WONEN MET STAAL (68): WONING GEBRAAD, MELISSANT

Beproefd basisprincipe
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Stalen sandwichpanelen op een staalskelet. Bouwers van bedrijfsruimten
weten precies hoe je tegen de laagste
kosten en met de minste risico’s een
goed gebouw neerzet. Samen met de
staalbouwer maakt deze opdrachtgever in Melissant een duurzame woning
met bijzondere uitstraling.
ir. P.F. van Deelen
Paul van Deelen is civiel ingenieur en zelfstandig bouwtechnisch journalist in Rotterdam.

Stel, je hebt een kavel en je wilt daarop een
woning laten bouwen met een industrieel
karakter. Iets in de sfeer van een bedrijfshal.
En je weet zelf al heel aardig hoe dat eruit
moet gaan zien. Dan kun je naar een architect die jouw idee uitwerkt en er een aannemer bij zoekt. Maar je kunt ook direct naar
een specialist die ervaring heeft met het
sleutelklaar bouwen van bedrijfshallen.
Zo ongeveer ging het met de opdrachtgever
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van deze dubbele woning in Melissant. Een
recreatiewoning en bedrijfsgebouw met luxe
woning leidden naar de bouwer daarvan,
Hanse Staalbouw uit het Zeeuwse Nieuwerkerk. Een bevriend architect hielp de
opdrachtgever met het schetsontwerp van
zijn ideale woning.
Inderdaad werd het een woning die is
gebouwd volgens een beproefd basisprincipe
van een bedrijfshal. Stalen, zelfdragende
sandwichpanelen op een skelet van stalen
spanten. In dit geval aan de buitenkant
bekleed met stalen golfplaat, voor het uiterlijk. Daarmee is Hanse niet de eerste, maar
gangbaar is dit principe nog lang niet.
Beproefd
Behalve een industrieel uiterlijk krijgt de
woning daarmee ook alle eigenschappen van
dat beproefde basisprincipe. ‘Omdat die
sandwichpanelen bijna helemaal uit isolatiemateriaal bestaan, krijg je een dunner gevelpakket. Of bij dezelfde dikte veel betere iso-

latie’, legt Johan Flikweert uit. Hij was bij
Hanse Staalbouw verantwoordelijk voor
ontwerp en uitvoering van de woning.
Intussen is Ronald Lock de adviseur voor de
stalen woningen.
‘Verder is er razendsnel mee te bouwen zonder gerommel op de bouwplaats. Alles komt
pasklaar uit de fabriek. En door de grote
overspanningen kun je je woning indelen
zoals je wil. Ook is de indeling naderhand
vrij makkelijk te veranderen. En uiteindelijk
haal je de woning gewoon weer uit elkaar in
goed te recyclen materialen.’
Flikweert ziet goede kansen voor deze
manier van bouwen voor woningen: ‘Een
woning als deze komt per kuub ongeveer
10% goedkoper uit dan een speciaal ontworpen en traditioneel gebouwde particuliere
woning. Maar ook in de sociale bouw zien
we mogelijkheden.’
‘De winst zit in de bouwmaterialen zelf én in
een gestroomlijnd proces van ontwerp en
uitvoering. Daarom brengen we onze kennis
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graag vanaf het begin in, in een bouwteam.’
Een klant kan zijn eigen architect meenemen, voegt hij nog toe.
Bekleding
Dat met ‘kale’ sandwichpanelen prima is te
bouwen, bewijst de praktijk met bedrijfsgebouwen. Maar voor woningen is dat minder
logisch. ‘Omdat een woning relatief klein is
en onregelmatiger van vorm, krijg je meer
passtukken. Dus meer naden, wat niet altijd
mooi is. Raamopeningen, vooral dakramen,
zijn niet gemakkelijk mooi in te bouwen. En
akoestisch presteren kale sandwichpanelen
matig’, verklaart Flikweert.
Dus wordt de schil van sandwichpanelen
rondom bekleed, in dit geval met stalen golfplaat. Die bekleding is waterdicht, wat strikt
genomen niet nodig is omdat de sandwiches
al waterdicht aansluiten. Ertussen zit een
geluiddempende mat die voorkomt dat je de
regen op het dak hoort kletteren. Tegelijk
verhoogt die mat de geluidwering tussen
buiten en binnen, niet het sterkste punt van
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de zeer lichte sandwichpanelen met pirschuim als vulling. ‘Zonodig is de geluidwering nog te verhogen door een voorzetwand
aan de binnenkant’, vult Flikweert aan.
Behalve staalplaat, zoals hier, is elk soort
bekleding mogelijk. ‘Als die maar minder
weegt dan 30 kg per m2 bij de gevel of 50 kg
bij het dak. Hout, pannen, een felsdak, roeven, keramische tegels, noem maar op. Zelfs
een rieten dak is technisch mogelijk.’
Opvallend is het ontbreken van een goot.
Tenminste, op de plaats waar je die verwacht. Er is wel een goot, maar rondom het
terras. Zo spoelt de regen als een film over
het dak, de gevel en de betonnen terrasvloer.
En waarom ook niet. Technisch kan het, met
zo’n rondom waterdichte schil, en alles blijft
vanzelf beter schoon. Met het verplaatsen
van de goot verdwijnt tegelijk een ingewikkeld en foutgevoelig detail.
Spanten
De sandwichpanelen rusten op stalen span-

ten, die in een regelmatig stramien op 3 m
uit elkaar staan. Ze overspannen in een keer
6,6 m en zijn in hun vlak stabiel. Tussen de
spanten in zorgen windverbanden voor de
stabiliteit. ‘Die staan niet in de weg en zijn
desgewenst makkelijk weg te werken’, licht
Flikweert toe.
Opvallend is de constructie van de vloeren
van de tussenverdieping met koudgevormde
sigma-profielen en een vloervlak van spaanplaat. ‘De opdrachtgever vond dat goed passen
bij de stalen uitstraling van de woning’, licht
Flikweert toe. ‘Maar het kan ook met bijvoorbeeld kokertjes of houten balken.’ Voor ‘echte’
verdiepingvloeren gebruiken ze bij Hanse
liefst een kanaalplaat of staalplaat-betonvloer.
Daar zijn flinke overspanningen mee te
maken en geven een goede geluidisolatie.
De begane-grondvloer is hier gemaakt van
kanaalplaten. ‘Een ideale oplossing in combinatie met een kruipruimte en kelder, zoals
hier. Zo’n vloer overspant de hele woning in
één keer, zodat de ruimte eronder helemaal
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Projectgegevens
Locatie Tweede Weg, Melissant • Opdracht fam. Gebraad • Architectuur Studio Architecture, Middelharnis • Constructief
ontwerp, uitvoering en staalconstructie Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk • Data opdracht juni 2016, start bouw oktober 2016,
oplevering juni 2017 (datum vertraagd door bijkomend werk in eigen beheer door opdrachtgever) • Bouwkosten €470.000
incl. btw • Fotografie xxx
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Technische gegevens
Hoofdafmetingen vloeroppervlak 309,70 m2 • Draagconstructie spanten HEA 120, HEA 140, HEA 200, vloer HEA 140, HEA 200,
conservering poedercoating • Dak en gevel sandwichpaneel 140 mm Rc = 6,0 W/m2K, geluiddempende laag, enkelwandige
golfplaat • Vloeren begane grond geïsoleerde kanaalplaatvloer, verdiepingvloer koudgevormde sigmaprofielen, spaanplaat 38 mm • Staalverbruik 16.000 kg
Meer informatie
www.stalenwoning.nl • www.hansestaalbouw.nl
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sandwichpaneel, kleur 2-zijdig wit
dik 150 mm, type KS1100CS
folie dampopen, waterkerend, geluidwerend –14 dB
omegaprofielen
gevelbeplating 18/988, kleur 7016
sv hoeklijn
zetwerk-lekdorpel
terrasvloer, 200 mm
geïsoleerde kantplank, 150 mm isolatie
staalconstructie, gepoedercoat 7016
ontdreuningsmateriaal, Celdex SR 14
dpc-folie
dakbeplating 18/988, kleur 7016
spaanplaat 38 mm, kleur wit
sigma-profiel, h = 200 mm
zetwerk-nok
afpurren

17 koudebrugonderbreking
18 dakbedekking,
1-laags pvc, 1,2 mm dik
19 plastisol U-profiel
20 zetwerk-dakkap
21 hoeken in verstek zagen
22 zetwerk kap, kleur 7016
23 schuifdeursysteem, Comer-rail
24 kunststof kozijn,
25 roldeuren-zonwering, hout
27 hardhouten klos, ∅ 80x150
26 Zinkor-kader, kleur 7016
28 butylband, aanbrengen op zetwerk
29 calanurevulling
30 wpb, 18 mm, kleur wit
31 aluminium vliesgevel
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