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Foto 0 : Uitzicht vanaf een balkon op het grote 
dakterras. Achter de parasollen de pui van de 
theezaal; op de voorgrond de vijver. 
Via deze buitenruimte ontstaat een koppeling van 
de hotelkamers en het drukke plein . Bovendien 
ontstaat een zonnige buitenruimte, waarvoor op 
het terrein elders geen plaats meer is. 
Bron: De 8 en Opbouw 1936, foto Eva Besnyo. 
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GESCHIEDENIS UAN HET ONDERZOEK. 
Op verzoek van gemeente Hilversum is door de vak
groep Realisatie en Beheer van de faculteit Bouw
kunde van de Technische Universiteit Eindhoven een 
onderzoeksvoorstel geformuleerd voor een bouwhisto
risch onderzoek van gevels, Cdak)terrassen en daken 
van het Gooilandcomplex in die gemeente. Hierin 
wordt de behoefte aangegeven aan betrouwbare bouw
historische gegevens ten behoeve van de op handen 
zijnde renovatie daarvan. 
Het onderzoeksvoorstel is, vergezeld van een begro
ting voor een eerste fase en tweede fase, op lf 
februari 1988 aangeboden. 
Zo spoedig mogelijk zal de gemeente Hilversum de 
genoemde vakgroep opdragen het onderzoek uit te 
voeren in overeenstemming met het voorstel. 
De werkzaamheden hiervoor hebben echter reeds plaats 
gehad vanaf 1 januari tot en met 31 maart 1988. 
Op 6 juni 1988 is het rapport van de eerste fase 
gepresenteerd aan de opdrachtgever en aan het bouw
team. 

DE ONDERZOEKSGROEP. 
Aan dit onderzoek hebben diverse deskundigen hun 
bijdrage geleverd. Deze zijn: 

geschiedenis draagconstructies: 
ir. G.G. Nieuwmeijer en 
ir. G.J. Arends, 
Groep Geschiedenis van de 
Bouwtechniek, TU Delft. 

afbouwconstructies: prof. ir. H.A.J. Henket en 
ir. W. de Jonge, 
Uakgroep Realisatie 
en Beheer, TU Eindhoven. 

bouwfysica: ir. B. Wolfs en 

documentat .ie: 

kunstgeschiedenis: 

drs.ir. H.J. Martin, Uakgroep 
FAGO, TU Eindhoven. 
ir. P.J.L. Bak, 
Werkverband Analyse van 
Gebouwen, TU Delft. 
mw. A. Koenders, 
studente UvA. 

bouwhistorische analyse: 
ir. W. de Jonge, 
Uakgroep Realisatie 
en Beheer, TU Eindhoven. 

oppervlaktetechnologie: 
F.S. Winkel en 
C. Deutekom, COT, 
Haarlem. 
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Gebruik is bovendien gemaakt van rapportages van 
onderzoekingen, die in opdracht van de architect 
zijn uitgevoerd door: 

draagconstructies: 

bouwf~sica: 

betonkwa 1 i t:e i t : 

tegelafwerkingen: 

dhr. C. Boerkoel, 
Constructiebureau 
Krabbendam Boerkoel 
Zeist 

BV, 

ir. R.J.A.M. Dekkers, 
Lichtveld Buis & Partners 
BV, Utrecht. 
ing. P.J. Bokma, Intron, 
Inst. voor materiaal en 
milieuond. EU, Utrecht. 
dhr. J. Weiss, Kwakkel 
bouwstoffen BU, Apeldoorn; 
dhr. Schaudinn, Buchtal, 
SchwarzenFeld, BRD. 

Bij het achterhalen van de materiele werkelijkheid 
van de oorspronkelijke toestand en de huidige toes
tand is gebruik gemaakt van een studieproject van 
Jan Ueldman, student Bouwkunde aan de TUE. Ook het 
architectenbureau Uan Klooster is hierbij zeer. 
behulpzaam geweest. 

Als onderzoeksleider en redacteur van de rapportage 
is opgetreden ir. Wessel de Jonge. 

VERDERE BIJDRAGEN. 
Bijzondere dank is verschuldigd aan mevrouw 
drs. M.J.H. Willinge van het Nederlands Documenta
tiecentrum voor de Bouwkunst te Amsterdam, die ons 
in de gelegenheid stelde te beschikken over alle 
daar aanwezige originele tekeningen van Gooiland en 
inzage te hebben in andere stukken uit de collec
tie, terwijl het NOB op dit moment van hogerhand 
voor alle publiek is gesloten. 
De heer G.W. Tu~nman, die destijds na het overlij
den van Duiker de plannen voor Gooiland grotendeels 
heeFt uitgewerkt, zijn wij zeer dankbaar voor de 
inFormatie over de bouwgeschiedenis van Gooiland. 
Zijn opmerkingen hebben geleid tot een groot aantal 
aanvullingen en correcties op hooFdstuk C Architec
tuur-historische schets. 
Ook de opmerkingen van de heer S. Morrien van de 
gemeente Hilversum hebben een groot aantal aanvul
lingen en correcties in dat hooFdstuk tot gevolg 
gehad. 
Dankbaar gebruik is gemaakt van de documentatie 
over Gooiland uit de archieven van het Werkverband 
Anal~se van Gebouwen van de faculteit Bouwkunde van 
de TU Delft. Deze informatie heeft het ons mogelijk 
gemaakt buitengewoon snel tot de essentie van het 
gebouw door te dringen. Dr.ir. J. Molerna is dank 
verschuldigd voor de plez i erige s amenwerking tussen 
het Werkverband en de TU Eindhoven. 
Mevrouw Eva Besnyo zijn wij dankbaar voor de toe-



BOUWHISTORISCH ONDERZOEK BUITENHUID GOOILAND TU EINDHOUEN 
A. INLEIDING 
~. Aansprakelijkheid en copyright blad 6 

~. 

stemming haar opnamen van Gooiland voor ons onder
zoek te mogen gebruiken. 
Uoorts danken wij de heren Uan der Horst, Engel en 
Dekker van de gemeente Hilversum voor hun welwil
lende medewerking. 

Oe herkomst van het beeldmateriaal is vermeld in de 
bijschriften. 
Uoor opnamen uit de collectie van hst NOB zijn wij 
opnieuw dank verschuldigd aan mevrouw Willinge. Het 
fotografisch reproductiewerk is uitgevoerd door de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist. Het 
overig fotografische reprowerk is verzorgd door de 
fotografische dienst van de faculteit Bou~kunde van 
de TU Eindhoven. 
De reproductie van dit rapport is verzorgd door de 
huisdrukkerij van de TU Eindhoven. 

AANSPRAKELIJKHEID EN COPYRIGHT. 
Gebruik van gegevens, dis in dit rapport voorkomen, 
geschiedt op eigen risico . De Technische Universi
teit Eindhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, welke uit het gebruik hiervan mocht 
voortvloeien. 
Het copyright voor dit onderzoeksrapport berust bij 
de TU Eindhoven. Niets uit dit rapport mag worden 
overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de 
onderzoeksleider. 

Foto 1: Het Gooilandcomplex vanuit het noorden 
gezien, toestand in 1982 
Bron: Fotografische Dienst Bouwkunde TUDelft. 
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HERGEBRUIK EN RESTAURATIE. 
Bij hergebruik van gebouwen worden we met meer en 
andere gegevens geconfronteerd, dan bij nieuwbouw. 
Bij nieuwbouw hebben we te maken met een gegeven 
programma van eisen en een gegeven locatie. Wanneer 
bij hergebruik al sprake is van een gegeven program
ma, dan komen daar nog eens bij de specifieke 
eigenschappen van het bestaande gebouw (de huidige 
toestand) en de huidige technische conditie ervan. 
Deze huidige toestand en de huidige technische 
CDTJgitie bepalen de prestaties van het bestaande 
gebouw ten aanzien van het functionele gebruik, het 
comfort en de exploitatie. 
Willen we vervolgens het bestaande gebouuJ geschikt 
maken voor een nieuw programma van eisen, dan zal 
dus de gegeven materiele werkelijkheid invloed 
hebben op de mate waarin dat mogelijk is en op de 
gevolgen hiervan voor die prestaties in de toe
komst. 

Bij sommige gebouwen is het motief om de gebruiks 
duur ervan te verlengen niet van functionele aard, 
maar van historische aard. We spreken dan van res
tauratie. In dat geval zijn niet alleen de huidige 
toestand en de huidige technische conditie van 
belang, maar vooral de oorspronkelijke toestand. 

ONDERZDEKSDOELEN. 
Uoor het ontwikkelen van plannen voor hergebruik 
van een gebouw is het inzicht in de huidige toe
stand en de technische conditie daarvan van belang. 
Omdat Gooiland een monument is en de eigenaar het 
historische karakter wil respecteren, is hier 
sprake van een restauratie. Daarmee is de oorspron
kelijke toestand juist ook in dit geval van belang. 
Het belangrijkste onderzoeksdoel is het verschaffen 
van dat inzicht in de oorspronkelijke en huidige 
toestand en voor een gedeelte ook in de huidige 
technische conditie van de buitenhuid van Gooiland. 
Daarmee moet worden bereikt dat de architectuur
historische waarde en de bouwhistorische kwalitei
ten van Gooiland op een verantwoorde manier kunnen 
worden meegewogen bij het nemen van ontwerp- en 
uitvoeringsbeslissingen. Dit dient niet beperkt te 
blijven tot bijvoorbeeld de ruimtelijke kwalite i ten 
van het gebouw als geheel, maar wordt dodr de 
onderzoekers tevens nadrukkelijk van belang geacht 
voor constructies, bouwdelen, detailleringen, in
stallaties en dergelijke. 
Pas dan kunnen de verschillende mogelijkheden, die 
tijdens het ontwerpproces voor ingrepen ten behoeve 
van het hergebruik van Gooiland worden ontwikkeld, 
verantwoord op deze en andere prestaties worden 
beoordeeld en vergeleken. 
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3. AANPAK. 
De aanpak van het onderzoek is in hoordzaak ont
leent aan het Bouwtechnisch Onderzoek 'Jongere 
Bouwkunst', dat aan beide TU's in opdracht van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg is verricht. 
Daarin is hier een beperking aangebracht, door 
alleen de buitenhuid van het Gooilandcomplex in het 
onderzoek te betrekken. Bovendien is de beperking 
in de beschikbare tijd van belang geweest. 
Omdat de opdrachtgever voornamelijk is geinteres
seerd in de oorspronkelijke toestand en in de re
sultaten van de restauratierasen R1 en R2, wordt 
hieraan de meeste aandacht gegeven. Uan restaura
tierase R3 is bij onderzoek al snel gebleken dat de 
bouwtechnische kwaliteit van de daar gekozen oplos
singen zodanig is, dat deze geen navolging zouden 
moeten krijgen in volgende restauratierasen. 

Er is gekozen voor een rasering van het onderzoek. 
De eerste rase bestaat uit een globaal onderzoek, 
bedoeld om een overzicht te krijgen en om na te 
gaan waar probleempunten kunnen worden verwacht. 
In een tweede rase zal een aantal van die probleem
punten meer nauwkeurig en in detail kunnen worden 
onderzocht op basis van in het bouwteam naar voren 
gebracht vragen. 

De eerste rase heert bestaan uit: 
het verzamelen en inventariseren van de 
beschikbare inrormatie uit de diverse archieven, 
een bezoek aan het gebouw door de groep 
deskundigen, 
een globale en beknopte deelrapportage daarvan 
voor elke discipline, 
het verzamelen van inrormatie aan het gebouw 
zelr om een latere documentatie mogelijk te 
maken, 
het opstellen van een verslag. 

De draagconstructie is in ons rapport 1.1 d.d. 16 
december 1987 reeds omschreven met inbegrip van de 
onderdelen die deel uitmaken van gevels en daken. 
Uitzondering hierop vormt de draagconstructie van 
het grote dakterras, die in dit rapport aan de orde 
komt. De hoorddraagconstructie van het schouwburg
gedeelte blijrt vooralsnog buiten beschouwing. 
Opname van de huidige technische conditie van het 
skelet behoorde niet tot de opdracht, omdat de bij 
de renovatie betrokken constructeur hiervoor ver
antwoordelijk is. 
Ten aanzien van de arbouwconstructies zijn de aan
sluitingen van de binnenconstructies op de gevel en 
op het dak meegenomen. 
Wat betreEt de bouwrysische aspecten is van een 
gedetailleerd onderzoek naar de huidige toestand 
afgezien, omdat de bij de renovatie betrokken bouw
rysisch adviseur deze voor zijn rekening neemt. Zo 
mogelijk zijn globale uitspraken gedaan over de 
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buitenhuid bet~eft de the~misch-ene~getische p~es
taties , de hyg~ische prestaties, de ventilatie en 
het geluid. Op basis van deze uitsp~aken en de 
bevindingen van de bouwfysisch adviseu~ moet het 
mogelijk zijD een ind~uk te vo~men van het comfort 
van de diverse ruimten als geheel in de oorspronke
lijke en huidige toestand, alsmede van de gevolgen 
e~van voo~ exploitatie en functioneel gebruik. 
De lichttechnische prestaties zijn niet onde~
zocht, omdat hier geen p~oblemen wo~den ve~wacht. 

Op basis van het rappo~t van de ee~ste fase zal de 
opdrachtgeve~ moeten aangeve~ waa~uit de tweede 
fase zal moeten bestaan; de onde~zoeke~s doen hie~
voor in het laatste hoofdstuk een aantal suggesties. 

OPBOUW VAN DIT RAPPORT. 
Dit ~appo~t moet worden gelezen als aanvulling op 
het ~apport 1.1 van het Bouwhistorisch Onderzoek 
Hotel Gooiland d.d. 19 decembe~ 1987, ve~der aange
duid als "rappo~t 1.1". 
De hoofdstukken A Inleiding en B Ue~antwoording 
zijn ten opzichte van ~apport 1.1 aangepast. Hoofd
~tuk Cis in rappo~t 1.1 ~eeds uitvoe~ing uitge
we~kt. De hierop binnengekomen ~eacties zullen in 
de rappo~tage van de tweede fase van dat onderzoek 
Crappo~t 1.2) wo~den opgenomen. Hier wordt volstaan 
met aanvullingen op hoofdstuk C van ~apport I.l, 
die daarin nog niet wa~en opgenomen en die di~ect 
op de buitenhuid bet~ekking hebben. 
In hoofdstuk D komt de ' materiele werkelijkheid' 
van de buitenhuid, dus de oo~sp~onkelijke en de 
huidige toestand daarvan, aan de o~de. Hoofdstuk E 
behandelt de huidige technische conditie in een 
inventa~isatie en een analyse van de technische 
gebreken. 
Hoofdstuk F besluit met een samenvatt .ing van de 
globale bevindingen en aanbevelingen voor onde~zoek 
in de tweede fase. 
De tussen vie~kante haken [ ... J ve~melde namen en 
gegevens geven de herkomst van de voo~afgaande 
opmerking aan. Wordt de passage bovendien voorafge
gaan doo~ sen ste~ *, dan is deze sen (vrijwel) 
lette~lijke uitspraak van de genoemde bron. 
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INLEIDING. 
In deze rapportage wordt hier volstaan met enige 
correcties en aanvullingen op het hoofdstuk C in 
rapport 1.1., voorzover deze direct betrekking 
hebben op de buitenhuid van Gooiland, met name 
architectuur-historische gegevens over de gevels en 
het dakterras. 
Ten aanzien van de geschiedenis van het gebouw 
wordt opgemerkt dat behalve de restauratie van een 
aantal gevels door architectenbureau Uan Klooster 
in 1872-78, door de dienst GGR van de Gemeente 
Hilversum in 1882-85 ook een gevelrestauratie is 
verzorgd, die bekend staat als restauratiefase R3. 
Hierop wordt in hoofdstuk D paragraaf ~ nader inge
gaan. 

OPEN GEUELS. 
Oe keuze voor stalen ramen voor Gooiland, als pro
duct van het Nieuws Bouwen, verrast niet. Vrijwel 
alle door Duiker na 182~ ontworpen gebouwen zijn 
van dergelijke ramen voorzien. Dok Bijvoet past 
veelvuldig stalen ramen toe, waarbij het wereldbe
roemd geworden Maison de Verre CCharsau en Bijvoet, 
Parijs 1828-32) niet onvermeld mag blijven. 
Van de destijds voorhanden zijnde puien en ramen 
sluiten stalen ramen het beste aan bij de immate
rialisatis, die door de ontwerpers van het Nieuwe 
Bouwen wordt nagestreefd. De sterkte en betrekke
lijke stijfheid van de immers warmgewalste profie
len laten een uiterst bescheiden dimensienering 
toe. Materiaaloptimalisatie is voor Duiker c.s. een 
zaak van zowel financiele als 'geestelijke econo
mie' (zie Rapport Bouwtechnisch Onderzoek 'Jongere 
Bouwkunst' deel 2, Eindhoven/Delft 1887). 
De keuze voor stalen puien van vloer tot vloer 
sluit aan bij de ideeen van Duiker over de voorde
len van 'droge montage' van gestandaardiseerde en 
geprefabriceerde onderdelen. Hierdoor zou het moge
lijk moeten worden onderdelen met een (bewust) 
korte technische levensduur te vervangen, zonder 
onderdelen met een langers levensverwachting te 
beschadigen. Bijvoet heeft zich in die zin voor 
zover ons bekend nooit als medestander van Duiker 
uitgesproken. Het geheel van detailleringen van 
Gooiland is hierop dan ook niet werkelijk afge
stemd, terwijl dat bij 'Zonnestraal' bijvoorbeeld 
heel nadrukkelijk wel het geval is. 
Oe oost-, zuid- en westgevel van de bovenbouw van 
het hotel zijn door Tuynman aanvankelijk uitgewerkt 
als een gemetseld vlak met enkele sparingen ter 
plaatse van lichtopeningen naar de hotelgangen. Op 
aanwijzing van Bijvoet i s dit gewijzigd in puien 
van vloer tot vloer, waardoor de kenmerkende ritme
ring van afwisselend 'open' en gesloten verticale 
vlakken ontstaat. 
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Subtiel is ingespeeld op de vraag waar en op welke 
wij ze 1 i cht in het gebouw moet wor·den toe ge J. a ten . 
Zo openen de hotelverdiepingen zich nadrukkelijk 
naar het grote dakterras en naar de zuidziJde, 
terwijl de gevels die op de belendingen zijn ge
richt wel plaatselijk licht doorlaten, maar geen 
direct uitzicht bied-en. Ook op andere plaatsen is 
:de keuze .voor helderglas, draadgl-as, kat·hedraalglas 
of glazen bouwstenen weloverwogen voortgekomen uit 
·functionele wensen. 
De glazen bouwsteenwanden zijn ook in het eerder 
genoemde Maison de Uerre op een oorspronkeliJk ma
nier toegepast . 

Wat betreft de bouwtechnische aspecten van stalen 
ramen moet gesteld worden dat de ervaring hiermee 
onder de architecten van het Nieuwe Bouwen groot 
is. De tegemliDordig veel gehoorde .al-gumenten tegen 
hst gebruik van deze puien met enkelglas -namelijk 

·de hoge onderhoudsJ ast, het energiever l i' es en de 
problemen met oppervlaktecondens- zijn in die jaren 
llJel d.egeli.j k bekend, maar nog niet zwaarwegend: 
_onderhoud betekent vooral arbeid en dat was nog 
relatief· goedkoop, energie was ·nog nie-t zo schaars 
en onbetaalbaar· als nu en condens op zulke ramen 
wordt pas een probleem met het opvoeren van de 
eise n voor thermische isolatie en tochtdichting 
naar he·t hedendaagse nive-au (zie Rapport Bouwtech
nisch Onderzoek 'Jongere Bouwkunst' deel 1 en 2, 
Eindhoven/Delft 1987). 
Ten aanzien van het gebruik van ~e thermisch geiso
leerde borstwaringspanelen moet worden opgemerkt 
dat deze bij .een derg-elijke bouwwijze in 1936 zeke r 
nie·t ongebruike'lijk is. Uoor t ·hermische isolatie 
wor-dt vee.l gebruik gemaakt van geperste en met teer
geimpregneerde platen van natuur l .ij ke mater i alen 
als kurk of turf Cturtoleum). 
Over het inzicht in d·ie tijd in het h!:,Jgrische 
gedrag van ee-n dergelijke oplossing bestaat nog 
onvoldoende duidelijkheid. De aanvankelijk in de 
Uan Nelle f abr-i-eken ·t-e Rott.erdam C Brinkman en Uan 
der Ulugt, constructeur ~iebenga, 1926-31) 
toegepaste panelen met turfoleum ziJn voorzien van 
ventilatie- openingen. Deze zijn echter kort daarop 
vervangen door panelen zonder ventilatie, zoals ook 
in Gooiland zijn toegepast. Bij de restauratie van 
l~ooiland in 1972-7B .is juis t weer voor ventilatie 
g e kozen. 
Samenvattend kan worden gesteld dat stalen puien in 
die tijd als bouwtechnisch hoogwaardige producten 
worden beschouwd. Met het oog op de restauratie is 
het we l jammer-, dat destijds niet i s gekozen voor 
het t hermi s ch verz i nken van de rame n. Er bestaat 
di scussie ove r de g e dachte da t de v e rhoging van d e 
duurzaamheid, die d a ardoor z ou z i jn ontstaan, n iet 
zou passen in de architectuuropvatting van Duiker. 
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3. GESLOTEI\I GEVELS. 
Het gebruik van baksteenwanden als dragende elemen
ten is door Duiker in principe afgewezen. 
Als argument tegen die toepassing wordt door hem 
ondermeer aangevoerd ['J. Duiker, bouwkundig inge
nieur, P. Bak e.a. ,Rotterdam 1982]: 
a het vochtige en zware karakter van het 
materiaal, dat in strijd is met de behoefte aan 
'licht en lucht', 
b de onmogelijkheid om open gevelgedeelten te 
kiezen waar deze wenselijk zijn voor 
daglichttoetreding, ventilatie en uitzicht, vooral 
op de begane grond van hogere gebouwen, 
c de vereniging van statische en bouwf~sische 
functies in een materiaal, waardoor een beslissing 
om verandering aan te brengen in het een, vanzelf 
gevolgen heeft voor het ander, 
d de inflexibiliteit bij veranderende 
gebruikseisen. 
Duiker pleit dan ook voor skeletbouw, waarin deze 
aspecten naar behoren kunnen worden opgelost. De in 
Gooiland toegepaste baksteenvlakken zijn dan ook 
slechts vulvlakken in een staalskelet, waarmee de 
onder b.c en d genoemde bewaren komen te vervallen, 
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de bakste
nen spouwmuurconstructie Duiker ' s keuze i s. Het is 
denkbaar dat hij in de latere jaren van z i jn leven 
in de praktijk niet meer zo strak vasthoudt aan de 
eerder geformuleerde uitgangspunten. Aanwijzing 
hiervoor is bijvoorbeeld de toepassing van een 
deels gemetselde spouwconstructie in hst in 1932 
opgelevrde Dresselhu~s Paviljoen, terwijl de eerste 
fase van 'Zonnestraal'is voorzien van spouwcon
struc ties van geple i sterd metaalgaas . Ook in de 
gevels van de Cineac te Amsterdam, door Duiker 
vergeleken met een vliegmachine, gaat achter de 
staalplaten in de gevel een gemetselde spouwcon
structie schuil. 

Hoewel er in Nederland enkele vroegere 'moderne' 
voorbeelden van betegelde gevels bestaan moeten de 
gevels van Gooiland in dit opzicht zeker als een 
bijzonderheid worden beschouwd. Tu~nman herinnert 
zich stellig dat Duiker reeds voor zijn dood de 
keuze heeft gemaakt om de gesloten gevelgedeelten 
te betegelen. Volgens de heer Tu~nman is h i ertoe 
een partij tegel s van Ts jechisch fabrikaat aange
kocht in d e USA. Het zou om een res tpartij gaan van 
de bouw van de Hudson-tunnel in New Vork, die 
zodoende voor een gunstige prijs kon worden aange
kocht. Later bleek de partij overigens ontoereikend 
voor het gehele gebouw en z i jn de kolommen en 
enkel e minder opvallende gedeelten afgewerkt met 
pleisterwerk. Het opschrift a c hterop een a antal van 
de gebruikte tegels ver meld a ls type 'RAKO TUNELIA' 
hetgeen een aanwijzing zou kunnen betekenen dat de 
partij inderdaad voor die tunnelbouw is aangemaakt. 
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In zijn boek 'Bouwen' (Rotterdam, 1932, blz. 2~,25) 
merkt Uan Loghem op: 
'Het is geen toeval, dat bij nisuwe bouwwerken, 
voor zoover deze niet van doorzichtig materiaal 
zijn opgetrokken, de vaste materialen dikwijls 
zuiver wit zijn, terwijl de naadlooze verschijning 
daarbij past. 
Oe witte bepleistering, emailleering oF betegeling 
van bijna alle nieuwe bouwwerken is geen dekmantel 
voor constructieve oF technische onvolkomenheid, 
het is de vertolking van het verlangen naar zuiver
heid en reinheid van uitdrukking, terwijl gespan
nenheid en strakheid ook het beste door de gladde 
aFwBrking tot uiting komen. 
De witheid is ook te verklaren als een middel om de 
laatste rest van zwaarte, die nog door de construc
tievorm bewaard is, althans voor oog en gevoel, tot 
het uiterste te reduceeren. 
Waarschijnlijk zal een zuiverder techniek de ver
schijning der gebouwen nog kunnen verijlen, zoodat 
het thans nog sterk geprononceerde wit ten deele 
zal kunnen vervallen. I 

Oe laatste opmerking lijkt een voorschot te nemen 
op de verschijningsvorm van Gooiland. Toch zijn 
hier niet uitsluitend dergelijke overwegingen in 
het spe~, maar ontstaan ook voordelen op bouwtech
nisch gebied. 
In Gooiland is sprake van een onvolledige spouw 
doorqat de ingewerkte stalen liggers een koppeling 
veroorzaken tussen beide spouwbladen. Met het oog 
op vochtdoorslag geeft prof. Wattjes in het stan
daardwerk 'Constructies van Gebouwen ... ' (deel 1 
pag. 78, Amsterdam, 1922) het advies, in dat geval 
t .e kie.zen voor een steens bui tenblad en een half
steens binnenblad, beide in een harde steen. Door 
nu een waterdichte laag op de buitenzijde aan te 
brengs.n -en tegels zijn als zodanig te beschouwen
kan worden volstaan met een halFsteens buitenblad 
e n i s bove.ndien gekozen voor een gewone rode steen. 
O_f de gevel zelf daarmee ook goedkoper wordt is 
niet zonder meer te stellen, omdat betegeling ook 
in de jaren dertig bepaald geen goedkope keuze is 
en mogelijk zelfs meer kost dan hetgeen op de 
achterliggende baksteenconstructie wordt bespaard. 
Wannee r men echter de ge wicht sbes paring van meer 
dan 1 /3 hierbij betrekt wordt du i delijk dat ook de 
draagconstructie en de fundering lichter en daarmee 
goedkoper kan blijven. Bovendien wordt zo verder 
tegemoet gekomen aan de opvattingen van Duiker c. s. 
ten aanzien van de 'ges_stelijke economie I. Daarmee 
is de cirkel, de interaktie tussen bouwtec hnische 
aspecten e n architectuuropvattingen die zo kenmer
kend is voor het Nieuws Bouwen, weer rond. 
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~. DAKTERRAS. 
In rapport 1.1. is al uitgebreid ingegaan op het 
belang van het dakterras in de hoofdopzet en de 
ruimtelijke werking van het hotel. Aan de afwerking 
en inrichting van het terras is dan ook relatief 
veel aandacht gegeven. Hierin valt vooral de aanwe
zigheid van de vijver en de bloembakken aan de 
straatzijde op, maar ook het materiaal- en kleurge
bruik. 
De vijver is uitgevoerd in de vorm van een vleugel
piano. Op de schetsen en tekeningen van Duiker komt 
dit element nog niet voor. Uooral in het latere 
werk van Duiker komen 'vrijere' vormen wel voor, 
echter altijd in relatie tot het functioneel gebruik. 
Dit is ondermeer leesbaar in de parabolische vorm 
van de Cineac-zaal in Amsterdam, welke voortkomt 
uit overwegingen op akoestisch gebied. Ook in Gooi
land zijn curven in de plattegrond aanwijsbaar 
langs de Langestr.aat/ 
Emmastraat en als begeleiding van de hoofdentree, 
twee slementen die al wel in de vroege plannen voor 
Gooiland voorkomen. 
Het valt dan op dat de wat grotere ruimte in de 
curve van de vijver niet is gelegd bij de terras
deuren van de theezaal -waar de ruimtebehoefte toch 
het grootst zal zijn- maar juist in de donkere hoek 
ertegenover. 
Een en ander lijkt het vermoeden te rechtvaardigen 
dat de vijver als element door Bijvoet is inge
bracht, voortbordurend op de al aanwezige ronde 
lijnen in Duiker's schetsen. 
Hetzelfde kan worden opgemerkt over de ellipsvorm
ige ontluchtingsopbouw op het terras. 
Het dakterras met vijver speelt met de klaterende 
fontein een wezenlijke rol in de ambience van het 
Grand Hotel Gooiland. Het is in de opzet van het 
gebouw de enige plaats voor algemeen gebruik, waar 
men buiten in de zon kan verblijven en vormt een 
essentiele schakel in de relatie tussen de hotelac
comodaties en de stad Czie rapport 1.1). 
De afwerking en kleurstelling is hierop afgestemd. 
Het terras is, in tegenstelling tot de cementafwer
king van de balkonvloeren, voorzien van destijds 
gangbare trottoirtegels, waarmee het terras een 
accent krijgt als onderdeel van de stedelijke ruim
te. De wit en aquamarijn geglazuurde tegels van de 
vijverrand, het gebruik van ~quamarijn in het bas
sin zelf en de vele plantenbakken roepen de sfeer 
op van de zonneterrassen van de Grand Hotels aan de 
Middellandse Zee [KloosJ en geven de bezoeker het 
gevoel in een bijzondere omgeving te verkeren ever
gelijk hetgeen over de binnenafwerkingen van de hal 
en overige algeme ne ruimten wordt opgemerkt in 
rapport 1.1., met name d e kunsthistorische bijlage 
hierin). 
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Een gebouw wordt doorgaans gerealiseerd om 
geconditioneerde ruimten te krijgen, die passen bij 
de gebruiksdoelen die men op dat moment heeft. De 
rangschikking van materialen en produkten die nodig 
zijn om deze condities veilig te stellen noemen wij 
de materiele werkelijkheid Cals onderscheid van de 
materiele conceptie, een abstract begrip waarmee 
de eigenschappen van beleving, functie, comfort en 
exploitatie van die geconditioneerde ruimte worden 
bedoeld). 
In dit hoofdstuk komt de materiele werkelijkheid 
van Gooiland in de oorspronkelijke toestand, dus na 
eerste oplevering, en in de huidige toestand aan de 
orde. Dit laatste begrip omvat niet de huidige 
technische conditie (corrosie, rot etc.) maar 
alleen veranderingen in het gebouw, die doelbewust 
op basis van veranderde eisen zijn aangebracht. 
Om de materiele werkelijkheid op waarde te schatten 
is het goed een beeld te hebben van de uitgangspun
ten: het programma van eisen en de situatie. 
Deze zijn reeds in rapport I.l aan de orde gekomen. 
Ten aanzien van de draagconstructie wordt alleen 
ingegaan op enkele onderdelen die specifiek deel 
uitmaken van de buitenhuid en in rapport 1.1 nog 
niet voldoende zijn belicht. 
De beschrijving van de materiele werkelijkheid 
richt zich vooral op de afbouwconstructies van de 
diverse onderdelen van de buitenhuid in de 
oorspronkelijke toestand en de huidige toestand. 
Uoor de i nstallaties wordt verwezen naar rapport 
I . 1 . 

Uoor het achterhalen van de materiele werkelijkheid 
van de oorspronkelijke tosstand en de huidige 
toestand van de buitenhuid van Gooiland hebben wij 
gebruik gemaakt van een groot aantal bronnen, 
waarbij d e heren Tuynman en Morrien veelal 
uitsluits el konde n geven bij twij fe l en in die 
situaties waar de waarnemingen aan hst gebouw niet 
in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke 
tekeningen. 
De materiele werkelijkheid is voor een belangr i jk 
deel vas tgelegd i n tekeningen, welke in rapport 
I I.3 zull en worde n opgenomen . 

Onder de oorspronkelijke toestand van Gooiland 
wordt door ons verstaan de toestand van het gebouw 
zoals dat in de zomer van 1836 is opgeleverd. 

In de loop der t i jd is er aan Gooiland hee l veel 
veranderd. Hierover is a l het nod i ge opge me rkt in 
rapport I.l. De meeste van deze verander ingen zijn 
voortgekomen uit veranderde eisen van de gebruikers, 
waaraan het gebouw vervolgens werd aangepast. Hier-
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bij is het historische karakter van het gebouw tot 
voor kort nauwelijks van invloed geweest op de 
genomen beslissingen. Het is ondoenlijk en ook niet 
van belang om al deze aanpassingen hier in detail 
in kaart te brengen. 
In het kader van dit onderzoek is de globale 
investarisatie van de veranderingen van Gooiland 
eventueel gedetailleerd aan te vullen in de 
rapporten 1.2. en 11.2., een en ander ten behoeve 
van het beoordelen van de architectuur-historische 
waarde van bepaalde gebouwdelen. 
Vooralsnog hebben wiJ gsmeend ons te moeten concen
treren op een aantal ingrepen, welke bedoeld zijn 
als noodzakelijk technisch onderhoud en waarbij de 
aL-chi t .ectuuL--histor ische waarde van het gebouw een 
zekere rol heeft gespeeld in het beslissingsproces. 
Deze restauratie-ingrepen onderscheiden zich dus 
principieel in hun doelstelling ten opzichte van 
ingrepen waarin in de eerste regels van deze blad
zijde wordt gerefereerd. 

Bij deze restauraties worden drie fasen onderschei
den: 

fase Rl, de restauratie van het bovengedeelte 
van de westgevel en van een travee van de zuidgevel 
van het hotel, 

fase R2, de restauratie van de noord- en oost
gevel van de voorbouw van de schouwburg, 

fase R3, de restauratie van het winkel- en 
woonhuisgedeelte en de noordelijke kopgevels van 
het hotel. 

Omdat de opdrachtgever vooi::"namelijk geinteresseerd 
i s in de oorspronkelijke toestand en in de resulta
ten van de restauratiefasen Rl en R2 is hieraan de 
meeste aandacht gegeven. Van de restauratiefase R3 
is biJ onderzoek al snel gebleken dat de bouwtech
nische kwaliteit van de daar gekozen oplossingen 
zodanig is, dat deze geen navolging zouden moeten 
krijgen in een volgende restauratiefase. Daarom is 
aan de restauratiefase R3 relatief minder aandacht 
gegeven. 
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2. 
2.1. 

2.2. 

OORSPRONKELlJKE TOESTAND. 
Inleiding. 
De reconstructie van de oorspronkelijke toestand 
van Gooiland is globaal vastgelegd in tekeningen en 
de volgende tekst. 
Uoor de gegevens in het onderstaande geldt dat in 
het geval van restauratie het betreFfende gebouw
deel en de bijbehorende originele tekeningen aan 
een meer nauwgezet onderzoek zouden moeten worden 
onderworpen, dan hier in het kader van dit beknopte 
onderzoek mogelijk is. Dit geldt in het bijzonder 
voor 'incidentele' oplossingen zoals bloembakken, 
liFtschacht, schoorstenen en vijver. De onderstaan
de verslaggeving betreft vooral informatie over de 
principe aanpak van veel voorkomende oplossingen 
voor bouwdelen zoals puien, gesloten tegelvlakken, 
daken, dakranden en andere principe-details. 

In rapport 11.3 zal een segment van de westelijke 
vleugel van de bovenbouw van het hotel worden uit
gewerkt als representatief voor de oorspronkelijke 
toestand. Deze zal daar worden vergeleken met een 
aantal andere ingreepmogelijkheden voor restauratie 
van met name de gevels. 

Open gevels. 
De open gevelgedeelten bestaan uit puien die zijn 
samengesteld uit onverzinkte stalen stoeltjes
profielen uit de 36 mm-serie. Deze zijn met behulp 
van hoekstalen en ankers bevestigd aan respectieve
lijk de staalconstructie en het metselwerk. Urijwel 
overal is gekozen voor verdiepingshoge puien, die 
als een geheel zijn geplaatst. 
De meer gesloten gevels langs de gangen op de 
hotelverdiepingen komen aanvankelijk op door 
Bijvoet ondertekende, maar mogelijk door Elling 
vervaardigde tekeningen voor met horizontale ven
steropeningen in het metselwerk. Op aanwijzingen 
van Bijvoet heeft Tuynman dit later gewijzigd en 
uitgewerkt in de typerende verticale pui-stroken in 
de beide zijgevels [TuynmanJ. Hiermee is het in 
principe zo dat vrijwel alle puien direct aan het 
skelet konden worden bevestigd. Hierdoor kon de 
detaillering en uitvoering eenvoudig blijven. Een 
zodanige bevestiging is dan ook voorgeschreven, 
alsmede dat ter plaatse 'lijvige menie' moet worden 
aangebracht [tekening 17]. 

De borstweringen zijn gesloten door aan twee zijden 
een onverzinkt stalen plaat 2 mm op de kozijnen te 
schroeven met metaaldr-aadboutjes 3/16" WW x 1/2" 
PK. De tussenruimte is voorzien van een 25 mm dikke 
met teer geimpregneerde kurkplaat als thermische 
isolatie; deze spouw is niet geventileerd. 
Bij de openslaande deuren is de buitenplaat hier 
niet op, maar tussen de staalprofielen aangebracht, 
zodat deze met een stuiknaad hierop aansluit. De 
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buitenplaat is met draadboutjes 1fl±" WW x 1 1/Lf" PK 
platkop-verzonken vastgeschroefd in de meest naar 
binnengelegen flens van het staalprofiel. Stalen 
buisjes ;z( 12 mm van 25 mm lengte dienen als af
standhouder ten behoeve van de thermisch geisoleer
de spouw. 
De ramen zijn na het menien en monteren voorzien 
van enkelglas, gezet met stopverf en mogelijk met 
behulp van glaspennen. Waar licht en uitzicht ge
wenst was, is gekozen voor helder glas. Kathedraal
glas is gebruikt voor de lichttoetreding op plaat
sen waar uitzicht minder op zijn plaats is. 
De te openen delen draaien naar buiten Cdeuren en 
ramen in terras en balkongevels), kleppen naar 
buiten eterras en balkongevels) of zijn uitgevoerd 
als taatsramen (onder andere in de hotelgangen). 
Op de begane grond zijn in de oorspronkelijke toe
stand grote delen van de noordgevel op de begane 
grond als verticale schuifpuien uitgevoerd. De 
gevel van cafe en restaurant kon hierdoor aan de 
noordzijde vri wel eheel worden. 

foto 2: De oorspronkelijke puien van de 
balkongevels en een balkonscherm. 
Bron: Peter Bak, Delft. 
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2.3. 

De horizontale aansluiting van de puien onderling 
is gerealiseerd door telkens aan een zijde van elke 
pui een speciaal aansluitproFiel te kiezen, dat met 
een aanslag aansluit op de volgende pui. 
De verticale aansluiting van de puien onderling is 
gerealiseerd met behulp van een gezet stalen dorpel 
die doorloopt van binnen naar buiten. De dorpel is 
aan de bovenzijde plaatselijk voorzien van nokken, 
waarop een stalen strip. De erboven liggende pui 
grijpt hierover heen. De puien zijn hier vastgezet 
met schroeven. 

De stalen onderdelen van de gevel zijn tegen corro
sie beschermd door een menielaag, die voor de mon
tage is aangebracht. Hierop is in enkele lagen een 
aFlak aangebracht, vermoedelijk een product op 
lijnoliebasis. 
De oorspronkelijke kleur hiervan moet bij nader 
onderzoek worden vastgesteld. Uermoedelijk gaat het 
om een zeer lichte en transparante zeegroene tint 
CTu!:JnmanJ. 

Plaatselijk is gekozen voor lichttoetreding door 
middel van een wandgedeelte van glazen bouwstenen. 
Dit komt onder andere voor in de oostgevel van de 
onderbouw, waar uitzicht op de belendingen niet 
gewenst is. Deze oplossing is echter incidenteel 
toegepast en derhalve niet nader onderzocht. 

Gesloten gevels. 
De gesloten gevelgedeelten van Gooiland zijn uitge
voerd als een spouwconstructie met een halfsteens 
105 mm binnen- en buitenblad van rode baksteen en 
een 55 mm brede, niet-geventileerde luchtspouw, 
totale dikte circa 265 mm. Deze constructie staat 
tussen de onderdelen van het staalskelet. De hoger 
boven het maaiveld staande delen worden derhalve 
door de stalen liggers gedragen. Deze zijn hiertoe 
aan de bovenzijde veelal verbreed met een stalen 
plaat. 
In de bovenbouw van het hotelgedeelte is in de 
oost-, west-, zuid- en de noordelijke kopgevels 
ervoor gekozen de gevels buiten de S!:Jsteemlijn van 
de draagconstructie te plaatsen. Hiertoe zijn op 
consoles 300 mm buiten de hartlijn van het skelet 
stalen breedflensliggers aangebracht, waarop het 
metselwerk rust. In deze gevelgedeelten komen in de 
gevel zelf dus geen kolommen voor. In sommige lite
ratuur is ook sprake van het toepassen van een 
dubbele U-ligger op deze plaatsen; de heer Morrien 
kan zich echter niet herinneren deze oplossing ooit 
te hebben aangetroffen in Gooiland. 
Bij de dakvloer is hier gekozen voor een INP-18 
ligger, omdat hierop weinig metselwerk staat. 
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Aan de binnenzijde is het binnenblad gepleisterd, 
zie rapport 1.1. De buitenzijde van het binnenblad 
is voorzien van een vertinlaag; deze staat niet op 
de bestektekeningen maar is bij plaatselijke 
inspectie met de baroscoop geconstateerd [Intron]. 

Op de buitenzijde van het buitenblad is een zandce
mentlaag aangebracht met een dikte van ~~-3~ mm, 
waarbij de tussenruimte tussen puien en metselwerk 
goeddeels is gedicht. Bij de meer opvaller1de gevel
delen zijn hierop tegels 150x 300x 12 1nm gezet. Het 
betreft een Tsjechisch product van onbekende kwali
teit, zie hoofdstuk C. De kleur van de tegels is 
een grijzig beige, dat in de RAL kleuren voor kera
mische materialen niet voorkomt. Op de hoeken zijn 
speciale eenzijdig afgeronde tegels gebruikt. Bij 
het inwassen van het tegelwerk zijn ook de voegen 
tussen tegels en puien gesloten. Het tegelwerk is 
niet gedilateerd. 
Bij minder opvallende gevelgedeelten is veelal met 
een pleisterlaag volstaan. Dat is onder andere het 
geval bij de zuid-, de west-, de noord- en gedeel
ten van de oostgevel van de schouwburg, en biJ 
gedeelten van de oost- en westgevel van de boven
bouw van het hotel. De aanvangskwaliteit hiervan is 
niet nader onderzocht. Wel is duidelijk uit opname 
ter plaatse, dat deze laag plaatsel i jk zeer dun i s. 
De keuze om bij deze gevelgedeelten van betegeling 
af te zien schijnt te zijn veroorzaakt door de 
beperkte hoeveelheid van de aangekochte tegels, zie 
hoofdstuk C. 

fot o 3 : P l a a tseli j k r u s t het metse lwerk o p een 
li gge r, d ie op consoles ca 100 mm buiten de sys
tee ml i j n is bevest igd. Hier een gedeelte va n d e 
uos tgevel , wa ar e en ligg e r n a o pgetreden s c hade 
is v r ijgemaakt. 
Bron: Peter Rak, Delft. 
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In Gooiland is sprake van een onvolledige spouw, 
omdat binnen- en buitenblad plaatselijk met elkaar 
zijn verbonden. Op een enkele uitzondering na zijn 
alle kolommen en liggers van het staalskelet, waar
op aan weerszijden, resp. onder en boven, metsel
werk aansluit, geheel in dat metselwerk ingewerkt 
en vervolgens afgewerkt. 
Op de plaatsen waar maar aan een kant metselwerk op 
het profiel aansluit is in principe gekozen voor 
haringgraatstaal als drager voor specielaag en 
tegelwerk, omdat inwerken van deze skeletonderdelen 
met metselwerk praktisch niet uitvoerbaar is. 
Het haringgraatstaal is bevestigd aan een hulpcon
structie van plaatselijk aan de hoofddraagconstruc
tie gebouts L-ijzers 25x25x3 mm, h.o.h. 500 mm, 
waardoor gladde wapeningsstaven ;d 8 mm. 

Deze oplossing wordt aangetroffen aan de onderrand 
van de overstekende gevels van de bovenbouw van het 
hotel. Op sommige plaatsen, waar een ligger tevens 
latei is boven kozijnen die geheel door dichte 
gevelgedeelten worden ingesloten, wordt deze oplos
sing ook aangetroffen; dit doet zich onder andere 
voor boven de ramen van de vroegere linnenkamer in 
de westgevel. 
Ter plaatse van sommige hoekkolommen is het metsel
werk hier iets voorbij doo~getrokken, zodat het 
inwerken van de staalkolom mogelijk is geworden. 

Foto ~: Uelen van het skelet, welke niet aan 
weerszijden aansluiten op het metseJ.werk zijn 
bakleed met tegels op een speciebed dat is gewa
pend met haringgraatstaal. Dit is aan de liggers 
bevestigd met behulp van L-ijzers en wapenings
st:aven. 

Peter Bak, Delft. 
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In de spouw is geen thermische isolatie aangebracht 
hetgeen in die jaren ook niet gebruikelijk was. De 
spouw is niet geventileerd. 
De loodslabbe die op de bestektekeningen voorkomt 
is op een daarvan afwijkende manier aangebracht. Op 
de stalen liggers is onderin de spouw een klamp 
geplaatst. De loodslabbe is in het binnenblad inge
werkt en loopt over de klamp heen door naar het 
buitenblad, maar is niet tot voorbij de bovenElens 
van de ligger doorgezet. Zakkend vocht verzameld 
zich zodoende in de steen tussen li ger en s lRbbo. 

Foto 5 : Vrijstaande kolommen zijn beschermd 
met pleisterwerk op metaalgaas en wapening. 
Bron: Peter Bak, Delft. 
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2.Lf. 

2.5. 

Draagconstructie in het buitenmilieu. 
Op verschillende plaatsen staan onderdelen van de 
haarddraagconstructie in het vlak van beglaasde 
gevelgedeelten of staan kolommen geheel vrij. 
Kolommen zijn op deze plaatsen omkleed met gepleis
terd haringgraatstaal, dat is aangebracht op een 
hulpconstructie van verticale wapening ~ Bmm, waar
op horizontaal staven~ 5 mm zijn aangebracht. 
Uermoedelijk bij gebrek aan tegels is afgezien van 
de betegeling van de kolommen die op de oorspronke
lijke bestektekeningen voorkomt. 

Liggers zijn op deze plaatsen beschermd door de 
geisoleerde panelen van de puien of, zoals bij 
sommige dakoverstekken, door staalplaten. In geslo
t~en [JBveldelen is het :.~kelet ingewerkt in baksteen, 
danwel met pleister op haringgraatstaal beschermd, 
f3Bn en ander als CJrn~>chn3ven in de vorige paragr-aaf. 

Daken. 
Uoor de dakvloer is gebruik gemaakt van een houten 
balklaag als omschreven in rapport 1.1., waarop een 
houten dakbeschot van zachthouten, geschaafde en 
geploegde delen dik 25 mm. Een thermische isolatie
laag ontbt-eekt . 
Als waterdichte laag is gekozen voor een mastiek
dak. Dit is in de oorspronkelijke toestand vermoe
delijk opgebouwd geweest uit een laag pakpapier, 
een laag asfaltpapier, een laag mastiekcompositie 
en circa 30 mm grind CMorrienJ. 
Ten behoeve van de talrijke standleidingen en der
gelijke zijn een aantal dakdoorvoeren gemaakt. Deze 
zijn vervaardigd van zink en waterdicht aan de 
dakbedekking aangesloten. Een en ander is in dit 
stadium niet nader onderzocht. Een groot aantal 
hemelwaterafvoeren dient tevens als ontluchting van 
de riolering. 
Ten behoeve van de beluchting van de keukens, de 
badkamers en de overige sanitaire ruimten zijn 
gemetselde dakopbouwen gemaakt, afgedekt met een 
betonplaatje met afschot. 
Plaatselijk is boven de schouwburgfo~ers een grote 
lichtkap aangebracht. Op de schouwburgzaal zijn 
diverse voorzieningen op het dak aangebracht. Deze 
zijn niet nader geinventariseerd. 
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2.6. Dakranden. 
Ter plaatse van de gesloten gevels is het metsel
werk steens doorgetrokken tot circa 150 mm boven 
het dakbeschot. Tussen beschot en metselwerk is 
onder ~5 graden een 25 mm dikke asfaltschroot aan
gebracht, waartegen het mastiek is opgeplakt, afge
dekt met een loodslabbe. Bij de puien is dit geheel 
afgedekt met een dakrand van gevouwen zink. Bij de 
gemetselde gevelgedeelten is gekozen voor eer1 af
de-kking van over elkaar aansluitende ongeglazuurde 
keramische elementen 330x260x25 mm, werkende breed
te 2~5 mm, gezet in specie. Speciale vormen van 
deze tegels zijn toegepast bJJ div.er·se bijzondere 
hoekoplossingen. 

Foto 6: Een opname van de oorspronkelijke 
dakrandelementen van keramiek. 
Bron: Peter Bak, Delft. 
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2.7. Dakterras. 
Ten behoeve van het grote dakterras is een netwerk 
van stalen liggers aangebracht. Afgezien van de 
liggers I-20 ter plaatse van de aansluiting met de 
U-vormige bovenbouw van het hotel, is gekozen voor 
liggers tussen de I-26 en I-~2,5. De overspanningen 
variaren daarbij rond de 5 m, met incidenteel een 
grote overspanning tot maximaal 8 m ~0. Op dit 
netwerk is een gewapend betonnen vloer aangebracht 
met een dikte van circa 80-120 mm. De kwaliteit van 
dit beton is door· Intron BU onderzocht, zie de 
betreffende rapportage. 
De betonplaat is in vrijwel alle gevallen met een 
circa 25 mm hoge verdikking aan de onderzijde, 
opgelegd op de stalen liggers. De inlatingen van 
het beton in de liggers, zoals dit op de oorspron
kelijke bestektekeningen is aangegeven, komt in 
werkelijkheid slechts incidenteel voor onder de 
hotsloverbouwing aan de oostzijde [Intron]. 
Aan de noordzijde heeft de betonvloer een overstek 
van circa 300 mm, waarop van gewapend beton bloem
bakken zijn gemaakt. Ter plaatse is de vloer aan de 
onderzijde voorzien van sen schortstuk. 

Op de betonvloer is als waterdiehts laag asfalt 
aangebracht, waarop een laag bimsbeton van ca 80 mm 
[oorspr. bestektekening 17J. Hierop zijn vervolgens 
basaltinstegels 300x300x~O mm aangebracht in een 
diagonaal patroon, telkens in vakken van ongeveer 
1,8x1,5 m. Tussen deze vakken is een circa 108 mm 
brede strook van cementspecie aangebracht, mogelijk 
met kleurstoffen getint of geschilderd. Deze banen 
zijn wellicht bedoeld als dilatatie. 
Op historische foto's, onder andere afbeelding 13 
in rapport 1.1., is zichtbaar dat dit diagonale 
patroon doorzet in het bassin van de vijver. Onder
zoek ter plaatse heeft uitgewezen dat het patroon 
hier in materiaalgebruik juist is omgekeerd. De in 
cement uitgevoerde vakken zijn aquamarijn geschil
derd, maar het is onduidelijk of dit in de oor
spronkelijke toestand eveneens het geval is ge
weest. De diagonalen zijn uitgevoerd als tegelstro
ken, met niet-vlakke, hobbelige tegels 108x108 mm, 
eveneens in aquamarijn. 
De vijverrand is met vlakke tegels 108x108 mm in 
wit en aquamarijn bekleed. De op de oorspronkelijke 
tekeningen voorkomende zachtglooiende overgang van 
terras naar vijver is niet in overeenstemming met 
hetgeen op oude foto's en in werkelijkheid thans 
wordt aangetroffen. Hier is sprake van een verti
cale opstand van circa 200 mm, welke onder een hoek 
van ongeveer 60 graden afloopt in het bassin. 
Nader onderzoek naar kleurgebruik en tegelpatroon 
is nog noodzakelijk voordat tot restauratie van het 
dakterras met vijver kan worden overgegaan. 
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Aan de zuidzijde is in de vijver een ca.l m 60 
hoge opbouw geplaatst. Deze heeft een ellipsvormige 
plattegrond en is vervaardigd van verschillende 
staalprofielen en metaalgaas. Het element is op een 
circa 200 mm hoge, vermoedelijk betonnen opstand 
geplaatst, die eveneens met niet-vlakke blauw
groene tegeltjes is afgewerkt. Het stalen dakje 
kraagt enigszins uit en heeft een opgevouwen rand. 
Oorspronkelijk lag hierop een zinken dakbedekking 
[MorrienJ, waarbij langs de rand een strook was 
voorzien van tui. naarcts en planten. 
Hst geheel diende als ontluchtingskoker van de 
eronder_gelegen caferuimten en steat daartoe in 
verbinding met de ruimte tussen dakterrasvloer en 
het verlaagde plafond eronder, waarin de bedorven 
lucht middels plafondroosters kon binnenstromen. 
Het geheel was van een oprolbare afsluiting voor
zien [ 1'1orr ienJ . 

Foto 7: Een overzicht van 
1n 1982. Op de voorgrond de 
ziene vijver met betegelde 
de ontluchtingsopbouw. 

het betegelde terras 
van beplanting voor
opstand. Achteraan 

Bron: Fotografische Dienst Bouwkunde TUDelft 
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2.8. Opstand dakterras. 
Het dakterras wordt aan de oost-, west- en zuid
zijde ingesloten door de U-vormige bovenbouw van 
het hotelgedeelte. Hier is een afgeschuinde opstand 
op de vloer gestort, waarop de puien aansluiten 
middels een gezet stalen lekdorpel. De in platte
grond flauw afgeronde begrenzing aan de noordzijde 
van het terras is gevormd door plantenbakken van 
ca. ~60 mm hoogte boven de afgewerkte terrasvloer. 
Deze zijn eveneens van beton vervaardigd en vervol
gens afgewerkt overeenkomstig de betegelde gevelge
deelten. Dilataties zijn opnieuw niet aangebracht. 
Op de zuidrand van de bakken is een stalen reling 
aangebracht van profiel ~35 mm. 
De bloembakken zijn niet voorzien van een binnen
bak, echter mogelijk waterdicht gemaakt met behulp 
van een teerproduct, en wateren met een loden aan
sluitstuk af op de gecombineerde riolering en 
hemelwaterafvoer [MorrienJ. 
De noordelijke opstand van de bloembakken vormt 
samen met het eronder hangende schortstuk een 930 
mm hoge horizontale strook over de volledige breed
te van het hotel. Op deze geheel betegelde band was 
het opschrift ' GRAND HOTEL GOOILAND' aangebracht. 
Deze letters zijn 765 mm hoog en vervaardigd van 
strips staal 37, afmetingen 19,5x39 mm; zie afbeel
ding 11 en 12 in rapport 1.1. 

Foto 8: De noordwest hoek van het terras onder 
de overbouwing van hotelkamers. Duidelijk zijn 
de npstand van bloembakken en de stalen hekwer
ken zichtbaar . Op de achtergrond een vrijstaande 
kolom, waarvan foto 5 een detailopname geeft. 
Bron: Peter Bak, Delft. 
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2.9. Balkons en balkonopstanden. 
Aan de terraszijde en aan de zuidgevel van het 
hotel zijn balkons gemaakt. Hiertoe zijn aan de 
kolommen stalen kansales gebout. Deze I-profielen 
zijn door middel van lassen vervaardigd uit staal
plaat. De kansales verjongen langs een kromme met 
een straal van 2500 mm van ca. 350 mm tot 90 mm. 
Hierop is een U-18 als randbalk bevestigd. De gewa
pend betonnen vloertjes konden zo vierzijdig worden 
opgelegd op consoles, randbalk en gsvelligger. 
De betonplaatjes zijn ca. 80-100 mm dik. De beton
kwaliteit is door de firma Intron BU onderzocht, 
zie de betreffende rapportag13. 
Het beloopbare oppervlak is met een ~ mm dikke 
cementpleister verder afgewerkt. De onderzijde van 
de balkons is afgewerkt met cementschuurwerk, waar
op een witte muurverf op waterbasis, kleur RAL 
9010. 
De balkonplaten zijn voorzien van een afschot en 
wateren af bij de gevel middels een hemelwateraf
voer %75 mm, van geverfd zink. 
Ier plaatse van de scheidingswanden tussen de 
hotelkamers zijn windschermen aangebracht van 
~Ox~Ox~ mm L- en I-profielen, waarin draadglas. De 
schermen rusten op een staalprofiel ~ 35 mm. 
De balkonopstanden bestaan uit hekwerken van stalen 
kokerprofiel - 35 en ~5 mm en staalplaat met een 
totale hoogte van 853 mm boven de randbalk. De 
stijlen, hart op hart circa 2350 mm, zijn dubbel 
uitgevoerd. Een stijl~ 35 mm bevindt zich in het 
vlak van het hekwerk en is met een aangelaste 
voetplaat 60x80 mm op de randbalk geschroefd. Een 
driemaal omgezet profiel ~ ~5 mm is als verstevi
ging aan de buitenzijde aangebracht. Deze is op de 
randbalk en op de onderzijde van de kansales met 
aangelaste dekplaatjes en schroefboutverbindingen 
bevestigd. 
Horizontaal is op 93 mm en op 630 mm boven de 
randbalk een kokerprofiel ~ 35 mm aangebracht, 
terwijl op 930 mm een profiel ~ ~5 mm als leuning 
is gekozen. Onderaan is met een tussenruimte van 
153 mm tot de randbalk een 200 mm hoge staalplaat 
middels een staalstrip aan de stijl bevestigd. Deze 
staalplaten vormen samen sen tweetal lange, hori
zontale banden langs de terrasgevels. Dit is bena
drukt door deze in een lichtere tint te schilderen 
als het overige staalwerk. De balkonhekken en der
gelijke zijn overigens in dezelfde kleur en verf
soort afgewerkt als de puien. 
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2.10. Schoorsteen en liFtschacht. 
De schoorsteen en liFtschacht zijn nog niet gede
tailleerd onderzocht. Dit zal bij restauratie van 
deze onderdelen zeker noodzakelijk zijn. Uoorlopig 
wordt volstaan met de volgende globale informatie. 

De schoorsteen/liFtschacht is voorzien van een 
staalskelet als aparte structuur binnen de hooFd
draagconstructie. Hierin zijn ten behoeve van de 
schoorsteen gemetselde vulvlakken aangebracht, 
waarbij de staalconstructie is ingewerkt in het 
metselwerk. Binnen dit geheel is het ellipsvormige 
gemetselde rookkanaal als zelFstandig element ge
plaatst, zodat een dubbelwandige schoo~steen is 
ontstaan. 
De schoorsteen heeFt een grondvlak van ongeveer 
1250x1800 mm en is opgetrokken tot ca. 2660 mm 
boven dakbeschot, waarboven het rookkanaal enkel
wandig met een ellipsvormig grondvlak nog ca. 2 m 
wordt doorgezet. De e~op geplaatste gewapend beton
nen schoorsteenkap heeft een gecompliceerde vorm, 
die is samengesteld als omwentelingslichaam van 
diverse kegelsneden. 
De zuidzijde van de schoorsteen doet dienst als 
ventilatiekanaal. 
De buitenzijde van de schoorsteen en het rookkanaal 
daarboven, is voorzien van een zandcementlaag, 
waarop witte tegels 100x100 mm RAL 9010 van Tsje
chische makelij type 'RAKO TUNELIA', waarna het 
geheel is ingewassen. Langs de bovenomtrek van het 
rookkanaal is gekozen voor dezelFde tegel, echter 
in zwart kleur RAL 9011. 
De buitenhoek van de schoorsteen op het noordwesten 
is beschermd door een hoekstaal 60x60x6 mm. 
De binnenafwerking van het rookkanaal is niet on
de~zocht, maar zee~ waarschijnlijk vertind. 
De liftschacht heeft een grondvlak van ongeveer 
1,Bxl,B m. De westwand wordt gevormd door de 
schoorsteen. De oostelijke wand is halfsteens 
gemetseld, gepleisterd en gesausd. Op de hoek is 
opnieuw een hoeklijn 60x60x6 mm aangebracht. De 
noordzijde is voorzien van stalen puien en draad
glas, aFgewerkt als de overige gevelpuien. De zuid
wand van de dakopbouw is eveneens uitgevoerd als 
een stalen pui met een deur, zodat de daar opge
stelde liftmoto~ voor reparaties bereikbaar is. 
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Foto 8: Een opname van de schoorsteen en lift
schacht vanuit het zuiden. De pui is inmiddels 
door een houten uitbouw aan het oog onttcokken. 
De houten kast tegen het tegelwerk is ni~t ori
gineel. Schades aan het tegelwerk zijn duidelijk 
zichtbaar. Let op de eigenaardige gevormde kap 
van gewapend beton, de gegroepeerde ontluchtings 
pijpjes en hemelwaterafvoeren en het bakstenen 
heluchtingskanaal. 
Bron: Architectenbureau Uan Klooster. 
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HlJIDIGE TOESTAND; RESTAURATIEFASEN R1 en R2. 
Inleiding. 
De restauratiefasen Rl en R2 zijn beiden verzorgd 
door architectenbureau J. van Klooster te Utrecht 
in de jaren 1872-78. In hoofdzaak verschillen de in 
deze fase n toegepaste oplossingen onderling heel 
t.ue.i nig. Z~::J karnen hier der-halve ger.::ornbineercl aan de 
or-cie. 
In rapport II .3. zal het gekozen segment (zie par. 
2.1. van dit hoofdstuk) op tekening worden uitge
werkt met de in fase Rl toegepaste principedetails, 
zodat een vergelijking met rte oorspronkelijke toe
stand mogelijk wordt . 
Ue architect is bJj beide restauratiefasen zowel 
bouwtechnisch als in houwhistorisch opzicht zorg
vu J ei i g te lj)(::JC k gegaan . lJ .1 ter-1.1. J k is er van de be
sche.i den verander- i ngen i. n rie aangepakte gev_els dan 
ook weinig te mer-ken. 
Als r.-epr-F.:JSBntat :iet voor· rJe aanpak in bE')idB re!:.;tau
cat.iefasen uJor· clt oekozen de re~:; t: atwi:ltie van Ü(?. 

westgevel van het hotel van 1976, fase Rl. 

Llpen gevr~ J s. 
Uour· de open gevel[.Jedee J ten heeft rie an:.~tütect 

gekozen voor puien, samengesteJd uit geschoopesrde 
staalpr·ofielen, die .in maatvoering vrijwe l identiek 
zijn a a n de oorspronkeJ. i.jke. De profielen uit de 36 
mm serie die hier zijn toegepast, hebhen in verge
Ji.jkJng met de oorspronkelijke staalprofielen al
leen een 2 rnm diepere g lassponning als gevo lg van 
de veranderde eisen ten aanzien van het plaatsen 
van glas. Indeling, opbouw en bevestiging verschil 
len in princ .ipe n.i.et v eel v a n de oorspr-- onkelijke 
rl et. a i J .1 e r· .i. ng . 

De borstweringen van staalplaat zijn opgebouwd door 
het bevest.lgen van een ] mrn staa.I.plaat tee lueet:-s 
z.i.Jcjen van de pui, ver mDeci e.l .i.Jk rlom: Jas!::.en. :Oe 
llJssenru.i.rn t:e i.s vuur·z.i.en van een tt1er:-mische isol a
tie in de vorm van een steenwolplaat van ca 30 mm 
d .i k te . Lle t~U:.:> ~::; unr:- u i rn te i.~; h i. er:- gevent i. J eerrJ u .i tue
vuer:·ö met af ÇJf~schF.n-nH.ie upen .i ngen aan de oncierz .i. j rj r::~ 

van hut paneeJ, hac t op hr:n--t c: i.r-ca Srll+ mrn , 
UE !."amen z.i.Jn upni.Bt.H~I voor·z i.en van enl<r::~Lg.la::;, ge?Pt 
me t neopreen spatieblokjes, butyleenkit en stuppas
ta. De detaillering van de dcaai - en taatsramen 1 s 

i.n pr-inci pe gehand haafd. 

Een meer ingr ijpende verandering ten opzi c hte van 
de oorspronke li jke toestand is het ca 50 rnm naar
buiten brengen van de gevelgedeeLten die oorspron
keJj.Jk :i.n cie S\::jsteeml .l.Jn van (Je dr: aagconst:r·uct le 
stonden, teneinde de gevel voorlangs de onderdelen 
van de draagconstuctü3 te kunnen plaatsen. Oe be
doeling hiervan is geweest de kans op oppervlakte
condens op onderdelen van de draagconstructie en 
daarmee vervolgschade, te verminderen. 
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Ue ~.>L:1.len onrlor·öelen van dr:3 puien ziJn tenen r.:urcu-· 
si.e besci1ermcl OnCJr een veel: Slj~ïter~m, dat t1eeft: t1r:; ·· 
staan tJ.it een z.i.nkchr·Dmaatpc .imer-, ::l~l nu .l<r·un 'l'ima-
ro J ' gr und ia k un ::J~:.; m.i. kr·on 'C:h 1 noli t: tl :'ïupcn-stcn k 
lakverf ' [bostekJ. 

De a<:Hl5Lui.t.i ngen van rje puiBn oncler.J. i. ng ;_~:.; usr·eal i·-· 
~:;eer·ci door- cleta1J.t.er-ingen, tueJke niet veel afl>liJken 
van ciB uor·sprr.mke.liJke. LJ.i. t bestek en tekeningen 
z.j_Jn naUIJJkeur-rge gegBVF)ns niet gE~heeJ af te Jeüien. 
De puien zijn aan elkaar bevestigd door· middel van 
tapschroeven LUan Klooster]. 

Ue gt-:ldBr'llten lllaar· [.JlaZE3Tl tmutdstenen :rijn toc~gopa•::; t: 

makl'm Ç-JEJGn dee.L uit van dE-~ r·cstaur-atiefasen R1 en 
r<r-). 

('ie~:; J ot.en gevels , 
Bij cie r est:aur-<:1t: iFJ van de gesl u ten geve 1 v 1 akken is 
uitgegaan van de aangetroffen, oorspronkelijke op
lossingen. Hel betreft t1ier voornamelijk de groten
deel~; I:Jet.ege.Lcie geöee.Lten i.n de llJRSt[IE~vel van ciEJ 

boyf?nbouw van het hotel. Upgemer·kt word·t dat ~.:;om

migs oor-spr-onkelijk slechts gepleisterde gevelge
deelten biJ deze restauratie ziJn betegeld. Het 
betreft hier de westelijke zijgeveJ. van de hotelac
comodatiB aan de zuidzijde op de tweede verdieping, 
I;Jaar-vocn- IJ iJ de bOLHtJ j n 1 ~:Liti en biJ de 1..1 i tèn- e id i rlrJ 
.in 1 ::J5lf geen D(JCS pr-cmke JiJ ke t ege J. s meer· VDDl- ha nrien 
1.uacen. 

1 n~5pect Le van de .i. ngernetse1 clc r.h·aagconstruc t: .i.e 
JeenJe dEJs t .ijds dat deze g edee.t. tel :LJ k d.iende te 
worde n vervangen. Hiertoe is ook het omringendB 
metselwerk ver-vangen, hetgeen tot feitelijke sloop 
van een aantal gevelgedeelten heeft geleid. 
Uo Dnder-delen van cie dr·aagconstr-ucti.e IJJaar·nmheen 
haringgraatstaal was aangebr-acht als dr-ager voor 
het tegeJ.werk -met name d e onderrand van de tegel
vlakken van de bovenbouw Bn dB lateien boven de 
v r:mst;ors .i. n de acht r:-1r bm.tiJJ- tJ Jo ken i . n een re 1 al: i ef' 
zeer· s.Lechte cDnd.iti.e; deze zijn alle vervangEm. 
Nieuwe onderdelen van de dr-aagconstr-uctie zijn 
uitgevoerd volgens de oorspronkelijke dimens ies. 
Gekozen is voor staalkwal.iteit Fe 360, gestraald 
tot r·e i nhe idsgr·aacl 2, 5 (biJ fase R2. graad 3 J en 
voor zien van twee lagen 'Colturiet'zinkprimor als 
corros iebescherming, z ulk s volgens ad vies v an Sigma 
Coatings. Oe profielen zijn niet thermisch vee
zinkt. 
Montage van de pr-ofielen is tJitgevoord met boutver
bind i ngen . r;oz j_ J nanker.·s en der-gelijke ziJn echter 
ter plaat se aangel ast . 
Waar de gemetselde spouwmuur-construc tie is vervan
g en, .is g ekozen voor dezelfde materi alen als de 
oor-spronkeljjke, alsmede voor dezelfde spouwbr-eedte 
en binnenafwerk.ing. 
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Dp pl<c'lat sen tttaar· het staalskei et kon tuonien behou
den 1s dit zover mogelijk gestraald tot reinheicts
graad 2,5 en vermoedelijk behandeld met een zink
stofprimer; dit is uit het bestek niet duidelijk op 
i:e mak Bn. 

Op de buitenzijde zijn splijttegels 286x1Y:6x13 mm 
gezet i.n 20 mm kalkloze mortel groep 3, 1 dl P.C. 
en Y:/5 dJ zand met O,Y: mm korrel, met betonemu1sie
toeslag MC 13 als waterkerend verdichtingsmiddel. 
De toegepaste tegels zijn speciaal in de gewenste 
afmeting en kleur gebakken door Buchtal, waarbij 
voldoe nde baksel is aangekocht om ook de verdere 
restauraties van Gooiland met deze tegel te kunnen 
uitvoet-en. Het bett-eft Buch·tal Spaltp1atten met 
zwaluwstaartprofiel volgens DIN 18.166, le en 3e 
soort, kleur beige nr 2 7 03Y:. Deze kleur komt niet 
1n de RAL-serie voor . 
Het tegelwerk i.s gedilateer d, hor· izDntaaL h a rt op 
hart max jma aJ 3SOO mm C ma x. Y:800 mm in f a s e R2l e n 
verticaal ma x imaal 3500 mm, maar niet met inbegrip 
van het tegelbed, zie de betreffende tekenj.ng van 
de al-chi tect. 
De dilatatievoegen z ijn gedi c ht met Ihiokol k it 
zonder rugvu11 i ng. 

Ter pl aatse van de inge we rkte s taa lcons tructi e is 
in het metselwerk een afwij kende detailJ.ering toe
gepast , met de bedoeling de daar optredende hori
zontale scheure11 1n de hetege l d e gevelvlakken te 
voot-komen, zie de ana .L use .in h oofcistuk E. 
Op deze p l aat s en i s aan de buitenz i.jde een strook 
met een wj sselend e hoogte cir c a 50 mm ve rd iept 
g e me t se ld. HJ.erin i s een 20 mm dikke laag wa t e rbe
stendig geimpregneerrle steenwol Lapinus 501 aange
bracht, waarna roestvaststalen ankers zijn gemon
teerd, waarop een eveneens roestvaststalen mat is 
beves tigd. Bij het ple i steren van de gevels is deze 
verdiepte ~.> trook gevuld, zodat ter plaats e e e n 
inclusief tege lbed 5 0 mm dikke, g e wapende mor tel
laag i s ontstaan. Hi e rover is het tegelwerk door
gaand aangebracht. 
De overige door gepleisterd gaas afgeschermde on
der delen van de draagconstruc tie zijn overeenkom
s tig de bove nomschreven methode aangepakt. 
In a f wi jk i ng van d e oor s pronkel i j ke toe s t and j s d e 
lucht s pouw i n de wes t g e vel bij r e s t a urati e f ase Rl 
geventileerd ul.tgevoerd door het a anbrengen van PUC 
buisjes ~ 18 mm in het metselwerk rond de i ngewerk
t:e U .gger·s en aan dEJ CJnder-z.i,jde. Boven .in de spouu1 
ontbreekt deze voorziening echter· . Bij res tauratie
fase R2 is op a dvies v a n de tegelJ e vm:-anc i er gee n 
g e ventileerde spouw g e kozen . 
Overeenkomst ig de o orsp r onke l i jke t oes tand is d e 
spoutu n.Let therm.isch gei s oleer- d . De slabbe ond e r in 
de spouw ter bescherming van de liggers tegen neer
dr-uipend vocht ontbreekt VDlgens teken .i ng. 
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De nieuwe pleisterlagen zijn na voldoende uitwer
king en tJitheiing gereinigd en geegaliseerd, behan
deld met een voocstr·.ijkmiciljel en afgewerkt met 'tll.IE~e 

lagen ' Kwactstone' volgens nauwkeurig in het bestek 
om~'jchn::wen methoden. 

Ur·aagc cmstructie .in het bui.tenm.i .. lieu. 
Na het verwijderen van de oude ammanteling is de 
kolom van roest en oude meni.e ontdaan en behandeld 
met e e n zinkstofprimer 'Proferral PR', twee lagen 
aluminiumprimer en ver volgens met een ~0-50 mikron 
dikke laag ' Nucol CRBH'. 
Het p.le j _ sten1.1r:n-k 1. s volgens de ocn-spr-onke 1 ij ke 
detaillering we er aangebracht en afgewerkt als d e 
overige pleisterwerken in deze fase. 

Daken. 
De dakvJakken zJjn veelvuldig, en ook biJ r·e~>taura

tiefasen rn en Ri:? I ger-epar.-eerd. Hier-biJ ziJn echter
gee n belangr-iJke verande r-:inge n in de cl.ime nsies, de 
opbouw en de materiaalkeuzen opgetreden, met uit
zondering van het bij reparaties plaatselijk toe
passen van bi turnenpr-oducten met g l asvliesinlage. 
Wel is de total.e dikte van het rJakpakket toegenomen 
al.s gevolg van het tot tweemaal toe opnieuw aan
brenge n van asf altpapier en mastiek op het oude 
pakket [ Morr- i enJ. 
In de dakdoorvoeren en dakopbouwen zijn een aantal 
veranderingen aangebracht; deze zjjn vooralsnog 
niet onder· zocht . 

Dakrande n. 
De dakranddetaill e ring j_s door de architect g e wij
z i gd . Boven d e I NP - J.8 ter hoogte van de dakvloer is 
het metsolwerk ter plaatse van de puien vervangen 
door een aftimmering. Ue detailler-ing daarvan is in 
het werk bepaald en niet op tekening beker~. 

Zowel t e r plaa tse van puien als ter plaatse v a n 
geslo t en gedee l t en i s he t gehe el afgedekt met een 
dakr--ë.mclpr.of.1.e .l v a n gevouwe n koper, bevest i.gd met. 
k langen . De platen overlappen elkaar aan de korte 
zijde met een gevouwen profilering. Aan de z i jde 
van de t egels is de dakrand voorzien van e en over 
stek van enkele c entimeters. Aan d e dakzijde i s een 
tweed e s trook kope r met een g e vouwe n profi l er i ng 
an. n de d a kr·andp l aat bevestigd, waaronder e Em lood
s l a bbe a anslu i t. Doordat be i d e kope rplaten z o flex 
ibel verbonden zijn, kan de dakrand voldoende wor
den opgetild om inspectie van de loodslabbe moge-
1 j_ J k te ma ken . 

DakterTa!3 . 
He t dak terras is hij restauratiefas en Rl en R2 ni e t 
i nbegrepen g e we e s t. Kenne lijk zijn hier e chter a l 
eerder reparaties uitgevoerd waarbij veranderingen 
in de detailleringen z i Jn aangebracht. 
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De betegeling van het dakterras is in de hui.dige 
toestand afwijkend van de oorspronkelijke toestand, 
zowel wat betreft de toegepaste producten als wat 
betreFt dimensies, kleuren en tegelpatroor1. Bij het 
van onderaf boren van betonkernen stellen deskundi
gen van Intron BV op de oorspronkelijke betonvloer 
plaatselijk een waterdichte laag van bitumineuze 
samenstelling te hebben aangetroffen, waarop een 
betonlaag van een behoorlijke kwaliteit, in elk 
geval geen bimsbeton CBokma, Intron BVJ. Bitumen 
waren in de jaren 30 niet hiervoor beschikbaar, 
zodat zou moeten worden aangenomen dat deze laag en 
daarmee ook de daarop aangebrachte materialen, niet 
oorspronkelijk zijn. 
Up sommige plaatsen wordt echter onder de huidige 
tegelafwerking ouder tegelwerk aangetroffen. Dit 
bestaat uit 300x300mm basaltinetegels, afgewisseld 
met cementstroken, hetgeen sterk doet denken aan de 
oorspronkelijke afwerking. Of daarvan inderdaad 
sprake is zal, mede gelet op de hiermee in tegen
spraak zijnde vorige alinea, nader onderzoek moeten 
uitwijzen. Ook in het bassin i.s een afwerking aan
getroffen dj.e overeenkomt met de oorspronkelijke. 
Ue onderzoekers hebben het sterke ve~moeden dat 
dGze onder-ste laag t:och de oorspr.-onke l.i jke afiJJer
king van het grote dakterras betreft. 
In de huidige toestand is de vijver, inclusief een 
circa 1 m brede strook van het terras eromheen, 
voorzien van tuinaarde en bepJ.ant. Ue hieronder 
aangetroffen aquamarijn geschilderde cementvloer is 
vermoedelijk oorspronkelijk. 
De ellips0ormige ontluchtingsopbouw is nog aanwezig 
rnaac buiten geiJruik. Clp het dak i.s een bedekking 
van ::lDDx:3DDmm basalt i_ netegsls aangebracht voluens 
het diagonale patroon van de terrasvloer; de rand 
planten is gehandhaaft. 

Opstand dakterras. 
De opstand van het dakterras is in deze rastaura
tiefase niet aangepakt. Bij een eerdere gelegenheid 
is de betegeling van de bloembakken aan de voorzij
de bekleed mst p lei ster·wer·k op steengaas, waarbij 
ook de oor-spronkelijke belettering is verwijderd. 

Balkons en balkonopstand. 
De gevels en balkons aan de terraszijde zijn bij 
deze restauratiefasen buiten beschouwing gebleven. 
Hi.j een eerdere gelegenheid zijn plaatselijk repa
raties aan de balkons uitgevoerd. Hierbij is onder
meer plaatselijk bovenop de betonnen balkonvloeren 
een extra cementlaag aangebracht, mogelijk ter 
vergrot i. ng van het afsct1ot. . De oorspronkel.i J ke 
hemelwaterafvoeren zijn nog aanwezig. Tijdens het 
gebr-uik door de KRU d.ienden de balkons tevens als 
vluchtweg. Hiertoe zijn uit de schermen ter plaatse 
van de kamerscheidingen twee ruiten en een stijl 
verwijderd. 
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J .Hl. Schoorst een en liftschacht. 
Hierin zijn aan de buitenkant geen veranderingen 
geconstateerd, die bij deze restauratiefasen zijn 
gerealiseerd. Het binnenwerk is bij een eerdere 
gelegenheld reeds gewijzigd. Hier i n zijn twee 
roestvaststal e n rookgas afvoeren a angebracht. 
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HUIDIG~ IUESIANU; RESTAURATIEFASE R3 . 
I n 1 e iel i ng . 
De restauratiefase R3 is verzorgd door de Dienst 
GGR van de Gemeente Hi lversum en uitgevoerd door 
aannemingsmaatschappij Sikking HU. De fase is vanaf 
1882 voorbereid en jn 1886 afgerönd. 
De meeste gekozen oplossingen die van de onrspron
Kelj.jke detaillering afiJLi.jken, ver·sclüllen ook van 
de details die door architect Uan Klooster in eer
dere restauratiefasenzijn toegepast . Waarom men 
hiervan is afgeweken is niet duidelijk; de in 1972-
78 gerestaureerde gedeelten lijken immers tot op 
heden over het algemeen goed te zijn opgelost. Het 
bezwaar van de architect tegen de toepassing van 
door hem bij eerdere restauraties ontwikkelde op
lossingen bij deze restauratiefase RJ, waarbij hij 
overigens niet is betrokken, speelt hierin zeker 
een rol [brief archief GGR, EngelJ. 

Uan re s tat.watiefase R] is opmerke1 .ijk wein:ig infoL-
rnatie voorhanden. Uit de gegevens die konden worden 
achterhaald, blijkt dat er enkele bouwkundige teke
ningen kunnen hebben bestaan . Tekeningen van de
tailleringen zijn in het archief van de Dienst GGR 
ni r.:Jt: (meer) aamuezig; een bestek is teruggevonden bij 
c1e Di en st Cul tuut-, Een nau1ukeu1- i ge recDnst:n.Jct:i_e 
van de gekozen detaillering is zonder nader Cde
~:;tructief) onderzoek dan Dol< niet mogeli.Jk. Dver 
een aantal aspecten van de bouwtechnische presta-
t .ü~s die lliel kDnden umrden rmderzocht , bes taan biJ 
de onde~zoekers ernstige twi.Jfels. Het gaat daarbij 
n .i. et zDzeer· om de gek Dzen mat: er .i a 1 en en pr· ociuct en, 
aisweJ. om de wijze van samenstellen van sommi.ge 
l.:JOUiildelen. Een en ander· heeft ertoe geleid dat rie 
h ie~ bedoelde bouwtechn .i.. ~3cl1e oplo:::;s.i ngen naar onze 
opvatt.i.ngen niet in aanmerking zouden moeten komen 
voor toepassing in de toekomst. Het onderzoek hier
naar· .i.s dan ook beknDpt Ql".lhouden. 
Opvallend is nog wel dat uit diverse notities 
bliJkt dat het histor·isch ka.r-akter van l3ooiland, 
aJ thans i. n het beg .i. nstad.i.urn van deze fase, een 
öuH:le1ijke col .is tcmber.ieeld. Zo ging men nr aan
vanksJj.jk van uit orn de stalen r-amen zoveel moge
li j k te repareren en .in de andere gevallen te 
vervangen door vrijwel identieke, met als motief 
het bijna-monument-zijn van het gebouw [werl<om
schrijving maart lSB'-±, archief GGRJ. 

Upen gevels. 
De DDrsprankelijk raamprofielen waren in 188~-85 
niet langer probleemloos lever-baar. In plaats van 
hiervan is gekozen voor puien die zijn samengesteld 
uit '-±0 mm koudgevouwen stalen Jansen profielen. Dit 
is gebeurd in overleg met architect Uan Klooster 
lMorri.snJ. Deze puien komen in dimensionering ui
terlijk redelijk dicht bij de oorspronkelijke raam
profielen. 
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De ramen komen in indeling vrijwel overeen met de 
oorsprcmkel iJ ke pui en, evenals üe te openen gedeD 1-
ten, met uitzonder-in(J van het llalven:m vRn een dutJ
beLe balkondeur aan de achterzijde. 
Llt=l rarnen zi.jn voor·z .ien van enkelglas, gE.:Jzet in 
stDppasta. In hDt Ld.inl<el/u.Joonhui!:-3 gedeelte z.i.jn 
alle puien verander.-d, met Lützonder-tng van de 
achterpui op de begane grond. De pui ter plaatse 
van het balkon aan de voorzijde op de eer-ste ver
dieping is aangebracht in het vlak van de voorge
vel, waar deze ook werd aangetroffen bij aanvang 
van r-est.auratiefase R]. In de oorspronkelijke toe
stand lag deze pui verder terug. 
Of en hoe de gesloten bors·tweri.ngen van de puü:m 
thermisch geisoleer-ct zijn, alsmede de precieze 
detailler-ing er-van, is niet bekencl maar FlventuE3e.l 
nader· te onder-zoeken. 
De puien zijn tegen corr·osie bescher-md door een 
niet nader bekend verfsysteem lvoorlopige kostenra 
ming, ongedateer-d, archief GGRJ. 
Oe gevelgedeelten met gJRzen boullJ:3tenen zi.jn .in 
deze fase n.i. et: aangepakt, 

liesloten gevel.~;. 

ln het bestek is slechts spr-ake van verntet.JL\IF .. Hl van 
het tegel.werk. Een aantal. gebreken aan d e achter 
liggende staa.Lcon~;truct .ie en ht~t: metselwer·k ziJn 
min of meer- her-steld, maar niet op afdoende wi.jze 
LMorrien, Boer-koel], Zo is er bijvoorbeeld sprake 
van het bet1andelen van cle staa.l.constt-uct.i.e met een 
conserver-end pr·oduct, maar de onder·delen van het 
skelet zulJen op vee.l. plaatsen niet allemaal be
reikbaar- zijn geweest. Ook sommige onderdelen die 
aan vervanging toe war-en, z ijn blijven zitten 
LBoer-l<oeJJ. 
Het na veru.lijder.ing van de tegels en het buitenblad 
aangetr-offen metselwerk is aangeheeld en 'ingeboet' 
(=deels vervangen), waarbij ook het haringgraat
staal is vervangen. Na het aanbeengen van een glas
woldeken op het binnenblad en over de onderdelen 
van het skelet is los van de achterliggende con
structie een buitenblad opgetrokken, dat dus verge
leken rnet de oorspronkelijke toestand iets naar 
buiten is geplaatst. Hierop zijn de eerder aange
kochte spJ.ijttegels gezet in een cernentmortel van 1 
deel port.landcement, lf/5 deel zand van 0, L.I. mm kDr· .... 
r e l, met een ' betonernul s ietoeslag MG 13' [bestek
blad i:'oJ. 
~Joor het voegwerk .i..s het gebruik van een kant en 
kl.aar pr-oduct vom~gesct1reven .i. n een voegbreeti te van 
8 mm Cbsstekblad 28J. Een aantal verticale en hori
zontal.e voegen zijn niet volgevoegd met mortel, 
maar- e nkele milimeter-s diep opgevuld met een ver
moedelj.jk vethoudend kitprodukt vatl onbekende aar-d, 
cl a t direct op r..1e onder~ l.iggende moetel 1s aange
bracht. Uan dilatatie van het tegelwerk is derhalve 
geen sprake. 
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De spouw is met glaswoldekens thermisch geisoleerd. 
Uit waarnemingen ter plaatse is af te leiden dat de 
cle spoUIJJ van de in deze fase ger-estaureerde bete
gelde gevels zijn geventileerd middels muisdichte 
roosters onder en bovenin de spouw, h.o.h. ca 2 m. 
Het is niet duidelijk of de loodslabbe onderin de 
spouw opnieuw is aangebracht en zoja, hoe. 
De onderzijde van de gevelvlakken is niet voorzien 
van een druiprand. 

Draagconstructie in het buitenmilieu. 
In de fase R3 komt dit slechts uiterst beperkt aan 
de orde. Vermoedelijk .is er hisr· slechts sprake van 
herstel en plaatselijke vervanging van haringgraat
staal en pleisterwerk. 

Uaken. 
Hiervoor geldt hetgeen .is opgemer·kt over de daken 
bij fase R2, zie paragraaf 3.2.5. 

Dakranden. 
De dakranden zijn uitgevoerd met een detaillering 
met koperen afdekking op een hechthouten strook 
en/of klangen, welke afwijkt van de details LÜe b:i.j 
eerdere restauratiefasen is ontwikkeld. 
Hierbij sluit het koper vrij direct aan op het 
tegelwerk. De koperen platen zijn aan elkaar gesol
deerd. 

IJ a k ter· r.· as , 
Dit is bij deze restauratiefase niet inbegrepen. 

Opstand dakterras. 
Dit is bij deze restauratiefase niet inbegrepen. 

Balkons en balkonopstand. 
In het winkel/woonhuisgedeelte hebben herstelwerk
zaamheden plaatsgevonden aan balkons en opstanden. 
Exacte gegevens ontbreken. kenneliJk ziJn alleen de 
baJ.kons plaatselijk gerepareerd en de stalen onder
delen ervan tegen corrosie beschermd door een verf
systeem. De hekwerken aan de zuidzijde zijn her
steld noch geverfd. 

Schoorsteen en liftschacht. 
Kort na rastaurat iefase R3 is r:le t:echn .i .. sche .i nstal
J.atie van de lift vervangen. Hiertoe is in overleg 
met architectenbureau Van Klooster een tijdelijke 
houten uitbouw op het dak aan de zuidziJde van de 
liftschacht opgetrokken. Deze hoort echter niet tot 
restauratiefase R3. 
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Naast doelbewuste aanpassing van een gebouw aan 
veranderde gebruikseisen, die leidt tot de in het 
vorige hoofdstuk besproken huidige toestand van het 
gebouw, ondergaat een bouwwerk ook veranderingen in 
de tijd die niet doelbewust gekozen zijn. 
Deze verandering~n van de technische prestaties 
treden op als gevolg van mechanische, chemische, 
fysische en biologische invloeden, zowel door het 
gebruik als vanuit het milieu. Elk bouwdeel, zowel 
de oorspronkelijke als de later veranderde, kent 
daardoor zijn eigen specifieke huidige technische 
condj_ tie. 
In dit hoofdstuk wordt geinventariseerd wat de 
huidige technische conditie van de nog oorspronke
lijke gedeelten en van de gerestaureerde gebouwde
len nu nog is. Vervolgens wordt geanalyseerd wat de 
oorzaken van een eventuele prestatievermindering 
zijn geweest. 
Doel hiervan is in het verleden gemaakte fouten bij 
toekomstige restauratie van Gooiland te vermijden. 

Een aantal deskundigen, onder andere het COT, doen 
in hun deelrapportages aanbevelingen voor reparatie 
en ondet-houd van de geconstateer-de schades, alsmede 
voor het voorkomen ervan in de toekomst . Hiervoor 
wordt verwezen naar de bijlagen. 
Opgemerkt dient te worden dat Intron in opdracht 
van de architect een uitgebreid en gedetailleerd 
onderzoek naar de technische conditie van diverse 
draagconstructieve onderdelen heeft uitgevoerd, 
waarbij dikwijls ook ter plaatse de conditie van de 
afwerkingen is beoordeeld. De resultaten van dat 
onderzoek zijn geordend per opnameplaats en konden 
op deze korte termijn niet meer systematisch in dit 
rapport worden opgenomen. Hiervoor wordt derhalve 
verwezen naar de betreffende rapportage. 

OORSPRONKELIJKE TOESTAND. 
InleüU.ng. 
Als vervolg op waarnemingen door diverse deskundi
gen ter plaatse is een inventarisatie en een ana
lyse gemaakt van de huidige technische conditie en 
gebreken van die gedeelten van de buitenhuid, welke 
nog in de oorspronkelijke toestand verkeren. Dit 
gedeelte van het onderzoek heeft zich in belangrij
ke mate toegespitst op een aantal voor Gooiland 
specifieke oorspronkelijke technische oplossingen. 
Het betreft hier vooral het toepassen van tegels op 
de gevels en het dakterras en in mindere mate ook 
het gebruik van stalen ramen. Wat betreft het 
gebouw heeft het onderzoek zich daarom vooral 
gericht op de oost-, zuid- en terrasgevels van het 
hotel en het grote dakterras. 
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r'oto 10: 
betonnen 
dikwijls 
Bron : 

Bij de aansluiting van de puien en 
balkonplaten vertonen de lekdorpels 
ernstige corrosieschade. 

Peter Bak , Delft. 

de 

Foto 11: Waar de puien meer bes chut z i jn tegen 
weer s i.nvloeden is hetzelfde detail in een veel 
betere technisc he conditie. Hier een opname van 
een lekdorpel van de pui in de binnenhoek van de 
terrassen die beschut ligt onder een dakoverstek. 
Bron: Peter Bak, Del. ft . 
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2.2. (]pen gevels . 
Op de oorspronkelijke stalen puien komt ernstige 
corrosieschade voor, met name op de vlakke platen, 
op de scherpe randen van de puien zelf en op de 
aansluitingen tussen de puien onderling of tussen 
puien en anctere stalen onderdelen zoals lekdorpels. 
Gezien de lengte van de gebruiksperiade en het feit 
dat de puien destijds niet thermisch verzinkt zijn, 
is dit niet verrassend. De matige tot slechte 
technische conditie van deze puien moet in het 
algemeen vooral worden toegeschreven aan een over
schr_iJr.iing van de technische .levensduur- van het 
produkt en minder aan de oorspronkelijke detaille
ring van de puien zelf. HierbiJ moet worden opge
merkt dat de huidige technische conditie van de 
puien sterk varieert. Dit hangt samen met de mate 
waarin de pui direct is blootgestel~ aan weersom
standigheden. Puien die bijvoorbeeld onder overste
kende balkons gelegen zijn verkeren in een aanmer
kelijk betere conditie dan in minder beschutte 
gevelgedeelten. Hieruit kan tevens worden afgeleid 
dat veel van de optredende schades waarschijnlijk 
niet zijn veroorzaakt door oorzaken van binnenuit, 
zoals het optreden van inwendige condensatie. 

Als geheel zijn de puien van Gooiland vergeleken 
met bijvoorbeeld 'Zonnestraal' in een redelijke 
conditie, echter met een aantal betrekkelijk 
slechte uitschieters. 

De corrosievorming op de vlakke staalplaten is ver
ergerd door de detaillering van de pui. De schroef
verbinding waarmee de panelen zijn bevestigd garan
deert bij de balkondeuren zeker geen dampdichtheid 
van de stuiknaad. r-'langezien het paneel niet wer·ke
lijk geventileerd is, is het optreden van opper
vlaktecondens op de binnenzijde van het buitenpa
neel onvermijdelijk, waardoor de corrosie ter 
plaatse al snel ernstige vormen moet hebben aange
nomen. Onderhoud hieraan is door de slechte bereik
baarheid onmogelijk. Een aantal panelen is dan ook 
van binnen uit volledig doorgeroest. De geperste 
kurkplaat verkeert desondanks door de impregnering 
ervan in een redelijk goede conditie. 
Ten aanzien van de vlakke staalplaten van de borst
weringen terzijde van de deuren geldt het boven
staande in mindere mate, omdat hier de stuiknaad 
niet aanwezig is. De geconstateerde schade is hier 
dan ook minder ernstig. 

Ter hoogte van de dakvloer is veelal een staalplaat 
als afdekking van de achterliggend draagconstructie 
aangebracht. Dit komt onder andere voor langs de 
terrasgevels. Ter plaatse is geen thermische isola
tie aangebracht. Deze beplating is van binnenuit 
over het algemeen zeer ernstig gecorrodeerd en 
plaatselijk losgescheurd. 
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Het ontstaan van corrosie op scherpe randen en 
naden is bij puien met deze aanvangskwaliteit 
onvermijdelijk, mede met het oog op de beperkte 
rnogEd .ij kheden voor onder·J-loud er·van. 
* In de afgelopen jaren is vermoedelijk onderhoud 
uitgevoerd, waarbij plaatseliJke roestvorming door 
borstelen en schuren is verwijderd. Deze methode is 
niet afciof3nde en IJJaar--bcwgt geen langdurige hechting 
van de beschermlagen. Stralen is de enige goede 
metJ·Jode ·om roest QL'Dnci.i.g te ver.-wiJderen. Dit is in 
de pr·aktijk van Dnder·houd aan gebouwen slechts in 
zeer weinig gevallen mogelijk.[COTJ 
D~ detaillering, waarin scherpe aansluitingen, ran
den en gleuven voorkomen, heeft deze problemen ver
der· ver.-er·gerd. 

Foto 12: De borstweringspiaten van vooral de 
balkondeuren vertonen ernstige corrosieschade 
van binnenuit. 
Bron: Peter Bak, Delft. 
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De onderlinge aansluitingen van de puien verkeren 
in een sterk varierende technische conditie . 
Opnieuw zijn de schades het grootst in de minst 
beschutte gevelgedeelten . De verticale aansluitin
gen vertonen over het algemeen geringe of geen 
schade. De meeste problemen worden aangetroffen bij 
de horizontale aansluitingen van pui op pui. De 
stalen onderdorpel waarmee deze aansluiting is 
opgelost, is voorzien van een slechts flauwe 
afschuining. Regenwater is daardoor onvoldoende 
snel afgevoerd, zodat aan de naad vochtophoping kan 
ontst aan. Ook aan de binnenzijde verzamelt zich 
hier vocht, omdat de naar binnen doorgezette dorpel 
hier dienst doet als condensgoot. Op de aansluiting 
van de onderdorpel op de onderregel van het raam is 
corrosie opgetreden. De regel zet hierdoor uit en 
drukt op de onderdorpel. D~ dorpel is in de lengte
richting verstijfd door de omgezette randen van het 
profiel, maar in de andere richting ontbreken ver
stijvingen. Daardoor kn i kt de dorpel in de lengte, 
waardoor het toch al geringe afschot ervan vermin
derd. In de ernstigste gevallen knikt de onderdor
pel zeJ.fs omhoog tot hor i zontaal of nog verder, 
waardoor een waterbad ontstaat. De aansluiting 
verkeert dan permanent in een vochtig milieu, waar
door het c orrosieproces zich versneld voortzet. 

Fot o 13 : Ten ge volge van d e deta i ller i ng van de 
onderdorpe l i s c orrosie opgetreden aan de onder
dorpel van veel ramen. 
Bron: Peter Bak, Delft. 
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Bij de aansluiting van de lekdorpels op de puien 
worden ernstige schades aangetroffen, met name bij 
de balcons. Deze lekdropel, een stalen 2-profiel, 
wordt daarbij opgedrukt van een oorspronkelijk 
horizontale(!) positie tot een naar de pui aflopend 
vlak. Hierin verzameld zich regenwater. De onderre
gels en de onderste gedeelten van de pui-stijlen 
vertonen ter plaatse ernstige corrosie. 
Het opdrukken van de dorpel lijkt veroorzaakt door 
de corrosie van de onderliggende gevelligger, waar
in de betonnen balkonvloeren zijn ingelaten. De 
precieze oorzaak is niet met zekerheid vastgesteld. 
Vermoedelijk speelt de matige afwatering van de 
balkons hierin een rol. Hierdoor kan het beton veel 
vocht absorberen, zodat de ligger wisselend in een 
vochtig en een droog milieu verkeert. 
Het feit dat de ligger niet thermisch geisoleerd is 
zou in principe oorzaak kunnen zijn van inwendige 
condensatie en daarmee van roest. Op de meer be
schutte puien wordt de schade echter niet waarge
nomen, zodat deze hypothese niet waarschijnlijk 
lijkt. Bovendien wordt het grootste materiaalver
lies ten gevolge van corrosie aan de buitenzijde 
van het lijf van de liggers aangetroffen. 
Ver·der wordt verwezen naar het rapport van Intron. 

De overige schades aan de puien zelf betreffen het 
meest lichtere corrosieverschijnselen. Een aantal 
puien zijn een weinig vervormd, waarvan de oorzaak 
nader dient te worden onderzocht. Ueel van de te 
openen delen klemmen en behoeven te worden bijge-

Foto 1~: Ten gevolge van corrosie van de onder
liggende stalen ligger is de lekdorpel op veel 
plaatsen opgedrukt. 
Bron: Peter Bak, Delft. 
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steld; een aantal puien zullen na verwijdering 
opnieuw moeten worden gericht. Gezien de leeftijd 
van het gebouw is dit echter r1iet verontrustend. 
Bij de aansluitingen van de puien op de gesloten 
gevelvlakken zijn op het metselwerk aan de binnen
zijde ernstige vochtschades geconstateerd. Deze 
komen in de volgende paragraaf aan de orde. 
In de onder- en bovenaansluitingen op andere onder
delen van de buitenhuid zijn geen andere structu
rele schades waargenomen dan de eerder genoemde. 

Uankzij een zekere mate van onderhoud zijn de mees
te ruiten van Gooiland nog heel. Ter plaatse van de 
uitgezette onderregels zullen in het verleden zeker 
gesprongen ruiten zijn vervangen. 
De stopverfzettingen verkeren op de meeste plaatsen 
in een slechte conditie . Het staalwerk is deels 
recent overgeschilderd. Het verfwerk is op de mees
te over i ge puien echter slecht. De deklaag bladdert 
en is veelal verkrijt en verkleurd. 
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Foto 15 : Een overzicht van een gedeelte van de 
nog oorspronkelijke staat verkerende oostgevel, 
waarop diverse schades herkenbaar zijn. Een van 
de horizontale scheuren ter plaatse van een lig
ger is rechtsonder te zien. Bij de re~hter onder 
hoek van het raam is een diagonale scheur waar
neembaar. Let ook op de ernstige schade aan het 
oppervlak van het tegelwerk. 
Bron: Peter Bak, Delft. 
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2.3. Gesloten gevels. 
In de gesloten gevelvlakken zijn meer verontrusten
de schades geconstateerd dan in de puigedeelten. 
Het betreft voornamelijk de ernstige scheurvorming 
die onder andere in de oostgevel van de bovenbouw 
van het hotel is geconstateerd. 
Het gebrek aan dilataties in de soms grote vlakken 
heeft de optredende schades verergerd. 

Ter plaatse van de gevelliggers in de oostgevel 
zijn horizontale scheuren aangetroffen, plaatselijk 
tot centimeters breed. Het tegelwerk is hier ook 
uit het vlak gedrukt. Deze ernstige schade is ver
oorzaakt door corrosie van de stalen liggers als 
gevolg van inwatering van de gevel. 
Er moet van worden uitgegaan dat alle voegen in het 
tegelwerk inwateren als gevolg van onvermijdelijke 
haar-scheurvorming, die wordt veroorzaakt door de 
thermische beweging van het tegelvlak. Omdat de 
spouw niet geventileerd is en de glazuurlaag van de 
tegels dampdicht is kan dit vocht bijna niet ver
dampen. Het vocht zakt in het metselwerk tot op de 
loodslabbe. Omdat deze niet doorgaand over de 
ligger is aangebracht verzamelt dit vocht zich 
alsnog in de steen tussen de loodslabbe en de 
bovenflens van de ligger-s, waar- het metselwer-k is 
onderbroken. Hierdoor komt de onverzinkte ligger 
voortdurend in contact met dit vocht. Daarmee is de 
ernstige corrosie van de bovenflens verklaard. 
Door de volumetoename aan de bovenzijde van de 
ligger worden de ligger en het erbovenliggende 
metselwerk krachtig uiteen gedrukt. Hierdoor 
ontstaat trekspanning in het tegelbed, dat hier 
immers vrij hangt van enige ondergrond. Het tegel 
bed met tegels is zodoende ter plaatse in horizon
tale richting gescheurd. Door de scheuren treedt 
meer water binnen zodat in tweede instantie ook de 
overige stalen gedeelten ter plaatse er-nstiger 
cort-oder·en. Door de volumevergroting hiervan wordt 
het vr i jhangende tegelbed ter wee rszijden van de 
scheur naar buiten gedrukt. Uerdere ernstige 
scheurvorming is daarna ter plaatse in de meeste 
gevallen niet meer opgetreden, omdat er op deze 
manier een uitweg ontstaan is voor de volumevergro
ting van de roestende onderdelen. 
Bij de liggers ter hoogte van de dakvloer wordt 
deze schade niet aangetroEfen omdat hierboven 
slechts weinig metselwerk aanwezig is. De vochtop
hoping is hier derhalve ook minder. 
In de bijlagen wordt nader ingegaan op de diverse 
mogelijke oorzaken van deze schade, waaruit het 
bovenstaande als het meest plaus ibe l wordt be
schouwd. 
Uergelijkbare schades worden op talrijke plaatsen 
en in diverse oorspronkelijke gevels aangetroffen 
ter plaatse van achterliggende onderdelen van de 
staalconstructie. 
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Naast de bovenbeschreven scheuren vertoont de oost
geve .l ook klei nen::J di agDnale scheut-en ter p .la a tse 
van de onderdorpels van de stalen pûien. Deze kun
nen worden verklaard uit het verschil in thermische 
lengteverandering van de stalen puien en de steen
achtige gesloten vlakken, die zich juist ter plaat
se van de bevestiging van de puien aan het skelet 
manifesteer-t. 

De tegels vertonen zware schade als gevolg van 
afschilfering van de toplaag, vooral langs de ran
den. Dit verschijnsel kan eenvoudig worden ver
klaard als vorstschade~ Via de voegen dringt vocht 
door de ongeglazuurde zijkanten van de tegels tot 
achter het glazuur. Omdat dit in principe dampdicht 
is en de spouw niet is geventileerd, raakt dit 
vocht hier min of meer opgesloten. Bij vorst doet 
de volumevergroting van het bevriezende water de 
glazuurlaag kapotspr·ingen. 

Ue verkleuring van de tegels, met name aan de 
onderrand, is vermoedelijk veroorzaakt door de 
langdurige inwerking van zonlicht en het weer. Deze 
schade moet der.· halve gez i. en worden als een normaal 
ouderdomsverschijnsel. Door de bovenomschreven aan
tasting van de glazuurlaag is ook vervuiling van 
het oppervlak versterkt opgetreden. 

Foto 16: De grote horizontale scheurvorming aan 
de onderrand van de oos tgevel. Bij de lekdorpe l 
links is de diagonale scheurvorming als gevolg 
van thermische spanningen zichtbaar. 
Bt· on: Peter Bak, Del ft. 
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De beschadiging van de voegen vindt zijn oorzaak in 
een gebrek aan onderhoud. Door de normale presta
tievermindering van de voegmortel in de tijd zijn 
de voegen enigszins ruw en onregelmatig geworden 
als gevolg van verwering, uitspoeling, alg- en 
mosgroei enzovoorts. Bovendien worden er haar
scheurtjes in aangetroffen. 
Hierdoor ontstaat vergroting van de vochtophoping 
en is een versnelling in het verouderingsproces 
opgetreden. Door het plegen van normale controle en 
onderhoud is de schade te verhelpen. 

Foto 17 : Het oppervlak van de tegels is ernstig 
aangetast. Links een gerestaureerd gedeelte. 
Bron : Peter Bak, Delft. 
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Bij de aansluitingen van puien op gesloten gevel
vlakken worden aan de binnenzijde van de gevel 
e~nstige vochtschades aangetroffen. Deze zijn opge
treden door inwatering van de verticale voeg ter 
plaatse. De voeg tussen de buitenflens van het 
raamprofiel en het tegelvlak is met mortel gedicht. 
De dunne flens biedt onvoldoende hechting om deze 
afdichting te garanderen. Door verschil in ther
misch gedrag is het staal losgescheurd van het 
steenachtige materiaal. Hier is dus sprake van een 
minder oede detaillering. 

aan 
de verticale voeg tussen tegel en pui. 
Bron: Peter Bak, Delft. 
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2.~. 

2.5. 

In de gestucte gevels worden de bovenstaande 
schades, voorzover deze niet specifiek betrekking 
hebben op de tegels, eveneens aangetroffen. Opnieuw 
zijn grote scheuren aan te treffen ter plaatse van 
eerroderende onderdelen van het staalskelet. 
De over het algemeen dunne pleisterlaag verkeert in 
een slechte conditie en biedt weinig bescherming 
meer. De toplaag is verweerd en zanderig [COTJ. Het 
pl.sisterwerk zit vol kleine scheurtjes, terwijl in 
de gepleisterde gevels van het schouwburggedeelte 
ook grotere scheuren worden geconstateerd [Intron]. 
Er zijn bij globaal onderzoek geen onthechte of 
holklinkende delen aangetroffen[COIJ. 

Draagconstructie in het buitenmilieu. 
De bekleding van de vrijstaande en in het gevelvlak 
opgenomen kolommen verkeert als geheel in het alge
meen in een redelijke conditie. Wapening en metaal
gaas onder de stuclaag zijn door corros ie aange
tast; hierop wordt ingegaan in het rapport van 
I ntr·on. 
Het pleisterwerk wijkt in technische conditie niet 
af van de overige gestucadoorde delen : de toplaag 
is wat verweerd en zanderig en ter plaatse van 
corros ie i n de achterliggende draagconstructie 
treedt erns tige scheurvorming op. Met name op het 
dakterras z i jn een groot aantal kolombekledingen 
bij de vloer- en plafondaansluitingen ernstig ge
scheur-ei. 

De coating van de pleisterlaag bladdert en heeft de 
technisc he levensduur bijna overal overschreden. 
De techni s che levensduur van de stalen kolommen 
z e lf is door Intron onderzocht. 
Niet in het metselwerk ingewerkte liggers worden 
beschermd door gedeelten van de puien en door meta
len beplating. Hiervoor geldt hetgeen is opgemerkt 
over de puien in paragraaf 2.2. Ten aanzien van de 
onderdel e n van de draagconstructie die zijn inge
werkt i n me tselwerk g e ldt het daarover reeds opge
mer·kte. 

[]aken. 
Oe bouwtechnische condit i e van de houten balklagen 
en het dakbe schot is in het algemeen goe d. Wel zijn 
plaatsel i jk lekkagesporen aangetr offen , maar deze 
vochtscha des hebben d a ar niet geleid tot verontrus 
tende aantasting van d e materialen of constructies . 

De oplegging van de houten balken ter plaatse van 
de gevels verdient extra aandacht. Bij het vrijma
ken van deze plaatsen tijdens de resta u r atie is 
nauwkeurige inspectie v a n de balkkoppe n mogelijk e n 
aan te bev e len. 
Het mastiekdak is veelvuldig gerepareerd. De huidi 
ge technische conditie is redelijk. De technische 
levensduur van de mastiek is in principe lang, 
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omdat kleinere beschadigingen in de meeste gevallen 
weer dichtvloeien. Een gelijkmatig verdeelde en 
sluitende balastlaag dient tevens als bescherm1ng 
van de dakhuid tegen de inwerking van ultraviolet 
licht. Deze grindlaag is nog aanwezig, maar niet 
overal goed gespreid. De mastiek zelf behoeft de 
nor:-rnale periodiekL:: repar:-aties en onderhoud. H.ierbij 
kunnen nog problemen ontstaat bij het repareren van 
de oude mastieklaag met hedendaags mastiek. 
De meeste daken wateren niet al te best af. Het 
gebouw is niet van al te veel hemelwaterafvoeren 
voorzien. Bovendien raken deze nogal eens verstopt, 
m~de door de aangroei die op. zijn beurt ook door de 
trage afvoer van water in de hand wordt gewerkt. 

Foto 19: Vermoedelijk als gevolg van corrosie op 
onder·delen van tlet skelet, wordt de afwer)<:ing van 
de kolommen in het buitenmilieu plaatselijk afge
drukt. Hier de aansluiting van de kolommen op het 
terras bij de voormalige theezaal. 
Bron : Peter Bak, Delft. 
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De zinken dakdoorvoeren zijn vermoedelijk al eens 
eerder vervangen en thans in een matige tot slechte 
conditie. De technische levensduur ervan is ver
streken; door de verzuring van het hemelwater zal 
dit eerder het geval zijn geweest dan aanvankelijk 
venuacllt. 
De gemetselde beluchtingsopbouwen verkeren in een 
redelijke conditie. Het verdient aanbeveling het 
voegwerk na te lopen. 

Foto 20: De bovenaansluiting van de kolom van de 
voorgaande foto. Hier is de stuclaag eveneens af
gedrukt door corrosie van de stalen kolom. Goed 
te zien is de langs een kromme verjongende konso
ls onder de balkonvloer. 
Bron: Peter Bak, Del ft. 
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2.b. 

2./. 

l.lakrunden. 
ln het gsval van re~'>t.arn·atie za:t bij liet vei jmal<en 
van de c onstructies een nauwkeurige contr-ole van 
het metselwerk tet' hoogte van de dakrand mogelijk 
cm tJJE:m~3elijk ziJn. Ue technische coneLitie hier·van 
is mogelijk slechter dan in de overige gemetselde 
gedEm 1 ten . 
De keramische afdekking ter plaatse var1 het metsel
tJJer·k i~,; i.n redelijkt:~ condi.tü~. Er- zijn nog volcloen
tje r->. 1 ementen VDCJrhamJen urn rJ i t dakr a ncldeta iJ in dE! 
oorspronkelijke opbouw te herstellen, echter zal dG 
conditie van t1et keramische materiaal hiertoe nauw
keuriger moeten worden vastgesteld. De aansluitin
gen van z i nkuJBl- k up de rlakr andtegel s b 1 ij ft daar·b ij 
boutJttechnlsC~l een minelee betr-cJuwtJaac ciela.il, dr..t 
ect1ter zeker is op te lossen. Mee~ problemen zal de 
mogeliJk he i ct tot .i. ntJJa t8~ .i. ng tussen gevel te ge 1 s F.:m 
dakrand-elementen opleveren. 
IJ!'3 loodslabben v er-ker·en i.n een r-edeli.,jke conditie. 
ltle l ver· tonF.m z .i. J p J. a at se 1 ijk .i nsclleuci ngf:?n . 
!Je tot boven hE-~ t. dak ciuCJr·gr:3txo k ken pui en VE~r tonen 
h:ier· in pri.nc:i.pe geen schades die afwiJken van de 
overige puigedeelten. 
Ier pJ.aatse van de plaatselijk vrij overstekende 
dakrand boven de baJ.kons is deze bskleocl met staal 
plaat. Deze verkesrt in een zeer slechte conditie 
al~; gevolg van cor-cosie van lli.nnenuit [ Intr-cmJ. 
Dok ter plaatse van de puien verkeren de loodslab
tJen, afgezien van tJ.ta t i n~;cheur 1 ngen, in een rede
lijke conditie. Oe zinken afdekking ter plaatse van 
de puien is i n slechte conditie. De technische 
levensduur- is hier over-schr·ode n. 

CJver-igens moeten nu vr-aagtekens wcJr.-den gezet bij 
het koud op elkaar aansluiten van staal, zink en 
lood. Door cleverzuring van het milieu in de laat
stF.~ decenrüa is de galvanische werking die tussF3n 
deze materialen optreedt, dr-astisch toegenomen. De 
technisctm 1evensveJ.- tuacht i ng is hier:door nu veel 
korter dan in de jaren dertig. 

DaktEn-ras. 
De staalconstructie en het betonwerk van de dakter
rasvloer zijn door Intron onderzocht. De oorspron
kelijke afwerking van het terras gaat volledig 
schuil onder later aangebracht tegelwerk en tuin
aarde. Uoor het verkrijge n van inzi c ht in de hui
dige technische conditie ervan is nader onderzoek 
noodzakelijk. 
De vermoedelijk nog oorspronkelijke cementvloer van 
heL bassi11 lijkt in redelijke conditie. Ook deze is 
echter goeddeels bedekt door tuinaarde en planten. 
De betege lde vijverrand is i n s lechte conditie. De 
betegeJing is los geraakt van de ondergrond en ge
deeltelijk afgevallen. Het tegelbed en het onder
liggend betonwerk zijn zeer vochtig en hierdoor 
en1sU.g aan[.:Jetast.. 
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2 .JO. 

Hoewel het verbazend is dat onder het dakterras 
geen ernstige lekkages optreden, blijkt uit diverse 
waarnemingen dat vocht in en onder deze betonvloer 
wel degelijk doordringt. Alvorens tot restauratie 
van cieze ten. asv loer over- te gaan zal deze in elk 
geval aan de bovenzijde voor inspect i e moeten wor
den vrijgemaakt en aan een grondig onderzoek moeten 
worden onderworpen. Oe diverse waarnemingen, onder
meer- D-6, 8, 10, 11 u i t het genoemde I ntronrappor·t, 
leveren thans een wat inconsistent beeld op van de 
technische conditie van de betonvloer en de onder
liggende staalconstr-uctie. 

Lle e J J i psvorm j_ ge ont.l uc ht i ngsopbouw ver keert in een 
slechte conditie. Nader- onderzoek is nodig indien 
dit element behouden of vervangen moet worden. 

Opstand dakterras. 
Ue technische conditie van de rand bloembakken 
langs het terras is slecht. Door lekkages van de 
bakken is plaatselijk ernstige schade opgetreden 
aan bFJton, tuapen:i ng en onrJer· l j_ggenc'le stanlccmstr-uc
tie. Corrosie van deze onderdelen en van de stalen 
electrabuizen heeft het tegelwerk afgedrukt. Nader 
onderzoek is uitgevoer-d door Intron. 

Balkons en balkonopstanden. 
Aan de balkons zeJ f komen geen spec i f .ieke afbouw
ccm~-:;t r· u c LL es voor· . De af wer· k i ng van de dr aagcon
st~r.-uct.i. evfJ f~ l E:Hnenten is j_ n een mat i ge tot s 1 echte 
condjtie. 
• De stalen ~andbalk is overal in zekere mate door 
roest aangetast. Het bovenvlak van de betonvloer
tjes vertoont plaatseli j k scheuren en heeft in het 
algemeen de t.echn i se he levensduur over--schr-eden. De 
onderzijde ervan is op de meeste plaatsen onlangs 
bijgewerkt en lijkt in r-edelijke conditie. In de 
binnenhoek van de geknikte hotelverdiepingen is het 
bovenvlak ecnst i.g gescheur:·d. [ 1 ntconJ 
De sLalen reLingen en hekt11er·ken verkeren vcijwel 
zonder LJi t zonderjng in een matige tot slechte con
r.i .i t :iE~ nl ~:; Qfl VD J g van cDrTDSi e!:;chade. De stalen 
IJtind~;:;chP.nnen ?i.Jn in matige cond.i.t .ie. Het hi.er·t n 
gezE::tte r.h-aariglas :is pli'lat:selijk gespn1nnen. 
Bij de aansluiting van ijzerwerk op de gevels en de 
onderd e len van de staalconstruct.i.e treedt plai'ltse
lJj~ç erns tige corrosieschade op. Een en ander moet 
worden beschouwd als een normai'll ouderdomsver-
~:;chj Jn<::;el in cDrntJinatio met [Jehcf:~kk .i.g oncier-houd. 

Schoorsteen en liftschacht. 
Liit:schacl1t en scl1oorst.een zijn in slr=!chte conch
t:ie. De tegelbekleding van de schoorsteen vertDont 
de gebreken die ook in de andere betegelde gevels 
j_s aangetr·offen en is op vele plaatsen afgedrukt 
als gevolg van corrDsie van ingewerkte onderdelen 
van de staalconstructie. In de gepleisterde oost-
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wand van de liftschacht treedt ditzelfde verschijn
sel op. De schades zijn vooral groot bij de aan
sluiting met de stalen randbalkjes van de balkons. 
Het achterliggende metselwerk wordt door dezelfde 
oorzaak eveneens plaatselijk uiteengedrukt. De 
hoekstalen zijn gecorrodeerd, plaatselijk ernstig. 
De puien van de liftschacht vertonen geen schades 
die principieel afwijken van de overige puien. 
De eigenaardig gevormde schoorsteenkap is in zeer 
slechte conditie en v t 

Foto Ter plaatse 
aan het skelet treedt corrosie op aan 
de bouten. 
rCJto: Peter· Bak, Delft. 
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3. 
3.1. 

3.2. 

RESTAURATIEFASEN Rl en R2. 
Inleiding. 
In de gedeelten die in de jaren 1872-78 zijn geres
taureerd wordt nog weinig schade aangetroffen. 
Gezien het feit dat de eerste werkzaamheden ruim 
tien jaar geleden zijn afgerond is de goede techni
sche conditie een indicatie van de zorgvuldigheid 
waarmee de architect te werk is gegaan. 
Het gebrek aan systematisch onderhoud blijft ook 
hier reden tot zorg. 
Hierbij wordt nog opgemerkt dat de in het bestek 
voorgeschreven werkwijze voor de behandeling van 
gecorrodeerde onderdelen van het skelet onvoldoende 
garantie biedt op het verminderen van corrosie in 
de toekomst. De behandeling op zich is goed, maar 
er kan bezwaarlijk worden aangenomen dat alle plek
ken die voor behandeling in aanmerking kwamen be
reikbaar zijn geweest. 

Hoewel dit niet deel uitgemaakt heeft van deze 
restauratiefasen, is de huidige technische conditie 
van de eerder aangebrachte nieuwe afwerking van het 
dakterras in paragraaf 3.7. aan de orde gesteld. 

Open gevels. 
De keuze voor thermisch ononderbroken raamprofielen 
en enkelglas uit bouwhistorische overwegingen is in 
bouwfysisch opzicht zeker niet zonder meer ongun
stig. Ten aanzien van t1et comfort ontstaan welis
waar nadelen (bijvoorbeeld koudestraling en koude
val in de wintermaanden, en een grotere kans op 
geluidoverlast) maar deze spelen bij deze gevels 
een mi nder belangrijke rol omdat het hier geen 
verblijfsruimten betreft. Dok wat betreft het ener
gieverlies en in samenhang daarmee het ongunstige 
effect op de verwarmingscapaciteit treden nadelen 
op. 
Het kiezen van een thermisch geisoleerde en onder
broken pui zou aan deze nadelen tegemoet zijn geko
men. Hier mee zou echter de kans op oppervlaktecon
densat ie en inwendige condensatie op andere plaat
sen in de buitenhuid zeker zijn vergroot. Hierbij 
moet worden bedacht dat deze hoogwaardige puien ook 
een hogere mate van tochtdichting hebben, waardoor 
de relatieve vochtigheid in het gebouw veelal hoger 
zou worden dan in de oorspronkelijke situatie. 
Zeker indien de daken, de spouwmuurconstructies en 
dergelijke niet zijn geisoleerd is de keuze voor 
geisoleerde en tochtdichte puien derhalve bouwtech
nisch niet zonder meer de verstandigste. De hoge 
aanschafkosten en de kans op schades elders in het 
gebouw, als gevolg van inwendige condensatie in 
daarvoor gevoelige bouwdelen, maken de vaak gesug
gereerde voordelen voor de exploitatielast van het 
gebouw op zijn minst twijfelachtig. Hierop wordt in 
de derde fase van dit onderzoek, rapport II .3., 
nader ingegaan. Ook wordt verwezen naar het rapport 
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van het Bouwtechnisch Onder-zoek 'Jongere Bouwkunst' 
CEindhoven/Delft, 1887). 

In de open gevels die in de restaur-atiefasen Rl en 
R2 zijn vervangen woeden nog geen ongewone structu
rele schades geconstateerd. Wel is het zo dat het 
achterwege blijven van het normale periodieke 
onderhoud schades heeft geinitieerd, welke snel 
ernstigl:l'r vormen kunnen aannemen,_ Door het kiezen 
van een vrijwel gelijke detaillering van de pui als 
in de oorspronkelijke toestand, zijn de bezwaren 
tegen scherpe randen, gleuven en aansluitingen 
daarin, ook hier van toepassing. D-ezelfde opmerkin
gen moBten wor:den gemaakt ten aanzien van de stop
verfzomen. Overigens is door de keuze van geschoo
peerd staal en een goed verfs!:jsteem het tempo van 
aantasting uiteraard veel geringer dan bij de oor
spronkelijke puien. 

Het enigszins naar buiten plaatsen van de puien, 
die oorspronkelijk in de systeemlijn van de draag
constructi.e stonden, heeft naar verwachting een 
positief s.Efect. op het voorkomen van r..ondens op de 
onderdelt:m van de draagconstructj,e ter plaatse. Ten 
aanzien van het beperken van de warmtestroom en het 
besparen van energie zijn de QJ3Volgen te verwaar 1 a
zen, maar dit was ook niet het doel van de ingreep. 
Zelfs voor een geoefend oog is de verandering nau
weLijks waar:-neembaar. Toch is de ingyeep als een 
afwijking van de oorspronkelijke opvattingen van de 
ontwerpers te beschouwen omdat het plaatsen van 
ramen in, danwel ju.ist buiten de S!:JSteeml.ijnen 
nadrukkelijk en weloverwogen ge.be:urde. op basis van 
een afweging van architectuuropvat·ti ngen en bouw
technischE' aspecten. 

Ten aanzien van het voegdetail tussen de puien en 
het tegelwerk bestaan enig_e twijfels .. De hechting 
van de thiokolkit aan de smalle flensrand van de 
r·aarnprofielen kan niet optimaal zijn. Een rugvul-
I ing zDu daar-naast een belangrijke bijdrage aan het 
functioneren van een dergelijke voeg hebben gele
verd en verhoogt bovendien de levensduur van de 
kit; hiervan is echter geen gebruik gemaakt. 
Thiokol heeft een techn~sche levensverwachting van 
circa 6 jaar en dient regelmati.g te worden gecon
troleerd. Uervanging van de kit moet nu, na tien 
jaar, zeker worden overwogen. 

[3es loten geve 1 s . 
In de r-estauratiefasen Rl en R2 is in de gesloten 
gevelgedeelten op een aantal punten afgeweken van 
de oorspronkelijke toestand. Opvallend is daarbij 
het veranderen van de ctstaillering ter plaatse van 
de ingemets elde onderdelen van de draagconstructie 
en het ventileren van stalen borstweringen en som
mige spouwconstructies. 
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De gesloten gevelgedeelten die in deze restauratie
fasen zijn aangepakt, zijn alle betegeld geworden 
en vertonen opvallend weinig schade. Uitzondering 
hierop vormt de scheurvorming ter plaatse van de 
zuidelijke hoekkolom in de westgevel. In de voegen 
worden wat kleinere problemen gesignaleerd. 
Overigens sluit dit betrekkelijk gunstige beeld 
schades in de toekomst niet uit. Met name het ach
terwege blijven van normaal periodiek onderhoud 
geeft hier alle aanleiding tot zorgen. De gevoelig
heid van betegelde buitenoppervlakken voor onder 
andere indringend vocht is te groot om verwaarlo
zing toelaatbaar te achten. Ook het achterwege 
laten van een voorziening onder in de spouwen voor 
het naar buiten leiden van vocht wordt in verband 
hiermee niet verstandig geacht. 
Er wordt op gewezen dat de mogelijkheid bestaat dat 
in de bedoelde gevelgedeelten inwendig reeds schade 
is opgetreden. Door de veranderde detaillering is 
het mogelijk dat deze aan de buitenkant nog niet 
zichtbaar zijn. Hierop wordt later ingegaan. 

Over het effect van de afscherming van de ingewerk
te onderdelen van het skelet door thermisch isola
tiemateriaal bestaat bij de onderzoekers enige 
twijfel. De oplossing is geinspireerd op een Duits 
voorbeeld en vermoedelijk gesuggereerd door de 
tegelleverancier. 
Blijkens verslagen van gesprekken tussen de archi
tect en deskundigen van TNO-IBBC is de keuze hier
voor gemaakt met de bedoeling condensvorming op de 
staalconstructie te voorkomen. 
Uolgens de onderzoekers [Wolfs, TUEJ is de kans 
daarop echter ook zonder deze afscherming minimaal. 
Weliswaar ligt het dauwpunt in deze spouwconstruc
tie in het buitenblad, maar is bij normale binnen
omstandigheden het vochttransport naar buiten te 
gering om veel problemen te veroorzaken. Da damp
diffusieweerstand van de totale constructie tussen 
dauwpunt en binnenlucht is daarvoor te groot. 
Bovendien is de weg tussen de balk en de engeiso
leerde muurgedeelten daarentegen juist weer zo 
kort, dat indien er kans op enige condensvorming 
van betekenis zou zijn, deze zodanig dicht bij de 
ligger zou optreden, dat in dat geval toch schade 
aan de balk zou moeten worden verwacht. 
De hoogte en dikte van het i s olatiemater iaal zijn 
bovendien zo gering, dat in de gegeven omstandighe
den weinig effect van de thermische isolatie mag 
worden verwacht ten aanzien van de beperking van de 
warmtestroom door de gevel en het energieverlies. 

De functie van het isolatieplaatje als bedoeld door 
de ontwerpers, wordt door de onderzoekers dus be
twijfeld. De in de oorspronkelijke gevels geconsta
teerde schades ter plaatse worden dan ook aan inwa
tering toegeschreven en niet aan inwendige condens. 
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Naast het door de architect beoogde effect van de 
detaillering worden door de onderzoekers een aantal 
onbedoelde gevolgen ervan gesignaleerd. 
Het COT ziet als voordeel van het strookje isola
tiemateriaal dat een expansieruimte ontstaat voor 
eventuele thermische lengteverandering van de lig
gers, welke immers afwijkt van de gemetselde vlak
ken. Schade dientengevolge zou zich dan minder snel 
aan de buitenzijde manifesteren CCOTJ. De laatste 
opmerking moet ook van toepassing worden geacht in 
het geval van volumevergroting van de liggers als 
gevolg van eventuele corrosie. 
Anderzijds ontstaat het risico dat hinnen een te
gelvlak ver·schillen in thermische lengteverandering 
ontstaan. Tegels ter hoogte van de geisoleerde 
str·ook kunnen bij temperatuurver ander· i ngen nauwe
lijks warmte uitwisselen met de achterliggende 
constructie, terwijl dat op andere plaatse wel goed 
mogelijk is. Hierdoor ontstaan verschillen in op
pervlaktetemperatuur en daardoor in thermische 
lengteverandering. Dit zou onder ongunstige omstan
digheden tot schades kunnen leiden, bijvoorbeeld 
bij intensieve zonbestraling van een wat groter 
ongedilateerd tegelvlak op het zuiden of zuidwes
ten. Hoewel dergelijke schades nog niet zijn waar
genomen moeten deze voor de toekomst niet worden 

loten. 

Foto 22 : Door corrosie van de ingewerkte kolom 
treedt op de hoek van de oostgevel ernstige scha
de op. De in de gerestaureerde westgevel waarge
nomen beg i nnende schade zal zich mogelijk op deze 
wijze verder ontwikkelen. 
Foto: Peter Bak, Delft. 
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Ter voorkoming van de in de nog oorspronkelijke 
gevels geconstateerde ernstige horizontale scheur
vorming moet, behalve aan het voorkomen van vocht
doorslag, ook worden gedacht aan een verbetering 
van de ondergrond waarop het tegelwerk wordt aange
bracht. Daarbij moet uiterste zorg worden besteed 
aan het aanhelen van het metselwerk en het inwerken 
hierin van het skelet. Ook kan ter plaatse aan een 
betonplaatje worden gedacht. 
Indien toch voor het detail met het isolatieplaatje 
wordt gekozen is het wellicht verstandig te kiezen 
voor een materiaal met een hoge dampdiffusieweer
stand zoals glassfoam of geextrudeerd polystyreen; 
het door het COl naar voren gebrachte voordeel 
vervalt daarmee echter. Ook kan aan een wat forsere 
afmeting van het isolatiemateriaal worden gedacht. 
De roestvaste wapeningsmat is eventueel te vervan
gen door een polyestermat. 

Ter plaatse van de zuidelijke hoekkolom in de ge
restaureerde westgevel zijn een aantal grote verti
cale scheuren aangetroffe11, vermoedelijk als gevQlg 
van corrosie van de achterliggende kolom. Nader on
derzoek zal de oorzaak hiervan moeten achterhalen. 

In de voegen wordt plaatselijk vochtophoping gecon
stateerd. Oe oorzaak is hier vermoedelijk dat de 
voegen niet geheel vlak zijn uitgevoerd. Met name 
bij de horizontale voegen kan dit leiden tot vocht
opbouw onder de onderrand van de tegels, waardoor 
de voegen ter plaatse meer vocht opnemen. Ook de 
inhomogeniteit van de voegmortel kan een rol spe
len. Hoewel kant en klare voegspecie is voorge
schreven lijkt het erop dat de mortel plaatselijk 
minder cement bevat en dat daar meer vocht in de 
voegen wordt opgenomen. 
Ter weerszijden van de verticale dilatatievoegen 
komen ook vochtplekken voor. 

Hoewel dit bij de restauratie van enkele schouw
burggevels achterwege is gebleven, is bij de res
tauratie van de westgevel van het hotel gekozen 
voor het ventileren van de luchtspouw. Over het nut 
hiervan bestaan twijfels, omdat bij een zorgvuldige 
detaillering, uitvoering en onderhoud van de bui
tenhuid geen vochtophopingen van betekenis te ver
wachten zijn. De niet-geventileerde noordgevel van 
de voorbouw van de schouwburg vertoont dan ook nog 
geen ander schadebeeld dan de westelijke hotelge
vel. 
De ventilatievoorzieningen in de laatste bieden 
echter wel de mogelijkheid tot dampspanningsveref
fening. 
De kans op schade als gevolg van bijvoorbeeld inwa
tering door slecht onderhouden voegen wordt zo 
kleiner. Uerstandig blijft het de voegen naar beho
ren te onderhouden. 
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3.Lf. 

3.5. 

3.6. 

3. 7 . 

Het weglaten van een slabbe onderin de spouw van de 
westelijke hotelgevel hangt mogeliJk samen met de 
keuze voor spouwventilatie. In de nietgeventileerde 
gerestaureerde schouwburggevel is wel een loodslab
ba aangebracht, maar deze loopt niet geheel tot in 
het binnenblad door. Gezien het Feit dat de grote 
schades ter plaatse in de oorspronkelij~e gevels 
mede aan het onjuist aanbrengen van Joodslabben is 
toe te schrijvEm, wordt een zorgvuldige detaille
ring van deze aansluiting met bijvoorbeeld een 
bitumineuze slabbe, van belang geacht. 

He:t . . Vêntileren yap . de st.alen. borstweri ngspanal.en is 
bij de hier toegepaste detaillering en materiaal
kwaliteit een verstandige keuze. De mogelijkheid 
voor darnpspanni ngsvereF.feni ng en het ver·rninder.·en 
van de kans op oppervlaktecondens in het paneel zal 
de technische levensduur ervan verlengen. 

Draagconstructie in het buitenmilieu. 
In de arwerkingen van de draagconstructie in het 
bui tenmj_l ieu zj_j n nog geen schades aangetrofFen. 
Ter plaatse van onvoldoende tegen corr-osie behan
delde oorspronkelijke onderdelen van het skelet kan 
schade als gevolg van volumevergroting door corro
sie van de stalen onderdelen op rlen duur- doorwerken 
in de arwerking ervan. 

Daken. 
Daken zijn slechts gerepareerd volgens de oorspron
kelijke detailleringen, zie paragraaF 2.5. van dit 
tmoFdstuk. 

Dakrand:en. 
Aan de dakranden zoals deze in de restauratiefasen 
Rl en R2 zijn gerealiseerd zijn nog geen schades 
van betekenis geconstateerd. De detaillering van de 
koperen dakrand is bouwtechnisch goed. Ten aanzien 
van het gebruik van koper, staal en lood in onder
linge aansluiting geldt hetgeen is opgemerkt in 
paragr·aaf 2.6. van dit hoofdstuk. 
Het moet als bouwtechnisch gunstig worden beoor
deeld dat de mogelijkheid tot inwateri.ng bij de 
oorspronkelijke detailler·ing rnet ker·amische dak
randelementen is onderkend en dat een verbetering 
van het detail is gerealiseerd. 

Dakter-ras. 
UacraFgaand aan de restauratieFasen Rl en R2, en 
der-halve ook buiten verantwoordelijkheid van archi
tect Uan Klooster, is op de oorspronkelijke tegel
laag van het grote dakterras een nieuwe tegelaFwer
king aangebracht. Omdat deze van belang is bij de 
op handen zijnde restauratie van Gooiland wordt 
deze ingreep gemakshalve hier aan de orde gesteld. 
De huidige technische conditie van de nieuwe tegel
aFwerking is zeer slecht. Een groot aantal tegels 
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ligt los als gevolg van hst uitsenvallen van het 
specisbed, dat op sen aantal plaatsen volkomen van 
vocht verzadigd is. De oorzaken van deze schade 
moet worden gezocht in de wijze van aanbrengen van 
tegels en specisbsd, problemen met de afwatering 
van het terras en de inwerking van wortelzuren van 
de beplanting, die een bijzonder destructieve in
vloed op cementproducten kan hebben. 

Opstand dakterras. 
Hierop heeft deze restauratiefase geen betrekking. 

Balkons en balkonopstanden. 
Hierop heeft deze rsstauratisfase geen betrekking. 

Schoorsteen en liftschacht. 
Hierop heeft deze restauratiefass geen betrekking. 

Foto 23: De later over de oude laag aangebrachte 
nieuwe tegels op het dakterras liggen plaatselijk 
los. De technische conditie van de tegelvloer is 
op sommige plaatsen zeer slecht als gevolg van 
problemen met de afwatering en de inwerking van 
plantenzuren. 
Bron: Peter Bak, Delft. 
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Foto 2~: In tegenstelling tot de geheel binnen
gelegen delen van het skelet zijn de onderdelen 
welke .deel uitmaken van de buitenhuid plaatselijk 
in een slechte technische conditie. 
Bron: Peter Bak, Delft. 

h i ac1 f.ï/ 
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RESTAURATIEFASE R3. 
Inleiding. 
De restauratiefase R3 is zeer recent. Ueel schades 
worden dan ook nog niet aangetr-offen. 
Het voor deze restauratieFase opgestelde bestek is 
vrijwel letterlijk een ingekorte versie van het 
bestek van de eerdere restauraties. 
Dit neemt niet weg dat de bouwtechnische kwaliteit 
van de gerestaureerde gevels als minder goed worden 
beoordeeld dan de eerder gerestaureerde gevels. Dit 
wordt vooral veroorzaakt door de plaatselijk ge
brekkige detaillering en uitvoer-ing; de gekozen 
materialen en producten leveren op zich voldoende 
bouwtechnische prestaties. 

Hierbij wordt opnieuw opgemerkt dat de in het bestek 
voorgeschreven werkwijze voor de behandeling van 
het skelet, welke is ontleend aan het bestek van 
fasen Rl en R2, onvoldoende garantie biedt op het 
verminderen van corrosie in de toekomst. 

LJpen gevels. 
De keuze voor thermisch niet-onderbroken profielen 
met enkelglas wordt ook hier niet zondermeer onver
standig geacht, zie paragraaf 3.2. van dit hoofd
stuk. Echter beschouwd als onderdeel van de gehele 
buitenhuid treedt een wat inconsistent beeld op: de 
puien zijn niet geisoleerd Choewel in de oorspron
kelijke toestand de grootste warmtestroom juist 
daar doorheen plaatsvindt), de betegelde buitenge
vels wel maar het dak vervolgens weer niet. Door 
deze aanpak wor-den in zekere zin koudebruggen ge
creeerd, waar in de oorspronkelijke toestand de 
gehele buitenhuid meer gelijkmatig warmte doorliet. 
Indien de tochtdichting van de puien onder deze 
omstandigheden wordt opgevoerd is het optreden van 
condens op de puien en bijvoorbeeld in de dakcon
structie mogelijk. Uoor tochtdichting is weliswaar 
niet gekozer1, maar deze is door de gebruikers zelf 
in tweede instantie plaatselijk aangebracht. 

Uoor zover dit zonder tekeningen te beoordelen is, 
lijken de geplaatste puien zelf van goede kwaliteit 
en detaillering; het fabrikaat staat goed bekend. 
Enige twijfels bestaan plaatselijk over de dimen
sicnering van enkele onder·clelen. De stijfheid van 
sommige wat grotere puien is niet voldoende. 

Ten aanzien van de kans op corrosieschade aan de 
puien zelf wordt opnieuw opgemerkt dat het onvol
doende uitvoeren van normaal periodiek onderhoud en 
controles onverstandig wordt geacht. 

De vorm van de koudgevouwen profielen laat een 
hoogwaardige aansluiting op de andere bouwdelen 
toe. Het realiseren van een voeg van elastisch 
blijvende kit op een rugband is tegen de stalen 
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kokerprofielen heel goed mogelijk. Het is niet 
bekend of hiervan gebruik is gemaakt, maar de ver
dere uitvoering en detaillering van de voegen in 
het tegelwerk doen het ergste vrezen. 

Gesloten gevels. 
Zoals opgemerkt moet van het thermisch isoleren van 
de betegelde gevelgedeelten niet zondermeer een 
gunstig effect worden verwact1t. indien ander-e bouw
delen niet worden geisoleerd, zie paragraaf '±.2. 
Ook echter indien dit bouwdeel op zichzelf be
schouwd wordt, kleven er bezwaren aan de opbouw 
ervan. Het thermisch isoler-en van de luchtspouw, in 
combinatie met een als vrijwel dampdicht te be
schouwen buitenoppervlak, heeft een nadelige in
vloed op de hygrische prestaties van het bouwdeel. 
Door het isolatiemateriaal heeft het buitenblad in 
de wintersituatie een nog lagere temperatuur dan 
anders het geval zou zijn geweest. In de construc
tie aanwezig vocht verzameld zich zodoende in ster
kere mate juist in het buitenblad. Uolgens de hui
dige inzichten moet een bijdrage aan de verdamping 
.hiervan aan de binnenzijde door spouwventilatie 
nautuelijks van belang worden geacht [Wolfs]. Omdat 
ook aan de buitenzijde door de betegeling geen 
veedamping optreedt, bouwt zich onder de tegellaag 
een vochtvoorraad op, die bij vorst ernstige 
schades hieraan kan veroorzaken. 

Hoewel deze nog niet werkelijk zijn opgetreden moet 
de kans op schades als gevolg van thermische leng
tever·andering in de ongedi lateerde tegel. vlakken 
niet: dankbeeldig worden geacht. Behalve de onvol
doende diepte van de als dilatatie bedoelde voegen 
is ook de toegepaste kit van onvoldoende kwaliteit. 
Deze is in drie jaar tijd volkomen verdroogd en 
niet meet- elastisch. Gezien de uit de k .itvoegen 
gelekte aanslag is gebruik gemaakt van een vethou
dend pt-odukt, dat voor het beoogde doel derhalve 
ongeschikt is. 

Een andere oorzaak van schade in de toekomst wordt 
gezien in het gebrekkig herstel van de ingewerkte. 
staalconstructie. Behalve dat slechte delen werke
lijk zouden zijn blijven zitten, biedt de wijze van 
aanbL-engen van de corrosiewerende middelen onvol.
doende zekerheid voor de toekomst. 
Uerdergaande corrosie van de liggers en kolommen 
zal in de loop der tijd schade aan de tegelvlakken 
kunnen doen ontstaan. Uooralsnog heeft corrosie en 
volumevergroting van het skelet ter plaatse het 
buitenoppervlak nog niet beschadigd, doordat de 
glaswoldeken een expansiemogelijkheid biedt en 
bovendien skelet en buitenblad zijn losgehouden. 
Dit laatste is bouwtechnisch zeker niet onverstan
dig. 
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Ten aanzien van de detaillering wordt opgemerkt dat 
het ontbreken van een druiprand aan de onderzijde 
van de oostgevel van het winkel/woonhuisgedeelte 
onverstandig wordt geacht. Van de overige detaille
ringen en aansluitingen is onvoldoende informatie 
voorhanden voor het doen van verdere uitspraken. 

Opgemerkt kan nog worden dat de aangekochte Buchtal 
tegels niet goed bestand blijken tegen oplosmidde
len waarmee grafitti in de regel wordt verwijderd. 
De glazuurlaag wordt hierdoor aangetast. 

Draagconstructie in het buitenmilieu. 
Voor onderdelen van de draagconstructie welke in de 
gevellijn of geheel vrijstaand voorkomen geldt het 
in paragraaf '-±.3. aangegeven gevaar voor corrosie 
minder, omdat deze onderdelen door de goede bereik~ 
baarheld beter tegen corrosie konden worden behan
deld. Schades zijn nog niet waargenomen. 

Daken. 
Daken zijn slechts gerepareerd volgens de oorspron
kelijke detailleringen, zie paragraaf 2.5. 

Dakranden. 
Aan de dakranden zoals deze in de restauratiefase 
R3 zijn gerealiseerd zijn nog geen schades van 
betekenis geconstateerd. Ten aanzien van het ge
bruik van koper, staal en lood in onderlinge aan
sluiting geldt hetgeen is opgemerkt in paragraaf 
2.6. van dit hoofdstuk. 
Wat betreft de detaillering van de dakranden zelf 
moet wor·den opgemerkt dat het aan elkaar solderen 
van de koperplaten een minder goede keuze is. Een 
dergelijke verbinding laat geen thermische lengte
verandering toe, zodat de technische levensver
wachting van de gekozen oplossing minder lang is 
dan bij de eerder toegepaste dakrandoplossingen. 
Ook het weglaten van de overstekende rand aan de 
koperplaten aan de kant van de tegels op de buiten
gevel is bouwtechnisch minder verstandig, omdat de 
kans op inwatering ter plaatse opnieuw ontstaat. 

Dakterr·as. 
Hierop heeft deze restauratiefase geen betrekking. 

Opstand dakterras. 
Hierop heeft deze restauratiefase geen betrekking. 

Balkons en balkonopstanden. 
Door de marginale aanpak van de balkons en de op
standen in deze fase, verkeren deze onderdelen in 
vrijwel dezelfde technische conditie als elders in 
het gebouw, plaatselijk zelfs slechter. 

Schoorsteen en liftschacht. 
Hierop heeft deze restauratiefasegeen betrekking. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES. 
Inleiding. 
In aanvulling op de conclusies in het onderzoeks
rapport I.1. kan ten aanzien van de buitenhuid het 
volgende worden opgemerkt. 
Sterker dan binnen in het gebouw het geval is 
spreekt uit de aFbouwconstructies van de buiten
huid, en met name uit die van de gevels, het Nieuw
Zakelijke van het Gooilandcomplex. Dit maniFesteert 
zich overtuigender in de zintuiglijk waarneembare 
aspecten, zoals het beeld van het gebouw, dan in de 
opbouw van de achterliggende constructies. In die 
zin heeFt de buitenkant van het gebouw meer een 
uitstraling als voorbeeld van het Nieuwe Bouwen, 
dan dat dit, op basis van de opvattingen van die 
ontwerpers, in de constructiewij?e van de aFbouw 
aanwijsbaar· is. Het toepassen van een skelet als 
hoofddraagconstructie sluit bijvoorbeeld veel nau
wer hierbij aan; hierop is in rapport 1.1. al 
i ngr:Jgaan. 

Architectuur-historische schets. 
De Nieuw-Zakelijke uitstraling van Gooiland wordt 
in hoge mate bepaald door de keuze van de afwerkin
gen van de geve ls en het grote dakterras. Het 
gebruik van stalen ramen en de betegelde oppervlak
ken spelen hierin de hoofdrol, alsmede de keuze 
voor diverse gradaties van transparantie van de 
lichtdoorlatende materialen. 
De lichte curve in een aantal gevelvlakken draagt 
in dit karakter istieke beeld bij; d i t benadrukt de 
nagestreefde immaterialisatie. Deze wordt verder 
versterkt door het gebruik van slanke constructies, 
heldere en 1 ichte kleur-en en het glanzende opper
vlak van de betegelingen. 
Gewezen is al op het belang van het dakterras in de 
ruimtelijke opbouw van Gooiland. Het gebru ik van 
curves in de vijver en de ontluchtingsopbouw ver
oorzaakt een verder verbijzondering van de ruimte. 
Als bijzonder element van Gooiland moet zeker de 
schoorsteen en liftschacht worden genoemd. Door de 
wat asymmetrische plaatsing speelt deze in de com
positie van het geheel een belangrijke rol, verge
lijkbaar met bijvoorbeeld de schoorst een en water 
toren van 'Zonnestraal'. 
De betegeling en vooral de eigenaardige vorm van de 
schoorsteenkap versterken dit efFect . 

Oorspronkelijke toestand. 
Ten aanzien van de bouwhistor i sche aspecten worden 
de meeste toegepaste constructies ni e t als bijzon
der waar devol beschouwd. 
Hoewel bijna een symbool voor de architectuur van 
het Nieuwe Bouwen

1
zijn de aangetroFFen stalen ramen 

in de jaren dertig zo algemeen toegepast dat op 
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Ten aanzien van de huidige technische conditie 
menen de onderzoekers nader onderzoek te moeten 
uitvoeren naar·: 
a. de our-zaak van de geconstat.eerde schades lar

plaatse van de lekdor·pel bij de aansluiting 
van puien op cje beturmen bal k onplaten. Beperkt 
de~:;tr·uct i af cmder z oek .i~-; nodig voor het v e c
kr ij gen van lÜ Ls lLü ts.e J . 

b. de dakbalken, de tJal kop legg .ingen en het houten 
dakbeschot 

r· de mDgelijkheden tot ~mr·sto1 van de dakr·and 
met keramische elementen. 

c.\. qe conditte van cle biJ de diver-sf.~ re~;taucatiP~'; 

ingell.lerkte onder·cielen van het ske l et, met. het . 
oog op de te nemen maatregelen voor herste l . 
Hierbi. j llJOrctt gedacht aan ver·der C1nderzOElk mcd~ 

behulp van de bm·nscDDP en dm·geJ. j jke, alsmedE) 
aan lJr:lpen·kt desl:n H: t ief unc1eczoek. 

Het hier bedCJ8Jde nac.ier· oncler·zoek zal j n d~:) t u.Jee de 
fase van hc-3t. onder-zoek en tJinnen 1·1et daar·vouc DVf~ r 

eengekomen taak ste 11 enrl budget mDeten p.l a a t.sv l nL1Em. 

Aanbevel1ngen voor restauratie-ingrepen. 
Uooru:Ltlopencl op rie rt3suJtaten van onder·zoek naa r · 
de prestaties van een aantal mogelij ke restaur at i e 
jngr·epr:m vuur bcJuJlanr.i, kcJrnen de Dndeczoekers o p 
basis van de U1ans a fger·untie eer~;te fase var1 dit 
onderzoek reeds tot een aantal uitspraken hiervoor 
Het venl.l ent aanbc:Jve J.i ny tl iJ llet ontwikkel en van 
al tl:Jrnat.:i.even vooc restauL·at. ie-ingr·epen uit te gail.n 
van: 
a. 

b. 

c. 

c\. 

het aanbrengen van een Joodslabbe Cof 
gelijkwaardig) onder in de spouw van de 
gemetselde gevels. 
het achtertuege laten van ther·mi sche isolat i e 
in de spouw. 
de voorkeur die puien met enkelglas genieten 
met het oog op voorkomen van problemen in 
andere bouwdelen. Eventueel moet een 
aanpassing van de verwarmingsinstallatie 
worden overwogen. 
het aanbrengen van dilataties in de betegelde 
gevels met inbegrip van het speciebed. 
Ll j Ja tat .i evoegen di. enen te wcn-- d(~n VCHJT:"Z i en v an 
een passende rugvulling en een b l ijvend
elasti!3Che kit. Uitzelfde geld t vom .- de 
aansluitingen tussen tegelwerk en andere 
rn a t e r· i a Jen. 

Tenslotte wijzen de onderzoeket-s met klem op de 
noc)(izaak van het opzetten van een doE"!! treffend 
onderhoudsplan voor het gehele gebouw , zoweJ de 

~=~~:.l ~=~l~staur.-- mJrrie als~ c~ nog~' te t-estaur·er- en 

E1mihnven, 5 JunJ. 1888 ~ t n Y/(t 
Ir:-. Wessel de Jonge ~ ÛilVI(;! · ~t;" 
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UERSLAG UAN OE GESPREKKEN OP 5 EN 6 JANUARI 1988 OUER DE 
GEUELS UAN GOOILAND, TE EINOHOUEN EN HILUERSUM. 

GESPREK DESKUNDIGEN TUE 5 
Aanwezig: dhr WolFs 

januari 1988. 
TUE FAGO 
TUE BRB 
TUE BRB 

dhr· Henket 
dhr De Jonge 

GESPREK BUCHTAL 6 januari 
Aanwezig: dhr Schaudinn 

dhr Schunselaar 
dhr Weiss 

1988. 
Buchtal BRD 
Buchtal Nederland 

, Kwakkel 
dhr Uan Klooster, architect 
dhr Morrien , gemeente Hilversum 
dhr Henket TUE 
dhr Oe Jonge TUE 
dhr Handriks student TUE 

GESPREK COT 6 januari 1988. 
Aanwezig: dhr- Winkel COT bouwtechnologie 

dhr- Deutekom COT metaalbescherming 
dhr Henket TUE 
dJ-Jr- de Jonge TUE 
dhr Hendr-iks student TUE 

GESPREK BOUWTEAMLEDEN 6 
Aanwezig: dhr- Boerkoel 

dhr Dekker
dhr Henket 
dhr· De Jonge 
dhr Hendr-iks 

januar· i 1988. 
constr-ucteur Kr-abbendam Boerkoel 

, bouwF~sicus Lichtveld Buis 
TUE 
TUE 
student TUE 

1. MATERIELE WERKELIJKHEID. 
1.1. Oor-spronkelijke toestand. 

zi.e tekeningen. 

1.2 . Restauratie 1978. 
Enige aanvullende inFor-matie voorlopig: 

M 13 (zie tekeningen 1978) is een waterkerend 
verdichtingsmiddel, geen elastificeerder. 
Dilatatievoegen 1978 zijn thiokol. Schaudinn geeFt 
ze zes jaar. 
Uoegmortel wellicht niet kant en klaar aangeleverd. 

1.3. Restaur-atie 198~. 
Tekeningen ontbreken nog. Ook minder van belang omdat 
de architect toch niet zo verder wil, maar uit wil gaan 
van zijn eigen oplossingen met eventuele modiFicaties. 
Wel is duidelijk dat: 

een vethoudende kit is gebruikt in de dilataties 
de spouw onder en boven geventileerd wordt 
er mogelijk glaswol-spouwisolatie is gebruikt 
er geen druiprand is aangebracht. 
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2. HUIDIGE TECHNISCHE CONDITIE. 
2.1. Oorspronkelijke toestand. 

In het tegelwerk van de gevels die nog de oospronkelijke 
detailler·ing hebben (o.a. de oostgevel van het hotel) 
zijn de volgende schades geconstateerd: 

2 .1.1. 

1. 

grote horizontale scheuren ter plaatse van sommige 
stalen liggers in de gevel 
diagonale scheuren bij de onderdorpels van de puien 
afschilfering van de originele tegels 
beschadiging van de voegen 
verkleuring van de onderranden van veel tegels, 
vooral onderaan het gevelvlak. 

Tegelwerk: horizontale scheuren. 
Over de oorzaak van de horizontale scheuren ter 
plaatse van een aantal gevelliggers bestaan de 
volgende verschillende opvattingen, waarvan de 
eerste vooralsnog de meest waarschijnlijke lijkt: 

Corrosie van onbehandelde stalen ligger door 
inwatering. 
Er moet van worden uitgegaan dat alle voegen 
inwateren als gevolg van haarscheurtjes die zijn 
ontstaan door thermische beweging in het tegelvlak. 
Het vocht dat zo in het achterliggende metselwerk 
terecht komt zakt naar beneden en ontmoet als eer
ste obstakel de bovenflens van de gevelligger. 
Deze aansluiting van spouwmuur op gevelligger is 
weliswaar met een loodslabbe afgedekt, maar deze 
slabbe is niet aangebracht op de manier zoals op de 
bestektekeningen is aangegeven. Bovendien is de 
ligger is niet verzinkt. De ligger en vooral die 
bovenflens vertonen op den duur in dit vochtige 
milieu corrosie, welke inderdaad is gecon
stateerd. 
Door de volumevergroting van het gecorrodeerde 
staal is het tegelwerk naar buiten gedrukt en de 
muur omhoog. De daardoor in de tegels optredende 
spanningen hebben geleid tot scheurvorming in de 
tegels. Deze scheuren worden inderdaad juist 
aangetroffen bij de bovenflens van de liggers van de 
verdiepingsvloeren, waar deze corrosie het eerste en 
het meeste optreedt. De corrosie van de onderflens 
leidt niet tot scheurvorming in de tegels omdat het 
wegdrukken van de tegels door de corrosie in de 
bovenflens reeds eerder plaatsvindt en er dus 
voldoende ruimte is voor de volumevergroting van de 
onderflens. Bij de liggers van de dakvloer wordt de 
schade niet aangetroffen omdat hierboven slechts 
weinig metselwerk aanwezig is en de 
vochtconcentratie derhalve ook minder is. 
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2. Corrosie van de onbehandelde stalen ligger door 
condensatie. 
Bij gebruik als hotel wordt geen hoge 
vochtproductie in het binnenmilieu verwacht. De 
afwerking aan de binnenzijde met kalkpleister en de 
zwaarte van de constructie zorgen voor een grote 
buffer voor vocht dat van binnen naar buiten wil. 
Het is derhalve onwaarschijnlijk dat dit tot een 
zodanige condensvorming in de buitenwanden zou 
hebben geleid dat hierdoor de liggers zouden zijn 
gecorrodeerd. Bovendien zouden dan ter plaatse van 
de liggers van de dakvloer dezelfde schades zijn 
opgetreden. 
Indien er toch sprake zou zijn van vochttransport, 
bijvoorbeeld bij de badkamers welke aan de gevel 
liggen, dan zou dit vocht condenseren ter plaatse 
van het dauwpunt, dat in het buitenblad zal moeten 
liggen. 

3. Corrosie van onbehandelde metalen delen van het 
steengaas. 
Nog afgezien van de vraag of de corrosie van het 
steengaas is veroorzaakt door inwatering danwel 
door condensatie, is het niet waarschijnlijk dat 
deze corrosie de oorzaak is van de geconstateerde 
schade. De volumevergroting van het gaas door deze 
corrosie veroorzaakt weliswaar spaningen, maar deze 
vinden hun uitweg door het gaas juist naar binnen 
te drukken in de achterliggende holle ruimte. 

~. Uorstschade door inwatering. 
De h~pothese is hier dat door de haarscheurtjes in 
de voegen inwatering plaatsvindt. Dit wordt door de 
voeg en de poreuze ondergrond van de tegels sterker 
opgenomen dan door de tegels zelf. Bij bevriezing 
zou dit leiden tot een sterkere volumevergroting in 
de ondergrond, waardoor de tegel naar buiten wordt 
gedrukt en knapt. Niet verklaard is daarmee waarom 
de scheuren recht zijn en evenmin waarom ze alleen 
ter plaatse van de liggers voorkomen. 
Bovendien zou de uitzettende mortellaag juist bij 
de stalen liggers naar binnen toe minder weerstand 
onderv i. nden. 

5. Thermische en h~grische spanningen tussen tegels en 
ondergrond. 
Ondermeer door zonbestraling warmt de gevel overdag 
op. 's Avonds koelen de tegels het eerste af en 
krimpen dan sneller dan de ondergrond. Hierdoor 
ontstaat trekspanning in de tegel hetgeen tot 
scheuren op de zwakste plekken leidt. 
Ter plaatse van de holle ruimten bij de liggers is 
achter de tegels bijna geen warmteaccumulatie 
mogelijk, elders wel. Daardoor worden de tegels op 
die plaatsen veel heter en is het temperatuurver
schil dus ook veel groter. Dat de scheuren in die 
zone optreden is daarmee verklaard. 
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Uolgens Henket is de zwakste plek de plaats waar de 
tegel op mortel en steengaas is aangebracht; hier 
treden dan scheuren op. Dit verklaart niet dat de 
scheuren op een rechte lijn zitten. 
Uolgens WolFs is ook op deze plaatsen nog altijd de 
voeg de zwakste plek, zodat de scheur in de tegel 
niet verklaard kan worden. 
Na het scheuren van het buitenvlak kan inwaterend 
vocht corrosie van de liggers hebben veroorzaakt, 
waarmee het naar buiten drukken van de tegels zou 
zijn verklaard. 
Zwak punt in de redenatie is dat tegels, mortel en 
metselwerk ongeveer gelijk thermisch gedrag 
vertonen. Niet geheel duidelijk is ook het ontbre
ken van de scheur ter plaatse van de dakvloer en de 
rechte lijn van de scheuren. 

6. Thermische spann .i ngen tussen skelet en gevelpakket. 
De stalen onderdelen van de draagconstructie zijn 
verbonden met binnengelegen constructiedelen. Het 
staal vertoont daardoor een vrij geringe thermische 
lengteverandering. 
De overige gedeelten van het buitenblad hebben 
contact met de buitenlucht, worden door de zon 
bestraald en hebben een grotere thermische 
lengteverandering. De thermische beweging heeFt 
daardoor daar een andere cyclus en intensiteit dan 
bij de stalen kolommen en liggers. 
De spanningen die hierdoor optreden ter plaatse van 
de liggers zouden echter dan moeten leiden tot 
verticale scheurvorming. Dit wordt niet echter 
in ernstige mate aangetroFFen. 
Een variant op deze gedachte is de hypothese dat de 
liggers door de hogere temperaturen die deze vee lal 
zullen hebben sterker uitzetten en zullen uitbuiken 
naar bui ten toe. Hierdoor zou de horizontale scheur· 
zijn ver: klaard CCOTJ. Deze gedachtengang ver-onder
steld echter- een stijve .inklemming van de dr-aagcon
structie, hetgeen niet in overeenstemming is met de 
werkelijkheid[BoerkoelJ. 

2.2. Restaur-atie 1977/78. 
In de gevelgedeeltes die in 1977/78 zijn gerestaureerd 
door het architectenbureau Uan Klooster worden 
nauwelijks schades aangetroFFen. Niet geheel uitgesloten 
is echter dat dit in een later stadium wel gebeur-t. 
Evenmin is het gezegd dat de gekozen detaillering in 
bijvoorbeeld een nog te restaureren zuidgevel geen 
problemen zal opleveren. 
Dit geldt met name ten aanzien van het aanbrengen van 
ther-mische isolatie ter plaatse van onderdelen van de 
draagconstructie in de gevel. 

In het tegelwerk van de in 1977/78 gerestaureerde geve ls 
zijn de volgende schades geconstateerd: 

vochtophoping in sommige voegen 
verticale scheuren 
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2.2.1. Tegelwerk: vochtophoping voegen. 
De oorzaak van het verzamelen van vocht in sommige 
voegen kan zijn dat de voegen niet geheel vlak zijn 
uitgevoerd. Met name bij de horizontale voegen kan 
dit leiden tot vochtopbouw onder de onderrand van 
de tegels, waardoor de voegen ter plaatse meer 
vocht opnemen. Dok inhomogeniteit van de voegmortel 
kan een rol spelen: de mortel zou plaatselijk 
minder cement kunnen bevatten en daar meer vocht 
opnemen. 
Overigens komen de vochtplekken ook voor ter 
weerszijden van de verticale dilatatievoegen. 

2.3. Restauratie 198~. 
In de gevelgedeelten welke in 188~ door de gemeente in 
eigen beheer zijn gerestaureerd worden reeds nu zaken 
aangetroffen welke op korte termijn tot ernstige schades 
kunnen le .iden. 
Hier wordt vooral gedoeld op schades ten gevolge van het 
thermisch isoleren van de spouw, het toepassen van kit
producten van onvoldoende kwaliteit, het afwezig zijn van 
verticale dilatatievoegen (hoewel die aanwezig schijnen) 
en de plaatselijk gebrekkige detaillering. 

In de betegelde gevelgedeelten zijn de volgende schades 
aanget.r·offen : 

uitlekken van kitvoegen 
verdroging van kitvoegen 

1988, 
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1. 

1.1. 

1.2. 

INLEIDING 

OPDRACHT 

In opdracht van de Technische Universiteit Eindhoven, heeft het COT te 
Haarlem enkele bouwkundige details beoordeeld van het "Gooiland"-komplex 
te Hilversum. 

De opdracht tot deze werkzaamheden is telefonisch verstrekt, waarna op 6 
januari 1988 een inspektiebezoek in het werk heeft plaatsgevonden, in 
aanwezigheid van de heren: 
- H.A.J. Henket - T.U. Eindhoven; 
- W. de Jonge - T.U. Eindhoven; 
- C. Deutekom - COT; 
- F.S. Winkel - COT. 

DOELSTELLING 

Het doel van de inspektie is het beoordelen c.q. adviseren van 
onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot: 
-het tegelwerk en de achterliggende konstruktie in de gevel; 
- het stucwerk zoals dit in de bestaande situatie op de gevels aanwezig is. 
- de stalen kozijnen en -panelen, welke zullen worden vervangen. 

Gezien de beperking binnen de opdrachtverlening (tijd/budget) is de 
rapportage in verkorte/beknopte vorm opgesteld. 
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a. Wat is de oorzaak van de aanwezige schade in de oostgevel ? 
Deze schade kan worden omschreven als het afschilferen van tegels en het 
optreden van horizontale scheurvorming in het tegelwerk ter plaatse van 
achterliggende stalen balken. 

b. Wordt de schade voorkomen met de in 1978 ontworpen 4etaillering ? 
c. Wat is de (technische) kwaliteit van de detaillering uit 1978, 

beoordeeld aan de hand van de detail-tekeningen ? 
Zijn er wijzigingenen/of aanvullingen ten opzichte van deze oplossing 
noodzakelijk/wenselijk ? 

d. Kunnen in het betreffende detail bouwfysische problemen worden verwacht? 

2.2. OVERWEGINGEN/KONKLUSlES 

a. Aan het ontstaan van schade in de gevel vlakken (afschilferen/
scheurvorming) liggen naar onze mening de volgende oorzaken ten 
grondslag: 

1. Vochtindringing 

Door veroudering van de voegen tussen de tegels onderling (verwering, 
uitspoeling, alg- en mosgroei, etc.) en ter plaatse van de aansluiting 
tegels/stalen kozijnen, vindt vochtindringing plaats. 
Een deel vandit vocht kan, door bevriezing, deformatie van de tegels tot 
gevolg hebben, hetgeen weer een grotere vochtopname tot gevolg kan 
hebben. 

2. Korrosie van stalen balken in de gevelkonstruktie 

Op de bovenzijde van de flens van één van de stalen balken, zijn 
korrosieprodokten aangetroffen met een dikte van enkele millimeters. 
De optredende druk tijdens het korrosieproces c.q. de volume
vergroting, welke plaatsvindt bij de vorming van roestprodukten, heeft 
tot gevolg gehad dat het metselwerk en stalen balk uiteen zijn gedrukt. 
Hierbij is ter plaatse van de bovenflens/oplegging metselwerk een 
horizontale scheur in de gevel (het tegelwerk) ontstaan. 
Het optreden van korrosie aan de bovenzijde van de balk is vermoedelijk 
het gevolg van enerzijds gebreken in de konservering van het staal en 
anderzijds een langdurige vochtbelasting. 
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b. De op de tekening uit 1978 aangegeven detaillering heeft waarschijnlijk 
tot doel de optredende spanningen in de konstruktie te verdelen. Hierbij 
fungeert de strook steenwol naar onze mening als expansielaag ten 
behoeve van, vanuit de stalen balk optredende druk naar de buitenzijde 
van de gevel. 

Het verminderen van thermische werking _ (lengte-v~randering) van de 
stalen balk in de gevel, door middel van isolatie,' lijkt ons om twee 
redenen niet het uitganspunt te zijn geweest van de op tekening (1978) 
aangegeven detaillering: 
1. Het ui tzettingsco~fficient van staal is gelijk aan dat van beton. De 

(ongeisoleerde) betonnen strook tussen de tegels en de 
isolatiestrook zou hiermee het beoogde doel teniet doen. 

2. De invloed van het omliggende metselwerk, ten opzichte van de geringe 
isolatiedikte en -hoogte, is zodanig dat in de gegeven situatie 
weinig effekt van de thermische isolatie mag worden verwacht. 

De detaillering uit 1978 heeft het voordeel dat 
gevelkonstruktie zich minder snel aan het oppervlak zal 
het ontstaan van schade tegen te gaan dient: 
- vochtindringing in de gevel te worden verminderd; 
- korrosie van de stalen balk te worden voorkomen. 

schade in de 
aftekenen. Om 

c. Op basis van bestudering van de tekeningen uit 1978 en de waarnemingen in 
het werk, menen wij dat in principe met de betreffende detaillering een 
goede en duurzame konstruktie kan worden verkregen. Met de volgende 
kritische kanttekeningen kan een bijdrage worden geleverd tot 
optimalisatie van de kwaliteit: 

- De gerenoveerde gevel plaatselijk blootleggen, teneinde de situatie 
praktisch te kunnen beoordelen. 

- Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de spouwruimte 
(ventilatieopeningen in zowel de boven- als onderzijde van de 
spouwruimte). . 

- Zorgdragen voor het volledig ontroesten van de stalen balken, met name 
de bovenzijde, tot reinheidsgraad SA 2! (gritstralen). 
Hiertoe dient het metselwerk te worden verwijderd. 
Indien mogelijk/noodzakelijk nieuwe stalen balken aanbrengen, 
waarbij het staal als volgt kan worden behandeld: 
• Thermisch verzinken • 
• Licht aanstralen. 
• Een laag epoxyprimer volgens COT kwaliteitsomschrijving 16.76 • 
• Twee lagen koolteerepoxy volgens COT K.O. 24.15. 

- De bovenzijde van de stalen balken afwerken met eenbitumineuze slabbe 
(b.v. een APP-brandrol). De slabbe opzetten tegen het binnenspouwblad 
en zo ver mogelijk op de stalen balk aanbrengen (bij voorkeur tot de 
onderzijde van de balk). 
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- De steenwol deken uitvoeren in een lichte persing (voldoende 
expansieruimte). 

- Zowel de zetspecie als de voegspecie met een zodanige samenstelling 
verwerken, dat een waterdichte gevel ontstaat (zonodig een proef op 
laten zetten). 
Het toepassen van hydrofob~ermiddelen achten wij in dit kader niet 
funktioneel. · •· 

- Een funktionele en duurzaam waterdichte aansluiting ter plaatse van 
de stalen kozijnen. Voeg-dimensionering verbeteren. 

- De flexibele voegafdichtingen, zoals deze op de aanzicht-tekenin&en 
staan aangegeven (gestippelde dilataties), staan niet vermeld in de 
detail-tekeningen. 

d. Ten aanzien van de bouwfysische situatie ter plaatse van het betreffende 
detail, kan worden opgemerkt dat in theorie kondensatie kan optreden op 
het grensvlak betonnen strook/steenwoldeken. 
Gezien de geringe hoogte van de isolatiestrook, de dampdichte 
konstruktie (stalen balk) en de mogelijkheid van vochtverspreiding in 
de gevelkonstruktie, achten wij het risico op kondensatie te 
verwaarlozen c.q. niet van belang. 

In algemene zin dient nog te worden opgemerkt dat een funktionele 
ventilatie van de spouwruimte naar onze mening noodzakelijk moet worden 
geacht om kondensatie achter de glazuurlaag van de tegels c.q. 
vorstschade-risico's te voorkomen. 
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3. STUCWERK 

3. 1 • VRAAGSTELLING 
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a. Wat is de oorzaak van schade in de oostgevel (stucwerk) ? 
Deze schade kan worden omschreven als horizontale en vertikale 
scheurvorming in de gevel ter plaatse van achterliggende stalen 
balken/kolommen. •. · 

b. Welke herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden dienen aan de stucwerk
oppervlakken te worden uitgevoerd 1 
Afweging: is een verfafwerking noodzakelijk/gewenst (kosten, 
onderhoud) 1 

3.2. OVERWEGING/KONKLUSIE 

a. Het ontstaan van scheurvorming in deze gevel is, evenals bij de 
betegelde gevelvlakken naar onze mening het gevolg van korrosie van de 
stalen gevelkonstruktie (zie par. 2.2.- a). 

b. De gestucadoorde gevel vlakken verkeren in redelijke staat van onderhoud 
(met uitzondering van de onder a. omschreven konstruktieve scheuren). 
De toplaag is enigszins verweerd (zanderig). Er zijn geen onthechte of 
holklinkende delen aangetroffen. 

Uitgaande van goed geconserveerde stalen draagkonstrukties in deze 
gevels, adviseren wij u aanvullend de gevelvlakken te voorzien van een 
waterdichte/water afstotende afw.erking. 
In principe kan door middel van het opbrengen van een hydrofobeermiddel 
het gewenste resultaat worden bereikt. 
Verondersteld dat de gevelvlakken tevens estetisch verfraaid dienen te 
worden, stellen wij voor de gevelvlakken als volgt te behandelen: 

- Reparatie van de stuclagen door middel van zand/cement mortel waaraan 
(fabrieksmatig) een passende hoeveelheid kunstharsdispersie is 
toegevoegd. 
Voorafgaand hieraan de ondergrond ontdoen van loszittende en 
onsamenhangende delen, stofvrij maken en aanbranden met een kunsthars 
gemodificeerde cementpap. 

- Losse delen (verweerde toplaag) verwijderen door middel van 
borstelen. 

- De oppervlakken hydrofoberen met een eligomeer siloxaan (geschikt 
voor toepassing in kombinatie met verfsysteem). 

- Aanbrengen van twee lagen kwartsverf (COT K.O. 82.26), zodanig dat een 
gelijkmatige oppervlaktestruktuur wordt verkregen. 

- Het geheel afwerken met 1 laag waterverdunbare muurverf, extra 
duurzaam (COT K.O. 82.29). 
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Opgemerkt dient te worden dat wanneer het gerepareerde stucwerk niet 
wordt voorzien van een dekkende verf~fwerking, een "bont" uiterlijk 
moet worden geaccepteerd. 

De kosten van het afwerksysteem bedragen ca. f. 45,--/m2 (exklusief 
klimtijden, steigerkosten en BTW). 

Onderhoud aan deze afwerking na ca. 8 i 10 jaar, '·bestaande uit het 
(eventueel) plaatselijk herstellen van schade en aanbrengen van een 
extra verflaag. 
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4. 

4.1. 

4.2. 

STRALEN KOZIJNEN EN PANELEN 

REOORDELING BESTAARD WERK 

T-5242TUE.BT 
BLAD 8 

ErnS'tige korro.siesc·hade komt voornamelijk voor op de beplating en op 
scherpe randen. In de :afgelopen jaren is vermoedelijk onderhoud 
ui tg.evoerd. waarbij plaatselijke r.oes·tvorming door borstelen en senuren is 
verwiJderd • . De.z..e .methode is niet afdoende en waarborgt geen langdurige 
hechting van de beschermlagen. Stralen is de enige goede methode om roest 
grondig te 'Verwijder,en. Dit is in de ,praktijk van onderhoud aan gebouwen 
slechts in zeer weinig gevallen mogelijk. Derhalve verdient dan ook in 
nieuwbouw-situa=ties de besteksomschrijving (werknr. 975 R) de voorkeur. 
Hierbij w.ordt het materiaal door middel van schoeperen van een zinklaag 
voorzien. 

BEOORDELING MODIFIKATIE 1978 

Daar ·na ·.Ga. ;10 jaren geen korr,osie of ;g.ebreken .wo.:r.den .gekonstateerd • kan 
worden ver'Onde-rsteld da.t de besteksomschrijving goed is en de 
we.rkzaamheden korrekt zijn uitgevoerd. 

De enige ;wij ziging :dioe wij adviseren om in het best:ek aan te brengen, 
betreft 'd.e ·primerlaag .op de schoopee rlaag. De.ze dient coverzeepbaar te 
zijn. De in het bestek (:werknr .• 975 R) gebruikte omschrijving, n.l. resp. 
zinkchromaat ·en Sigma zinkchromaatprimer, dient derhalve vervangen te 
worden door .een epoxyseal.er COT K •. o. 17.40. 
Korrosiewerend pigment is niet noodzakelijk. Zou men dit wel wensen, dan 
adviseren wij ·.zirikChroma:a:t uit milieu-technisc he overwegingen te 
vervangen ·do:or .zinkf·osfaa:t. 

Daar een :goe:d.e k-onserv.ering .ui,termat:e bel,angrij:kis, adviseren wij de ramen 
volgens VMR-eisen te laten vervaar(;i;l,gen door een bij het SKG aangesloten 
bedrijf. Deze hebben zich er toe verplicht te werken met gekeurde 
verfsystemen en -coatingbe.drijven. 

Aangezien sto.pverfzomen rege lmatig onderhoud behoeven, kan men overwegen 
om in plaats van stopverf e e n aluminium glaslat toe te passen. 
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Ten aanzien van de detaillering van de stalen kozijnen, merken wij de 
volgende aandachtspunten op: 
- De geisoleerde panelen/borstweringen dienen voldoende te worden 

geventileerd. 
- Het voegafdichtinga-detail, · ter plaatse van de aansluiting van het 

stalen kozijn op de betegelde gevel, dient zodanig te worden 
gedimensioneerd dat de afdichtingakit aan twee voegwanden kan hechten 
(kozijn en tegels). Gedacht kan worden aan het toepasséh van een gesloten 
profiel (kokerprofiel). Hiermee wordt het risico op inwatering ter 
plaatse van deze aansluiting aanmerkelijk verminderd. 

CENTRUM VOOR ONDERZOEK 
EN TECHNIS ADVIES 

Afd. Bouwtechnologie 
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Rapportage pleisterwerken: 
Bedrijfsschap SIS, Den Haag. 

l'i maart 1888 
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l\rchi t~ktenbur~au 
Van Kloo s tr>r R.V. 

Eykmanlaa.n 64 
)')71 JV Ctre.-:ht 

Den Haag, 14 maart 1988 

Betreft : ADVIES ~U~ER A.22/88.1.49/pi 
Werk: Gooiland-complex te llilversum. 

Op verzoek van hovengenoemdP aanvrager onderzocht een adviseur van 
het Bedrijfschap STS: Afhouwhedrijf, afdeling Technische Informatie 
en Onderzoek TIO op 24 februari 1988 het Gooiland-complex te 
Hilversum. 
Het hep]eisteretl van plafonds, wanden en gevels is voor de aanvrager 
aanleiding geweest het Bedrijfschap te verzo~ken een advies te 
verstrekken. 

Bij het bezoek warPn 
.J.G.L. va11 Klo<; s t<' ::
ll.P. Bllrg<'r 
E.C. van der Plas 

I~LF.IDI~G 

i'F\n\vi"Z i 8: 
... ndnu~t•s clt .. :-1anvrag,cr 

- · namr.1o s h·~t B<"drijfsch:'lp STS:Afbouwbedri jf 
-namens lwt Redrijfschap STS:AfbouwbNirijf 

~erlio augustus 1988 wi.l men heginnen met het renoveren van een 
deel van het Gooiland-complex. Dit deel heeft vroeger altijrl 
als hotel gefungeerd. 
~en wil rle hestaande plafond- en wandofwerking binnen vervangen 
door een nieuwe pleisterafwerking. De gepleisterde afwerking op de 
gevels en de luifel buit("n wil men vervangen door een nieuwe 
pleisterafwerking. 

W/\1\R;.\;E~l!\:C.F.~ OP liET \.'F.RK 

Ter plaatse constateerden wij dat het vier verdiepingen tellend 
gebouw merendeels niet meer wordt gebruikt. De buitenwandconstructie 
is opgebouwd uit een stalen regelwerk waaromheen een gemetselde 
spouwmuur is aangebracht. De meeste tussenwanden bestaan uit een 
regelwerk waartegen men aan twee kanten houtwolcementplaten heeft 
aangebracht die voorzien zijn van een gepleisterde eindafw~rking. 
De plafonds zijn voorzien van een gepleisterd~ afwerking op ribben
strekmetaal in een vrijhangende constructie. 

In het gehonw komen verschillende eindafwerkingen op de wanden voor, 
met narne in: 
1. Openbare ruimten: 
2. Hotelkamers 

Rauhfaserspuitwerk en geverfel gladpleisterwerk 
gedeeltelijk Ra•Jhfaserspui twerk en gedeeltelijk 
Rauhfaserbehangwerk. - 2 -
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Oe ei n(l.afwerking van de pL•f onds van men onderverdel en i.n: 
1. Openhare ruimten: Rauhfaserspuitwe rk en geverfd gladpleisterwerk 
2. Hotelkamers geverfd gladpleisterwerk 

Veel wanden in de gangen vertonen rechtlijnige scheurvorming. 
Op de binnenzijdP van dP huitengevel komt de scheurvarmine het meest 
voor op h<'t raakvlak t11 s sen <ie W-'lnd en het plaf<Jnd. De overige 
scheurvorrning clo·et zi c h voor daar \óaar in de hotelkamers de sdtc i
dingswand<>n ·van d e badkamers door middel van een verbindende 
constructie de gangmuur raakt. 
Op sommige plaatsen, bij kozijnen en in inwendige hoeken komt 
schimmelvorming en gedeformeerd pleisterwerk voor. 

De plafonds in de hotelkamers en de openbare ruimten vertonen op een 
klein deel van het totale oppervlak, afbladderend verfwerk en 
gedeformeerd pleisterwerk. 

GEVELS BUITEN ALGEMEEN 
De gevels zijn in twee groepen onder te verdelen; namelijk met een 
gepleisterde en met een getegelde eindafwerking. De gevel s met e en 
gepleisterdPafwerking vertone n gebr e ken zoals: 
a) rec htlijnige verti c al e en horizontale s c heurvorming 
b) roe stvorming daa r waar gec orrodeerd ijzer uit de gevel s ste ekt 
c) gedeformeerd pleisterwerk 
d) zoutuitslag en algengroei 

Volge ns mededelit\g ter plaatse zijn de andere gevels voorzien van 
tegel s die niet vorstbest a nd z ijn. Dit was dan ook duidelijk wa ar
neemba ar. Op sommige delen zijn de tegels die een geelac htige kl e ur 
van oorsprong hebhen wit 11itgesl a gen. De geglazuurde laag is ver 
dwenen, de tegels schilferen af. Op vers~hillende piaatsen waar 
hel tegelwerk deformeert is het pleisterwerk aan de binnenzijde 
eveneens door vocht aangetast. Tevens werd geconstateerd dat de 
tegellaag wordt losgedrukt bij de stalen balken. 

CONCLUSIE 
Door de toepassing van materialen met een verschillend uitzettings
co~fficient en door schuifspanningen tussen bouwdelen onderling, is 
scheurvorming in de gangwanden ontstaan. 
De schade aan het pleisterwerk van de plafonds binnen vnlt mee. 
De ontstane s c hade is h e t gevolg van het steeds ove rschilderen van 
plafonds. llierdoor s luit men de pleiste rlaag af en kan eventuee l 
vocht vanuit de c on s truc t ie zi c h gaan ophope n a c hter de v e rflaag. 
Door expansieve krachten gaat de verflaag dan bladderen. Doordat de 
buitengevels werden afgewerkt met tegels die niet vorstbestand zijn 
is lekkage ontstaan en dit tekent zi c h af op het pleisterwerk in de 
gangen. - 3 -
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Door toepassing VIU\ stalen profif'len in wandconstructies 1o1aartegen 
een materiaal komt of materialen komen met verschillende uitzettings
coëffic.ienten is door thermische uitzetting of krimp schade veroor
zaakt. Het deformeren van de buitenpleister komt veelal voor op 
plaatsen waar het vocht zi\.h ophoopt, vooral bij regenwaterafvoeren. 
De schade aan het plafond van de luifel bij de hoofdingang buiten 
werd veroorzaakt door het niet goed ventileren van de ruimte tussen 
het verlaagde ribbenstrekmetaalplafond en het daarboven liggend 
betonplafond. Hierdoor is het ribbenstrekmetaal gaan roesten. 
Op de plaatsen waar vochtplekken in de hotelkamers voorkomen, zit 
aan de buitenkant de aansluiting met het lifthuis. Het pleisterwerk 
en het tegelwerk is op de buitenzijde van het lifthuis door vocht 
aangetast. 

ADVIES BUITENGEVELS. 
ADVIES GEVELISOLATIE 
Het is aan te bevelen de gevel aan de buitenzijde te isoleren. 
Behalve een besparing op de energiekosten biedt een thermisch 
isolatiesysteem op de geve] voldoende waarborgen tegen de 
voortschrijdende deformatie van de gevel. 
Voorafgaand aan het isoleren de loszittende pleister, verflagen, de 
leidingen en houten raamdorpels verwijderen. Scheuren in het 
metselwerk dienen vooraf te worden hersteld. Het gevelmelselwerk tot 
circa 500 mm onder het maaiveld ontgraven. llemelwaterafvoerpijpen 
demonteren zodat later met voldoende ruimte v66r de isolatie kan 
worden gemonteerd. Raamdorpelstenen aanbrengen met een overstek tot 
circa 40 mm buiten de isolatie. 

Gevelisolatiesysteem. 
De gevel aan de buitenzijde tot minimaal 400 mm onder het maaiveld 
isoleren met een isolatiemateriaal in nader aan te geven kwaliteit en 
dikte. ne platen in verband aanbrengen en op de naden goed laten 
aansluiten. Het verband van de platen op de uitwendige hoeken door
zetteJl. Oe isolati~platen tegen de gevelvlakken verlijmen met een bij 
het systeem behorende voor steenachtige ondergrond geschikte 
hechtspecie. Voor mechanische hechting van de platen 6 kunststof 
pluggen per m2 aanbrengen. Vervolgens een bij het systeem behorende 
tussenlaag opzetten. In deze tussenlaag een bij het systeem behorend 
wapeningsweefsel inbedden met een overlap van circa loO mm. Nat in 
nat een tweede laag aanbrengen zodat een hechte spanningsverdelende 
laag wordt verkregen. Na verharding van de gewapende laag kan deze 
worden afgewerkt met een bij het systeem behorende sierpleister. 
Het isolatiesysteem van maaiveld tot 500 mm onder het maaiveld met 
bitumenemulsie behandelet1. Aansluitingen van het isolatiesysteem op 
andere bouwdelen zoals bij gevelopeningen en raamdorpels uitvoeren 
met comprimerend band en in een kitvoeg van 10 mm. - 4 -



- - - - -·.------------ - - - --

advies 

,.____. ______ _ 

Blad 4 van t\DVIES ~U~f~IER t\.22/88.1.49/pi 

VOORWAi\RDE~ VOOR DF. t:ITVOF.RlNG 

Scheuren in het metselwerk dienen vooraf te worden hersteld. 
"Het systeem dient een produkt van goede kwaliteit te zijn met een 
certificaat of met een gebruikswaarde-dokument zoals een attest, 
bijvoorbeeld een attest van de VEAtc"-
Het uitvoerend stukadoorsbedrijf dient een rechtmatig gevestigd 
bedrijf te zijn, bij voorkeur een bedrijf met ervaring op l1et gebied 
van gevelisolatie. Voor de garantieverzekeringen gelden de arttkel~n 
in de voorwaar_den die met name lwt onderwerp externe controles door 
onafhankelijke, terzake deskundige instanties, behandelen. Voor de 
kwaliteitsbewaking bij de uitvoering van werken gelden de regels van 
het Bedrijfschap STS m.b.t. de procedure en de tarieven van de 
Kwaliteitsdienst. De werken dienen uiterlijk 1 maand vóór het begin 
van de uitvoering bij het Bedrijfschap STS te worden aangemeld. 

ADVIES Il LUIFELPLAFOND BUITEN 
Het oude luifelplafond geheel verwijderen. 
Hierna kan men het vrijhangende steengaasplafond aanbrengen. 

BUITENPLEISTERAFWERKING OP STEENGAAS. 
!let steengaas vertinnen in een laagdikte van 10 mm. 
Samenstelling vertinspecie: 1 volumedeel portlandcement 

I volumedeel kalkdeeg 
T volumedelen rivierzand 

2 liter kunstharsdispersie aan 40 liter (50 kg) cement toevoegen. 
De dispersie vooraf intensief mengen met het aanmaakwater. 

De vertinlaag onder d~ rei aanl>rengen en met een b~zem horizontaal 
ruw halen. 
De vertinlaag na verharding, ter beoordeling van het uitvoerend 
stukadoorsbedrijf, berapen en dichts c huren met specie in dezelfde 
samenstelling als voor de vertinlaag in een dikte van circa 8 mm. !';a 
droging een minerale- of kunstharsgebonden fabriekspleister, bijvoor
beeld een sierpleister, aanbrt>ngen volgens verwerkingsvoorschrift van 
de leverancier. 
Wanneer een geschuurde afwerking wordt verlangd kan de raaplaag 
na droging worden afgewerkt in cementschuurwerk. 
Samenstelling schuurspecie: 1 volumedeel kalkdeeg 

3 volumedelen zilverzand 
Aan elke 10 liter schuurspecie 1 liter portlandcement en t liter 
kunstharsdispersie met een vastestofgehalte van 50r. toevoegen. 
Met dit advies is er van uit gegaan dat de nieuwe cementschuur
werklaag wordt afgewerkt met een minerale- of een acrylaalmuurverf 
volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier van de verf. 
Bij het verwerken van de spec ie dient me n er rekening mee te houden 
dat een te snelle droging schadelijk kan zijn voor de kwaliteit van 
het geleverde werk. Goed be s c he rmen tege n te sne lle droging door 
zonbestraling en wind is een ve reiste. - 5 -
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i\DVIES JII Rl~~EN 

Stukadoorwerk hi ntH'Il ka11 f!erst dan worden ui teevoerd als er duide
lijkheid is met betrekking tot de hechting van de aanwezige lagen. 
-Het Rauhfas<>rhehan8 in de hotelkamers dient te worden verwijderd. 

Wanneer dit is gebeurt dient men de ondergrond op deugdelijkheid te 
beoordelen. 

- De losse delen in de eespoten Rauhfaser, voorkomend op de wanden en 
de plafonds in het hotel, dienen tot op de goed hechtende onderlaag 
te worden verwijderd. 

- Oe scheuren in de wanden en de plafonds kan men, wanneer zij niet 
meer onder invloed staan van werking van constructieve aard, smal 
en diep 11itkrabben. Voor het dichten de scheuren bevochtigen en 
vullen met Alabastinegips en gladpleisteren. 
Alabastine is fijn van struktuur en heeft hechtende eigenschappen. 

- Het cement-pleisterwerk, in de hotelgangen en kamers, dat door 
vocht is aan8elast, dient men, nadat de buiten8evels te8en inwa
tering zijn besc hermd, te verwijderen tot op de gemetselde onder-
gro11d. Na droging de 
werk aanhelen met: 

ondergrond goed schoon maken en het pleistér-
1 volumedeel portlandcement 
I volumedeel kalkdee8 
7 volumedelen zand 

Wanneer alle wander1 en plafonds zijn gerepareerd kunnen ze als volgt 
worden afgewerkt. De vlakken na droging voorstrijken met een 
waterverdunbare kunstharsdispersie. Samenstelling hechtmaterlaal: 

4 volumedelen water 
volumedeel kunstharsdispersie met een 
vastestofgehalte van 50/. 
volumedeel zilverzand 

Na vierentwintig uur kunnen de wanden worden afgewerkt met een 
hechtpleister zoals een fabriekspleister volgens P.IV.h.l of - 1>.2 

(Geel- of Roodband) in een minimale laagdikte van 5 mm. 
In de nog niet afgebonden pleister een alkali-bestendig elasweefsel 
inbedden ter vers~erking van de pleisterlaag en ter overbrugging van 
de scheuren. J)p banen glasweefsel minimaal 50 mm laten overlappen. 

Aldus gedaan, Den Haag, 14 maart 1988. 

Bedrijfschap Stukadoors-, 

asstellersbedrijf: 
drijf 

ling Technisc he 
en Onderzoek, TIO. - 6 -
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:-.1.8. 

W.erkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door rechtmat i.g gevestigde. 
stukadoors-, en/of terrazzobed·ri jven. Het advies is g-ebaseerd op cie 
gegev.ens ·zoal.s verstrekt of waargenomen. Adviezen wo.rden vrijblijvend, 
naar beste w.eten, en op grond van beschikba.re kennis verstrekt. Mede 
gezien cie vele. faktoren die bij de uitvoe-ring van cie werkzaambeden 
het ver.krij.gen van goede resultaten kunnen befnvloerlen kan echter 
geen enkel-e aansprakelijkheid voor de resultaten van het gelev<:'rde 
werk worden aanvaard. 

Bijlagen: 1 kopie van dit advies 
n.o .ta, nr. 1557 ad f 484,--
folder "Van huis uit thuis in d<:' bouw" 

foto's 
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