijn 
in een formaat van 310 bij 140 cm aangeleverd 
in de werkplaats van Harder Natuursteen in 
Hoogkarspel. Daar zijn alle onderdelen op maat 
gezaagd en afgewerkt voor het project. Voor de 
exacte maten kon Harder terecht in de werk-
plaats van Stapel in Hauwert. De interieurbouwer 
had de toonbank en kast daar gemaakt én in 
elkaar gezet. Later zijn de meubels in delen naar 
Amsterdam vervoerd.

Nauwkeurige bewerkingen
De balie is ongeveer 5,5 meter lang en heeft een 
blad voor de toonbank en een werkblad. Beide 
zijn in twee delen gemaakt. De platen kwarts-
composiet  zijn 2 cm dik maar om de toonbank 
wat meer body te geven, is het blad opgedikt 
naar 10 cm. De ingreep is nauwelijks te zien, de 
tekening van de ‘aders’ loopt namelijk door op 
de zijkant. En door een vlijmscherpe verstek-
zaagsnede, een vellingkantje en lijm op kleur is 
de naad nauwelijks zichtbaar.
Het toonbankblad heeft zes verdiepte vitrines 
waar monitors in geplaatst zijn waar het assor-
timent  van DNA op te lezen valt. De sparingen 
daarvoor – vergelijkbaar met met die voor een 
spoelbak in een aanrechtblad – heeft Harder in 
de werkplaats uitgefreesd. “Klanten willen dat 

De Nieuwe Apotheek 

wil met het interieur 

van de coffeeshop 

oude tijden laten herle-

ven. Verouderd eiken 

gecombineerd met 

marmerlook bladen 

en ornamenten in de 

typerende stijl van de 

Amsterdamse School.
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soort sparingen soms zo rechthoekig mogelijk”, 
zegt Ketie Harder. “Wij adviseren echter om toch 
voor hoeken met een minimale ronding te kiezen. 
Bij lange delen en een haakse hoek in de uitspa-
ring kan er namelijk kans op breuk ontstaan.” 
Omdat er glasplaten vlak ingebouwd moesten 
worden, heeft Harder de openingen van een 
kleine sponning voorzien. 

Geoliede samenwerking
Elke vitrine heeft vier zijwandjes van zo’n 10 cm 
hoogte, de bodem bestaat uit de houten con-
structie van het baliemeubel. “We leggen zulke 

De Nieuwe Apotheek 

wilde wél de uitstra-

ling van marmer 

maar minder kans op 

beschadigingen door 

krassen en zuren. 

Kwartscomposiet was 

het alternatief dat 

Harder natuursteen 

voorstelde.

bladen het liefst op een frame”, zegt Roland, één 
van de mannen van Harder die de bladen plaats-
te. ”Bij een massieve ondergrond heb je altijd het 
risico dat er een oneffenheidje in zit. Dan komt 
er spanning op het blad te staan en neemt het 
risico van breuk toe.” Om kleine niveauverschillen 
op te vangen zijn de bladen aan de onderzijde 
voorzien van dotjes polymeerkit. En de minimale 
hoogteverschil dat bij het plaatsen van het blad 
inderdaad tussen twee delen van de constructie 
bleek te zitten, is nog even snel verholpen door 
de interieurbouwer. “Dat gebeurt ook niet vaak 
hoor, dat de timmerman zijn werk nog even aan-

Veel respect over en 
weer voor elkaars werk
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Alle kwartscomposiet 

delen zijn met dotjes 

polymeerkit op de 

houten ondercon-

structie bevestigd. 

Dit kit zorgt voor een 

maximale hechting 

én vangt eventuele 

oneffenheden in de 

ondergrond op.

past als je daarom vraagt”, prijst de ene vakman 
de ander. Veel respect over en weer voor elkaars 
werk. En veel behulpzaamheid want zowel de vo-
lumineuze kast als de loodzware bladen zijn door 
de mannen van het natuursteenbedrijf en de in-
terieurbouwer met vereende krachten geplaatst. 

Zelfs met hulp van de mensen van DNA, en van 
een buurman. Bewondering alom als het laatste 
toonbankblad op zijn plek wordt getild en tot op 
de millimeter blijkt te passen. Vakmanschap dat 
het fraaie nieuwe interieur van de stijlvolle cof-
feeshop helemaal afmaakt.
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Een prachtige woning in de bossen van  

Overijssel. Compact en met houtskeletbouw 

en droogbouwvloer passend in de natuur.  

Een spannende ondergrond voor een naadloze 

betonlookvloer maar basebeton is een  

elastischer beton ciré dan zijn voorganger.

BETON CIRÉ 2.0 
TUSSEN  
DE BOMEN

Tekst en fotografie: Klohuys tekst en foto
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Droogbouwvloer met vloerver-

warming en cementgebonden 

betonlook vloerafwerking, om zo 

goed mogelijk aan te sluiten op het 

houtskeletbouwconcept.
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Een huis als een tent
Kleiner wonen, dat was wat de familie Abbas 
voor ogen had. De bestaande woning op de 
droomplek in de Achterhoekse bossen voldeed 
niet echt aan de wensen dus moest daar nieuw 
gebouwd worden. Zo duurzaam mogelijk, aan 
het eind van zijn leven moest het nieuwe huis 
eenvoudig te demonteren zijn en dan zo min mo-
gelijk afval opleveren. En hij moest snel gebouwd 
kunnen worden. Via architect Daniel Venneman 
van De Woonpioniers kwamen ze uit op Indigo, 
een modulaire houtskeletwoning die de architect 
samen met Woodteq uit Lochem ontwikkelde. 
Er zijn verschillende varianten van het 100% 
circulaire, aanpasbare, modulaire en remontabele 

bouwsysteem. Het werd de ‘Large’ uitvoering, 
en die werd dan nog iets verruimd met een 
entreehal tussen de woonkamer en het deel met 
sanitair en slaapkamers. 

Tiny House XL
De woning bestaat  uit prefab-onderdelen van 
massief en gelamineerd hout – allemaal voor-
zien van FSC- en PEFC-keurmerk – waar gevels, 
dak, vloer en wanden mee zijn gemaakt. Enige 
vreemde eend in de bijt is de constructievloer van 
betonnen platen die op het zand zijn geplaatst. 
Dat steenachtige fundament is afgedekt met 
een ondervloer van gelamineerd hout. Met een 
vloeroppervlak van zo’n 90 m2 vloeroppervlak 

Het casco van de Indigo 

is compleet circulair 

en remontabel. in de 

afbouwfase is maar 

weinig toegevoegd 

wat dat concept in de 

wielen rijdt.

Niet botsen met 
de filosofie van 
houtskeletbouw
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is de nieuwe woning van de familie Abbas niet 
echt een Tiny House, maar een stuk bescheidener 
dan hun vorige woning is hij zeker. Op een enkele 
kamer na is alles gelijkvloers gehouden. De 
vloerafwerking van de begane grond wilden de 
bewoners graag zonder naden en zonder voegen; 
bij voorkeur een betonlook. “Mooi en makkelijk 
schoon te maken”, geeft Tanja Abbas aan.

Keuzestress
De keuze voor naadloze vloerafwerkingen is wel-
iswaar behoorlijk groot, maar grofweg kun je een 
onderscheid maken tussen kunststof gietvloeren 
en vloeren op minerale of cementbasis. Kunst-
stofvloeren hebben vaak een minder natuurlijk 

uiterlijk en daar is niet iedereen van gechar-
meerd. Een veel gemaakte keuze is dan beton 
ciré. Bij een houten vloer is dat echter niet zonder 
risico, die kunnen immers nogal werken en door-
dat beton ciré een cementbasis heeft, is hij wat 
scheurgevoeliger dan bijvoorbeeld een PU-vloer. 
“Mensen kiezen er daarom vaak voor om in hun 
houtskeletwoning een cementdekvloer te laten 
aanbrengen”, zegt Peter van het Westeinde van 
EcoBouwen, het bedrijf waar de familie Abbas te 
rade ging voor de vloerafwerking. “Een logische 
stap is de keuze voor zo’n traditionele dekvloer 
niet echt, het botst immers met de filosofie van 
houtskeletbouw. Daarnaast vraagt een cement-
dekvloer een droogtijd van al gauw dertig dagen 
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en dat staat weer haaks op de bouwsnelheid die 
je met houtskeletbouw realiseert. Zeker als er 
ook nog eens vloerverwarming is en er dus een 
opstookprotocol moet worden gevolgd.”

Flexibele beton ciré
Beton ciré kende Tanja Abbas niet maar zodra 
ze dat zag bij EcoBouwen was de keuze snel 
gemaakt. “Ook al omdat we geen kunststofvloer 
wilden, dat past niet in het concept van een 
duurzame woning zoals we dat voor ogen had-
den”, zegt ze. Om diezelfde redden hebben ze ook 
niet voor een zandcementdekvloer gekozen. “We 
realiseren ons dat we op deze manier wel iets 
van een risico nemen, maar als je kiest voor een 
bepaalde bouwwijze, dan moet je soms gewoon 
durven.” Heel groot is het risico nu ook weer niet; 
de ondervloer is kruislings gelamineerd wat de 
kans op werking behoorlijk reduceert. Daarnaast 

kozen de bewoners niet voor de traditionele 
beton ciré maar voor een nieuwe variant, base-
beton. “Daar zitten veel polymeren in waardoor 
hij minder gevoelig is voor spanning”, zegt Rutger 
Nieuwenhuis van leverancier Stone Age. De flinke 
hoeveelheid vloeibare harsen zijn nodig omdat 
basebeton een kant en klare pasta is. “Je kunt het 
beton ciré 2.0 noemen. Anders dan bij gewone 
beton ciré hoef je als verwerker niet meer te 
mengen, geen pigmenten meer toe te voegen. Je 
haalt het deksel van de emmer en kunt aan de 
slag.”

Spanningen verdelen
De basebeton is aangebracht op een droogbouw-
vloer met vloerverwarming. Het systeem van Fer-
macell bestaat uit een isolerende onderlaag met 
daarop twee lagen 18 mm dikke gipsvezelplaten. 
In de platen van de onderste laag zijn sleuven 

De houten ondervloer is voorzien 

van epoxylaag waar een wapenigs-

gaas in is opgenomen en die met 

zand is ingestrooid. 

Voor je aan het werk gaat goed  
kijken of alles in de basis in orde is
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gefreesd waar de leidingen van de vloerverwar-
ming in zijn bevestigd. Op de tweede platen-
laag hebben de vloerenleggers een epoxylaag 
aangebracht. Die heeft twee doelen. Door hem 
in te strooien met zand zorgt hij voor voldoende 
hechting. En door er een wapeningsgaas in te 
bedden beperkt hij het risico van scheurvorming 
door werking in de ondervloer nog verder. 
Nadat de schraaplaag was geschuurd en het 
overtollige zand verwijderd, is de eerste laag 
van de basebeton-vloer aangebracht. Basa 
heeft Stone Age deze laag genoemd. De pasta 
heeft een fijne korrel en is al helemaal op kleur. 
Rutger Nieuwenhuis van Stone Age noemt naast 
de mindere spanningsgevoeligheid het kant-
en-klaar-aspect als voornaamste pluspunt van 
de nieuwe beton ciré. “Doordat je niet diverse 
componenten hoeft te mengen, heb je een veel 
consistenter product. De kleurvastheid is veel 

groter doordat het product in de fabriek op kleur 
wordt gemaakt.” Peter van het Westeinde kan 
dat beamen. “Met natuurlijke pigmenten kom 
ik soms wel 5 gram verschil tussen verschillende 
leveringen tegen. Dat is niet veel maar het levert 
net wat kleurverschillen op.”

Mooie middenweg
Normaal gesproken volstaat een enkele laag Basa 
maar omdat op sommige plekken het gaas nog 
enigszins zichtbaar was, brachten de vloerenleg-
gers een tweede laag aan. Daarna werd nog een 
laag Sense gesmeerd. Die pasta heeft dezelfde 
kleur als de basislaag maar is iets fijner, hij vormt 
als het ware een filmlaag die de basebeton basa 
afwerking dichtgezet. Ook wordt de tekening die 
met de eerste laag is gemaakt, er mee opge-
haald. Die tekening, die zo kenmerkend is voor 
de betonlook afwerkingen, oogt anders dan bij 

De vloerafwerking is in twee la-

gen aangebracht, een basislaag 

en een finish. 

Voordeel van een kant en klare 

pasta is dat er niets meer mis 

kan gaan bij het mengen op 

het werk.

Soms moet 
je gewoon 
durven
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Er is bewust gekozen om geen 

plinten aan te brengen. Dat kan 

altijd nog als door eventuele 

werking de naden bij de  

wanden te veel gaan opvallen.
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de originele beton ciré. “Deze vloer heeft een 
rustiger uitstraling”, zegt Peter van het West-
einde. “Dat is interessant voor mensen die de 
gietvloeren te plastisch vinden en originele beton 
ciré te druk.” Volgens Rutger Nieuwenhuis komt 
dat verschil in uiterlijk doordat de kant en klare 
basebeton pasta vloeibaarder is. “Beton ciré is 
wat taai waardoor je er korte slagen mee moet 
maken. Met basebeton kun je slagen van een 
hele armlengte maken.” 

Niet bang voor vocht
De betonlookvloer ligt ook in de badkamer. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om hem zelfs 
in de douchehoek te leggen maar daar is het 
uiteindelijk niet van gekomen. Wat Peter van het 
Westeinde betreft had het prima gekund. “We 
doen dit met Ecobouwen al 15 jaar, met tadelakt 
en beton ciré. In die tijd heb ik wel geleerd wat 
kritieke punten zijn; ook bij zo’n droogbouwvloer. 
Als de Fermacell-platen goed gelegd zijn en de 
kopse kanten onderling verlijmd, dan wordt 
eventuele spanning goed opgevangen. Het span-
nendst zijn dan nog de aansluitingen van de vloer 

op de wanden, over die opgang moet kimband 
zijn aangebracht. Je moet voor je aan het werk 
gaat dus goed kijken of die zaken in de basis in 
orde zijn.” Dat bleek niet het geval, bouwer en 
architect hadden geen rekening met afschot ge-
houden. Geen basebeton in de douche dus, maar 
een witte douchebak. 

Geen lange wachttijden
Voor het aanbrengen van de laag ingezande en 
ingegaasde epoxy hadden de applicateurs één 
dag nodig. Schuren, schoonmaken én drie lagen 
basebeton aanbrengen gebeurde ook in één dag, 
het materiaal droogt daar snel genoeg voor. Dan 
was er nog een dag nodig voor de eindafwerking: 
licht naschuren en coaten. De matte coating 
geeft de vloer nog wat extra bescherming zodat 
hij geen vuil opneemt. 
Na drie dagen was de vloer goed beloopbaar, 
en na vijf dagen konden keuken en badkamer 
worden geplaatst en de meubels verhuisd. Lekker 
snel dus, en dat wil je ook als je nieuwe huis in 
zo’n prachtige bosrijke omgeving staat.

De basebeton oogt rustiger dan een traditionele beton ciré 

doordat de apllicateur langere slagen kan maken bij het 

aanbrengen

Met ‘Urban Taupe’ kozen de bewoners voor de op één na licht-

ste kleurstelling. Wat vaker schoonmaken dus maar dat is met 

een kleine 90m2 woonoppervlak niet echt een opgave.
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DRIE FINALIS-
TEN BINNEN-
BOUW EXPERT 
AWARD 
BEKEND
Verwol, Bimmerman en Kwakman zijn de fi nalisten 
die gaan strijden om de BinnenBouw Expert Award 
2018-2019. Deze nieuwe award voor de meest voor-
uitstrevende organisatie in de (droge) binnenbouw 
wordt donderdag 15 november 2018 uitgereikt.

Meer dan alleen een project
Dagelijks leveren plafond- en wandmontagebedrijven 
en totaala� ouwbedrijven de mooiste en meest duur-
zame binnenbouw projecten op. Dat dit het resultaat 
is van meerdere facetten binnen een organisatie, is 
lang niet voor iedereen duidelijk. Daarom organiseren 
ondernemersvereniging NOA en producentenvereni-
ging NVF in samenwerking met Plafondenwand.info 
een award-uitreiking voor de meest vooruitstrevende 
BinnenBouw Expert van Nederland.

En daarom draait het bij de uitver-
kiezing niet alleen om de estheti-
sche of technische kwaliteit van 
het werk, maar om het complete 
verhaal áchter het project. Aan de 
hand van vier thema’s – organisa-
tie, marktpropositie, klantenser-
vice en innovatie – beoordeelt een 
ona� ankelijke jury welke fi nalist 
het meest vooruitstrevend is. 

Wilt u donderdag 15 november 
aanwezig zijn bij de eerste Bin-
nenBouwExpert Award-uitreiking 
van Nederland? Meld u aan op 
www.binnenbouwexperts.nl

COMPLETE 
AFBOUW-
BRANCHE 
PRESENTEERT 
ZICH OP 
AFBOUW-
VAKDAG 2019
De Werkspoorkathedraal te Utrecht is 4 april 2019 dé 
plek om te bezoeken voor iedereen die geïnteresseerd 
is in de a� ouw. Brancheorganisatie NOA organiseert 
daar A� ouwVakdag 2019, dé vakbeurs en netwerk-
dag voor de complete a� ouw.

Overzichtelijk en compleet
Stukadoren, Natuursteen, Tegels, Vloeren & Terrazzo 
en Plafond- & Wandmontage; alle sectoren van de 
a� ouw zijn 4 april 2019 vertegenwoordigd op de 
A� ouwVakdag. In de Werkspoorkathedraal te Utrecht 
presenteert een groot aantal producenten, (toe)-leve-
ranciers en dienstverleners hun nieuwste technieken, 
apparatuur, diensten en producten. Organisator NOA 
tovert de unieke industriële locatie om tot een futu-
ristische bouwplaats. De fabriekshal wordt geheel 
in ‘a� ouwthema’ gestyled. Elke sector - Stukadoren, 
Natuursteen, Tegels, Vloeren & Terrazzo, Plafond- 
& Wandmontage en Diensten -  krijgt een eigen 
expertise wijk. Zo kunt u op 4 april heel overzichtelijk 
alle noviteiten, productontwikkelingen, machines en 
diensten gepresenteerd zien om uw werk makkelij-
ker, mooier en interessanter te maken. Ook komen 
er korte, technisch inhoudelijke lezingen en is er een 
buitenterrein met groot materieel, machinerie en 
mobiele installaties.

Exposanten en bezoekers vinden uitgebreide 
informatie op www.a� ouwvakdag.nl



Brand voorkomen is het beste advies 
dat Knauf kan geven. Brand weren op 
de best mogelijke manier komt direct 
daarna. Om bij brand meer vluchttijd 
te waar borgen, is er het door en door 
geteste assortiment Knauf brandwerende 
producten en systemen.

Elke seconde vluchttijd telt

In een noodsituatie telt elke seconde, daar 

kunnen levens van afhangen. Bij een 

woning brand hebben mensen gemiddeld 

drie minuten de tijd om het huis uit te 

vluchten. Wie door rook en vlammen wordt 

bedreigd, moet zoveel mogelijk tijd krijgen 

om daar aan te ontkomen. Bovendien moet 

de brandweer eff ectief te werk kunnen 

gaan om de brand te bestrijden. Knauf 

brand werende plafond- en wandsystemen 

helpen om een brand te isoleren en langer 

te voorkomen dat deze overslaat naar een 

andere ruimte. 

Voldoen aan de zwaarste eisen

In Nederland zijn de eisen voor brand-

veiligheid vastgelegd in het Bouwbesluit. 

De veilige vluchttijd van een pand staat 

daarin centraal. Knauf producten voldoen 

daar vanzelfsprekend aan, maar Knauf 

gaat verder om de kwaliteit te testen. 

De brandwerendheid van onze wand- of 

plafondsystemen worden ook getest door 

Duitse instituten, die dit doen op basis van 

de strenge DIN 4102-2 normen. Die zijn 

zwaarder dan Europese of Nederlandse 

normen. Knauf brandwerende producten 

doorstaan de testen met glans en behalen 

hiermee hogere classifi caties, waardoor 

warmte- en vlamdoorslag langer worden 

voorkomen.

Compleet assortiment

Knauf levert aan de bouw een compleet 

assortiment wandsystemen, inclusief schei-

dingswanden en voorzet- & schacht wanden. 

Daarnaast plafondsystemen en bekleding 

van stalen kolommen en liggers, waardoor 

een veilige vluchtroute in stand blijft.

Bouwen met vertrouwen

Bij Knauf vinden we dat iedereen een ideale 

omgeving verdient om in te wonen, te werken 

of te verblijven. We combineren hart voor 

techniek met kennis van én passie voor 

gebouwen en degenen die ze gebruiken, 

ook als het gaat om brandveiligheid. Daarom 

hebben wij een online platform ontwikkelt 

over brandveiligheid. Hier staat veel informa-

tie over dit onderwerp en over de brand-

veilige producten en systemen van Knauf.

Meer weten? 
Kijk op knauf.nl/brandveiligheid

EXTRA VLUCHTTIJD EN 
MEER BRANDVEILIGHEID
Knauf brandwerende oplossingen 
kunnen levens redden



24   MEBEST   november 2018



MEBEST   november 2018   25

Geschiedenis schrijven met een interne ver-

huizing? Bain & Company deed het in de Am-

sterdamse Rembrandttoren. De herinrichting van 

het kantoor van het consultancy-bureau is het eerste 

afbouwproject waarbij CO2-neutrale systeemwanden zijn ge-

bruikt; de Vintage Vision van Verwol.
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Tekst: Klokhuys tekst en foto
Fotografie: Michael van Oosten
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Herinrichting op hoog niveau
Bain & Company is een strategisch consultan-
cybureau uit het topsegment. De klanten, actief 
in allerlei branches, komen uit de hele wereld. 
Vandaar dat Bain & Company kantoren heeft 
van Boston tot Tokyo, van Stockholm tot Buenos 
Aires; en alles daar tussenin. Dus ook in Amster-
dam. Daar is de consultant te vinden in de Rem-
brandttoren. Al een aantal jaren bewoont het de 
25e en de 26e verdieping, en sinds kort ook de 
32e; helemaal bovenin de toren.
Die bovenste laag, voorheen in gebruik door 
Philips, is voor de verhuizing helemaal gestript en 
opnieuw ingericht. Ook de twee andere verdie-
pingen zijn van top tot teen getransformeerd, zo-
dat alle drie de lagen één uniforme Bain-uitstra-

ling hebben. Wanden, plafonds, vloerafwerking, 
meubilair; vrijwel alles is compleet vernieuwd, 
naar concept en ontwerp van het Amsterdamse 
D/Dock. Verwol Projecta� ouw uit Opmeer werd 
ingeschakeld voor de realisatie. 

Groene koers
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bin-
nen Bain & Company. De organisatie heeft een 
speciaal ‘Green Team’ dat zich inspant om de 
werkomgeving duurzaam te maken. Zo worden 
er maatregelen ingezet om het papiergebruik 
terug te dringen en medewerkers de ‘green 
taxi’ in te krijgen. Verduurzaming van het eigen 
kantoor ontbreekt uiteraard niet op het am-
bitielijstje. Vandaar dat Verwol de vraag kreeg 

Compenseren is altijd 
beter dan niets doen

De compleet nieuwe inrichting 

van de bovenste verdieping van de 

Rembrandttoren ondervindt hevig 

concurrentie van het uitzicht.

Met de CO2-neutrale systeemwand van 

Verwol dragen Bain & Company en interi-

eurbouwer een steentje bij aan het beter 

maken van de planeet.
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wat het bedrijf op dat gebied kan betekenen. “Al 
onze wanden zijn Cradle to Cradle gecertificeerd, 
onze glazen wanden zelfs Silver, dus dat was een 
mooi antwoord voor Bain & Company”, zegt Jort 
Lieman, marketing manager bij Verwol. Die C2C-
certificaten zijn al weer wat jaren oud, het af-
bouwbedrijf vond het hoog tijd voor een volgende 
groene stap. ”We waren net in gesprek met Trees 
for All om te kijken of we onze wanden CO2-neu-
traal konden maken toen dit project langskwam. 
De vraag van Bain & Company kwam dus eigenlijk 
net wat te vroeg, maar in samenspraak met de 
opdrachtgever en Trees for All hebben we het pro-
ces kunnen versnellen zodat dit het eerste project 
met een CO2-neutrale Verwolwand is geworden. 
Sterker nog, het is zelfs een CO2-positieve wand!”

Rekensom
“Hoe je het ook wendt of keert, bij de productie 
van de Verwolwanden komt CO2 vrij”, vervolgt 
Jort Lieman. “Je kunt proberen die uitstoot zo 
laag mogelijk te houden, maar helemaal zonder 
krijg je het productieproces niet. Wat je wel kunt 
doen, is die uitstoot compenseren. En dat doen 
we dus via Trees for All.” Die organisatie be-
schermt bestaande bossen tegen kap door ze op 
te kopen en te beheren. Ook worden er nieuwe 
bomen aangeplant. Voor elk project waar Verwol 
haar wanden in gebruikt, betaalt het bedrijf 
een evenredig bedrag aan Trees for All om het 
nobele en broodnodige werk te kunnen doen. De 
hoogte van de bijdrage wordt berekend op basis 
van Environmental Product Declarations. Aan de 
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hand van die EPD’s is vast te stellen hoeveel CO2 
wordt uitgestoten bij de productie van het glas 
en het aluminium dat Verwol voor haar wanden 
gebruikt. Aan de hand van een uitstootcijfer per 
m2 van het materiaal is eenvoudig uit te reken 
hoeveel CO2 er voor een heel project is vrijgeko-
men bij de productie van de wanden. En dus ook 
wat de compensatie daarvan moet kosten. 

Klassiek industrieel
Het concept is toe te passen op alle producten, 
en dat is ook wat Verwol op lange termijn wil,  
maar vooralsnog gaat het alleen om de dubbel-
glas systeemwand Clearvision 100. Ook daarin is 
voor Bain & Company een uitzondering gemaakt, 
want de consultant koos voor een systeemwand 
met enkelglas, de Vintage Vision. Enkelglas is een 
wat verwarrende naam want de wand bestaat 

wel degelijk uit twee lagen glas. Daar zit echter 
slechts een geluidsisolerende folie tussen en 
geen spouw zoals bij de bredere dubbelglaswan-
den. Het ‘Vintage’ in de naam ontleent de wand 
aan de gepoedercoate aluminium profi elen die 
door hun patroon industrieel maar ook klassiek 
ogen; een tikje Victoriaans. De wand levert een 
geluidsisolatie van 39dB. 
Op de bovenste verdieping, waar de eisen voor 
geluidsisolatie het strengst zijn, plaatste Verwol 
drukschotten boven de systeemwanden. En 
in ruimtes waar extra hoge waarden gehaald 
moesten worden, is de Vintage Vision gecombi-
neerd met Normstudwanden. “Dat is een eigen 
systeem”, zegt Marcus Schook van Verwol. “Het 
is eigenlijk een combinatie van een gewone 
metalstudwand en een systeemwand.” Metalen 
staanders, isolatiemateriaal, gipsplaten; alles wat 

Door grijze gietvloer en de strakke knalrood 

gesausde gipsplaatwanden en -plafond heeft het 

entreeportaal een verrassend andere uitstraling 

dan de rest van het kantoor.
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je in de gebruikelijke scheidingswanden vindt, 
zit er in. Maar net als systeemwanden hebben 
ze ook een boven- en een onderbak. “Als je van 
metalstud naar systeemwand overgaat, zit je 
normaal gesproken altijd met een afwerking die 
niet mooi doorloopt”, legt de projectleider uit. 
“Doordat de Normstudwand ook met boven- en 
onderbakken werkt, kun je die afwerking op el-
kaar afstemmen.” Inderdaad loopt het beeld van 
de metalen vloer- en plafondplinten door van de 
glazen wanden in de met verschillende soorten 
behang afgewerkte scheidingswanden.

Koele akoestiek
De metalen Kreon-plafonds sluiten eveneens 
mooi aan op de chique industriële look van de 
wanden. Ze hebben meerdere functies want niet 
alleen onttrekken ze leidingen en installaties aan 
het zicht, ze koelen de ruimte en dragen bij aan 
een aangenaam akoestisch klimaat. 

Op de bovenste verdieping zijn de geperfo-
reerde 60 x 60 cm grote tegels niet voorzien van 
absorberend materiaal; perforaties, plenum en 
drukschotten zijn daar voldoende. Op de twee 
lager gelegen kantoorverdiepingen zijn ze wel 
uitgevoerd met een akoestische deken en gips, 
voor absorptie en massa. De kantoorkamers 
zijn daar ook gemaakt met Vintage Vision en 
Normstud, maar boven die wanden zijn geen 
drukschotten geplaatst. “Vergeleken met de 32e 
hebben deze verdiepingen veel meer leidingen”, 
verklaart Marcus Schook. “Die moeten allemaal 
door de drukschotten heen en elke doorvoering 
verzwakt de isolatiewaarde. Zeker hier in de Rem-
brandttoren speelt dat. Hij is al weer zo’n 25 jaar 
oud en luchtkanalen en dergelijke waren destijds 
veel forser dan nu.” Op geluidlekkende plekken in 
de plafonds, zoals armaturen, zijn wel suskappen 
geplaatst.

Net als de CO2-neu-

trale systeemwand 

heeft de Normstud 

scheidingswand 

boven- en onderbak-

ken; daarmee kan de 

afwerking mooier op 

elkaar aansluiten.

Vrijwel niets 
was standaard
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De profi elen die op het glas van de 

Vintage-wand zijn geplakt zorgen 

voor een wat klassiek uiterlijk.
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Wie gaat dat betalen?
Natuurlijk hangt er voor Verwol een 
prijskaartje aan de groene strategie, maar 
het bedrijf is graag bereid te betalen voor 
het goede doel. “Jaarlijks verdwijnen er 
15 miljard bomen en worden er 5 miljard 
bijgeplaatst; per saldo verlies je dus 10 
miljard bomen per jaar!” zegt Jort Lieman. 
“Het is dus erg belangrijk om bestaand 
bos te beschermen want daar staan grote 
bomen in en die doen veel meer voor 
de CO2-opname dan nieuwe aanplant. 
Als Verwol kunnen we niet zelf bossen 
beschermen. Maar we kunnen een organi-
satie als Trees for All, die dat dus wél kan, 
daar wel bij helpen. Compenseren is altijd 
beter dan niets doen.Daar komt bij dat we 
zelf geen glas en aluminium produceren 
maar het alleen verwerken. We hebben 
dus geen invloed op dat productieproces. 
Je kunt hooguit producenten en leveran-
ciers selecteren die daar wél iets mee kun-
nen doen; en dat doen we dus ook. Net 
als sommige opdrachtgevers duurzaam-
heid hoog in het vaandel hebben en juist 
daarom ons uitzoeken voor hun project.” 
Dat daar dan ook een kostenplaatje bij 
hoort, vindt de marketing manager niet 
meer dan logisch. “Het is net als wanneer 
je met een afbouwer wilt werken die je 
volledig ontzorgt, die de engineering zelf 
doet enzovoorts. Bij die propositie hoort 
dit verhaal nu dus ook. Heb je niets met 
duurzaamheid en zorg voor het milieu en 
heb je daar ook niets voor over, dan is Ver-
wol misschien niet de juiste partij voor je.”

Geen ‘walk in the park’
Langs de trap tussen de 25e en de 26e verdieping 
is een ‘Green Wall’ gekomen, een wand die vol-
ledig met planten is bekleed. In het portaal voor 
die wand ligt een grijze gietvloer en de strakke 
gipsplaatwanden en -plafond zijn knalrood ge-
sausd. Een compleet andere uitstraling dus dan 
de rest van het kantoor. “Een mooi gevarieerd 
werk om te maken”, zegt Marcus Schook over het 
project. Eenvoudig was het volgens de projectlei-
der niet. “We hebben alle verdiepingen compleet 
gedemonteerd en gemonteerd onder een aardige 
tijdsdruk. Voor de 32e hadden we maar zes we-
ken voor dat complete pakket. En dan te beden-
ken dat vrijwel niets standaard was. Daarnaast 

schakelen we normaal gesproken vaste partners 
in voor installaties en elektra. Hier moesten we 
met partijen werken die bij de Rembrandttoren 
horen. Dat ging perfect, maar je hebt toch altijd 
even tijd nodig om elkaar te leren kennen, het 
samenwerkingsverband op te starten.” Ook de 
werkomgeving zelf stelde wat specifieke eisen. 
“De huur is niet mals, je wilt als huurder dan ook 
geen geluidsoverlast. Heel begrijpelijk, maar het 
betekende voor ons onder meer dat we tijdens 
kantooruren niet konden boren. We hebben veel 
’s nachts moeten werken. Alles bij elkaar maakte 
dat het een pittige klus, maar ik kijk wel met 
trots terug op wat we hebben gepresteerd!”

Bain & Company 

beschikt over veelzij-

dige systeemplafonds 

die er voor zorgen 

dat temperatuur en 

geluidsniveau niet te 

hoog oplopen.

Consultancybureau 

Bain & Company 

heeft duurzaamheid 

hoog in het vaandel 

staan. Verduurzaming 

van het eigen kantoor 

kan dan ook niet 

achterwege blijven.

Een compleet  
andere uitstraling
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Ze zijn een uitkomst voor wie een goede akoestiek wil maar daar liever niet 

een van de gebruikelijke systeemplafonds voor wil inzetten. Voor goede 

prestaties en een mooi uiterlijk van naadloze akoestische plafonds moeten 

echter wel wat zaken in acht worden genomen. Technisch Bureau A� ouw 

heeft daar TBA-richtlijn 3.7 voor uitgegeven.

BELANGRIJK 
VOOR MOOIE EN 
GOEDE NAADLOZE 
AKOESTISCHE 
PLAFONDS Tekst: Klokhuys tekst en foto

Fotografi e: Henk van der Veen

TBA-richtlijn 3.7:

Ook de afwerking en 

de beoordeling van 

het oppervlak komen 

aan bod in de TBA-

richtlijn 3.7.
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Relatief nieuw en onbekend
Systeemplafonds en gipsplatenplafonds zijn in-
middels bijna traditionele producten te noemen. 
Vrijwel iedereen die er mee werkt weet hoe ze 
verwerkt en gemonteerd moeten worden. Bij 
naadloze akoestische plafonds ligt dat nog an-
ders. Ze zijn relatief nieuw in de markt, er is nog 
tamelijk weinig over vastgelegd. Een gemis, heeft 
Technisch Bureau A� ouw gemerkt, want in de 
loop der jaren hebben zich bij naadloze akoes-
tische plafond een aantal specifi eke problemen 
voorgedaan. “Daarom hebben we samen met 
fabrikanten en verwerkers een richtlijn opgesteld 
waarin staat hoe die problemen en schades te 
voorkomen zijn”, zegt Hermen de Hek, technisch 
adviseur bij TBA.

Gevarieerd aanbod
Op het oog zullen ze er wellicht allemaal het-
zelfde uitzien, toch zit er fl ink wat verschil tussen 
de diverse soorten naadloze akoestische pla-
fonds. Zo zijn er verschillende manieren om het 
plafond te bevestigen. Montage op een metalen 
regelwerk dat vrijdragend is afgehangen bijvoor-
beeld; vergelijkbaar met de metalstud plafonds. 
Een andere mogelijkheid is het plaatmateriaal  
rechtstreeks op de ondergrond bevestigen. Dan 
zijn er diverse soorten plaatmateriaal; zachtmi-
neraal, hardmineraal, geperforeerd gipskarton 
met een vlies aan de zichtzijde, plaatmateriaal op 
basis van glasgranulaat enzovoorts. “Aardig wat 
variatie in materialen dus, maar in alle gevallen 
wordt het oppervlak afgewerkt met een akoesti-
sche pleister”, zegt Hermen de Hek.

Kritische montage
De montage van een naadloos akoestisch plafond 
is behoorlijk specifi ek werk, weet de technisch 
adviseur. “Het is absoluut niet hetzelfde als 
gipsplaten monteren. Dit akoestische plaatmate-
riaal is zachter en kwetsbaarder dus je bevestigt 
ze vaak op een andere manier. Sommige platen 
moet je niet alleen schroeven maar ook nog 
onderling verlijmen. En omdat het hoogwaardige 
systemen zijn waaraan zowel functioneel als 
esthetisch hoge eisen worden gesteld en die daar 
ook naar geprijsd zijn, is de montage erg kritisch.” 
Uiteraard gaat TBA-richtlijn 3.7 ‘Verwerkingsvoor-
schrift voor het monteren en afwerken van naad-
loze akoestische plafonds’ in op die montage. Dit 
type plafond wordt vooral gekozen vanwege zijn 
uiterlijk, dan is het dus belangrijk dat het strak 
en vlak oogt. Daarom moet de ondergrond waar 
het plafond aan wordt bevestigd vormvast en 
star zijn. Het blijven platen en dat betekent dat 
bij strijklicht naden zichtbaar kunnen worden, 
ook al zijn ze optimaal afgewerkt. De akoestische 
platen moeten dan ook in de lengterichting van 
het invallende licht worden aangebracht.

Het is absoluut 
niet hetzelfde 
als gipsplaten 
monteren

Naadloze akoestische 

plafonds worden voor-

al gekozen vanwege 

de esthetiek. Dan is 

het dus erg belangrijk 

dat het plafond op 

een ondergrond 

wordt bevestigd die 

vormvast en star is.
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Bewust ontwerpen
De esthetische kwaliteit wordt ook beïnvloed 
door zaken die niet direct met het werk van 
de monteur te maken hebben. In het ontwerp 
bijvoorbeeld kan al rekening worden gehouden 
met zaken die voor vervuiling zorgen. “Plenumaf-
zuiging is zo’n thema”, zegt Hermen de Hek. “Om 
hun akoestische prestaties te kunnen leveren, 
zijn de platen en de afwerking poreus. Plenumaf-
zuiging trekt lucht door de platen heen die dan 
als een soort fi lter gaan werken. Stofdeeltjes 
wordt aan het plafondoppervlak tegengehouden 
en dat zorgt voor vervuiling.” Ook zonder afzui-
ginstallaties kunnen drukverschillen tussen de 
ruimtes onder en boven het plafond ontstaan en 
voor vervuiling van het plafondoppervlak zorgen. 
Het is daarom belangrijk dergelijke drukverschil-
len te voorkomen. De vervuiling hoeft overigens 
niet egaal te zijn. Sommige onderdelen in het 
plafond kunnen immers meer (perforaties), 
minder (naden) of niet (profi elen, schroeven 
en dergelijke) poreus zijn waardoor ze duidelijk 
zichtbaar kunnen worden. Vervuiling is niet al-
leen onwenselijk voor het uiterlijk, het kan ook 
voor vermindering van de akoestische prestaties 
zorgen. Het poreuze oppervlak raakt er immers 
door verstopt. 

Vocht en temperatuur
Veel problemen bij naadloze akoestische 
plafonds liggen op het esthetische vlak maar 
technisch adviseur Hermen de Hek heeft ook al 
de nodige schadegevallen gezien. “Die worden 
vaak veroorzaakt door slechte klimatologische 
omstandigheden. Als de ruimte te vochtig en 
te koud is tijdens de montage en het afwerken, 
dan krijg je scheuren als er later gestookt gaat 
worden. Vandaar dat we daar ruim aandacht aan 
besteden in de richtlijn.” Per activiteit (montage, 
voegen en afwerken) zijn bijvoorbeeld de ideale 
en minimale temperatuur en de vereiste relatieve 
luchtvochtigheid opgenomen. Voldoende venti-
latie wordt genoemd; een punt dat een steeds 
belangrijker rol gaat spelen nu er meer en meer 
luchtdicht gebouwd wordt. 

Haastige spoed…
De TBA-richtlijn bevat nog meer belangrijke 
aandachtspunten, voor de omstandigheden op 
de bouwplaats en de opslag en verwerking van 
het materiaal. Een groot deel daarvan ligt vooral 
op het bordje van de aannemer. “En dat is een 
lastige”, weet Hermen de Hek. “Zeker tegenwoor-
dig staat er weer veel druk op de ketel bij bouw-
projecten, planningen zijn krap en deadlines 
hard.” En dan komt het soms slecht uit om natte 
werkzaamheden als stukadoren of het aanbren-
gen van dekvloeren te doen vóór het plafond 
wordt gemonteerd. Richtlijn 3.7 kan montagebe-
drijven helpen aannemers op andere gedachten 
te brengen. “Daarom is het ook belangrijk om te 
weten dat deze richtlijn in overleg met de fabri-
kanten van deze plafonds is opgesteld”, aldus de 
technisch adviseur van TBA. “Zij benadrukken het 
belang van goede klimatologische en bouw-
plaatsomstandigheden. Zijn die niet in orde, dan 
kunnen ze geen garantie op hun product geven.”

Veel schades 
worden 
veroorzaakt 
door slechte 
klimatologische 
omstandigheden

Downloaden
TBA-richtlijn 3.7 ‘Verwerkingsvoorschrift voor het 
monteren en afwerken van naadloze akoestische 
plafonds’ is te downloaden vanaf de website van 
Technisch Bureau A� ouw: www.tba� ouw.nl 
onder de kop Publicaties.
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AARDEHUIS: 
EEN GEBOUW 
DAT KLOPT

Door de vorm en de 

kleuren gaat Aarde-

huis mooi op in het 

landschap. 
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Plek voor alles en iedereen
Een zoektocht noemt Marion Boenders haar 
Kiemkracht 64; een ontdekkingsreis naar hoe 
je een verbinding kunt aangaan met de natuur 
waarbij elk onderdeel zijn rol kan innemen. 
“Plant, kikker, aarde, ik; iedereen moet zo goed 
mogelijk tot zijn recht komen. En dan wil ik ook 
nog voedsel produceren. Kan dat zonder dat er 
iets of iemand in het gedrang komt?”, legt ze 
haar vraagstuk uit. “En dan wil ik ook nog eens 
dat die relatie heel kort is. Dat ik weet waar mijn 
eten vandaan komt, van welke bodem.” Met dat 
idee begon ze in Malden op een lap grond van 
zo’n 2 hectare een moestuin.

Harmonie tussen mens en aarde staat centraal bij Kiemkracht 

64. In de uit de kluiten gegroeide moestuin waar vitaal voedsel 

op een natuurlijke manier wordt verbouwd. En ook in het multi-

functionele Aardehuis dat met vrijwel alleen maar natuurlijke en 

hernieuwbare materialen is gebouwd.

Tekst en fotografie: Klokhuys tekst en foto

Maar er was meer. Kiemkracht 64 moest een 
plek worden waar ook anderen kunnen leren en 
ervaren hoe je voedselvoorziening en landschaps-
inrichting kunt vormgeven zonder de bodem en 
natuurlijke hulpbronnen uit te putten. Met een 
voedseltuin alleen ging dat niet lukken, er moest 
ook een gebouw bij met ruimtes voor workshops, 
om te koken, te eten, voor vergaderingen, trainin-
gen, coaching en meer. Voor eigen gebruik en om 
te verhuren aan mensen en organisaties. “Omdat 
natuur nu eenmaal niet betaalt”, zegt Marion 
Boenders.
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Gelijkgestemde geest
Uiteraard wilde ze dat het Aardehuis zou bijdra-
gen aan de filosofie van Kiemkracht 64. Vorm, 
materialen en manier van bouwen moesten 
de ervaring van de verbinding met de natuur 
voelbaar maken. In Van Laarhoven Combinatie 
Architecten vond Marion Boenders de uitgelezen 
partner om die uitdaging aan te gaan. “Respect 
voor natuur en mens, daar ben ik al heel mijn 
leven mee bezig. Ook in mijn architectuur, hoe 
moeilijk dat soms ook is”, zegt Huub van Laarho-
ven. “Ik wil gebouwen en omgevingen creëren 
met een optimale relatie tussen de natuur en de 
gebruiker, waarbij de gezondheid van de gebrui-
ker voorop staat. Bij het ontwerpen hanteer ik 
een aantal gegevenheden die belangrijk zijn voor 
het functioneren en het beleven van een gebouw. 
De belangrijkheid van de natuur zit daar ook in, 

dat een gebouw dus niet stopt bij de gevel maar 
een duidelijke relatie met zijn omgeving heeft. 
Het uiteindelijke doel is dat het een gebouw 
wordt waar mensen zich super prettig in voelen.”
De architect ziet positieve energie als een onmis-
bare component voor dat succes. “Als de samen-
werking goed is, dan ontstaat er veel meer dan 
alleen maar de som van de delen. Dat zit in de 
bouw maar ook in het ontwerpproces”, weet hij.

Het gaat om het proces
Voor Marion Boenders is die samenwerking en 
de meerwaarde ervan ook belangrijk. “Het moest 
geen gebouw worden precies zoals ík het wilde, 
maar een gebouw dat klópt; waar we kunnen 
doen wat we willen en dat goed voelt.” Zo’n 
gebouw bereik je volgens haar niet als je vooraf 
denkt te weten wat je wilt en daar aan vast-

De ronde organische 

vormen van het 

Aardehuis zorgen 

voor een warme sfeer 

en voor een vleugje 

avontuur. 

Niet prak-
tisch wellicht 
maar ik voel 
me er veel 
prettiger in
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houdt. “Dat beperkt de ruimte om iets nieuws te 
bedenken en iets goeds te maken. Je krijgt dan 
misschien wel iets wat je leuk vindt maar niet 
iets wat je raakt.” Een duidelijk beeld van hoe het 
Aardehuis er moest komen uit te zien had ze dus 
niet, behalve dan dat het vrouwelijke vormen zou 
hebben. “Rond dus. Niet praktisch wellicht maar 
ik voel me er veel prettiger in dan in een gebouw 
waar alles recht is.” 
Huub van Laarhoven kwam met een aantal voor-
stellen waarvan ze er eentje samen uitwerkten, 
net zo lang tot ze beiden voelden ‘Dit is hem, dit 
klopt.’ De plattegrond van het Aardehuis is een 
onvolledige cirkel, als een wassende maan, waar 
middenin een hapje uit is genomen. Dat levert 
een halfopen binnenplaats die wordt omarmd 
door het gebouw. Een zachte omhelzing want 
rechte hoeken zijn er niet. “Was dit een recht-

hoekig blok geworden dan mis je het in elkaar 
overvloeien van die twee aparte werelden”, licht 
Huub van Laarhoven toe. “Wanneer je, zoals hier, 
binnenruimte buitenruimte kunt laten worden 
en andersom, dan creëer je zó veel meer waarde. 
En zonder dat het meer kost.”

Zo groen als maar kan
Volgens de architect moet een gebouw met zijn 
energie bijdragen aan de gezondheid van de 
gebruikers. Daar zijn vorm én materiaalgebruik 
essentieel voor. Uitgangspunt was dan ook om te 
bouwen met natuurlijke materialen. Zo veel als 
mogelijk dan. “Sommige dingen, zoals leidingen 
voor water en elektriciteit, kun je niet met duur-
zame materialen doen, dan moet er wel kunst-
stof in”, heeft Marion Boenders gemerkt. “Maar 
zulke consessies moet je niet te veel doen want 
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dan klopt de energie niet en gaat zo’n gebouw 
nooit goed voelen.”
Aardehuis heeft een skelet van hout, met een 
aantal forse ronde Douglas balken in het zicht. 
De constructieve wanden zijn gebouwd met kalk-
hennep; dat had een aantal voordelen boven stro. 
“Het heeft meer massa waardoor het warmte 
en vocht beter accumuleert, en we konden er 
gemakkelijker de ronde vormen van het gebouw 
mee maken”, zegt de architect. “Daarnaast wor-
den bij de verbouw van hennep geen pesticiden 
gebruikt zodat je dat dus ook niet in je gebouw 
krijgt.”

Custom-made wandafwerking
De kalkhennepmortel is in een bekisting ge-
stort en aangestampt. Inpandig zijn de muren 
afgewerkt met leem, door Ecowonen. “Ik had wel 
vaker op kalkhennep gewerkt maar dat waren 

blokken die met een kalkspecie waren gemet-
seld”, zegt Peter van Hemert van het stukadoors-
bedrijf uit Zutphen. “Dan heb je een drogere 
ondergrond die constanter is qua dichtheid.” Met 
de stampvariant was het echter makkelijker om 
de ronde wanden te maken.
Hechting was geen probleem op de grove kalk-
hennep ondergrond; de basisleem kon er met de 
spuit rechtstreeks op worden aangebracht. De 
circa 1,5 centimeter dikke laag is afgewerkt met 
twee lagen kleurleem. Peter van Hemert heeft 
geen fabriekssysteem gebruikt. “De basisleem is 
van Claytec, die vind ik wat vetter wat ik prettiger 
werken vind. En ik heb het idee dat hij wat mak-
kelijker door de spuitmachine gaat. De kleurlagen 
zijn van Tierrafino Finish, een combinatie van 50% 
Dover en 50% Delphi.” 
Naast de kalkhennepmuren waren er ook schei-
dingswanden; houten frames dichtgezet met 

Constructie en plafond van hout, kalkhennepwanden afge-

werkt met leem. De zandcement vloer past niet echt bij het 

ecologische bouwidee van het Aardhuis, maar hij leverde wel 

een supervlakke ondergrond voor de Stucdeco kalkafwerking.

Het heeft 
de sfeer en 
de energie 
die ik wilde
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fermacellplaten op houtvezelisolatieplaten. Een 
minder ruwe ondergrond dan de kalkhennep, dus 
daar moest de stukadoor wel eerst een hecht-
leem aanbrengen. Lehmkleber van Claytec is dat 
geworden.

Niet groen, wel strak
In de toiletruimte, waar ook een douche is 
gemaakt, zijn verschillende wanden afgewerkt 
met Stucdeco, een kalkstuc van Stoopen en 
Meeus. “Natte ruimtes doe ik liever niet op zo’n 
custommade manier, dan gebruik ik een systeem 
van een leverancier en volg ik de voorschriften 
die daar bij horen.” Dat betekende wel dat er 
eerst een laag Ardex 950 op moest, en dat paste 
eigenlijk niet binnen het concept van natuur-
lijke bouwmaterialen. “Het is af en toe nog een 
beetje schipperen met ecologisch bouwen”, is de 

ervaring van Peter van Hemert. “Sommige dingen 
kun je nu eenmaal niet 100% met natuurlijke 
producten doen.” 
Een ander voorbeeld daarvan is de dekvloer in 
het Aardehuis. Dat is een traditionele zandce-
mentvloer. “Een goede groene en duurzame 
betonoplossing ben ik nog niet tegengekomen”, 
zegt de stukadoor die het complete 300 m2 
grote vloeroppervlak afwerkte met StucDeco. 
“De zandcementvloer was trouwens wel perfect 
gelegd. Vaak moet je zo’n ondergrond nog egali-
seren maar dat was hier niet nodig, primeren was 
voldoende.” 

Kalk voor binnen en buiten
De kalkafwerking is ook terug te vinden in de 
keuken; daar maakte Ecowonen er spatranden 
mee. “We hadden de wanden daar al afgewerkt 

Spatranden van Tierrafino Listro zorgen ervoor dat de leem-

wand niet nat wordt. Al zou het materiaal daar niet eens veel te 

lijden van hebben.

De wanden zijn afgewerkt met een 

combinatie van Claytec basisleem en 

Tierrafino Leemfinish.
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Dat het Aardehuis 

vrouwelijke ronde 

vormen moest krijgen 

was een van de wei-

nige zaken die vooraf 

vast stonden.

Respect voor natuur en 
mens, daar ben ik al heel 
mijn leven mee bezig

met leemfinish. Daar hebben we eerst weer 
een laag basisleem opgezet, om dikte te maken 
zodat je het idee van een stenen plaat krijgt.” De 
spatranden bij de wastafels in de toiletruimte 
pakte hij op een andere manier aan. “Dat hebben 
we met Listro van Tierrafino gedaan. We hebben 
de wanden daar ook niet eerst opgedikt maar de 
leemglansstuc direct op de basisleem gezet.”
Aanvankelijk was het de bedoeling dat Ecowonen 
alleen het leemstucwerk zou doen, maar naast 
de spatranden, de natte ruimtes en de vloeren 
kwamen er ook nog de gevels van het Aardehuis 
bij. Die werkte het bedrijf uit Zutphen af met een 
kalkmortel van Gräfix die speciaal is ontwikkeld 

voor gevels van stro en hennep. Met een minerale 
verf van Keim gaf de stukadoor de gevels hun 
uiteindelijke zandkleur.

Geslaagde missie
“Een erg leuk project om te doen”, zegt Peter van 
Hemert. “De materialen en de vormen maken 
het een heel bijzonder gebouw; aan de ene kant 
behoorlijk ruig maar aan de andere kant ook 
weer zacht.” De ronde gevels en binnenwanden 
maakten het afwerken er niet gemakkelijker op. 
“Rechte wanden kun je onder de rei zetten, dan 
weet je dat je het vlak en strak krijgt. Dit kun je 
eigenlijk alleen verticaal strak trekken en dan is 
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Stukadoorsbedrijf Ecowonen 

sausde de kalkafwerking van 

de gevel met een minerale verf 

van Keim in een zandkleur. Het 

houtwerk is geschilderd door 

Eco Schilder Stefan van Rooij.
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Met de ronde vormen 

van het gebouw en 

de grote glaspartijen 

heeft architect Huub 

van Laarhoven de 

binnen- en buiten-

ruimte in elkaar laten 

overvloeien. 

het verder maar ‘hopen’ dat het er zonder hoeken 
uitkomt.” Opdrachtgever Marion Boenders is 
gelukkig met het resultaat. “Het heeft de sfeer en 
de energie die ik wilde. Voor mij is het belangrijk 
dat je het voelt als je binnenkomt, en dat is ge-
lukt. De manier waarop het tot stand is gekomen 
is daar erg belangrijk voor geweest, het proces, 
de energie. Met Peter had ik meteen een klik, dan 
weet je dat je samen iets moois kunt maken. En 

ook de toegevoegde waarde van Piet en Maurits 
van het Biologisch Bouwcollectief en de andere 
vakmensen die hebben meegewerkt, is heel 
belangrijk geweest. Allemaal mensen die plezier 
in hun werk hebben en er iets moois van willen 
maken.” Huub van Laarhoven sluit zich daar bij 
aan. “De bouwvakker die met plezier naar zijn 
werk en naar huis gaat, dát is eigenlijk waar 
duurzaamheid voor mij begint.”
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en grondmortel zorgt voor de meest optimale hechting 

en spanningsverdeling. Onze lichte spachtelpleister 

voorziet de gevel van een klasse uitstraling. 

STRIKOLITH.COM

+31 (0)162 514 750

MEER
INFORMATIE
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ARBO-PROOF

ERGONOMISCH
VERSTANDIG

Meer weten? Kijk op www.strikolith.com/O2



WINNEN?
Bezoek ons  op de SGA beurs

6, 7 en 8 november STAND D114
Meer informatie: www.spsbv.com/winnen

YOUR HOUSE OF BRANDS

WINNEN?WINNEN?


